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معلومات أساسية
-1

اتفقت اللجنة ،في دورتها الثانية والخمس ـ ــين ،المعقودة في عام  ،2019على تعزيز واس ـ ــتكمال عمل

الفريق العامل األول بش ــان الحد من العتبات القانونية التي تواجهها المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة
طيلة دورة حياتها بوض ـ ــا إرش ـ ــادات بش ـ ــان تيس ـ ــير حص ـ ــول تل المنش ـ ــآت على الئتمان ،وطلبت اللجنة إلى

األمانة أن تبدأ في إعداد مشاريا مواد لكي ينظر فيها الفريق العامل (انظر أيضا الفقرة .)1()7
-2

وبدأ الفريق العامل ،في دورته السـ ــادسـ ــة والثالثين (فيينا ،من  4إلى  8تش ـ ـرين األول/أرتوبر ،)2021

مداولته حول الموض ـ ــو على أس ـ ــاس مش ـ ــاريا المواد األولية (وتعرف باس ـ ــم "مش ـ ــرو الن

المقبل") الواردة في

مذكرة أعدتها األمانة ( ،)A/CN.9/WG.I/WP.124وواصل هذا العمل في دورته السابعة والثالثين (نيويورك،

من  9إلى  13أيار/مايو  )2022على أس ــاس مذكرة األمانة  .A/CN.9/WG.I/WP.126وفي رلتا الدورتين،
درس الفريق العامل نطاق وهيكل كل قس ـ ــم من أقس ـ ــام مش ـ ــرو "الن

المقبل" بدل من تقديم إرش ـ ــادات مفص ـ ــلة

حول فقرات منفردة ،إل إذا كانت هناك شواغل محددة أو ضرورة لتصحيح معلومات غير دقيقة(.)2

-3

ويتضـمن مرفق هذ الوثيقة نسـخة منقحة من مشـاريا المواد تجسـد مداولت الفريق العامل التي جرت في

دورته األخيرة في أيار/مايو  . 2022وقد أدخلت األمانة تعديالت إضــافية لتحســين اتســاق الن
()3

وســهولة قراءته.

وعند القتضـ ـ ــاء ،نقلت فقرات وأعيد ترقيمها وعدلت أي إحالت مرجعية وفقا لذل  .واحتفظت األمانة "بالمالحظات

الموجهة إلى الفريق العامل" المتعلقة بمسـ ـ ــائل لم يتخذ الفريق العامل بعد ق ار ار نهائيا بشـ ـ ــانها (مثال ،بشـ ـ ــان إضـ ـ ــافة

توصـية إلى الن

) ،تيسـي ار للرجو إليها .واضـافة إلى ذل  ،أدرجت بضـعة "مالحظات" إضـافية (أو حواشـي) لتبين

للفريق العامل أن األمانة ستواصل البحث أو الستفاضة بشان مواضيا معينة.
-4

من الن

وعلى الرغم من أن الفريق العامل لم يقرر بعد الشكل المحدد الذي سيتخذ هذا العمل ،فإن الغرض

هو توفير إرش ــادات لمقرري الس ــياس ــات .ويس ــتدل على ذل أيض ــا من واقا أن الفريق العامل وافق

في دورته األخيرة على إدراج توص ـ ــيات تش ـ ـريعية في أجزاء معينة من الن

األمانة عن المصـ ــطلح المؤقت "مشـ ــرو الن

التنتيح الجديد بشكل أفضل.
-1

 .وفي ض ـ ــوء ذل  ،اس ـ ــتعاض ـ ــت

المقبل" بمصـ ــطلح "مشـ ــرو الدليل" ،مما ييسـ ــر النظر في هذا

الغرض
-5

يهدف مش ـ ـ ـ ــرو الدليل إلى المس ـ ـ ـ ــاعدة على اعتماد أو إص ـ ـ ـ ــالل اإلطار القانوني الوطني لتيس ـ ـ ـ ــير

الحص ــول على الئتمان ،ول س ــيما للمنش ــآت الص ــغيرة والص ــغرى ،أيض ــا في ض ــوء الص ــعوبات التي يواجهها
حاليا العديد من تل المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآت وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتظل تواجهها نتيجة لألزمات المالية والبي ية وغيرها ،مثل تغير المناخ

أو جائحة مرض فيروس كورونا (روفيد .)19-ولهذا الس ــبي ،يش ــير مش ــرو الدليل أيض ــا إلى مجالت جديدة

يمكن للدول أن تنظمها أو تسـن تشـريعات بشـانها من أجل تسـهيل حصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة على
الئتمان ،ويناقش التدابير السياساتية وغيرها من تدابير الدعم ذات الصلة بقدر ما يمكنها أن تسهم في فعالية

التدابير التش ـريعية لتحس ــين إمكانية حص ــول المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة على الئتمان .وعلى الرغم من أن

مشـ ــرو الدليل يركز في األسـ ــاس على المنشـ ــآت الصـ ــغيرة والصـ ــغرى ،فإنه لن يسـ ــتبعد المنشـ ــآت المتوسـ ــطة

__________

( )1الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،الدورة الرابعة والسبعون ،الملحق رقم  ،)A/74/17( 17الفقرة ( 192أ) .انظر أيضا
 ،A/CN.9/WG.I/WP.125الفقرة  ،5لالطال على ن

قرار الجنة.

( )2انظر الوثيقة  ،A/CN.9/1084الفقرتان  18و ،19والوثيقة .A/CN.9/1090
( )3انظر .A/CN.9/1090
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الحجم اســتبعادا تاما ،بل ســيوضــح ،حســي القتضــاء ،مختلف األحكام والتدابير الســياســاتية التي تنطبق على
تل الف ة من المنشآت ،حسبما اتفق عليه الفريق العامل في دورتيه السادسة والثالثين والسابعة والثالثين(.)4

-2

الجمهور المستهدف
-6

مشـ ـ ـ ـ ــرو الدليل موجه إلى الدول التي تفتقر إلى إطار قانوني محدد يدعم حصـ ـ ـ ـ ــول المنشـ ـ ـ ـ ــآت التجارية

الصــغيرة على الئتمان ،وكذل الدول الطامحة إلى تحديث قوانينها القائمة بةية تيســير حصــول تل المنشــآت على

الئتمان ،بما في ذل على أس ـ ــاس عبر وطني .واض ـ ــافة إلى المش ـ ــرعين ومقرري الس ـ ــياس ـ ــات الوطنيين من جميا

المنـاطق الجغرافيـة والتقـاليـد القـانونيـة ،قـد يكون مش ـ ـ ـ ـ ـ ــرو الـدليـل مفيـدا أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للمنظمـات الـدوليـة والمنظمـات غير
الحكومية وغرف التجارة والجهات المعنية األخرى المهتمة بتحسـ ـ ـ ــين اإلطار القانوني لتيسـ ـ ـ ــير حصـ ـ ـ ــول المنشـ ـ ـ ــآت

الصغرى والصغيرة والمتوسطة بجميا أحجامها وأنواعها على الئتمان أو المشاركة بدور نشط في تحسينه.
-7

وكانت اللجنة قد اتفقت ،في دورتها الثانية والخمس ــين ،المعقودة في عام  ،2019على ض ــرورة أن تس ــتند

المواد التي تعدها األمانة ،حسـ ــي القتضـ ــاء ،إلى قانون األونسـ ــيترال النموذجي بشـ ــان المعامالت المضـ ــمونة الذي

يع ــالإل اإلقراض المض ـ ـ ـ ـ ـ ــمون ب ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدام الموجودات المنقول ــة كضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــان ــة رهني ــة (انظر الوثيق ــة ،A/74/17

الفقرة ( 192أ)) .إل أن األمانة ينبغي أن تصوغ تل المواد بطريقة تجعل حتى القراء غير الملمين بالنظام المتوخى
في القانون النموذجي ،قادرين على استخدام التوصيات الواردة في مشرو الدليل والعتماد عليها.

-3

أسلوب العمل
-8

عمال بالنهإل الذي اتبعه الفريق العامل الخامس التابا لألونس ـ ـ ــيترال في إعداد نظام إعس ـ ـ ــار مبس ـ ـ ــط

لفائدة المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة ،فإن المناقش ــة بش ــان اإلقراض المض ــمون باس ــتخدام الموجودات المنقولة

رضـمانة رهنية سـوف تسـتند إلى صـكوك األونسـيترال الحالية بشـان هذا الموضـو  .وهذ الصـكوك هي قانون

األونســيترال النموذجي بشــان المعامالت المضــمونة ( ،)2016ودليل األونســيترال التش ـريعي بشــان المعامالت

المضـ ـ ــمونة ( ،)2007ودليل األونسـ ـ ــيترال التشـ ـ ـريعي بشـ ـ ــان المعامالت المضـ ـ ــمونة/الملحق المتعلق بالحقوق

الضمانية في الممتلكات الفكرية ()2010؛ ودليل األونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية

()2013؛ ودليل األونسـ ــيترال لالشـ ــت ار ()2017؛ والدليل العملي للقانون النموذجي ( .)2019وسـ ــوف يشـ ــير
مش ـ ــرو الدليل إلى أهم ما ورد في تل النص ـ ــوت من توص ـ ــيات ومباد بش ـ ــان تيس ـ ــير حص ـ ــول المنش ـ ــآت

الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان ،وسوف يتناول تل التوصيات والمباد بالمناقشة.
-9

وبالمثل ،س ــوف تورد أجزاء مش ــرو الدليل التي تمس الض ــمانات الش ــخص ــية ودعم إعادة الهيكلة إش ــارات

مرجعية إلى دليل األونسيترال التشريعي بشان قانون اإلعسار للمنشآت الصغرى والصغيرة (.)2021

__________
( )4انظر الوثيقة  ،A/CN.9/1084الفقرة  ،26والوثيقة  ،A/CN.9/1090الفقرتين  18و.19
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المرفق
أوال -مقدمة
-1

تمثل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الغالبية العظمى من أنوا المنشآت التجارية في جميا

المناطق .وهي تسـ ـ ـ ـ ـ ــتاثر بنحو  55في المائة من الناتإل المحلي اإلجمالي في القتصـ ـ ـ ـ ـ ــادات المتقدمة النمو،

و 35في المائة في القتصـ ــادات النامية( .)1وهي تمثل في جميا الدول أرثر من  90في المائة من المنشـ ــآت
التجارية (تش ـ ــكل في بعل البلدان نحو  90في المائة من القطا اإلنتاجي المحلي)( ،)2و 70-60في المائة

من إجمالي العمالة عند أخذ كل من المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة الرس ـ ــمية وغير الرس ـ ــمية في

العتبار( .)3وعلى الرغم من أن المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة تمثل نحو ثلثي العمالة في القتصـاد
العالمي ،فإن أهميتها الجتماعية والقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح أرثر وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوحا من حيث إيجاد فرت العمل في
القتصـ ـ ــادات المنخفضـ ـ ــة الدخل ،حيث تصـ ـ ــل حصـ ـ ــتها إلى  95في المائة( .)4وحسـ ـ ــبما لوح ( ،)5فإنها تتيح

فرت العمل وتنظيم المشـ ـ ــاريا لفائدة الشـ ـ ــباس والنسـ ـ ــاء والف ات المحرومة ،بما في ذل المهاجرون واألقليات

اإلثنية واألش ــخات ذوو اإلعاقة ،وهي من ثم حاس ــمة األهمية في زيادة دخول أفقر  40في المائة من س ــكان
العالم .ويتوقا البن الدولي أن يحتاج العالم إلى نحو  600مليون فرص ـ ـ ـ ــة عمل لس ـ ـ ـ ــتيعاس الش ـ ـ ـ ــباس الذين

ســوف يدخلون ســوق العمل على مدى الســنوات الخمس عشـرة المقبلة( .)6وليس من المســتغرس أن تعطي عدة
حكومات األولوية ألدوار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في خلق فرت العمل.

-2

ويعد الحص ــول على الخدمات المالية أم ار ض ــروريا للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة طيلة دورة

حياتها ،فهو يمكن منظمي المش ــاريا من بدء أعمالهم والبتكار وتحس ــين الكفاءة واإلنتاجية وتوس ــيا نطاق أعمالهم.

ويعد الحص ـ ــول على الخدمات المالية أم ار مس ـ ــتداما بالنس ـ ــبة للمنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة متى كان
بـإمكـانهـا الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة من مجموعـة متكـاملـة من الخـدمـات المـاليـة ،مثـل المـدفوعـات والمـدخرات والئتمـان والتـامين،

المقدمة باس ــعار معقولة وبطريقة مريحة( .)7وتتطور المنش ــآت بش ــكل أس ــر في البلدان ذات األسـ ـواق المالية األرثر
تقدما من البلدان التي ل يمكن فيها للمنشآت الحصول على الموارد الالزمة لغتنام فرت النمو(.)8

-3

ويتيح الحصـ ــول على الئتمان للمنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة التيام باسـ ــتثمارات منتجة

ذات أهمية حاس ـ ــمة لتوليد الدخل والحص ـ ــول على موارد إض ـ ــافية .وحس ـ ــبما لح البن الدولي ،يذكر انعدام

أو ض ـ ــيق فرت الحص ـ ــول على الئتمان بوص ـ ــفه ثاني أربر عتبة تواجهها المنش ـ ــآت الص ـ ــغيرة في األس ـ ـواق
الناش ـ ـ ـ ة( .)9وتؤثر عوامل مختلفة على إمكانية الحصـ ـ ــول على الئتمان ونو الئتمان الذي يمكن الحصـ ـ ــول

__________
(.WTO, World Trade Report 2016, (2016), p. 18 )1
( )2انظر ،على سبيل المثالColombia, UNCITRAL fifty-fourth Commission session, TAC panel on 16 July 2021 ،

(رولومبيا ،الدورة الرابعة والخمسون لألونسيترال ،الفريق المعني بالمساعدة التقنية والتنسيق في  16تموز/يوليه .)2021

(.ITC, SME Competitiveness Outlook 2015: Connect, Compete and Change for Inclusive Growth, (2015), p. 1 )3
( )4المرجا نفسه ،الصفحة .13
(UNDESA, Report on Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (MSMEs), and their role in achieving )5

.the Sustainable Development Goals, 2020, pp. 4 and 22

( )6انظر .www.worldbank.org/en/topic/smefinance
( )7انظر .www.centerforfinancialinclusion.org/microfinance-vs-financial-inclusion-whats-the-difference
(OECD, Discussion Paper, SME Ministerial Conference, 22–23 February 2018, Mexico City, Enhancing )8

.SME access to diversified financing instruments, p. 6

( )9انظر .www.worldbank.org/en/topic/smefinance
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عليه ،بما في ذل عمر المنشـ ــاة ،والنو الجنسـ ــاني لصـ ــاحي المنشـ ــاة ،وتشـ ــغيل صـ ــاحي المنشـ ــاة للحسـ ــابات

المصرفية الشخصية والتجارية ،وتوافر السجالت التجارية.
-4

وقد تحصــل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على الئتمان من خالل المؤسـســات المالية العاملة

ضـ ـ ـ ــمن اإلطار القانوني والتنظيمي المحلي للنظام المالي .إل أن المنشـ ـ ـ ــآت التجارية الصـ ـ ـ ــغيرة كثي ار ما تعجز عن

اس ــتيفاء ش ــروا اإلقراض التي تفرض ــها تل المؤسـ ـس ــات المالية .وعلى وجه الخص ــوت ،يص ــعي على العديد من

المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ،وخصــوصــا المنشــآت الصــغرى والصــغيرة ،أن تقدم ضــمانات رهنية قيمة

أو نو المعلومات الموثوقة فيما يتعلق بجدارتها الئتمانية التي تشـترطها عادة المؤسـسـات المالية (مثل عدم اإلبالغ

المالي أو عدم كفايته)( .)10وتكون هذ العتبات أربر بالنس ــبة للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة التي تعمل

في القطا غير الرس ـ ــمي .وقد تس ـ ــتخدم القوانين الداخلية معايير مثل حجم النش ـ ــاا التجاري أو التس ـ ــجيل في نظام

الضـ ــمان الجتماعي أو مصـ ــلحة الضـ ـرائي أو السـ ــجل التجاري لوضـ ــا الحدود بين المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة

والمتوسـ ــطة الرسـ ــمية وغير الرسـ ــمية .وتماشـ ــيا ما دليل األونسـ ــيترال التش ـ ـريعي بشـ ــان المباد األسـ ــاسـ ــية للسـ ــجل

التجاري ،يعتبر مشــرو الدليل أي منشــاة صــغرى أو صــغيرة أو متوســطة ل تمتثل لجميا شــروا التســجيل اإللزامي
وغيرها من الشـروا المفروضـة في الولية القضـائية التي تنشـا فيها ،منشـاة تشـتغل في إطار القتصـاد غير الرسـمي.
ويهدف عمل األونس ــيترال بش ــان الحد من العتبات القانونية التي تواجهها المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة

في دورة حياتها إلى تيسير عملية انتقال تل المنشآت التجارية إلى القطا الرسمي ،وهو ما يفترض بدور أن يسهل

لتل المنشآت إمكانية الحصول على الئتمان.
-5

وحتى عندما تفي المنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ــطة بالمعايير التي يشـ ـ ـ ــترطها قطا التمويل

الرس ــمي ،قد تظل المؤسـ ـس ــات المالية عازفة عن منح قروض للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة على وجه الخص ــوت

ألن هـذ القروض غـالبـا مـا تكون أص ـ ـ ـ ـ ـ ــغر من أن تكون مربحـة( .)11ويعرف هـذا التفـاوت بين العرض الحـالي من

التمويل للمنشـ ـ ـ ـ ــآت التجارية الصـ ـ ـ ـ ــغيرة والطلي المحتمل الذي يمكن أن تلبيه المؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات المالية باسـ ـ ـ ـ ــم "الفجوة

التمويلية"( .)12وتش ــير تقديرات مؤسـ ـس ــة التمويل الدولية إلى أن حجم الطلي غير الملبى على التمويل من المنش ــآت
الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة الرســمية في البلدان النامية يكشــف عن وجود فجوة قدرها  5,2تريليونات دولر(.)13
ووفقا لمؤسـسـة التمويل الدولية ،هناك  65مليون منشـاة رسـمية من المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة ،أي 40

في المائة من تل المنشـ ـ ــآت ،تعاني من قيود تحد من قدرتها على الحصـ ـ ــول على الئتمان ،وقدرت الد ارسـ ـ ــة قيمة

الطلي المحتمل على التمويل من المنشـ ـ ــآت غير الرسـ ـ ــمية في البلدان النامية بمبلغ  2,9تريليون دولر آخر .وعلى

الرغم من أن منطقة شـ ــرق آسـ ــيا والمحيط الهاد تسـ ــتاثر بالنصـ ــيي األربر من الفجوة اإلجمالية ،فإن بلدان منظمة

التعاون والتنمية في الميدان القتصـ ـ ـ ـ ــادي ليسـ ـ ـ ـ ــت بمناى تماما عن هذ الفجوات ،إذ إن عددا كبي ار من المنشـ ـ ـ ـ ــآت

الصغرى والصغيرة والمتوسطة في هذ البلدان يواجه صعوبات في الحصول على الئتمان من المصارف أو أسواق

رؤوس األموال أو جهات التمويل األخرى(.)14

__________
( )10انظر IFC, MSME Finance Gap, Assessment of the shortfalls and opportunities in financing micro, small

.and medium enterprises in emerging markets, 2017

(.Z. Chen and M, Jin, Financial Inclusion in China: Use of Credit, 2017, p.3 )11
(( IFC, MSME Finance Gap )12الحاشية  10أعال ) ،الصفحة .2
( )13يمثل هذا الرقم الفرق بين الطلي المحتمل بتيمة  8,9تريليونات دولر مطروحا منه حجم القروض المقدمة البالغ  3,7تريليونات
دولر .انظر ( IFC, MSME Finance Gapالحاشية  10أعال ) ،الصفحة  27وما يليها.

(OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2020: An OECD Scoreboard, pp. 26–27; OECD, The SME )14

.Financing Gap (vol. I): Theory and Evidence, (2006), p. 15 et seq

6/105

V.22-10516

A/CN.9/WG.I/WP.128

-6

وقد أظهرت الد ارس ـ ـ ـ ـ ــات أن الفجوات المالية في غالبية البلدان من المرجح أن تكون أربر بالنس ـ ـ ـ ـ ــبة

لألعمال التي تديرها النسـ ـ ــاء مقارنة بتل التي يمتلكها الرجال بسـ ـ ــبي التحيزات الثقافية أو القيود القتصـ ـ ــادية
والجتماعية والقانونية( .)15فعلى سـ ــبيل المثال ،يقال إن فرت حصـ ــول المرأة على ائتمان ميسـ ــور التكلفة في
بعل البلدان أقل ألن قدرتها أقل على تقديم الضــمانات الرهنية القائمة على توافر الموجودات المادية وحســن

الس ــمعة( ،)16ول س ــيما وأن مقدمي خدمات التقارير الئتمانية من القطا الخات ل تتوفر لديهم في كثير من
األحيان معلومات عن معدلت سداد المرأة للقروض الصغرى(.)17

-7

ومن ثم ،يؤدي تقييد الحصـ ـ ـ ـ ــول على الئتمان الرسـ ـ ـ ـ ــمي إلى اعتماد العديد من المنشـ ـ ـ ـ ــآت التجارية

الص ـ ــغيرة على الئتمان الذي يحص ـ ــل عليه من خالل ترتيبات غير رس ـ ــمية (انظر الفقرات من  28إلى )34

قد تنطوي على مخاطر أو تكاليف مالية أعلى ،وناد ار ما تكون مصـ ــد ار مضـ ــمونا للتمويل .وتبعا لذل  ،ينبغي
أن يعامل تقلي

فجوة تمويل المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة بوصـفه أولوية على المسـتويين العالمي

والوطني .وهذا من ش ـ ـ ـ ــانه أيض ـ ـ ـ ــا أن يكون له تاثير على تحقيق أهداف التنمية المس ـ ـ ـ ــتدامة

 .ويرى مركز

()18

التجارة الدولية أن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة األقوى يمكنها ،من خالل الممارسات التجارية التي
تعتمدها والقطاعات التي تعمل فيها وتاثيرها على القتص ــاد األوس ــا ،أن تس ــهم في تحقيق الهدفين  8و 9من

أهداف التنمية المسـتدامة( .)19ويشـدد المركز أيضـا على أن المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة يمكن أن
يكون لها تاثير إيجابي على  60في المائة من فرادى الغايات المنبثقة عن أهداف التنمية المس ـ ــتدامة ش ـ ـريطة

توافر التمويل الكافي( .)20ومن ش ــان تحس ــين إمكانية حص ــول المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة على
الئتمان أن يتيح المجال لقدراتها الكامنة لكي تنمو وتتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــا .ومن المرجح أن يس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد ذل على النهوض

بتمكين المرأة اقتصاديا ويساعد على تخفيف حدة الفقر.

اتجاهات اإلصالل
-8

ما برحت جهود تبذل منذ فترة على الصـ ـ ـ ــعد العالمي واإلقليمي والوطني لتسـ ـ ـ ــهيل تمويل المنشـ ـ ـ ــآت

الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة .وكانت بعل المبادرات أوس ــا نطاقا ،وركزت على تعزيز حص ــول المنش ــآت

الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ــطة على خدمات مالية متعددة ،ومن ذل على سـ ـ ــبيل المثال ،تسـ ـ ــهيل إنشـ ـ ــاء
حس ـ ـ ــابات التوفير أو س ـ ـ ــداد المدفوعات واس ـ ـ ــتحدا

منتجات تامين جديدة .وركزت جهود أخرى على التدابير

الموض ـ ـ ــوعة خص ـ ـ ــيص ـ ـ ــا لتيس ـ ـ ــير الحص ـ ـ ــول على الئتمان .وقد أولى العديد من تل الجهود األولوية لتعزيز

الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات واللوائح التنظيمية المؤاتية للدعم التمويلي ( )hard supportوالرامية إلى إنش ـ ـ ــاء نظم لض ـ ـ ــمان

__________

( )15تقدر الفجوة حاليا بنحو  1,5تريليون دولر .انظر IFC and Goldman Sachs, IFC and Goldman Sachs 10,000

.Women: Investing in Women’s Business Growth, 2019, p. 4

(.ITC, Unlocking Markets for Women to Trade, 2015, pp. 23 and 25 )16
( )17تشير ضمانة السمعة (وتعرف أيضا بالضمانة الرهنية القائمة على حسن السمعة) إلى قدرة المقترض على الحصول على الئتمان
دون تقديم ضمانات رهنية ،ولكن بناء على سمعة المقترض المعترف بها كملتزم بالسداد.

(Inter-agency Task Force on Financing for Development, Financing for Sustainable Development Report )18

.2020, 2020, p. 8, box I.2

(ITC, SME Competitiveness Outlook 2019: Big Money for Small Business – Financing the Sustainable )19

 .Development Goals, 2019, p. xviويرتبط الهدف  8من أهداف التنمية المستدامة بتعزيز النمو القتصادي المطرد والشامل
للجميا والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميا .ويرتبط الهدف  9بإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود،

وتحفيز التصنيا المستدام الشامل للجميا ،وتشجيا البتكار.
( )20المرجا نفسه ،الصفحة .15
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الئتمان فيما يخ

القروض المصـ ـ ــرفية وما بعد ذل ( ،)21أو برامإل اإلقراض المباشـ ـ ــر للمنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى

والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة

()22

أو تيس ـ ــير اعتماد تدابير لتحس ـ ــين المنافس ـ ــة داخل النظم المالية المحلية والس ـ ــمال

لمجموعة متنوعة من المؤسـ ـس ــات المالية بالعمل( .)23وفض ــل البعل ا خر اعتماد س ــياس ــات ولوائح تنظيمية

مؤاتية للدعم التاهيلي ( ،)soft supportتش ـ ـ ـ ــمل تنفيذ برامإل بناء القدرات للمنش ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ــغيرة
والمتوسطة والممولين والمنظمين وتعزيز نظم إعداد التقارير الئتمانية( .)24وقد قامت منظمات عالمية واقليمية

وعدد من البلدان ،اعترافا منهم بان المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة المملوكة للنس ــاء غالبا ما تواجه
عوائق أربر من تل التي يملكها الرجال في الحصـ ــول على الئتمان ،بتنفيذ العديد من المبادرات السـ ــياسـ ــاتية

المخصصة لدعم هذ الف ة من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة(.)25
-9

وقد اسـ ــترعى العديد من الجهود المبذولة على الصـ ــعيد العالمي في السـ ــنوات األخيرة النتبا بشـ ــكل

خات إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه الخدمات والمنتجات المالية الرقمية في تسـ ـ ـ ـ ــهيل حصـ ـ ـ ـ ــول المنشـ ـ ـ ـ ــآت

الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ــطة على الئتمان .وحسـ ـ ــبما أقرت مجموعة العشـ ـ ـرين( ،)26فإن رقمنة الخدمات

المالية تشـ ـ ــكل تغيي ار جذريا محتمال بالنسـ ـ ــبة لتمويل المنشـ ـ ــآت التجارية الصـ ـ ــغيرة ،حيث إن العمليات المالية،

بما في ذل اإلقراض ،أرخ

وأسر وأسهل بكثير( .)27وفي هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى أن األمم المتحدة

أوص ـ ـ ــت ،من خالل فرقة العمل المعنية بالتمويل الرقمي ألهداف التنمية المس ـ ـ ــتدامة ،بجملة أمور منها إجراء

__________

( )21على سبيل المثال ،وضا التحاد األوروبي عدة نظم ضمان لدعم المؤسسات المالية في الدول األعضاء التي تقرض المنشآت
الصغرى والصغيرة والمتوسطة (انظر https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-

 .)investment/financing-investment/financing-programmes-smes_enوقد أسس البن الدولي ومصرف التنمية

ا سيوي برامإل للمساعدة التقنية لتحسين نظم ضمان الئتمان في البلدان لدعم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (انظر على

سبيل المثال .)www.adb.org/news/adb-loan-help-expand-sme-financing-through-credit-guarantees ،وأنشات

الصين صندوقا خاصا لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يدعم الضمانات التمويلية ،وصندوقا وطنيا للضمانات التمويلية لدعم

نظام الضمانات التمويلية الوطني (انظر ( OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2020الحاشية  14أعال )،

الصفحة  .)168ودشنت بنغالديش أيضا صندوق ضمان الئتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (انظر Ministry of Industries

.)of the People’s Republic of Bangladesh, SME Policy 2019, p. 5

( )22صمم التحاد األوروبي العديد من برامإل التدخل المباشر التي تعمل من خالل المؤسسات المالية المحلية وتحدد الشروا الدقيقة

لتمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (انظر https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-

 .)investment/financing-investment/financing-programmes-smes_enوأنشات بنغالديش مصرفا للمنشآت الصغيرة

والمتوسطة (انظر .)Ministry of Industries of the People’s Republic of Bangladesh, SME Policy 2019, p. 5
( )23على سبيل المثال ،دعت مؤسسة التمويل الدولية إلى اعتماد سياسات لتحسين المنافسة داخل النظام المالي والسمال لمجموعة

متنوعة من المؤسسات المالية بالعمل ،وكذل إلنشاء برامإل حكومية لإلقراض المباشر للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة .انظر

( IFC, MSME Finance Gapالحاشية  10أعال ).

( )24على سبيل المثال ،أسست الهند وكالة وطنية لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقدم تصنيفات شاملة يمكن للمؤسسات المالية الستعانة بها

في تقييم الئتمان .ودشنت الوكالة مؤخ ار منصة للتكنولوجيا المالية تيسر تدفق الئتمان إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة من خالل

توفير معلومات عن تل المنشآت (انظر .)IFC, SME Finance Policy Guide, (2011), p. 35

( )25على سبيل المثال ،أقامت لجنة األمم المتحدة القتصادية والجتماعية سيا والمحيط الهاد برنامإل تحفيز تنظيم المرأة للمشاريا
الذي يتضمن عنص ار من عناصر التمويل المبتكر من أجل تنفيذ ثال

آليات تمويل رئيسية هي صندوق لالبتكار في التكنولوجيا

المالية ،وسند لكسي العيش للمرأة ،وصندوق لالستثمار المؤثر .وينطوي عنصر التمويل المبتكر أيضا على التعاون ما مقرري
السياسات والجهات التنظيمية لدعم تهي ة بي ة مالية سياساتية وتنظيمية تمكينية لفائدة النساء منظمات المشاريا .انظر

.www.unescap.org/projects/cwe

( .GPFI, Promoting digital and innovative SME financing, 2020, p. 9 )26متال على الرابط التالي
.www.gpfi.org/sites/gpfi/files/saudi_digitalSME.pdf

( )27مجموعة دول العشرين ،المعروفة عادة باسم مجموعة العشرين ،هي منتدى حكومي دولي يضم القتصادات الرئيسية في العالم .وقد بدأت
المجموعة في عام  1999وكانت عبارة عن اجتما لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية قبل أن تتطور إلى قمة سنوية يشارك فيها

رؤساء الدول والحكومات.
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إصـالحات قانونية لدعم رقمنة النظام المالي ،مثل تحديد الطبيعة القانونية للموجودات الرقمية أو تحسـين نظم

القانون الخات التي تنظم العالقات بين األطراف التجارية(.)28
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وأخي ار ،شـ ـ ـ ــجعت مبادرات عديدة ،ول سـ ـ ـ ــيما على المسـ ـ ـ ــتويين العالمي واإلقليمي ،على اعتماد أطر

تش ـ ـ ـريعية حديثة في المجالت ذات األهمية الحاس ـ ـ ــمة في تيس ـ ـ ــير حص ـ ـ ــول المنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة
والمتوس ـ ــطة على الئتمان ،بما في ذل المعامالت المض ـ ــمونة واجراءات اإلعس ـ ــار( .)29وعمدت إص ـ ــالحات

أخرى إلى إضـ ـ ــفاء الطابا الرسـ ـ ــمي على المنشـ ـ ــآت التجارية الصـ ـ ــغيرة ،من خالل تبسـ ـ ــيط إجراءات تاسـ ـ ــيس
وتسـ ـ ــجيل المنشـ ـ ــآت (انظر الفقرات من  162إلى  ،)171مما يسـ ـ ــهل تاسـ ـ ــيس وتشـ ـ ــغيل المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى

والصغيرة والمتوسطة وحصولها على الئتمان من مصادر رسمية.
-11

وقد انبثق عن اإلصــالحات الســياســاتية والتنظيمية والتش ـريعية المذكورة أعال العديد من الممارســات

الفض ـ ــلى النافعة بنفس القدر للبلدان على اختالف احتياجاتها وظروفها القتص ـ ــادية .وتعالإل تل الممارس ـ ــات

الفضــلى العوامل المختلفة التي تؤثر ســلبا على قرار الممولين باإلقراض أو قرار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة
والمتوسـ ــطة بالقتراض ،ومن ذل على سـ ــبيل المثال ضـ ــعف الجدارة الئتمانية للمنشـ ــآت التجارية الصـ ــغيرة،

أو ارتفا تكاليف المعامالت ،أو الممارس ـ ــات التعاقدية غير العادلة .غير أنه من المهم أن توظف الص ـ ــكوك
التشـريعية والتدابير الســياســاتية والتنظيمية بطريقة متكاملة يعزز أحدها ا خر من أجل تحقيق أقصــى اســتفادة

منها ،وتصـ ـ ـ ـ ـ ــميم إطار يوازن بين حماية الممولين وزيادة الفرت المتاحة للمنشـ ـ ـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة
والمتوسطة للحصول على الئتمان.
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وعلى وجه الخصــوت ،يعد التنســيق بين الصــكوك التنظيمية وصــكوك القانون الخات أو التجاري

أم ار أس ــاس ــيا حيث إنها تمثل وجهين لعملة واحدة .وتنظم ص ــكوك القانون التجاري والخات (مثل الض ــمانات

التعاقدية أو المعامالت المض ـ ـ ـ ـ ـ ــمونة) العالقة التعاقدية بين مقدمي الخدمات المالية والمنش ـ ـ ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ـ ـ ــغرى
والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة ،وهي توفر إطـا ار يقلـل من مخـاطر اإلقراض لطرفي المعـاملـة .ومن نـاحيـة أخرى،

تعد اللوائح التنظيمية المالية قواعد خاصة بقطاعات محددة وغالبا ما تكون لها طبيعة القانون العام ،وتفرضها
الدولة لضــمان أمن وســالمة المؤس ـســات واألس ـواق المالية ،بما في ذل حماية األفراد والكيانات التجارية التي

تسـتخدم المنتجات المالية .ومن أمثلة تل اللوائح التنظيمية اشـتراا أن تقدم المؤسـسـات المالية لعمالئها أنواعا
محددة من المعلومات في صيغة موحدة عن منتجاتها أو خدماتها (مثل معدلت القروض).

-13

وقد تتداخل تاثيرات الصـكوك والتدابير التنظيمية للقانون الخات والتجاري وتؤثر تاثي ار شـديدا على سـلوك

اإلقراض لدى المؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات المالية .فعلى س ـ ـ ـ ــبيل المثال ،ل تس ـ ـ ـ ــمح اللوائح التنظيمية التحوطية ،في عدة بلدان،

للمؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات المالية بقبول أنوا معينة من الموجودات المنقولة كض ـ ـ ـ ــمانة رهنية (مثل قطا المعدات والمواد الخام

والمسـ ـ ــتحقات) .وغالبا ما تكون هذ الموجودات هي األرثر ترجيحا أن تتوافر لدى المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة

__________

( )28في عام  ، 2018أسس األمين العام لألمم المتحدة "فرقة العمل المعنية بالتمويل الرقمي ألهداف التنمية المستدامة" في إطار خريطة
طريق تمويل خطة التنمية المستدامة لعام  .2021-2019 2030ويتمثل أحد أهداف فرقة العمل في ضمان أن يصبح التمويل

الرقمي جزءا ل يتج أز من استراتيجيات التنمية المستدامة .وتقدم فرقة العمل في تقريرها " )2020( "People’s Moneyعدة توصيات
لتسخير الرقمنة لتسريا تمويل أهداف التنمية المستدامة.

( )29تعمل شبكة تطوير البنية التحتية المالية ( )FIDNالتي أنشاها منتدى التعاون القتصادي سيا والمحيط الهاد ( )APECبنشاا

على تعزيز تطوير المعامالت المضمونة وأطر اإلعسار بوصفها عناصر أساسية لتهي ة بي ة تمويل تمكينية لفائدة المنشآت الصغرى
والصغيرة والمتوسطة ،بوسائل منها الترويإل لقانون األونسيترال النموذجي بشان المعامالت المضمونة ( APEC, 2019 Progress

Report – Asia-Pacific Financial Forum, Asia-Pacific Financial Inclusion Forum, Asia-Pacific Infrastructure

 .)Partnership, pp. 5 ffوفي عام  ، 2015حددت مجموعة العشرين المعامالت المضمونة وأطر اإلعسار بوصفها مجالت ذات
أولوية لضمان حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان (انظر www.gpfi.org/publications/g20-

.)action-plan-sme-financing-implementation-framework
V.22-10516
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والمتوسـطة ،وخصـوصـا المنشـآت الصـغرى والصـغيرة .ومن ناحية أخرى ،تسـمح مبادرات اإلصـالل القانوني الحالية

التي تسـ ـ ــهل الحصـ ـ ــول على الئتمان ،باسـ ـ ــتخدام مجموعة متنوعة من الموجودات المنقولة كضـ ـ ــمانة رهنية (انظر

مناقشـة قانون األونسـيترال النموذجي بشـان المعامالت المضـمونة في الفصـل األول ،القسـم ألف(-1-أ)) .وقد يحبط
غياس هذا التنسيق فعالية نظام ما من نظم المعامالت المضمونة الذي قد ل ينطبق على المؤسسات المالية ،ولكنه
ينطبق فقط على الممولين من خـارج النظـام المـالي الخـاض ـ ـ ـ ـ ـ ــا للتنظيم .ومن ثم ،من المهم أن تراعي الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـات

التشـ ـ ـريعية والتنظيمية تداخل األطر التي تقا ض ـ ــمن اختص ـ ــاص ـ ــها لض ـ ــمان أن حماية األسـ ـ ـواق المالية ل تقوض
الصكوك التشريعية التي تيسر الحصول على الئتمان والعكس(.)30
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وتماشــيا ما ولية األونســيترال ،ســيركز مشــرو الدليل في المقام األول على اإلطار القانوني المحلي

المتعلق بالحصــول على الئتمان وتحســينه (مثل ،المعامالت المضــمونة أو الضــمانات الشــخصــية) .ولما كان
مشـ ـ ـ ـ ـ ــرو الدليل يعترف بالتكامل بين تل الصـ ـ ـ ـ ـ ــكوك وتدابير القتصـ ـ ـ ـ ـ ــاد الجزئي (مثل اإلعانات الحكومية)

أو القتص ــاد الكلي (مثل هيكل الس ــوق) واألدوات التنظيمية ،فإنه س ــيناقش أيض ــا التدابير الس ــياس ــاتية وتدابير

الدعم ذات الصلة بقدر ما يمكنها من ضمان فعالية التدابير التشريعية في الحد من القيود التي تعوق حصول

المنشآت التجارية الصغيرة على الئتمان.
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ويســلم مشــرو الدليل بان الحصــول على الئتمان بالنســبة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة كثي ار ما يكون

أرثر ص ـ ــعوبة منه بالنس ـ ــبة للمنش ـ ــآت المتوس ـ ــطة ،وذل بس ـ ــبي ص ـ ــغر حجمها وتوافر مواردها البش ـ ـرية والمالية
وسـماتها (مثل أنها ل تتمتا في أحيان كثيرة بشـخصـية اعتبارية ،ول يمكن ألصـحابها التمتا بالحماية التي تكفلها

المس ـ ــؤولية المحدودة) .وعلى الرغم من تماثل عدد من العتبات بالنس ـ ــبة لكل من المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة
والمنشـ ــآت المتوسـ ــطة ،فإن هذ األخيرة تواجه عادة قيودا أقل وقيودا مختلفة في سـ ــياق حصـ ــولها على الئتمان.

وتماشـ ـ ــيا ما مبدأ "التفكير على نطاق صـ ـ ــغير أول" ،ينصـ ـ ــي التركيز الرئيسـ ـ ــي لمشـ ـ ــرو الدليل تبعا لذل على

المنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة ،وان كان الدليل ل يس ـ ـ ــتبعد المنش ـ ـ ــآت المتوس ـ ـ ــطة اس ـ ـ ــتبعادا تاما ،وهو يفرق،

حسي القتضاء ،بين األحكام والتدابير السياساتية المقابلة المنطبقة على أي من هاتين الف تين(.)31

ثانيا -المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها التمويلية في المراحل المختلفة
مقدمة
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ل يوجد تعريف موحد دوليا للمنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ــطة ،نظ ار لتعدد المعايير التي

يمكن اســتخدامها لتعريف المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة اعتمادا على الســياق القتصــادي والقانوني

والسـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــي والجتماعي لكل بلد .وفي الواقا أن عدد الموظفين ودورة رأس المال والموجودات هم أشـ ـ ـ ـ ـ ــيا

المعايير المس ـ ـ ـ ــتخدمة في هذا الش ـ ـ ـ ــان ،إل أن متغيرات أخرى ،مثل الطابا الرس ـ ـ ـ ــمي وس ـ ـ ـ ــنوات الخبرة ومبلغ
السـ ــتثمار األولي ،تسـ ــتخدم أيضـ ــا لتعريف وتحديد المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة( .)32وفي نهاية
المطاف ،يعود األمر لكل بلد أن يحدد المعايير الخاصة به .ومراعاة لهذ الختالفات بين البلدان ،ل تتضمن

__________

( )30أضافت األمانة هذ المناقشة بشان العالقة بين الصكوك التنظيمية وصكوك القانون الخات فيما يتعلق بالحصول على الئتمان بناء
على طلي الفريق العامل في دورته السادسة والثالثين ( ،A/CN.9/1084الفقرة .)28

( )31أضافت األمانة هذ الفقرة لتوضيح نطاق مشرو الدليل ،بما يتماشى ما مداولت الفريق العامل في دورته الثامنة والثالثين (الوثيقة
 ،A/CN.9/1090الفقرتان  18و ،19انظر أيضا الحاشية  4أعال  ،في قسم المعلومات األساسية) .ولعل الفريق العامل يود أن

يالح أن التمييز بين أجزاء مشرو الدليل التي تنطبق على المنشآت الصغرى والصغيرة والتي تنطبق على المنشآت المتوسطة،
على التوالي ،ما زال عمال جاريا.

(IFC, MSME Country Indicators 2014: Towards a Better Understanding of Micro, Small, and Medium )32

.Enterprises, (2014), p. 5 et seq
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نص ــوت األونس ــيترال التش ـريعية المتعلقة بالمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة تعريفا لكل ف ة من ف ات
تل المنشآت ،على اعتبار أن البلدان ستطبق النصوت وفقا لتعاريفها الخاصة.

-17

وعلى الرغم من تباين المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة من حيث طبيعتها وحجمها ،يشــترك

معظمها بصـ ـ ــفة عامة في بعل الخصـ ـ ــائ

المشـ ـ ــتركة .وتشـ ـ ــمل تل الخصـ ـ ــائ

ما يلي

()33

(أ) صـ ـ ــغر

حجمهـا ،وكونهـا تـدار غـالبـا من جـانـي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر؛ (س) قلـة عـدد موظفيهـا أو خلوهـا منهم ،وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبـة تعيين

الموظفين واستبقائهم؛ (ج) التعويل على شبكات الق اربة في الحصول على القروض أو التشارك في المخاطر؛
(د) محدودية س ــبل الحص ــول على رأس المال؛ (ب) ص ــعوبة الحص ــول على الخدمات المص ــرفية؛ (و) األثر
غير المتناس ـ ــي للوائح التنظيمية (مثل إجراءات تس ـ ــجيل األعمال وتكلفته)؛ (ز) محدودية األسـ ـ ـواق (بالنس ـ ــبة

للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة ،وغالبا بالقتص ــار على األسـ ـواق المحلية)؛ (ل) محدودية س ــبل الوص ــول إلى

ا ليات الرسـ ــمية لتسـ ــوية المنازعات؛ (ا) صـ ــعوبة الفصـ ــل بين الموجودات ،ولذل يؤثر فشـ ــل المنشـ ــاة تاثي ار

مباش ار على الموجودات الشخصية واألسرية؛ (ي) القابلية للتعرض لألزمات المالية؛ (ك) صعوبة نقل المنشاة

التجارية أو بيعها.
-18

وفيما يتعلق تحديدا بحصـ ـ ـ ــول المنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ــطة على الئتمان ،يمكن إبداء

مالحظتين ترتبطان بالخصــائ

المذكورة أعال  .أول ،بالنســبة للعديد من المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة،

وخص ــوص ــا المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة ،ربما ل يوجد فص ــل للموجودات بين منظم المش ــرو والمنش ــاة التجارية،

ل سـ ــيما في حالة الملكية الفردية أو عندما ل تتمتا المنشـ ــاة التجارية بشـ ــخصـ ــية اعتبارية مسـ ــتقلة .وثانيا ،غالبا ما

تؤدي محدودية فرت الحص ـ ـ ـ ـ ــول على الخدمات المالية الرس ـ ـ ـ ـ ــمية إلى العتماد الكبير على الترتيبات المالية غير

الرســمية( .)34وقد تعتمد المنشــآت الصــغرى والصــغيرة التي تديرها النســاء بصــفة خاصــة على مصــادر الئتمان غير
الرس ــمية ،إذ إن هذ المنش ــآت ،كما هو مذكور أعال (انظر الفقرة  ،)6كثي ار ما تكون أرثر تاث ار من تل التي يديرها

الرجال بالشـتراطات التي تفرضـها المؤسـسـات المالية الرسـمية .فعلى سـبيل المثال ،قد تكون رسـوم الخدمة أو أسـعار
الفائدة مرتفعة للغاية مقارنة بالمبلغ الذي ترغي النســاء في اقت ارضــه أو قد يكون من الصــعي عليهن الوفاء بشــروا

سـ ـ ــداد القرض .ومن وجهة نظر الممولين ،فإن محدودية مصـ ـ ــادر المعلومات عن المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة

والمتوسطة ،ول سيما المنشآت التجارية األصغر حجما ،وعملياتها أو تباين المعلومات المتعلقة بها تشكل واحدة من
أهم المشـارل المعرقلة للتمويل الخارجي ،ألن قيام الممولين بجما المعلومات الالزمة لتقييم الجدارة الئتمانية للمنشـاة

رثي ار ما يكون باه التكلفة بالنسبة لهم(.)35
-19

وينبغي لإلص ــالحات الرامية إلى تحس ــين فرت حص ــول المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة

على الئتمان أن تراعي تل الجواني وأن تحقق التوازن بين مخاطر اإلقراض التي يتحملها الممولون والحاجة
إلى حماية تل المنشـآت ،ول سـيما أقلها خبرة ومهارة ،من القروض المرهقة أو رسـوم الفائدة الباهظة أو غيرها

من الشـ ـ ــروا المرهقة للحصـ ـ ــول على الئتمان .ومن أجل زيادة ثقة الممولين في سـ ـ ــوق المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى

__________
( ،A/CN.9/941 )33الفقرة .12
( )34في القتصادات المنخفضة الدخل ،يقدر أن نحو  1,7بليون شخ

بالغ ممن يديرون بالفعل أو يحتمل أن يديروا منشاة صغرى أو

صغيرة أو متوسطة محرومون من خدمات النظام المالي الرسمي ألنهم ل يملكون حسابا في مؤسسة مالية أو ليس لديهم مقدم

خدمات مالية باستخدام الهواتف المحمولة .وتصل نسبة هؤلء البالغين المحرومين من الخدمات المصرفية إلى  30في المائة من
سكان العالم ،وتشكل النساء نسبة كبيرة منهم .ولعل الفريق العامل يود أن يالح أن األمانة استعاضت عن اإلشارة إلى "الدعم

المقدم من األسرة واألصدقاء" (الفقرة  4من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.124بعبارة "الترتيبات المالية غير الرسمية" لتجسد طائفة

أوسا من خيارات الئتمان المتاحة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

(World Bank, International Committee on Credit Reporting (ICCR): Facilitating SME financing through )35

.improved credit reporting, 2014, p. 1
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والص ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ــطة ،يمكن للدول أن تعتمد تدابير تمكن الممولين من اتخاذ ق اررات إقراض مس ـ ـ ــتنيرة على

نحو أفضـل (مثل سـهولة الوصـول إلى المعلومات المتعلقة بالمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة) وتيسـير

استرداد الئتمان في حالة تخلف تل المنشآت عن السداد (مثل إجراءات اإلعسار أو تدابير اإلنفاذ الناجعة).

وينبغي للتدابير أيضـ ـ ـ ـ ـ ــا أن تجعل تقديم القروض من خالل آليات تمويل بديلة (مثل التكنولوجيا المالية) أرثر
أمـانـا بـالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة للممولين ،ول سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا إذا كـانـت هـذ ا ليـة قـد تجتـذس مقـدمي األموال عـديمي الخبرة نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيـا

(مثل التمويل الجماعي)(.)36
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وعلى التوازي ،يمكن للدول أن تسـتخدم طائفة من األدوات التنظيمية والتشـريعية (مثل نظم الضـمان

العمومية ،والمعامالت المض ـ ـ ـ ــمونة) لتخفيف القيود التمويلية التي تواجهها المنش ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ــغيرة

والمتوس ــطة ،حتى يظل الئتمان متواف ار باس ــعار ميس ــورة لها .ومن أجل زيادة التاثير إلى أقص ــى حد ،س ــيكون

من المهم أن تص ــمم تل التدابير لتالئم الش ــكل القانوني للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة ،أي كونها

شـ ـخص ــيات طبيعية أم اعتبارية ،مثال .وقد تواجه المنش ــآت التجارية الص ــغيرة قيود تمويل مختلفة تبعا لش ــكلها
القانوني .وفي هذا الص ـ ــدد ،س ـ ــيكون من المهم أيض ـ ــا أن توض ـ ــح الدول نطاق التدابير ،ألن بعض ـ ــها قد يفيد
جميا المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (مثل القوانين التي تستحد

نظاما حديثا للمعامالت المضمونة

يلبي احتياجات المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة) ،في حين أن البعل ا خر قد يشـ ــمل قيودا على

األهلية (مثل نظم ضمان الئتمان العمومية)(.)37

تمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
 -21على الرغم من أن المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة تحتاج إلى التمويل في جميا مراحل
دورة حياتها ،فإن مص ـ ــادر التمويل قد تختلف وفقا لمرحلة تطورها .ففي مراحل التش ـ ــغيل األولية ،عندما تكون

إيرادات تل المنش ـ ــآت (وغالبا الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة منها) ض ـ ــعيفة ول يكون لديها س ـ ــجل ائتماني يعول عليه،

تكون فرت حصـ ـ ــولها على الئتمان الرسـ ـ ــمي محدودة في كثير من األحيان ،ويميل أصـ ـ ــحابها إلى العتماد
على مدخراتهم الخاص ـ ــة أو على الدعم من أس ـ ــرهم وأص ـ ــدقائهم (في ش ـ ــكل دين أو حقوق ملكية أو ض ـ ــمان)

أو على رابطـ ــات الئتمـ ــان (مثـ ــل جمعيـ ــات التوفير واإلقراض الـ ــدوري ( ،)38()ROSCAوجمعيـ ــات التوفير

واإلقراض الترارمي ( .))39()ASCAأما المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة (وغالبا الصــغرى والصــغيرة

منها) التي تنطوي في مراحل التشغيل األولية على إمكانات نمو كبيرة وسمات مبتكرة ،فقد تجتذس المستثمرين
المالئكيين التجاريين الذين عادة ما يقدمون األموال مقابل حص ــة في الملكية .وفي بعل الوليات القض ــائية،

تعتمد المنش ـ ـ ـ ــآت التجارية الص ـ ـ ـ ــغيرة في مراحل التش ـ ـ ـ ــغيل األولية اعتمادا كبي ار أيض ـ ـ ـ ــا على بطاقات الئتمان

والتسـهيالت الئتمانية البالغة الصـغر والتعاونيات الئتمانية ومنصـات التمويل الجماعي .وفي وليات قضـائية

أخرى ،تؤدي المؤسسات المالية المملوكة للدولة دو ار رئيسيا في تقديم الئتمان إلى هذ المنشآت التجارية(.)40
-22

وما نمو المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة وارتسـابها سـجال ائتمانيا يعول عليه ،يمكن أن تتال لها

مص ـ ــادر أخرى متزايدة للتمويل ،مثل الئتمان التجاري ،والعوملة ،وتمويل س ـ ــالس ـ ـل التوريد ،ورأس المال المجازف.

__________
(( OECD, Discussion Paper, SME Ministerial Conference, 22–23 February 2018 )36الحاشية  8أعال ) ،الصفحة .18
( )37فصلت األمانة المناقشة المتعلقة بتدابير التخفيف من مخاطر الدائنين وحماية المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في هذ الفقرة (الفقرة
 18من الوثيقة  )A/CN.9.WG.I/WP.126بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)22

( )38في هذا الشكل من المعامالت ،تجما األموال يوميا أو أسبوعيا أو شهريا وتوز عادة في نهاية الشهر.
( )39في هذا الشكل من المعامالت ،تستثمر المبالغ المحصلة أو يجري إقراضها مقابل فائدة ،مما يحقق عائدا صافيا ألعضاء جمعية اإلقراض.
( )40أضافت األمانة هذ الجملة بشان دور "المؤسسات المالية المملوكة للدولة" ،بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة
والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)23
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ويش ـ ــير الئتمان التجاري في هذا الس ـ ــياق إلى تقديم المص ـ ــارف أو المؤسـ ـ ـس ـ ــات المالية األخرى الئتمان في المقام

األول على أســاس الجدارة الئتمانية العامة للمنشــاة ،وعادة ما تعتبر التدفقات النقدية المتوقعة للمنشــاة في المســتقبل

المصــدر الرئيســي للســداد .وتتيح العوملة وتمويل ســالســل التوريد للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة أن تزيد

تدفقاتها النقدية من أجل تخفيف مخاطر اإلعسـ ــار وتجني الديون ،بالنظر إلى أن هذين الترتيبين ليسـ ــا قروضـ ــا ول

يضـ ــيفان إلى كشـ ــف ديون الشـ ــركة( .)41ويعد رأس المال المجازف شـ ــكال من أشـ ــكال األسـ ــهم الخاصـ ــة .وغالبا ما

يســتثمر مديرو صــناديق رؤوس األموال المجازفة بشــكل مباشــر في المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة غير

المقيدة في أس ـ ـواق األوراق المالية بهدف تزويدها برأس المال والخبرة التقنية واإلدارية لرفا قيمتها وتحقيق الربح عند

الخروج منها (ببيعها مثال بعد بضا سنوات)(.)42
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وتجنبا للش ـ ـ ـ  ،يجسـ ـ ــد هذا التصـ ـ ــنيف عموما التفضـ ـ ــيالت الحالية للمنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة

والمتوســطة فيما يتعلق بالحصــول على الئتمان ،ولكن ل يقصــد به اإليحاء بان المنشــآت الصــغرى والصــغيرة

والمتوسـ ــطة تسـ ــتخدم نوعا معينا من مصـ ــادر التمويل خالل مرحلة معينة فقط من مراحل تطورها .والواقا أن

عددا من التحديات التي قد تظل المنش ـ ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ـ ـ ــطة تواجهها طوال دورة حياتها

(مثل انعدام أو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف الثقافة المالية ،انظر الفقرات  261ومن  263إلى )266؛ وارتفا أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعار الفائدة

(انظر الفقرتين  173و )174أو البي ـ ــة التي تعمـ ــل فيهـ ــا (مثـ ــل عـ ــدم وجود إطـ ــار قـ ــانوني وتنظيمي قوي؛
أو طابعها غير الرس ــمي ،انظر الفقرات من  163إلى  )171قد يؤثر أيض ــا على اختيارهم لمص ــادر التمويل.
وعالوة على ذلـ  ،غـالبـا مـا تكون آليـات معينـة ،مثـل تلـ التي تنطوي على التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيالت الئتمـانيـة البـالغـة
الصـ ـ ــغر والتمويل الجماعي ،أرثر مالءمة لحتياجات المنشـ ـ ــآت التجارية األصـ ـ ــغر حجما ،بغل النظر عن

رونها في مراحلها األولية أم ل(.)43
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ومن الجدير بالذكر أن أشكال أخرى للتمويل قد تكون ذات صلة طوال دورة حياة المنشآت الصغرى

والص ـ ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ـ ــطة ،مثل المنتجات المالية اإلس ـ ـ ـ ــالمية .وتخض ـ ـ ـ ــا المنتجات المالية اإلس ـ ـ ـ ــالمية لقواعد

وممارسـ ــات مسـ ــتمدة من الشـ ـريعة اإلسـ ــالمية التي تحظر أي فوائد تدفا على المال أو تفرض حدودا صـ ــارمة

على حق اقتضــاء فوائد ،وهو ما يعني بالتالي إقرار أشــكال أخرى من العوض المجزي عن األموال المقترضــة

(على سـ ـ ـ ـ ــبيل المثال ،التشـ ـ ـ ـ ــارك في الربح أو المشـ ـ ـ ـ ــاركة المباش ـ ـ ـ ـ ـرة في النتائإل التي تحققها المعامالت)(.)44
ويمكن تقســيم المنتجات المالية اإلســالمية في الســوق إلى ف تين رئيســيتين ،هما المنتجات المالية القائمة على
الموجودات والمنتجـات المـاليـة القـائمـة على األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم( .)45والمرابحـة هي أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا طرائق التمويـل القـائمـة على

الموجودات اسـتخداما للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة ،حيث يشـتري الممول بموجبها الموجودات التي
يطلبها العميل ثم يبيعها للعميل بتكلفة تتضــمن هامش ربح مفصــحا عنه ،وتســدد عادة على أقســاا( .)46وفيما

يتعلق بالمنتجات المالية اإلس ـ ــالمية القائمة على األس ـ ــهم ،تعد المش ـ ــاركة نموذجا مباشـ ـ ـ ار للشـ ـ ـرارة (أي اتفاق

__________
( )41اتفق الفريق العامل ،في دورته السابعة والثالثين ،على التركيز على "تمويل رأس المال المتداول" بدل من "التمويل التجاري"

( ،A/CN.9/1090الفقرة  .)41وتبعا لذل  ،حذفت األمانة اإلشارة المرجعية إلى التمويل التجاري في هذ الفقرة واستعاضت عنه
بترتيبات يمكن استخدامها للحصول على رأس مال متداول من خالل معامالت محلية وعابرة للحدود.

( )42حذفت األمانة الفقرة المتعلقة بالمنشآت المتوسطة وقدرتها على الحصول على الئتمان عن طريق طرل األسهم للتداول العام في

أسواق األوراق المالية أو سندات الشركات (الفقرة  21من الوثيقة  ،)A/CN.9/WG. I/WP.126حسبما اتفق عليه الفريق العامل في

دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)24

( )43نقحت األمانة هذ الفقرة (الفقرة  23من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126بما يتماشى ما مداولت الفريق العامل في دورته
السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)37

( )44دليل األونسيترال التشريعي بشان الشرارات بين القطاعين العام والخات ( ،)2021الفصل ألف "مقدمة" ،الفقرة .65
(World Bank – Islamic Development Bank Policy Report: Leveraging Islamic Finance for Small and )45

.Medium Enterprises (2015), p. 11

( )46المرجا نفسه ،الصفحتان  11و.13
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ش ـرارة يقدم فيها جميا الش ــركاء رأس المال لمش ــرو مش ــترك لتقاس ــم أرباحه وخس ــائر ) ،وتوجد قواس ــم مش ــتركة

عديدة بين هذا النموذج ورأس المال المجازف( .)47وناد ار ما تسـ ـ ــتخدم المشـ ـ ــاركة بسـ ـ ــبي المخاطر المتصـ ـ ــورة

للدخول في عالقة تقاسـ ــم األربال والخسـ ــائر ما المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة ،وتشـ ــبه التحديات

الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة لتنفيـذ المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة تلـ التحـديـات التي تواجـه صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاديق رأس المـال المجـازف ،مثـل بي ـة الخروج

(انظر الفقرة  69أدنا )( .)48وبالنظر إلى أن بعل المنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ــطة ،وخاصـ ـ ـ ــة

المنش ـ ـ ــآت التجارية العائلية ،قد تحجم عن التخلي عن ملكية المش ـ ـ ــرو  ،فقد ص ـ ـ ـممت المش ـ ـ ــاركة المتناقص ـ ـ ــة
رنموذج يتعهد بموجبه صـاحي المنشـاة بشـراء األسـهم السـتثمارية المملوكة للشـري ا خر (الشـركاء ا خرين)

بمرور الوقت حتى يص ـ ـ ــبح ص ـ ـ ــاحي المش ـ ـ ــرو مالكا للمش ـ ـ ــرو بارمله( .)49وفي الس ـ ـ ــنوات األخيرة ،تطورت

المنتجات المالية اإلسالمية أيضا في بعل الوليات القضائية في سياق التمويل الجماعي والعوملة(.)50
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وتش ـ ــمل التحديات الرئيس ـ ــية لس ـ ــتخدام المنتجات المالية اإلس ـ ــالمية على نطاق أوس ـ ــا لتمويل المنش ـ ــآت

الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة ما يلي  ‘1عدم توافر التمويل اإلسـالمي في جميا األسـواق؛  ‘2عدم وجود تنو

في عرض منتجات مالية مختلفة لدعم احتياجات المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة .وتركز المنتجات المالية
اإلسـ ــالمية المقدمة للمنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة بصـ ــفة عامة على تمويل الديون مثل المرابحة ،وهو
خيار أرثر مالءمة ألغراض تمويلية محددة .وينبغي اس ـ ــتكش ـ ــاف المزيد من خيارات التمويل اإلس ـ ــالمي القائم على

األسـهم وتقديمها إلى المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة؛  ‘3الرتفا النسـبي في تكاليف المعامالت ،وغالبا

ل تقبل ســوى الموجودات غير المنقولة كضــمانات رهنية؛  ‘4انخفاض مســتوى إلمام المنشــآت الصــغرى والصــغيرة

والمتوس ـ ـ ـ ـ ــطة بالمباد المالية اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمية ،ويرجا ذل جزئيا إلى أن هذا القطا في العديد من البلدان ل يزال في
مرحلــة البــدايــة؛  ‘5غيــاس التعــاون (مثــل ،رأس المــال المش ـ ـ ـ ـ ـ ــترك ،والمخــاطر ،والتــدريــي) بين القطــاعــات العــامــة

والخاصة التي تقدم منتجات مالية إسالمية .ويمكن أن يسهم تعزيز التعاون في جذس المزيد من أصحاس المصلحة
للمش ـ ـ ـ ـ ــاركة كمقدمين لرؤوس األموال( .)51وعالوة على ذل  ،فإن العديد من البلدان التي لم تعتد اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام التمويل
اإلســالمي لم تضــا إطا ار تنظيميا للمنتجات المالية اإلســالمية .ونتيجة لذل  ،تكون هذ المنتجات أقل توحيدا وغالبا

ما تحتاج إلى اتبا القواعد واللوائح المصرفية التقليدية(.)52

ثالثا -مصادر التمويل المتاحة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة

()53
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يركز هذا الفصـ ـ ــل على مصـ ـ ــادر التمويل التي طرحت في القسـ ـ ــم السـ ـ ــابق (مصـ ـ ــنفة كادوات للدين

وأدوات قائمة على األسـهم) ،وهو يتناول بالتحليل التحديات التي يواجهها كل من المنشـآت الصـغرى والصـغيرة
والمتوسـ ــطة والممولين عند اللجوء إليها .وأصـ ــبح العديد من أدوات التمويل المذكورة يقدم على نحو متزايد من

خالل منصــات رقمية ل تديرها مؤس ـســات مالية تقليدية فحســي ،بل أيضــا ،على وجه الخصــوت ،ما يســمى

__________

( )47المرجا نفسه ،الصفحة .16
( )48المرجا نفسه.
( )49المرجا نفسه ،الصفحة .17
(EBRD, Smart Contracts, Blockchain and Crowdfunding: How the Law is Getting to Grips with )50

.Technology, p. 30

(Asian Development Bank Institute Working Paper Series: Leveraging Islamic Banking and Finance for )51

 .Small Businesses – Exploring the Conceptual and Practical Dimensions (2020), pp. 18–19لالطال على

لمحة عامة عن التطورات المستجدة في صناعة خدمات التمويل اإلسالمي عموما ،انظر التقرير Islamic Financial Services

 ،)2020( Industry Stability Reportمن إعداد مجلس خدمات التمويل اإلسالمي (.)Islamic Financial Services Board
( )52المرجا نفسه ،الصفحة .18
( )53أدمجت األمانة الفصلين الثالث والرابا من الوثيقة  A/CN.9/WG.I/WP.126في فصل واحد بناء على طلي الفريق العامل في
دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)33
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ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ"الجهات الفاعلة الجديدة في مجال القتص ـ ــاد" مثل ش ـ ــركات التكنولوجيا المالية ( )FinTechsوش ـ ــركات

تكنولوجيـا المعلومـات والتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت الكبيرة (( )BigTechsانظر الفقرات من  74إلى  .)76وغـالبـا مـا يكون
الئتمان المقدم من خالل شـ ـ ـ ــركات تكنولوجيا المعلومات والتصـ ـ ـ ــالت الكبيرة مدرجا في منصـ ـ ـ ــات ل يتمثل
نشـ ـ ـ ــاطها األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي في تقديم الخدمات المالية .فعلى سـ ـ ـ ــبيل المثال ،أنشـ ـ ـ ــات عدة من شـ ـ ـ ــركات تكنولوجيا

المعلومات والتصـ ـ ـ ــالت الكبيرة الناش ـ ـ ـ ـطة في مجال التجارة اإللكترونية خطوا ائتمان للمنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى

والصــغيرة والمتوســطة التي تبيا من خالل منصــاتها .وتقدم شــركات تكنولوجيا المعلومات والتصــالت الكبيرة

الئتمانات مباشـرة أو من خالل مقدم خدمات مالية خاضــا أو غير خاضــا للتنظيم ،وعادة ما تكون قروضــها

قصــيرة األجل ،وتخصــم أقســاا الســداد والفوائد تلقائيا من حســاس المنشــاة الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على
المنصـ ـ ــة ،ويعمل مخزون المنشـ ـ ــاة الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ــطة المخزن في مسـ ـ ــتود شـ ـ ــركة تكنولوجيا
المعلومات والتصالت الكبيرة بمثابة ضمانة رهنية(.)54
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وعلى الرغم من أن التكنولوجيا الحديثة وسـعت بشـكل كبير خيارات أصـحاس المنشـآت في الحصـول

على الئتمان بسـ ــرعة وبتكلفة مريحة ،فإن كثيرين ما زالوا يعتمدون على المدخرات والثروة الشـ ــخصـ ــية لتمويل

أعمالهم حتى بعد مراحلها األولية .وبغل النظر عما إذا اسـ ـ ــتخدمت األموال الشـ ـ ــخصـ ـ ــية كاداة للدين أو أداة

قا ئمة على األس ـ ـ ــهم ،فإن العتماد على تل األموال عادة ما يجعل أي فص ـ ـ ــل بين الموجودات الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية
وموجودات المنشـاة مسـتحيال ،خصـوصـا إذا اسـتخدم أصـحاس المنشـآت حسـاباتهم الشـخصـية ألغراض تجارية

أيضـ ـ ــا .وهذ الممارسـ ـ ــة ل تزيد من مخاطر المديونية المفرطة فحسـ ـ ــي ،بل تؤثر أيضـ ـ ــا على الملف والتاريخ

الئتمانيين ألصـ ــحاس المنشـ ــآت ،وغالبا ما تمنا المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة من الوصـ ــول إلى

منتجات مالية مالئمة .ومن جهة الممولين ،فإنها تعوق البنوك عن رص ـ ـ ــد الئتمان التجاري بش ـ ـ ــكل ص ـ ـ ــحيح
نظ ار لسـ ـ ــتحالة تمييز في كثير من األحيان عن الئتمان الذي يحصـ ـ ــل عليه صـ ـ ــاحي المنشـ ـ ــاة لالسـ ـ ــتخدام

الشخصي أو العائلي(.)56(،)55

ألف -الدعم المقدم من األسرة واألصدقاء
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()57

رثي ار ما تعتمد المنشـ ــآت الصـ ــغرى على األسـ ــر واألصـ ــدقاء للحصـ ــول على رأس المال األولي(،)58

وأحيانا تس ــتمر في هذا العتماد حتى فيما بعد تل المرحلة( .)59فعلى س ــبيل المثال ،ل تتال فرت لكثير من

__________

( )54وفقا لما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  ،)75نقلت األمانة إلى هنا ،ما إدخال

تعديالت تحريرية ،المناقشة المتعلقة بالمنصات اإللكترونية من القسم المتعلق بشركات التكنولوجيا المالية (الفقرات  143إلى 145

من الوثيقة .)A/CN.9/WG.I/WP.126

(.OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2022, an OECD Scoreboard, p. 33 )55
( )56أضافت األمانة هذ المناقشة بشان استخدام الثروة الشخصية لتمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ،حسبما اتفق عليه
الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)33

( )57اتفق الفريق العامل ،في دورته السابعة والثالثين ،على إيالء اهتمام خات لمسالة الدعم المقدم من األسرة واألصدقاء

( ،A/CN.9/1090الفقرة  .)37وبناء عليه ،قامت األمانة بما يلي  ‘1توسيا نطاق المناقشة بشان مزايا وعيوس هذا المصدر

للتمويل؛  ‘2إضافة إشارة مرجعية إلى الدعم المقدم على شكل هبة؛  ‘3إيراد إشارة إلى عدم وجود قوانين أو لوائح تنظيمية محددة

بشان التمويل المقدم من األسرة واألصدقاء؛  ‘4تسليط الضوء على أهمية الثقافة المالية فضال عن التدابير التي تيسر الوصول إلى
مصادر الئتمان الرسمية .وتحسينا لالتساق في مشرو الدليل ،ضمت األمانة أيضا القسمين المتعلقين بالدعم المقدم من األسرة

واألصدقاء (الدين واألسهم) في قسم واحد.

(( Inter-agency Task Force on Financing for Development )58انظر الحاشية  18أعال ) ،الصفحة 67؛ UNESCAP,

.Small and Medium Enterprises Financing (2017), p. 3

( )59تشير دراسة استقصائية أجراها الفريق الستشاري لمساعدة أرثر الناس فق ار ( )CGAPإلى أن هذ الممارسة شائعة بين المنشآت

التجارية الصغيرة .انظر CGAP, Executive Summary – CGAP National Surveys of Smallholder Households
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المنش ـ ــآت المملوكة للنس ـ ــاء في البلدان المنخفض ـ ــة الدخل للحص ـ ــول على ائتمان رس ـ ــمي ،وهي تمول أعمالها

التجارية أساسا من خالل القروض المقدمة من األسرة واألصدقاء إلى جاني المدخرات الشخصية(.)60
-29

ويمكن أن ياتي دعم األسـرة واألصـدقاء في شـكل هبة أو دين أو حصـ

ملكية أو ضـمان .وعلى الرغم

من أن الهبة والدين وحقوق الملكية عبارة عن مسـ ــاهمات مالية مباشـ ـرة للمنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة،

فإن الض ــمان ش ــكل من أش ــكال الدعم غير المباش ــر ،حيث يلتزم فرد من األسـ ـرة أو ص ــديق بالوفاء بالدين في حالة

عجز المنشاة الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة عن سداد ديونها (انظر الفقرات من  153إلى .)158
-30

ومن وجهة نظر المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ،يوفر التمويل المباشــر المقدم من العائلة

واألصـدقاء مزايا مقارنة بمصـادر التمويل التقليدية ،ول سـيما في حالة القتراض القصـير إلى المتوسـط األجل.

وقد تكون األس ـرة واألصــدقاء ،نظ ار لعالقتهم الشــخصــية بصــاحي المنشــاة ،أرثر اســتعدادا لتقديم الدعم المالي

من المؤس ـ ـس ـ ــة المالية في كثير من األحيان حتى دون اش ـ ــتراا تقديم ض ـ ــمان لتامين القروض أو خطط عمل
تفصــيلية أو غير ذل من الوثائق في حالة األســهم .واضــافة إلى ذل  ،قد تكون شــروا القرض أو الســتثمار

مرنة وغالبا ما تغطي فترة أطول مقارنة بالئتمان التجاري .وحين يكون الدعم في شـ ــكل دين ،فإن سـ ــداد في

موعد قد يساعد صاحي المنشاة على بناء تاريخ ائتماني والحصول على ائتمان تجاري بسهولة أربر.
-31

إل أن الدعم المباش ــر المقدم من األس ـرة أو األص ــدقاء غالبا ما يكون على أس ــاس غير رس ــمي .وغالبا

ما يتفق على الشــروا شــفويا بدل من تدوينها ،مما قد يجعل بســهولة هذا المصــدر للتمويل غير موثوق به وغير

دقيق في مواعيد  ،وقد يس ـ ـ ـ ــفر أيض ـ ـ ـ ــا عن تكاليف غير مالية كبيرة( .)61وكثي ار ما تفتقر التفاقات الش ـ ـ ـ ــفوية إلى

الوضـول فيما يتعلق باحكام وشـروا القرض ،وجداول السـداد ،وسـبل النتصـاف في حالت التخلف عن السـداد.
وهي قد تكون مض ـ ـ ــللة أيض ـ ـ ــا ألن في بعل الحالت قد يؤخذ قرض على أنه هبة ،وفي بلدان معينة قد تترتي

على ذل تبعات ضريبية على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة أو المانح أو رليهما.
-32

وحين يكون الدعم المقدم من األس ـ ـرة واألص ـ ــدقاء في ش ـ ــكل أس ـ ــهم ،التي ترتبط عادة بحقوق ص ـ ــنا

القرار في المنشـ ــاة التجارية ،قد تؤثر التفاقات غير الرسـ ــمية بشـ ــان شـ ــروا السـ ــتثمار على حوكمة المنشـ ــاة

الصـغرى أو الصـغيرة أو المتوسـطة ،ومسـؤولية أعضـائها ،بما في ذل قدرة مقدم (مقدمي) التمويل على تعديل

حصـ ـ ـ ـ ـ ــته (حصـ ـ ـ ـ ـ ــتهم) أو بيعها .وتجدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلى أنه في بعل البلدان ،يفوق حجم األموال التي تجما

للمنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ــطة في المراحل األولية

()62

من خالل األسـ ـ ـرة واألصـ ـ ــدقاء بوجه عام

المص ـ ـ ـ ـ ــادر األخرى لألس ـ ـ ـ ـ ــهم الخاص ـ ـ ـ ـ ــة (مثل رؤوس األموال المجازفة والس ـ ـ ـ ـ ــتثمارات المالئكية التجارية)،

وفي بلدان معينة ،تعتمد المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة بصــورة أربر على األس ـرة واألصــدقاء طوال

__________

 . (2018), p. 15ولعل الفريق العامل يود أن يالح أن األمانة حذفت الجملة الثانية ("واستنادا إلى ...واألصدقاء") من هذ الفقرة

(الفقرة  26من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126لتحسين وضول الن

.

( )60يفيد البن الدولي بانه وفقا لدراسة استقصائية حول المنشآت التجارية التي تديرها النساء في الشرق األوسط وشمال أفريتيا ،ل تتوافر
لدى غالبية صاحبات المشاريا إمكانية الوصول إلى الئتمان الرسمي ،ويمولن أعمالهن التجارية أساسا من خالل المدخرات،

والقروض المقدمة من العائلة واألصدقاء ،وعن طريق إعادة استثمار أرباحهن التجارية .انظر World Bank, Secured

.Transactions, Collateral Registries and Movable Asset-Based Financing (2019), p. 23

( )61انظر ”S. Djankov, I. Lieberman, J. Mukherjee, and T. Nenova, 2002, “Going Informal: Benefits and Costs.
In Boyon Belev, ed., The Informal Economy in the EU Accession Countries. Sofia: Center for the Study of

.Democracy, pp. 63–80
( )62على سبيل المثال ،الوليات المتحدة األمريكية( CGAP, Executive Summary .الحاشية  59أعال ) ،الصفحة  .21وعالوة على
ذل  ،ووفقا لد ارسة استقصائية للبن المركزي األوروبي ،اعتبرت  18في المائة من المنشآت األوروبية الصغيرة والمتوسطة األموال
المقدمة من أفراد األسرة أو األصدقاء أو الشركات ذات الصلة مصادر تمويل مهمة لها .انظر European Central Bank,

.Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area: April to September 2019, 2019, p. 18
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دورة حياتها( .)63فاألس ـرة واألص ــدقاء يش ــكلون جزءا من الش ــبكة الجتماعية الوثيقة الص ــلة بص ــاحي المنش ــاة،

ول يكون لديهم نفس الشواغل التي يعنى بها المستثمرون المحترفون فيما يتعلق بتقييم المخاطر(.)64
-33

وفي غــالبيــة البلــدان ل توجــد قوانين أو لوائح تنظيميــة محــددة تنطبق على الــدعم المقــدم من األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

واألصـ ــدقاء في شـ ــكل دين أو أسـ ــهم .ويخضـ ــا السـ ــتثمار غير الرسـ ــمي في الديون واألسـ ــهم ،كليهما ،من األس ـ ـرة

واألص ــدقاء بوجه عام إلطار القواعد القائمة التي تنظم العقود التجارية وتس ــوية المنازعات (بقدر ما يمكن من إثبات

وجود نو من التفاق الشــفوي أو المكتوس فيما يتعلق بالديون غير الرســمية ،ومن تحديد حقوق المســتثمر والتزاماته
في عقد ما في حالة الس ــتثمار القائم على األس ــهم) .وعالوة على ذل  ،عادة ما ينطبق قانون الش ــركات ،ول س ــيما

القواعد المتعلقة بحوكمة الش ـ ـ ــركات وغيرها من المس ـ ـ ــائل غير التعاقدية ،على الدعم القائم على األس ـ ـ ــهم المقدم من

األس ـ ـ ـرة واألص ـ ـ ــدقاء .وأخيرا ،في البلدان التي يرتبط فيها الدعم المالي المقدم من األس ـ ـ ـرة واألص ـ ـ ــدقاء ارتباطا وثيقا

بالهيكل المجتمعي المحلي ،قد تكون األعراف والممارسات المحلية أرثر أهمية من القانون التجاري.
-34

وعلى الرغم من أن بلدانا عديدة تدرك أهمية أن يكون التمويل المباشـر المقدم من األسـرة واألصـدقاء

موثوقا به وش ـ ــفافا لجميا األطراف المعنية ،فإن الكثير منها قد يرى أن تدابير الس ـ ــياس ـ ــات العامة أداة أفض ـ ــل
لتحقيق هذا الهدف بدل من وض ــا إطار قانوني مخص ـ

 .وفي غالبية البلدان ،تنطبق أيض ــا ا ليات العامة

التي تحكم العالقات بين المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ــطة ودائنيها واألطراف الثالثة األخرى على
التمويل المقدم من األس ـرة واألصــدقاء .وبدل من ذل  ،بالنظر إلى أن قلة وعي صــاحي المنشــاة وأفراد أس ـرته

أو أصـ ـ ـ ـ ــدقائه الذين يقدمون الئتمان بحقوقهم والتزاماتهم المتبادلة كثي ار ما يكون السـ ـ ـ ـ ــبي الجذري للمشـ ـ ـ ـ ــارل
الناش ة بينهم ،فإن دول كثيرة قد تقرر األخذ باستراتيجيات لتحسين الثقافة المالية لدى األطراف (انظر الفقرات

 261إلى  .)270وحتى حين تكون األطراف على علم بحقوقها والتزاماتها المتبادلة ،فإن العالقات الشــخصــية
ما زالت قد تؤدي باصـحاس المنشـآت واألسـرة واألصـدقاء إلى تجاهل العناية الواجبة األسـاسـية بشـان المخاطر

التي يتحملونها أو إلى إهمال إضـفاء الطابا الرسـمي على اتفاقاتهم على نحو يوفر سـجال مالئما للرجو إليها

في المســتقبل .وتبعا لذل  ،يمكن أن يكون وضــا تدابير تزيد من خيارات التمويل الرســمية للمنشــآت الصــغرى
والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة (مثل برامإل ضـ ــمان الئتمان العمومية ونظم حديثة للمعامالت المضـ ــمونة ،أيضـ ــا ما

تيســير إضــفاء الطابا الرســمي على المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة) ذا أهمية خاصــة ،ألنه ســيســمح
بتقليل العتماد على األسرة واألصدقاء.

باء -أدوات الدين
-1

بطاقات االئتمان
-35

بطاقات الئتمان ليسـ ـ ــت جديدة وهي متاحة عموما للمنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ــطة في

غالبية الوليات القض ــائية .وعلى الرغم من أن أص ــحاس المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة في بعل
الوليات القضـ ــائية يميلون إلى اسـ ــتخدام بطاقات الئتمان الشـ ــخصـ ــية ألغراض تجارية ،فإن بطاقات الئتمان

التجارية تسـتخدم في وليات قضـائية أخرى على نطاق أوسـا .ويمكن للمصـارف التجارية أو اإلنمائية إصـدار

بطـاقـات الئتمـان التجـاريـة .وغـالبـا مـا يكون الحـد الئتمـاني الممنول على بطـاقـة الئتمـان التجـاريـة أعلى من

مثيله على بطاقة الئتمان الشـخصـية .وتقدم بعل بطاقات الئتمان الصـادرة عن المصـارف اإلنمائية رسـوما

وأسعار فائدة منخفضة نسبيا للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ،وتكون في بعل الحالت مدعومة من

__________
( )63انظر ( ITC, SME Competitiveness Outlook 2019الحاشية  19أعال ) ،الصفحة .21
(( CGAP, Executive Summary )64الحاشية  63أعال ) ،الصفحة .24
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الحكومة .وبشـ ــكل عام ،يمكن أن يكون من األسـ ــهل ألصـ ــحاس المنشـ ــآت التجارية الصـ ــغيرة التاهل للحص ــول

على بطاقة ائتمان بدل من قرض مصرفي بسبي معايير التاهل األقل صرامة في حالة بطاقة الئتمان.
-36

وعـادة مـا يخضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار بطـاقـات الئتمـان للقوانين واللوائح القـائمـة التي تنظم العقود التجـاريـة

وتسـ ـ ـ ــوية المنازعات ،فضـ ـ ـ ــال عن النظم التنظيمية القائمة المتعلقة بتشـ ـ ـ ــغيل المصـ ـ ـ ــارف (بما في ذل القواعد

ال تنظيمية المحددة للخدمات التي تقدمها المصـ ــارف اإلنمائية) .وعلى الرغم من أن بطاقات الئتمان الصـ ــادرة

عن المصـ ــارف اإلنمائية لفائدة المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة مصـ ــممة عموما لتلبية الحتياجات

التمويلية ألصـحاس المنشـآت التجارية الصـغيرة ،قد تفرض المصـارف التجارية أسـعار فائدة ورسـوم تخلف عن

السـ ــداد مرتفعة في حالة بطاقات الئتمان الصـ ــادرة لفائدة المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة .وعالوة
على ذل  ،تتطلي العديد من بطاقات الئتمان الخاصـ ـ ــة بالمنشـ ـ ــآت التجارية الصـ ـ ــغيرة إبرام اتفاقية مسـ ـ ــؤولية

شـ ــخصـ ــية لتحميل أصـ ــحاس المنشـ ــآت التجارية مسـ ــؤولية أي دفعات متاخرة أو غير مسـ ــددة .كما أن بطاقات

الئتمان الخاص ـ ـ ـ ــة بالمنش ـ ـ ـ ــآت التجارية الص ـ ـ ـ ــغيرة غالبا ما تنطوي على حماية أقل مقارنة ببطاقات الئتمان
الس ـ ــتهالرية (على س ـ ــبيل المثال ،ل توجد خدمة مض ـ ــمونة عند العتراض على أخطاء الفوترة) .وفي بعل

الحالت ،يثير عدم وجود آليات انتصاف لحاملي بطاقات الئتمان لتقديم شكاواهم شواغل إضافية.
-2

االئتمان البالغ الصغر
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الئتمان البالغ الصـغر (ويعرف أيضـا باسـم "القرض البالغ الصـغر") شـكل شـائا من أشـكال التمويل

البالغ الصـ ــغر الذي يتضـ ــمن قرضـ ــا صـ ــغي ار للغاية غالبا ما يمنح لفرد أو منشـ ــاة تجارية صـ ــغرى لبدء مزاولة
األعمال التجارية .وعادة ما يكون هؤلء المقترضـ ـ ـ ــون من ذوي الدخل المنخفل ،ل سـ ـ ـ ــيما من البلدان األقل
نموا .وكثي ار ما يختلف هيكل ترتيبات الئتمان البالغ الصـ ــغر عن الخدمات المصـ ــرفية التقليدية ،وقد ل يكون

هناك اتفاق مكتوس على اإلطالق .وفي بعل الحالت ،يكون الئتمان البالغ الصغر مضمونا بموجي اتفاق
ما أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء المجتما المحلي الذي ينتمي إليه المقترض ،الذين يتوقا منهم إجبار المقترض على العمل من
أجل س ـ ـ ـ ــداد الدين .وقد يص ـ ـ ـ ــبح المقترض مؤهال للحص ـ ـ ـ ــول على قروض بمبالغ أربر بعد نجاحه في س ـ ـ ـ ــداد

الئتمان البالغ الص ـ ـ ـ ـ ــغر .ونظ ار ألن العديد من المقترض ـ ـ ـ ـ ــين ل يمكنهم تقديم ض ـ ـ ـ ـ ــمانات رهنية ،فإن مقدمي

الئتمان البالغ الصغر كثي ار ما يجمعون المقترضين معا ،مما ينشئ شكال من أشكال ضغط األقران للمساعدة
على ضـ ــمان السـ ــداد .وفي بعل الوليات القضـ ــائية ،يخضـ ــا مقدمو الئتمان البالغ الصـ ــغر الذين يسـ ــتوفون
شروطا معينة لقواعد تنظيمية فيما يتعلق بالتسجيل واإلبالغ.

-38

وتشـكل مؤسـسـات التمويل البالغ الصـغر ف ة رئيسـية من مقدمي الئتمان البالغ الصـغر .وعلى الرغم

من أن معظم مؤسـسـات التمويل البالغ الصـغر مصـممة لتقديم قروض صـغيرة للمقترضـين الصـغار جدا ،فإنها

ل تقتصــر حص ـ ار على هذ الف ة من المقترضــين ،وقد تفرض شــروا أهلية مختلفة .وتتســم مؤس ـســات التمويل
البالغ الص ــغر بانها تض ــا ش ــروطا أقل تش ــددا من حيث الض ــمانات الرهنية والكفالت ،كما أنها تقدم منتجات
مالية تنحو إلى البسـ ــاطة ومراعاة الظروف الشـ ــخصـ ــية لزبائنها وتعد وفقا لحتياجاتهم ،ولكنها ل تفرض دائما

أســعار فائدة أقل من المصــادر األخرى( .)65وكثي ار ما تكون القروض هي المنتإل األول الذي تقدمه مؤس ـســات
التمويل البالغ الص ــغر لزبائنها( .)66وقد أس ــهم التمويل البالغ الص ــغر إس ــهاما كبي ار في تحس ــين فرت حص ــول

__________
(.European Investment Fund, European Small Business Finance Outlook, 2019, p. vi )65
( )66تشمل المنتجات األخرى التي قد تقدمها مؤسسات التمويل البالغ الصغر أوعية الدخار ،ونظم المعاشات التقاعدية الصغرى،
وخدمات التامين البالغ الصغر ،والقروض الطارئة ،والتاجير ،والمنح .انظر International Labour Office, Making

.Microfinance Work: Managing Product Diversification, (2011), p. 112
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المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة على الئتمان( ،)67ول س ـ ــيما المنش ـ ــآت التي تديرها النس ـ ــاء .ومن

المرجح أن يكون ثمانية من كل عش ـ ـرة من زبائن مؤس ـ ـسـ ــات التمويل البالغ الصـ ــغر في العالم من صـ ــاحبات

المنشآت التجارية(.)68
-39

وبوجه عام ،تنطبق لوائح تنظيمية تحوطية أقل صـرامة على مؤسـسـات التمويل البالغ الصـغر مقارنة

بالمؤسـ ـس ــات المالية التقليدية

()69

 .ويخض ــا تقديم الئتمان البالغ الص ــغر أس ــاس ــا للقوانين واللوائح القائمة التي

تنظم العقود التجـارية وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية المنـازعات ،ولبعل القوانين أو اللوائح التنظيميـة المحـددة المتعلقـة بتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيـل

مؤس ـ ـس ـ ــات التمويل البالغ الص ـ ــغر (إن وجدت) .وقد حددت التحديات التي تواجهها المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى التي
تسـعى إلى الحصـول على تمويل ميسـور التكلفة عند اسـتكشـاف المسـائل القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتمويل

البالغ الصـ ـ ــغر .وهي تشـ ـ ــمل  ‘1انعدام الشـ ـ ــفافية في تسـ ـ ــعير منتجات التمويل البالغ الصـ ـ ــغر؛  ‘2غياس

التدخل الحكومي أو انعدامه ،ول س ـ ـ ـ ــيما في وض ـ ـ ـ ــا حدود لس ـ ـ ـ ــعر الفائدة على القروض؛  ‘3عدم تناس ـ ـ ـ ــي
الضـمانات الرهنية ،مما يؤدي إلى ممارسـات تعسـفية في التحصـيل من جاني بعل مؤسـسـات التمويل البالغ

الصـ ـ ـ ــغر؛  ‘4غياس أو ضـ ـ ـ ــعف التدابير الرامية إلى ضـ ـ ـ ــمان حماية الزبائن ومنا الممارسـ ـ ـ ــات الالأخالقية؛
 ‘5ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف الثقافة المالية في عموم المجتما؛  ‘6عدم وجود لوائح تنظيمية تحكم الطائفة الواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعة من

المؤسسات التي تقدم خدمات التمويل البالغ الصغر(.)70
-40

ويضـ ـ ـ ــاف إلى ذل أن الهيارل الصـ ـ ـ ــارمة لسـ ـ ـ ــداد بعل القروض البالغة الصـ ـ ـ ــغر قد تمنا أيضـ ـ ـ ــا

المنشـ ـ ـ ـ ــآت البالغة الصـ ـ ـ ـ ــغر من اسـ ـ ـ ـ ــتخدام تل القروض في السـ ـ ـ ـ ــتثمارات العالية المخاطر والطويلة األجل

الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروريــة لنموهــا .وعالوة على ذلـ  ،ورغم أن رقمنــة عمليــات التمويــل البــالغ الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغر أثبتــت كفــاءتهــا،

فإن مؤسـ ـس ــات التمويل البالغ الص ــغر لم ترقمن إل جزئيا في جميا أنحاء العالم .وعالوة على ذل  ،قد تتعثر
المعامالت الرقمية في بعل البلدان بس ــبي ض ــعف البنى التحتية

()71

أو افتقار المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة

والمتوسـ ــطة إلى األجهزة المالئمة لالسـ ــتفادة من فرت الرقمنة (على سـ ــبيل المثال ،الهواتف الذكية للوصـ ــول

إلى الئتمان الرقمي باستخدام الهاتف المحمول)(.)72

__________
( )67وفقا للمنظمة المعنية بتبادل المعلومات في مجال التمويل البالغ الصغر ( ،)MIXبلغت حافظة القروض اإلجمالية للمنشآت الصغرى في

عام ( 2017أي ما يشمل  762من مقدمي الخدمات المالية العاملين في قطا التمويل البالغ الصغر في  103أسواق نامية) نحو  34بليون

دولر .ومن األهمية بمكان أن يشار إلى أن بيانات المنظمة المذكورة تفرق بين الحتياجات التمويلية للمنشآت الصغرى والحتياجات التمويلية
ألصحاس تل المنشآت .وتشكل حافظة القروض اإلجمالية لتمويل األسر المعيشية ف ة منفصلة تبلغ نحو  29بليون دولر .وفي أوروبا،

أظهرت بيانات مسح األسواق األخيرة أن إجمالي حافظة قروض المشاريا الصغيرة غير المسددة في عام  2017بلغ  3,1باليين يورو وفق

البيانات الواردة من  136مؤسسة من مؤسسات التمويل البالغ الصغر .انظر Microfinance Information Exchange, Global

.Outreach and Financial Performance Benchmark Report – 2017–2018 (2019), pp. 36 and 38
(( World Bank, Secured Transactions )68الحاشية  60أعال ) ،الصفحة .23

( )69أضافت األمانة إشارة إلى اللوائح التنظيمية التحوطية األقل صرامة ،بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين
( ،A/CN.9/1090الفقرة .)39

( ،A/CN.9/727 )70الفقرات من  29إلى 52؛  ،A/CN.9/780الفقرة .37
(( European Investment Fund )71الحاشية  65أعال ) ،الصفحة .6
( )72مثال ذل أن الدراسات الستقصائية الوطنية لألسر المعيشية ذات الحيازات الصغيرة ،التي أجرتها المجموعة الستشارية لمساعدة

الفقراء ( ) 2018تفيد أن أسلوس الدفا بالهواتف المحمولة هو أهم أداة مالية رسمية ،لكن األسر المعيشية ذات الحيازات الصغيرة التي
تمتل هواتف ذكية قليلة .وبحثت هذ الدراسة الستقصائية الجواني المالية في حياة األسر المعيشية ذات الحيازات الصغيرة في

أوغندا وبنغالديش وتنزانيا وكوت ديفوار وموزامبيق ونيجيريا .انظر ( CGAP, Executive Summaryالحاشية  59أعال ).
V.22-10516
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وفقـا لبيـان الهويـة التعـاونيـة الـذي اعتمـد التحـالف الـدولي للتعـاونيـات( ،)73فـإن "التعـاونيـة هي رابطـة

مسـ ــتقلة ألشـ ــخات يتحدون طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم القتصـ ــادية والجتماعية والثقافية المشـ ــتركة
من خالل منشـ ـ ــاة مملوكة بشـ ـ ــكل مشـ ـ ــترك ويتحكم فيها بشـ ـ ــكل ديمقراطي" .والتيم األسـ ـ ــاسـ ـ ــية للتعاونيات هي

المسـاعدة الذاتية والمسـؤولية الذاتية والديمقراطية والمسـاواة واإلنصـاف والتضـامن .وتعرف التعاونيات الئتمانية

(المعروفة أيض ــا باس ــم التحادات الئتمانية أو رابطات الئتمان) ،بوص ــفها نوعا محددا من التعاونيات ،بانها

رابطات غير ربحية يود أعض ـ ـ ــاؤها مدخراتهم في وعاء مش ـ ـ ــترك بهدف إنش ـ ـ ــاء ص ـ ـ ــندوق لتلبية الحتياجات
الئتمانية ألعضائها .والغرض من تل التعاونيات ليس تحقيق األربال ،ولكن تقديم الخدمات بافضل األسعار

المتوافقة ما استدامة المنظمة.
-42

وهنـاك أنوا مختلفـة من التعـاونيـات الئتمـانيـة (مثـل جمعيـات التوفير واإلقراض الـدوري ،وجمعيـات

التوفير واإلقراض الترارمي) التي تشـ ــترك في السـ ــمة الرئيسـ ــية بكونها مملوكة لألعضـ ــاء .وعلى الرغم من أن
بعل التعاونيات الئتمانية غير رسـ ـ ــمية ول تضـ ـ ــم إل بضـ ـ ــعة أعضـ ـ ــاء في نفس الحي ،فإن هناك تعاونيات

ائتمانية أخرى مس ــجلة كجمعيات ولها نظمها األس ــاس ــية الخاص ــة ،وبعض ــها حاص ــل على ترخي

مص ـرفي.

فعلى سـ ـ ـ ـ ــبيل المثال ،في أوروبا ،تعد المصـ ـ ـ ـ ــارف التعاونية أحد األشـ ـ ـ ـ ــكال التي تحظى بشـ ـ ـ ـ ــعبية في القطا

التعاوني ،وغالبا ما تقدم الئتمان لألسـ ــر المعيشـ ــية ومنظمي المشـ ــاريا الفرديين والمنشـ ــآت المحلية الصـ ــغيرة

والمتوسطة( .)74ويمكن للعمالء أن يصبحوا أعضاء في المصارف التعاونية وأن يشاركوا في عمليات الحوكمة
ووضــا الســتراتيجيات وادارة المخاطر .والمبدأ األســاســي للحوكمة هو "صــوت واحد للشــخ

الواحد" .ويتمثل

هدف المصـارف التعاونية في خلق قيمة ألعضـائها وادامة عالقة طويلة األمد من الثقة ،وليس تحقيق أقصـى

ربح الذي تهدف إليه المص ـ ـ ــارف التجارية األخرى( .)75والمص ـ ـ ــارف التعاونية مملوكة للعمالء ،وغالبا ما تقدم
أسعار فائدة أفضل مقارنة بالمصارف التجارية األخرى(.)76

-43

وفي البلدان الناطقة بالفرنس ـ ـ ـ ـ ــية في أفريتيا ،تعمل الترتيبات التكافلية المس ـ ـ ـ ـ ــماة " "tontinesبطريقة غير

رسـمية لكن مشـابهة للتعاونيات الئتمانية وتشـكل مصـد ار مهما لتمويل المنشـآت الصـغرى .وتشـير الترتيبات التكافلية

إلى ترتيبات تقوم فيها مجموعة صـ ــغيرة من األفراد بتشـ ــكيل مجموعة واختيار قائد يجما دوريا (على سـ ــبيل المثال،
يوميا ،أس ــبوعيا) مبلغا معينا من كل عض ــو ،وتص ــرف األموال التي تجما بالتناوس لكل عض ــو في المجموعة ،إما

من خالل القرعة أو بترتيي محدد مس ـ ـ ـ ــبقا( .)77ويجوز فرض عقوبات على األعض ـ ـ ـ ــاء الذين يتخلفون عن س ـ ـ ـ ــداد
مس ــاهماتهم في الوقت المحدد .والغرض الرئيس ــي من الترتيبات التكافلية هو ادخار المال والحص ــول على الئتمان.

وعلى الرغم من أن بعل الترتيبـات التكـافليـة عبـارة عن مجموعـات غير رس ـ ـ ـ ـ ـ ــميـة من األص ـ ـ ـ ـ ـ ــدقـاء والجيران ،فـإن

ترتيبات تكافلية أخرى قد تكون رابطات مس ــجلة ولها نظمها الداخلية الخاص ــة .وغالبا ما يش ــارك التجار في إفريتيا،

ول سـيما النسـاء ،في واحدة أو أرثر من الترتيبات التكافلية من أجل تمويل أعمالهم .وفي بعل البلدان ،يوجد أيضـا

__________
( )73انظر .”International Co-operative Alliance web page on “Cooperative identity, values & principles
(European Investment Fund Working Paper 36/2016, The Role of Cooperative Banks and Smaller )74

.Institutions for the Financing of SMEs and Small Midcaps in Europe, p. 14

( )75انظر European Association of Co-operative Banks web page on “Characteristics of the co-operative

( ،banking model”; European Investment Fund Working Paper 2016/36الحاشية  74أعال ) ،الصفحة .10

(European Central Bank Working Paper Series No. 1568, Bank Lending and Monetary Transmission in the )76

.Euro Area (July 2013), p. 7, footnote 4

( )77انظر عموما International Labour Office (ILO) Working Paper INT/92/M01/FRG, Tontines and the Banking

?.System – Is There a Case for Building Linkages
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شـكل من أشـكال الترتيبات التكافلية الفردية (المكونة من فرد واحد والمعروفة باسـم "المصـرفيين المتنقلين") حيث يقدم
شـ ـ ـ ــخ

واحد المسـ ـ ـ ــاهمة المالية إلى الفرد المسـ ـ ـ ــؤول عن الترتيي التكافلي ،الذي يقوم عادة بزيارة ذل الشـ ـ ـ ــخ

لتحصيل المساهمة ،ومن ثم يوفر الوقت الذي سينفقه هذا األخير في إيدا مدخراته في مكان آخر .وغالبا ما تكون
الترتيبات التكافلية الفردية بمثابة وسيلة ادخار فقط.
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وتخضـا الديون التي تمنحها التعاونيات الئتمانية أيضـا لألطر القائمة ذات الصـلة بالقانون التجاري فيما

يتعلق بتكوين العقود وتس ـ ـ ــوية المنازعات ،بقدر ما يمكن من إثبات العالقة بين المقترض من المنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى

والصــغيرة والمتوســطة ورابطات الئتمان .وفي بعل الوليات القضــائية ،يخضــا تشــغيل التعاونيات الئتمانية أيضــا

لقوانين ولوائح محددة .وتسـ ــتخدم التعاونيات الئتمانية بشـ ــكل عام من قبل المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة للحصـ ــول

على الئتمان ،وغالبا ل تس ـ ـ ـ ــمح التعاونيات بجما المدخرات من أرثر من مجموعة ص ـ ـ ـ ــغيرة من األفراد المعروفين

لبعض ـ ــهم البعل .ويقوم عمل هذ التعاونيات على الثقة بين األعض ـ ــاء ،ول يمكن نقل األموال المجمعة لمس ـ ــافات

ربيرة ،مما يحد من توفير الئتمان ،خاصـ ـ ـ ـ ــة في المناطق الريفية حيث قد تكون األس ـ ـ ـ ـ ـواق المحلية منفصـ ـ ـ ـ ــلة عن

األس ـ ـ ـ ـ ـواق الوطنية .وعالوة على ذل  ،هناك خطر باحتمال انهيار تعاونيات معينة إذا تخلف أحد األعض ـ ـ ـ ـ ــاء عن

الس ــداد( .)78وحتى بالنس ـبة للمص ــارف التعاونية ،تقتص ــر العض ــوية عادة على موظفي ش ــركة معينة ،أو س ــكان حي

محدد ،أو أعضاء اتحاد عمالي معين أو منظمات دينية وأفراد أسرهم األقربين(.)79
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()80

يشير الئتمان التجاري في هذا السياق إلى تقديم المصارف أو المؤسسات المالية األخرى الخاضعة

للتنظيم الئتمان في المقام األول على أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الجدارة الئتمانية العامة للمنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ،وعادة ما تعتبر التدفقات

النقدية المتوقعة للمنشــاة في المســتقبل المصــدر الرئيســي للســداد (ما يعرف أيضــا باســم "اإلقراض التقليدي").

وقد يتفاوت الطلي من المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة (غالبا ما تكون منش ــآت ص ــغيرة ومتوس ــطة)

على الئتمـان التجـاري في شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل قروض تقليـديـة تفـاوتـا كبي ار من بلـد إلى آخر ،حتى في المنطقـة الجغرافيـة
الواحدة( .)81وتختلف األسـ ـ ــباس من بلد إلى آخر وكثي ار ما ترتبط باعتماد ،أو عدم وجود ،تدابير دعم حكومية

لحفز اإلقراض المصـ ـرفي للمنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة (مثل زيادة تغطية نظم ضـ ــمان الئتمان

العمومية ،أو تعزيز قدرات المصـ ـ ـ ــارف على اإلقراض باتخاذ تدابير أرثر مباشـ ـ ـ ـرة ،مثل المرونة في حسـ ـ ـ ــاس
الخس ــائر)( .)82وبوجه عام ،ما زالت حص ــة قروض المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة أقل في البلدان

الناش ـ ـ ـ ة والمتوسـ ـ ــطة الدخل .وهذا يجسـ ـ ــد جملة أمور منها وجود مسـ ـ ــتوى مرتفا من المنشـ ـ ــآت التجارية غير
الرسـ ـ ــمية ،ووجود جزء كبير من أصـ ـ ــحاس المنشـ ـ ــآت التجارية الصـ ـ ــغيرة الذين يطلبون ائتمانا على حسـ ـ ــاباتهم

__________
(IFC, Research and Literature Review of Challenges to Women Accessing Digital Financial Services )78

.(2016), p. 10

(( European Central Bank )79الحاشية  76أعال ) ،الصفحة  ،7الحاشية .4
( )80استعاضت األمانة عن عبارة "الئتمان المصرفي" بعبارة "الئتمان التجاري" في هذا الموضا وفي جميا أنحاء مشرو الدليل ،بناء

على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  .)28ولعل الفريق العامل يود أن يالح أن األمانة
ربما تواصل تنتيح هذا القسم (أي تبسيطه) ،رهنا بمداولت الفريق العامل في دورته التاسعة والثالثين (فيينا 19 ،إلى 23

أيلول/سبتمبر  ،)2022في الصيغة التالية لمشرو الدليل.

( )81في عام  ،2018على سبيل المثال ،كانت احتمالت طلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على الئتمان في الصين (58,36
في المائة) أعلى بكثير منها في إندونيسيا ( 3,35في المائة) .انظر OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2020

(الحاشية  14أعال ) ،الصفحة .33

(( OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2022 )82الحاشية  55أعال ) ،الصفحة .33
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الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية لتش ـ ـ ــغيل أعمالهم التجارية (انظر الفقرة  .)84(،)83()27وينبغي عند تقديم الئتمان التجاري مراعاة
القوانين واللوائح القائمة التي تنظم العقود التجارية وتس ــوية المنازعات ،وكذل اإلطار التنظيمي القائم المتعلقة

بتشــغيل المصــارف .وهناك بعل الصــعوبات المعينة التي تحد من هذا النو من الئتمان للمنشــآت الصــغرى

والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة في بعل البلدان ،وهي تتصـ ــل إلى حد كبير بالصـ ــعوبات التي يواجهها الممولون في
تقييم ورص ـ ــد الجدارة الئتمانية لتل المنش ـ ــآت .وأولها أن تباين المعلومات بس ـ ــبي افتقار المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى

والصـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ـ ـ ــطة إلى بنية تحتية داعمة للمعلومات المالية يقلل من قدرة الممولين على اإلقراض(.)85

وكثي ار ما تفتقر المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة إلى الخبرة والمهارات الالزمة إلعداد بيانات مالية

رافية .ونتيجة لذل  ،ل يحص ـ ـ ـ ــل الممولون إل على وثائق محدودة بش ـ ـ ـ ــان األنش ـ ـ ـ ــطة والوض ـ ـ ـ ــا المالي لتل

المنشآت .ومن المرجح أيضا أن يتكبدوا تكاليف عالية لتخاذ تدابير العناية الواجبة مقارنة بحجم القرض(.)86

وعادة ما يقرض الممولون على أسـ ــاس التاريخ الئتماني للمنشـ ــاة ،ولكن إذا لم تتمكن المنشـ ــاة من الحصـ ــول
على الئتمان أصال ،يصبح من الصعي للغاية بناء التاريخ والسجل الئتمانيين الالزمين.
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وبةية تخفيف مخاطر الئتمان ،كثي ار ما يفرض الممولون على المنش ـ ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ـ ــغيرة

والمتوس ـ ــطة تقديم ض ـ ــمانات رهنية وكفالت بش ـ ــروا ص ـ ــارمة

 .وفي بعل الوليات القض ـ ــائية ،تعتبر

()88(،)87

األ ارضــي إحدى الضــمانات الرهنية المســتخدمة في تمويل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ،ول ســيما
الم ازرعين .وعلى الرغم من أن الموجودات المنقولـة (مثـل ا لت أو المعـدات أو المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحقـات)

فيمـا يخ

قد تؤلف معظم رأس مال المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ،فإن الممولين كثي ار ما يترددون في قبولها

رض ـ ــمانات رهنية حيثما تكون قوانين المعامالت المض ـ ــمونة أو س ـ ــجالت الض ـ ــمانات الرهنية متقادمة أو غير

موجودة ،أو حيثما يصـ ـ ــعي بخالف ذل تحديد الضـ ـ ــمانات الرهنية أو حجزها( .)89ويصـ ـ ــعي الحصـ ـ ــول على

ضمانات ائتمانية لدعم القروض المقدمة إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في غياس نظم الضمان
العمومية وش ـ ـ ـ ــبكة من مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات الض ـ ـ ـ ــمان المحلية أو القطاعية لفائدة المنش ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ــغيرة

والمتوسطة
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()90

(انظر الفقرات من  173إلى .)203

وأخي ار وليس آخ ار ،فإن انعدام المنافسـ ــة بين الممولين يقلل من إمكانية حصـ ــول المنشـ ــآت الصـ ــغرى

والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة على الئتمــان( .)91ففي كثير من البلــدان النــاميــة ،التي تقــل فيهــا قــدرة القطــاعــات

المصـرفية على المنافسـة ،يكون من المرجح أن تفرض المصـارف رسـوما أعلى للخدمة وأن تكون لديها حوافز
أقل لخدمة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة( .)92وتجدر اإلشــارة إلى أن المصــارف الرقمية المنافســة

__________
( )83المرجا نفسه.
( )84نقحت األمانة الجزء الثاني من هذ الفقرة (الفقرة  38من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126لتوضيح أسباس انخفاض حصة
قروض المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

(.World Economic Forum, The Future of FinTech: A Paradigm Shift in Small Business Finance (2015), p. 9 )85
(( Inter-agency Task Force on Financing for Development )86انظر الحاشية  18أعال ) ،الصفحة .64
( )87في هذا الصدد ،استشهد تقرير صادر عن مؤس سة التمويل الدولية ببيانات مستمدة من دراسات استقصائية أجراها البن الدولي بشان
المنشآت التجارية ،وتظهر هذ البيانات أن ما يقرس من  79في المائة من القروض أو خطوا الئتمان تتطلي ضمانات رهنية.

وبالمثل ،هذا الرقم مرتفا في معظم مناطق العالم .انظر ( IFC, MSME Finance Gapالحاشية  10أعال ) ،الصفحة .44

( )88حذفت األمانة الجملة الثانية من هذ الفقرة ونقلتها في حاشية (الحاشية  91أعال ) للحد من اإلشارة إلى البيانات المحددة زمنيا.
(( IFC, MSME Finance Gap )89الحاشية  10أعال ) ،الصفحة .44
(( European Investment Fund )90الحاشية  65أعال ) ،الصفحة .62
(.IMF, Financial Inclusion of Small and Medium-Sized Enterprises in the Middle East and Central Asia, 2019, p. 13 )91
(( Inter-agency Task Force on Financing for Development )92انظر الحاشية  18أعال ) ،الصفحة .64
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(عـادة مـا تقـدم خـدمـات مـاليـة دون أن يكون لهـا وجود مـادي) التي أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت في عـدة بلـدان تجتـذس المزيـد من

المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة عن طريق فرض رس ــوم ش ــفافة ومنخفض ــة ،وتقديم خدمات أس ــر ،
وتحســين تجربة المســتخدمين من خالل واجهاتها الرقمية( .)93وما ذل  ،ل تزال أســعار الفائدة مرتفعة بالنســبة

للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة مقارنة بالمنشــآت األربر حجما( .)94وعلى النحو المبين في الفقرة 6
أعال  ،قد تواجه النســاء منظمات المشــاريا صــعوبات أربر في الحصــول على الئتمان التجاري بســبي عوامل
قانونية ومؤسـسـية واجتماعية وثقافية .وتكشـف البيانات التي جمعت على الصـعيد العالمي أن احتمال حصـول

المرأة على حسـ ـ ـ ــابات مصـ ـ ـ ــرفية أدنى مقارنة بالرجل .والقيود المفروضـ ـ ـ ــة على فتح أو اسـ ـ ـ ــتخدام الحسـ ـ ـ ــابات
المصرفية ،مثل اشتراا الحصول على إذن أو ترخي

من أحد أفراد األسرة الذكور ،تحد من إمكانية حصول

النسـ ـ ـ ــاء على حسـ ـ ـ ــابات مصـ ـ ـ ــرفية .وعالوة على ذل  ،فالنسـ ـ ـ ــاء كثي ار ما تفتقرن إلى إمكانية الحصـ ـ ـ ــول على

الخدمات المالية الرس ـ ـ ـ ـ ـ ــمية األخرى ،مثل أوعية الدخار وأس ـ ـ ـ ـ ـ ــاليي الدفا الرقمية والتامين( ،)95وهو ما يرجا

جزئيا إلى محدودية الثقافة المالية أو التعليم النظامي .وأفيد بانه نظ ار لعدم وجود سـ ــجالت رسـ ــمية للمعامالت

المـاليـة ،ل تتوفر في كثير من األحيـان معلومـات ائتمـانيـة عن منظمـات المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريا ألغراض تقييم المخـاطر

(انظر الفقرة  ،)209ممـا يحـد من قـدرتهن على الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على الئتمـان التجـاري( .)96وفي بعل البلـدان،

تنعدم الثقة في صـ ــفوف النسـ ــاء فيما يتعلق بالمصـ ــارف مما يؤثر أيضـ ــا على إقبالهن على اسـ ــتخدام خدمات

المصارف والمؤسسات المالية األخرى الخاضعة للتنظيم(.)97
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وقد يصــعي على الدول أن تلزم المصــارف التجارية بدعم المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة

بفرض سـ ــياسـ ــات إقراض أقوى مثل تخصـ ــي

نسـ ــبة م وية من حافظة قروض المصـ ــرف لقطا المنشـ ــآت

الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة()98؛ وتقاس ـ ــم عيء المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة التي تواجه
صـ ــعوبات مالية من خالل اإلرجاء اإللزامي لسـ ــداد الديون في ظروف محددة؛ أو تطبيق سـ ــياسـ ــات تفضـ ــيلية
على تل المنش ـ ـ ـ ــآت (أس ـ ـ ـ ــعار فائدة أقل ،مثال) .وبالنظر إلى طبيعة المص ـ ـ ـ ــارف التجارية القائمة على الربح

وهيكل ملكيتها ،فمن غير المرجح أن تطبق المصــارف التجارية ســياســات إقراض قد ل تضــمن إدرار عائدات

مالية مال ئمة وقد تعرض مكاس ـ ـ ــي مس ـ ـ ــاهميها للخطر .وفي بلدان معينة ،نجحت الحكومات في حفز إقراض

المصـ ــارف التجارية للمنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة من خالل اتخاذ تدابير من قبيل زيادة األموال
المخص ـ ـصـ ــة لنظم الضـ ــمان العمومية (انظر الفقرة  ،)45أو تيسـ ــير إعادة هيكلة قروض المنشـ ــآت الصـ ــغرى
والصـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ــطة ،أو إنشـ ـ ـ ــاء برامإل للقروض المرحلية المؤقتة ( )bridge loanأو برامإل توفر تمويال

__________
( )93على سبيل المثال ،ألمانيا والب ارزيل والصين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية .انظر OECD, Financing

( SMEs and Entrepreneurs 2020الحاشية  14أعال ) ،الصفحة  ،50اإلطار .2-1

( )94في عام  ،2018على سبيل المثال ،كانت أسعا ر الفائدة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدد من البلدان المتوسطة الدخل
(مثل ،أوكرانيا والب ارزيل وبيرو وكولومبيا والمكسي ) تقترس من  17في المائة ،وحتى في البلدان المرتفعة الدخل (مثل شيلي

ونيوزيلندا) ،كانت أسعار الفائدة بالنسبة لتل المنشآت تقترس من  10في المائة .المرجا نفسه ،الصفحتان  28و.29
( ،”World Bank, “Expanding Women’s Access to Financial Services )95الموقا الشبكي ،متال على

.www.worldbank.org/en/results/2013/04/01/banking-on-women-extending-womens-access-to-financial-services

(( IFC, MSME Finance Gap )96الحاشية  10أعال ) ،الصفحة .44
( )97حذفت األمانة الجملة األخيرة من هذ الفقرة (الفقرة  42من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126تجنبا للتكرار.
( )98ما ذل  ،في الفلبين ،يكلف تشريا الميثاق األعظم للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المعنون " Magna Carta for

 "MSMEsجميا المصارف بتخصي

نسبة م وية محددة من حواف قروضها للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ،ويفرض

غرامات على عدم المتثال لهذ المخصصات الئتمانية اإللزامية.
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منخفل التكلفـة .وتقلـل هـذ التـدابير من مخـاطر الئتمـان التي تواجههـا المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف وتجعلهـا أرثر جـاذبيـة

بالنسبة لها إلدامة معامالتها ما المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة(.)99
-5

اإليجار التمويلي
-49

()100

اإليجار عبارة عن أداة تمويل قائمة على الموجودات تسـ ـ ــتخدمها المنشـ ـ ــآت التجارية في بلدان كثيرة

لتمويل اس ـ ـ ــتخدام المعدات أو الموجودات األخرى وش ـ ـ ـرائها في نهاية المطاف .وبموجي اتفاق اإليجار ،يمنح

مال الموجودات (أي المؤجر) المنشـاة التجارية (أي المسـتاجر) الحق في اسـتخدامها لفترة زمنية معينة مقابل

مدفوعات إيجار شـهرية (عادة) .وفي "اإليجار التمويلي" ،يسـتفيد المسـتاجر من الحياة القتصـادية للموجودات
على غرار المال القانوني ويتحمل اللتزامات ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ــلة مثل الصـ ـ ـ ـ ـ ــيانة والتامين

() 101

على الرغم من أن

المؤجر يحتف بحق ملكية الموجودات .وللمسـتاجر الخيار (وليس اللتزام) بشـراء الموجودات بسـعر اسـمي في

نهـايـة مـدة اإليجـار وتنقـل الملكيـة لـه .وبموجـي بعل أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـال اإليجـار التمويلي ،تنقـل ملكيـة الموجودات إلى

المستاجر تلقائيا في نهاية مدة اإليجار(.)102
-50

واإل يجار التمويلي ش ــكل من أش ــكال التمويل القص ــير إلى المتوس ــط األجل الذي تس ــتخدمه المنش ــآت

التجارية فيما يتعلق بالموجودات المعمرة ،بدل من الدخول في قروض طويلة األجل لشـ ـ ـ ـ ـرائها( .)103وهو يتيح

للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة الحتفار بالموارد النقدية ألنه ل يســتلزم ســداد دفعة مقدمة أو تامين

أو يس ــتلزم مبالغ محدودة في هذا الص ــدد .وهذ الخاص ــية تجعله خيا ار قيما للمؤس ـس ــات الناش ـ ة التي ل تمل

األموال الالزمة لشراء المعدات أو للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة غير المؤهلة للحصول على ائتمان

تجاري بســبي ارتفا المخاطر أو عدم وجود ضــمانات رهنية .ويمكن أيضــا أن يكون اإليجار التمويلي مربحا

للمنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ــطة التي تواجه ص ـ ـ ــعوبات مالية ،ول س ـ ـ ــيما عندما تتيح الموجودات

المس ـ ــتاجرة إدرار تدفقات نقدية( .)104إل أن التاجير يمكن أن يص ـ ــبح أرثر تكلفة من الش ـ ـراء المباش ـ ــر بس ـ ــبي
تكلفة الموجودات المس ــتاجرة على مدى عمرها القتص ــادي .وعالوة على ذل  ،قد يؤدي عدم امتثال المنش ــآت

الصغرى والصغيرة والمتوسطة لمدفوعات اإليجار الشهرية إلى خسارة الموجودات ،مما قد يعرض للخطر قدرة
تل المنشآت على البقاء في السوق.
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ول يتطلي التاجير من الدول أن تنشـ ـ ـ ـ ـ ــئ بنية تحتية قوية لإلقراض .إل أنه قد يصـ ـ ـ ـ ـ ــعي دعمه في

غياس س ــجل منش ــا في البلد للموجودات ،وهو ما س ــيخفف من خطر البيا غير المش ــرو للموجودات المؤجرة،

أو في حــال كون القوانين المتعلقــة بمعــاودة الحيــازة ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيفــة ،ألن ذلـ يمكن أن يقوض قــدرة المؤجر على

معاودة حيازة الموجودات في حالة تخلف المنشـ ـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ـ ــطة عن السـ ـ ـ ـ ــداد(.)105
وعالوة على ذل  ،قد يؤدي وجود معايير غير مالئمة بشـ ـ ــان تشـ ـ ــكيل شـ ـ ــركات التاجير وتشـ ـ ــغيلها إلى ارتفا

__________
( )99أضافت األمانة هذ المناقشة المتعلقة بدور الدول في حفز اإلقراض المصرفي للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ،بما يتماشى
ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)40

( )100أضافت األمانة هذا القسم بشان اإليجار التمويلي بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)43
(OECD, New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments, )101

.2015, para. 128

( )102انظر دليل األونسيترال التشريعي بشان المعامالت المضمونة ،المقدمة ،الصفحة .26
(( OECD, New Approaches )103الحاشية  101أعال ) ،الفقرة .128
( )104المرجا نفسه ،الفقرة .136
( )105المرجا نفسه ،الفقرة .139
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تكاليف اإليجار .وغالبا ما تكون ش ــركات التاجير مؤس ـس ــات ل تتقاض ــى مبالغ تامين وهي تخض ــا لمتطلبات

أرســمالية أق ل ص ـرامة من المصــارف .وعلى الرغم من أن هذا قد يتيح لها مرونة أربر ،فإنه قد يقيدها أيضــا،

من ناحية أخرى ،في إيجاد مصادر لألموال من أسواق أرثر تقلبا واتساعا .وتخفف بلدان معينة هذ المخاطر
بفرض حد أدنى من متطلبات رأس المال على المس ـ ـ ـ ــتاجرين من غير المص ـ ـ ـ ــارف ،مما يعني ض ـ ـ ـ ــمنا تحديد

اإلقراض بنسبة من صافي قيمة موجوداتها(.)106
-52

وفيما يتعلق بقدرة المؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات المالية الخاض ـ ـ ــعة للتنظيم على توفير التمويل للمنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغيرة

والمتوسـ ــطة في شـ ــكل تاجير (أو قروض) ،قد يكون أحد القيود الرئيسـ ــية (بصـ ــرف النظر عن توافر السـ ــيولة)

هو الحدود المقررة في اللوائح التنظيمية التحوطية المحلية بش ــان الحد األدنى من رأس المال المش ــترا نظاميا
الـذي يتعين على هؤلء المقرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين الحتفـار بـه .وتبعـا لـذلـ  ،فـإن وجود أدوات تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعيـة وتنظيميـة تمكن

التوظيف األمثل لرأس المال المشـ ـ ـ ـ ــترا نظاميا وتحرير  ،يمكن أن يؤثر تاثي ار إيجابيا غير مباشـ ـ ـ ـ ــر على قدرة

المؤسـسـات المالية على دعم المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة وعلى توافر التمويل .واسـتنادا إلى رأس
المال المشــترا نظاميا المفرج عنه ،تســتطيا أي مؤسـســة مالية عندئذ أن تســتخدم رأس المال المشــترا نظاميا
المحرر في إنش ــاء محفظة جديدة من عقود اإليجار (أو القروض) للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة،

مما يعزز ،من ثم ،إمكانية حصـ ــول تل المنشـ ــآت على الئتمان .واإلدارة الفعالة لكفاية رأس المال المشـ ــترا
نظـاميـا يمكن أن تتحقق عن طريق ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـانـات الحواف أو ترتيبـات تقـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المخـاطر أو معـامالت التوريق

التوليفيـ ـ ــة التحوطيـ ـ ــة ( )synthetic securitizationأو معـ ـ ــامالت التوريق بـ ـ ــالبيا الفعلي ( true-sale

 .)securitizationوعلى الرغم من أن هــذ الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك تعتمــد إلى حــد كبير على أحكــام القــانون المــدني
والتجاري التياس ـ ــية ،فإنه ل بد من وجود إطار قانوني متين ،بالنس ـ ــبة لها جميعا ،يمكن من نقل المخاطر من

حافظة قائمة إلى طرف ثالث ،ومن العتراف التنظيمي بهذ الصكوك.
-6

المؤسسات المالية العمومية (أو المؤسسات المالية المملوكة للدولة)
-53

()107

في العديد من البلدان ،توجد مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مالية عمومية تقدم خدمات مالية للف ات المحرومة من

الخدمات ،بما فيها المنش ـ ـ ــآت التجارية الص ـ ـ ــغيرة ،وهي تؤدي دو ار هاما في مواجهة التقلبات الدورية للتخفيف

من أزمات األس ـ ـواق المالية( .)108وتعمل بعل هذ المؤس ـ ـسـ ــات كمصـ ــارف تجارية مكلفة بإقراض المنشـ ــآت
الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة مباشـ ـرة؛ والبعل ا خر مقرضـ ــون من "الشـ ـريحة الثانية" يمولون المصـ ــارف

التجارية والمؤسسات المالية األخرى التي تقدم بعد ذل الئتمان إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛
إل أن البعل ا خر يجما بين وظيفتي اإلقراض المباشر وغير المباشر(.)109

-54

وتتيح المؤسـسـات المالية العمومية للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة الحصـول على الئتمان

بسـ ـ ـ ـ ـ ــهولة أرب ر من نظيراتها التجارية ،وذل لكونها أقل انتقائية في اسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجياتها تجا المنشـ ـ ـ ـ ـ ــآت التجارية

الصـ ـ ـ ــغيرة واسـ ـ ـ ــتعدادها لتحمل مخاطر أربر( .)110فعلى سـ ـ ـ ــبيل المثال ،وللمسـ ـ ـ ــاعدة في احتواء آثار األزمات

المالية المحلية أو العالمية ،عرضــت المؤس ـســات المالية العمومية في بلدان معينة فترات إرجاء قصــيرة األجل

__________
( )106المرجا نفسه ،الفقرة .140
( )107أدرجت األمانة هذا القسم المتعلق بالمؤسسات المالية العمومية (تعرف أيضا باسم المؤسسات المملوكة للدولة) بناء على طلي الفريق
العامل في دورته الثامنة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  ،23انظر أيضا الحاشية  40أعال ).

(.OECD, Evolution and Trends in SME Finance Policies since the Global Financial Crisis, 2020, p. 20 )108
( )109المرجا نفسه.
(.GPFI and IFC, SME Finance Policy Guide, 2011, p. 50 )110
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بدون فوائد في س ـ ـ ـ ــداد القروض؛ أو أتاحت الفرص ـ ـ ـ ــة إلعادة هيكلة القروض بفترات س ـ ـ ـ ــمال طويلة؛ أو زادت

الحدود الئتمانية ،خصـوصـا للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة التي تعين عليها أن تبقي على توظيف

الموظفين( .)111وبوجه عام ،يمكن للمؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات المالية العمومية أن تقدم للمنش ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ــغيرة
والمتوســطة قروضــا باقل من أســعار الســوق ،وأن تطلي ضــمانات رهنية أقل أو ل تطلبها على اإلطالق ،وأن
تحظى بسياسات إقراض أرثر شفافية.
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إل أن المؤس ـ ـسـ ــات المالية العمومية قد تخضـ ــا لشـ ــروا صـ ــارمة من حيث مراجعة الحسـ ــابات واإلبالغ

والتوثيق قــد تجعلهــا أقــل مرونــة من المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف التجــاريــة في تلبيــة طلبــات المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة

والمتوسـ ــطة( .)112وبالنسـ ــبة للدول ،قد ينطوي العتماد المفرا على المؤس ـ ـسـ ــات المالية العمومية في دعم قطاعات
الس ـ ـ ــوق الض ـ ـ ــعيفة على تكاليف مالية وض ـ ـ ـريبية عالية ،ما ما لذل من مخاطر على الس ـ ـ ــتقرار المالي الداخلي.

ولذل اتخذت بعل الدول تدابير لتعزيز مسـ ـ ــاءلة المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات المالية العمومية ،مثل كفالة وجود وليات أوضـ ـ ــح

للمؤسسات وهيارل إدارية قوية لها ،واستحدا عمليات حكومية مالئمة لتوفير الدعم المالي للمؤسسات(.)113
-7

تمويل رأس المال المتداول
-56

()114

يتس ـ ــم توافر مس ـ ــتويات مالئمة من الموارد المالية (أي رأس المال المتداول) باهمية أس ـ ــاس ـ ــية لوجود

المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة وعملياتها .ويسـاعد رأس المال المتداول على تغطية النفقات القصـيرة
األجــل التي ل يمكن تــاجيلهــا ،مثــل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء المواد الخــام أو دفا الرواتــي ،وكــذلـ لمواجهــة حــالت الطوار

والحفار على المالءة المالية .وهذا يضـ ــمن بقاء المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة ونموها المسـ ــتدام.
وهناك طائفة واســعة من الترتيبات المتاحة لتوليد رأس المال المتداول ،يتســم بعضــها (مثل خطابات العتماد)

باهمية خاصـة بالنسـبة للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة ،أسـاسـا الصـغيرة والمتوسـطة منها ،التي تنشـط
في التجارة عبر الحدود؛ والبعل ا خر (مثل العوملة ،وس ـ ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـ ــلة التوريد ،والتمويل بض ـ ـ ـ ـ ــمان إيص ـ ـ ـ ـ ــالت
المس ـ ـ ــتودعات) يمكن أن يس ـ ـ ــتخدم أيض ـ ـ ــا في التجارة المحلية؛ إل أن البعل ا خر (مثل الئتمان بض ـ ـ ــمان

المخزون) مخص
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بشكل أساسي للسوق المحلية.

وقد تحدد شــروا الدفا المذكورة في عقود عمالء المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ما تتخذ

تل المنش ــآت من ق اررات باس ــتخدام هذ الترتيبات .فهذ المنش ــآت ض ــعيفة بش ــكل خات تجا جداول الس ــداد

الطويلـة األجـل ألنهـا قـد تقلـل بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل كبير من تـدفقـاتهـا النقـديـة ،ومن ثم تؤثر على عمليـاتهـا .وتعـادل فترات

الس ـ ــداد الطويلة ،من حيث المض ـ ــمون ،قرض ـ ــا بدون فوائد تمنحه المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة

لعمالئها (وقد تكون ش ــركات كبيرة من بينها بس ــهولة) ،وهي يمكن أن تقلل أيض ــا من قدرة تل المنش ــآت على

الوص ــول إلى الئتمان .فعلى افتراض أن منش ــاة ص ــغرى أو ص ــغيرة أو متوس ــطة حص ــلت على قرض ،فإنها

__________

( ،IMF, Fiscal Affairs, Public Banks’ Support to Households and Firms, 2020, p. 2 )111متال على الرابط التالي
.https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes#fiscal

(( GPFI and IFC, SME Finance Policy Guide )112الحاشية  110أعال ) ،الصفحة .50
(( IMF, Fiscal Affairs, Public Banks’ Support to Households and Firms )113الحاشية  111أعال ) ،الصفحة .3
( )114تماشيا ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرتان  41و ،)42قامت األمانة بما يلي

 ‘1استعاضت عن العنوان "التمويل التجاري" بالعنوان الحالي؛  ‘2حذفت اإلشارة إلى "التمويل التجاري" في هذا القسم وفي سائر

أنحاء مشرو الدليل؛  ‘3أعادت تركيز المناقشة في الفقرة ( 56الفقرة  43من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126بشان أدوات

تمويل رأس المال المتداول وسبل تحفيز استخدامها "بجداول السداد" الطويلة األجل؛  ‘4حذفت اإلشارات إلى "المستوردين"

و"المصدرين" في جميا أجزاء القسم؛  ‘5أضافت فقرات بشان "الئتمان بضمان المخزون" ( )warrantageوخطابات العتماد.

واضافة إلى ذل  ،أدرجت األمانة فقرة عن التمويل بضمان إيصالت المستودعات ،بالنظر إلى أن "الئتمان بضمان المخزون" عبارة
عن نو معين من التمويل بضمان إيصالت المستودعات.

26/105

V.22-10516

A/CN.9/WG.I/WP.128

س ـ ـ ـ ــتتحمل ،إلى حين ورود مدفوعات العمالء عن فواتيرها ،تكاليف فوائد على القرض لن تس ـ ـ ـ ــترد ما الفواتير

المدفوعة .وبناء عليه ،فإن ترتيبات مثل العوملة أو تمويل س ـ ـ ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـ ـ ــلة التوريد (وفي المعامالت عبر الحدود،

خطابات العتماد) يمكن أن تس ـ ــاعد المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة على الحفار على بقائها في

السوق وقدرتها على الحصول على الئتمان إذا لم تتمكن من التفاوض على جداول سداد أقصر أجال.
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وتسـ ـ ـ ــتخدم العوملة في العادة لتمويل أنشـ ـ ـ ــطة المنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ــطة عن طريق ش ـ ـ ـ ـراء

المسـ ــتحقات .وكما هو موضـ ــح في دليل األونسـ ــيترال التش ـ ـريعي بشـ ــان المعامالت المضـ ــمونة ( ،)2007فإن

العوملة هي شـكل من أشـكال التمويل بالمسـتحقات الذي ينطوي عموما على البيا التام للمسـتحقات أو إحالتها

من جاني المانح بصفته البائا (الذي يسمى عادة المحيل) إلى العامول (الذي يسمى عادة المحال إليه)(.)115

وبةية اتخاذ قرار بشـ ـ ـ ـ ــان شـ ـ ـ ـ ـراء المسـ ـ ـ ـ ــتحقات أو عدم شـ ـ ـ ـ ـرائها ،يركز العامول في المقام األول على الجدارة

الئتمانية لزبائن المانح وامكانية إنفاذ الحقوق في الس ـ ـ ــداد التي تدل عليها الفواتير وليس على البيانات المالية

أو الموجودات الثابتة القابلة لالسـ ـ ـ ـ ــتخدام كضـ ـ ـ ـ ــمانات رهنية أو التاريخ الئتماني للبائا( .)116وبالنظر إلى أن

المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة قد يكون لديها زبائن من الشــركات التي تتمتا بقدر أربر من الجدارة
الئتمانية ،يمكن للعامول أن يش ــتري المس ــتحقات بش ــروا أفض ــل مما كان س ــيفعل لو كان التعرض للمخاطر

يرتبط بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ذات المخاطر األربر( .)117وأفيد بان الشــيكات المؤجلة الدفا

تسـتخدم في بعل الوليات القضـائية بموجي عقود العوملة لتعزيز قابلية إنفاذ حقوق السـداد( .)118وفي بعل

الوليات القضـائية األخرى ،يشـار أيضـا إلى بيا المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة للمسـتحقات المتعثرة

من أجل السـ ــتفادة من التدفق الفوري للسـ ــيولة باسـ ــم "ش ـ ـراء الديون" .وتبا هذ المسـ ــتحقات بسـ ــعر مخفل،
ويدفا سعر الشراء فور إبرام عقد شراء الديون ،بغل النظر عن النجال في تحصيل الديون.
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ويعرف تمويل ســالســل التوريد بانه اســتخدام ممارســات وتقنيات التمويل وتخفيف المخاطر لتحســين

إدارة رأس المال العامل والسـ ــيولة المسـ ــتثمرة في عمليات ومعامالت سـ ــالسـ ــل التوريد

 .وهو يسـ ــتخدم على

()119

األرجح في المعامالت المتص ـ ــلة بتجارة "الحس ـ ــاس المفتول" التي تكون فيها بين المش ـ ــتري والبائا عالقة عمل

قائمة( ،)120وتكون "إض ـ ــافة" تمويل س ـ ــالس ـ ــل التوريد عبارة عن تدخل مص ـ ــرف أو إحدى ش ـ ــركات التكنولوجيا

المالية (انظر الفقرتين  131و )132كوس ـ ـ ـ ـ ــيط تمويل .وتش ـ ـ ـ ـ ــمل حلول تمويل س ـ ـ ـ ـ ــالس ـ ـ ـ ـ ــل التوريد مزيجا من
التكنولوجيا والخدمات التي تربط بين البائعين والمش ـ ــترين والمص ـ ــارف أو ش ـ ــركات التكنولوجيا المالية لتس ـ ــهيل

التمويل خالل دورة حياة المعامالت التجارية للحســاس المفتول والســداد .وتظهر الممارســة العملية أن المنشــآت
الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة كثي ار ما تكون بائعين موجودين في بلد نام تورد بض ـ ــائا لمش ـ ــترين كبار في

__________
( )115دليل األونسيترال التشريعي بشان المعامالت المضمونة (الحاشية  102أعال ) ،الصفحة .31
( )116هناك عدد من األنوا المختلفة من ترتيبات العوملة .فقد يدفا العامول (المحال إليه) جزءا من ثمن شراء المستحقات في وقت الشراء
(العوملة الحسمية) ،أ و قد ل يدفا إل عند تحصيل المستحقات (العوملة التحصيلية) ،أو قد يدفا عند حلول األجل المتوسط

لستحقاق تحصيل كل المستحقات (العوملة الستحقاقية) .المرجا نفسه ،الفقرة 32؛ انظر أيضا OECD, New Approaches

(الحاشية  101أعال ) ،الفقرة .97

(( IFC, MSME Finance Gap )117الحاشية  10أعال ) ،الصفحة .45
( )118التقرير الموجز للدورة الثالثة للفريق العامل المعني بقانون العوملة النموذجي التابا للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخات (اليونيدروا)،
الدراسة ( LVIII A-WG.3-Doc. 4تموز/يوليه  ،2021الفقرة  .)8ولعل الفريق العامل يود أن يالح أن هذ الجملة أدرجت بناء

على اقترال الفريق العامل بتناول مسالة استخدام الشيكات المؤجلة الدفا ( ،A/CN.9/1084الفقرة  ،)40وهي ،في رأي األمانة ،أرثر
صلة بمسالة العوملة وليس الضمان الشخصي.

(.)2016( ICC, Standard Definitions for Techniques of Supply Chain Finance )119
( ،”ICC Academy, “Supply Chain Finance: An Introductory Guide )120الموقا الشبكي ،متال على
.https://icc.academy/supply-chain-finance-an-introductory-guide
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أمريكا الشـ ـ ــمالية أو أوروبا أو آسـ ـ ــيا .ويوفر أسـ ـ ــلوس تمويل سـ ـ ــالسـ ـ ــل التوريد للمنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة
والمتوسـ ـ ــطة الموردة مجموعة من الخيارات للحصـ ـ ــول على تمويل ميسـ ـ ــور التكلفة (مثل حسـ ـ ــم المسـ ـ ــتحقات،

والعوملة القطعية ،وتمويل الموزعين ،والتمويل السـ ـ ـ ـ ــابق للشـ ـ ـ ـ ــحن)( ،)121مما يقلل من الوقت المسـ ـ ـ ـ ــتغرق في

تحصـيل المدفوعات ،وبالتالي يحسـن بشـكل كبير التدفق النقدي لدى المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة

الموردة .وتجدر اإلشـارة إلى أن العوملة العكسـية هي أيضـا عنصـر رئيسـي من عناصـر تمويل سـالسـل التوريد

باعتبارها وســيلة تتيح للمشــترين من ذوي الجدارة الئتمانية العالية أن ييس ـروا لمورديهم من المنشــآت الصــغرى
والصـغيرة والمتوسـطة الحصـول على خيارات تمويلية مؤاتية ،وذل بان يؤكدوا صـراحة للعامول مسـتحقات تل

المنشآت لديهم والتزاماتهم بسدادها(.)122
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التمويل بض ــمان إيص ــالت المس ــتودعات عبارة عن آلية ،خاض ــعة للتنظيم في بلدان معينة منذ أرثر من

قرن من الزمان( ،)123تسـمح باسـتخدام السـلا األسـاسـية كضـمانة رهنية لتامين القروض .والتمويل بضـمان إيصـالت
المسـتودعات مالئم لجميا أنوا السـلا األسـاسـية ،ولكنه مناسـي بشـكل خات في مجال الزراعة .وهو يمكن أن يفيد
بش ـ ــكل خات المزارعين أص ـ ــحاس الحيازات الص ـ ــغيرة في البلدان المنخفض ـ ــة الدخل ،حيث يمكنهم تخزين س ـ ــلعهم

األسـ ــاسـ ــية في مسـ ــتود  ،وبعد التحقق من الجودة يحصـ ــلون على إيصـ ــال (يحدد كمية ونوعية السـ ــلا األسـ ــاسـ ــية)

يمكنهم اسـ ــتخدامه كضـ ــمانة رهنية للحصـ ــول على قروض من المؤسـ ـسـ ــات المالية .وهذا ل يمنا المزارعين من بيا

الســلا األســاســية في الســوق حين تصــبح األســعار أرثر مالءمة لهم .ويعد التمويل بضــمان إيصــالت المســتودعات

مفيدا للممولين أيض ـ ــا ،ألنه يس ـ ــاعد على تقليل مخاطر اإلقراض التي يتعرض ـ ــون لها .إل أنه في حالة التخزين في

مس ــتودعات خاص ــة( ،)124تحتف المنش ــاة الص ــغرى أو الص ــغيرة أو المتوس ــطة مالكة الس ــلا المخزنة بالحيازة الفعلية

والقانونية للسـ ـ ــلا .وقد يشـ ـ ــكل ذل خط ار على الممولين ،ألنهم ،على الرغم من اسـ ـ ــتالمهم إيصـ ـ ــال المسـ ـ ــتود  ،قد

ل يجعلون الحق الض ــماني نافذا تجا األطراف الثالثة( .)125وتجدر اإلش ــارة إلى أن أي نظام ناجا للتمويل بض ــمان
إيصـالت المسـتودعات ل يعتمد على وجود تشـريا حديث فحسـي ،بل أيضـا على وجود بنية تحتية مالئمة وأسـواق
ثانوية لبيا الضمانات الرهنية ،فضال عن نظام إشرافي فعال.

 -61وفي بعل البلدان األفريتية ،يوجد ش ـ ـ ــكل من أش ـ ـ ــكال ائتمان المخزون المس ـ ـ ــتند إلى مباد مماثلة
للتمويل بض ـ ـ ــمان إيص ـ ـ ــالت المس ـ ـ ــتودعات ،وان كان الئتمان بض ـ ـ ــمان المخزون (( )warrantageهذا هو

المصـطلح) ل يوجد فيه إيصـال قابل للتداول .فالئتمان بضـمان المخزون يسـمح للمزارعين بتخزين سـلعهم في

__________
( )121يشير مصطلح حسم المستحقات إلى أسلوس للتمويل تحسم فيه الشركات جميا مستحقاتها (الممثلة في فواتير مستحقة الدفا) أو جزءا
منها لصالح ممول يقدم لها مبلغا نقديا دفعة واحدة لغرض معين؛ ويشير مصطلح العوملة القطعية إلى شراء التزامات بتقاضي

مستحقات آجلة دون حق الرجو ؛ ويستخدم أسلوس تمويل الموزعين بشكل عام لتمويل موزعي شركة صناعية كبرى من أجل تغطية
نفقات احتيازهم لمنتجاتها من أجل إعادة بيعها ولسد فجوة السيولة لديهم إلى حين حصولهم على أموالهم بعد بيعها؛ أما التمويل

السابق للشحن ،المعروف أيضا باسم تمويل أوامر الشراء ،فيقدم عادة مقابل أوامر شراء تستند إلى معامالت تجارية ،ولكن يمكن
أيضا تقديمه مقابل طلبات متوقعة أو العقود التجارية التي تستند إليها.

( )122انظر أيضا ( OECD, New Approachesالحاشية  101أعال ) ،الفقرة .92
(M. Dubovek and A. Elias, A proposal for UNCITRAL to develop a Model Law on Warehouse receipts, )123

 ،2017, p. 2متال على الرابط التالي .https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3040742

( )124هناك نوعان رئيسيان من ترتيبات المستودعات ،عمومية وخاصة .وألغراض مشرو الدليل ،من المهم مالحظة الختالفات التالية
بينهما  ‘ 1المعاملة المختلفة للسلا األساسية المخزنة في المستود (في المستودعات الخاصة ،ل يتعين على مال السلا أن
يتخلى عن حيازتها لطرف ثالث)؛  ‘2شرا الحصول على ترخي

حكومي وتقديم الخدمات للجمهور بشكل عام (مستودعات

عمومية)؛  ‘3اإلشراف والتفتيش ال منتظم من قبل الحكومة (مثل الو ازرات) أو السلطات التنظيمية (المستودعات العمومية) .لالطال
على تعريف أرثر تفصيال للتمويل بضمان إيصالت المستودعات ،انظر M. Dubovek and A. Elias, A proposal for

( UNCITRALالحاشية  123أعال ) ،الصفحة .3
( )125المرجا نفسه ،الصفحة .6
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وقت ما بعد الحصـاد في مسـتود (صـغير) ،عادة ما تشـترك في إدارته منظمة للمزارعين ومؤسـسـة مالية ويقا

في قريتهم .ويمكن للمزار أن يس ــتخدم الس ــلعة المخزنة كض ــمانة رهنية لما يص ــل إلى  80في المائة من مبلغ

القرض خالل فترة تخزين محددة سـ ــلفا وبسـ ــعر فائدة سـ ــنوي محدد مسـ ــبقا .وبعد انقضـ ــاء فترة التخزين ،يمكن
للمزار أن ياخذ الس ـ ـ ــلعة ويبيعها ويس ـ ـ ــدد القرض ،أو يجوز أن ياخذ أحد المش ـ ـ ــترين البض ـ ـ ــائا ويس ـ ـ ــدد ثمنها

للمؤسـسـة المالية مباشـرة .وكما هو الحال في التمويل بضـمان إيصـالت المسـتودعات ،يمكن لالئتمان بضـمان
المخزون أن يحسـ ـ ـ ــن إمكانية حصـ ـ ـ ــول المزارعين على الئتمان ،ألن المزارعين يمكنهم العتماد على السـ ـ ـ ــلا
المخزنة كضـمانة رهنية والتعامل ما تقلبات األسـعار في موسـم الذروة

()126

(إلى أن يتمكنوا من بيا السـلا في

الوقت األرثر مالءمة)  .وهو يقلل أيض ـ ـ ـ ـ ــا من مخاطر اإلقراض التي تواجهها المؤس ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة المالية ،حيث إن
المشـ ــاركة في إدارة المسـ ــتود تمنح المؤسـ ـسـ ــة المالية سـ ــيطرة أفضـ ــل على المعاملة ما المزار  .واضـ ــافة إلى
ذل  ،يجلي الئتمان بضـ ـ ــمان المخزون فوائد أخرى ،على سـ ـ ــبيل المثال ،يسـ ـ ــتطيا المزارعون ،بما أن السـ ـ ــلا

المودعة ل تعامل كسلا قابلة لالستبدال ،أن يسحبوا سلعهم الخاصة إذا كانت جودتها في خطر.
-62

وتتضـ ـ ــمن خطابات العتماد التزاما من أحد المصـ ـ ــارف نيابة عن المشـ ـ ــتري بان تسـ ـ ــدد المدفوعات

للبائا ،ش ـريطة اســتيفاء الشــروا واألحكام المنصــوت عليها في خطابات العتماد .وتخضــا غالبية خطابات

العتماد لألعراف والممارس ـ ـ ـ ــات الموحدة المتعلقة بالعتمادات المس ـ ـ ـ ــتندية المعنونة Uniform Customs

 ،and Practice for Documentary Creditsالتي أصـ ــدرتها غرفة التجارة الدولية .وعلى الرغم من أن
خطابات العتماد تســهم في تمويل رأس المال المتداول ،فإنها تســتخدم أســاســا من قبل المنشــآت التجارية التي

تعمل في التجارة عبر الحدود ،رهنا بالمسـ ــافة بين التجار ،ونو السـ ــلا المتداولة وتوافرها .وبالنسـ ــبة للمنشـ ــآت
الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة الدينامية ،التي غالبا ما تكون متوســطة الحجم ،والمندمجة في ســالســل التيمة
العالمية كجهات ش ـ ـ ـ ـريكة وليسـ ـ ـ ــت مجرد موردة للمكونات والعاملة في األس ـ ـ ـ ـواق الناش ـ ـ ـ ـ ة ،قد تكون خطابات
العتماد أداة أرثر موثوقية من القروض المشـ ـ ـ ــتركة بين الشـ ـ ـ ــركات (مثل العوملة) ،بالنظر إلى أن المنشـ ـ ـ ــآت

الصـ ـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ـ ــطة ل يتعين عليها اسـ ـ ـ ـ ــتخدام ممارسـ ـ ـ ـ ــات مكلفة أو معقدة إلدارة المخاطر.

إل أن خطابات العتماد تتطلي وثائق دقيقة جدا (مثل س ـ ـ ــندات الش ـ ـ ــحن) فيما يتعلق بالمعاملة األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية،

مما قد يجعلها أداة صـ ـ ــعبة بوجه خات بالنسـ ـ ــبة للمنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ــطة التي تفتقر إلى
المهارات والخبرات الالزمة إلعداد تل الوثائق(.)127
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وعادة ما تكون آليات التمويل الموضـ ـ ـ ــحة في الفقرات أعال مشـ ـ ـ ــمولة بالقوانين واللوائح القائمة التي

تنظم العقود التجارية وتسـ ـ ـ ـ ــوية المنازعات ،فضـ ـ ـ ـ ــال عن أي إطار قانوني أو تنظيمي محددة متعلق بتشـ ـ ـ ـ ــغيل

المصــارف أو نو معين من ا ليات (على ســبيل المثال ،العوملة) .وتختلف التحديات التي تواجهها المنشــآت
الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة في اسـتخدام تل ا ليات وفقا لطبيعة ا ليات؛ وهي تتعلق أسـاسـا ،بوجه عام،
بما يلي  ‘1عدم وجود ض ـ ـ ــمانات رهنية إض ـ ـ ــافية ‘2 ،وجود شـ ـ ـ ـواغل محتملة فيما يتعلق بمعرفة العمالء،

 ‘3عـدم تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمين طلبـات الئتمـان معلومـات كـافيـة ‘4 ،األربـال المتوقعـة من الطلبـات ل تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحق عنـاء

معالجتها ‘5 ،اتس ـ ـ ـ ــام المتطلبات القانونية بكونها معقدة أو مرهقة مما يخلق حالة من عدم اليقين فيما يتعلق
بإنفاذ الحقوق ضـ ـ ـ ـ ـ ــد المصـ ـ ـ ـ ـ ــدرين المحليين ‘6 ،وجود قيود تنظيمية على رؤوس األموال تجعل من معالجة
الطلبات عملية غير مربحة( .)128وبالنس ـ ـ ـ ــبة للممولين ،فإن تل التحديات التي تواجهها المنش ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ــغرى

__________
( )126في البلدان التي يوجد فيها ائتمان بضمان المخزون ،لوح أن موسمية األسعار انخفضت وأن الق اررات المالية وق اررات الزراعة تاثرت
أيضا تاثي ار إيجابيا .انظر International Food Policy Research Institute, Strengthening storage, credit and food

.security linkages – The role and potential impact of warehouse receipt systems in Malawi, 2015, p. 22
( )127انظر .OECD, Trade finance for SMEs in the digital era, 2021, p. 20
( )128لعل الفريق العامل يود أن يالح أن التقرير ذا الصلة المشار إليه في هذ الحاشية لم يستعرض سوى التحديات التي تواجهها

المنشآت الصغيرة والمتوسطةADB, ADB Briefs No. 113, 2019 Trade Finance Gaps, Growth, and Jobs Survey, .

.(2019), p. 5, figure 5
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والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة هي الوجـه ا خر للتحـديـات التي تواجههم ،مثـل انخفـاض الجـدارة الئتمـانيـة لبعل

المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وارتفا تكاليف المعامالت مقارنة بصغر مبلغ التمويل(.)129

جيم -األدوات القائمة على األسهم
-1

()130

االستثمار "المالئكي التجاري"
-64

يمثل السـ ــتثمار "المالئكي التجاري"

()131

ف ة رئيسـ ــية من المصـ ــادر الرسـ ــمية للتمويل باألسـ ــهم الخاصـ ــة،

وهو يش ـ ــمل طائفة واس ـ ــعة من أدوات التمويل الخارجي ،التي تحص ـ ــل بموجبها المنش ـ ــآت على أموال من مص ـ ــادر

خاصـ ـ ــة مقابل حصـ ـ ــة ملكية( .)132ويعتبر السـ ـ ــتثمار المالئكي التجاري مصـ ـ ــد ار قيما لتمويل المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى

والصــغيرة والمتوســطة ،ول ســيما المنشــآت التي لم تنضــإل بالشــكل الكافي بعد لجتذاس تمويل من صــناديق رؤوس

األموال المجازفة( .)133وعادة ما يشـ ــارك المسـ ــتثمرون المالئكيون التجاريون ()angel investors

()134

بدور نشـ ــط

في إدارة األعمال التجارية ،ويمكنهم تزويد المش ـ ــاريا التي يس ـ ــتثمرون أموالهم فيها (بما يش ـ ــمل المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى

والص ــغيرة والمتوس ــطة) بخبرات تجارية ويس ــاعدونها على الس ــتفادة من الش ــبكات القائمة وغير ذل من الفوائد غير

المالية ،بما يتيح تكبير المنشـ ـ ــآت والوصـ ـ ــول بها إلى مرحلة يمكن أن تجتذس فيها مديري صـ ـ ــناديق رؤوس األموال

المجازفة( .)135ومن الص ــعي تقدير حجم الس ــتثمارات التجارية التمويلية ألن هوية هؤلء المس ــتثمرين غالبا ما تبقى
مجهولة ،كما أنهم ناد ار ما يكشفون تفاصيل استثماراتهم(.)136

-65

وتغطي القوانين واللوائح القـائمـة التي تنظم العقود التجـاريـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـارات المالئكيـة التجـاريـة بوجـه

عام ،في حدود تحديد حقوق المس ـ ــتثمر والتزاماته في ترتيي تعاقدي .وقد يخض ـ ــا هذا النو من الس ـ ــتثمارات

أيضـا لقانون الشـركات المرتبط بحوكمة الشـركات وغيرها من المسـائل غير التعاقدية .وفي حال كان المسـتثمر
المالئكي من بلد أجنبي ،فقد يخضا هذا الستثمار أيضا للقوانين المتعلقة بالستثمار األجنبي المباشر.

-66

ويمكن للتمويل من المالئكة التجاريين أن ياتي أيض ــا في ش ــكل ديون قابلة للتحويل تس ــمح للمالئكة

التجاريين بتحويل قروضــهم إلى أســهم في وقت لحق .وقد تجد المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة في
مراحلها المبكرة هذ األداة أرثر جاذبية من التمويل القائم على األسـ ـ ـ ــهم ،نظ ار ألنها تسـ ـ ـ ــمح بتاجيل أي تغيير

في هيكل ملكية المنشـ ـ ــاة التجارية (الذي قد ينشـ ـ ــا على الفور عندما يكون السـ ـ ــتثمار مقابل ملكية األسـ ـ ــهم).

وهي تسـاعد أيضـا المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على جما األموال بسـرعة أربر ألنها تنطوي على
مفاوض ـ ـ ـ ـ ــات وأوراق أقل .وقد يرى المالئكة التجاريون أيض ـ ـ ـ ـ ــا أن الديون القابلة للتحويل ذات قيمة خاصـ ـ ـ ـ ــة،

__________

( )129حذفت األمانة القسم زاي بشان سندات الشركات من الوثيقة  A/CN.9/WG.I/WP.126بناء على طلي الفريق العامل في دورته
السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)44

( )130حذفت األمانة الجزء الثاني من هذا العنوان ("لتيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان") ،حسبما اتفق
عليه الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)66

( )131يشير الستثمار المالئكي التجاري إلى الستثمار الذي يقوم به أفراد أو جماعات من األثرياء ،وهم يقدمون التمويل من أموالهم
الخاصة عادة مقابل حصة في الملكية (أو في بعل األحيان أيضا مقابل ديون قابلة للتحويل).

(( OECD, New Approaches )132الحاشية  101أعال ) ،الفقرة .332
( )133يستثمر مديرو صناديق رؤوس األموال المجازفة بشكل مباشر في المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة غير المقيدة في أسواق

األوراق المالية بهدف تزويدها برأس المال والخبرة التقنية واإلدارية لرفا قيمتها وتحقيق الربح عند الخروج منها (ببيعها مثال بعد بضا

سنوات)( Inter-agency Task Force on Financing for Development .الحاشية  18أعال ) ،الصفحة .67
( )134يشير مصطلح "المستثمر" بوجه عام إلى شخ

أو كيان يوفر رأس المال مقابل عائدات مالية يتوقا الحصول عليها.

(( OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2020 )135الحاشية  14أعال ) ،الصفحة .43
(( European Investment Fund )136الحاشية  65أعال ) ،الصفحة .32
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إذ أنهم يتلقون فائدة على المبلغ المقترض ،وفي حال تخلف المنشــاة الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة عن
السداد ،قد تكون لديهم فرصة أربر لسترداد الديون(.)137
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وقلما يوفر السـ ــتثمار المالئكي التجاري ،بغل النظر عن كونه في شـ ــكل دين أم أسـ ــهم ،مصـ ــد ار

مض ـ ــمونا للتمويل لجميا أنوا المنش ـ ــآت التجارية ،على غرار الدعم المقدم من األس ـ ـرة واألص ـ ــدقاء .وعادة ما
يوظف المسـتثمرون المالئكيون التجاريون أموالهم في المراحل المبكرة للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة

المبتكرة( .)138ومن شــان انعدام الحوافز الض ـريبية لالســتثمارات المالئكية التجارية ونق

صــناديق الســتثمار

المشـ ـ ـ ـ ــترك العمومية التي توفق الصـ ـ ـ ـ ــناديق العمومية ما ما يالئمها من صـ ـ ـ ـ ــناديق المسـ ـ ـ ـ ــتثمرين المالئكيين

التجاريين المعتمدة في إطار نظام ص ـ ـ ـ ــناديق الس ـ ـ ـ ــتثمار المش ـ ـ ـ ــترك ،أن يش ـ ـ ـ ــكل تحديات أمام المس ـ ـ ـ ــتثمرين

المالئكيين التجاريين تعوق استثمارهم في المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في بعل البلدان(.)139
-2

رأس المال المجازف
-68

يشــكل رأس المال المجازف ،بوصــفه شــكال من أشــكال األســهم الخاصــة ،مصــد ار مهما من مصــادر

التمويل للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة في البلدان ذات القتص ــادات المتقدمة النمو والقتص ــادات
التي تمر بمرحلة انتقالية .ويسـ ـ ــتثمر مديرو صـ ـ ــناديق رؤوس األموال المجازفة بشـ ـ ــكل مباشـ ـ ــر في المنشـ ـ ــآت

الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ــطة غير المقيدة في أس ـ ـ ـواق األوراق المالية بهدف تزويدها برأس المال والخبرة
التقنية واإلدارية لرفا قيمتها وتحقيق الربح عند الخروج منها (ببيعها مثال بعد بضـ ـ ــا سـ ـ ــنوات)( .)140واضـ ـ ــافة
إلى الشركات الناش ة ،يوفر مديرو صناديق رؤوس األموال المجازفة أيضا التمويل للمنشآت العاملة(.)141

وتغطي القوانين واللوائح القائمة التي تنظم العقود التجارية اســتثمارات رؤوس األموال المجازفة بوجه
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عام (في حدود تحديد حقوق المس ـ ـ ـ ــتثمر والتزاماته في ترتيي تعاقدي) وقانون الش ـ ـ ـ ــركات (في س ـ ـ ـ ــياق حوكمة
الشـ ـ ـ ــركات وغيرها من المسـ ـ ـ ــائل غير التعاقدية) .وفي حال كان مدير صـ ـ ـ ــندوق رأس المال المجازف من بلد
أجنبي ،فقد يخض ــا هذا الس ــتثمار أيض ــا للقوانين المتعلقة بالس ــتثمار األجنبي المباش ــر .وعلى الرغم من أن
السـ ــتثمار في رؤوس األموال المجازفة يمكن أن يضـ ــيق الفجوة التمويلية لدى المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة

والمتوسطة ،فإنه ليس مناسبا للجميا .فكثي ار ما ل يهتم مديرو صناديق رؤوس األموال المجازفة إل بمجموعة
صـ ـ ــغيرة من المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ــطة التي لديها (على األقل) نموذج أعمال قابل للتطوير

السـ ـريا( .)142وعالوة على ذل  ،قد تس ــفر بي ة الخروج (بما في ذل ص ــحة ش ــروا الخروج وقابليتها لإلنفاذ)،

وجما األموال الالزمة ،وارتفا قيمة أســهم الشــركات المســتثمر فيها ،ومحدودية عدد المنشــآت العالية الجودة،

عن أربر التحديات التي تواجه عمل صــناديق رؤوس األموال المجازفة عموما ،وتواجه أيضــا قطا المنشــآت

الصغرى والصغيرة والمتوسطة(.)143
-70

وفي بلدان معينة ،يش ــكل ض ــعف تطور أسـ ـواق األس ــهم الخاص ــة التحدي الرئيس ــي الذي يعرقل قدرة

قطا تمويل المنشـ ـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ـ ــطة على السـ ـ ـ ـ ــتفادة من صـ ـ ـ ـ ــناديق رؤوس األموال

__________

( )137أضافت األمانة هذ المناقشة القصيرة المتعلقة بالتمويل المالئكي التجاري القابل للتحويل ،بما يتماشى ما مداولت الفريق العامل في
دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)68

(( OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2020 )138الحاشية  14أعال ) ،الصفحة .43
(( OECD, New Approaches )139الحاشية  101أعال ) ،الفقرة .405
(( Inter-agency Task Force, Financing for Sustainable Development )140الحاشية  18أعال ) ،الصفحة .67
(( European Investment Fund )141الحاشية  65أعال ) ،الصفحة .25
( )142انظر ( ITC, SME Competitiveness Outlook 2019الحاشية  19أعال ) ،الصفحة .25
(.EIF, EIF VC Survey 2019 – Fund managers’ market sentiment and policy recommendations, 2019, p. iv )143
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المجازفة( .)144ومما يثبط اسـتثمارات رؤوس األموال المجازفة أيضـا في بلدان أخرى عدم وجود إطار تنظيمي
تمكيني ونق

التدريي وقلة البيانات الصناعية(.)145

وتجدر اإلشـ ـ ــارة إلى أن الديون المجازفة في بعل الوليات القضـ ـ ــائية تعد مصـ ـ ــد ار هاما أيضـ ـ ــا لألموال

-71

للش ـ ـ ــركات في المراحل المبكرة( .)146وينطوي الدين المجازف ،في ش ـ ـ ــكله الرئيس ـ ـ ــي ،على توفير التمويل عن طريق
أداتين مش ــتركتين هما  ‘1قرض ،يوفر تمويال متوس ــط األجل (يس ــدد عادة في غض ــون خمس أو س ــت س ــنوات)
ويمكن هيكلته بحيث ل يلزم سداد أصل القرض وجزء من الفائدة إل عند الستحقاق؛  ‘2حافز ("محفز المساهمة"

“ )”equity kickerيتيح لمقدمي الديون المجازفة الحصـ ــول على ملكية أسـ ــهم في المنشـ ــاة الصـ ــغرى أو الصـ ــغيرة

أو المتوس ــطة .ويمكن أن تتخذ "محفزات المس ــاهمة" هذ أش ــكال مختلفة ،من بينها ،على س ــبيل المثال ل الحص ــر،
الضمانات أو اإلتاوات أو المشاركة في األربال أو خيارات التحويل المرفقة بالقرض.

ويتماثل عنص ـ ـ ــر الدين في منتإل الديون المجازفة إلى حد كبير على نطاق الوليات القض ـ ـ ــائية ،في

-72

حين أن "محفز المساهمة" يراعي بشكل خات الخصائ

المحددة للقانون المحلي ،لذل يتعين تكييف شكله

وهيكله ما الولية القضـ ـ ـ ـ ــائية المحددة المعنية .وتعتبر منشـ ـ ـ ـ ــآت تجارية معينة في المراحل المبكرة أداة تمويل

مؤاتية ألن تاثير أقل من حيث تقليل نس ــبة الملكية ( ،)dilution effectوأيض ــا ألن مقدمي الديون المجازفة

ل يشاركون في إدارة المنشاة التجارية ،مقارنة بالستثمارات المباشرة البسيطة في األسهم(.)148(،)147

دال -أدوات التكنولوجيا المالية
-1

مقدمة
-73

()150(،)149

()151

أدى التقدم الس ـ ـ ـريا للتكنولوجيا الرقمية في العقد الماض ـ ـ ــي إلى بروز خدمات ومنتجات مالية جديدة

(مثل النقود المدارة عن طريق الهاتف المحمول ،والحس ـ ـ ـ ــابات المدارة عبر اإلنترنت ،والمدفوعات اإللكترونية،

وخدمات التامين والئتمان اإللكترونية) فضــال عن نماذج األعمال الجديدة التي يمكن أن تيس ـر ســبل حصــول

المنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ــطة على الئتمان بطريقة أس ـ ـ ــر وأرثر مالءمة وأرخ

__________

أحيانا من

( )144في أفريتيا ،على سبيل المثال ،ذكر نحو نصف المجيبين على استبيان في دراسة استقصائية صناعية العدد المحدود لمديري

صناديق األسهم الخاصة القائمة ضمن مثبطات الستثمارInter-agency Task Force on Financing for Development .

(الحاشية  18أعال ) ،الصفحة .67

(( ITC, SME Competitiveness Outlook 2019 )145الحاشية  19أعال ) ،الصفحة .27
( )146في أوروبا ،تشير التقديرات إلى أن الديون المجازفة تمثل نحو  3في المائة من معامالت رأس المال المجازف السنوية من حيث المبالغ
(والمصرف األوروبي لالستثمار هو أربر المستثمرين فيها) .وفي الوليات المتحدة ،تقدر الدراسات هذا الرقم بنحو  15في المائة.

( )147أضافت األم انة هذ المناقشة القصيرة المتعلقة باشكال رأس المال المجازف القابلة للتحويل ،بما يتماشى ما مداولت الفريق العامل
في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)68

( )148بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  ،)70حذفت األمانة القسم المتعلق بطرل األسهم
للتداول العام في أسواق األوراق المالية من مشرو الدليل (الفقرتان  123و 124من الوثيقة .)A/CN.9/WG.I/WP.126

( )149أضافت األمانة الفصل المتعلق بادوات التكنولوجيا المالية بوصفه القسم األخير من الفصل الثالث المنقح ،حسبما اتفق عليه الفريق
العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN/9/1090الفقرة .)71

( )150حذفت األمانة الفقرة الفتتاحية من هذا القسم (الفقرة  129من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126لتحسين سهولة قراءته.
( )151اتفق الفريق العامل ،في دورته السابعة والثالثين ،على أن الجزء التمهيدي من القسم المتعلق بتكنولوجيا الخدمات المالية سيتناول

الخدمات المالية الرقمية كمصدر للتمويل ( ،A/CN.9/1090الفقرة  .)71وأبقت األمانة على الفقرة الفتتاحية (الفقرة  130من الوثيقة

 )A/CN.9/WG.I/WP.126دون تنتيحات ألنها تتماشى ما مداولت الفريق العامل .إل أن األمانة ستحسن التساق بين الفقرات
الثال

التالية (الفقرات  131إلى  133من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126بإيراد الجزء التمهيدي من الفصل الثالث ،في

الصياغة التالية لمشرو الدليل.
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الطرائق التقليــديــة (وان كــان ارتفــا تكلفــة اإلنترنــت في بعل المنــاطق قــد يؤدي في الواقا إلى زيــادة تكلفــة

الئتمان) .وقد دفعت جائحة كوفيد 19-تسارعا مدهشا في استخدام هذ المنتجات نظ ار للحاجة إلى الحصول
على الئتمان على الرغم من الص ـ ـ ـ ـ ــعوبات التي تس ـ ـ ـ ـ ــببت فيها عمليات اإلغالق وحظر التجول المعممة التي

أدت إلى إغالق فرو المصـارف ،وفي العديد من القتصـادات الناشـ ة أوقفت عمليات وكالء الخدمات المالية

المتنقلة .وفيما يتعلق بالنس ـ ـ ـ ـ ــاء اللواتي يؤدين أدوا ار داخل المنزل وخارجه على حد سـ ـ ـ ـ ـ ـواء ويض ـ ـ ـ ـ ــطررن إلى
التعامل ما ضـ ــيق الوقت الناجم عن ذل  ،والنسـ ــاء المنتميات لبعل األوسـ ــاا الثقافية اللواتي يكون تحركهن

خـارج المنزل محـدودا ويعتمـد في كثير من األحيـان على موافقـة أزواجهن ،تعـد الخـدمـات المـاليـة الرقميـة بـالغـة

األهمية في تحسـين فرت حصـولهن على الئتمان ،وخصـوصـا حين يكون بعد المسـافة جغرافيا عن األسـواق
والخدمات المالية تحديا أيضا.
-74

وحس ــبما أش ــير إليه آنفا (انظر الفقرة  ،)26يعتمد تقديم هذ المنتجات المالية الرقمية الجديدة بش ــكل

خات على "جهات فاعلة جديدة في مجال القتصـ ـ ـ ــاد" مثل مشـ ـ ـ ــغلي شـ ـ ـ ــبكات الهواتف المحمولة وشـ ـ ـ ــركات

التكنولوجيـا المـاليـة ( )FinTechوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـات تكنولوجيـا المعلومـات والتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت الكبيرة (.)152()BigTech
ومشـ ــغلو شـ ــبكات الهواتف المحمولة هم كبار مقدمي خدمات التصـ ــالت السـ ــلكية والالسـ ــلكية المرخ

لهم

أيضـ ــا بتقديم خدمات مالية إلكترونية من خالل الهواتف المحمولة وشـ ــبكات الهواتف المحمولة( .)153وقد طرل
مشغلو شبكات الهواتف المحمولة ،في بضعة بلدان ،منتجات ائتمانية رقمية(.)154
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وش ــركات التكنولوجيا المالية هي باألس ــاس ش ــركات من قطا التكنولوجيا متخصـ ـص ــة في تقديم منتجات

أو خدمات مالية معينة من خالل اسـ ــتخدام تقنيات ونماذج أعمال مبتكرة( .)155فهي يمكنها ،على سـ ــبيل المثال ،أن
تعمل بمثابة مقدم لخدمات الدفا الرقمية أو التامين الرقمي ،أو مص ـ ـ ـ ـ ـ ــارف للمعامالت الرقمية فقط ،أو منص ـ ـ ـ ـ ـ ــات

__________
(( GPFI, Promoting digital and innovative SME financing )152الحاشية  27أعال ) ،الصفحة .9
( )153قدمت أول حلول للنقود المدارة عن طريق الهاتف المحمول في نهاية عام  2000وتعاملت ما تحويل األموال والمدفوعات ،حيث
عمل مشغلو شبكات الهواتف المحمولة كوكالء للمؤسسات المالية األرثر تقليدية.

( )154على سبيل المثال ،طورت شركة سافاري كوم في كينيا ( )Kenya Safaricomخدمة  M-Shwariلالدخار والقروض ،التي تمكن
العمالء من فتح وتشغيل حساس مصرفي في  M-Shwariعن طريق هواتفهم المحمولة .وللتاهل للحصول على قرض ،يجي أن

يكون مقدمو الطلبات قد اشتركوا في سافاري كوم لمدة ستة أشهر على األقل ،وادخروا أموال في خدمة  M-Shwariواستخدموا

بنشاا خدمات سافاري كوم األخرى مثل الخدمات الصوتية وخدمات البيانات وخدمتها المالية اإللكترونية " ."M-PESAوتتراول

حدود القرض بين  100شيلينغ كيني و 50 000شيلينغ كيني ،ما فترة سداد ثابتة مدتها شهر واحد ( 30يوما) .ول يسمح إل بقرض

واحد في المرة .ويمكن سداد القرض عبر خدمة  ،M-PESAأو من حساس  .M-Shwariوتفرض رسوم تسهيل القروض بنسبة 7,5

في المائة على منتجات الئتمان األصغر (القروض الصغرى) .وفي غانا ،تعد خدمة  Qwik Loanالتي تقدمها شركة MTN

إحدى أرثر خدمات مشغلي شبكات الهواتف المحمولة شيوعا للقروض المالية .وهي عبارة عن قرض نقدي قصير األجل غير

مضمون يدفا للمشتركين في محفظة النقود المدارة عن طريق الهاتف المحمول  MTN Mobile Moneyالتابعة للشركة .لالطال
على مزيد من المعلومات ،انظر الرابط التالي .https://mfidie.com/get-mobile-money-loans-ghana-fast/

( )155على الرغم من أن الجيل األول من شركات التكنولوجيا المالية صي تركيز على إتاحة ما تعرضه المصارف التقليدية من خدمات في صورة
رقمية ،فإن منتجات وخدمات فريدة ظهرت ما مرور الوقت ،مثل نظم التقسيط في منافذ البيا أو القروض الشخصية الصغيرة .وتتيح نظم
التقسيط في منافذ البيا للمستخدمين تمويل عمليات الشراء الكبيرة بسرعة بقروض بدون فوائد ،بدل من بطاقات الئتمان ،يجري ترتيبها في

منفذ البيا .والتقدم التكنولوجي يجعل التقسيط في منافذ البيا متاحا باسعار رخيصة للشركات الصغيرة .فعلى سبيل المثال ،ل تفرض شركة

 Blispayفوائد على الشركات إذا سددت القروض في غضون ستة أشهر ،ثم ترتفا الرسوم بعد ذل إلى  19,99في المائة .انظر

 .www.aseantoday.com/2019/03/point-of-sale-finance-the-next-big-thing-in-FinTech-development/ويتيح نموذج

القروض الشخصية الصغيرة الذي أنشاته شركات التكنولوجيا المالية توفير آليات للشراء (مثل الشراء ا ن والدفا لحقا) وأزرار للشراء في

خطوة واحدة على مواقا التجارة اإللكترونية التي تمكن العمالء من الشراء بسرعة دون تطبيق أي مصادقة أو استخدام أي تفاصيل لبطاقاتهم.

وهذا النموذج يتيح كسي األموال من خالل مشاركة بيانات العمالء ما الشركة األصلية المصنعة للمعدات .انظر نماذج أعمال شركات
التكنولوجيا المالية-شركة تطوير برامجيات التكنولوجيا المالية .UppLabs FinTech
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لإلقراض بين األقران .وفي بعل البلدان ،ل تحتاج تل الش ـ ــركات إلى ترخي

مص ـ ـرفي للعمل؛ ولكنها في بلدان

أخرى ،أصبحت بموجي تشريعات صدرت مؤخ ار تخضا إلشراف هي ات األسواق المالية المحلية
-76

.

()156

أما شـركات تكنولوجيا المعلومات والتصـالت الكبيرة فهي شـركات التكنولوجيا الكبيرة التي تحظى بمرارز

مهيمنة في سـ ــوق الخدمات الرقمية ،مثل محركات البحث عبر اإلنترنت ،ومنصـ ــات وسـ ــائل التواصـ ــل الجتماعي،
ومنص ــات التجارة اإللكترونية ،التي تقدم أيض ــا منتجات وخدمات مالية رقمية .وهي تدخل الس ــوق المالية في أحيان

رثيرة متى حققـت قـاعـدة من العمالء واعت ارفـا بـالعالمـة التجـاريـة ،ويوجـد تكـامـل قوي بين الخـدمـات المـاليـة التي تقـدمهـا
وأنشطتها األساسية غير المالية ،وبين وفورات النطاق والحجم المرتبطة بها(.)158(،)157

‘1

استخدام تقنية السجالت الموزعة
-77

()159

في السـنوات األخيرة ،أصـبح العديد من شـركات التكنولوجيا المالية يعتمد بشـكل متزايد على اسـتخدام تقنية

الســجالت الموزعة

()160

لتقديم خدماتها المالية .ويمكن صــياغة تقنية الســجالت الموزعة من حيث أنها مجموعة من

التقنيات والطرائق التي تنشــر لتنفيذ وتعهد ســجل ما (أو قاعدة بيانات) تجري مشــاركته ونســخه ومطابقته زمنيا على

حواسـيي (أو خوادم) متعددة متصـلة بالشـبكة .فعلى سـبيل المثال ،طورت شـركات التكنولوجيا المالية برامإل مصـممة

خصيصا للعوملة مما يتيح استخدام تطبيقات للعوملة عبر اإلنترنت بشكل آلي والدفا بشكل فوري( .)161وقد تشتمل
برامجيات العوملة الخاص ـ ـ ـ ـ ــة بش ـ ـ ـ ـ ــركات التكنولوجيا المالية بش ـ ـ ـ ـ ــكل متزايد على اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام تقنية س ـ ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـ ــلة الكتل

(( )blockchainمثل العقود الذكية) التي يمكن أن تسـ ـ ـ ـ ــاعد على التخل

من الوسـ ـ ـ ـ ــطاء المتعددين ومن تجهيز

األوراق والرس ــوم والعمليات غير الكفؤة ،وأيض ــا على منا الحتيال ،حيث يس ــتطيا كل مش ــارك في النظام أن يتارد

من وجود عقد العوملة ومن كل مرحلة من مراحل المعاملة( .)162وطورت أيض ـ ــا نماذج قائمة على تقنية الس ـ ــجالت
الموزعة لنظم إيص ـ ـ ــالت المس ـ ـ ــتودعات ونفذت في عدة ص ـ ـ ــناعات مثل الزراعة والمواد البتروكيميائية( .)163ويمكن

أيضـا اسـتكشـاف اسـتخدام تقنية السـجالت الموزعة (مثل تقنية سـلسـلة الكتل) من أجل ضـمان جودة البيانات في نظم

__________
( Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA), Was ist FinTech? )156مستمدة من على الرابط الشبكي التالي

.http://www.fma.gv.at/kontaktstelle-FinTech-sandbox/FinTechnavigator/was-ist-FinTech/

(.BIS Annual Economic Report 2019, p. 61 )157
( )158حذفت األمانة الجملة األخيرة من الفقرة (الفقرة  133من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126بالنظر إلى أن المناقشة بشان منصات
التجارة اإللكترونية نقلت في بداية الفصل الثالث.

( )159اختصرت األمانة القسم الفرعي المتعلق بتقنية السجالت الموزعة (الفقرات من  146إلى  149من الوثيقة

 ) A/CN.9/WG.I/WP.126ونقلته إلى الجزء الستهاللي من هذا القسم جيم بشان أدوات التكنولوجيا المالية ،بناء على طلي
الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)72

( )160اإلشارة إلى تقنية السجالت الموزعة في هذا الن

ل يقصد بها التوصية باستخدام هذ التقنية بالذات ،بل توضيح التطبيق الحالي

والمحتمل لهذ التقنيات على المواضيا المتعلقة بحصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان .وينبغي ألي جهود
إصالحية تبذل أل تستبعد عن غير قصد اعتماد التقنيات الناش ة التي يمكن أن تزيد من تحسين فرت حصول المنشآت الصغرى

والصغيرة والمتوسطة على الئتمان.

( )161المنتدى القتصادي العالمي (الحاشية  85أعال ) ،الصفحة  .20لالطال على تعريف "شركات التكنولوجيا المالية" ،انظر الوثيقة
 ،A/CN.9/WG.I/WP.119الفقرة .55

(Unidroit Factoring Model Law Working Group, Background Research Report for the First Session, Study )162

 .LVIII A – W.G.1 – Doc. 3متال على الرابط التالي

.www.unidroit.org/english/documents/2020/study58a/wg01/s-58a-wg-01-03-rev01-e.pdf
(Unidroit Working Group on a Model Law on Warehouse Receipts, Background Research Report for the )163

 .First Session, Study LXXXIII – W.G.1 – Doc. 4, paras. 53 to 55متال على الرابط التالي
.www.unidroit.org/english/documents/2020/study83/wg01/s-83-wg01-04-e.pdf
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إعداد التقارير الئتمانية ،بالنظر إلى أن تقنية السـ ــجالت الموزعة بها عدة ميزات متاصـ ــلة تتماشـ ــى بشـ ــكل جيد ما

متطلبات أمن وسالمة البيانات المخزنة(.)164

‘2

إطار تشريعي داعم ألدوات شركات التكنولوجيا المالية لتيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة
والمتوسطة على الئتمان
-78

()165

يرتكز أي إطار تشـ ـ ـ ـريعي داعم لمنتجات التكنولوجيا المالية بش ـ ـ ــكل أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي على تدابير تنظيمية

أو قوانين بخالف القانون التجاري .فعلى سبيل المثال ،تتناول قوانين حماية البيانات واجي المنصة أن تحمي
بيانات مسـ ــتخدميها؛ وتتناول القوانين المصـ ــرفية العامة التزامات "اعرف عمالءك"؛ وقد تنطبق قوانين مكافحة

غسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال وتمويـل اإلرهـاس على أعمـال الحتيـال من جـانـي مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغلي المنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .وأي قوانين تجـاريـة

أو تعاقدية ذات صـ ـ ــلة في هذا السـ ـ ــياق تتضـ ـ ــمن ،في المقام األول ،قوانين تضـ ـ ــمن تكوين العقود المبرمة من
خالل الوسائل التكنولوجية وصالحيتها وانفاذها.

-79

وبناء عليه ،من األهمية بمكان ألي بلد أن يض ـ ـ ـ ـ ـ ــا إطا ار قانونيا يحدد التكافؤ الوظيفي والقانوني للوثائق

اإللكترونية والورقية ،ويضــمن الصــالحية القانونية للتوقيعات اإللكترونية والســجالت اإللكترونية ،ويعالإل مســائل مثل

التوثق ،وزمان ومكان إرسـال واسـتالم الرسـائل اإللكترونية .وفي هذا الصـدد ،يمكن للنصـوت التشـريعية لألونسـيترال
بشـ ـ ـ ـ ـ ــان معامالت البيانات اإللكترونية والهوية الرقمية وخدمات توفير الثقة أن توفر حلول تناسـ ـ ـ ـ ـ ــي مختلف التقاليد

القانونية والبلدان على اختالف المستويات التي بلغتها من التنمية القتصادية.
-80

وعلى س ـ ـ ـ ـ ــبيل المثال ،يض ـ ـ ـ ـ ــا قانون األونس ـ ـ ـ ـ ــيترال النموذجي بش ـ ـ ـ ـ ــان التجارة اإللكترونية (قانون التجارة

اإللكترونية) ()1996

()166

قواعد تكفل المساواة في المعاملة بين المعلومات اإللكترونية والورقية ،والعتراف القانوني

بالمعامالت والعمليات اإللكترونية ،اس ــتنادا إلى المباد األس ــاس ــية المتمثلة في عدم التمييز ض ــد اس ــتخدام الوس ــائل

اإللكترونيــة والتكــافؤ الوظيفي والحيــاد التكنولوجي( .)167ويكمـل قــانون األونس ـ ـ ـ ـ ـ ــيترال النموذجي بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان التوقيعــات

اإللكترونية (قانون التوقيعات اإللكترونية) ()2001

()168

قانون التجارة اللكترونية من خالل وضــا معايير لموثوقية

التقنيـة ألغراض التكـافؤ بين التوقيعـات اإللكترونيـة والتوقيعـات اليـدويـة .واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـادا إلى نفس مبـاد قـانون التجـارة
اإللكترونية ،يضـ ــا قانون التوقيعات اإللكترونية أيضـ ــا قواعد سـ ــلوك أسـ ــاسـ ــية يمكن أن تكون بمثابة مباد توجيهية

لتقييم واجبـات ومس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليـات الموقا والطرف المعول واألطراف الثـالثـة الموثوق بهـا التي تتـدخـل في عمليـة التوقيا.

وفي س ــياق الس ــجالت اإللكترونية ،يهدف قانون األونس ــيترال النموذجي بش ــان الس ــجالت اإللكترونية القابلة للتحويل

(قانون الس ـ ــجالت اإللكترونية) ()2017

()169

محليا وعبر الحدود ،على السـ ـ ـواء .وين

إلى تمكين الس ـ ــتخدام القانوني للس ـ ــجالت اإللكترونية القابلة للتحويل

قانون الس ـ ــجالت اإللكترونية على أن أي س ـ ــجل إلكتروني قابل للتحويل

__________
( )164تشمل هذ السمات  ‘1مقاومة التالعي؛  ‘2عملية كشف التالعي للتحقق المستقل من البيانات؛  ‘3بنية نظام موز ومتكرر؛
 ‘4شبكة من العقد غير المتجانسة ،المرجا السابق ،صفحة .17

( )165تماشيا ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  ،)73بسطت األمانة هذا القسم الفرعي
(الفقرات  150إلى  155من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126ونقلته إلى الجزء التمهيدي من هذا القسم المتعلق بادوات
التكنولوجيا المالية.

( )166انظر قانون األونسيترال النموذجي بشان التجارة اإللكترونية ما دليل التشريا لسنة  ،1996وما المادة  5مكر ار اإلضافية ،بصيغتها
المعتمدة في عام .1998

( )167يعني مبدأ "الحياد التكنولوجي" أن القانون ل يفترض مسبقا استخدام أنوا معينة من التكنولوجيا .ويحدد مبدأ "التكافؤ الوظيفي"
المعايير التي يمكن بموجبها اعتبار الخطابات اإللكترونية مكاف ة للخطابات الورقية.

( )168انظر قانون األونسيترال النموذجي بشان التوقيعات اإللكترونية ودليل اشتراعه (.)2001
( )169انظر قانون األونسيترال النموذجي بشان السجالت اإللكترونية القابلة للتحويل (.)2017
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يسـتوفي مقتضـيات قانون السـجالت اإللكترونية ل يجوز إنكار مفعوله القانوني أو صـحته أو وجوس إنفاذ ل لسـبي

إل شـ ــكله اإللكتروني .وأخي ار وليس آخرا ،يتناول قانون األونسـ ــيترال النموذجي بشـ ــان اسـ ــتخدام خدمات إدارة الهوية

وتوفير الثقة والعتراف بها عبر الحدود( ،)170العتبات المختلفة التي تحول دون توسيا نطاق استخدام خدمات إدارة
الهوية وتوفير الثقة ،بما في ذل عبر الحدود.

-81

وقــد يلزم توفير المزيــد من الوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول القــانوني فيمــا يتعلق بمنتجــات تكنولوجيــة معينــة في مجــال

التكنولوجي ــا الم ــالي ــة التي تطرل ترتيب ــات تع ــاق ــدي ــة غير تقلي ــدي ــة (على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ــل المث ــال ،العقود ال ــذكي ــة

()171

أو المس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــارين الروبوتيين( .))172وقد تثير هذ العقود الجديدة مس ـ ـ ـ ــائل تتعلق بالص ـ ـ ـ ــحة أو الطابا الملزم

أو قابلية اإلنفاذ أو المس ـ ـ ـ ــؤولية عن األخطاء ،والتي قد ل تتناولها القوانين المحلية الحالية بش ـ ـ ـ ــكل ص ـ ـ ـ ــحيح.
وتعكف األونس ـ ــيترال حاليا على النظر في هذ المس ـ ــائل في إطار مش ـ ــرو جديد لفريقها العامل الرابا بش ـ ــان

موضو التعاقد المؤتمت ،الذي سيدرس الثغرات الموجودة في القانون الحالي والحلول القانونية الممكنة.
-82

وأنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات عــدة بلــدان بي ــات محميــة قــانونيــا وتنظيميــا (أي بي ــات تجريبيــة تنظيميــة) لختبــار المنتجــات

والخدمات الجديدة التي تطورها ش ــركات التكنولوجيا المالية بطريقة محددة زمنيا وتحت س ــيطرة الس ــلطات التنظيمية،

وذل لتقرير ما إذا كان يمكن طرحها في السـ ـ ــوق المفتوحة .وتتيح البي ات التجريبية للمنظمين اسـ ـ ــتبانة أي مخاطر

مرتبطة بهذ البتكارات

()173

واسـتحدا قوانين أو لوائح تنظيمية جديدة أو تعزيز ما هو قائم منها ،من أجل معالجة

تل المخاطر بشــكل أفضــل( .)174فقد ســنت بلدان معينة ،على ســبيل المثال ،قوانين لتيســير إنشــاء البي ات التجريبية

التنظيمية بوصـ ـ ــفها عنصـ ـ ـ ار أسـ ـ ــاسـ ـ ــيا في نظامها المحلي للتكنولوجيا المالية( .)175وتعد البي ات التجريبية التنظيمية

مفيدة لش ـ ـ ــركات التكنولوجيا المالية أيض ـ ـ ــا ،حيث يمكنها أن تتلقى المش ـ ـ ــورة من المنظمين بش ـ ـ ــان كيفية التعامل ما

إجراءات البي ة التنظيمية والحصول على ترخي

للمنتجات الجديدة(.)177(،)176

__________

( )170اعتمدت األونسيترال القانون النموذجي في دورتها الخامسة والخمسين المعقودة في تموز/يوليه  .2022وفي تاريخ كتابة مشرو
الدليل هذا ،ترد أحد

صيغة للقانون النموذجي في الوثيقة  ،A/CN.9/1113التي ل تتضمن التعديالت التي اتفق عليها في دورة

اللجنة .ويستند القانون النموذجي إلى نصوت األونسيترال القائمة بشان التجارة اإللكترونية ويكملها ،وبخاصة أحكامها بشان

التوقيعات اإللكترونية .وتمثل الثقة عنص ار أساسيا في التجارة وهي مهمة بصورة خاصة على اإلنترنت ،نظ ار ألن الوسائل اإللكترونية

تسمح بإجراء المعامالت دون تفاعل شخصي مسبق .وتهدف إدارة الهوية إلى توفير مستوى كاف من الضمان فيما يتعلق بتحديد
هوية األشخات الطبيعيين والعتباريين عبر اإلنترنت .وتهدف توفير خدمات الثقة إلى توفير مستوى كاف من الضمان لجودة

البيانات ،مثل منش ها وسالمتها والزمن المحدد إلرسالها .ويحدد القانون النموذجي المتطلبات القانونية لتحقيق ذل المستوى من
الضمان ،وهو يضا معيا ار تشريعيا لتبادل البيانا ت بوجه أعم ،وليس فقط لستخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية.

( )171لالطال على مناقشة موجزة بشان المعاني المختلفة لمصطلح "العقد الذكي" ،انظر الوثيقة  ،A/CN.9/1012/Add.1الفقرة  .24في

سياق معامالت التكن ولوجيا المالية ،يمكن استخدام مصطلح "العقد الذكي" لإلشارة إلى الحالت التي تستوفى فيها اللتزامات التعاقدية
لألطراف من خالل األداء ا لي للبرامجية ،بمجرد موافقة المقترض على الشروا واألحكام بضغطة زر واحدة ("أوافق") ،وتكون

العقود غير قابلة للتغيير انظر .World Bank, Smart Contract Technology and Financial Inclusion, 2020, p. 6

( )172المستشارون الروبوتيون عبارة عن منصات إلكترونية تستخدم الخوارزميات لبناء حافظات العمالء وادارتها تلقائيا.
(G. Cornelli, S. Doerr, L. Gambacorta and Q. Merrouche, BIS, Working Paper No. 901, Inside the )173

.regulatory sandbox: effects on fintech funding, 2020, p. 2

(.World Bank, Global Experiences from Regulatory Sandboxes, 2020, p. 2 )174
( )175انظر  ،Mexico in World Bankالمرجا نفسه ،الصفحة .20
(( G. Cornelli, S. Doerr, L. Gambacorta and Q. Merrouche, BIS, Working Paper No. 901 )176الحاشية  173أعال )،
الصفحة .2

( )177أضافت األمانة هذ الفقرة بشان البي ات التجريبية التنظيمية ،بما يتماشى ما اقترال الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين
( ،A/CN.9/1090الفقرة .)74
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أمثلة على أدوات مختارة من أدوات شركات التكنولوجيا المالية للحصول على االئتمان
-83

()178

تشـ ـ ـ ــمل المنتجات الرقمية التي تتيحها شـ ـ ـ ــركات التكنولوجيا المالية ونماذج األعمال التي تقوم عليها

طائفة واس ـ ـ ـ ــعة من الخدمات المالية وهي في تطور مس ـ ـ ـ ــتمر ،وتركز الفقرات الواردة أدنا على ثالثة منتجات
ائتمانية تلبي الحتياجات األس ــاس ــية للمنش ــآت التجارية ويس ــهل اس ــتخدامها نس ــبيا .وعلى الرغم من أنها تالئم

جميا المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة بغل النظر عن مرحلة تطورها ،فإنها قد تكون ذات أهمية
خاصة بالنسبة لتل المنشآت في مراحلها األولية(.)179

(أ)

اإلقراض القائم على المنصات
-84

()180

في نموذج اإلقراض القائم على المنصــات ،تعمل المنصــة الشــبكية كوســيط يربط المنشــآت الصــغرى

والصـ ـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ـ ــطة التي تحتاج إلى رأس المال بالممولين المحتملين .وقد تاسـ ـ ـ ـ ــس اإلقراض القائم على

المنصـ ــات في البداية كسـ ــوق متخص ـ ـصـ ــة لربط المقترضـ ــين والممولين الفرديين ،ثم تطور إلى مجموعة كبيرة
ومتنوعة من نماذج األعمال .وفي بلدان كثيرة ،يتمثل النوعان األرثر ش ـيوعا في التمويل الجماعي القائم على

اإلقراض (ويعرف أيضـ ـ ــا باإلقراض بين األقران) والتمويل الجماعي القائم على السـ ـ ــتثمار .وهذان النموذجان

متش ــابهان تماما وقد تتداخل أحيانا جواني معينة منهما .والفرق الرئيس ــي هو أن التمويل الجماعي القائم على
اإلقراض يعتمد على القروض ،في حين أن التمويل الجماعي القائم على الس ـ ـ ـ ـ ــتثمار يهدف إلى زيادة تمويل
السـ ــتثمار عن طريق إصـ ــدار األوراق المالية .وحسـ ــبما أشـ ــير إليه ،يتوقف نجال هذ المنصـ ــات على قدرتها
على حــل قض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايــا المخــاطر األخالقيــة وتجــاوز حواجز الــدخول الكبيرة المتعلقــة بــالختيــار السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغاللي

( )adverse selectionوميزة تكلفة التمويل التي تتمتا بها المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم(.)181
-85

ول توجد معايير قانونية أو سـ ــياسـ ــات عالمية تحكم تل المنصـ ــات ،وأصـ ــبح عدد متزايد من البلدان

بص ــدد وض ــا قواعد محددة لجعل عمليات تل المنص ــات أرثر ش ــفافية وكفاءة واس ــتق ار ار ،فض ــال عن تخفيف

المخاطر التي يتعرض لها المسـتخدمون من المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة أو الممولين المحتملين،

على السـ ـ ـواء .فعلى س ـ ــبيل المثال ،في تشـ ـ ـرين األول/أرتوبر  ،2020أص ـ ــدر التحاد األوروبي لئحة بش ـ ــان
مقـدمي خـدمـات التمويـل الجمـاعي للمنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآت التجـاريـة ،تحـدد للمرة األولى قواعـد موحـدة على نطـاق التحـاد
األوروبي لتقـديم خـدمـات التمويـل الجمـاعي القـائمـة على السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار والقـائمـة على اإلقراض المتعلقـة بتمويـل

المنش ـ ـ ــآت التجارية .وتنش ـ ـ ــئ الالئحة إطا ار منس ـ ـ ــقا لحماية الممولين الذين يس ـ ـ ــتثمرون من خالل المنص ـ ـ ــات،

مما يعود بالفائدة أيض ـ ــا على المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة التي تتقدم بطلبات للحص ـ ــول على
قروض ،وهي تستند إلى ما يلي  ‘1قواعد واضحة بشان الكشف عن المعلومات ،بالنسبة للمنشآت الصغرى

__________
( )178بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرتان  72و ،)73أعادت األمانة تنظيم هذا القسم
الفرعي ،وأدرجت أيضا مناقشة بشان الئتمان الرقمي باستخدام الهاتف المحمول .انظر أيضا الحاشيتين  54و  159أعال .

( )179حذفت األمانة الجملة األخيرة وعدلت بتية الفقرة وفقا لذل (الفقرة  134من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126لضمان قدر أربر
من التساق ما التنتيحات التي أجريت في هذا القسم الفرعي بشان أمثلة ألدوات مختارة من أدوات شركات التكنولوجيا المالية.

( )180اتفق الفريق العامل ،في دورته السابعة والثالثين ،على أن الفقرات المتعلقة بالتمويل الجماعي ينبغي أن تزيد من توضيح الفرق بين
التمويل الجماعي القائم على اإلقراض (اإلقراض بين األقران) والتمويل الجماعي القائم على الستثمار ( ،A/CN.9/1090الفقرة

 .)72وتنفيذا لذل القرار ،قامت األمانة بما يلي  ‘1تجميا اإلقراض بين األقران واإلقراض القائم على الستثمار تحت عنوان

"اإلقراض القائم على المنصات"؛  ‘2صياغة فاتحة لتقديم هذين النموذجين لألعمال .واضافة إلى ذل  ،أدرجت األمانة إشارة إلى
المعيار اإلقليمي األول بشان التمويل الجماعي (.)EU Regulation 1503/2020

(OECD (authored by O. Havrylchyk), Regulatory framework for the loan-based crowdfunding platforms, )181

.2018, p. 3
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والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة التي تقدم مقترحات مش ـ ــاريا ومنص ـ ــات التمويل الجماعي؛  ‘2قواعد بش ـ ــان الحوكمة

وادارة المخاطر لمنصـ ــات التمويل الجماعي؛  ‘3صـ ــالحيات إش ـ ـرافية قوية ومنسـ ــقة للسـ ــلطات الوطنية التي
تشرف على تشغيل المنصات(.)182

‘1

التمويل الجماعي القائم على اإلقراض (اإلقراض بين األقران)
-86

عادة ما يوص ـ ـ ـ ـ ــف التمويل الجماعي القائم على اإلقراض بانه توفير الئتمان من خالل منص ـ ـ ـ ـ ــات

إلكترونية توفق المقترض ــين ما من يالئمهم من المقرض ــين .وعادة ما تكون القروض التي يحص ــل عليها من
خالل المنصات قروضا غير مضمونة .ويمكن أن تتراول منصات التمويل الجماعي القائم على اإلقراض بين
منصـ ــات يعمل فيها مقرض فردي كمقرض مباشـ ــر لقرض فردي ،ومنصـ ــات يمكن للمقرض فيها أن يسـ ــتثمر

في مجمعات أو محاف للقروض بص ـ ـ ـ ــورة غير مباش ـ ـ ـ ـرة( .)183ويجوز للمقرض ـ ـ ـ ــين أن يقدموا عطاءات لتقديم

القروض بعرض سـ ــعر فائدة يعتزمون اإلقراض به .ويقبل المقترضـ ــون بعد ذل عروض القروض باقل سـ ــعر

فائدة .وهذ المرونة في أســعار الفائدة هي إحدى المزايا التي تســتفيد منها المنشــآت الصــغرى والصــغيرة ،وثمة

مزية أخرى هي إمكانية الحصول على قروض متناهية الصغر ربما ترفل المؤسسات المالية أن توفرها.
-87

ويمكن للمنص ـ ـ ــة أن تقدم خدمات مختلفة للمس ـ ـ ــاعدة في توفيق المقرض (المقرض ـ ـ ــين) ما المنش ـ ـ ــاة

الصـ ـ ــغيرة وتسـ ـ ــهيل تقديم القرض ،فمثال يمكنها أن تتيم المعلومات المتعلقة بطالي القرض ،وأن توفر اإلطار

التعاقدي لعقد القرض وتحديد أس ـ ــعار القرض .ويمكنها أيض ـ ــا أن تض ـ ــمن خدمة القروض وأن تحص ـ ـل أموال
المقرضــين لص ـرفها للمقترضــين ودفعات الســداد من المقترضــين إليصــالها للمقرضــين ،وأن تتعامل ما حالت

التخلف عن ســداد القروض( .)184وقد تتباين خصــائ

منصــات التمويل الجماعي القائم على اإلقراض تباينا

ربي ار على الصـ ـ ـ ـ ــعيد الدولي وداخل األس ـ ـ ـ ـ ـواق المحلية ،وقد يكون هناك تداخل ،نتيجة تنو العروض ونماذج
األعمال ،بين تل المنصـ ـ ــات ومنصـ ـ ــات التمويل الجماعي القائمة على السـ ـ ــتثمار التي تقدم تمويال جماعيا

قائما على الديون (انظر الفقرتين  83و.)84
-88

وتنظم أنشـ ـ ــطة التمويل الجماعي القائم على اإلقراض عموما بالقوانين واللوائح التجارية القائمة التي تحكم

العقود اإللكترونية وتسـ ـ ـ ـ ــوية المنازعات ،وبتدابير تنظيمية محددة (ل سـ ـ ـ ـ ــيما تل المتعلقة بمنصـ ـ ـ ـ ــات اإلقراض بين

األقران) .وقد أدى النمو في منص ـ ـ ـ ــات التمويل الجماعي القائم على اإلقراض في الس ـ ـ ـ ــنوات األخيرة

()185

إلى زيادة

الحاجة إلى ضــمان حماية مســتخدمي المنصــات ،الممولين والمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على السـواء،

حيث ش ــهدت عدة بلدان حالت إخفاق للمنص ــات مما ألحق خس ــائر مالية كبيرة بالمس ــتخدمين .ول تختلف كثرة من
المخـاطر المتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة بمنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التمويـل الجمـاعي القـائم على اإلقراض في طبيعتهـا عن تلـ المتعلقـة بـاإلقراض

التقليـدي ،ولكنهـا تتض ـ ـ ـ ـ ـ ــخم بفعـل الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط الـذي يقـدم من خاللـه الئتمـان والطريقـة التي يقـدم بهـا .والعـديـد من هـذ

المخـاطر يمـاثـل أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا مخـاطر التمويـل الجمـاعي القـائم على الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار .وهي قـد تتراول بين المخـاطر المتعلقـة

__________
( )182انظر Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 on
European crowdfunding service providers for business, and amending Regulation (EU) 2017/1129 and
) ،Directive (EU) 2019/1937 (Text with EEA relevanceمتال على الرابط التالي https://eur-lex.europa.eu/legal-

.content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32020R1503

( )183انظر World Bank, Policy Research Paper on “Consumer Risks in FinTech – New Manifestations of

.Consumer Risks and Emerging Regulatory Approaches”, 2021, p. 74

( )184المرجا نفسه.FinTech ،
( )185المرجا نفسه .ووفقا للبن الدولي ،في عام  ،2018مثل اإلقراض بين األقران أربر نموذج للتمويل البديل عبر اإلنترنت بحسي
شرائح السوق ،حيث يسر  64في المائة من إجمالي الحجم العالمي لصناعة التمويل البديل.
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بالتكنولوجيا (مثل قصـ ـ ــور قدرات المنصـ ـ ــة) والمخاطر المتعلقة باإلدارة (مثل سـ ـ ــوء السـ ـ ــلوك واإلهمال وفي حالت

معينة حتى الحتيال من جاني مشــغلي المنصــة ،أو إعســار مشــغل المنصــة) ،والقصــور في نموذج األعمال (مثل
عدم وجود معلومات كافية عن ش ـ ـ ـ ــروا وأحكام الوص ـ ـ ـ ــول إلى المنص ـ ـ ـ ــة ،وعدم كفاية التقييم الئتماني وتض ـ ـ ـ ــارس

المصالح بين مشغلي المنصة والمقرضين أو المقترضين).

‘2

التمويل الجماعي القائم على الستثمار
-89

يشـ ــير التمويل الجماعي إلى أسـ ــلوس لتدبير تمويل خارجي من جمهور كبير من األفراد (رثي ار من يشـ ــار

إليه ب"الجماعة") يقدم كل منهم قد ار صـ ـ ـ ـ ـ ــغي ار من األموال المطلوبة ،بدل من العتماد على مجموعة صـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة من
المسـ ـ ـ ــتثمرين المتخصـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــين .وعادة ما يقدم التمويل الجماعي من خالل نموذج منصـ ـ ـ ــة للتكنولوجيا المالية يربط

المستثمرين بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الراغبة في اقتراض األموال ،من خالل إصدار ديون أو أسهم.
وعادة ما تتيح المنصـ ـ ـ ــة ملء الطلبات في غضـ ـ ـ ــون سـ ـ ـ ــاعات قليلة( ،)186وهو أحد األسـ ـ ـ ــباس التي جعلت التمويل

الجماعي يكتســي شــعبية بين المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة في العديد من البلدان( .)187ويشــمل التمويل

الجماعي أنواعا مختلفة من األنشــطة التي تصــنف عموما في ثال ف ات (األنشــطة القائمة على الديون ،واألنشــطة
القائمة على األس ــهم ،واألنش ــطة غير الس ــتثمارية) .ويش ــير مص ــطلح "التمويل الجماعي القائم على الس ــتثمار" إلى

التمويل الجماعي القائم على الديون والقائم على األسهم(.)189(،)188
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وأســلوس التمويل الجماعي مناســي ،بحكم تصــميمه وقيود التنظيمية ،للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة

والمتوسـطة (خصـوصـا المنشـآت الصـغرى والصـغيرة) في مراحل التشـغيل األولية التي تتطلي تمويالت صـغيرة
نسـ ــبيا .وقد يكون أقل مالءمة للمنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة التي تسـ ــتند إلى ابتكارات معقدة في

مجالت جد متطورة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتتطلي معرفة محددة من جاني المس ــتثمرين .وقد يكون

إقنا الناس بالمشـ ــاركة في التمويل الجماعي مكلفا للغاية ،ول سـ ــيما باسـ ــتخدام أسـ ــاليي التصـ ــال والتواصـ ــل

الحديثة التي تشـ ـ ـ ــمل الدعاية النشـ ـ ـ ــطة ووسـ ـ ـ ــائط التواصـ ـ ـ ــل الجتماعي( .)190ومن غير المرجح أن يسـ ـ ـ ــتخدم

__________
( )186المنتدى القتصادي العالمي (الحاشية  85أعال ) ،الصفحة .13
( )187تشير إحصاءات مركز التجارة الدولية إلى أن حجم التمويل الجماعي نما بسرعة (من بليون دولر في عام  2011إلى  34بليون دولر في

عام  ،)2015ل سيما في آسيا وأفريتيا .وعلى الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق التمويل الجماعي في البلدان المنخفضة الدخل
سيبلغ إجمال  96بليون دولر سنويا بحلول عام  ،2025فإن أنشطة التمويل الجماعي القائمة على الديون باستخدام اإلنترنت ل تزال تتركز
ترك از شديدا في عدد قليل من البلدان .وتوجد أسواق كبيرة نسبيا للتمويل الجماعي في الوليات المتحدة ( 20,5في المائة) والمملكة المتحدة

( 7,5في المائة) .ويجدر بالذكر أن حصة أسواق بلدان أوروبا القارية ما زالت متواضعة نسبيا ،حيث السوق الفرنسية األرثر نشاطا فيها (0,6
في المائة من حجم السوق العالمية) ،تليها السوق اإليطالية ( 0,6في المائة) ،فالسوق الهولندية ( 0,5في المائة) .وتستاثر أمريكا الالتينية

بحصة ض يلة من الحجم العالمي ألنشطة التمويل البديل باستخدام اإلنترنت بيرو ( 0,4في المائة) ،وشيلي ( 0,2في المائة)OECD, .

( Financing SMEs and Entrepreneurs 2020الحاشية  14أعال ) ،الصفحة .47

( )188شكلت األنشطة القائمة على الديون في عام  2018نسبة كبيرة جدا ( 96,4في المائة) من أحجام التمويل الجماعي عبر اإلنترنت
على الصعيد العالمي .انظر ( OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2020الحاشية  14أعال ) ،الصفحة .45

( )189نقحت األمانة هذ الفقرة (الفقرة  138من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126من أجل تحسين الوضول.
( .World Bank, Crowdfunding in Emerging Markets: Lessons from East African Start-ups, (2015), p. 3 )190ووفقا
لما أفاد به مركز التجارة الدولية ،فشلت حملتان تقريبا من بين كل ثال

حمالت لتوفير التمويل الجماعي في بلوغ حجم الستثمار

المستهدف .انظر ( ITC, SME Competitiveness Outlook 2019الحاشية  19أعال ) ،الصفحة  .78ونقلت األمانة هذ
اإلشارة إلى أرقام مركز التج ارة الدولية إلى هذ الحاشية بةية الحد من اإلشارات المحددة زمنيا في الن
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المس ــتثمرون المؤسـ ـس ــيون منص ــات اإلنترنت ،وربما ظلوا يؤثرون عقد اجتماعات ش ــخص ــية لتبادل المعلومات
على نطاق واسا بما يلزم لطمانتهم على مصير القروض الكبيرة التي يقدمونها(.)191
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وعـادة مـا تنطبق ال قوانين واللوائح القــائمــة التي تحكم العقود اإللكترونيــة وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة المنــازعـات على

أنش ـ ــطة التمويل الجماعي .وبالنظر إلى أن التمويل الجماعي يعفى عادة من تطبيق قواعد أس ـ ـواق رأس المال
التقليدية (مثل طرل نش ـرة اإلصــدار ،والحصــول على التراخي

الالزمة ،والمتثال لمتطلبات اإلبالغ وحوكمة

الشركات) ،فإن وليات قضائية كثيرة تفرض قيودا وعتبات معينة لتنظيم أنشطة المصدرين ومشغلي المنصات
والمسـ ـ ـ ــتثمرين( .)192ومن أجل وضـ ـ ـ ــا قواعد تمكينية للتمويل الجماعي ،اسـ ـ ـ ــتحدثت الجهات التنظيمية عموما

أو تعكف على اسـ ـ ـ ـ ـ ــتحدا

إعفاء محدد للتمويل الجماعي في اإلطار التنظيمي الحالي ألس ـ ـ ـ ـ ـ ـواق رأس المال

أو لئحة مخصصة قائمة بذاتها للتمويل الجماعي
-92

.

()193

ويواجه المقترضـ ــون والمسـ ــتثمرون من المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة عدة عتبات قائمة في

ســبيل التمويل الجماعي .أول ،قد ل تكون لدى المســتثمرين معلومات كافية أو قد تكون لديهم معلومات مضــللة عن
تشـغيل المنصـات ،أو عن موجزات المخاطر المتعلقة بالمشـاريا التي يتوسـط فيها من خالل هذ المنصـات .وثانيا،

قد تشـ ـ ــكل المسـ ـ ــائل المتعلقة بامن البيانات واسـ ـ ــتخدام التمويل الجماعي لألنشـ ـ ــطة غير المشـ ـ ــروعة مخاطر قانونية

إض ـ ــافية( .)194وثالثا ،فإن عدم وجود إطار قانوني وتنظيمي محدد للتمويل الجماعي يحدد الطبيعة القانونية للتمويل
الجم ــاعي والنظ ــام الق ــانوني المنطبق علي ــه تلق ــائي ــا ل يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ــد على تحس ـ ـ ـ ـ ـ ــين بي ــة األعم ــال التج ــاري ــة للتموي ــل

الجماعي( .)195ولكي تجتذس المنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ــطة األموال وتيس ـ ـ ـر التمويل الجماعي ،من
األهمية بمكان أن تعتمد تشـريعات تحمي المســتثمرين (مثل الحدود القصــوى لالســتثمار ،وفترات التفكير التي يجوز

خاللها للمس ــاهمين إلغاء عروض ــهم ،واإلفص ــال ،والعناية الواجبة ،وتض ــارس المص ــالح ،والتامين ومتطلبات اإلبالغ

لمشـ ــغلي المنصـ ــات ،فضـ ــال عن إجراءات معالجة الشـ ــكاوى)( .)196وتجدر اإلشـ ــارة إلى أن عدة أسـ ـواق محلية

()197

أوقفت أعمالها أو انكمشـ ـ ــت إلى حد كبير من جراء الشـ ـ ـواغل المتعلقة بالسـ ـ ــلوكيات المريبة أو الحتيالية الصـ ـ ـريحة
وعدم كفاية الضـ ـ ــمانات من حيث متطلبات رأس المال والحتياطات الالزمة لوقاية المسـ ـ ــتثمرين من الخسـ ـ ــارة(.)198

وتجــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلى أنــه بــالرغم من أن عــدم وجود لوائح تنظم التمويــل الجمــاعي يمكن أن يترك المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمرين

__________
(( ITC, SME Competitiveness Outlook 2019 )191الحاشية  19أعال ) ،الصفحة .78
(( ”World Bank, Policy Research Paper on “Consumer Risks in FinTech )192الحاشية  183أعال ) ،الصفحة .107
( )193على سبيل المثال ،التحاد األوروبي والتحاد الروسي وأستراليا والب ارزيل والمكسي ونيجيريا والوليات المتحدة .المرجا نفسه،
الصفحة .107

(European Commission report on “Inception impact assessment: Legislative proposal for an EU framework )194

.on crowd and peer to peer finance” (October 2017), p. 2

(Information for Development Program and World Bank, Crowdfunding’s Potential for the Developing )195

 ،World, 2013متال على الرابط التالي .https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17626

( )196لالطال على أمثلة للتشريعات المتعلقة بمنصات الستثمار واستخدامها ،انظر التحاد الروسي-القانون التحادي رقم FZ-259

المؤرخ  2آس/أغسطس 2019؛ Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7
October 2020 on European crowdfunding service providers for business, and amending Regulation

.(EU) 2017/1129 and Directive (EU) 2019/1937
( )197على سبيل المثال ،جمهورية كوريا والصين.
( )198في الصين ،اعتبا ار من تشرين الثاني/نوفمبر  ، 2020توقفت جميا منصات اإلقراض بين األقران عن العمل .وتراجعت أيضا بنسبة
 77في المائة في عام  2018سوق جمهورية كوريا ،وهي سوق أخرى متقدمة نسبيا .انظر OECD, Financing SMEs and

( Entrepreneurs 2020الحاشية  14أعال ) ،الصفحتان  46و.47
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والمقترض ـ ــين من المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة دون حماية ،فإن اإلفراا في التنظيم يمكن أن يجعل

إعمال منصات التمويل الجماعي صعبا.
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وارتســي اســتخدام التكنولوجيا المالية اإلســالمية (بما في ذل التمويل الجماعي) شــعبية تدريجيا في

عدد من الوليات القضـ ـ ـ ــائية( .)199وحسـ ـ ـ ــبما نوقش سـ ـ ـ ــابقا (انظر الفقرة  ،)24يمكن تقسـ ـ ـ ــيم المنتجات المالية

اإلس ــالمية في الس ــوق إلى ف تين عريض ــتين هما المنتجات المالية القائمة على الموجودات والمنتجات المالية
القائمة على األس ـ ــهم (مثل المرابحة والمش ـ ــاركة والمش ـ ــاركة المتناقص ـ ــة) .وأحد األمثلة على التمويل الجماعي

اإلسـ ــالمي القائم على الديون هو منصـ ــة تمول ش ـ ـراء نظم الطاقة الشـ ــمسـ ــية المنزلية  -وهو نموذج المرابحة،

الـذي يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتري الممول بموجبـه الموجودات التي تلزم العميـل ،ثم يبيعهـا للعميـل بتكلفـة تتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن هـامش ربح

مفصح عنه يجري سداد  ،عادة على أقساا( .)200وهذا أيضا هو النموذج الذي تقدمه غالبية منصات التمويل

الجماعي في السـوق( .)201ويمكن أيضـا تسـهيل التمويل القائم على األسـهم (مثل نموذجي المشـاركة والمشـاركة
المتناقصـة) من خالل منصـات التمويل الجماعي اإلسـالمية .واضـافة إلى ذل  ،تعد النماذج غير السـتثمارية

مناسبة إلى حد كبير للتمويل الجماعي اإلسالمي نظ ار لعدم فرض فائدة عليه.
(ب)

االئتمان الرقمي باستخدام الهاتف المحمول
-94

منذ أوائل العقد الثاني من األلفية الثانية ،ظهرت النقود المدارة عن طريق الهاتف المحمول بوصـفها

وســيلة رئيســية للحصــول على الخدمات المالية ،ل ســيما في البلدان المنخفضــة الدخل التي يكون فيها وصــول

السـ ـ ــكان إلى الهواتف المحمولة أسـ ـ ــهل من اإلنترنت في أغلي األحيان .وتوس ـ ـ ـا اسـ ـ ــتخدام الهواتف المحمولة
بسـ ـ ــرعة كبيرة من الخدمات األسـ ـ ــاسـ ـ ــية مثل إرسـ ـ ــال األموال الخاصـ ـ ــة ،إلى معامالت أرثر تقدما مثل الودائا

أو التـامين أو الئتمـان .وتطور أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مفهوم الئتمـان عبر الهـاتف المحمول من "خـدمـة متـاحـة على أجهزة

الهواتف المحمولة البدائية ،تتيح للعمالء اقتراض قرض غير مضــمون وســداد في غضــون إطار زمني محدد

من خالل النقود الم ــدارة عن طريق اله ــاتف المحمول"

()202

ليشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــل تطبيق ــات اله ــاتف المحمول التي تتيح

الوصـول إلى الئتمان الرقمي( .)203ويمكن توفير الئتمان الرقمي ،الذي يمكن الوصـول إليه أيضـا عن طريق
التصــال باإلنترنت( ،)204بطرق مختلفة تجما عادة في نموذجين رئيســيين هما  ‘1أن يتيم مشــغلو شــبكات
الهاتف المحمول ش ـ ـرارة ما كيان مالي مرخ

له (أحد المصـ ــارف ،مثال)؛ أو  ‘2أن يكون مشـ ــغل شـ ــبكة

الهاتف المحمول قناة لتوفير الئتمان .وفي الحالة األولى ،يتحمل مشغلو شبكات الهاتف المحمول مسؤوليات

أوس ـ ـ ــا نطاقا قد تش ـ ـ ــمل ،في جملة أمور ،حماية البيانات والمتثال التنظيمي ،بينما تقتص ـ ـ ــر مس ـ ـ ــؤوليتهم في

الحالة الثانية أساسا على شبكة التوزيا(.)205

__________
( )199اإلمارات العربية المتحدة واندونيسيا وماليزيا والمملكة المتحدة والوليات المتحدة .انظر IBRD, Leveraging Islamic FinTech

.to Improve Financial Inclusion (2020), p. 27

( )200البن اإلسالمي للتنمية ،الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة – البرنامإل الخماسي للرئيس التقدم واإلنجازات ،الصفحتان  50و.51
( )201على سبيل المثال( Ethis Group ،ماليزيا)( Kapital Boost ،سنغافورة)( Beehive ،اإلمارات العربية المتحدة).
(.GSMA, Mobile Insurance, Savings & Credit Report, 2015, p. 24 )202
(.GSMA, Digital credit for mobile money providers, 2019, p. 4 )203
( )204المرجا نفسه ،الصفحة .5
( )205المرجا نفسه ،الصفحة .6
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وقد وصـ ـ ــف الئتمان الرقمي بانه "فوري ومؤتمت وعن بعد"

توفير  .وهذ الخوات الثال

()206

باإلشـ ـ ــارة إلى الطريقة التي يتم بها

تميز عن القروض التقليدية وتجعله مريحا للغاية للمنشـ ـ ــآت التجارية الصـ ـ ــغيرة.

فالقروض ص ــغيرة وقص ــيرة األجل ويمكن الحص ــول عليها بس ــرعة ،حيث يمكن اتخاذ قرار القرض بس ــرعة في

غضـ ــون مدة ل تزيد عن  24سـ ــاعة .وأحد أسـ ــباس هذا التحول الس ـ ـريا هو أن عملية صـ ــنا القرار أصـ ــبحت
مؤتمتة باألسـاس وتقررها خوارزميات متفرعة محوسـبة لصـنا القرار ،بالسـتفادة أيضـا من البيانات المالية غير

البديلة (انظر الفقرات من  220إلى  ،)222مثل سـ ـ ـ ــجالت الهواتف المحمولة ،وعمر مقدم الطلي ،ووسـ ـ ـ ــائل

التواصـ ــل الجتماعي ،وبيانات دفا المرافق .ويتيح اسـ ــتخدام البيانات غير البديلة للمنشـ ــآت التجارية الصـ ــغيرة

التي تقترض ألول مرة ،وغالبا ما تكون منشـ ـ ــآت صـ ـ ــغرى وصـ ـ ــغيرة ،وليس لها تاريخ ائتماني ،الوصـ ـ ــول إلى
الئتمان بسـ ـ ــهولة أربر .ول ترهن عادة أهلية المنشـ ـ ــاة الصـ ـ ــغرى أو الصـ ـ ــغيرة للحصـ ـ ــول على قرض بامتالك

حس ــاس مالي في الس ــابق ،إل أنها غالبا ما تربط بوجود اش ــتراك س ــابق واس ــتخدام نش ــط لخدمات التص ــالت

الخاصة بمشغل شبكة الهاتف المحمول (حد أدنى محدد من الوقت عادة)(.)207
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ويسـهل أيضـا الوصـول إلى الئتمان الرقمي بسـبي التفاعالت الشـخصـية المحدودة بين مشـغل شـبكة

الهاتف المحمول والمنش ـ ـ ـ ـ ــاة الص ـ ـ ـ ـ ــغرى أو الص ـ ـ ـ ـ ــغيرة ،بالنظر إلى أن غالبية المعامالت ،مثل طلي القرض
والصـ ـ ــرف والسـ ـ ــداد ،تجري عن بعد ،أسـ ـ ــاسـ ـ ــا عن طريق الهواتف المحمولة .وتحث مرارز التصـ ـ ــال التابعة
لمش ــغلي ش ــبكات الهواتف المحمولة المقترض ــين على س ــداد قروض ــهم بالرس ــائل النص ــية القص ــيرة والمكالمات

الهاتفية ،وهي تتواصــل أيضــا ما المقترضــين غير الممتثلين .وهذا يتيح للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة الكائنة

في مواقا نائية أن تتجني التيام برحالت شاقة ومكلفة إلى المناطق البلدية لزيارة المؤسسات المالية(.)208
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وعلى الرغم من أن الئتمان الرقمي يمكن أن يفيد المنشـ ـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ـ ــغيرة بعدة طرق ،فإنه

قد يعرضــها أيضــا لمخاطر ل تكون متاهبة لها .فعلى ســبيل المثال ،غالبا ما تكون أســعار الفائدة على الئتمان

الرقمي أعلى من القروض التقليدية؛ وقد تفتقر أحكامه وشـ ـ ــروطه إلى الشـ ـ ــفافية فيما يتعلق بجواني رئيسـ ـ ــية مثل

أسـ ـ ــعار الفائدة السـ ـ ــنوية أو التكاليف والرسـ ـ ــوم العرضـ ـ ــية أو جداول السـ ـ ــداد؛ وقد ينته السـ ـ ــتخدام غير المالئم

للبيانات البديلة حماية البيانات والخص ـ ــوص ـ ــية .وقد تؤدي س ـ ــهولة الوص ـ ــول إلى الئتمان أيض ـ ــا إلى اإلفراا في

مديونية المنشـ ــاة الصـ ــغرى أو الصـ ــغيرة ،ألنها قد تحصـ ــل على قروض متعددة من مقدمي خدمات مختلفين في
نفس الوقت .وقد تعجز المنش ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ــغيرة التي تفتقر إلى الخبرة عن تحمل هذا القدر الكبير من

الديون ،وقد تواجه تبعا لذل ممارسـات قاسـية في تحصـيل الديون أو تدخل دائرة ل مهرس منها من الديون حيث

يســتخدم قرض لســداد قرض آخر .ومن أجل التصــدي لهذ المخاطر وغيرها (مثل الحتيال أو س ـرقة الهوية من

جاني مقدمي الخدمات الذين يش ـ ـ ـ ـ ـ ــتغلون في ولية قض ـ ـ ـ ـ ـ ــائية أخرى) ،بدأت البلدان في تكييف قوانينها ولوائحها
التنظيمية القائمة ما البي ة الرقمية بهدف تعزيز الئتمان الرقمي ،ما ضمان تحسين حماية المستعملين.

__________
( )206انظر  ،CGAP Four Common Features of Emerging Digital Credit Offerings, 2016متال على الرابط التالي
.https://www.cgap.org/blog/four-common-features-emerging-digital-credit-offerings

( )207على سبيل المثال ،يشترا مقدم خدمات التصالت "سافاري كوم" ( )Safaricomالذي يتخذ من كينيا مق ار له على المقترضين

المحتملين الذين يسعون للحصول على قروض من خالل برنامجه ( M-Shwariأي حساس مصرفي مقدم بالشرارة ما المصرف

التجاري األفريقي) أن يكونوا مستخدمين مسجلين لخدمته المصرفية عبر الهاتف المحمول  Safaricom M-Pesaلمدة ستة أشهر

على األقل .وفي تنزانيا ،ل يتوفر منتإل الئتمان الرقمي  ،Timizaالذي تقدمه مؤسسة ( Airtel and Jumoوهي مؤسسة مالية غير
مصرفية) ،إل لعمالء  Airtelالحاليين الذين لديهم حساس مالي نشط في  .Airtel Moneyانظر CGAP, Brief, The

 ،Proliferation of Digital Credit Deployments, 2016, p. 1متال على الرابط التالي

.https://www.cgap.org/research/publication/proliferation-digital-credit-deployments

( )208المرجا نفسه ،الصفحة .3
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رابعا -تدابير لتيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على االئتمان
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يناقش الفص ـ ـ ـ ـ ــالن الثاني والثالث مختلف العتبات التي تواجهها المنش ـ ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ـ ــغيرة

والمتوس ــطة في الحص ــول على الئتمان .وعلى الرغم من أن بعل العتبات ليس ــت عموما خاص ــة بالمنش ــآت

الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة ،فإن تل المنش ــآت أرثر ض ــعفا من الناحية القتص ــادية ،وأرثر اعتمادا على
أنوا معينة من التمويل (مثل الدعم المقدم من األس ـ ـ ـ ـرة واألصـ ـ ـ ــدقاء) ،وقد تكون أقل وعيا بحقوقها والتزاماتها
مقارنة بالمنش ـ ــآت األربر حجما .وعالوة على ذل  ،فإن عدم إمكانية الحص ـ ــول على منتجات مالية معينة في

بعل الوليات القضـ ــائية (مثل الئتمان التجاري) له أيضـ ــا أثر سـ ــلبي على إمكانية حصـ ــول بعل المنشـ ــآت

الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على ائتمان ميســور التكلفة .وحســبما أشــير إليه بالفعل ،يوجد أيضــا عدد من
العتبات الخاص ــة بالمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة ،مثل عدم وجود تاريخ ائتماني ،ونق

الخبرات

والمهــارات الالزمــة إلعــداد بيــانــات مــاليــة وافيــة ،وعــدم وجود ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــانــات رهنيــة ،ومحــدوديــة التثتيف المــالي

أو الرسـمي .والعديد من هذ العتبات ل يمكن التصـدي له بالتدابير القانونية وحدها ،وعلى الدول ،من ثم ،أن

تاخذ في الحسبان التدابير التنظيمية والسياساتية عند الضرورة (انظر الفقرتين  11و .)12ويبحث هذا الفصل

في بعل التدخالت القانونية والتنظيمية والسياساتية التي تنشئ البنية التحتية التي يمكن من خاللها للمنشآت

الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحصول على الئتمان.

ألف -إطار تشريعي داعم ألدوات الدين لتعزيز حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
على االئتمان
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رما هو موضـ ــح قبال ،يميل الممولون إلى فرض متطلبات ضـ ــمانات رهنية أو ضـ ــمانات على المنشـ ــآت

الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تتقدم بطلي للحصول على ائتمان (بما في ذل  ،على سبيل المثال ل الحصر،
الئتمان التجاري ،والتمويل التجاري ،والئتمان البالغ الصـ ــغر) ،لطمانة الممولين نسـ ــبيا في ضـ ــوء انخفاض الجدارة

الئتمانية لبعل المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة .والضـ ــمانات الرهنية أو الضـ ــمانات هي أدوات لتعزيز
الئتمان يمكن اسـ ـ ـ ــتخدامها ألي نو من الديون .وبصـ ـ ـ ــفة عامة ،فإن وجود إطار قانوني معزز بشـ ـ ـ ــان اسـ ـ ـ ــتخدام

الض ـ ـ ــمانات الرهنية (باس ـ ـ ــتخدام كل من الموجودات المنقولة وغير المنقولة كض ـ ـ ــمانة رهنية) واص ـ ـ ــدار الض ـ ـ ــمانات

الشـخصـية يمكن أن يوفر مزيدا من اليقين وأن يسـاعد المزيد من المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على تلبية

متطلبات الضـ ــمانات الرهنية أو الضـ ــمانات .ويناقش هذا القسـ ــم عددا من التحسـ ــينات المقترحة على النظم القانونية

القائمة المتعلقة باسـتخدام الضـمانات الرهنية واصـدار الضـمانات الشـخصـية من خالل تسـليط الضـوء على المعايير
الدولية القائمة ذات الصلة (إن وجدت) وتحديد المجالت المحتملة للتحسين مستقبال.

-1

المعايير الدولية القائمة

(أ)

استخدام الموجودات المنقولة كضمانة رهنية
 -100تص ـ ـ ـ ـ ــنف معاملة الئتمان على أنها "مض ـ ـ ـ ـ ــمونة" عندما يعرض المقترض على المقرض موجودات
رضـ ــمانة لسـ ــداد المبلغ الذي اقترضـ ــه .والموجودات التي تضـ ــمن التزام المدين يمكن أن تكون منقولة أو غير

منقولة ،ملموسـة أو غير ملموسـة ،وتعرف باسـم "الضـمانات الرهنية" .وعلى مر السـنين ،أصـدرت األونسـيترال

__________

( )209عدلت األمانة عنوان هذا الفصل بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)29
( )210نقلت األمانة القسم المتعلق بوضا إطار تشريعي داعم ألدوات الدين لتعزيز حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على
الئتمان (القسم حاء من الفصل الثالث في الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126إلى هذا الفصل الرابا المنقح ،بناء على طلي
الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)33
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عددا من النصــوت التش ـريعية التي تتناول اســتخدام الموجودات المنقولة كضــمانة رهنية( .)211وحســبما لوح

في دليل األونسـ ــيترال التش ـ ـريعي بشـ ــان المعامالت المضـ ــمونة ،يمكن لالئتمان المضـ ــمون أن يتيح للمنشـ ــآت
التجارية اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام التيمة الكامنة في موجوداتها المنقولة كوس ـ ـ ـ ـ ــيلة لتقليل المخاطرة على الدائن ألن الئتمان

المض ـ ــمون بموجودات يتيح للدائنين اس ـ ــتخدام تل الموجودات كمص ـ ــدر آخر لس ـ ــترداد أموالهم في حال عدم

سـ ـ ــداد اللتزام المضـ ـ ــمون( .)212وفي ضـ ـ ــوء انخفاض المخاطر ،من األرجح أن يكون الدائنون على اسـ ـ ــتعداد
لتقديم ائتمان ميسور التكلفة.

 -101وتناقش الفقرات الواردة أدنا ما يلي  ‘1معايير نظام المعامالت المضـ ــمونة الذي ييسـ ــر حصـ ــول
المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الئتمان ،و  ‘2السـمات الرئيسـية لنظام تسـجيل فعال والمسـتمدة
من التوصيات واإلرشادات الواردة في نصوت األونسيترال التشريعية المتعلقة بالمعامالت المضمونة.

‘1

معايير نظام المعامالت المضمونة الذي ييسر حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان
 -102قــد تكون الموجودات المنقولــة هي النو الوحيــد من الموجودات التي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيا بعل المنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآت
الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة أن تقدمها كض ـمانة رهنية .ول تســمح بعل النظم القانونية للمنشــآت التجارية

بان تمنح حقا ضـمانيا في الموجودات المنقولة إل بقدر محدود .وحتى عندما يسـمح النظام القانوني باسـتخدام

الموجودات المنقولة كضـ ـ ـ ـ ــمانة رهنية ،قد تكون القواعد قديمة أو مجزأة أو معقدة أو غير واضـ ـ ـ ـ ــحة بالنسـ ـ ـ ـ ــبة

لألشــخات الذين يديرون المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ويشــغلونها .وبالمثل ،قد يتردد الدائنون في
تقديم ائتمان مضمون إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بسبي هذا الفتقار إلى اليقين.
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ويس ـ ـ ــاعد الئتمان المتال بيس ـ ـ ــر وبتكلفة معقولة على نمو وازدهار المنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة

والمتوسـ ـ ـ ـ ــطة .ولذل  ،فإن وجود نظام للمعامالت المضـ ـ ـ ـ ــمونة ،الذي يجعل من الممكن واليسـ ـ ـ ـ ــير اسـ ـ ـ ـ ــتخدام

الموجودات المنقولة كضـمانات رهنية بحيث يمكن للمقرضـين تحديد أولويتهم فيما يتعلق بتل الموجودات عند

الدخول في المعاملة وبما يطم نهم بش ـ ــان س ـ ــهولة تس ـ ــييل الض ـ ــمان وجدوا اقتص ـ ــاديا ،من ش ـ ــانه أن يس ـ ــاعد

المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة إلى حد كبير .وتتمثل السـمات الرئيسـية لنظام المعامالت المضـمونة

الذي ييسـر حصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الئتمان في السـهولة التي يتيحها لما يلي

(أ) إنشاء حقوق ضمانية؛ (س) إنفاذ تل الحقوق؛ (ج) تقييم المطالبات بحسي المرتبة.

 -104أول ،ينبغي أن يكون من السـهل إنشـاء حقوق ضـمانية في الموجودات المنقولة .وحسـبما هو موضـح
في قانون األونس ـ ـ ـ ــيترال النموذجي بش ـ ـ ـ ــان المعامالت المض ـ ـ ـ ــمونة ("القانون النموذجي") ،كل ما على أطراف

المعاملة عمله هو إبرام اتفاق ضـ ـ ـ ـ ـ ــماني يفي بالمتطلبات البسـ ـ ـ ـ ـ ــيطة للقانون النموذجي ،وينبغي أل يشـ ـ ـ ـ ـ ــترا
التسـ ـ ــجيل إلنشـ ـ ــاء حق ضـ ـ ــماني .وينبغي أيضـ ـ ــا أن يكون أي شـ ـ ــخ

قاد ار على منح حق ضـ ـ ــماني في أي

موجودات دون الض ـ ـ ـ ـ ـ ــطرار إلى نقل حيازة الموجودات إلى الدائن المض ـ ـ ـ ـ ـ ــمون

 .وينبغي أن يكون الحق
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الض ـ ــماني المنش ـ ــا في الموجودات بهذ الطريقة نافذا تجا المانح ،وينبغي أن يش ـ ــمل عائداتها القابلة للتحديد.

فعلى س ـ ــبيل المثال ،إذا بيعت موجودات مرهونة ،ينبغي أن يمتد الحق الض ـ ــماني تلقائيا ليش ـ ــمل ما يتقاض ـ ــى

__________

( )211وفقا للمعلومات الواردة من األمانة ،اعتمدت بالفعل في تسا دول (أستراليا وبابوا غينيا الجديدة وزمبابوي والفلبين وفيجي وكولومبيا وكينيا ونيجيريا
ونيوزيلندا) تشريعات تستند إلى هذا القانون النموذجي أو تتبا النهإل نفسه ،في السنوات القليلة التي انقضت منذ اعتماد  .انظر A/CN.9/1097

و  .https://uncitral.un.org/en/texts/securityinterests/modellaw/secured_transactions/statusولعل الدول األخرى التي سنت

قوانين مستندة إلى القانون النموذجي وتشترك في مداولت الفريق العامل األول تود أن تقدم تل المعلومات إلى األمانة .وقد أضافت األمانة إشا ةر

إلى حالة القانون النموذجي ،بناء على اقترال الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)45
( )212دليل األونسيترال التشريعي بشان المعامالت المضمونة (الحاشية  102أعال ) ،الصفحة .2
( )213دليل األونسيترال العملي للقانون النموذجي بشان المعامالت المضمونة ،الفقرة .11
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نتيجـ ــة للبيا ،مـ ــا لم يتفق األطراف على خالف ذلـ ـ ( .)214وترد عينتـ ــان من التفـ ــاقـ ــات الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ــانيـ ــة في

دليل األونسيترال العملي للقانون النموذجي بشان المعامالت المضمونة ("الدليل العملي").

 -105وفيما يتعلق بانوا الموجودات المنقولة التي يمكن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامها كضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمانة رهنية ،ينبغي أن يكون

بمقدور المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة (عندما تتصـرف باعتبارها "مانحا") أن تمنح حقا ضـمانيا في

أي نو من أنوا الموجودات المنقولة تقريبا ،بما في ذل المخزونات والمعدات والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحقات والحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات

المصـ ـ ــرفية والممتلكات الفكرية .وقد يكون السـ ـ ــمال بمنح حق ضـ ـ ــماني في المسـ ـ ــتحقات مفيدا بشـ ـ ــكل خات
للمنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ــطة التي تمتل موجودات قليلة جدا .وعلى الرغم من أنه في معظم

الحالت يكون المانح من المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة هو مال الموجودات ،ينبغي أيض ـ ــا أن
يكون بمقدور أي شــخ

له حق محدود في موجودات أن يمنح حقا ضــمانيا في ذل الحق المحدود حتى إذا

لم يكن هو مال تل الموجودات ،فعلى س ـ ــبيل المثال ،يمكن منح حق ض ـ ــماني في حق اس ـ ــتخدام موجودات

بمقتض ــى اتفاق إيجار( .)215ويجوز لتل المنش ــآت أيض ــا أن تمنح حقا ض ــمانيا في موجودات قد تكتس ــبها في
المستقبل ،وكذل جميا موجوداتها المنقولة .ومن أجل تبسيط إنشاء حق ضماني في جميا موجودات المنشاة
من ذل النو  ،حيثما كان الممول يمول سـ ـ ــير أعمالها الجارية ،يكفي إبرام اتفاق ضـ ـ ــماني مؤلف من مسـ ـ ــتند

واحد ،وينبغي السمال بإبرام اتفاقات ضمانية تشمل جميا الموجودات(.)216
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وثانيا ،ينبغي أن يكون من الســهل إنفاذ الحقوق الضــمانية على الموجودات المنقولة .وبشــكل عام ،ينبغي

أن تتال للدائن المض ـ ـ ـ ــمون خيارات مختلفة إلنفاذ حقه الض ـ ـ ـ ــماني ،مثل بيا الموجودات المرهونة واس ـ ـ ـ ــترداد المبلغ

المس ـتحق له من العائدات ،وتاجير الموجودات المرهونة أو الترخي

باســتخدامها واســترداد المبلغ المســتحق له من

اإليجار أو اإلتاوات ،واحتياز الموجودات المرهونة على سـ ـ ــبيل الوفاء كليا أو جزئيا بالمبلغ المسـ ـ ــتحق

 .والدائن

()217

المضــمون غير مضــطر إلى أن يلجا إلى المحكمة ،ويمكنه بدل من ذل إنفاذ حقه الضــماني بنفســه .ومن الممكن
أن يتيح اإلنفاذ خارج إطار المحارم للدائن المضمون أن يسترد مستحقاته بمزيد من السرعة والكفاءة(.)218

 -107وثالثا ،ينبغي أن يكون من السـ ـ ـ ــهل أيضـ ـ ـ ــا تقييم ترتيي المطالبات .فبالنسـ ـ ـ ــبة للدائن الذي يفكر في
تقديم ائتمان تض ـ ــمنه موجودات خاص ـ ــة ،فإن المس ـ ــالة األرثر حيوية هي األولوية التي س ـ ــيحص ـ ــل عليها حقه
الضـ ـ ـ ـ ـ ــماني إن هو سـ ـ ـ ـ ـ ــعى إلى إنفاذ الحق الضـ ـ ـ ـ ـ ــماني إما في إطار إجراءات إعسـ ـ ـ ـ ـ ــار المانح أو خارج هذا

اإلطار( .)219وينبغي لنظام المعامالت المضمونة الذي ييسر حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة

على الئتمان أن يتض ـ ــمن قواعد واض ـ ــحة بش ـ ــان األولوية تؤدي إلى نتائإل يمكن التنبؤ بها في أي تنافس بين

المطالبين بالموجودات المرهونة( .)220فعلى س ـ ـ ـ ـ ــبيل المثال ،كقاعدة عامة ،فيما بين الحقوق الض ـ ـ ـ ـ ــمانية التي
جعلت نافذة تجا األطراف الثالثة بتس ـ ـ ــجيل إش ـ ـ ــعار ،ينبغي أن تحدد األولوية بترتيي التس ـ ـ ــجيل ،دون اعتبار

لترتيي إنشاء الحقوق الضمانية(.)221

__________
( )214المرجا نفسه ،الفقرة .12
( )215المرجا نفسه ،الفقرتان  35و  .36وبالنسبة لعقد اإليجار الذي ل يعتد به كحق ضماني ،يرجى الرجو إلى قانون اليونيدروا
النموذجي للتاجير.2008 ،

( )216دليل األونسيترال التشريعي بشان المعامالت المضمونة (الحاشية  102أعال ) ،الصفحة .81
( )217دليل األونسيترال العملي (الحاشية  213أعال ) ،الفقرة .305
( )218المرجا نفسه ،الفقرة .304
( )219دليل األونسيترال التشريعي بشان المعامالت المضمونة (الحاشية  102أعال ) ،الصفحة .189
( )220المرجا نفسه.
( )221المرجا نفسه ،التوصية ( 76أ).
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التوصية :)222(1
ينبغي للقانون أن
(أ)
(س)

المضمونة.

‘2

يعزز توافر الئتمان بالسمال بإنشاء حقوق ضمانية في جميا أنوا الموجودات المنقولة؛ و
يسـ ــتند إلى المعايير الدولية القائمة التي تن

السمات الرئيسية لنظام التسجيل الفعال
-108

على وجود نظام حديث وشـ ــامل للمعامالت

()223

إن الحق الض ـ ـ ـ ـ ــماني الذي ل يكون نافذا إل تجا المانح ليس له قيمة عملية تذكر .فالدائن المض ـ ـ ـ ـ ــمون

سـ ـ ــوف يود أن يضـ ـ ــمن نفاذ حقه الضـ ـ ــماني تجا األطراف الثالثة أيضـ ـ ــا ،من خالل إشـ ـ ــهار وجود  .ويؤدي نظام

التســجيل دو ار رئيســيا في إشــهار وجود الحقوق الضــمانية ،ول ســيما الحقوق الضــمانية غير الحيازية التي ل تشــترا
حصــول الدائن المضــمون على حيازة الموجودات وتســمح للمانح بالســتمرار في الســتفادة من الموجودات المرهونة

حتى بعد منح الحق الض ـ ـ ــماني .ومن ش ـ ـ ــان وجود نظام تس ـ ـ ــجيل ش ـ ـ ــامل ومركزي أن ييس ـ ـ ــر هذ المعامالت غير
الحيازية .ويتحقق هذا في العديد من الوليات القضـ ـائية من خالل إنش ــاء س ــجل عام للحقوق الض ــمانية .ومن المهم

أن تسـجل هذ الحقوق الضـمانية غير الحيازية تسـجيال صـحيحا .وكقاعدة عامة ،يشـكل وقت التسـجيل األسـاس في
تحديد ترتيي األولوية بين الحق الض ــماني وحق أي مطالي منافس( .)224وتوفر قاعدة األولوية هذ اليقين للدائنين،

مما يشجا على منح الئتمان للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
-109

وينبغي أن يتسـ ـ ـ ــم أي نظام ناجا للسـ ـ ـ ــجالت بعدد من السـ ـ ـ ــمات الرئيسـ ـ ـ ــية التي ترمي إلى تيسـ ـ ـ ــير

المعامالت المض ـ ـ ــمونة وتيس ـ ـ ــير حص ـ ـ ــول المنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ــطة على الئتمان

.

()225

أول ،ينبغي أن تكون المباد التوجيهية القانونية والتش ـ ـ ـ ـ ـ ــغيلية التي تنظم خدمات الس ـ ـ ـ ـ ـ ــجل ،بما فيها خدمات

التس ـ ــجيل والبحث ،بس ـ ــيطة وواض ـ ــحة وأريدة من منظور جميا المس ـ ــتعملين المحتملين( .)226وثانيا ،ينبغي أن

تص ــمم جميا خدمات التس ــجيل ،بما فيها إجراءات التس ــجيل والبحث ،بحيث تكون سـ ـريعة وزهيدة التكلفة قدر
اإلمكان ،وأن تكفل أيضـ ـ ـ ـ ــا أمن المعلومات المدرجة في قيود السـ ـ ـ ـ ــجل وقابلية البحث فيها( .)227وثالثا ،ينبغي

اعتماد نظام "تسـ ـ ــجيل اإلشـ ـ ــعارات" (بدل من نظام "تسـ ـ ــجيل الوثائق") ،حيث إنه ل يشـ ـ ــترا تسـ ـ ــجيل الوثائق

__________

( )222أضافت األمانة هذ التوصية حسبما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)45
( )223في عام  ،2013اعتمدت األونسيترال دليل األونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية (دليل السجل) الذي يستند
إلى دليل األونسيترال التشريعي بشان المعامالت المضمونة/الملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الملكية الفكرية .ويتناول دليل

السجل المسائل القانونية والتكنولوجية واإلد ارية والتشغيلية المتعلقة بإنشاء وتشغيل سجل للضمانات الرهنية للموجودات المنقولة .ومن

الصعي على األمانة أن تقدر عدد الدول التي نفذت التوصيات الواردة في الدليل لتصميم سجالت الضمانات الرهنية أو تحسينها.

ويتضمن الفصل الرابا من القانون النموذجي بشان المعامالت المضمونة أحكاما نموذجية متعلقة بالسجل ،تتماشى ما دليل السجل،
يقصد بها أن تصبح نافذة بالتزامن ما اشت ار القانون النموذجي .ويفترض أن الدول التسا التي سنت تشريعات تستند إلى القانون
النموذجي أو تتبا النهإل نفسه ،قد نفذت أيضا األحكام النموذجية المتعلقة بالسجل ،انظر الحاشية  8في القانون النموذجي .وقد

أضافت األمانة هذ المعلومات عن حالة الوليات القضائية التي اعتمدت معايير دولية بشان سجالت الحقوق الضمانية تماشيا ما
اقترال قدمه الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)45

( )224قانون األونسيترال النموذجي بشان المعامالت المضمونة دليل الشت ار  ،الفقرة .143
( )225تجدر اإلشارة إلى أن دليل اليونيدروا بشان أفضل الممارسات لسجالت الضمانات اإللكترونية يوفر أيضا إرشادات مفيدة لمصممي
ومشغلي سجالت الضمانات اإللكترونية ،مثل وضا معيار لمساءلة أمناء السجالت .انظر UNIDROIT Guide on Best

.Practices for Electronic Collateral Registries, p. 69

( )226دليل األونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية ،الفقرة .10
( )227المرجا نفسه.
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األصــلية أو حتى عرضــها على موظفي الســجل لفحصــها( .)228ويؤدي نظام "تســجيل اإلشــعارات" إلى خفل
تكاليف المعامالت التي يتكبدها أصحاس التسجيل(.)229

-110

وينبغي أن يكون ســجل الحقوق الضــمانية ســجال إلكترونيا بالكامل يســمح بتخزين المعلومات الواردة

في اإلش ـ ــعارات المس ـ ــجلة في ش ـ ــكل إلكتروني في قاعدة بيانات واحدة ،وذل لض ـ ــمان أن تكون قيود الس ـ ــجل

مركزية ومدمجة( .)230وعالوة على ذل  ،ينبغي أن يكون الوصـول إلى خدمات السـجل أيضـا إلكترونيا ليسـمح
المسـ ـ ـ ــتعملين بتقديم اإلشـ ـ ـ ــعارات وطلبات البحث إلكترونيا بصـ ـ ـ ــورة مباشـ ـ ـ ـرة عبر اإلنترنت أو نظم التواصـ ـ ـ ــل

الشــبكي( .)231ويســاعد الســتعمال اإللكتروني لخدمات الســجل على تالفي احتمالت خطا موظفي الســجل في
إدخال المعلومات في قيود الســجل .وهو ييســر أيضــا حصــول المســتعملين على خدمات الســجل بصــورة أســر
وأرثر كفاءة ،ويقلل كثي ار من تكاليف تشغيل السجل ،مما يؤدي إلى انخفاض رسوم استعماله(.)232

التوصية :)233(2
ينبغي أن ينشـ ـ ــئ القانون سـ ـ ــجال ناجعا لتسـ ـ ــجيل اإلشـ ـ ــعارات فيما يتعلق بالحق الضـ ـ ــماني من أجل

تعزيز اليقين والشفافية وفقا للمعايير الدولية القائمة.
(ب)

استخدام الموجودات غير المنقولة كضمانة رهنية
-111

على الرغم من أنه ل توجد معايير عالمية بشـ ـ ـ ــان اسـ ـ ـ ــتخدام الممتلكات غير المنقولة كضـ ـ ـ ــمانة رهنية

مكاف ة لتل التي أعدتها األونســيترال بشــان اســتخدام الموجودات المنقولة كضــمانة رهنية ،فإن المباد األســاســية

لقانون الرهن العقاري المعنونة " ،"Core Principles for a Mortgage Lawوهي معيار إقليمي أعد المصــرف
األوروبي لإلنش ـ ـ ــاء والتعمير ،يمكن أن توفر مرجعا مفيدا فيما يتعلق بما يلي

()234

 ‘1إض ـ ـ ــفاء الش ـ ـ ــرعية على

حقوق الملكية في الموجودات غير المنقولة و  ‘2السمات الرئيسية إلطار قانوني فعال.

‘1

إضفاء الشرعية على حقوق الملكية في الموجودات غير المنقولة
-112

يس ـ ــمح الئتمان المض ـ ــمون للمنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة باس ـ ــتخدام التيمة المتاص ـ ــلة في

موجوداتها كوسـ ـ ـ ـ ــيلة للحد من الخطر الذي يواجهه الدائن والمتعلق بعدم السـ ـ ـ ـ ــداد له ،مما يجعل الدائنين المحتملين

أرثر اس ـ ـ ــتعدادا لتوفير الئتمان للمنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ــطة .غير أنه لكي تس ـ ـ ــتخدم الحقوق في
الموجودات (بما في ذل الحقوق العرفية) بفعالية ،ينبغي في معظم البلدان أن تحظى باعتراف نظام حقوق الملكية.
وبمجرد تحقق هذا العتراف بالكامل ،تتال اإلمكانية للمنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ــطة لس ـ ـ ــتخدام هذ

__________

( )228المرجا نفسه ،الفقرة .57
( )229المرجا نفسه ،الفقرة .59
( )230األونسيترال ،دليل الشت ار (الحاشية  224أعال ) ،الفقرة .145
( )231المرجا نفسه ،الفقرة .146
( )232المرجا نفسه .انظر أيضا دليل األونسيترال التشريعي بشان المباد األساسية للسجل التجاري ( )2019وعمل المعهد الدولي لتوحيد
القانون الخات (اليونيدروا) بشان أفضل الممارسات في مجال تصميم السجالت اإللكترونية وتشغيلها.

( )233أضافت األمانة هذ التوصية حسبما اتفق عليه الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)45
( )234أوضحت األمانة عدم وجود معايير دولية بشان الموجودات غير المنقولة واحتفظت باإلشارة إلى المعيار اإلقليمي الذي أعد

المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  .)49وفي

هذا الصدد ،لعل الفريق العامل يود أن يشير إلى مداولته في دورته السابعة والثالثين بعدم إدراج أي توصية تشريعية بشان استخدام

الموجودات غير المنقولة كضمانة رهنية في مشرو الدليل ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)50
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الموجودات كض ــمانة رهنية للحص ــول على الئتمان( .)235وبالنس ــبة للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة التي

تمتل موجودات منقولة قليلة جدا أو ليس لديها موجودات منقولة ،فإن إمكانية اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام الموجودات غير المنقولـة

رضمانة رهنية لها أهمية خاصة كوسيلة للحصول على ائتمان ميسور التكلفة.
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وما ذل  ،تفتقر المنشــآت التجارية (بما في ذل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة) في عدة بلدان

إلى العتراف الرس ـ ــمي بحقوقها المتعلقة بملكية موجوداتها غير المنقولة وذل في المناطق الحض ـ ـرية والريفية على
حد سـ ـ ـ ـواء .وقد يؤدي الفتقار إلى سـ ـ ـ ــند ملكية سـ ـ ـ ــليم أو عدم وجود نظم تسـ ـ ـ ــجيل ناجعة إلى جعل الرهن العقاري

مســتحيال أو مكلفا للغاية بالنســبة للمؤسـســات الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة .ويكتســي هذا أهمية خاصــة في ســياق
المنش ـ ــآت التجارية الص ـ ــغرى العاملة في القطا الزراعي ،التي كثي ار ما تزر وتس ـ ــتخدم أراض ليس لها س ـ ــند ملكية

رسـمي .ونتيجة لذل  ،كثي ار ما ل يمكنها تقديم األرض كضـمانة رهنية للحصـول على الئتمان .وقد ل تتمكن أحيانا

حتى من تقـديم موجودات منقولة كائنـة على األرض (مثـل المحـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـل المزروعة وا لت) كضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـانة رهنيـة ألن

القانون يعامل تل الموجودات باعتبارها جزءا من األرض .وفي بعل البلدان ،قد يقبل الممولون ش ـ ـ ـ ــهادة بس ـ ـ ـ ــيطة
بالمصـ ــالح والحقوق العرفية في األ ارضـ ــي (بدل من شـ ــهادة الملكية الرسـ ــمية) كضـ ــمانة رهنية .فعلى سـ ــبيل المثال،

تشــترا بعل اإلصــالحات الزراعية التي أجريت مؤخ ار( )236إنشــاء وكالت خاصــة لأل ارضــي لحف ســجالت دقيقة

ومحدثة للمعامالت المتعلقة باألراضي المملوكة عرفيا وتقديم قائمة بالمصالح والحقوق العرفية القائمة في األراضي.

وبـاإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة إلى ذلـ  ،قـد تكون القوانين التمييزيـة (مثـل المي ار ) في بعل البلـدان متحيزة للرجـال ،ممـا يقيـد قـدرة

النساء على امتالك األراضي التي يمكن استخدامها كضمانة رهنية(.)237
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ووفقا لدراسة أجراها مؤخ ار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،هناك طائفة متنوعة من سياقات حيازة

األ ارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي في جميا أنحاء العالم تحددها الخيارات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتية والقانونية إلى جاني الديناميات الثقافية

والتاريخية والدينية والجنسـ ـ ــانية .وفي تل السـ ـ ــياقات ،هناك أنوا عديدة من ضـ ـ ــمان الحيازة (تحددها الطبيعة

العرفية للحيازة والتحديات المتصـ ـ ـ ــلة بتسـ ـ ـ ــوية المنازعات وانفاذ الحقوق) ،وبعل األنوا يتسـ ـ ـ ــم تنفيذها بكونه

أقصـ ــر مدة وأقل تكلفة ،وهو ما قد يكون أرثر فعالية أيضـ ــا من تسـ ــجيل الحقوق الرسـ ــمية في األ ارضـ ــي ،مثل
نظم إصـ ــدار الشـ ــهادات المتعلقة باأل ارضـ ــي "الصـ ــالحة للغرض" ،والعتراف بالحقوق المجتمعية في الغابات،

واإلدارة المجتمعية لألراضي(.)238
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وين

إعالن األمم المتحدة بش ـ ـ ــان حقوق الفالحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية ،الذي

اعتمــدتــه الجمعيــة العــامــة لألمم المتحــدة في عــام  ،)A/RES/73/165( 2018على أن "تتخــذ الــدول تــدابير

مناس ـ ــبة لكفالة العتراف القانوني بحقوق حيازة األ ارض ـ ــي ،بما في ذل حقوق الحيازة العرفية لأل ارض ـ ــي التي

هي حقوق ليســت حاليا مشــمولة بحماية القانون ،وتعترف بوجود نماذج ونظم مختلفة" .ويشــدد اإلعالن أيضــا
على أن الفالحــات وغيرهن من النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في المنــاطق الريفيــة يؤدين دو ار هــامــا في توفير أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاس البقــاء

__________
(Commission on Legal Empowerment of the Poor, Making the Law Work for Everyone, Volume I, Report )235

 .of the Commission on Legal Empowerment of the Poor (2008), pp. 6–7وكانت اللجنة منتدى دولي مستقل يتالف

من مقررين للسياسات وممارسين رفيعي المستوى من بلدان في مناطق مختلفة من العالم واستضافها برنامإل األمم المتحدة اإلنمائي.

وقد تاسست اللجنة عام  ،2005ولم يعد لها وجود في عام  2008بعد إصدار تقريرها "تسخير القانون لصالح الجميا" .ويتولى
برنامإل األمم المتحدة اإلنمائي العمل على التمكين القانوني للمحرومين.

( )236على سبيل المثال ،غانا.
(( IFC, Research and Literature Review )237الحاشية  78أعال ) ،الصفحة .9
(G. Barbanente, H. Liversage, J. Agwe and M. Hamp, IFAD report on “Tenure Security and Access to )238
Inclusive Rural Financial Services for Smallholder Farmers: Challenges and Opportunities in Rural

.Development Projects” (forthcoming), pp. 13–14 and 18
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القتصـ ــادي ألسـ ــرهن وفي اإلسـ ــهام في القتصـ ــاد الريفي والوطني ،ولكنهن يحرمن في أحيان كثيرة من حيازة

األرض وملكيتها أو من المس ــاواة في الحص ــول عليها .وفي هذا الص ــدد ،تجدر اإلش ــارة إلى أن لجنة التمكين

القانوني للفقراء التابعة لبرنامإل األمم المتحدة اإلنمائي أدرجت ،كتدبير تمكين قانوني ،النهوض بنظام شـ ـ ـ ــامل

لحقوق الملكيـة يعترف تلقـائيـا بـالموجودات غير المنقولـة التي يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتريهـا الرجـال بـاعتبـارهـا ملكيـة مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركـة

لزوجاتهم أو شركائهم(.)239

‘2

السمات الرئيسية لإلطار القانوني الفعال
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يمكن اعتبار تيس ـ ـ ـ ــير الحص ـ ـ ـ ــول على الئتمان الهدف الرئيس ـ ـ ـ ــي لتحديث اإلطار القانوني للمعامالت

المضمونة التي تنطوي على موجودات غير منقولة .وفي هذا الصدد ،يمكن أن تنطبق أهداف قانون األونسيترال

النموذجي بش ــان المعامالت المض ــمونة بتيس ــير اس ــتخدام الموجودات المنقولة كض ــمانة رهنية ،بنفس القدر على
أي نظــام خــات بــالموجودات غير المنقولــة( ،)240وان كــانــت القواعــد التي تحكم الموجودات غير المنقولــة لهــا

خصـ ــائصـ ــها( .)241وعلى الرغم من أن القواعد المنظمة إلنشـ ــاء الضـ ــمانات الرهنية وصـ ــحتها وانفاذها في بعل

البلدان تنطبق على الموجودات المنقولة وغير المنقولة على السواء ،فإن بلدانا أخرى اعتمدت نظاما

()242

يتضمن

أنواع ــا معين ــة من المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــاني ــة لموجودات مح ــددة .ويمكن القول إن النهإل الوظيفي المعتم ــد في

القانون النموذجي بشان المعامالت المضمونة يمكن تكييفه أيضا ما سياق الموجودات غير المنقولة .وفي إطار
هـذا النهإل ،ينبغي أن ينطبق اإلطـار القـانوني الفعـال للمعـامالت المض ـ ـ ـ ـ ـ ــمونـة التي تنطوي على موجودات غير

منقولة على جميا المعامالت التي ينشــا في إطارها حق ملكية بمقتضــى اتفاق بين األطراف لضــمان ســداد قيمة

التزام أو الوفـاء بـه على نحو آخر ،بغل النظر عن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل المعـاملـة ،أو التعـابير التي تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدمهـا األطراف
لوصف المعاملة ،أو ما إذا كانت الموجودات مملوكة للمانح أو الدائن المضمون.
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وينبغي أن يشـتمل نظام المعامالت المضـمونة الفعال الذي ينطوي على موجودات غير منقولة على

الس ــمات الرئيس ــية الثال

التالية .أول ،ينبغي أن يكون من الس ــهل إنش ــاء حقوق ض ــمانية في الموجودات غير

المنقولة .إذ ينبغي أن يضـ ـ ـ ــا نظام المعامالت المضـ ـ ـ ــمونة الناجا إجراءات مبسـ ـ ـ ــطة للحصـ ـ ـ ــول على حقوق

ض ـ ــمانية على الموجودات غير المنقولة .وحس ـ ــبما هو موض ـ ــح في المباد األس ـ ــاس ـ ــية لقانون الرهن العقاري

الصــادرة عن المصــرف األوروبي لإلنشــاء والتعمير ،ينبغي أن يتيح القانون إنشــاء الحق الضــماني في الملكية
بس ـ ــرعة وبس ـ ــاطة وبتكلفة بس ـ ــيطة دون حرمان الش ـ ــخ

الذي يمنح الرهن العقاري من اس ـ ــتخدامه لممتلكاته.

وينبغي أن يمنح الرهن العقــاري كمــا يلي (أ) على جميا أنوا الموجودات غير المنقولــة( ،س) لتــامين جميا

أنوا الديون( ،ج) بين جميا أنوا األشـخات .وفضـال عما سـبق ،ينبغي أن يكون بمقدور األطراف أن تكيف

الرهن العقــاري بمــا يالئم احتيــاجــات معــاملتهم المحــددة قــدر اإلمكــان( .)243وحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبمــا ذكر آنفــا ،فــإن القواعــد

المتع لقة بالموجودات غير المنقولة لها خص ـ ــائص ـ ــها الخاص ـ ــة بها ،وكثي ار ما يتطلي إنش ـ ــاء حق ض ـ ــماني في

موجودات غير منقولة في كثير من البلدان إجراءات ش ــكلية مختلفة (مثل تحرير صـ ـ ملكية مش ــهر ،وتوثيق

__________
(Commission on Legal Empowerment of the Poor, Making the Law Work for Everyone )239

(الحاشية  235أعال ) ،الصفحة .7

( )240استبعدت الرهونات على الموجودات غير المنقولة ،من حيث المبدأ ،من نطاق نصوت األونسيترال بشان المعامالت المضمونة ألنها

تثير مسائل مختلفة (على سبيل المثال ،خضوعها لنظام خات لتسجيل المستندات وفهرستها حسي الموجودات وليس حسي المانح).

( )241أضافت األمانة هذ الجملة بما يتماشى ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)49
( )242حذفت األمانة عبارة "أرثر قدما" الواردة بعد كلمة "نظاما" بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين
( ،A/CN.9/1090الفقرة .)49

(.EBRD Core Principles for a Mortgage Law, Principles 2, 7 and 10 )243
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وثائق نقل الملكية ،والتسـ ـ ـ ـ ـ ــجيل في سـ ـ ـ ـ ـ ــجل األ ارضـ ـ ـ ـ ـ ــي) ليسـ ـ ـ ـ ـ ــت مطلوبة لغالبية ف ات الموجودات المنقولة.

ول تعني بالضـ ـ ــرورة سـ ـ ــهولة إنشـ ـ ــاء حق ضـ ـ ــماني في موجودات غير منقولة إلغاء جميا اإلجراءات الشـ ـ ــكلية
المبررة لما فيه مصـ ـ ـ ـ ــلحة اليقين القانوني ،أو توسـ ـ ـ ـ ــيا نطاق نفس القواعد المنطبقة على الضـ ـ ـ ـ ــمانات الرهنية

المنقولة لتشمل الضمانات الرهنية غير المنقولة(.)244
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وثانيا ،ينبغي أن يكون من السـ ـ ـ ــهل إنفاذ الحقوق الضـ ـ ـ ــمانية على الموجودات غير المنقولة ،إذ لن يكون

للحق الضـ ــماني قيمة تذكر للدائن المضـ ــمون ما لم يمكن إنفاذ بفعالية وكفاءة .وينبغي أن يتضـ ــمن أي نظام فعال

للمعامالت المضمونة إجراءات توضح بدقة حقوق والتزامات المانحين والدائنين المضمونين عند اإلنفاذ .وينبغي أن
ين

القانون على اإلنفاذ القض ـ ـ ـ ــائي المعجل بتكلفة معقولة نظ ار ألن تكاليف اإلنفاذ س ـ ـ ـ ــتقلل من عائدات تس ـ ـ ـ ــييل

الض ــمانات .ويمكن النظر أيض ــا في الس ــمال للدائنين المض ــمونين بإنفاذ حقوقهم الض ــمانية خارج إطار المحارم ما

إخضــا عملية التنفيذ ،عند القتضــاء ،للرقابة أو اإلشـراف أو المراجعة القضــائية أو الرســمية األخرى .وفيما يتعلق
بالرهون العقارية ،تن

المباد األســاســية لقانون الرهن العقاري الصــادرة عن المصــرف األوروبي لإلنشــاء والتعمير

على أن إجراءات اإلنفاذ ينبغي أن تتيح التسييل الفوري للرهن وفقا للتيمة السوقية للممتلكات المرهونة .ومن المرجح

أن يؤدي التاخير في التس ـ ـ ــييل إلى حالة من عدم اليقين وزيادة في التكاليف .وينبغي أن يعاد إلى الراهن أي فائل

في العائدات يتجاوز المبلغ المطلوس للوفاء بالمطالبة المضمونة(.)245
-119

وأخيرا ،ينبغي أن يكون من الس ــهل تقييم ترتيي المطالبات على الموجودات غير المنقولة ،إذ ينبغي

أن يكون الــدائن المحتمــل قــاد ار ليس على التــارــد من حقوق المــانح واألطراف الثــالثــة في الموجودات المراد

رهنها فحسـي ،بل يجي أن يكون قاد ار أيضـا على أن يحدد على وجه اليقين ،في الوقت الذي يوافق فيه على

منح الئتمان ،األولوية التي س ـ ـ ـ ــوف يتمتا بها حقه الض ـ ـ ـ ــماني في الموجودات المرهونة مقابل حقوق الدائنين
ا خرين (بما في ذل وجود ممثل إعسـ ــار في حالة إعسـ ــار المانح) .وتن

المباد األسـ ــاسـ ــية لقانون الرهن

العقاري للمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف األوروبي لإلنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والتعمير على أن القانون ينبغي أن ين

على قواعد تنظم الحقوق

المتنافسـ ــة لألشـ ــخات الحائزين على رهون عقارية ولغيرهم من األشـ ــخات الذين يطالبون بحقوق في الملكية

المرهونة( .)246وينبغي تحديد األولوية وفقا لترتيي التس ـ ــجيل وليس وقت إنش ـ ــاء الحق الض ـ ــماني .وفيما يتعلق
بالرهون العقارية ،تس ـ ــجل هذ الرهون في معظم البلدان في نفس الس ـ ــجل بوص ـ ــفها س ـ ــند الملكية بحيث يمكن

ألي شـ ـ ــخ

يبحث في سـ ـ ــندات الملكية أن يرى الرهون العقارية على الفور( .)247ولما كان التسـ ـ ــجيل يهدف

إلى "التوثق" من الرهن العقاري في معظم النظم التقليدية التي تلزم المسجل بان يجري تحرياته الخاصة أو أن

يعتمد على التوثيق بان الرهن العقاري قد أنشـ ــئ بشـ ــكل صـ ــحيح ،فإن عملية التسـ ــجيل يمكن أن تكون أبسـ ــط

وأسر متى كان القصد منها فقط هو إشهار مطالبة الرهن العقاري(.)248

__________
( )244أضافت األمانة هذ المناقشة المتعلقة بإجراءات شكلية معينة يتعين إبقاؤها لدى تبسيط النظم المعنية بالموجودات غير المنقولة ،بما
يتماشى ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)49

(.EBRD Core Principles for a Mortgage Law, Principle 4 )245
( )246المرجا نفسه ،المبدأ .9
(.EDRB, Mortgages in transition economies – The legal framework for mortgages and mortgage securities, p. 21 )247
( )248المرجا نفسه ،الصفحة .22
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المجاالت المحتملة التي يمكن تحسينها مستقبال

(أ)

استخدام الضمانات الرهنية

العتبات التي تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والممولين في استخدام الضمانات الرهنية
-120

()249

على الرغم من أن القانون النموذجي مص ـ ـ ــمم لتحس ـ ـ ــين إمكانية حص ـ ـ ــول جميا المنش ـ ـ ــآت التجارية على

التمويل وخفل تكلفة الئتمان عليه ،فإنه مناسـ ــي بصـ ــفة خاصـ ــة للمنشـ ــآت الصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة .ويمكن لقواعد

أيضـا أن تمكن اإلقراض المضـمون لفائدة المنشـآت الصـغرى( .)250وبالرغم من المزايا الواضـحة لوجود إطار قانوني
يس ـ ــتند إلى القانون النموذجي ،فإن هذا في حد ذاته قد ل يزيل جميا العتبات التي قد تواجهها المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى

والصغيرة والمتوسطة في الحصول على الئتمان ،ول سيما العتبات التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة.

 -121وأحد أهم األسـباس التي تدفا المنشـآت الصـغرى والصـغيرة للحصـول على الئتمان هو أن المصـارف
وغيرها من المؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات المالية عادة ما تتردد في تقديم الئتمان إليها بدون ض ـ ـ ــمانات رهنية ،حتى ولو كان

ذل باسعار فائدة مرتفعة ،ويرجا ذل إلى أن التقييم الئتماني يكشف عن ارتفا مخاطر التخلف عن السداد
لدى تل المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآت التجارية .ومتطلبات الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمانات الرهنية مرتفعة جدا في جميا أنحاء العالم بالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة

للمقترضين (بما في ذل المنشآت الصغرى)

()251

والعديد من المنشآت الصغرى والصغيرة ل يمل الكم الالزم

ول األنوا المطلوبة من الموجودات التي يمكن أن تس ــتخدم كض ــمانات رهنية .وفي بعل الوليات القض ــائية،
يمثل هذا األمر مش ـ ــكلة خاص ـ ــة للنس ـ ــاء منظمات المش ـ ــاريا ألن أي موجودات أو ممتلكات تكون لديها كثي ار
ما تكون مملوكة أو مسـ ـ ـ ــجلة باسـ ـ ـ ــم الزوج .فعلى سـ ـ ـ ــبيل المثال( ،)252ل يحق للمرأة إدارة الممتلكات الزوجية،
بمــا في ذلـ الممتلكــات التي دخلــت بهــا عنــد زواجهــا والممتلكــات التي حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــت عليهــا أثنــاء زواجهــا(،)253

مما يحد إلى حد كبير من قدرتها على تقديم ضمانات رهنية من أجل الحصول على الئتمان.

 -122وكثي ار ما ل تقبل السـ ــلا المنزلية التي تملكها المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة كضـ ــمانات رهنية فعالة
ألن قيمتها تكون عادة منخفضـة وتتراجا بسـرعة أربر من الالزم ،بل وقد تعفى من عمليات اإلنفاذ القضـائي.
وقـد يقبـل مقرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو التمويـل البـالغ الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغر أحيـانـا مجوهرات ،بـل واألثـا

واألجهزة المنزليـة ،كضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـانـات

رهنية( .)254ومن منظور مقرضـ ــي التمويل البالغ الصـ ــغر ،فإن دور هذ األشـ ــكال من الضـ ــمانات الرهنية في
المقام األول هو التدليل على عزم صاحي المنشاة الصغرى على السداد ل توفير مصدر ثان للسداد(.)255

__________
( )249تماشيا ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  ،)57نقحت األمانة هذا القسم الفرعي على

النحو التالي  ‘ 1استبانت المشارل الرئيسية الناش ة عن استخدام الضمانات الرهنية وحددت الحلول الممكنة لها (،A/CN.9/1090

الفقرة )57؛  ‘2صاغت بدقة المناقشة المتعلقة بالمغالة في طلي الضمانات الرهنية ( ،A/CN.9/1090الفقرة )55؛  ‘3أوضحت
أن تحديد الموجودات المعفاة من اإلنفاذ قرار يخ

الدولة؛  ‘4أضافت إشارة إلى مشرو اليونيدروا بشان "أفضل الممارسات

المتعلقة باإلنفاذ الفعال" ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)56

( )250دليل األونسيترال العملي (الحاشية  213أعال ) ،الفقرة .26
( )251في آسيا والمحيط الهاد  ،تشترا اللوائح المالية في العديد من البلدان أل تقل نسبة الضمانات الرهنية عن  125في المائة من قيمة
القرض .انظر  .ADB, Thematic Evaluation: ADB Support for SMEs, (2017), p. 3, footnote 12وقد تكون تل

المتطلبات أعلى من ذل في بلدان أخرى ،ويمكن أن تبلغ  250في المائة من قيمة القرض .انظر IMF, Financial Inclusion

(انظر الحاشية  ،)49الصفحة  .16وقد أشارت دراسة استقصائية أجراها مصرف التنمية ا سيوي ( )2019إلى أن عدم وجود

ضمانات رهنية هو التحدي األربر الذي تواجهه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل التجاريADB, ADB .

( Briefs No. 113الحاشية  100أعال ) ،الصفحة  ،5الشكل .5

(( World Bank, Secured Transactions )252الحاشية  60أعال ) ،الصفحة .22
( )253المرجا نفسه.
(( ILO, Making Microfinance Work )254الحاشية  66أعال ) الصفحة .120
( )255المرجا نفسه.
V.22-10516

51/105

A/CN.9/WG.I/WP.128

-123

ومن أجل معالجة افتقار المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة إلى ض ـ ــمانات رهنية ،يمكن للبلدان أن تعتمد

تدابير مختلفة في ضـوء احتياجاتها السـياسـاتية .فاول ،يمكنها أن توسـا نطاق الموجودات التي تسـتطيا المنشـآت

الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة أن تقدمها كض ـ ــمانة رهنية ،مثال ،مما يتيح اس ـ ــتخدام جميا أنوا الموجودات المنقولة على

النحو المقترل في قانون األونس ـ ـ ـ ـ ــيترال النموذجي بش ـ ـ ـ ـ ــان المعامالت المض ـ ـ ـ ـ ــمونة -القانون النموذجي ( -انظر
المـ ــادتين  1و ) 8ويجيز أن تض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن تلـ ـ الموجودات جميا أنوا اللت ازمـ ــات (انظر المـ ــادة  7من القـ ــانون

النموذجي) .وثانيا ،قد تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرض البلدان إطارها التنظيمي التحوطي ،بحيث يفرض متطلبات أرس ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية على

المؤسـسـات المالية الخاضـعة للتنظيم .فعادة ما يشـترا على المؤسـسـات المالية أن يكون لديها حد أدنى من رأس
المال ("رأس المال المشـ ـ ــترا نظاميا") في أي وقت من األوقات وفقا لمدى تعرضـ ـ ــها للمخاطر .وفي الممارسـ ـ ــة
العملية ،تحسـي المؤسـسـات المالية الخاضـعة للرقابة التنظيمية ،لكل معاملة تمويلية ،مثل القرض ،عب ا أرسـماليا

يجسـ ـ ـ ــد حجم المخاطرة التي تنطوي عليها المعاملة (ول سـ ـ ـ ــيما مخاطر الئتمان)( .)256وتخضـ ـ ـ ــا القروض التي

تنطوي على مس ــتوى أعلى من المخاطرة ألعباء أرس ــمالية أربر ،وهو ما يترجم بس ــهولة في ش ــكل متطلبات أعلى

للضـ ـ ـ ـ ــمانات الرهنية تفرض على المقترض .وكثي ار ما تقا قروض المنشـ ـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ـ ــغيرة على وجه
الخص ـ ـ ـ ـ ـ ــوت في هــذ الف ــة من المعــامالت ذات المخــاطر األعلى .وتخفيف هــذ المتطلبــات يمكن أن يجعــل

المؤسـ ـس ــات المالية أرثر اس ــتعدادا إلقراض هذ الشـ ـريحة من المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة وتيس ــير
حص ـ ـ ـ ـ ـ ــولهـا على الئتمـان .وبطبيعـة الحـال ،قـد يؤدي هـذا إلى عـيء كبير على الممولين الـذين يتحملون جميا

المخاطر في حالة التخلف عن سـ ــداد القروض .ولمزيد من الوضـ ــول ،يمكن مالحظة أن السـ ــمال بإنشـ ــاء حقوق
ضـ ــمانية في جميا أنوا الموجودات المنقولة وتخفيف متطلبات رأس المال ليسـ ــا تدبيرين يسـ ــتبعد أحدهما ا خر

ويمكن تنفيذهما في نفس الوقت.
-124

وثمة تدبير آخر يتمثل في دعم اسـ ــتخدام مصـ ــادر بديلة لالئتمان ،مثل برامإل الضـ ــمان أو اإلقراض

بين األقران أو الدعم المقدم من األسـ ـ ـ ـ ـ ـرة واألصـ ـ ـ ـ ـ ــدقاء ،واألدوات المعززة لتقييم الجدارة الئتمانية للمنشـ ـ ـ ـ ـ ــآت

الصــغرى والصــغيرة .وقد يكون اإلقراض بين األقران والدعم المقدم من األس ـرة واألصــدقاء مفيدا بشــكل خات

لمعالجة الحالت العديدة التي ل تمل فيها المنشـ ـ ــاة الصـ ـ ــغرى أو الصـ ـ ــغيرة موجودات على اإلطالق لتقدمها

رضمانة رهنية ،وهو ظرف ل يستطيا أي إصالل تشريعي أو تنظيمي أن يعالجه.

 -125وثمة عتبة أخرى كثي ار ما تواجهها المنشـ ـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ـ ــغيرة في الحصـ ـ ـ ـ ــول على الئتمان
المضــمون وهي ما يكابد الممولون من صــعوبة في تحديد قيمة الضــمانة (الضــمانات) الرهنية

()257

التي توفر

األسـ ــاس للتوصـ ــل لتنبؤات رشـ ــيدة بشـ ــان مقدار ما يمكن تسـ ــييله من الضـ ــمانة (الضـ ــمانات) الرهنية في حالة

التخلف عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد .وتعـد عمليـة تقييم التيمـة عمليـة بـالغـة التعقيـد على الرغم من وجود معـايير معينـة(.)258

وقد يص ــبح األمر أرثر تعقيدا بالنس ــبة لقروض المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة ألن قيمة الس ــتبدال لموجودات

معينة (من منظور المنشآت الصغرى والصغيرة) قد تكون أعلى بكثير من التيمة السوقية الفعلية .وفي حالت

أخرى ،قد ل تتاثر قيمة بعل الموجودات  -مثل المعدات الص ــناعية وأدوات اإلنتاج والمحاص ــيل والمنتجات

الزراعية  -بحالتها فحس ـ ـ ــي ،بل وبحالة الس ـ ـ ــوق واتجاهاته أيض ـ ـ ــا( .)259ومثال ذل أن المعدات قد تكون في

__________
( )256انظر دليل األونسيترال العملي (الحاشية  213أعال ) ،الفقرتان  95و.96
( )257هناك الكثير من الطرائق المستخدمة في الواقا لتحديد قيمة موجودات الضمانة الرهنية ،وكثي ار ما تختلف الطريقة المختارة تبعا لنو
الموجودات المحدد .فإذا كانت الموجودات مستحقات مثال ،فإن قيمتها تحدد عادة بناء على المبلغ الذي يتوقا الدائن المضمون

تحصيله من المدينين بها .واذا كانت الموجودات مخزونات (مالبس مثال) ،فإن قيمتها تحسي عادة على أساس األسعار السائدة في
السوق الثانوية ذات الصلة .انظر دليل األونسيترال العملي (الحاشية  213أعال ) ،الفقرة .121

( )258انظر .https://www.ivsc.org/standards/
(( World Bank, Secured Transactions )259الحاشية  60أعال ) ،الصفحة .104
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حالة جيدة من حيث الصـ ـ ـ ـ ـ ــالحية للتشـ ـ ـ ـ ـ ــغيل ،غير أن العائد من إعادة بيعها قليل ألن هناك ط ار از منها أرثر

رفاءة متاحا في الس ـ ـ ـ ــوق أو ألن التجاهات الس ـ ـ ـ ــائدة في الس ـ ـ ـ ــوق تميل إلى اس ـ ـ ـ ــتخدام تص ـ ـ ـ ــميم جديد(.)260

وأحيانا قد يكون من الصـ ـ ـ ـ ـ ــعي جدا تحديد قيمة الموجودات إذا كانت من نو غير متداول تجاريا بانتظام في

السـ ــوق المعنية( .)261واضـ ــافة إلى ذل  ،فإن عدم وجود أسـ ــاليي تقييم مالئمة أو الواقا أن األسـ ــاليي المتاحة
باهظة التكلفة مقارنة بتيمة الموجودات قد يؤثر سلبا أيضا على قدرة الممولين على إجراء تقييم سليم للضمانة

الرهنيـة .وقـد يكون أحـد الخيـارات هو أن تزيـد الـدول من توافر آليـات التقييم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلـة للممولين .ويبـدو أن
تطوير الخبرة الفنيـة للممولين إلجراء تقييمـات موثوقـة للموجودات المراد رهنهـا وترك تقييم الموجودات المرهونة

لهم (وليس للمثمنين المستقلين) آلية أرثر كفاءة وأقل تكلفة(.)262
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وفي بعل األحيان ،يطالي الممولون المنشـآت الصـغرى والصـغيرة بتقديم ضـمانات رهنية تتجاوز قيمتها

بكثير مبلغ القرض (يشــار إلى هذا الوضــا في كثير من األحيان باســم "المغالة في طلي الضــمانات الرهنية")

()263

ألنهم غير قادرين على تحديد التيمة المناس ـ ـ ـ ــبة للض ـ ـ ـ ــمانات أو ل يكلفون أنفس ـ ـ ـ ــهم عناء ذل  .وعلى الرغم من أن

الممول ل يمكنه عادة المطالبة بارثر من القرض المض ـ ــمون (مض ـ ــافا إليه الفوائد والنفقات) ،فإن ممارس ـ ــة المغالة

في طلي الضـ ـ ــمانات الرهنية قد تحد من قدرة المنشـ ـ ــآت التجارية على السـ ـ ــتفادة بتيمة موجوداتها إلى أقصـ ـ ــى حد

ممكن والحص ـ ـ ـ ـ ـ ــول على ائتمــان مض ـ ـ ـ ـ ـ ــمون من ممول آخر بــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام التيمــة المتبتيــة ،وكالهمــا ييس ـ ـ ـ ـ ـ ــرهمــا

القانون النموذجي .فعلى س ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل المثال ،ين

القانون النموذجي على خيار تش ـ ـ ـ ـ ـ ــترا الدولة بموجبه أن يذكر في

التفاق الضماني المبلغ األقصى الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشانه (المادة ( )3( 6د)).
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وحس ـ ــبما لح البن الدولي ،فإن وجود أس ـ ـواق ثانوية للتس ـ ــييل يمكن التص ـ ــرف فيها في الض ـ ــمانة

الرهنية التي تقدمها المنش ـ ـ ــاة الص ـ ـ ــغرى أو الص ـ ـ ــغيرة س ـ ـ ــيتيح للممولين أن يتيموا قيمتها بدقة أربر عند تحديد

مقدار الئتمان الذي ســيقدم( ،)264ومن ثم ،ســيقلل من مخاطر المغالة في طلي الضــمانات الرهنية .وســيكون

لذل أهمية حاس ــمة في تحفيز اإلقراض المض ــمون للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة ،بالنظر إلى أن الموجودات

التي تقدمها تل المنشـ ـ ـ ـ ــآت التجارية غالبا ما تكون ملموسـ ـ ـ ـ ــة وليسـ ـ ـ ـ ــت غير ملموسـ ـ ـ ـ ــة .وكما سـ ـ ـ ـ ــبق القول،

إذا لم توجد أسـواق ثانوية ،فيمكن إنشـاؤها ،أسـاسـا بواسـطة القطا الخات ،بل أيضـا بواسـطة الدولة ،بطريقة

مبتكرة ،مثل إقامة مزادات عبر اإلنترنت( .)265وس ـ ـ ـ ـ ــيكون من المهم أيض ـ ـ ـ ـ ــا أن توض ـ ـ ـ ـ ــا بعل الض ـ ـ ـ ـ ــمانات
األســاســية ،مثل واجي حســن النية ،لكفالة تشــغيل هذ األسـواق وفقا ليات تســعير شــفافة .وتجدر اإلشــارة ما

ذل إلى أنه حتى في وجود أس ـواق ثانوية ،فإن الممول قد ل يتمكن دائما من اســترداد التيمة الســوقية الحالية

ألن التيمة القابلة للتس ـ ـ ـ ـ ـ ــييل قد تتاثر بتدهور ظروف الس ـ ـ ـ ـ ـ ــوق .وفي الحالت التي يلزم فيها التص ـ ـ ـ ـ ـ ــرف في
الموجودات على وجه السرعة ،يتوقا المشترون في كثير من األحيان الحصول عليها بسعر أقل بكثير(.)266

 -128ويش ـ ـ ــير دليل األونس ـ ـ ــيترال التش ـ ـ ـريعي بش ـ ـ ــان المعامالت المض ـ ـ ــمونة إلى بعل النهإل التي اتبعتها
المحارم في وليات قضــائية مختلفة لمعالجة مشــكلة المغالة في طلي الضــمانات الرهنية ،على ســبيل المثال

__________
( )260المرجا نفسه.

( )261دليل األونسيترال العملي (الحاشية  213أعال ) ،الفقرة .123
( )262دليل األونسيترال التشريعي بشان المعامالت المضمونة (الحاشية  102أعال ) ،الفصل الثامن ،الفقرة .70
( )263من الناحية العملية ،قد تقترن المغالة في طلي الضمانات الرهنية بطلبات إصدار ضمانات شخصية (انظر الفصل الرابا ،القسم 1
(س) المتعلق بالضمانات الشخصية فيما يخ

قروض المنشآت الصغرى والصغيرة).

(( World Bank, Secured Transactions )264الحاشية  60أعال ) ،الصفحة .40
(L. Gullifer, I. Tirado, A global tug of war: a topography of micro-business financing, in law and )265

.contemporary problems, No. 1, 2018, p. 130

( )266دليل األونسيترال العملي (الحاشية  213أعال ) ،الفقرة .122
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 ‘1إعالن بطالن أي حق ض ـ ــماني يرهن قيمة موجود ما بما يزيد كثي ار عن اللتزام المض ـ ــمون مض ـ ــافا إليه

الفوائد والمص ـ ـ ـ ـ ـ ــروفات والتعويض ـ ـ ـ ـ ـ ــات؛  ‘2إعطاء المانح حق المطالبة باإلعفاء من هذا الض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان الزائد؛

 ‘3إلزام الدائن المضـ ـ ـ ـ ــمون بالتفاوض بحسـ ـ ـ ـ ــن نية ما المانح ،بناء على طلي المانح( .)267ويشـ ـ ـ ـ ــير الدليل

التش ـ ـريعي كذل إلى أن الدول يمكنها أن تعالإل هذ المس ـ ــالة بطرق مختلفة ،بما في ذل في مجالت قانونية

أخرى ،ولهذا الس ـ ــبي فهو ل يوص ـ ــي بتفويل المحارم الس ـ ــلطة إلعالن بطالن الحق الض ـ ــماني أو للحد من
نطاق الحق الضماني بواسطة إعالن قضائي بوجود مغالة في الضمان الحتياطي(.)268

-129

وأخيرا ،هناك تحد رئيسـي آخر يعترض سـبيل تقديم الئتمان المضـمون (وهذا ينطبق أيضـا على الئتمان

غير المض ــمون) إلى المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة ،يتمثل في عدم كفاية آليات اإلنفاذ المتاحة فيما يتعلق بالمبالغ

القابلة لالســترداد ،مما يجعل من الصــعي على الممول اســترداد المبلغ المســتحق له من قيمة الضــمانة الرهنية .فإن
آليـات اإلنفـاذ القـانوني الفعـالـة والنـاجعـة التكلفـة تـدعم تقـديم الئتمـان .وعلى العكس من ذلـ  ،قـد تثني عمليـات اإلنفـاذ

المرهقة الممولين عن إقراض المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة .فعلى سـ ــبيل المثال ،قد يشـ ــترا على الممول أن يرفا
دعوى قضـ ـ ــائية للحصـ ـ ــول على العتراف بحقه الضـ ـ ــماني ثم للحجز على الضـ ـ ــمانة الرهنية وبيعها بموجي قواعد
ص ـ ـ ــارمة وتحت إش ـ ـ ـراف موظف عمومي( .)269ومن ناحية أخرى ،من المرجح أن يؤدي توافر آليات اإلنفاذ الفعالة
والنـاجعـة التكلفـة ،بمـا في ذلـ اإلنفـاذ خـارج إطـار المحـارم ،وفق مـا ين

عليـه القـانون النموذجي ،إلى تش ـ ـ ـ ـ ـ ــجيا

الممولين على اإلقراض اسـتنادا إلى موجودات المنشـآت الصـغرى والصـغيرة .وعلى الرغم من أن اإلنفاذ خارج إطار
المحارم قد يكون أرثر فائدة للممولين ،فإنه قد يطرل مخاطر س ـ ـ ــوء الس ـ ـ ــتخدام .ولتقليل أي مخاطر من هذا القبيل

إلى أدنى حد ،يفرض القانون النموذجي ش ـ ـ ـ ــروطا على الكيفية التي يمكن بها للممولين الض ـ ـ ـ ــطال باإلنفاذ خارج
نطاق المحارم (القانون النموذجي ،المواد .)270()80-77

 -130وتجدر اإلشـ ــارة إلى أن قوانين أخرى غير قانون المعامالت المضـ ــمونة يمكن أن تؤثر على خيارات

اإلنفاذ المتاحة للممول .فعلى س ـ ــبيل المثال ،يمكن أن تحظر قوانين معينة إنش ـ ــاء حقوق ض ـ ــمانية في الس ـ ــلا

المنزلية أو الحجز على األغراض الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية أو قد تحد من حجم المبلغ الذي يجوز إنفاذ الحق الض ـ ـ ــماني
بشـ ــانه .ومسـ ــالة إعفاء موجودات معينة (مثل الموجودات الشـ ــخصـ ــية األسـ ــاسـ ــية والسـ ــلا المنزلية) من اإلنفاذ

مس ـ ـ ــالة س ـ ـ ــياس ـ ـ ــاتية تخ

كل دولة على حدة .إل أن الممولين ينبغي أن يكونوا على علم باي قيود من هذا

القبيل ألنها ستؤثر على قرارهم باإلقراض.

 -131وحس ــبما أش ــير إليه آنفا ،يؤثر أيض ــا عدم كفاية آليات اإلنفاذ المتاحة على الئتمان غير المض ــمون
والمطالبات التجارية األخرى .وفي الس ـ ـ ـ ــنوات األخيرة ،أثارت مس ـ ـ ـ ــالة أهمية وجود إطار قانوني محلي س ـ ـ ـ ــليم

فيما يتعلق بإنفاذ المطالبات التجارية اهتماما متزايدا على الصـ ـ ـ ــعيدين الدولي واإلقليمي .وجار تنفيذ مشـ ـ ـ ــاريا
دولية لصياغة إرشادات للمشرعين المحليين بشان كيفية التصدي للتحديات المتصلة باإلنفاذ(.)272(،)271

__________
( )267دليل األونسيترال التشريعي بشان المعامالت المضمونة (الحاشية  102أعال ) ،الصفحة .82
( )268المرجا نفسه ،الصفحتان  82و.83
( )269دليل األونسيترال التشريعي بشان المعامالت المضمونة (الحاشية  102أعال ) ،الصفحة ( 275الفقرة  ،)1الطبعة اإلنكليزية.
( )270انظر أيضا دليل األونسيترال العملي (الحاشية  213أعال ) ،الفقرة .304
( )271منذ عام  ،2020يضطلا اليونيدروا بعمل بشان "أفضل الممارسات المتعلقة باإلنفاذ الفعال" ،بهدف إعداد ص دولي للمشرعين
الوطنيين لمساعدتهم على معالجة مسائل إنفاذ الديون التجارية غير المضمونة والمضمونة .لمزيد من المعلومات ،انظر

.https://www.unidroit.org/work-in-progress/enforcement-best-practices/#1644493658763-89df3b2e-4a80
( )272لتحسين وضول مشرو الدليل ،حذفت األمانة المناقشة المتعلقة بـ "الصكوك الدولية التي تيسر استخدام موجودات منقولة معينة

رضمانات رهنية" (الفقرات  85إلى  89من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126نظ ار ألن تركيزها كان منصبا على مشاريا تشريعية
لم تكتمل بعد .ولعل الفريق العامل ،رهنا بمداولته في دورته التاسعة والثالثين (فيينا 19 ،إلى  23أيلول/سبتمبر  ،)2022يود أن
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مالحظة إلى الفريق العامل لعل الفريق العامل يود أن ينظر في ص ــوغ توص ــية لمعالجة المش ــارل التي تؤثر

على استخدام المنشآت الصغرى للضمانات الرهنية على النحو الذي نوقش أعال .
(ب)

الضمانات الشخصية لقروض المنشآت الصغرى والصغيرة
-132

يمكن للضــمانات الشــخصــية أن تيســر حصــول المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على الئتمان،

ألنها تقلل من المخاطر التي تواجه الممولين في اإلقراض ،مما يحفزهم على تقديم الئتمان إلى المنشـ ـ ـ ــآت التجارية

الصغيرة .وفي إطار ف ة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ،قد تلجا المنشآت الصغرى والصغيرة بوجه خات
إلى الضــمانات الشــخصــية لتامين الئتمان ،ومن ثم ،تركز الفقرات التالية على هذ الشـريحة من المنشــآت الصــغرى

والصغيرة والمتوسطة ،ويشار إليها دوما بمصطلح المنشآت الصغرى الصغيرة(.)273
-133

تنش ــئ الض ــمانات الش ــخص ــية التزاما إض ــافيا من قبل ش ــخ

ثالث (أي الض ــامن) يمكن تمييز عن

اللتزام الرئيس ـ ــي للمنش ـ ــاة الص ـ ــغرى أو الص ـ ــغيرة .فالض ـ ــامن ،الذي يمكن أن يكون مال المنش ـ ــاة الص ـ ــغرى

أو الصـغيرة ،سـيقوم بسـداد اللتزام الرئيسـي إذا تخلفت المنشـاة الصـغرى أو الصـغيرة عن السـداد ،ومن المرجح
أن يص ـ ــبح خاض ـ ــعا لحقوق الممولين تجا تل المنش ـ ــاة ،بما في ذل الحق في إنفاذ القرض .وعادة ما تكون

الضـ ـ ــمانات غير مضـ ـ ــمونة ،بمعنى أنها غير مدعومة باي موجودات محددة ،ولذل إذا تعذر على الضـ ـ ــامن

سـ ـ ـ ــداد اللتزام الرئيسـ ـ ـ ــي ،يجوز أن يحتجز الممولون أيا من موجوداته الخاصـ ـ ـ ــة .وقد يطلي الممولون تامين

الضمانات مقابل موجودات محددة للضامن ،وفي حال تعذر السداد يحجزون على تل الموجودات(.)274

 -134وعلى الرغم من أن طلي الض ـ ــمانات الش ـ ــخص ـ ــية قد يكون أرثر ش ـ ــيوعا عندما ل تتوافر موجودات

يمكن تقديمها كض ـ ـ ـ ـ ــمانات رهنية بالمس ـ ـ ـ ـ ــتوى الذي يتطلبه تقييم المخاطر الذي يجريه الممولون ،بحيث تكمل

الضـمانات الشـخصـية الفجوة في الضـمانات الرهنية ،قد يطلي الممولون ضـمانات شـخصـية حتى عندما تكون
الض ـ ـ ــمانات المقدمة متناس ـ ـ ــبة ما المخاطر التي يتحملونها ،وذل من أجل تقليلها بش ـ ـ ــكل أربر .وفي الواقا،

قد تكون الموجودات الشـخصـية للضـامن مسـاوية لتيمة موجودات المنشـاة الصـغرى أو الصـغيرة أو أعلى منها
قيمة ،ول س ــيما إذا كانت المنش ــاة الص ــغرى أو الص ــغيرة ش ــركة ناشـ ـ ة( .)275وعالوة على ذل  ،فإن الض ــمان

الشـ ــخصـ ــي الذي يقدمه أحد أفراد األسـ ـرة (غالبا الزوج) أو صـ ــديق لصـ ــاحي المنشـ ــاة قد يثبت للممولين التزام
صاحي المنشاة بسداد الدين ،بالنظر إلى الروابط الشخصية القوية التي تربطه بالضامن(.)276

__________
ينظر فيما إذا كان ينبغي لألمانة أن تستعيل عن تل المناقشة بمناقشة بشان النصوت القائمة المتعلقة باستخدام موجودات منقولة

معينة كضمانات رهنية ،ول سيما "الملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الملكية الفكرية" لدليل األونسيترال التشريعي بشان
المعامالت المضمونة (.)2010

( )273تماشيا ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ،نقحت األمانة الجملة الفتتاحية لهذ الفقرة (الفقرة  90من الوثيقة

 )A/CN.9/WG.I/WP.126للغرضين التاليين  ‘1إبراز أهمية الضمان الشخصي في تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة

على الئتمان ( ،A/CN.9/1090الفقرة )58؛  ‘2بيان أن هذا الجزء من الدليل قد يكون أقل صلة بالمنشآت المتوسطة
( ،A/CN.9/1090الفقرتان  18و.)19

( )274نقحت األمانة الجملتين األخيرتين من الفقرة (الفقرة  91من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126لتوضيح الفرق بين الضمانات الشخصية
المضمونة وغير المضمونة ،بما يتماشى ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)59

( )275في بعل البلدان ،تعد السلفة التجارية النقدية خيا ار بديال للضمانات الشخصية والضمانات الرهنية حيث يقدم الممول مبلغا مقطوعا مقدما
مقابل نسبة م وية من معامالت بطاقات الئتمان والخصم التي تجريها المنشاة التجارية في المستقبل .وتعتمد الموافقة على األداء الحالي

للمنشاة التجارية .انظر .www.smeloans.co.uk/blog/personal-guarantees-by-directors-the-ultimate-guide/

( )276أضافت األمانة مناقشة بشان مزايا الضمانات الشخصية التي يقدمها مالكو المنشآت الصغرى أو الصغيرة أو أفراد أسرهم أو
أصحابهم ،بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)63
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وبالنسـبة المنشـآت الصـغرى والصـغيرة ،قد يكون توفير الضـمانات الشـخصـية هو السـبيل الوحيد للحصـول

على الئتمـان ،إذا لم تتوافر لـديهـا موجودات كـافيـة لتقـديمهـا كضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـانـة رهنيـة أو تـاريخ ائتمـاني قوي يثبـت جـدارتهـا
الئتمانية .ومن شـ ـ ـ ـ ـ ــان تامين التمويل الذي يعتبر لول ذل بعيد المنال بالنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة إلى العديد منها أن يسـ ـ ـ ـ ـ ــاعد تل

المنشـ ــآت على إرسـ ــاء مركز لها في السـ ــوق والنمو في نهاية المطاف .وفي كثير من األحيان ،قد يتمثل البديل في

عدم الحصـول على الئتمان على اإلطالق ألن خطر الخسـارة الناجمة عن التخلف عن السـداد سـيكون أربر بكثير

من أن يقبله الممول .وحتى عندما تكون المنشـاة الصـغرى أو الصـغيرة ارسـخة ويمكنها تقديم ضـمانات رهنية لتامين

قرض ما ،فإن تقديم ضـمان شـخصـي يمكن أن يقلل من الحاجة إلى تقديم موجودات المنشـاة كضـمانة رهنية ويؤدي

إلى تحسن كبير في شروا القرض ،مثل ضمان سعر فائدة أقل ،أو الحصول على مبلغ قرض أربر ،أو فترة سداد

أطول .وهذا يمكن أن يدعم القدرة التنافس ــية للمنش ــاة الص ــغرى أو الص ــغيرة في الس ــوق ويزيد من تحس ــينها .وعالوة

على ذل  ،في البلدان التي تكون فيها نظم المعامالت المضــمونة ضــعيفة ،توفر الضــمانات الشــخصــية بديال فعال

لإلقراض القائم على الموجودات .وباإلض ـ ـ ــافة إلى دعم طلي القرض ،قد تقدم المنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة في
بعل الحالت ض ــمانات ش ــخص ــية إلى منش ــاة ص ـغرى أو ص ــغيرة أخرى من أجل ض ــمان س ــداد الديون المس ــتحقة

لتل المنشاة نظير توريد السلا أو الخدمات(.)277
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وينبغي لنظم الض ـ ــمان الش ـ ــخص ـ ــي الناجعة أل تحل محل افتقار الممولين لألدوات المالئمة إلجراء

تحليل سـ ـ ـ ـ ـ ــليم لمخاطر الئتمان ،وينبغي دائما أن تحقق التوازن بين حقوق الممولين في اسـ ـ ـ ـ ـ ــترداد ائتماناتهم

وتوفير الحماية الكافية للضـ ـ ـ ـ ــامن .وعلى وجه الخصـ ـ ـ ـ ــوت ،ثمة أهمية لوضـ ـ ـ ـ ــا معايير لحماية الضـ ـ ـ ـ ــامنين

المعرضـين للتضـرر ،مثل أفراد أسـرة صـاحي المنشـاة أو أصـدقائه الذين قد يمنحون ضـمانا شـخصـيا خالفا لما
يرونـه صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائبـا أو تحـت تـاثير حـالـة عـاطفيـة (انظر الفقرات من  155إلى  ،)158دون معرفـة كـاملـة بـا ثـار

المترتبة على ذل أو بالحالة المالية للمنشاة الصغرى أو الصغيرة(.)278

‘1

الضمانات الشخصية التابعة والمستقلة
 -137في كثير من التقاليد القانونية ،تنقسـ ـ ــم الضـ ـ ــمانات الشـ ـ ــخصـ ـ ــية إلى ف تين عامتين تبعا للصـ ـ ــلة بين

الض ـ ـ ــمان والعالقة التعاقدية األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية( .)279وفي إطار الف ة األولى (الض ـ ـ ــمانات المس ـ ـ ــتقلة) ،عندما يكون
الضــامن مســتقال عن العالقة التعاقدية األســاســية ،يلتزم الضــامن بالســداد بعد أن يتلقى من الدائن طلبا باألداء
يمتثل تماما للش ــروا المنص ــوت عليها في العقد أو أي إجراء قض ــائي آخر ينش ـئ الض ــمان (تعتبر خطابات

العتماد الضـامنة عادة مثال على تل الضـمانات المسـتقلة)( .)280وبما أن الضـمان مسـتقل عن التزام المدين

الرئيســي ،ل يمكن للضــامن أن يرفل طلي األداء على أســاس أن التزام المدين لم يســتحق بعد أو أن المدين

قد قام بتس ـ ــويته بالفعل .ول يمكن للض ـ ــامن الش ـ ــخص ـ ــي أن يحتإل بدفوعه س ـ ــوى ض ـ ــد الدائن (مثال العتراض

المضاد عندما يكون للضامن الشخصي مطالبة أخرى ضد الدائن)(.)281

__________
( )277أدرجت األمانة فقرة جديدة لتبرز على نحو أفضل الكيفية التي يمكن بها للضمانات الشخصية أن تيسر الحصول على الئتمان
(الفقرة  92من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126بما يتماشى ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين

( ،A/CN.9/1090الفقرة .)58

( )278إلحاقا بالتعليقات التي أبداها الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  ،)58أضافت األمانة إشارة إلى
أهمية كفالة الحماية القانونية الكافية ألفراد أسرة صاحي المنشاة أو أصدقائه المتصرفين كضامنين.

(M. Damjan, A. Vlahek, The protection of consumers as personal security providers under the DCFR and )279

 ،European Union consumer law, 2018, p. 21متال على الرابط التالي .www.researchgate.net/

( )280انظر أيضا اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالكفالت المستقلة وخطابات العتماد الضامنة (نيويورك.)1995 ،
(( M. Damjan, A. Vlahek, The protection of consumers )281الحاشية  279أعال ) ،الصفحة .24
56/105

V.22-10516

A/CN.9/WG.I/WP.128

-138

وتسـتخدم الضـمانات المسـتقلة إلى حد كبير في المعامالت الدولية نظ ار ألن اسـتقاللها عن العقد األسـاسـي

يجعلها فعالة بشــكل خات في بناء الجدارة الئتمانية للمنشــآت لدى الدائنين األجاني .ونظ ار لحجم المخاطرة الكبيرة

التي يتحملها الض ــامن ،غالبا ما يقدم هذا النو من الض ــمانات مقابل رس ــوم من قبل المؤس ـس ــات المالية التي تمتل

الموارد والخبرة الالزمة للتعامل ما مخاطر المعامالت الدولية وتكون في موقف تفاوضـي أقوى من الضـامن الفردي
للتفاوض على ش ــروا أرثر مؤاتاة (مثل الحق في إبطال أدائهم بعد قيامهم بالس ــداد إذا اعتبرت المطالبة المض ــمونة

باطلة أو غير قابلة لإلنفاذ)( .)282وفي إطار ف ة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ،غالبا ما تكون المنشــآت

التجارية التي تســتخدم الضــمانات المســتقلة منشــآت متوســطة ناضــجة تنشــط في معامالت عبر الحدود ولديها موارد

رافية لدفا التكلفة اإلضـ ـ ــافية للضـ ـ ــمان .أما المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة ،بالنظر إلى محدودية الموارد والنطاق

الجغرافي للمعامالت ،فتعتمد في المقام األول على الضـمانات التابعة ،التي تعرف عادة باسـم الكفالت .وفي العديد

من البلدان ،ل تخض ـ ـ ــا الض ـ ـ ــمانات المس ـ ـ ــتقلة للتنظيم بالقانون على وجه التحديد ،وهي تنش ـ ـ ــا أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــا من خالل

الممارســة التعاقدية وتخضــا للمباد العامة للعقود والقانون التجاري ،وبذل قد تســاعد اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة
بالكفالت المسـتقلة وخطابات العتماد الضـامنة (نيويورك )1995 ،الدول في وضـا نظام قانوني فعال وقابل للتنبؤ
يسري على هذا النو من الضمانات.

-139

وفي إطار الف ة الثانية من الض ـ ـ ـ ــمانات (الض ـ ـ ـ ــمانات التابعة أو الكفالت) ،عندما يكون الض ـ ـ ـ ــمان

مرتبطا بالعالقة التعاقدية األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية ،يكون التزام الضـ ـ ـ ــامن جزءا من اللتزام الرئيسـ ـ ـ ــي للمدين ،ويتصـ ـ ـ ــرف
الضــامن كمدين ثانوي للمدين األصــلي في حالة التخلف عن الســداد( .)283ولذل  ،قد يطلي الدائن الســداد من
المدين الرئيس ــي أول ،ويمكن للض ــامن ،بمجرد أن يطلي منه الس ــداد ،أن يش ــير إلى جميا الدفو التي يملكها

المدين الرئيسي ضد الدائن(.)284

 -140وحسبما ذرر أعال (انظر الفقرة  ،)138تستخدم الكفالت باعتبارها اختيا ار تحبذ المنشآت الصغرى

والصـ ـ ـ ــغيرة التي تشـ ـ ـ ــارك ،بسـ ـ ـ ــبي طبيعة نشـ ـ ـ ــاطها ،في معامالت أقل تعقيدا على المسـ ـ ـ ــتوى المحلي .وعادة

ما يقدمها ممولون غير محترفين هم أصـ ـ ــحاس المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة أو أعضـ ـ ــاؤها أو أفراد أسـ ـ ــرهم

أو غيرهم من األشخات ذوي الصلة .والضمانات ل تكفل سداد القرض التجاري في الوقت المناسي فحسي،
بل إنها تبني أيض ـ ـ ــا الثقة بين الممولين والمنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة ،ألنها تبين للممولين أن المنش ـ ـ ــآت

الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة سـ ـ ــتمنح األولوية على األرجح لسـ ـ ــداد القرض ألن دخلهم أو ممتلكاتهم (أو دخل األفراد

المقربين منهم أو المرتبطين بالمنشاة التجارية) عرضة للخطر(.)285
-141
خصـائ

وفي وليات قض ـ ــائية معينة ،قد يكون هناك نو إض ـ ــافي من الض ـ ــمانات الش ـ ــخص ـ ــية التي تجما بين

الضـمانات المسـتقلة والتابعة .فعلى سـبيل المثال ،اسـتحدثت بعل البلدان صـكوك ضـمان لألشـخات

الطبيعيين الذين يتص ـرفون بصــفتهم المهنية ،وللمنشــآت التجارية من جميا األحجام واألشــكال القانونية (أي التي

لها أو التي ليســت لها شــخصــية اعتبارية) ،تن

األحـدا

على مزيد من الحرية التعاقدية .ويمكن لألطراف أن تتفق على

التي توجـي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ،بمـا في ذلـ في الحـالت التي ل يوجـد فيهـا تخلف عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد بموجـي الـدين

__________
(A. Schwartze, Personal Guarantees Between Commercial Law and Consumer Protection, in General )282
Reports of the XIXth Congress of the International Academy of Comparative Law (M. Schauer, B.

.Verschraegen, eds.), 2017, p. 375
(C. Henkel, Personal Guarantees and Sureties between Commercial Law and Consumers in the United )283

.States, The American Journal of Comparative Law, vol. 62, 2014, p. 337

(( M. Damjan, A. Vlahek, The protection of consumers )284الحاشية  279أعال ) ،الصفحة .23
(T. Wolff, Look before you sign… the pitfalls of personal guarantees, 2018, available at: The National Law )285

).Review (www.natlawreview.com/article/look-you-sign-pitfalls-personal-guaranties
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المضـ ـ ـ ــمون؛ أو أن تتال لها القدرة على ضـ ـ ـ ــمان التزامات سـ ـ ـ ــداد محددة (حالية أو مسـ ـ ـ ــتقبلية) أو محفظة ديون

أو بعل من المخاطر المرتبطة بها ،لصــالح مســتفيد واحد أو عدة مســتفيدين حاليين أو مســتقبليين؛ أو أن تحدد
مـدى قـدرة الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامن على التنـازل عن حقوقـه في الرجو (أي أن الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامن ل يمكنـه العتمـاد على أي دفو

أو اسـتثناءات بموجي اللتزام المضـمون لرفل السـداد أو تاجيله ،ما لم يتفق على خالف ذل ) .وقد تسـمح هذ
الصكوك أيضا بإيراد إحالت إلى اللتزام المضمون دون المخاطرة بإعادة تصنيفه ككفالة(.)287(،)286

‘2

أهمية الضمانات الشخصية التابعة بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة
 -142على الرغم من أن إصــدار ضــمان شــخصــي للحصــول على قرض تجاري أمر شــائا بالنســبة للعديد
من المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة في مناطق مختلفة من العالم( ،)288فإن الض ــمانات الش ــخص ــية قد تتعارض

ما الغرض المنشـ ــود من تقادم المسـ ــؤولية فيما يتعلق بالمنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة التي تم تاسـ ــيسـ ــها .ففي

الممارسـ ــة العملية ،سـ ــوف تضـ ــطر المنشـ ــاة الصـ ــغرى أو الصـ ــغيرة إلى التخلي عن در المسـ ــؤولية المحدودة

ألعضـائها ،على اعتبار أن المال أو شـخصـا آخر له صـلة وثيقة بالمنشـاة سـوف يصـبح مسـؤول شـخصـيا عن
ديون المنشـ ــاة الصـ ــغرى والصـ ــغيرة .وعالوة على ذل  ،فإن تخلف المنشـ ــاة الصـ ــغرى أو الصـ ــغيرة عن سـ ــداد
ديونها قد يس ــبي مش ــارل مالية كبيرة للض ــامنين

()289

وأس ــرهم المعيش ــية ،وقد يؤدي ذل في بعل البلدان إلى

وص ــمة اجتماعية قوية .وفي بعل البلدان ،قد توفر س ــندات الكفالة بديال للض ــمانات حتى بالنس ــبة للمنش ــآت

التجارية الص ـ ـ ـ ــغيرة ،ول س ـ ـ ـ ــيما إذا كانت المنش ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ــغيرة تعمل في قطاعات تجارية معينة

(مثل التشـييد أو الشـتراء العمومي) .وعادة ما تصـدر جهة مؤمنة سـندات الكفالة (الكفيل) وهي تتضـمن وعدا

بـان يـدفا المؤمن إلى طرف آخر (الطرف الملتزم أو المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيـد) مبلغـا متفقـا عليـه في الظروف المبينـة في
ص ــياغة الس ــند وبما يتماش ــى ما عقد أس ــاس ــي يبرم بين الطرف الملتزم والمدين الرئيس ــي .وس ــندات الكفالة لها

نفس نطاق الض ـ ـ ـ ـ ــمانات ،لكنها ل تتطلي توفير ض ـ ـ ـ ـ ــمانات رهنية ،بما في ذل الض ـ ـ ـ ـ ــمانات الرهنية النقدية.

وهذا يتيح للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة أن تعزز رأس مالها المتداول والس ــيولة المتاحة لها لتمويل أنش ــطتها.
وعالوة على ذل  ،يمكن لســندات الكفالة أن تســاعد المنشــآت الصــغرى والصــغيرة على الحصــول على عقود،

وذل ألنها توفر للطرف ا خر ضـ ـ ــمانا بتنفيذ العقد .وفي بلدان معينة ،تقدم سـ ـ ــندات الكفالة بوصـ ـ ــفها أدوات

أقل تكلفة بالنســبة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة من الضــمانات( .)290وتشــير التجربة في بلدان أخرى إلى أنها

__________
( )286انظر  .Luxembourg, Loi du 10 juillet 2020 relative aux garanties professionnelles de paiementمتال على
الرابط التالي .https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a582/jo

( )287أضافت األمانة هذ الفقرة المتعلقة بالضمانات المهنية توخيا لرتمال الن

.

( )288على سبيل المثال ،أفادت دراسة استقصائية أجرتها المصارف الحتياطية التحادية اإلقليمية في الوليات المتحدة وصدرت في عام

 2020أن ما يقرس من  60في المائة من المنشآت التجارية الصغيرة التي لديها موظفون تستخدم الضمانات الشخصية لتامين ديون

تل المنشآت .انظر R. Simon and H. Huddon, in Wall Street Journal, 4 April 2021, Small-business owners

.feel weight of personal debt guarantees

( )289أدت جائحة كوفيد 19-إلى تفاقم المخاطر التي يتعرض لها الضامنون الشخصيون ،وفي بعل الدول ،دشنت برامإل للتخفيف من تل

المخاطر .فعلى سبيل المثال ،في عام  ،2020حظرت المملكة المتحدة على المصارف طلي ضمانات شخصية للحصول على قروض

طارئة للمنشآت التجارية الصغيرة ،وقرنت ذل بخطة قروض جديدة لدعم المنشآت التجارية الصغيرة المتضررة من الجائحة .انظر

.www.theguardian.com/politics/2020/apr/02/uk-banks-banned-from-requesting-personal-guarantees-for-loans
( )290على سبيل المثال ،الهند .انظر Working capital crisis: Can surety bonds assure MSMEs freedom from hassle of
 ،expensive bank guarantees, February 2022متال على Complete education to MSME&startup|MSME Ki

.Pathshala
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قد ل تكون مناســبة لهذ المنشــآت التجارية الصــغيرة بســبي ارتفا تكاليفها (مثال ،تتقاضــى الشــركات الخاصـة
أقساطا باهظة الثمن إلصدار السندات)(.)292(،)291

‘3

السمات الرئيسية لنظام الضمان الشخصي الذي ييسر حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على
الئتمان

()293

 -143حسـبما ذكر أعال (الفقرة  ،)136يحمي أي نظام قانوني فعال بشـان الضـمانات الشـخصـية لقروض

المنش ـ ــآت التجارية الص ـ ــغيرة حقوق الض ـ ــامنين والممولين على قدم المس ـ ــاواة دون أن يثني الممولين عن تقديم

الئتمان .ويبدو أن غالبية البلدان ليس لديها نظام محدد بشــان ضــمانات قروض المنشــآت التجارية الصــغيرة،
ومن ثم ينطبق قانون الض ـ ـ ــمانات العامة .والعديد من أحكام نظم الض ـ ـ ــمانات العامة ،مثل حماية الض ـ ـ ــامنين

أو حقوق وواجبات األطراف في اتفاق الضـ ــمان ،ل يقل أهمية بالنسـ ــبة للضـ ــمانات المقدمة لقروض المنشـ ــآت
التجارية الص ـ ـ ــغيرة .ونظ ار لالختالفات بين القوانين المحلية ،فإن الفقرات التالية ل تناقش بالتفص ـ ـ ــيل الجواني

التقنية لنظام قانوني ما بشـان الضـمانات الشـخصـية ،ولكنها تحدد السـمات المميزة للنظام الفعال من أجل دعم

حصــول المنشــآت الصــغرى والصــغيرة على الئتمان ،من حيث ما يلي شــكل الضــمان الشــخصــي ،واإلفصـال
عن المعلومات قبل التعاقد وفي العقد ،وتوخي الوضول بشان حقوق الممولين والضامنين .وتخدم هذ السمات

غرضا مزدوجا فهي تكفل حماية الضامن وتوفر في الوقت نفسه اليقين لجميا أطراف التفاق(.)294

مالحظة إلى الفريق العامل سـ ـ ــتواصـ ـ ــل األمانة إجراء بحو بشـ ـ ــان النهوج المختلفة التي يتبعها المشـ ـ ــرعون

المحليون لكفالة حماية الضامنين الشخصيين في الصياغة التالية لمشرو الدليل(.)295
أ-

شكل الضمان الشخصي
 -144من المهم أن يتســنى للضــامنين أن يتيموا تعرضــهم للمخاطر بشــكل ســليم عندما يوافقون على تحمل
اللتزام بس ــداد ديون المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة .وقد ل يفهم أص ــحاس المنش ــآت الذين يفتقرون إلى الخبرة

أو أصـحاس المنشـآت ذوو الثقافة المالية الضـعيفة فهما تاما ماهية الضـمان الشـخصـي وما قد يترتي عليه من

تاثير على أعمالهم وأوضــاعهم المالية الشــخصــية( .)296لذل  ،ومن أجل الحد من المخاطر المتعلقة بقلة وعي

الضـامن ،يشـترا القانون في غالبية الوليات القضـائية أن يسـتوفي الضـمان ،بغل النظر عما إذا كان مقدما

__________
( )291على سبيل المثال ،الوليات المتحدة.
( )292تناولت األمانة بمزيد من التفصيل موضو سندات الكفالة على النحو المبين في المذكرة الموجهة إلى الفريق العامل ،الوارد بعد الفقرة
 97من الوثيقة  .A/CN.9/WG.I/WP.126إل أنه يلزم إجراء بحو إضافية لتوضيح مسالة التكاليف في مختلف البلدان ،وما إذا
رانت تجعل سندات الكفالة خيا ار مربحا للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)60

( )293نقحت األمانة العنوان الفرعي قليال من أجل تحسين التساق ما محور تركيز هذا القسم الفرعي.
( )294عدلت األمانة الفقرة ( ،A/CN.9/1090الفقرة  )98على النحو التالي  ‘1نقحت الجملة قبل األخيرة إلبراز جاني حماية الضامن بما

يتماشى ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  ،)58و  ‘2حذفت الجملة األخيرة إلزالة التكرار.

( )295لعل الفريق العامل يود أن يشير ،كمرجا آخر ،إلى الفقرة  58من الوثيقة .A/CN.9/1090
( )296انظر على سبيل المثال “ SMEs don’t understand personal guarantee in business loans”, 2016, in

 .https://smallbusiness.co.uk/smes-personal-guarantee-business-loans-2535607/وخلصت نتائإل هذ الدراسة الستقصائية
لعام  2016إلى أن معظم منظمي المشاريا لم يفهموا تماما الضمانات الشخصية وآثارها على أعمالهم وأموالهم الشخصية.
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لقروض منش ــآت تجارية ص ــغيرة أم ل ،بعل الش ــروا الرس ــمية لكي يكون قابال لإلنفاذ ،مثل األهلية القانونية
للضامن على إبرام عقد ،والشكل الكتابي( ،)297وتوافر النية لاللتزام القانوني ،وتوقيا الضامن(.)298
-145

وامعانا في الحد من مخاطر عدم الوعي ،أرس ـ ــت التشـ ـ ـريعات في وليات قض ـ ــائية أخرى ض ـ ــمانات

إض ـ ــافية مثل تقديم الض ـ ــامن إلقرار صـ ـ ـريح بالمس ـ ــؤولية( ،)299وابرام اتفاقات مكتوبة موثقة (قد تتض ـ ــمن حدا

ص ـ ـ ـريحا لمبلغ الضـ ـ ــمان حتى يدرك الضـ ـ ــامن المخاطر التي يتحملها)()300؛ أو أن يقر الضـ ـ ــامنون بالتزامهم
بموجي الضـ ـ ـ ـ ــمان أمام محام ،حيث يجي على هذا األخير عندئذ تاريد هذا اإلقرار عن طريق التظهير على

اتفاق الض ـ ـ ــمان ( .)302(،)301وتكفل النظم الوطنية المتوازنة أيض ـ ـ ــا الش ـ ـ ــفافية واليقين القانوني لكل من الممول
والضامن بتحديد اللحظة التي يصبح فيها عرض الضمان ساريا تحديدا واضحا.

مالحظة إلى الفريق العامل لعل الفريق العامل يود أن ينظر في صوغ توصية لمعالجة مسالة شكل الضمان
الشخصي على النحو الذي نوقش أعال .

س-

اإلفصال عن المعلومات قبل التعاقد وفي العقد

()303

 -146حس ــبما ذرر أعال  ،تقدم الكفالت في كثير من األحيان من أفراد غير مهنيين ليس ــت لديهم المعرفة
والخبرة الالزمتـان وغـالبـا مـا يكونون غير مـدركين لجميا المخـاطر المحتملـة لهـذ اللت ازمـات( .)304ومن أجـل
مسـ ـ ــاعدتهم على اتخاذ قرار مسـ ـ ــتنير وتيسـ ـ ــير توطيد عالقة قائمة على الطمانينة والثقة بين األطراف ،ينبغي

اإلفصال عن معلومات معينة للضامن قبل إصدار الضمان وطيلة مدة الضمان(.)305

 -147ولذل يطلي من الممولين في العديد من البلدان أن يشرحوا للضامن المخاطر القانونية والقتصادية

العامة التي تنشــا عن الضــمان ،بما في ذل ما إذا كان الضــمان مضــمونا أم غير مضــمون .وباإلضــافة إلى

ذل  ،ترى بعل البلدان أن من المهم إبالغ الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامن بالمخاطر األرثر تحديدا المرتبطة بالوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المالي

للمنشـ ـ ــاة الصـ ـ ــغرى أو الصـ ـ ــغيرة .والواقا بان بعل المعلومات المتعلقة بالوضـ ـ ــا المالي للمنشـ ـ ــاة الصـ ـ ــغرى

أو الص ـ ـ ـ ــغيرة قد تكون س ـ ـ ـ ـرية ل يؤثر على واجي اإلبالغ ،حيث إن الممول ينبغي أن يحص ـ ـ ـ ــل على موافقة

المنش ــاة الص ــغرى أو الص ــغيرة على اإلفص ــال( .)306ولض ــمان إلمام الض ــامن بالمخاطر المحتملة للض ــمانات

__________
( )297فيما يخ

معنى "الشكل الكتابي" ،تجدر اإلشارة إلى أن الدول ،على ما يبدو ،ل تقبل جميعها التوقيعات اإللكترونية (مثل ألمانيا).

ولكن في بعل الدول (مثل النمسا) ،يعتد بالتفاقات الموقعة إلكترونيا فيما يخ

من يزاولون أنشطتهم التجارية وفقا للنظام القانوني

الوطني بشان التوقيعات اإللكترونية .انظر ( A. Schwartze, Personal Guaranteesالحاشية  282أعال ) ،الصفحة .376

(.L. Ellis, Where are the loopholes in Guarantees?, 2019, in https://hallellis.co.uk/unenforceable-guarantees-legal/ )298
( )299على سبيل المثال ،بولندا حسبما ورد في ( A. Schwartze, Personal Guaranteesالحاشية  282أعال ) ،الصفحة .376
( )300على سبيل المثال ،اليابان.
( )301على سبيل المثال ،مقاطعة ألبرتا الكندية.
( )302تجدر اإلشارة إلى أن أشكال الحماية هذ في كثير من البلدان تبدو موجهة في المقام األول إلى المستهلكين وليس إلى الشخصيات

العتبارية .وقد يثير ذل مسالة ما إذا كان يمكن وصف الضمانات الشخصية ألصحاس المنشآت الصغرى والصغيرة أو مديريها أو
أعضائها بكونها ضمانات للمستهلكين بحيث تندرج في إطار التشريا ذي الصلة .ويبدو أنه ل يوجد نهإل منسق بين الدول بشان هذ

المسالة .انظر ( A. Schwartze, Personal Guaranteesالحاشية  282أعال ) ،الصفحة .379
( )303من أجل تحسين التساق في الن
.)A/CN.9/WG.I/WP.126

 ،نقلت األمانة هذا القسم الفرعي إلى هنا (القسم الفرعي "ج" ،الفقرات  105إلى  108من الوثيقة

( )304انظر ( M. Damjan, A. Vlahekالحاشية  279أعال ) ،الصفحة .20
( )305من أجل تحسين التساق ،حذفت األمانة عبارة "بحسي مدته" الواردة بعد عبارة "طيلة مدة الضمان".
(( M. Damjan, A. Vlahek )306الحاشية  279أعال ) ،الصفحة .35
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إلماما تاما ،ينصح الممول الضامن ،في بعل البلدان ،بالتماس المشورة القانونية والمالية المستقلة بشان آثار
الضـ ـ ـ ــمان .وكما هو مذكور أدنا (انظر الفقرة  ،)247من المسـ ـ ـ ــتصـ ـ ـ ــوس تقديم المعلومات بلغة سـ ـ ـ ــهلة الفهم

وبطريقة تجعل من الممكن مقارنة شروا الضمان الشخصي بعقود مماثلة لممولين آخرين.

 -148ومن أجـل تـذكير الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامن بـاللتزام الطويـل األجـل ومـا ينطوي عليـه من مخـاطرة محتملـة ،يتلقى
الضـامن في عدة بلدان خطابات منتظمة خالل فترة الضـمان بشـان حالة الضـمان .ولتمكين الضـامن من تقييم

مسـتوى تعرضـه للمخاطر على نحو أفضـل بشـكل مسـتمر ،من المسـتصـوس أن تشـمل المعلومات المقدمة كال
من اللتزام الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وأي الت ازمــات ثــانويــة أخرى مرتبطــة بــه (انظر الفقرة  .)154ول ن كــان من المهم أن

يشــترا القانون اإلفصــال الدوري عن المعلومات ذات الصــلة ،فإنه ينبغي أن يشــترا ذل بطريقة تقلل العيء

والتكلفة على الممولين (ران يطلي تقديم المعلومات على أساس سنوي على سبيل المثال).

 -149وفي بلدان معينة ،يس ـ ــتكمل واجي اإلفص ـ ــال ،من أجل تحقيق أقص ـ ــى تاثير له ،بواجي تحذير من
المخاطر ،بحيث يخطر الضـ ـ ـ ــامن باي ظروف قد تؤثر على التزامه باألداء ،مثل تخلف المنشـ ـ ـ ــاة الصـ ـ ـ ــغرى

أو الص ـ ــغيرة عن الس ـ ــداد .ومن األهمية بمكان أن يوض ـ ــح القانون محتوى التحذير من المخاطر ،الذي ينبغي

أن يتض ـ ــمن على األقل معلومات عن المبلغ المض ـ ــمون لاللتزام الرئيس ـ ــي وأي التزامات ثانوية أخرى يتحملها

الض ــامن .وتوخيا للش ــفافية واإلنص ــاف ،قد يقتض ــي القانون ،في حالة تغير ش ــروا اللتزام األس ــاس ــي بطريقة

قد تضر بالضامن ،استشارة الضامن وليس مجرد إبالغه نظ ار ألنه قد يقرر النسحاس من التزامه(.)307

مالحظة إلى الفريق العامل لعل الفريق العامل يود أن ينظر في صـ ــوغ توصـ ــية لمعالجة مسـ ــالة واجي اإلفصـ ــال

عن المعلومات قبل التعاقد وفي العقد في سياق الضمانات الشخصية على النحو الذي نوقش أعال .
ج-

حقوق الضامنين والممولين والتزاماتهم

()308

 -150قد يؤثر عدم اليقين بشــان حقوق والتزامات األطراف في اتفاق الضــمان تاثي ار ســلبيا على رغبتهم في
التعاقد ،ومن ثم يقلل من توافر الئتمان أو يزيد من تكلفته .ووضـ ـ ـ ــول القوانين المنطبقة في هذا الصـ ـ ـ ــدد أمر
أسـ ــاسـ ــي لترسـ ــيخ الثقة المتبادلة بين الطرفين وللحد من أي احتمال إلبرام عقود بشـ ــروا مجحفة .وثمة أهمية

خاصــة لتوخي الوضــول بشــان مدى ونطاق مســؤولية الضــامن في حالة تخلف المنشــاة الصــغرى أو الصــغيرة

عن السـ ـ ــداد؛ ووجود أي دفو تعاقدية للضـ ـ ــامن (مثل تمديد الوقت المقرر لاللتزام الرئيسـ ـ ــي للمدين) ل تكون
متاحة للمدين الرئيسي وما إذا كان من الممكن التنازل عن تل الدفو (والى أي مدى).

 -151وقد تكون مسـ ـ ــؤولية الضـ ـ ــامن إما فرعية أو تضـ ـ ــامنية في طبيعتها .وفي حالة المسـ ـ ــؤولية الفرعية،
يجي على الممول أول أن يطلي من المدين الرئيس ــي ،أي المنش ــاة الص ــغرى أو الص ــغيرة ،الوفاء بالتزامه قبل
أن يطلي من الض ـ ـ ـ ـ ــامن ذل  ،وان كان ممكنا في وليات قض ـ ـ ـ ـ ــائية معينة أن تتفق األطراف على أن يلتمس

الممولون السـداد المباشـر من الضـامن( .)309وفي حالة إثبات المسـؤولية التضـامنية والتكافلية (المعروفة أيضـا
باس ـ ـ ـ ــم المس ـ ـ ـ ــؤولية "التض ـ ـ ـ ــامنية") ،يمكن للممول أن يطالي باداء الدين من المدين أو الض ـ ـ ـ ــامن (في حدود

الضــمان) .وينطبق هذا المبدأ أيضــا على عدة ضــامنين شــخصــيين ربما يكونون قد ضــمنوا أداء نفس اللتزام.

__________
( )307انظر على سبيل المثال .Manulife Bank of Canada v. Conlin, [1996] 3 S.C.R. 415
( )308إلحاقا بمداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  ،)61نقحت األمانة صياغة هذا القسم الفرعي
تنتيحا تضمن تعديل العنوان الفرعي واضافة فقرة افتتاحية جديدة ،من أجل إبراز حقوق والتزامات األط ارف في اتفاق الضمان
الشخصي على نحو أفضل.

( )309انظر ( A. Schwartze, Personal Guaranteesالحاشية  282أعال ) ،الصفحة .375
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وتتضــمن معظم اتفاقات الضــمان في الوقت الحاضــر بندا عن "المســؤولية التضــامنية والتكافلية" يكون بموجبه

رل ضــامن شــخصــي مســؤول مســؤولية مشــتركة كعضــو في مجموعة الضــامنين ومســؤول بمفرد أمام الممولين

عن سـداد ديون المنشـاة الصـغرى أو الصـغيرة .وقد يصـبح هذا النو من البنود بسـهولة سـببا في المديونية ألي
ضامن يطلي منه سداد كامل مبلغ الضمان .وسيتعين على ذل الضامن أن يسترد الجزء الخات بالضامنين

ا خرين من الضمان وأن يواجه مخاطر اإلجراءات القضائية المطولة والمكلفة إذا عجز أو تقاعس الضامنون

ا خرون عن الدفا .وللتخفيف من مخاطر المديونية المفرطة للضـ ـ ـ ــامن الفردي وانعدام الثقة بين الضـ ـ ـ ــامنين

المتعددين ،مما قد يؤثر سـ ــلبا على عمل المنشـ ــاة الصـ ــغرى أو الصـ ــغيرة ،من المسـ ــتصـ ــوس أن يحدد اإلطار

القانوني المحلي حقوق كل ضــامن مقابل الضــامنين المشــاركين .وينبغي أيضــا أن تكون حقوق الممول مقابل
الضامنين واضحة ،وكذل دفو الضامنين مقابل الممول(.)310

-152

وبالنظر إلى اختالف نطاق الحماية ،لعل المشـ ـ ـ ـ ـ ــرعون المحليون يودون تحديد ما إذا وجد افتراض بكون

المســؤولية فرعية أم تضــامنية  -على ســبيل المثال ،قد يفرض القانون "المســؤولية التضــامنية والتكافلية" إذا لم يذكر

الضـمان شـي ا في هذا الصـدد(-)311وما إذا كان افتراض المسـؤولية إلزاميا أو إذا كان بمقدور األطراف تعديله وسـبل

عمل ذل (أي اتفاق صريح) .ولمزيد من الوضول ،قد ينظر الـ ـ ـ ـ ــمشرعون أيضا في إلزام األطراف بالتفاق صراحة
على كون المســؤولية فرعية أم تضــامنية عند إبرامهم عقد ضــمان .وفي حالة المســؤولية الفرعية ،ســيكون من المهم

أن يحدد القانون أنوا سـ ــبل النتصـ ــاف من المدين الرئيسـ ــي (إن وجدت) التي يتعين على الممولين اسـ ــتنفادها قبل
مطالبة الض ـ ـ ــامن باداء الدين .ويمكن أن تش ـ ـ ــمل س ـ ـ ــبل النتص ـ ـ ــاف هذ  ،على س ـ ـ ــبيل المثال ،اإلخطارات الكتابية

أو الطلبات المقدمة خارج إطار المحارم أو مقاضاة المدين في المحكمة أو تعذر اإلنفاذ(.)312
-153

وفيما يتعلق بنطاق مسؤولية الضامن ،يمكن أن يقتصر النطاق على فترة معينة أو على مبلغ معين

من الدين( ،)313أو قد ل يقتص ـ ـ ـ ـ ــر عليهما .وأي ض ـ ـ ـ ـ ــمان غير محدود بوقت أو بمبلغ محفوف بمخاطر كبيرة
بالنسـ ــبة لضـ ــامن منشـ ــاة صـ ــغرى أو صـ ــغيرة ألنه قد يصـ ــبح مسـ ــؤول عن قروض متعددة للمنشـ ــاة الصـ ــغرى

أو الصـ ـ ــغيرة تجا نفس الممول دون أن يدرك أن مسـ ـ ــؤوليته الشـ ـ ــخصـ ـ ــية آخذة في الزيادة .عالوة على ذل ،

عندما يكون الضــامن هو مال المنشــاة الصــغرى أو الصــغيرة ،قد يكون الضــامن أيضــا مســؤول عن القروض
التي تاخذها تل المنشــاة حتى بعد نقل المنشــاة التجارية إلى مال آخر .وتســمح بلدان عديدة بعمل ضــمانات

غير محدودة (في حالت نادرة يس ــمح بالمس ــؤولية غير المحدودة في العالقات التجارية فقط) ،بينما ل يس ــمح
البعل ا خر إل بضـ ـ ـ ـ ــمانات بمبلغ أقصـ ـ ـ ـ ــى معين( .)314وبالنظر إلى اختالف مدى مسـ ـ ـ ـ ــؤولية الضـ ـ ـ ـ ــامن،

من المسـتصـوس أن يوضـح القانون المحلي ما إذا كان مسـموحا بالضـمانات المحدودة وغير المحدودة وما إذا
رانت اشـ ــتراطات محددة تنطبق (ران يشـ ــترا عقد اتفاق صـ ـريح بين الممول والضـ ــامن) في حالة الضـ ــمانات

غير المحدودة .وينبغي أن يتناول القانون أيضـ ــا الحالت التي يكون فيها مقدم الضـ ــمان مالكا سـ ــابقا للمنشـ ــاة

الصـ ــغرى أو الصـ ــغيرة ،وأن يحدد ما إذا كان يمكن إبراء ذمة ذل الضـ ــامن من التزامه أو السـ ــتعاضـ ــة عنه
بضـ ــامن جديد .وبالمثل ،في حالة وفاة الضـ ــامن ،سـ ــيلزم توخي الوضـ ــول بشـ ــان ما إذا جاز للخلف (الخلفاء)

الحصول على إبراء للذمة من الممول لتجني المسؤولية عن التزام لم يتحملو .

__________
( )310أضافت األمانة هاتين الجملتين األخيرتين لتحسين وضول الن

.

( )311على سبيل المثال( North Carolina as cited in T. Wolff, in The National Law Review ،الحاشية  188أعال ).
( )312انظر ( A. Schwartze, Personal Guaranteesالحاشية  282أعال ) ،الصفحة .375
(( M. Damjan, A. Vlahek )313الحاشية  279أعال ) ،الصفحة .39
( )314أي الدانمرك .انظر ( A. Schwartze, Personal Guaranteesالحاشية  282أعال ) ،الصفحة .378
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 -154وأخيرا ،من األهميـة بمكـان أن يوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح القـانون مـا هي اللت ازمـات األخرى التي ينبغي أن تغطيهـا

مسؤولية الضامن ،إن وجدت ،مثل الفوائد على اللتزام الرئيسي ،والتعويضات عن عدم وفاء المدين الرئيسي،

وتكاليف سـ ـ ـ ــبل النتصـ ـ ـ ــاف القانونية المكفولة للممول تجا المدين الرئيسـ ـ ـ ــي .فعلى سـ ـ ـ ــبيل المثال ،ل يغطي
الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامن في بلـدان معينـة تكلفـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـل النتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف القـانونيـة مـا لم يكن هنـاك اتفـاق بين الطرفين(.)315

ومرة أخرى ،قد يكون من المسـ ـ ــتصـ ـ ــوس ،دعما لمبدأ الشـ ـ ــفافية ،أن توضـ ـ ــا آليات للتارد من إدراك الضـ ـ ــامن
لاللتزامات اإلضافية التي سيغطيها الضمان.

التوصية :)316(3
ينبغي للقانون أن

د-

(أ)

يحدد بوضول حقوق والتزامات الممول والضامن في اتفاق الضمان الشخصي.

(س)

يحدد ما إذا كانت مسؤولية الضامن فرعية أم تضامنية تجا التزام المدين الرئيسي.

الضمانات الشخصية ألصحاس المنشآت الصغرى والصغيرة أو أف ارد أسرهم
 -155حسـبما ذكر أعال (انظر الفقرة  ،)134تقدم الضـمانات الشـخصـية للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة من

المال أو أحد أفراد األسـرة (الزوج/الزوجة في كثير من األحيان) أو صـديق .وعندما يقدم الضـمان الشـخصـي

مال المنشـاة أو أحد أفراد أسـرته ،قد تنشـا مخاطر المديونية المفرطة أو إرفاق ممتلكات األسـرة أو الموجودات
الشـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ــية ألفراد األسـ ـ ـ ـ ـرة .وللتخفيف من هذ المخاطر ،طور القطا الخات في بعل البلدان منتجات

تامينية غالبا ما تكون مصــممة وفقا لحتياجات أصــحاس المنشــآت الصــغرى والصــغيرة .وما ذل  ،من المهم

أن يراعي القانون أيض ـ ـ ـ ـ ــا هذ المخ اطر وأن يعالجها بتدابير مناس ـ ـ ـ ـ ــبة تتراول ما بين واجبات اإلفص ـ ـ ـ ـ ــال عن

المعلومات قبل التعاقد األرثر صـ ـرامة وبين اش ــتراطات موافقة الزوج ،والقيود المفروض ــة على نو الض ــمانات

التي يجوز تقديمها ،أو القيود المفروضة على إرفاق ممتلكات األسرة أو أفرادها.

 -156ولكي يصــدر مال المنشــاة الصــغرى أو الصــغيرة ضــمانا شــخصــيا ،تلزم بلدان كثيرة الممولين بشــرل
تبعات هذا الضمان ألزواج أصحاس تل المنشآت ،أو حتى بالحصول على موافقة الزوج/الزوجة الخطية قبل

إص ـ ـ ـ ـ ــدار ( .)317وما ذل  ،ثمة اس ـ ـ ـ ـ ــتثناءات في بعل البلدان من هذ القاعدة ،وقد ل تكون هناك حاجة إلى

الموافقة في ظل ظروف معينة ،على س ـ ـ ــبيل المثال إذا كان الض ـ ـ ــمان ممنوحا في الس ـ ـ ــياق المعتاد للعمل من

مال المنشاة التجارية(.)318

 -157وعندما يطلي من أفراد األس ـرة تقديم ضــمانات شــخصــية لفائدة المنشــاة الصــغرى أو الصــغيرة ،فإنهم

ل يعرضـون موجوداتهم الشـخصـية للخطر فحسـي ،بل وقد يعرضـون أيضـا السـتقرار المالي ألسـرهم المعيشـية
والعالقات الشــخصــية فيما بين أفرادها للخطر .غير أنه يبدو أن عددا قليال من البلدان فقط لديه قوانين تتعلق

بالضـمانات التي يقدمها أفراد أسـر أصـحاس المنشـآت الصـغرى والصـغيرة أو أشـخات آخرون لهم صـلة وثيقة

__________
( )315على سبيل المثال ،الدانمرك والنمسا واليونان .انظر ( A. Schwartze, Personal Guaranteesالحاشية  282أعال ) ،الصفحة .378
( )316أضافت األمانة هذ التوصية بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)62
( )317على سبيل المثال ،الب ارزيل وسويس ار والنمسا وهولندا على النحو المشار إليه في A. Schwartze, Personal Guarantees

(الحاشية  282أعال ) ،الصفحة .380

( )318على سبيل المثال ،هولندا ،متال على الرابط التالي www.bbvlegal.com/spousal-permission-needed-for-personal-
 ،guarantee/وتركيا ،متال على الرابط التالي https://ongorenlaw.com/the-consent-of-the-spouse-will-not-be-

 .needed-in-regard-to-the-guarantee-agreement/وأضافت األمانة عبارة "وفي … المنشاة التجارية" لزيادة التوضيح.
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بهم .وفي بعل البلدان ،تحمي المحارم أول

السـت مانية أو عدم المعقولية

()319

أو التاثير غير المبرر الذي ل يقتصـر تطبيقه على الضـمانات الشـخصـية.

وأعلنت المحارم أيض ـ ـ ـ ــا أن ض ـ ـ ـ ــمانات الش ـ ـ ـ ــخ

الشـ ــخ

الضـ ـ ـ ــامنين الضـ ـ ـ ــعفاء حيث تطبق مباد منا انتهاك العالقة
ذي ص ـ ـ ـ ــلة القرابة ل تكون قابلة لإلنفاذ حين ل يمل ذل

موجودات أو دخال ذا شـ ــان (على أسـ ــاس أن الضـ ــمان يعتبر أخذ بصـ ــورة تعسـ ــفية اسـ ــتغالل للحالة

األضعف للمقترض)( .)320وفي بلدان أخرى ،حكمت المحارم بانه من غير القانوني أن يشترا الممول ضمانا

زوجيا لسبي واحد هو أن الضامن المحتمل متزوج من الشخ
-158

الذي يلتمس القرض(.)322(،)321

ولوحظت أيض ـ ـ ــا أهمية التارد من أن الض ـ ـ ــامن يتص ـ ـ ــرف بالس ـ ـ ــتناد إلى معلومات كافية ومحايدة،

خصــوصــا إذا كان الضــامن قد يتحمل مخاطر معينة ناشـ ة عن الوضــا المالي للمنشــاة الصــغرى أو الصــغيرة

وفي ضوء الروابط الشخصية للضامن ما مال المنشاة .فعلى سبيل المثال ،يعامل قانون اإلعسار في بعل

البلدان الضـ ــمانات الشـ ــخصـ ــية التي يصـ ــدرها أفراد أس ـ ـرة المدين على أنها ديون ثانوية ،وهو ظرف ينبغي أن
يكون الضـ ــامن على علم به( .)323واقترل أيضـ ــا ،تبعا لذل  ،أن الممول ينبغي أن يتارد من أن الضـ ــامن تلقى

مشورة مستقلة وأنه كان لديه الوقت الكافي لتخاذ قرار مستنير بشان التزام قد يثقله ماليا وعاطفيا(.)324

مالحظة إلى الفريق العامل لعل الفريق العامل يود أن ينظر في صـ ـ ــوغ توصـ ـ ــية لمعالجة المسـ ـ ــائل المتعلقة
بالضــمانات الشــخصــية ألصــحاس المنشــآت الصــغرى والصــغيرة أو أفراد أســرهم أو أصــدقائهم على النحو الذي

نوقش أعال .
ب-

إنفاذ الضمان
 -159إذا انتظمت المنشاة الصغرى أو الصغيرة في دفا القرض وفقا لشروا القرض ،ل يكون هناك عادة
الكثير من المخاطر بالنســبة إلى الضــامنين .وما ذل  ،عندما تمر منشــاة صــغرى أو صــغيرة بضــائقة مالية،
فقد تتاثر مالءة الض ــامنين الش ــخص ــيين .فإذا عجز الض ــامن عن س ــداد الديون ،فقد يؤدي إنفاذ الض ــمان إلى

دين للضــامن وأس ـرته مدى الحياة ،حســي التش ـريعات الوطنية ،ووصــم اجتماعي قوي في بعل البلدان .وفي
بعل الوليات القضـ ــائية ،يمكن التخفيف من المشـ ــقة غير المتناسـ ــبة التي يواجهها الضـ ــامن الشـ ــخصـ ــي من

خالل نظم اإلعس ـ ـ ــار الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــي التي تعفي الض ـ ـ ــامنين من مطالباتهم غير المس ـ ـ ــددة بعد دفا مبالغ جزئية

أو سـ ــداد أقسـ ــاا ما مرور الوقت( .)325ويسـ ــمح هذا الوفاء بالديون للضـ ــامنين بمواصـ ــلة حياتهم القتصـ ــادية
العادية ،وعندما يكون الضـامن مالكا للمنشـاة الصـغرى أو الصـغيرة ،فإن هذا السـداد ييسـر عودته إلى ممارسـة

__________

( )319في القانون العام األنغلوسكسوني الكندي" ،تعتبر المعاملة غير معقولة عندما يستغل طرف أقوى ضعف طرف آخر من أجل
الحصول على منفعة على حساس الطرف األضعف" ،انظر Canadian Centre for Elder Law Studies, Financial

.Arrangements Between Older Adults and Family Members: Loans and Guarantees, 2004, p.9

( )320انظر ألمانياBunderverfassunggericht 6 December 2005 (1BvR 1905/02) as cited in L. Gullifer, I. Tirado, ،

 ،Financing Micro-businesses and the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, 2017متال على
الرابط التالي .https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3033114

( )321انظر ،على سبيل المثالHawkins v. Community Bank of Raymore (United States Court of Appeals for the ،

).Eighth Circuit and Supreme Court

( )322نقلت األمانة هذ الجملة إلى هنا (الجملة األخيرة من الفقرة  111من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126من أجل تحسين اتساق الن

.

( )323إلحاقا بتعليقات الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  ،)64أبرزت األمانة أهمية توفير معلومات كافية
ألي فرد من أفراد األسرة قد يتعرض لمخاطر خاصة من جراء منح ضمان شخصي).

(( M. Damjan, A. Vlahek )324الحاشية  279أعال ) ،الصفحتان  35و.36
(.D. Hahn, “Velvet Bankruptcy”, in Theoretical Inquiries in Law, 2006, vol. 7, p. 541 )325
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النش ـ ـ ـ ــاا وقد يعزز أيض ـ ـ ـ ــا اس ـ ـ ـ ــتعداد للتيام بذل ( .)326وما ذل  ،ليس لدى جميا البلدان قوانين لإلعس ـ ـ ـ ــار

الش ـ ــخص ـ ــي ،وقد ل يكون لدى بعل البلدان التي تنفذ مثل تل القوانين آليات إلبراء الذمة أو قد تكون لديها
فترة انتظار طويلة قبل إبراء الذمة ،وكذل عقوبات شديدة فيما يخ

اإلفالس الشخصي(.)327

 -160ويوصـ ــي دليل األونسـ ــيترال التش ـ ـريعي لقانون اإلعسـ ــار بشـ ــان المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة (الدليل
التش ـ ـريعي) ،الذي اعتمد في الدورة الرابعة والخمسـ ــين لألونسـ ــيترال ( ،)2021بإجراء مبسـ ــط لمعالجة الضـ ــمانات
الشـ ــخصـ ــية التي يوفرها منظمو المشـ ــاريا الفرديون أو مالكو المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة المحدودة المسـ ــؤولية

أو أفراد أســرهم لتلبية احتياجات المنشــاة الصــغرى أو الصــغيرة عندما يكون من المرجح أن طلي الوفاء بضــمان

ش ــخص ــي س ــيؤدي إلى اإلعس ــار الش ــخص ــي للض ــامن .ويجوز تحقيق ذل من خالل دمإل أو تنس ــيق اإلجراءات

ذات الص ـ ــلة ،أي إجراءات اإلعس ـ ــار ض ـ ــد المنش ـ ــاة الص ـ ــغرى أو الص ـ ــغيرة واجراءات اإلعس ـ ــار أو اإلنفاذ ض ـ ــد
ضـامنيها .وفي حالة عدم بدء إجراء ضـد الضـامن ،يوضـح الدليل التشـريعي أن القانون قد يسـمح للضـامن بتقديم

مطالبات الدائنين المحتملة للنظر فيها في سياق إجراءات اإلعسار التي بدأت ضد المنشاة الصغرى أو الصغيرة
بحيث يمكن معاملة تل المطالبات معاملة مناسـ ــبة من أجل درء احتمال إعسـ ــار الضـ ــامن .فعلى سـ ــبيل المثال،

قد يسمح القانون بفرض وقف على التنفيذ تجا الضامنين الشخصيين للمنشاة الصغرى أو الصغيرة لمدة محدودة
لكل حالة على حدة .ويجوز للســلطة المختصــة أن تمنح ،عند الموافقة على خطة إعادة التنظيم الخاصــة بمنشــاة

صـ ــغرى أو صـ ــغيرة معس ـ ـرة أو إقرارها ،معاملة خاصـ ــة لمطالبة ضـ ــامن ما تجا المنشـ ــاة الصـ ــغرى أو الصـ ــغيرة
المدينة مقابل المطالبات األخرى المدرجة في الخطة .ويجوز أن يسـ ـ ـ ــمح قانون اإلعسـ ـ ـ ــار لضـ ـ ـ ــامني المنشـ ـ ـ ــآت

الصغرى والصغيرة بالتماس خفل التزاماتهم بموجي الضمان أو إبراء ذمتهم منها إذا كانت تل اللتزامات غير

متناسـ ــبة ما إيراداتهم ،ويجوز أيضـ ــا أن يسـ ــمح للضـ ــامن بالدفا على أقسـ ــاا لفترة طويلة من الزمن .ويجوز أن
يســمح للســلطة المختصــة أو هي ة حكومية أخرى ذات صــلة بان تمارس صــالحيتها التقديرية بإبراء ذمة الضــامن

أو بخفل اللتزام بالجزء من الدين الذي ل تش ــمله التزامات المنش ــاة الص ــغرى أو الص ــغيرة بالس ــداد .وقد تخفف
هذ التدابير من احتمال تحمل الضامن مشقة أرثر من غير(.)328

 -161ويشـ ـ ـ ــير الدليل التش ـ ـ ـ ـريعي أيضـ ـ ـ ــا إلى إمكانية توخي القانون ،عدا قانون اإلعسـ ـ ـ ــار ،تدابير حمائية
خاصة للضامنين الذين قد يتضررون بصفة خاصة ،ومنهم على سبيل المثال من يتبين أنهم قدموا الضمانات

تحت اإلر ار أو أنهم يعتمدون على المدين أو تربطهم به روابط عاطفية قوية (انظر الفقرة  157أعال ).

مالحظة إلى الفريق العامل لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان سـ ـ ـ ـ ــيوصـ ـ ـ ـ ــي باسـ ـ ـ ـ ــتخدام المعايير
الدولية القائمة ذات الصلة بإنفاذ الضمانات الشخصية على النحو الذي نوقش أعال .

باء -إطار تشريعي داعم لألدوات القائمة على األسهم لتعزيز حصول المنشآت الصغرى
والصغيرة والمتوسطة على االئتمان

()329

 -162على الرغم من أن معظم التحديات التي تواجهها المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة والممولون
عند استخدام األدوات القائمة على األسهم تستلزم معالجتها من خالل السياسات والضرائي والتدابير التنظيمية

__________
( )326المرجا نفسه ،الصفحة .540
(.World Bank, Report on the Treatment of MSME Insolvency, 2017, p. 34 )327
( )328الوثيقة  ،A/CN.9/1052المرفق ،الفقرة  ،93والوثيقة  ،A/CN.9/WG.V/WP.172/Add.1الفقرات .335-330
( )329وضعت األمانة هذا القسم (القسم هاء من الفصل الرابا من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126هنا ،بناء على طلي الفريق العامل
في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)33
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وقانون الشـ ـ ــركات ،بما في ذل قواعد تسـ ـ ــجيل المنشـ ـ ــآت التجارية ،فإن قانون الشـ ـ ــركات يؤدي دو ار مهما في
توفير الحوافز لالس ـ ــتثمار القائم على األس ـ ــهم .وس ـ ــيناقش هذا القس ـ ــم التحس ـ ــينات المقترل إدخالها على األطر
القانونية القائمة المتعلقة بحوكمة الشــركات التي تتيح للمنشــآت التجارية الصــغيرة أن تنتقل من القتصــاد غير

الرسمي إلى القتصاد الرسمي وتوفر حماية محدودة المسؤولية للمستثمرين وتفرض متطلبات حف السجالت.
وســيحدد القســم أيضــا الدور الذي يؤديه التســجيل المبســط للمنشــآت التجارية في التشــجيا على إضــفاء الطابا

الرسمي على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
-1

تكوين المنشآت التجارية وتشغيلها

()330

 -163حسـبما ذكر آنفا ،تتفاقم كثرة من العتبات التي تواجهها المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة في
الحصــول على الئتمان بســبي عمل تل المنشــآت في القتصــاد غير الرســمي .فبدون وضــا رســمي ،ل يتال

للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة الوص ــول إلى القطا المص ـرفي ويجي أن تعتمد على الدعم المقدم
من األسـ ـ ـرة واألصـ ـ ــدقاء أو القروض البالغة الصـ ـ ــغر أو غيرها من القنوات غير الرسـ ـ ــمية التي ناد ار ما تكون

مص ــد ار مض ــمونا للتمويل .وفي بلدان عديدة ،قد يكون إض ــفاء الطابا الرس ــمي على المنش ــآت التجارية عملية
مكلفة ومرهقة ولها شـروا للدخول (حد أدنى لرأس المال ،مثال) ل تسـتطيا المنشـآت الصـغرى والصـغيرة على

وجه الخصوت أن تفي بها ،مما يحول دون إضفاء الطابا الرسمي على منشآت تجارية صغيرة كثيرة تنطوي
على إمكانية السـ ــتمرار .وقد أصـ ــلحت عدة بلدان ذات تقاليد قانونية مختلفة قوانينها واعتمدت أشـ ــكال قانونية

مبسطة لف ة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتيسير إضفاء الطابا الرسمي على تل المنشآت.
-164

ويقوم دليل األونسـ ـ ـ ــيترال التشـ ـ ـ ـريعي بشـ ـ ـ ــان المنشـ ـ ـ ــآت المحدودة المسـ ـ ـ ــؤولية ("دليل المنشـ ـ ـ ــآت المحدودة

المسـ ـ ـ ــؤولية") ،الذي اعتمد في تموز/يوليه  ،2021ببلورة الممارسـ ـ ـ ــات الجيدة والمباد الرئيسـ ـ ـ ــية الناش ـ ـ ـ ـ ة عن تل

اإلصـالحات على هي ة سـلسـلة من التوصـيات بشـان كيفية قيام الدول بوضـا وتنظيم شـكل قانوني مبسـط للمنشـآت
الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة يمكن أن ييس ـ ــر تكوينها واس ـ ــتدامتها على أفض ـ ــل وجه ،ويحفز ،تبعا لذل  ،تنظيم

المشـ ــاريا .وقد يسـ ــهل هذا الشـ ــكل القانوني المبسـ ــط الشـ ــمول القتصـ ــادي للمرأة وسـ ــائر منظمي المشـ ــاريا الذين قد

تعترضهم أط ار ثقافية ومؤسسية وتشريعية غير مؤاتية ،ومنهم الشباس واألقليات اإلثنية(.)331
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وثمة أهمية خاصـة ،بالنسـبة لحصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الئتمان ،للتوصـيات

الواردة في دليل المنشــآت المحدودة المســؤولية بمنح شــخصــية اعتبارية للمنشــاة الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة

ومسـؤولية محدودة ألصـحابها .وعادة ما تقترن الشـخصـية العتبارية المسـتقلة للمنشـاة التجارية بالمسـؤولية المحدودة

ألصـحابها .وتصـبح المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة ،متى تمتعت بشـخصـية اعتبارية مسـتقلة ،كيانا قانونيا

منفصـ ــال عن أعضـ ــائه( - )332وهو إجراء حمائي ل تسـ ــتطيا المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة في بلدان

عديدة أن تتمتا به .وكنتيجة أسـاسـية لمنح الشـخصـية العتبارية للمنشـاة الصـغرى أو الصـغيرة أو المتوسـطة ،يصـبح
أعضـ ـ ــاؤها غير مسـ ـ ــؤولين شـ ـ ــخصـ ـ ــيا عن التزاماتها وديونها لمجرد كونهم أعضـ ـ ــاء في تل المنشـ ـ ــاة( .)333وتسـ ـ ــمح
المســؤولية المحدودة ألصــحاس المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة (والمســتثمرين في األســهم) باتخاذ الق اررات

التجارية بمناى عن القلق من تعريل موجوداتهم الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية للخطر في حال تردي أداء المنش ـ ـ ــاة أو دخولها في

__________
( )330نقحت األمانة هذا القسم لتهي ة موضا أفضل للمناقشة المتعلقة بإضفاء الطابا الرسمي على المنشآت التجارية ودليل األونسيترال
التشريعي بشان المنشآت المحدودة المسؤولية في سياق الحصول على الئتمان.

( )331دليل األونسيترال التشريعي بشان المنشآت المحدودة المسؤولية ،الفقرة ( 4سينشر قريبا).
( )332المرجا نفسه ،التوصية ( 3سينشر قريبا).
( )333المرجا نفسه ،التوصية ( 4سينشر قريبا).
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منازعات قانونية .ولهذا األمر أهميته من حيث حماية أص ــحاس المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة وتش ــجيا
البتكار وتوليد األعمال ،على الس ـ ـ ـ ـواء ،ألنه يسـ ـ ـ ــمح لمنظمي المشـ ـ ـ ــاريا بالمجازفة التجارية دون تحمل مسـ ـ ـ ــؤولية

شــخصــية مباشـرة أو غير مباشـرة عن أنشــطة تل المنشــآت( .)334وفي الواقا ،تقتصــر المســؤولية المالية للعضــو في

المنش ــاة الص ــغرى أو الص ــغيرة أو المتوس ــطة على مبلغ محدد يعادل في العادة قيمة مس ــاهمة العض ــو في المنش ــاة.
ويمكن للمس ــؤولية المحدودة للمالكين والش ــخص ــية العتبارية المس ــتقلة للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة أن

تسـ ــاعد على اجتذاس المسـ ــتثمرين في األسـ ــهم ،وعلى تعزيز اسـ ــتقرار تل المنشـ ــآت وتيسـ ــير سـ ــبل حصـ ــولها على

الئتمان بتكلفة أقل(.)335
-166

وأخي ار وليس آخ ار ،يوصـ ـ ــي دليل المنشـ ـ ــآت المحدودة المسـ ـ ــؤولية بان المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة

والمتوس ـ ـ ــطة يجي أن تحتف بس ـ ـ ــجالت معينة ،تش ـ ـ ــمل ما يلي (أ) المعلومات المودعة لدى الس ـ ـ ــجل التجاري؛

(س) قواعـد التنظيم ،إذا اعتمـدت تلـ القواعـد خطيـا أو دونـت بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل آخر؛ (ج) هويـة مـديري الكيـان العتبـاري
المعينين وأعضـ ــائه ومالكيه المنتفعين ،إن وجدوا ،السـ ــابقين والحاليين ،وكذل آخر عناوين اتصـ ــال معروفة لهم؛

(د) البيانات المالية ،إن وجدت؛ (ب) اإلق اررات أو التقارير الضـريبية؛ (و) أنشــطة المنشــاة الصــغرى أو الصــغيرة

أو المتوس ـ ــطة وعملياتها وش ـ ــؤونها المالية( .)336ويمكن أن يس ـ ــاعد بناء س ـ ــجل جيد للمعلومات المتعلقة بالمنش ـ ــاة

الصـغرى أو الصـغيرة أو المتوسـطة ،وخاصـة البيانات المالية وغيرها من السـجالت المالية ،في جذس المسـتثمرين

في األس ــهم في المس ــتقبل (وأيض ــا في الوص ــول إلى المؤسـ ـس ــات المالية الرس ــمية بس ــهولة أربر) في ض ــوء زيادة

مصداقية المنشاة الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة وانخفاض التكاليف المرتبطة بتدابير العناية الواجبة.
-2

تسجيل المنشآت التجارية
-167

()337

إضـ ــافة إلى التاسـ ــيس ،يوجد مدخل آخر للوصـ ــول إلى القتصـ ــاد الرسـ ــمي يتمثل في التسـ ــجيل لدى

سـ ـ ــلطات عمومية معينة (غالبا ما تكون السـ ـ ــجل التجاري ،بل أيضـ ـ ــا مصـ ـ ــلحة الض ـ ـ ـرائي أو هي ة الضـ ـ ــمان

الجتماعي) .وفي بلدان عديدة ،تلزم المؤس ـ ـسـ ــات من جميا األحجام والطبائا التي ترغي في إضـ ــفاء الطابا

الرس ـ ــمي عليها بالتس ـ ــجيل في الس ـ ــجل التجاري .إل أن إجراءا ت التس ـ ــجيل ،ش ـ ــانها ش ـ ــان تاس ـ ــيس المنش ـ ــآت

التجارية ،قد تكون مفرطة األعباء والتكلفة بالنسـبة للعديد من المنشـآت التجارية الصـغيرة ،مما قد يفوق ما لها

من مصلحة في العمل في القتصاد الرسمي.

 -168ويحدد دليل األونســيترال التشـريعي بشــان المباد األســاســية للســجل التجاري (( )2019دليل الســجل

التجاري) المباد الرئيس ـ ـ ــية والممارس ـ ـ ــات الجيدة فيما يتعلق بتس ـ ـ ــجيل المنش ـ ـ ــآت وكيفية إنجاز اإلص ـ ـ ــالحات
الالزمة .وهو يهدف إلى تبسـ ــيط وترشـ ــيد إجراءات تسـ ــجيل المنشـ ــآت التجارية من أجل تشـ ــجيا إضـ ــفاء طابا

نظامي على المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ،مما يزيد ،من ثم ،فرصــها في الحصــول على التمويل

ويحســن شــهرتها لدى الجمهور والســوق .ويقترل دليل الســجل التجاري أيضــا أن توضــا حوافز تحث المنشــآت

الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة وغيرها من المنشـآت على المتثال لمتطلبات التسـجيل .وتختلف أنوا الحوافز
تبعا للسـياق القتصـادي والتجاري والتنظيمي المحدد ،وقد تشـمل تعزيز فرت الحصـول على الئتمان بالنسـبة

__________
( )334المرجا نفسه ،الفقرة ( 32سينشر قريبا).
( )335المرجا نفسه ،الفقرة ( 33سينشر قريبا).
( )336المرجا نفسه ،التوصية ( 30سينشر قريبا).
( )337نقلت األمانة هذا القسم تحت هذا الجزء من مشرو الدليل بالنظر إلى أن تسجيل المنشآت التجارية وثيق الصلة أيضا بالمنشآت

الصغرى والصغيرة والمتوسطة الراغبة في إضفاء الطابا الرسمي عليها .ونقحت األمانة أيضا هذا القسم إلبراز أهمية التسجيل على
نحو أفضل في سياق الحصول على الئتمان.
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للمنشـ ــآت التجارية المسـ ــجلة( .)338وفي سـ ــياق اإلعانات أو البرامإل الحكومية الرامية إلى تعزيز نمو المنشـ ــآت

الصـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ـ ــطة (مثل التدابير المتخذة خالل جائحة كوفيد ،)19-من المرجح أل تسـ ـ ـ ــتفيد
المنشآت التجارية غير المسجلة من هذ المزايا.

 -169ويشـ ـ ـ ــجا دليل السـ ـ ـ ــجل التجاري أيضـ ـ ـ ــا على تسـ ـ ـ ــجيل المنشـ ـ ـ ــآت التجارية ،التي قد ل تكون ملزمة
بالتس ـ ــجيل في الس ـ ــجل التجاري (بل قد تكون خاض ـ ــعة للتس ـ ــجيل اإللزامي لدى س ـ ــلطات عمومية أخرى ،مثل

س ــلطات الضـ ـرائي والض ــمان الجتماعي) ويتيح لتل المنش ــآت أن تس ــتفيد من عدد من الخدمات التي توفرها

الدولة والسجل والكيانات األخرى ،بما في ذل تيسير الحصول على الئتمان(.)339
-170

ومن أجل تعزيز المسـ ــاءلة والشـ ــفافية وتحسـ ــين فرت الحصـ ــول على الئتمان أو اجتذاس السـ ــتثمار،

قد تود المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة تقديم ونشــر معلوماتها المالية( .)340ول تلزم المنشــآت الصــغرى
والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة عموما بتوفير نفس القدر من المعلومات الذي تلزم بتقديمه الش ـ ــركات ذات الملكية العامة

ول بتقديمها بالوتيرة نفسـها ،لكنها قد تسـتفيد من حوافز قوية للتيام بذل  ،ول سـيما ما تطورها وتقدمها .فالمنشـآت

التي ترغي في تحسـين فرت حصـولها على الئتمان أو جذس السـتثمار قد تود بيان أنها تخضـا للمسـاءلة عن
طريق تقديم معلومات ،على س ـ ـ ـ ــبيل المثال ،عن وض ـ ـ ـ ــعها المالي واحتياجاتها ال أرس ـ ـ ـ ــمالية (بما في ذل األربال

وعوائد األســهم) ،فضــال عن معلومات عن مجلس اإلدارة .ومن غير المرجح أن تشــغل تل العتبارات المنشــآت

الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تبقى صغيرة ،ولكنها يمكن أن تهمها في سيرها للنمو(.)341

 -171وأخي ار وليس آخرا ،كثي ار ما تكون المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة التي تديرها نســاء ممثلة
تمثيال زائدا في القتصـ ــاد غير الرسـ ــمي .ومن المرجح أن تكون الفجوات المالية أربر بالنسـ ــبة لتل المنشـ ــآت

مقارنة بالمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة التي يديرها الرجال في غالبية البلدان بسـبي التحيزات الثقافية

أو القيود القتصــادية والجتماعية والقانونية (انظر الفقرة  .)6وفي هذا الصــدد ،يوص ـي دليل الســجل التجاري
على وجه التحديد بان تتمتا النس ـ ـ ـ ــاء بحقوق متس ـ ـ ـ ــاوية وقابلة لإلنفاذ في الحص ـ ـ ـ ــول على خدمات التس ـ ـ ـ ــجيل
التجاري ،وينبغي أل تميز شروا تسجيل المنشآت التجارية ضد المسجلين المحتملين بسبي نو جنسهم(.)342

وينبغي أيضـا أن توضـا سـياسـات لجما بيانات من السـجل التجاري مقدمة طوعا عن المسـجلين فيه ومفصـلة

حســي نو الجنس دون تحديد هوية أصــحابها ،مما قد يســاعد الدول على تحديد نطاق الحواجز غير الرســمية
أمام إنشاء إطار تسجيل محايد جنسانيا للمنشآت التجارية(.)343

مالحظة إلى الفريق العامل لعل الفريق العامل يود أن  ‘1ينظر فيما إذا كان س ــيوص ــي باس ــتخدام المعايير

الدولية القائمة ذات الص ـ ــلة بتاس ـ ــيس المنش ـ ــآت التجارية وحوكمة الش ـ ــركات وكذل تبس ـ ــيط إجراءات تس ـ ــجيل

المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآت التجـاريـة على النحو الـذي نوقش في القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمين أعال  ‘2 ،يحـدد مجـالت محتملـة أخرى يمكن

تحس ــينها في المس ــتقبل لتيس ــير اس ــتخدام األدوات القائمة على األس ــهم لحص ــول المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة

والمتوسطة على الئتمان.

__________
( )338دليل األونسيترال التشريعي بشان المباد األساسية للسجل التجاري ( ،)2018الفقرة .23
( )339تشمل المزايا األخرى حماية المنشاة أو اسمها التجاري ،واتاحة الفرت اإلضافية إلحراز النمو ،وتحسين بروز صورة المنشاة لعامة
الناس ولألسواق .انظر المرجا نفسه ،الفقرة .125

( )340المرجا نفسه ،الفقرة .155
( )341المرجا نفسه ،الحاشية  ،20الصفحة .63
( )342المرجا نفسه ،التوصية .34
( )343المرجا نفسه ،التوصية  34والفقرة .175
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جيم -تدابير أخرى لتعزيز حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على االئتمان
 -172حسبما ذكر آنفا (انظر الفقرة  ،)98تؤدي عدة تدابير سياساتية وتنظيمية أيضا ،إضافة إلى التدابير

التشـريعية ،دو ار هاما في تيســير حصــول المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على الئتمان .وتبعا لذل ،
يتنـاول هـذا الجزء من مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو الـدليـل تـدخالت معينـة (مثـل إعـداد التقـارير الئتمـانيـة ،ودعم إعـادة الهيكلـة،

وآليات تسـ ـ ـ ـ ـ ــوية المنازعات) ينبغي أن تنفذها الدول ،كحد أدنى ،لدعم إمكانية حصـ ـ ـ ـ ـ ــول المنشـ ـ ـ ـ ـ ــآت التجارية

الصغيرة على الئتمان(.)344
-1

نظم ضمان االئتمان

()345

 -173وفي بلدان كثيرة ،ول سيما ذات القتصادات الناش ة أو القتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية ،تمثل

نظم ضـ ـ ــمان الئتمان أداة رئيسـ ـ ــية من أدوات السـ ـ ــياسـ ـ ــة العامة لمعالجة الفجوة التمويلية للمنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى
والص ـ ــغيرة التي تعد في غالبية البلدان المس ـ ــتفيد الرئيس ـ ــي من هذ النظم (مقارنة المنش ـ ــآت المتوس ـ ــطة)(.)346

وتقلل نظم ض ــمان الئتمان من مخاطر اإلقراض بالنس ــبة للمؤسـ ـس ــات المالية ألنها تض ــمن ،عادة لقاء رس ــوم

تدفعها المؤس ـ ـسـ ــة المالية أو المنشـ ــاة الصـ ــغرى أو الصـ ــغيرة أو رالهما ،أن يسـ ــدد نظام ضـ ــمان الئتمان كل

القرض الذي تمنحه المؤسـ ـس ــة المالية للمنش ــاة الص ــغرى أو الص ــغيرة ،أو جزءا منه ،في حالة تخلف المنش ــاة
عن السـ ــداد .ويخول سـ ــداد القرض المتعثر نظام ضـ ــمان الئتمان الحق في المطالبة باسـ ــترداد المبلغ المدفو

من المنشاة الصغرى أو الصغيرة (انظر الفقرات  192إلى .)197
-174

ومن المزايا اإلضـ ــافية أن نظم ضـ ــمان الئتمان قد تيسـ ــر للمؤس ـ ـسـ ــات المالية التغلي على مشـ ــكلة

تباين المعلومات وتقلل من انخفاض ربحية إقراض المنشآت الصغرى والصغيرة( ،)347وقد تيسر أيضا حصول

المنشآت الصغرى والصغيرة على الئتمان الرسمي ،ألنها إما تلغي أو تخفف من الحاجة إلى تلبية اشتراطات

توفير الضمانات الرهنية ،وهو ما قد تعجز المنشآت الصغرى والصغيرة عن تلبيته ،مما يحسن شروا القرض
بالنسـ ـ ـ ــبة للمنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ــغيرة .وقد لوحظت مزايا أخرى ،وان كان مداها ما زال موضـ ـ ـ ــا نقا .

وهذا يعني أن نظم ضـ ـ ــمان الئتمان قد تسـ ـ ــاعد المؤسـ ـ ـسـ ـ ــات المالية على ارتسـ ـ ــاس الخبرة في إدارة القروض

المقدمة للمنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة ،مما يش ـ ـ ــجا على إجراء المزيد من التطورات في هذ الش ـ ـ ـريحة من

الس ــوق؛ وهي قد تس ــاعد المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة التي كانت س ــتس ــتبعد من س ــوق اإلقراض على ترس ــيخ
سمعتها في مجال السداد بما يمكن أن ييسر القتراض من المؤسسات المالية في المستقبل(.)348

 -175وتوض ـ ـ ـ ــح منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتص ـ ـ ـ ــادي أربعة أنوا رئيس ـ ـ ـ ــية من نظم ض ـ ـ ـ ــمان
الئتمـان هي  ‘1نظم ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان الئتمـان العموميـة حيـث يدفا الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان مبـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة من الميزانيـة الحكومية

مما يعطي النظام مص ــداقية كبيرة داخل القطا المصـ ـرفي؛  ‘2نظم ض ــمان الش ــركات التي عادة ما ينشـ ـ ها
القطا الخات (مثل المصـ ـ ـ ـ ــارف والغرف التجارية) التي تسـ ـ ـ ـ ــتفيد عموما من المشـ ـ ـ ـ ــاركة المباش ـ ـ ـ ـ ـرة للقطا

المصـرفي؛  ‘3نظم الضـمان المتبادل التي هي منظمات خاصـة ومسـتقلة تشـكلها وتديرها المنشـآت الصـغرى
والصـ ـ ــغيرة التي تتوافر لها سـ ـ ــبل محدودة للحصـ ـ ــول على قروض مصـ ـ ــرفية؛  ‘4النظم الدولية التي ترسـ ـ ــيها

__________

( )344نقحت األمانة الفقرة الفتتاحية من هذا القسم لضمان اتساقها ما مشرو الدليل المعاد تنظيمه.
( )345نقحت األمانة صياغة عدة فقرات في هذا القسم إلزالة الصياغات اإلمالئية ،بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة
والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)76

( )346بالنظر إلى أن المنشآت الصغرى والصغيرة هي المستفيد الرئيسي من نظم ضمان الئتمان ،فإن هذا القسم يركز على هذ المنشآت التجارية.
(.OECD, Discussion Paper on Credit Guarantee Schemes, 2010, p. 4 )347
( )348المرجا نفسه ،الصفحتان  4و.5
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المبـادرات الثنـائيـة أو المتعـددة األطراف للحكومـات أو المنظمـات الحكوميـة الـدوليـة/المنظمـات غير الحكوميـة،
والتي تجما في كثير من األحيان بين ص ـ ـ ـ ــندوق ض ـ ـ ـ ــمان وبرامإل للمس ـ ـ ـ ــاعدة التقنية( .)349وفي بلدان عديدة،

أنشـ ت أيضـا نظم لضـمان اعتمادات التصـدير لدعم المنشـآت التجارية ،بما فيها المنشـآت الصـغرى والصـغيرة

والمتوس ـ ـ ــطة من جميا األحجام واألنوا  ،التي تتاجر عبر الحدود .وقد يكون لهذ النظم طبيعة مختلفة تتراول

بين كونها مؤسسات مملوكة للدولة (مثل المصارف) وشرارات بين القطاعين العام والخات(.)350
(أ)

نظم ضمان االئتمان العمومية
-176

تعد نظم ض ـ ـ ـ ــمان الئتمان العمومية واحدة من آليات الدعم العمومية الرئيس ـ ـ ـ ــية لتيس ـ ـ ـ ــير حص ـ ـ ـ ــول

المنش ـ ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ـ ــغيرة على الئتمان .ومن ا ليات األخرى ذات النطاق المماثل برامإل اإلقراض

المباش ــر ،وتس ــهيالت التعهد بقروض للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة على س ــبيل الض ــمانة الرهنية مقابل إعادة

التمويل من المص ـ ـ ــارف المركزية ،ودعم الض ـ ـ ـرائي وأس ـ ـ ــعار الفائدة( .)351وثمة أهداف مختلفة قد تحفز التيام

بتل التدخالت الحكومية ،مثل سـ ــد الفجوة التمويلية للمنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة ،أو تحسـ ــين إنتاجية ورفا

ف ــات معينــة من منظمي المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريا ،أو دعم العمــالــة .وكثي ار مــا تكون األزمــات المــاليــة الوطنيــة أو الــدوليــة

أو غيرها من األحدا

الس ــتثنائية التي تؤثر س ــلبا على قدرة الس ــوق على توفير الئتمان للمنش ــآت الص ــغرى

والصــغيرة هي العامل المحفز الرئيســي وراء دعم الدول المباشــر للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة .وقد أثبتت نظم
ضـ ـ ــمان الئتمان العمومية أنها أداة فعالة بشـ ـ ــكل خات لمواجهة التقلبات الدورية من أجل التصـ ـ ــدي للعواقي

السلبية لنهيار سوق الئتمان الناجم عن تل األزمات أو األحدا (.)352

 -177بيد أنه ل نظم ضمان الئتمان العمومية ول غيرها من آليات الدعم العمومية تشكل بديال عن وجود

إقراض فعال قائم على السوق ،ألنها قد تنشئ اختاللت في األسواق ،مثل توجيه األموال إلى منشآت صغرى

أو صـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة غير منتجة ،أو إطالة أمد وجود شـ ـ ـ ـ ـ ــركات ينبغي تصـ ـ ـ ـ ـ ــفيتها ،أو الحيلولة دون تنو مصـ ـ ـ ـ ـ ــادر

التمويل( .)353وقد تضر نظم ضمان الئتمان العمومية على وجه الخصوت بالشركات غير المؤهلة للوصول
إلى نظم الضـ ــمان؛ وقد تثبط المؤسـ ـسـ ــات المالية عن بذل العناية الواجبة بشـ ــكل سـ ــليم ،خاصـ ــة عندما يغطي

نظام ض ـ ــمان الئتمان المبلغ الكامل لخس ـ ــارة القرض؛ وتوجد مخاطرة بالس ـ ــتخدام غير الس ـ ــليم ألموال دافعي

الضـ ـ ـرائي التي تمول نظم الضـ ـ ــمان تل ؛ وتثبط المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة عن النمو لتصـ ـ ــبح منشـ ـ ــآت
متوسطة الحجم ألنها قد تفقد أهليتها لالستفادة من نظم ضمان الئتمان العمومية( .)354ولتجني هذ المخاطر

وتحقيق أقصى استفادة من فوائد هذ النظم ،قد يكون من المستصوس استخدام نظم ضمان الئتمان العمومية
وغيرها من آليات الدعم العمومية كتدابير تكميلية لإلقراض القائم على السوق ،بغرض تصحيح المشارل التي
تعجز آليات اإلقراض الخاصـ ــة عن معالجتها .وسـ ــيسـ ــمح ذل أيضـ ــا للبلدان أن توسـ ــا نطاق الفرت المتاحة

للمنشـ ـ ـ ـآت الصـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ــغيرة والممولين لالنخراا في معامالت التمويل .فعلى سـ ـ ـ ــبيل المثال ،يمكن لنظم

__________
( )349المرجا نفسه ،الصفحتان  7و.8
( )350انظر على سبيل المثال  .https://www.oecd.org/mena/competitiveness/ismed-export-credit-agencies.htmوأضافت
األمانة هذ اإلشارة إلى نظم ضمان الئتمان الخارجي ،بناء على اقترال الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين

( ،A/CN.9/1090الفقرة .)78

(M. Dubovek and S. Owada, Secured Lending Stimulants: the Role and Effects of Public Credit Guarantees )351

.in Japan, U. PA. ASIAN L. REV. Vol. 16, 2021, p. 378

( )352المرجا نفسه ،الصفحات .427-374
( )353المرجا نفسه ،الصفحة .416
(.The World Bank and FIRST Initiative, 2015, Principles for Public Credit Guarantee Schemes for SMEs, p. 120 )354
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ض ـ ـ ــمان الئتمان العمومية أن تحفز الممول على تقديم ائتمان إض ـ ـ ــافي غير مض ـ ـ ــمون إلى منش ـ ـ ــاة ص ـ ـ ــغرى

أو صغيرة حاصلة بالفعل على قرض مشمول بنظام لضمان الئتمان من الممول(.)355

معايير ل نظم ضمان الئتمان العمومية الفعالة
أسس نظم ضمان الئتمان العمومية
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ينبغي أن يسـ ـ ــترشـ ـ ــد في تشـ ـ ــغيل نظام ضـ ـ ــمان الئتمان بمبدأي المسـ ـ ــاءلة والشـ ـ ــفافية ،فضـ ـ ــال عن

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام النـاجا والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم للموارد العموميـة( .)356ويمكن للـدول أن تكفـل ذلـ من خالل المعـايير التـاليـة

أن توضـ ـ ـ ــا مسـ ـ ـ ــبقا أهداف نظم ضـ ـ ـ ــمان الئتمان ومعايير أدائها ،وأن يتيم أداؤها

()357

بانتظام وكذل تاثيرها

اإليجابي والسـلبي على السـوق السـوق .وعلى الرغم من أن القوانين وا ليات التجارية لتسـوية المنازعات تسـوية

عادلة ،بما في ذل اإلجراءات التي تباش ـ ـ ـ ــر خارج المحكمة ،تؤدي دو ار رئيس ـ ـ ـ ــيا في تهي ة بي ة تمكينية لعمل
نظم ضمان الئتمان ،فإن تصميم النظم الكفؤة وتشغيلها يعتمدان على مزيإل من التدابير التشريعية والتنظيمية

التي تراعي عادة األسـ ـ ـ ـ ــس القانونية لنظام ضـ ـ ـ ـ ــمان الئتمان ،ومعايير األهلية المقررة للمنشـ ـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ـ ــغرى
والصــغيرة والمؤس ـســات المالية ونطاق تغطية القروض ،والتخفيف من المخاطر ،ومتطلبات الضــمانة الرهنية،
والرسوم وقواعد الستدامة ،واسترداد أي خسائر للقروض بواسطة نظام ضمان الئتمان.

-179

وتشــير "مباد البرامإل العامة لضــمانات التســهيالت الئتمانية للمنشــآت الصــغيرة والمتوســطة" التي أعدها

رـل من البنـ الـدولي ومؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  FIRST Initiativeفي عـام  ،)358(2015إلى أن مثـل ذلـ اإلطـار القـانوني

أو التنظيمي يمكن أن يكون جزءا من قانون الشــركات أو قانون الجهاز المصـرفي أو قانون ينظم المؤسـســات .وفي
الدول التي تقدم فيها الضــمانات مباشـرة من الحكومة المركزية وليس من كيانات مســتقلة منشــاة لهذا الغرض (انظر

الفقرة  ،)180من المستصوس أن تعالإل القوانين السارية مسؤولية الدولة فيما يتعلق بتوفير الخدمة.

 -180ويمكن أن ينشـ ــا نظام ضـ ــمان الئتمان العمومي ككيان مسـ ــتقل له شـ ــخصـ ــية اعتبارية ،ما السـ ــمال
للحكومة بالحتفار بالملكية والسـيطرة عليه .وفي الحالة األخيرة ،ينبغي أن يوضـح اإلطار القانوني والتنظيمي

المنطبق ما يلي  ‘1كيف تمـارس الدولة ملكيتهـا؛  ‘2من يمثلهـا (مثـل و ازرة أو وكالة وما إلى ذل ) والجهة
الحكومية التي س ـ ــتش ـ ــرف على النظام؛  ‘3الش ـ ــروا واألحكام العامة التي تنطبق على اس ـ ــتثمارات الحكومة؛
 ‘ 4العالقـة بين الـدولـة بـاعتبــارهـا مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمــة ومجلس إدارة النظــام وادارتـه؛  ‘5مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر تمويـل النظــام.

واذا اختارت الدولة إنشـ ـ ـ ـ ــاء نظام ضـ ـ ـ ـ ــمان الئتمان في شـ ـ ـ ـ ـرارة ما القطا الخات ،فإن تحديد مسـ ـ ـ ـ ــؤوليات

والتزامات الطرفين كليهما بوض ــول س ــيس ــاعد على حماية حقوق المس ــاهمين الذين يمثلون األقلية ،وهم كيانات

القطا خات في األغلي ،وتعزيز مشاركتهم النشطة في الحوكمة وعمليات صنا القرار(.)359

__________
( )355طلي الفريق العامل ،في دورته السابعة والثالثين ،إلى األمانة أن توضح في هذ الفقرة (الفقرة  166من الوثيقة )A/CN.9/WG.I/WP.126
أن نظم ضمان الئتمان ليست بديال عن اإلقراض القائم على السوق ( ،A/CN.9/1090الفقرة  .)77وهكذا استعاضت األمانة عن الجملة

األخيرة من الفقرة للتاريد على الطابا التكميلي لنظم ضمان الئتمان واإلقراض القائم على السوق.

( )356بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  ،)76أضافت األمانة إشارة إلى "شفافية" نظم
ضمان الئتمان العمومية في بداية المناقشة .واضافة إلى ذل  ،سلطت الضوء على أهمية خضو النظم "للمساءلة".

( )357انظر EBCI-Vienna Initiative, Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South-Eastern

.Europe – a report by the Vienna Initiative Working Group on Credit Guarantee Schemes, 2014, p. 55

( )358تشمل المباد أربعة مجالت هي  ‘1اإلطار القانوني والتنظيمي؛  ‘2حوكمة الشركات وادارة المخاطر؛  ‘3اإلطار التشغيلي؛
 ‘ 4الرصد والتقييم .ويركز هذا القسم من مشرو الدليل على جواني المباد ذات الصلة بنطاقه.

( )359البن الدولي ومؤسسة ( FIRST Initiativeالحاشية  354أعال ) ،صفحة .14
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 -181ومن أجل العمل بكفاءة ،من األهمية بمكان أن يحدد نطاق اختص ــات نظم ض ــمان الئتمان قطا

(قطاعات) المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة التي يس ـ ــتهدفها النظام وكذل الخط الرئيس ـ ــي (الخطوا الرئيس ـ ــية)

لنشـ ـ ـ ـ ــاطه ،وأن يعرف نطاق الختصـ ـ ـ ـ ــات بدرجة من التسـ ـ ـ ـ ــا على نحو يكفي لسـ ـ ـ ـ ــتيعاس تطورات الدورة

القتصـ ـ ــادية في القطا المسـ ـ ــتهدف (القطاعات المسـ ـ ــتهدفة)( .)360ومن األهمية بنفس القدر أن تنشـ ـ ــا آليات

لمراجعة نطاق الختصــات بصــفة دورية من أجل تقييم مدى اســتمرار صــالحيته بمرور الوقت .واضــافة إلى
توفير الض ـ ـ ـ ـ ــمانات الئتمانية ،يجوز أن يش ـ ـ ـ ـ ــمل نطاق الختص ـ ـ ـ ـ ــات خدمات أخرى ،مثل توفير المعلومات

والمســاعدة التقنية والتدريي والســتشــارات( .)361وتعد الســتقاللية اإلدارية والمســاءلة لنظم ضــمان الئتمان في

تنفيذ اختص ــاص ــها أمرين أس ــاس ــيين ،ويمكن أن يكفل تحتيقهما على نحو أفض ــل إذا لم تكن العمليات اليومية
لنظام ضــمان الئتمان خاضــعة ألي تاثير ســياســي( .)362وبدون أموال كافية ،ل يمكن لنظام ضــمان الئتمان

أن ينفذ اختص ــاص ــاته بفعالية .ولض ــمان توافر التمويل على مس ــتوى كاف ،من المس ــتص ــوس أن يحدد اإلطار

القانوني أو التنظيمي المبلغ المطلوس توافر وأن يحدد مسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية الدولة فيما يتعلق بتوفير رأس المال األولي
واإلعانات اإلضافية خالل فترة حياة نظام ضمان الئتمان(.)363

 -182ويمكن لنظم ضـ ـ ــمان الئتمان العمومية ،باعتبارها التزامات طارئة ،أن تعرض الدولة لمخاطر كبيرة
في الميزانيــة ينتإل عنهــا تــدفقــات نقــديــة خــارجــة غير متوقعــة وزيــادة في الــديون .ولتخفيف هــذ المخــاطر،

من األهميـة بمكـان أن تجري الـدولـة تقييمـا طويـل األجـل لمثـار المترتبـة عليهـا في الميزانيـة قبـل أن تنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئ
نظـامـا لضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان الئتمـان .وأي تقييم واف للمخـاطر المـاليـة يـاخـذ في العتبـار عـادة العوامـل التي يحتمـل أن

تؤثر على التوازن المــالي العــام للنظــام ،وكــذل ـ خيــارات توزيا المخــاطر بين األطراف (أي نظــام ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان
الئتمان والمؤسسات المالية المقرضة والمقترضين) المشاركة في النظام.

معايير األهلية
 -183ينبغي أن تعتمد نظم ض ـ ـ ـ ـ ــمان الئتمان الكفؤة على معايير واض ـ ـ ـ ـ ــحة وش ـ ـ ـ ـ ــفافة لألهلية فيما يتعلق
بالمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمؤسـسـات المالية المقرضـة والقروض ،التي ينبغي أن تكون مكشـوفة لالطال

العام وأن تس ـ ـ ـ ــتعرض بانتظام .ويتيح أيض ـ ـ ـ ــا توخي الش ـ ـ ـ ــفافية والوض ـ ـ ـ ــول في هذ المعايير للدولة أن تتجني

اس ـ ــتخدام األموال العمومية المس ـ ــتثمرة في تش ـ ــغيل نظام ض ـ ــمان الئتمان اس ـ ــتخداما غير س ـ ــليم .ففيما يتعلق

بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة ،من المهم أن يوضـح ما إذا كانت المنشــاة الصــغرى أو الصــغيرة المؤهلة يمكن

أن تكون شـركة أو مالكا وحيدا ،وكذل القطا الذي تعمل فيه .وقد تشـمل المعايير اإلضـافية الحجم (ويعرف
عادة بالحد األقص ـ ـ ـ ـ ــى لعدد الموظفين وقيمة الموجودات والمبيعات) أو القطا الفرعي

()364

أو حدا أدنى لمدة

التشــغيل( .)365وفي دول معينة ،قد تشــمل المتطلبات القانونية وجود صــلة ما الولية القضــائية التي يوفر فيها

الض ــمان ،مثل المكان الذي تدار فيه المنش ــاة التجارية( .)366ومن المس ــتص ــوس أن تتال للدول إمكانية توس ــيا

__________

( )360المرجا نفسه ،الصفحة .15
( )361المرجا نفسه.
( )362استعاضت األمانة عن مصطلح "الرقابة الحكومية" بإيراد إشارة إلى التاثير السياسي على نظام ضمان الئتمان العمومي ،بناء على
طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)77

( )363البن الدولي ومؤسسة ( FIRST Initiativeالحاشية  354أعال ) ،صفحة .13
( )364المرجا نفسه ،الصفحة .18
( )365انظر على سبيل المثال نظام  BizSMEالماليزي الذي يقتضي مرور حد أدنى من الوقت في التشغيل يتراول في كثير من األحيان
بين سنة واحدة وخمس سنوات.

( )366في حالت معينة ،انظر اإلمارات العربية المتحدة ،يلزم أيضا أن يكون مواطنو تل الولية القضائية شركاء في الملكية أو اإلدارة
لتجني صرف ضمانات لمؤسسات ليس لها صلة حتيتية بالولية القضائية الداعمة .وفي حالت أخرى ،مثل أيرلندا ،يجوز أن
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نطاق معايير األهلية للمنش ـ ـ ـ ـ ــآت التجارية المس ـ ـ ـ ـ ــتفيدة من النظام في حالة حدو أزمة مالية كبرى أو حالت

طوار أخرى لها تاثير على القتصاد المحلي(.)367
-184

وتماشـ ـ ــيا ما اإلطار القانوني والتنظيمي المعمول به ،يمكن أن تضـ ـ ــا نظم ضـ ـ ــمان الئتمان برامإل

مخصـصـة للف ات الفرعية للشـركات

()368

من قبيل الشـركات الناشـ ة والمصـدرين وشـركات التكنولوجيا المتقدمة،

أو أن تس ـ ـ ــتهدف مجموعات محددة من منظمي المش ـ ـ ــاريا مثل النس ـ ـ ــاء أو الش ـ ـ ــباس من أجل تش ـ ـ ــجيا تنظيم
المشـاريا في تل الشـرائح .وفي المقابل ،يجوز للنظم أن تعد قائمة بالمنشـآت الصـغرى والصـغيرة غير المؤهلة
(على أس ـ ــاس ملفها الئتماني وس ـ ــمعتها في الس ـ ــداد ،على س ـ ــبيل المثال)( ،)369أو قد تس ـ ــتبعد ص ـ ـراحة بعل

القطاعات الفرعية من نطاق عملياتها(.)370
-185

وتسـ ــتفيد المؤسـ ـسـ ــات المالية المقرضـ ــة أيضـ ــا من وجود معايير أهلية واضـ ــحة ،يمكن تحديدها ربما على

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس مؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات موض ـ ـ ـ ـ ـ ــوعيـة مثـل قـدرتهـا على خـدمـة المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآت التجـاريـة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة وقـدراتهـا على إدارة

المخاطر( .)372(،)371وتشــمل المؤسـســات المالية المؤهلة عادة( ،)373على ســبيل المثال ل الحصــر ،مصــارف التنمية
أو المصـ ــارف التجارية أو مؤس ـ ـسـ ــات الئتمان المرخصـ ــة أو مقدمي الخدمات المالية غير المص ـ ـرفية الخاضـ ــعين

لإلشـ ـ ـ ـراف( ،)374أو التعاونيات الئتمانية( ،)375أو الكيانات غير الربحية التي تهدف في المقام األول إلى دعم تنمية
المنشـ ــآت التجارية الصـ ــغيرة( .)376ومن شـ ــان إمكانية إدراج ف ات أخرى من المؤس ـ ـسـ ــات المالية المؤهلة أن تسـ ــاعد

البلدان على تلبية الحاجة إلى توفير السيولة بسرعة أثناء الكوار الطبيعية الكبرى أو األزمات المالية(.)377

__________
يستبعد نظام ضمان الئتمان المؤسسات التي تشكل جزءا من مجموعة شركات أوسا نطاقا أو التي تمتل هي ات عمومية أو

مستثمرون أجاني حصة كبيرة منها.

( )367على سبيل المثال ،خالل جائحة كوفيد ،19-وسعت بلدان عديدة معايير األهلية لتشمل صناعات أو أعمال تجارية محددة ،بل
وشركات كبيرة أيضا ،تعمل في قطاعات استراتيجية .انظر IMF, Special Series on COVID-19, 2020, Legal

.Considerations on Public Guarantees Schemes Adopted in Response to the COVID-19 Crisis, p. 2
( )368صممت بعل نظم ضمان الئتمان خصيصا لمساعدة المؤسسات التي تمارس أعمال تجارية في قطاعات معينة تعتبر ضعيفة أو
محرومة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الئتمان ،مثل المنشآت التجارية الزراعية أو الصناعية (انظر على سبيل المثال

"( "Nigerian Agricultural Credit Guarantee Scheme Fundصندوق نظام ضمان الئتمان الزراعي في نيجيريا)).

( )369في مالطة وأيرلندا ،يجوز استبعاد المنشآت التجارية التي أعلن إفالسها أو التي أبرمت اتفاقات إلعادة الهيكلة ما الدائنين أو التي
أدين موظفوها اإلداريون أو التنفيذيون بسوء السلوك المهني مثل الحتيال أو الفساد أو غسل األموال.

( )370على سبيل المثال ،ل يمنح الدعم في ليتوانيا للشركات العاملة في مجالت المقامرة والذخيرة وانتاج وبيا التبغ والكحول.
( )371البن الدولي ومؤسسة ( FIRST Initiativeالحاشية  354أعال ) ،الصفحة .18
( )372بعل البلدان ل تحدد صراحة أو ل تنشر معايير األهلية العامة للمؤسسات المالية المقرضة (سلوفينيا مثال) ،في حين أن بلدانا
أخرى تعين المؤسسات المالية المقرضة المؤهلة بواسطة معايير عامة مجردة (مثل شيلي) أو من خالل قائمة (غير حصرية)

بالمؤسسات المعتمدة التي خضعت لعملية فرز (مثل الهند أو نيوزيلندا).
( )373حسنت األمانة هذ الجملة لزيادة وضول الن

.

( )374على سبيل المثال ،في الفلبين.
( )375على سبيل المثال ،في الب ارزيل.
( )376على سبيل المثال في مصر ،حيث ينفذ برنامإل المنشآت التجارية الصغيرة والناش ة ( )SEBمن خالل منظمات غير حكومية متعاقدة.
( )377على سبيل المثال ،خالل جائحة كوفيد ،19-أدرجت بعل الدول في ف ة المقرضين كيانات مالية غير مصرفية (مثل المؤسسات

المالية اإللكترونية ومقدمي خدمات الدفا في إسبانيا أو الخدمات البريدية الوطنية في سويسرا) .انظر IMF, Special Series on

( COVID-19الحاشية  367أعال ) ،الصفحة  ،2و M. Dreyer and K. Nygaard, 2020, Lessons Learned in

 ،Designing and Implementing Support for Small Businessesمتال على الرابط التالي

.https://som.yale.edu/blog/lessons-learned-in-designing-and-implementing-support-for-small-businesses

انظر أيضا أمثلة الفلبين أو كندا أو أستراليا .ولكي يعتبر مقدمو الطلبات مؤهلين للمشاركة في هذ النظم لضمان الئتمان ،قد يطلي
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 -186وأخيرا ،سـ ـ ــيؤدي وجود قوانين أو لوائح تنظيمية واضـ ـ ــحة بشـ ـ ــان أنوا القروض المؤهلة للتغطية إلى

تجني اتخاذ نظام ضـ ـ ــمان الئتمان لق اررات تقديرية أو تعسـ ـ ــفية قد تعرض فعاليته للخطر .وفي هذا الصـ ـ ــدد،

من المسـ ـ ـ ـ ـ ــتصـ ـ ـ ـ ـ ــوس إدراج كل من القروض المتعلقة بالنفقات التشـ ـ ـ ـ ـ ــغيلية (مثل المرتبات واإليجار والمرافق)
والقروض المتعلقة بتمويل الس ـ ـ ـ ـ ــتثمار ،ألن النو األول يس ـ ـ ـ ـ ــاعد على الحفار على الوظائف في المنش ـ ـ ـ ـ ــآت

الصــغرى والصــغيرة المعرضــة لإلعســار بســبي عدم كفاية الئتمان القصــير األجل ،ويســاعد النو ا خر على
خلق فرت العمل والنمو القتصادي الطويل األجل(.)378

التخفيف من مخاطر نظم ضمان الئتمان العمومية
 -187حسـ ـ ــبما ذكر أعال  ،قد تعرض نظم ضـ ـ ــمان الئتمان العمومية الحكومات لمخاطر مالية عالية ألن
الدولة قد تفتقر إلى األموال الالزمة لخدمة اللتزامات الناشـ ة عن الضـمانات المحتإل بها ،ول سـيما في أوقات

األزمات .وكمبدأ عام ،ينبغي تبعا لذل أن تتبا الق اررات المتعلقة بإنشاء نظم ضمان الئتمان العمومية عملية
تكفل فهم مقرري السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات للمخاطر المرتبطة بنظم ضـ ـ ـ ـ ــمان الئتمان .ويمكن أن يتراول ذل بين إبالغ

البرلمـان بنو النظـام وآثـار وكيف يمكنـه أن يؤثر على الميزانيـة العموميـة ،من أجـل الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على موافقـة
البرلمان على إنش ــاء النظام .إض ــافة إلى ذل  ،يجوز للدول ،عند تص ــميم نظام ض ــمان الئتمان ،أن تس ــتخدم
آليات مختلفة للتخفيف من مخاطر عمله .فعلى س ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل المثال ،قد تض ـ ـ ـ ـ ـ ــا حدا أقص ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،إما كمبلغ ثابت

أو رنسـ ـ ـ ــبة م وية ،للتعرض اإلجمالي للنظام .ويمكن أن يكون الحد األقصـ ـ ـ ــى ثابتا أو أن يجري تنتيحه على
فترات محددة .وبدل من ذل  ،قد يقررون وضـ ـ ـ ـ ـ ــا حد أقصـ ـ ـ ـ ـ ــى لحجم القروض الفردية المضـ ـ ـ ـ ـ ــمونة بموجي

النظام( .)379وقد تختار الدول أيضــا أن تطبق ســياســة للرســوم قائمة على المخاطر يتعين بموجبها دفا رســوم

ض ـ ـ ــمان أعلى للقروض التي تنطوي على مخاطر أعلى .وقد ينطوي ذل على تحديد ف ات مختلفة للمخاطر،

ما فرض رسوم ثابتة محددة سلفا على كل ف ة.

 -188ومن أرثر الطرق شـيوعا للحد من المخاطر األخالقية التي تتعرض لها المؤسـسـات المالية المقرضـة
هي من خالل إنش ــاء ض ــمانات جزئية تس ــتخدم آلية نس ــبة التغطية ،وذل لتحديد نس ــبة تعرض القروض التي

يضمنها نظام ضمان الئتمان .وتتطلي هذ ا ليات تصميما دقيقا حتى توفر حماية كافية للمؤسسات المالية

المقرضة في حالة تخلف المنشاة الصغرى أو الصغيرة عن السداد ،وتشجعها في الوقت نفسه على رصد أداء

تل المنشــآت بانتظام .على ســبيل المثال ،يمكن أن يكون ارتفا نســبة التغطية جذابا جدا للمؤس ـســات المالية
المقرضـ ــة ،ألنها سـ ــتحظى بالحماية من مخاطر الئتمان وقد ل يكون لديها حافز للمشـ ــاركة في أنشـ ــطة لفرز

المخاطر والرصـ ــد بشـ ــكل سـ ــليم ،مما يؤدي من ثم إلى اإلفراا في المخاطرة (مثل تقديم الئتمان إلى منشـ ــآت

ص ــغرى وص ــغيرة معرض ــة لمخاطر عالية) وتعريل اس ــتدامة النظم للخطر( .)380وفي المقابل ،إذا لم يتحمل
نظام ض ــمان الئتمان س ــوى حص ــة ص ــغيرة من المخاطر ،فإن المؤسـ ـس ــات المالية قد تتجاهل البرنامإل(.)381

__________

منهم على نحو ما أن يثبتوا أنهم تضرروا من جائحة كوفيد ،19-مثال من خالل عدم تحقق تدفقات نقدية متوقعة ومنتظمة أو تضرر
حجم األعمال أو تكبد تكاليف تشغيل إضافية في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة.

( )378البن الدولي ومؤسسة ( FIRST Initiativeالحاشية  354أعال ) ،الصفحتان  18و.19
( )379خالل جائحة كوفيد ، 19-زادت دول كثيرة مؤقتا الحد األقصى لحجم القروض باستخدام معايير مثل نو المنشاة وحجمها ،أو إيرادات
المنشاة الصغرى أو الصغيرة .وفي دول معينة ،تسمح القوانين المنطبقة باستثناءات على أساس كل حالة على حدة في حالة مصلحة
األمن القومي ،أو حماية الوظائف ،أو أهمية المنشاة التجارية بالنسبة لالقتصاد الوطني .انظر IMF, Special Series on

( COVID-19الحاشية  367أعال ) ،الصفحة .3

(( IMF, Special Series on COVID-19 )380الحاشية  367أعال ) ،الصفحة .2
(R. Ayadi and S. Gadi, Access by MSMEs to Finance in the Southern and Eastern Mediterranean: What )381

.role for credit guarantee schemes?, MedPro Technical Report, 2013, p. 11
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وعادة ما تدفا الحتياجات الس ــياس ــاتية قرار الدولة بش ــان نس ــبة التغطية .ومن المؤكد أن وجود تقاس ــم متوازن

للمخاطر بين نظام ض ـ ـ ــمان الئتمان والمؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة المالية المقرض ـ ـ ــة س ـ ـ ــيحفز هذ األخيرة على رص ـ ـ ــد األداء

الئتماني للمنشـ ــاة الصـ ــغرى أو الصـ ــغيرة رصـ ــدا دقيقا( .)382وينبغي أن يشـ ــار بوضـ ــول إلى نسـ ــبة التغطية في
التفاق التعاقدي المبرم بين نظام ضــمان الئتمان والمؤس ـســة المالية ،وينبغي أن يوضــح التفاق أيضــا كيفية

تقاسم الخسائر بين الطرفين.
-189

وبما أن توزيا المخاطر بين نظام ضـمان الئتمان والمؤسـسـات المالية المقرضـة يتاثر بما لكل منهم

من أدوار ومس ـ ــؤوليات ،فمن المهم أن يحدد اإلطار القانوني بوض ـ ــول تل األدوار والمس ـ ــؤوليات .والممارس ـ ــة

الجيدة هي أن يوضح على وجه الخصوت أن ق اررات اإلقراض تستند إلى السلطة التقديرية المطلقة للمؤسسة

المالية والمعايير التي ينبغي أن تستند إليها تل الق اررات (مثل الجدارة الئتمانية للمنشآت الصغرى والصغيرة؛

ومدى تواؤم القرض المضـ ـ ـ ـ ـ ــمون ما أعمال المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــة المالية واقدامها على المخاطرة؛ وما إذا كان يمكن

اس ـ ـ ــتخدام القروض المض ـ ـ ــمونة كض ـ ـ ــمانة رهنية للحص ـ ـ ــول على تس ـ ـ ــهيالت الس ـ ـ ــيولة التي يوفرها المص ـ ـ ــرف

المركزي) ،وأن نظام ضمان الئتمان مسؤول عن الموافقة على ضمانات محددة(.)383
 -190وقد تكون هناك مخاطر أخالقية فيما يخ

المنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة أيض ـ ـ ــا ،ألنها قد تقدم

معلومات مضـللة أو ل تكشـف عن معلومات حسـاسـة للمؤسـسـة المالية المقرضـة ،وقد تسـاعد ممارسـات تقاسـم

المخاطر على منا ذل  .ومن الممارســات الموصــى بها أن تلزم المنشــاة الصــغرى أو الصــغيرة بتقديم ضــمانة

رهنية في معرض إثبات التزامها بالس ـ ـ ــداد .إل أن ش ـ ـ ــروا الض ـ ـ ــمانات الرهنية المفرطة يمكن أن تكون منافية

للغرض من الض ــمان ،وينبغي أن يعمل نظام ض ــمان الئتمان ما المؤس ـس ــة المالية المقرض ــة لتحديد مس ــتوى
مناسـي لشـرا الضـمانة الرهنية يحد من المخاطر األخالقية للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة دون أن يثبط عزيمة
تل المنشآت عن التقدم بطلي للحصول على قروض(.)384

الرسوم
 -191عادة ما تحدد رس ـ ــوم الض ـ ــمان في اإلطار القانوني أو التنظيمي لنظم ض ـ ــمان الئتمان وليس على
أسـاس كل حالة على حدة ،عادة بفرض رسـوم مقطوعة ثابتة أو متغيرة .وعند تحديد الرسـوم ،يعد إيجاد توازن

بين أهداف برنامإل الضـ ــمان واسـ ــتدامته المالية ممارسـ ــة جيدة .وينبغي أن تغطي الرسـ ــوم ،ما الدخل الذي قد
يحص ــل عليه نظام ض ــمان الئتمان من أنش ــطته الس ــتثمارية وأي إعانات حكومية ،تكاليف العمليات والتكلفة

المتوقعة لمخاطر الئتمان .وتسـ ـ ـ ــاعد شـ ـ ـ ــفافية سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــة التسـ ـ ـ ــعير على جعل نظام ضـ ـ ـ ــمان الئتمان جذابا
للمستخدمين المحتملين .وتكفل إمكانية تعديل الرسوم على أساس الظروف المحددة للبلد استدامة النظام(.)385

فعلى سـبيل المثال ،تضـا دول معينة ،اسـتجابة ألي أزمة كبرى تؤثر على هيارلها القتصـادية العامة ،حدودا

قصوى لمبالغ الرسوم التي يمكن تقاضيها أو تحظر فرض الرسوم(.)386

__________
( )382اتفق الفريق العامل ،في دورته السابعة والثالثين ،A/CN.9/1090( ،الفقرة  )77على أن يبين في هذ الفقرة (الفقرة  177من الوثيقة
 ) A/CN.9/WG.I/WP.126أن نسبة التغطية يمكن أن تؤثر على رصد الممولين ألداء المقترضين .ونفذت األمانة تل المداولت

بإضافة جملتين جديدتين  ‘1بعد الجملة الفتتاحية؛ و  ‘2قبل الجملة األخيرة.
(( IMF, Special Series on COVID-19 )383الحاشية  367أعال ) ،الصفحة .4

( )384البن الدولي ومؤسسة ( FIRST Initiativeالحاشية  354أعال ) ،الصفحة .20
( )385حذفت األمانة اإلشارة إلى تعديل رسوم نظم ضمان الئتمان بناء على تاريخ خسائرها الئتمانية وتطورات ومستجدات السوق ،بناء
على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)77

( )386على سبيل المثال ،األزمة الناجمة عن جائحة كوفيد .19-وفي هذا الصدد ،انظر IMF, Special Series on COVID-19

(الحاشية  367أعال ) ،الصفحة .3
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تخلف المنشآت الصغرى أو الصغيرة عن السداد واسترداد خسائر القروض
 -192يعد وجود عملية ش ـ ــفافة حس ـ ــنة التوقيت إلدارة تخلف المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى أو الص ـ ــغيرة عن الس ـ ــداد
وما يليها من مطالبات من المؤسـ ـسـ ــات المالية المقرضـ ــة أم ار أسـ ــاسـ ــيا لتشـ ــغيل نظام ضـ ــمان الئتمان بكفاءة
ولبناء وادامة ثقة مؤس ـس ــات اإلقراض فيه( .)387ويمكن تحقيق ذل حين يوض ــح اإلطار القانوني أو التنظيمي

والترتيبات التعاقدية الظروف الدقيقة التي تدفا إلى تدخل نظام ضـ ــمان الئتمان ،مثل بدء إجراءات اإلعسـ ــار

ضد المنشاة الصغرى أو الصغيرة أو تاخر المنشاة عن سداد القرض(.)388

 -193وفي بعل الوليات القضــائية( ،)389تعتبر الضــمانات التي تصــدرها نظم ضــمان الئتمان ضــمانات
مسـتقلة ،حيث ل يرتبط التزام الضـامن بالدين األسـاسـي (انظر الفقرة  .)137وفي بعضـها ا خر ،يتحمل نظام
ضـ ــمان الئتمان مسـ ــؤولية تابعة

()390

(انظر الفقرة  )139حيث يعتمد إنفاذ الضـ ــمان أو صـ ــالحيته على إنفاذ

الدائن الرئيسي أو صالحيته ،وان جاز للنظام أن يسدد دفعة مؤقتة إلى المؤسسة المالية على أساس الخسائر

المتوقعة بعد التخلف عن الس ـ ــداد .واذا كان إنفاذ المؤسـ ـ ـس ـ ــات المالية للض ـ ــمانات مرتبطا بحدو "خس ـ ــائر"،

فسـ ــيلزم توخي الوضـ ــول بشـ ــان متى وكيف يجري العتراف بان تل الخسـ ــائر وقعت وأن المؤس ـ ـسـ ــات المالية

تحملتها( .)391إل أنه سـيكون من المسـتصـوس أن تسـتكشـف المؤسـسـات المالية المقرضـة ،قبل تقديم مطالباتها،
حلول بديلة استباقية ،بما يشمل جدولة القروض ،كي يتسنى للمنشاة الصغرى أو الصغيرة سداد القرض(.)392

-194

ويمكن لوجود إجراءات دفا واضــحة وشــفافة للضــمان أن تتجني حدو منازعات مكلفة بين المؤس ـســات

المالية المقرضـ ــة ونظم ضـ ــمان الئتمان .وتعد التفاقات التعاقدية المبرمة بين النظام والمؤسـ ـسـ ــة المالية التي تن

على الش ــروا التي تكون فيها مطالبة ما مقبولة ،والحد األقص ــى لمبلغ الفوائد غير المس ــددة الذي يغطيه الض ــمان،

واطــار زمني لتس ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة المطــالبــات ،خطوة أوليــة للحفــار على عالقــة س ـ ـ ـ ـ ـ ــليمــة بين هــذين الطرفين .وتتمثــل إحــدى
الممارسـات الشـائعة في تحديد حد أدنى من وقت النتظار اإللزامي بعد صـرف القرض قبل أن يتسـنى تقديم مطالبة

إلى نظام ضــمان الئتمان ،وقد اقترل أن تحدد أيضــا المدة القصــوى بعد أول دفعة (دفعات) لم تســدد ،دون اشــتراا

اتخاذ إجراءات قانونية ضـ ــد المنشـ ــاة الصـ ــغرى أو الصـ ــغيرة( .)393واضـ ــافة إلى ذل  ،من المسـ ــتصـ ــوس أن تقتضـ ــي
التفاقات تقديم شرل كتابي تفصيلي في حالة رفل المطالبة(.)394

-195

وأخيرا ،يلزم توخي الوض ـ ـ ـ ــول فيما يتعلق بحقوق نظام ض ـ ـ ـ ــمان الئتمان بمجرد أن يدفا الض ـ ـ ـ ــمان(.)395

والمبدأ القانوني العام هو أن حقوق أو مطالبات المؤسـ ـ ـسـ ـ ــة المالية المقرضـ ـ ــة لدى المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة

أو غيرها من األطراف المدينة تسـ ـ ـ ـ ـ ــند إلى نظام ضـ ـ ـ ـ ـ ــمان الئتمان (الحلول القانوني ،أي أن يحل دائن محل دائن
آخر) .ومن أجل كفالة علم جميا األطراف بذل  ،من المهم أن ين
الضـمان وأن ين

صـراحة على حق الحلول في أحكام وشـروا

الحكم بوضـول على أن نظام ضـمان الئتمان يمكنه أن يمارس هذا الحق دون انتظار أن تسـدد

__________
( )387البن الدولي ومؤسسة ( FIRST Initiativeالحاشية  354أعال ) ،الصفحة .22
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), SMEs’ Credit Guarantee Schemes in )388

.Developing and Emerging Economies: Reflections, Setting-up Principles, Quality Standards, 2014, p. 59

( )389على سبيل المثال ،إيطاليا والوليات المتحدة( IMF, Special Series on COVID-19 .الحاشية  367أعال ) ،الصفحة .5
( )390على سبيل المثال ،فرنسا وهولندا .المرجا نفسه ،الصفحة .5
( )391المرجا نفسه.
( )392البن الدولي ومؤسسة ( FIRST Initiativeالحاشية  354أعال ) ،الصفحة .22
( )393المرجا نفسه.
( )394المرجا نفسه.
( )395المرجا نفسه.
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أي مبالغ أخرى غير مضـمونة إلى المؤسـسـة المالية .وثمة شـرا أسـاسـي لتنفيذ الحلول القانوني تنفيذا فعال ،بطبيعة

الحال ،هو أن يعترف اإلطار القانوني المحلي بان حلول نظام ضمان الئتمان العمومي قابل لإلنفاذ قانونا .ويجوز

أن تبرم نظم معينة لض ـ ـ ــمان الئتمان ،من أجل تعزيز حقوقها في الحلول ،اتفاقا منفص ـ ـ ــال ما المنش ـ ـ ــاة الص ـ ـ ــغرى

أو الصغيرة توافق هذ األخيرة بموجبه على تعويل النظام فيما يتعلق باي مبالغ تدفا.

 -196ويمكن أن يخول نظ ــام ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــان الئتم ــان العمومي حقوق الحلول عن ع ــدد أربر مم ــا يلزم من
المؤس ـســات المالية المقرضــة ،مما قد يشــكل تهديدا لســتدامته المالية .ومن أجل تخفيف هذ المخاطر ،اقترل

أن تقوم نظم ض ـ ــمان الئتمان بتحويل القروض المض ـ ــمونة إلى ص ـ ــكوك س ـ ــهمية أو ش ـ ــبه س ـ ــهمية ،وأن تنقل

النكشــافات إلى مؤس ـســات عمومية أخرى (مثل مصــارف التنمية) أو أدوات اســتثمارية متخص ـصــة يمكنها أن

تدير تل المواقف على نحو أفضل .وفي حالة القروض المضمونة للمنشآت الصغرى ،قد يكون تحويل الدين
إلى ص ـ ـ ـ ش ـ ـ ــبه س ـ ـ ــهمي ،مثل التزام ض ـ ـ ـريبي في المس ـ ـ ــتقبل ،خيا ار أرثر قابلية للتطبيق ،بالنظر إلى ارتفا

تكاليف رصد الستثمار في رأس المال(.)396
-197

واذا كان نظام ضـ ــمان الئتمان ل يقدم إل ضـ ــمانات جزئية ،يجوز للنظام والمؤسـ ـسـ ــة المالية المقرضـ ــة،

رليهما ،أن يقدما مطالبة ضـ ــد المنشـ ــاة الصـ ــغرى أو الصـ ــغيرة المتعثرة .ومن أجل تحسـ ــين الكفاءة ،قد يحدد التفاق
التعاقدي ما إذا كانت المؤسـســة المالية المقرضــة أم نظام ضــمان الئتمان أم كالهما مســؤول عن اســترداد الدين من

المنشـاة الصـغرى أو الصـغيرة .ولتحقيق أقصـى قدر من النتائإل ،قد يكون من المالئم أن يعهد نظام ضـمان الئتمان

إلى المؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة المالية بهذ المهمة ،بالنظر إلى أن المؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات المالية لديها عادة أدوات أرثر للحصـ ـ ـ ــول على

معلومات عن المنش ــاة الص ــغرى أو الص ــغيرة وربما حوافز أقوى لس ــترداد الدين .وفي بعل الدول( ،)397يطلي من
المؤسسة المالية المقرضة أن تتصرف كوكيل لنظام ضمان الئتمان أثناء مرحلة اإلنفاذ(.)398

(ب)

نظم الضمان الخاصة
 -198حسـ ــبما ذكر أعال (انظر الفقرة  ،)175يجوز أيضـ ــا أن يتولى القطا الخات تمويل وتشـ ــغيل نظم
ضـ ـ ــمان الئتمان مباشـ ـ ـرة ،ويمكن لتل النظم أن تتخذ شـ ـ ــكل نظم الضـ ـ ــمانات المؤسـ ـ ـسـ ـ ــية أو نظم الضـ ـ ــمان

المتبادل .ويمكن أن تكون النظم األولى شـ ــركات ذات مسـ ــؤولية محدودة أو شـ ــركات عمومية محدودة يحكمها

قانون الشـ ـ ـ ــركات .وفي بعل الوليات القضـ ـ ـ ــائية ،تعتبر نظم ضـ ـ ـ ــمان الشـ ـ ـ ــركات بمثابة مؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات مالية
متخصصة وتتماشى لوائحها التنظيمية التحوطية ما تل المعمول بها في المصارف(.)399

 -199وعادة ما تنشــا نظم الضــمان المتبادل بواســطة منشــآت صــغرى أو صــغيرة مســتقلة أو الرابطات التي
تمثلها لغرض توفير الضـ ـ ـ ـ ـ ــمانات ألعضـ ـ ـ ـ ـ ــائها فقط( .)400وهي تتخذ في كثير من األحيان الشـ ـ ـ ـ ـ ــكل القانوني

للتعاونيات وتحكمها التشـ ـريعات المحلية ذات الص ــلة .وعندما تتولى منش ــآت ص ــغرى أو ص ــغيرة إنش ــاء النظم

مباشـ ـرة ،تس ــهم تل المنش ــآت في تكوين رأس المال ،وتش ــارك في ص ــنا القرار ،وتتحمل المس ــؤولية المش ــتركة

عن الئتمانات غير المسـددة .وعندما تنشـئ رابطات ممثلي المنشـآت التجارية تل النظم ،فإنها تكون مسـؤولة

__________
( )396انظر https://blogs.worldbank.org/psd/protection-reallocation-public-credit-guarantee-schemes-post-

.pandemic-world

( )397على سبيل المثال ،شيلي .انظر ( IMF, Special Series on COVID-19الحاشية  367أعال ) ،الصفحة .5
( )398المرجا نفسه.
(.GIZ, SMEs’ Credit Guarantee Schemes in Developing and Emerging Economies, 2014, p. 22 )399
( )400المرجا نفسه ،الصفحة .15
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عن تش ــغيلها( .)401وعلى الرغم من أن نظم الض ــمان المتبادل تمول إلى حد كبير من رس ــوم العض ــوية ،فإنها
تشغل في بلدان معينة بشكل من أشكال الدعم الحكومي(.)402

 -200وقد ترى المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات المالية أن اإلقراض في إطار نظم الض ـ ـ ــمان المتبادل مربح ،بالنظر إلى أن
تقييم المخاطر ومتابعة سـ ـ ـ ــداد القروض قد يتولى تيسـ ـ ـ ــيرهما الكيان المشـ ـ ـ ــرف على نظام الضـ ـ ـ ــمان المتبادل.

وقد يخفل ذل من التكاليف اإلدارية للمؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة المالية انخفاض ـ ـ ــا ل باس به .أما على جاني الطلي ،فقد

يعزز القتراض من خالل نظام الضـمان المتبادل إمكانية حصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة المجدية على

الئتمان ،بالنظر إلى أن نظم الضــمان المتبادل قد تكون مجهزة لتقييم طلباتها بالحصــول على قروض بشــكل
أفضـ ــل من نظم ضـ ــمان الئتمان العمومية .واضـ ــافة إلى ذل  ،تسـ ــتطيا نظم الضـ ــمان المتبادل ،بالنظر إلى

وضـ ــعها التفاوضـ ــي ،أن تتفاوض ما المؤسـ ـسـ ــات المالية المقرضـ ــة على أسـ ــعار فائدة قروض أقل من فرادى

المنشآت الصغرى والصغيرة.

 -201إل أن هناك تحديات في تشغيل نظم الضمان المتبادل قد تؤثر على استدامتها على المدى الطويل.

وهذ تش ـ ــمل ،على وجه الخص ـ ــوت ،ارتفا مس ـ ــتوى التجزؤ ،ألن غالبية هذ النظم تخدم طائفة محدودة من

المنشــآت التجارية؛ وانخفاض مســتوى وفورات الحجم في توفير الضــمانات ،ما وجود تكاليف تشــغيلية مرتفعة

نسـ ـ ــبيا؛ وارتفا مسـ ـ ــتوى التعرض للمخاطر ،بسـ ـ ــبي تغطيتها الجغرافية والقطاعية المحدودة .وفي عدة بلدان،
أدت هذ التحديات إلى إجراء عمليات دمإل أو جما بين نظم الضمان المتبادل المختلفة لخفل تكلفة الخدمة

وتوسـ ـ ــيا نطاق المعروض من صـ ـ ــكوك الضـ ـ ــمان .وأدى ذل بدور أيضـ ـ ــا إلى رفا مس ـ ـ ـتوى الكفاءات التقنية

للكيانات المشرفة على النظم وكذل مستوى مهاراتها واستراتيجياتها(.)403
(ج)

النظم الدولية لضمانات االئتمان
-202

قد يلزم تقديم مسـاعدة دولية إلنشـاء وتشـغيل نظم ضـمان الئتمان في البلدان التي ل توجد فيها تل

النظم (بسـ ـ ـ ــبي نق

الموارد أو في البلدان الهشـ ـ ـ ــة والمتاثرة بالنزاعات) أو التي لم تنجح فيها نظم مماثلة في

الس ـ ـ ـ ــابق وتحتاج إلى إعادة توجيه .وبناء عليه ،دش ـ ـ ـ ــنت عدة منظمات دولية أو إقليمية ،من بينها مص ـ ـ ـ ــارف

التنمية العالمية واإلقليمية (مثل البن الدولي( ،)404ومص ـ ـ ــرف التنمية ا س ـ ـ ــيوي( ،)405وبن التنمية األفريقي)،

نظمـا دوليـة لضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان الئتمـان في شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اررـات ما كيـان من الكيـانـات المحليـة ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء كـان ذلـ هي ـة عـامة

(مثل و ازرة) أو مؤس ـ ـس ـ ــة مالية أو رابطة خاص ـ ــة أو منظمة غير حكومية .ومن بين المنظمات الدولية ،تجدر
اإلشـ ـ ــارة إلى أن برنامإل األمم المتحدة اإلنمائي

()406

وصـ ـ ــندوق األمم المتحدة للمشـ ـ ــاريا اإلنتاجية يعمالن في

مجــال تعزيز نظم الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان الــدوليــة إمــا بــالتعــاون ما الحكومــات الوطنيــة أو ما المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف اإلنمــائيــة.
وتوجد أيضـا نظم لضـمان الئتمان يمولها القطا الخات وتعمل على المسـتوى اإلقليمي أو الدولي ،مثل تل

__________
(L. Cusmano, SME and Entrepreneurship Financing: The Role of Credit Guarantee Schemes and Mutual )401
Guarantee Societies in supporting finance for small and medium-sized enterprises, in OECD SME and

.Entrepreneurship Papers No. 1, 2013, p. 24
(( OECD, Credit Guarantee Schemes )402الحاشية  347أعال ) ،الصفحتان  8و.9
(( L. Cusmano, SME and Entrepreneurship Financing )403الحاشية  401أعال ) ،الصفحتان  67و.68
( )404انظر .www.worldbank.org/en/topic/smefinance
( )405انظر على سبيل المثال | “ADB to Provide Local Currency Lending to Support MSMEs Growth in Kazakhstan

”.Asian Development Bank

( )406على سبيل المثال ،دعم برنامإل األمم المتحدة اإلنمائي و ازرة السياحة والتجارة والصناعة والمصرف التجاري الوطني في تيمور-ليشتي
إلنشاء مرفق لضمان القروض للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مساعدة مالية.
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التي تديرها مؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة غرامين ( )Grameen Foundationالتي تقدم المسـ ـ ـ ــاعدة إلى مؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التمويل

األصغر المحلية واإلقليمية وغيرها من المنظمات المماثلة.

 -203وعادة ما تنشــا نظم ضــمان الئتمان الدولية بالقتران ما باقات المســاعدات التقنية ،من أجل تيســير

تص ـ ــميمها وتنفيذها( .)407ويمكن أن يكون لها أهداف مختلفة ،مثل دعم تنمية المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة

عموما

()408

أو مجموعات محددة من منظمي المش ـ ــاريا (مثل النس ـ ــاء والش ـ ــباس ومجموعات األقليات وما إلى

ذل ) أو تنمية المنشآت الصغرى والصغيرة العاملة في قطاعات محددة (مثل القطا الرقمي أو الريفي)(.)409

-2

تدابير لتيسير تقييم الجدارة االئتمانية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
-204

()411 (،)410

يتمثل العنصر الحاسم في أي اتفاق إقراض في قرار الممول بشان تقديم الئتمان إلى المقترض من

عدمه .واإلدارة الحكيمة تس ـ ـ ـ ــتلزم أن يجري الممولون تقييما س ـ ـ ـ ــليما للجدارة الئتمانية للمقترض ،أي مس ـ ـ ـ ــتوى

المخاطر والقدرة على ســداد القرض والســتعداد لســداد  .وقد يشــكل ذل صــعوبات في حالة الشــركات الكبيرة،

التي قد يتوافر بس ـ ـ ـ ــهولة ما يخص ـ ـ ـ ــها من تفاص ـ ـ ـ ــيل متعلقة باألداء التجاري للش ـ ـ ـ ــركة وبياناتها المالية ودرجة
تعرضـها للمخاطر المالية .وفي المقابل ،قد يصـبح هذا األمر أرثر إجهادا وأرثر تكلفة (مقارنة بتيمة القرض)

فيما يتعلق المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة ،خصـوصـا المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والشـركات الناشـ ة

(التي يشير إليها هذا القسم باألساس) ،والتي قد تكون بياناتها غير كافية أو غير موثوقة ،إن وجدت أصال.
-205

وبســبي هذا التباين في المعلومات ،غالبا ما يكون الممولون أرثر إحجاما عن إقراض المنشــآت الصــغرى

والصـغيرة من الشـركات األربر حجما .وهذا بدور يقلل من خيارات المنشـآت الصـغرى والصـغيرة في الحصـول على
الئتمـان ،ألنـه يمكن أن يترجم إلى طلـي تقـديم موجودات كضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـانـة رهنيـة (قـد ل تتوافر للمنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغرى

أو الصـ ـ ـ ـ ــغيرة) أو ضـ ـ ـ ـ ــمانات شـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ــية ،أو عرض خدمات أو منتجات غير مالئمة أو حتى في عمل اختيار

اس ــتغاللي .ومن أجل تقليل تباين المعلومات إلى أدنى حد ،توص ــي مجموعة العش ـرين ومنظمة التعاون والتنمية في
الميدان القتصـ ـ ــادي بتطوير بنى تحتية للمعلومات لغرض تقييم مخاطر الئتمان ،تدعم إجراء تقييم دقيق للمخاطر

في تمويل المنشآت التجارية الصغيرة ،وحيثما كان ذل ممكنا ،توحيد المعلومات المتعلقة بمخاطر الئتمان واتاحتها

للمشـ ـ ــاركين في السـ ـ ــوق ومقرري السـ ـ ــياسـ ـ ــات المعنيين ،بما في ذل على الصـ ـ ــعيد الدولي من أجل تعزيز أنشـ ـ ــطة
المنش ــآت التجارية الص ــغيرة عبر الحدود ومش ــاركتها في س ــالس ــل التيمة العالمية( .)413(،)412وفي بلدان معينة ،أنش ــا
اإلطار القانوني والتنظيمي آليات لتبادل المعلومات تتالف من مص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر متعددة ومتكاملة يجي على الممولين من

__________

(A. Green (2003), Credit Guarantee Schemes for Small Enterprises – An Effective Instrument to Private )407

.Sector-led Growth, p. 19

( )408على سبيل المثال ،يهدف صندوق الضمان األفريقي ،الذي أنشئ تحت قيادة بن التنمية األفريقي ،إلى تعزيز فرت حصول
المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل .انظر .www.iadb.org/en/idb-finance/guarantees

( )409انظر ،على سبيل المثال ،برنامإل وكالة التنمية الدولية التابعة للوليات المتحدة ومؤسسة التمويل اإلنمائي في زامبيا ،حيث تشتركان
ما ثالثة مصارف مختلفة لتقديم قروض مضمونة عبر قطاعات وأغراض مختلفة،

.www.usaid.gov/documents/development-finance-corporation

( )410نقحت األمانة عنوان القسم لبيان تركيزها على نطاق أوسا على التدابير الرامية إلى تقييم الجدارة الئتمانية للمنشآت الصغرى
والصغيرة والمتوسطة ،بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)79

( )411تماشيا ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  ،)79نفذت األمانة تعديالت تحريرية في
القسم لتجني اتبا أي نهإل إمالئي.

(.G20/OECD High Level Principles on SME Financing, 2015, p. 6 )412
( )413نقلت األمانة إلى هنا هذ الجملة ،ما إدخال تعديالت تحريرية ،من القسم المتعلق بالشفافية (الفقرة  229من الوثيقة
 )A/CN.9/WG.I/WP.126من أجل تحسين اتساق الن

V.22-10516

.

79/105

A/CN.9/WG.I/WP.128

خاللهـا جما المعلومـات عن المقترض المحتمـل قبـل تقـديم الئتمـان .وهـذا يض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن قـدرة الممولين على إجراء تقييم

سليم للجدارة الئتمانية للمنشاة الصغرى أو الصغيرة وألي مخاطر ائتمانية محتملة .واألدوات المعروضة في الفقرات
التالية مثال على سبل الحد من تباين المعلومات(.)414

(أ)

إعداد التقارير االئتمانية
 -206تؤدي نظم إعداد التقارير الئتمانية ،حيثما وجدت ،دو ار رئيســيا في معالجة مشــكلة تباين المعلومات
ألنهــا تمكن من جما وتوزيا المعلومــات المــاليــة عن المقترضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين المحتملين ،ممــا يتيح للممولين أن يعرفوا

المزيد عن خصـائ

المنشـاة الصـغرى أو الصـغيرة ،وسـلوكها السـابق ،وسـجلها التاريخي فيما يتعلق بالسـداد،

ومخاطرها الئتمانية الحالية .وهذا يمكن أن يقلل من تكلفة قيام الممولين بتدابير الحرت الواجي ويســفر عن

أس ــعار أقل للفائدة للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة( .)415إل أن إعداد التقارير الئتمانية قد يكون أقل أهمية في
تقييم الجدارة الئتمانية للمنشــاة الصــغرى أو الصــغيرة في ســياق اإلق ارض القائم على العالقة بالمقترض ،حيث
تتيح التفاعالت بين الممول والمنشـ ـ ـ ــاة الصـ ـ ـ ــغرى أو الصـ ـ ـ ــغيرة ما مرور الوقت للممول أن يجما المعلومات
الالزمة لتقييم الجدارة الئتمانية لتل المنشـ ـ ــاة .وفي هذ الحالة ،قد تؤدي التقارير الئتمانية دو ار تكميليا لسـ ـ ــد

أي ثغرات متبتية.

 -207وقد يكون مقدمو خدمات التقارير الئتمانية إما كيانات عمومية أو شركات مملوكة للقطا الخات

وتلبي هــذ األخيرة احتيــاجــات الممولين من المعلومــات ،في حين أن البيــانــات التي تجمعهــا وتقــدمهــا األولى

موجهة لالســتخدام من جاني مقرري الســياســات والجهات التنظيمية وغيرها من الســلطات والكيانات .وفي كلتا
الحالتين ،تعمل الخدمة بشـ ـ ـ ــكل مماثل وقد تثير مسـ ـ ـ ــائل إجرائية وتكنولوجية وقانونية مماثلة فيما يتعلق بجما
البيانات ومعالجتها ،ونوعيتها ،ووص ـ ـ ـ ـ ــول المس ـ ـ ـ ـ ــتخدمين إلى المعلومات ،وكذل الجهات موض ـ ـ ـ ـ ــو البيانات

(أي األفراد أو الكيانات التجارية التي تشير إليها البيانات)(.)416
-208

وقـد لحظـت اللجنـة الـدوليـة المعنيـة بتقـارير الئتمـان افتقـار العـديـد من البلـدان إلى قوانين محـددة تتنـاول

إعداد التقارير الئتمانية للمنشـ ـ ـ ـ ـ ــآت .وفي حالت معينة ،قد تسـ ـ ـ ـ ـ ــد تل الفجوة بعل أحكام النظم القانونية المتعلقة

بإعداد التقارير الئتمانية للمسـ ـ ــتهلكين .إل أن هذ األحكام قد ل تنطبق جميعها على التقارير الئتمانية للمنشـ ـ ــآت،

ألن الش ـ ـ ـ ـ ــتراطات قد تكون مختلفة .فعلى س ـ ـ ـ ـ ــبيل المثال ،تتض ـ ـ ـ ـ ــمن المعلومات الالزمة لتقييم مخاطر المعامالت
التجارية عموما بيانات تتعلق بالدفا واألداء المالي أرثر بكثير مما هو مطلوس بالنسبة إلى فرادى المستهلكين(.)417

وعالوة على ذل  ،قد تكون حماية خصـ ــوصـ ــية الجهات موضـ ــو البيانات أقل أهمية في حالة المعلومات الئتمانية

للشركات ،وقد ل تنطبق األحكام التي تستند إليها على المنشآت الصغرى والصغيرة(.)418

 -209إل أن هنـاك جوانـي قـانونيـة وتنظيميـة معينـة تتعلق بـالتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيـل العـام لنظـام إعـداد التقـارير الئتمـانيـة

أو تيسـر جما وتبادل المعلومات ذات األهمية بالنسـبة إلعداد التقارير الئتمانية للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة

هي األخرى( .)419وفي هذا الصـ ـ ـ ــدد ،سـ ـ ـ ــيناقش هذا الفر بإيجاز ثالثة جواني هي  ‘1التزامات المنشـ ـ ـ ــآت

__________
( )414أعادت األمانة صياغة افتتاحية هذا القسم (الفقرتان  193و 194من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126من أجل تحسين الوضول.
( )415على سبيل المثال ،في كينيا ،ساعد تدشين خدمة التقارير الئتمانية على خفل أسعار الفائدة والضمانات الرهنية الالزمة ومعدلت
التخلف عن السداد فيما يخ

القروض في المصارف التجارية.

(.World Bank, General Principles for Credit Reporting, 2011, p. 7 )416
( )417المرجا نفسه ،الصفحة .13
(( World Bank, ICCR, Facilitating SME financing )418الحاشية  35أعال ) ،الصفحة .20
( )419المرجا نفسه.
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الصـغرى والصـغيرة باإلبالغ؛  ‘2الوصـول إلى خدمات إعداد التقارير الئتمانية؛  ‘3جودة البيانات .وتجدر

مالحظة أن أي نظام فعال إلعداد التقارير الئتمانية للمنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة ينبغي ،كاحد العتبارات

األوليــة ،أن يعترف بــان منظمــات المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريا كثي ار مــا يواجهن عتبــات أرثر من الرجــال في بنــاء تــاريخهن

الئتمــاني ،وذل ـ ألنهن قــد يفتقرن إلى وثــائق الهويــة التي يطلبهــا مقــدمو خــدمــات التقــارير الئتمــانيــة ،أو قــد

ل يكون لديهن حسـ ـ ـ ــاس لدى مؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة مالية رسـ ـ ـ ــمية أو ل يحملن بطاقة ائتمان ،مما قد يحول دون التفات
مقــدمي خــدمــات ال تقــارير الئتمــانيــة إلى طلبــاتهن .ولــذلـ من األهميــة بمكــان أن يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن اإلطــار القــانوني
والتنظيمي أحكاما تعالإل تل المسائل وتسمح للنساء ببناء تاريخهن الئتماني(.)420

‘1

التزامات اإلبالغ
-210

ل يبدو أن هناك متطلبات موحدة في جميا الوليات القض ـ ـ ـ ـ ـ ــائية لكي تقدم المنش ـ ـ ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ـ ـ ــغرى

والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة معلومــات مــاليــة إلى الهي ــات العموميــة وغيرهــا من الكيــانــات .وفي العــديــد من البلــدان ،ل توجــد

الت ازمــات بــاإلبالغ ،وفي دول أخرى ،ل تكفي المعلومــات المطلوبــة في كثير من األحيــان إلجراء تقييم قوي
للجدارة الئتمانية للمنشــاة التجارية .وعلى الرغم من أن هذا قد يســهم في تكوين المنشــآت الصــغرى والصــغيرة

والمتوسطة ونموها في المراحل األولية ألنه يقلل من بعل األعباء اإلدارية التي تواجهها ،فإنه ل ييسر إعداد

التقارير الئتمانية ومن ثم الحصـ ـ ـ ــول على الئتمان .واضـ ـ ـ ــافة إلى ذل  ،فإن عدم وجود التزامات باإلبالغ قد
يحول دون اتبا المنشـ ــآت التجارية الصـ ــغيرة ممارسـ ــات جيدة في مجال اإلبالغ المالي ،وهي ممارسـ ــات من
شــانها تكون في صــالحها ألنها ســتوفر دليال على شــفافيتها وخضــوعها للمســاءلة في عملياتها وتســاعدها على
اجتذاس الس ــتثمارات وهي في س ــبيلها إلى التقدم .وعالوة على ذل  ،عندما ل تكون على المنش ــآت الص ــغرى
والصـ ـ ـ ــغيرة التزامات باإلبالغ المالي ،قد ل يكون دائنوها على اسـ ـ ـ ــتعداد لتبادل معلومات مفصـ ـ ـ ــلة عن األداء
الئتماني بشانها ،ألن تل المعلومات قد تشمل بيانات مالية أساسية يمكن اعتبارها حساسة( .)421واعترافا بان

وجود معلومات متاحة لالطال العام (بشـان رأس المال المتداول أو الحتياجات ال أرسـمالية ،مثال) ،قد يسـاعد

على تدعيم س ـ ــمعة تل المنش ـ ــآت في الس ـ ــوق ،ينص ـ ــح كل من دليل األونس ـ ــيترال بش ـ ــان المنش ـ ــآت المحدودة

المســؤولية ودليل األونســيترال للســجل التجاري (انظر الفقرتين  166و )170الدول بتشــجيا المنشــآت التجارية

الصغيرة على تقديم المعلومات المالية طوعا إلى السلطات المختصة(.)422
-211

ومن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وجود إطـار قـانوني محلي يتنـاول متطلبـات الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـافيـة ويحـدد أي نو من المعلومـات

والبيانات التجارية ينبغي اعتبار س ـ ـ ـ ـريا ول يخضـ ـ ـ ــا لإلبالغ أن يشـ ـ ـ ــجا اإلبالغ المالي للمنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى

والصــغيرة وييســر إلى حد كبير .وفي الواقا ،يســاور عدة منشــآت صــغرى وصــغيرة القلق من أن الكشــف عن

البيانات المالية وغيرها من البيانات المتص ـ ــلة بنش ـ ــاطها التجاري قد يعوق قدرتها على المنافس ـ ــة في الس ـ ــوق،

ألنه سـ ــيسـ ــمح للمنافسـ ــين بالطال على معلومات حسـ ــاسـ ــة .ولضـ ــمان إيالء العتبار إلى احتياجات الدائنين
على قدم المسـاواة ،من المهم أيضـا أن يوازن اإلطار القانوني بين حق المنشـآت الصـغرى والصـغيرة في حماية
درايتها الفنية وحق دائنيها في جما البيانات المتعلقة بالئتمان وتحليلها وتوزيعها(.)423

__________
(N. Almod/var-Reteguis, K. Kushnir, and T.Meilland, in Women, Business and the law, Mapping the Legal )420

.Gender Gap in Using Property and Building Credit, p. 6

(( World Bank, ICCR, Facilitating SME financing )421الحاشية  35أعال ) ،الصفحة .20
( )422انظر دليل األونسيترال التشريعي بشان المباد الرئيسية للسجل التجاري ( ،)2018الفقرة  ،155ودليل األونسيترال التشريعي بشان
المنشآت المحدودة المسؤولية ( ،)2021الفقرة  .142وتماشيا ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين

( ،A/CN.9/1090الفقرة  ،) 80أبرزت األمانة أهمية تشجيا المنشآت التجارية الصغيرة على اإلفصال المالي طوعا بما يتسق ما
النصوت التشريعية السابقة التي أعدها الفريق العامل.

(( World Bank, ICCR, Facilitating SME financing )423الحاشية  35أعال ) ،الصفحة .21
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‘2

الوصول إلى خدمات إعداد التقارير الئتمانية
-212

يخدم مقدمو خدمات التقارير الئتمانية من القطاعين العام والخات مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيدين مختلفين ،لذل قد

تحكم قواعد مختلفة إمكانية الحص ـ ـ ـ ـ ـ ــول على خدماتهم .إل أنه ،حس ـ ـ ـ ـ ـ ــبما لح البن الدولي ،ينبغي لإلطار

القانوني والتنظيمي الذي يدعم إعداد التقارير الئتمانية أن ين

على خضـ ـ ــو الوصـ ـ ــول إلى البيانات لقواعد

محايدة بحيث يتمكن جميا مس ـ ـ ــتخدمي الخدمة الخاص ـ ـ ــة أو العمومية من الوص ـ ـ ــول إلى المعلومات في ظل
نفس الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا المقررة لذل النو من الخدمات (مثل رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول أو إمكانية الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى نفس

المعلومات)( .)424وقد تكون هناك اســتثناءات لمبدأ عدم التمييز هذا بســبي الغرض المنشــود من مقدم خدمات
التقارير الئتمانية .فعلى سـ ـ ـ ــبيل المثال ،قد ل يخدم بعل مقدمي خدمات التقارير الئتمانية العموميين الذين

أنشـ وا لدعم اإلشـراف المصـرفي وتحسـين توافر ونوعية بيانات الئتمان لفائدة الوسـطاء الخاضـعين لإلشـراف،

إل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم(.)425

‘3

جودة البيانات
 -213تش ــكل الجودة العالية للبيانات حجر الزاوية في أي نظام فعال إلعداد التقارير الئتمانية فهي تعني

أن بيانات وجيهة ودقيقة وجيدة التوقيت وكافية ،سـ ــلبية وايجابية على السـ ـواء ،تجما على أسـ ــاس منهجي من

مصـ ـ ــادر موثوقة ومناسـ ـ ــبة ومتاحة ،ويحتف بها لفترة زمنية كافية( .)426ويمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة
إلى رفل القروض دون مبرر ،وارتفـ ــا تكـ ــاليف القتراض ،وغير ذلـ ـ من العواقـ ــي غير المرغوس فيهـ ــا
بالنس ــبة للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة ومقدمي البيانات (مثل المص ــارف أو المؤسـ ـس ــات المالية أو الش ــركات

التجـاريـة) ومقـدمي خـدمـات التقـارير الئتمـانيـة .وتتوقف دقـة البيـانـات على كيفيـة جمعهـا ،وهو مـا يكون عـادة

من خالل القروض والعقود (انظر الفقرة  ،) 216وعلى الكيفيـ ــة التي يعـ ــالإل بهـ ــا مقـ ــدمو خـ ــدمـ ــات التقـ ــارير
الئتمانية البيانات األولية المتلقاة من أجل تحويلها إلى المنتجات النهائية التي سيطلا عليها الممولون(.)427

 -214ويمكن تحقيق جودة عـاليـة للبيـانـات من خالل وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إطـار قـانوني وتنظيمي يحـدد األغراض التي

يجوز جما البيانات من أجلها ،والظروف التي يمكن اس ـ ـ ـ ـ ــتخدامها فيها ،والجودة والدقة المطلوبتين ،وحس ـ ـ ـ ـ ــن

التوقيت( ،)428وأي حدود تتعلق باألسـ ــباس المحتملة للتمييز (مثل العرق ونو الجنس واللغة) وأي حدود زمنية
يجوز خاللهـا الحتفـار بـالبيـانـات( .)429ومن أجـل فعـاليـة نظـام إعـداد التقـارير الئتمـانيـة ،ينبغي أن تنطبق هـذ

الشروا على مقدمي البيانات ومقدمي خدمات التقارير الئتمانية ،كليهما.

 -215وتس ــهم دقة وموثوقية المعلومات التي تقدمها المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة عند التفاعل ما مقدمي

البيانات في جودة البيانات .ومن ثم ،يمكن لإلطار التشـريعي والتنظيمي أن يتيح للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة
الطال على بياناتها الخاصـ ـ ـ ــة من أجل تصـ ـ ـ ــحيحها أو تحديثها أو العتراض على دقتها وارتمالها ،وتامين

التحقيق في تل الشكاوى وتصحيح أي أخطاء(.)430

__________
(( World Bank, General Principles )424الحاشية  416أعال ) ،الصفحة .42
( )425المرجا نفسه ،الصفحة .35
( )426انظر ( General Principle 1 in World Bank, General Principlesالحاشية  416أعال ) ،الصفحة .25
( )427المرجا نفسه ،الصفحة .26
(.OECD, Discussion Paper on Credit Information Sharing, p. 12 )428
(( World Bank, General Principles )429الحاشية  416أعال ) ،الصفحة .37
(( OECD, Discussion Paper on Credit Information Sharing )430الحاشية  428أعال ) ،الصفحة .12
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(ب)

سجالت الهيئات العمومية بوصفها مصدرا مكمال للمعلومات ذات الصلة
-216

()431

تتمثل أشـ ــيا مصـ ــادر البيانات المتعلقة بالجدارة الئتمانية للمنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة في المصـ ــارف

والمؤس ـســات المالية غير المص ـرفية

()432

األخرى التي تعد أشــيا الجهات الدائنة للمنشــآت التجارية الصــغيرة .وعلى

الرغم من أن هـذ الكيـانـات عـادة مـا تلزم بموجـي القـانون أو اللوائح التنظيميـة بتقـديم المعلومـات إلى مقـدمي خـدمـات
التقــارير الئتمــانيــة العموميين ،إل أنـه يبــدو أنـه ل توجـد قوانين تفرض الكش ـ ـ ـ ـ ـ ــف عن المعلومـات لمقــدمي خـدمـات

التقـارير الئتمـانيـة من القطـا الخـات

()433

أو الممولين غير التقليـديين (مثـل المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمرين المالئكيين التجـاريين)

الذين قد يهتمون بتقديم الئتمان إلى المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة .ويمكن أن تشـ ــمل المصـ ــادر المحتملة األخرى

للبيانات والمعلومات الكيانات التجارية مثل شـ ــركات العوملة والتاجير والمؤسـ ـسـ ــات المالية غير المصـ ـرفية والدائنين
التجاريين .إل أن أيا من هذ الكيانات على ما يبدو ل يقدم بيانات بالقدر المتوقا(.)434

-217

ومن أجل التعويل عن ندرة المعلومات الواردة من جميا تل المصـادر أو عدم كفايتها ،قد تمثل هي ات

القطا العام ،مثل مص ـ ـ ــلحة الض ـ ـ ـرائي وهي ة الض ـ ـ ــمان الجتماعي أو الس ـ ـ ــجل التجاري ،مص ـ ـ ــد ار إض ـ ـ ــافيا وقيما

للمعلومات .فقد توفر بيانات تحديد الهوية الرسـ ــمية للمنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة ،والبيانات التي تسـ ــهم في تحديد

سـلوك المنشـاة الصـغرى أو الصـغيرة (مثل معلومات اإلفالس) ،والمعلومات المالية( ،)435ضـمن أمور أخرى .وتؤدي

أيض ـ ـ ــا س ـ ـ ــجالت الحقوق الض ـ ـ ــمانية ،في البلدان التي أنش ـ ـ ـ ت فيها ،دو ار هاما ألنها توفر معلومات عن أي حقوق
ضمانية يحتمل وجودها في موجودات قد تستخدمها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة لضمان أحد القروض.

-218

إل أن الوص ــول إلى المعلومات التي تحتف بها الهي ات العمومية قد يكون ص ــعبا بس ــبي مس ــائل قانونية

وعملية .فاول ،قد ل يكون لدى جميا البلدان قوانين أو لوائح تيسر الوصول إلى تل المعلومات .وعالوة على ذل ،
قد تعتبر البيانات التي تحتف بها الهي ة العمومية ،بعض ــها أو رلها ،س ـرية في بعل الحالت ،وقد يكون الوص ــول

إليها مقيدا( .)436ومن ناحية أخرى ،قد ل توضح القوانين أو اللوائح القائمة ما إذا كان يجوز للكيانات أو األفراد عدا
الجهات موض ـ ـ ـ ـ ــو البيانات الطال على البيانات التي تحتف بها الهي ات العمومية واعادة اس ـ ـ ـ ـ ــتخدامها ألغراض

تجارية .وأخيرا ،قد ل تتطلي القوانين أو اللوائح أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــا أن تتيح الهي ات العمومية الطال على ما تحتف به من
بيـانات .ومن أجل زيادة مص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر المعلومات المتـاحة للممولين ،من المهم تبعـا لذل أن يس ـ ـ ـ ـ ـ ــمح اإلطار القـانوني

المحلي باستخدام المعلومات التي تحتف بها الهي ات العمومية وتيسير استخدامها.

 -219واضـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى عدم كفاية اإلطار القانوني ،قد تؤثر العوائق العملية أيضـ ـ ـ ـ ـ ــا على جما البيانات من
الهي ات العمومية .فعلى سـ ـ ـ ــبيل المثال ،كثي ار ما تفتقر الهي ات العمومية إلى الموارد البش ـ ـ ـ ـرية والمالية الكافية

للحفار على البيانات المخزنة في س ــجالتها في حالة محدثة قدر اإلمكان ،مما يس ــفر عن وجود بيانات قديمة

__________
( )431نقحت األمانة عنوان هذا القسم الفرعي من أجل تحسين التساق ما محور تركيز القسم.
( )432استعاضت األمانة عن عبارة "الخاضعة للتنظيم" بعبارة "غير المصرفية" بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين
( ،A/CN.9.1090الفقرة .)81

( )433في الممارسة العملية ،قد تقدم بعل المصارف معلومات إلى مقدمي خدمات التقارير الئتمانية على أساس طوعي ،والبعل ا خر

قد يفعل ذل على أساس محدود فقط (على سبيل المثال ،عدم السمال لمقدم خدمات التقارير الئتمانية من القطا الخات بالكشف

عن اسم المصرف أو تفاصيل القرض) ،والبعل الثالث قد يرفل تبادل المعلومات بسبي التزامات السرية المصرفية .انظر

( World Bank, ICCR, Facilitating SME financingالحاشية  35أعال ) ،الصفحة .18

( )434في الوليات المتحدة ،على سبيل المثال ،يقدر أن أقل من  50في المائة من موردي التعامالت فيما بين المنشآت التجارية يتبادلون
المعلومات الئتمانية للمنشآت ما شركات المعلومات الئتمانية التجارية .المرجا نفسه.

( )435المرجا نفسه ،الصفحة .19
( )436المرجا نفسه.
V.22-10516

83/105

A/CN.9/WG.I/WP.128

ل تفيـد كثي ار ألغراض إعـداد التقـارير الئتمـانيـة( .)437وبـالنظر إلى احتمـال أن يتعـذر على العـديـد من الـدول أن

تقدم الدعم الكافي إلى جميا الوكالت العمومية التي تجما البيانات المهمة لتقييم الجدارة الئتمانية للمنشـ ــآت

الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة ،فإنه يمكن ترتيي أولويات الموارد لتقديم المسـ ـ ــاعدة أول إلى الوكالت (مثل السـ ـ ــلطات
الضريبية) التي تعتبر سجالتها أساسية لالضطال بهذا التقييم.

(ج)

البيانات البديلة
 -220عند قيام المنشـآت الصـغرى والصـغيرة أو عمالئها باسـتخدام الخدمات السـحابية أو هواتفهم المحمولة

أو هواتفهم الذكية ،أو النخراا في وسـ ـ ــائل التواصـ ـ ــل الجتماعي ،أو البيا أو الشـ ـ ـراء على منصـ ـ ــات التجارة
اإللكترونيـة ،أو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحن الطرود( ،)438أو عمـل مـدفوعـات إلكترونيـة ،أو إبرام معـامالت ما مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارفهم عبر

اإلنترنت ،أو إدارة مسـ ـ ـ ــتحقاتهم أو مدفوعاتهم ،أو حف السـ ـ ـ ــجالت عبر اإلنترنت ،فإنهم ينش ـ ـ ـ ـ ون بصـ ـ ـ ــمات

رقمية( .)439وفي الســنوات األخيرة ،ارتســبت هذ البصــمات ،التي تعرف بانها بيانات بديلة( ،)440أهمية متزايدة
في إعداد التقارير الئتمانية( .)441ويمكن لهذا التجا نحو انتشـ ـ ــار البيانات البديلة أن ييسـ ـ ــر الحصـ ـ ــول على

الئتمان ،ل ســيما فيما يخ

المنشــآت التجارية الصــغيرة العاملة في القتصــاد غير الرســمي التي تفتقر إلى

ملف ائتماني أو يتسـ ــم "ملفها الئتماني بالضـ ــعف الشـ ــديد"

للممولين

()443

 .ويمكن أن تكون البيانات البديلة مفيدة أيضـ ــا

()442

ألنهـا تتيح إجراء تقييم أرثر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمول لجـدارة المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة التجـاريـة الئتمـانيـة ل يرتبط فحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

بالمعلومات التقليدية مثل البيانات المالية ،بل أيضـ ـ ــا بالبيانات المنشـ ـ ــاة خارج المنظومة المالية ،مما قد يؤدي

تبعا لذل إلى تحسـ ـ ـ ــين درجة التصـ ـ ـ ــنيف الئتماني

()444

للمنشـ ـ ـ ــاة .وعالوة على ذل  ،بالنظر إلى أن البيانات

مسـتمدة من مصـادر رقمية ،فإنها تسـهل رصـد ظروف المنشـاة الصـغرى أو الصـغيرة وكشـف الحتيال واعتماد

__________
( )437المرجا نفسه ،الصفحة .21
( )438على سبيل المثال ،تستخدم إحدى شركات التكنولوجيا المالية التي تتخذ من الوليات المتحدة مق ار لها ،ضمن مصادر أخرى

للمعلومات ،سجالت الشحن الخاصة بوكالء الشحن الدوليين لتقييم المخاطر والجدارة الئتمانية للمنشآت التجارية التي تسعى

للحصول على قرض .انظر .GPFI, Alternative Data Transforming SME Finance, 2017, p. 12
(( OECD, Discussion Paper on Credit Information Sharing )439الحاشية  428أعال ) ،الصفحة .12

( )440تعرف الشرارة العالمية للشمول المالي ( )GPFIالبيانات "البديلة" بانها بيانات يولدها التوسا في استخدام األدوات ونظم المعلومات الرقمية.

انظر GPFI, Use of Alternative Data to Enhance Credit Reporting to Enable Access to Digital Financial Services

by Individuals and SMEs operating in the Informal Economy, Guidance Note prepared by the International

 .Committee on Credit Reporting, 2018, p. 14والشرارة العالمية للشمول المالي عبارة عن منتدى لجميا بلدان مجموعة العشرين
والبلدان غير األطراف في مجموعة العشرين المهتمة بالموضو وغيرهما من أصحاس المصلحة المعنيين للمضي قدما في العمل بشان

الشمول المالي ،بما في ذل تنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي ،التي أقرت في مؤتمر قمة مجموعة العشرين في سول في

 10كانون األول/ديسمبر  .2010لمزيد من المعلومات ،انظر الموقا الشبكي التالي .www.gpfi.org

( )441على سبيل المثال ،تستخدم منصة اإلقراض الرقمي للمنشآت التجارية الصغيرة بيانات بديلة مثل حجم األعمال ،أو عدد الطرود التي
ترسلها وتستقبلها المنشاة باستخدام خدمة إيصال الطرود ( )UPSعبر الزمن ،أو النشاا على وسائل التواصل الجتماعي ،لضمان

قروض المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة .انظر https://yabx.co/2020/08/04/use-of-alternative-data-to-

 .revolutionize-digital-sme-lending/وكمثال آخر ،دخلت وكالة كبرى لتصنيف درجة الئتمان في شيلي في شرارة ما شركة

ناش ة لستخدام بيانات الهاتف المحمول في توفير "تصنيف تنبؤي بالتاريخ الئتماني" (  )Predictor Inclusion Scoreلمن
ل يملكون تاريخا ائتمانيا .انظر .World Bank, Credit Reporting Knowledge Guide 2019, p. 110

(( GPFI, Use of Alternative Data )442الحاشية  440أعال ) ،الصفحة .5
( )443انظر على سبيل المثال www.datappeal.io/5-benefits-of-alternative-data-for-banks-and-financial-institutions-

.from-enriched-credit-scoring-to-lead-qualification/

( )444تصنيف درجة الئتمان عبارة عن تحليل إحصائي لتحديد الجدارة الئتمانية للمقترضين من فرادى المستهلكين أو المنشآت التجارية
الصغيرة .وتحدد نتائجه قرار الممولين بشان تقديم الئتمان أو رفضه.
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تدابير تخفيف المخاطر ذات الصـ ـ ـ ــلة .وقد يشـ ـ ـ ــجا ذل أيضـ ـ ـ ــا المنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ــغيرة على األخذ

بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكيـات مـاليـة إيجـابيـة( .)445وعالوة على ذلـ  ،بـالنظر إلى أن البيـانـات البـديلـة عـادة مـا ينشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـا مقـدمو

خـدمـات خـارجيون ،فـإنهـا قـد تكون أرثر موثوقيـة من المعلومـات المتعلقـة بتيمـة الموجودات والبيـانـات المـاليـة

التي تقدمها المنشاة الصغرى أو الصغيرة ،مما يساهم أيضا في تقليل مخاطر اإلقراض لدى الممولين(.)446

 -221إل أنه في بلدان كثيرة ،قد يطرل عدم وجود إطار قانوني وتنظيمي قوي عتبات في سبيل الستخدام

الفعال للبيانات البديلة مما قد يؤدي ،على س ــبيل المثال ،إلى عدم دقة البيانات ومش ــارل بش ــان الخص ــوص ــية

وحماية البيانات الش ــخص ــية

()447

والملكية الفكرية .فعلى س ــبيل المثال ،كثي ار ما تجما بيانات وس ــائل التواصــل

الجتماعي دون موافقة المنش ــاة الص ــغرى أو الص ــغيرة مما قد يؤدي إلى اس ــتخدامها بش ــكل غير قانوني ،ألن

تل البيانات ل يقصد بها عادة أن تستخدم ألغراض إعداد التقارير الئتمانية .واضافة إلى ذل  ،إذا لم يرصد
جما البيانات البديلة بشـ ـ ـ ــكل سـ ـ ـ ــليم ،فقد تؤدي تل البيانات إلى إيجاد ممارسـ ـ ـ ــات تمييزية لدرجة التصـ ـ ـ ــنيف

الئتمـاني على أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس العرق أو اللون أو الجنس أو الحـالـة الزوجيـة أو غيرهـا من الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـات الممـاثلـة فيمـا

يخ

مال المنش ــاة الص ــغرى أو الص ــغيرة( .)448وتش ــير منتديات الخبراء الدوليين

()449

إلى أنه من أجل دعم

السـتخدام الفعال والشـفاف للبيانات البديلة ،يمكن للبلدان أن تصـلح قوانينها لتوضـيح كيفية جما هذ البيانات
ومعالجتها على نحو يحف دقتها وســالمتها (بما يتماشــى ما المعايير الدولية للخصــوصــية وحماية البيانات)؛

وضمان امتثالها لقوانين أو لوائح الئتمان ،وتجني التمييز المحتمل(.)450
-222

وبالنظر إلى تدفق البيانات البديلة عبر الحدود ،فإن من السـهل أن تنشـا أيضـا مشـارل تتعلق بكيفية

معـاملـة البيـانـات في البلـدان المختلفـة .فقـد توجـد اختالفـات في البيـانـات المحـددة التي يمكن جمعهـا ألغراض

اإلقراض وفي البيانات التي يمكن تبادلها عبر الحدود ،أو صـعوبة في تحديد المنشـآت الصـغرى والصـغيرة في

مختلف البلدان بســبي نظم تحديد الهوية غير المتســقة أو غير الموحدة .فعلى ســبيل المثال ،توصــي منتديات

الخبراء الــدوليين بــان تتعــاون الــدول ما الهي ــات الــدوليــة المعنيــة لمواءمــة الجوانــي المختلفــة لنظمهــا القــانونيــة

المنطبقة على تدفق البيانات عبر الحدود( ،)451بما في ذل اعتماد معرف عالمي فريد للمنشـ ـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ـ ــغرى

والصـغيرة (والمنشـآت المتوسـطة الحجم) يمكنه أن ييسـر إلى حد كبير تبادل البيانات عبر الحدود( .)452وبقدر
ما ينطوي جما البيانات البديلة على تحديد هوية المنش ـ ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ـ ــغيرة وتدفق البيانات فيما بين

مقدمي خدمات التقارير الئتمانية والممولين ،فإن عمل األونسيترال بشان المسائل القانونية المتعلقة بالقتصاد

الرقمي ،ول س ـ ـ ـ ــيما بش ـ ـ ـ ــان خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة وبش ـ ـ ـ ــان معامالت البيانات ،قد يكون ذا وجاهة.

وقد يســهم أيضــا عمل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ،بشــان دور وقيمة البيانات الرقمية في

__________
(( GPFI, Use of Alternative Data )445الحاشية  440أعال ) ،الصفحة .5
( )446انظر Hong Kong Monetary Authority, Alternative Credit Scoring of Micro-, Small and Medium-sized

.Enterprises, p. 29

( )447انظر على سبيل المثال Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to

 ،Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108), 1985متاحة على الرابط التالي

.https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=108
(( GPFI, Use of Alternative Data )448الحاشية  440أعال ) ،الصفحة .6
( )449المرجا نفسه.
( )450نقحت األمانة هذ الفقرة (الفقرة  206من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126من أجل تحسين الوضول.
(( GPFI, Use of Alternative Data )451الحاشية  440أعال ) ،الصفحة .26
( )452المرجا نفسه.
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التجــارة اإللكترونيــة ،ومـا يبــذلـه من جهود للــدعوة إلى إقـامـة نظــام عـالمي لحوكمــة البيــانـات ،في تعزيز فرت
حصول المنشآت الصغرى والصغيرة على الئتمان(.)454(،)453

مالحظة إلى الفريق العامل س ـ ــتتناول األمانة بمزيد من التفص ـ ــيل موض ـ ــو التدابير الرامية إلى تقييم الجدارة

الئتمانية للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة (بما يشـمل احتمال إعادة تنظيم القسـم) في الصـياغة التالية

لمشرو الدليل.
-3

دعم إعادة هيكلة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمر بضائقة مالية
 -223رثي ار ما ل تمل المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة ،عندما تواجه صـ ــعوبات مالية ،الموارد

الالزمة لمواجهة التكاليف المرتفعة إلعادة الهيكلة (بما في ذل التماس المش ـ ــورة المهنية) ،وان كان اس ـ ــتخدام

التكنولوجيــا (مثــل الــذكــاء الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطنــاعي والبيــانــات الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخمــة) يحتمــل أن يؤدي إلى خفل تكــاليف إعــادة

الهيكلة( .)455ولذل تجد العديد من المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغيرة القادرة على السـ ـ ــتم اررية نفسـ ـ ــها في مسـ ـ ــار يقود إلى
اإلعس ـ ـ ـ ــار ألن خيارات إعادة الهيكلة المالئمة غير متاحة في مرحلة مبكرة من تس ـ ـ ـ ــجيل ص ـ ـ ـ ــعوباتها المالية.
واذا اعتمد إطار فعال إلعادة الهيكلة ،فقد يكون الممولون أرثر ترجيحا أن يقدموا ائتمانات للمنشــآت الصــغرى
والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة ألن هذا اإلطار يمكن أن يقلل من عدد عمليات التص ـ ــفية غير الض ـ ــرورية للمنش ـ ــآت

الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة القابلة لالسـ ــتمرار ،مما يحقق أقصـ ــى قيمة بالنسـ ــبة للدائنين وأصـ ــحاس هذ

المنشـ ــآت والقتصـ ــاد ككل .وعالوة على ذل  ،يمكن أن يسـ ــهم هذا اإلطار أيضـ ــا في اإلدارة الناجعة للقروض

المتعثرة وتجني ترارم هذ القروض في ميزانيات المصـارف .ويحد ارتفا مسـتوى القروض المتعثرة في بعل
أجزاء القطا المصرفي من قدرة المصارف على تقديم القروض للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

ا ليات المتاحة بمقتضى قانون اإلعسار
 -224باإلضـافة إلى بناء نظام عام ناجا لدعم المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة ،يبدو أن موضـو

دعم إعادة الهيكلة يكتس ــي أهمية خاص ــة في س ــياق التمويل الجديد واعادة الهيكلة غير الرس ــمية وآليات اإلنقاذ

المبكر ،التي يتناولها دليل األونسـ ـ ـ ــيترال التش ـ ـ ـ ـريعي لقانون إعسـ ـ ـ ــار المنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ــغيرة (الدليل

التشـريعي)( .)456ويوصـي الدليل التشـريعي بتيسـير وتوفير حوافز للتمويل الجديد الذي سـتحصـل عليه المنشـآت
التي تمر بضــائقة مالية قبل بدء إجراءات اإلعســار لغرض إنقاذ المنشــآت التجارية وتجني اإلعســار .وينبغي

أن تش ـ ــمل تل الحوافز توفير حماية مناس ـ ــبة لمقدمي ذل التمويل (بس ـ ــبل منها س ـ ــداد أموالهم على األقل قبل

الدائنين العاديين غير المضمونين) ولألطراف التي قد تتاثر حقوقها بتقديم ذل التمويل(.)457

__________
( )453انظر على سبيل المثال عمل فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصاد الرقمي في األونكتاد

( )https://unctad.org/meetings-search?f%5B0%5D=product%3A335 instanceأو سلسلة تقارير القتصاد الرقمي
المعنونة ) .Digital Economy (https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2021وقد أضافت األمانة هذ
اإلشارة إلى عمل األونكتاد بناء على اقترال الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)82

( )454أضافت األمانة إشارة إلى عمل فريق األونسيترال الرابا المعني بالتجارة اإللكترونية وعمل األونكتاد ،بناء على طلي الفريق العامل
في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)82

( )455وفقا لبعل الدراسات ،تمثل تكاليف الضائقة المالية ما بين  10في المائة و 20في المائة من التيمة السوقية ألي منشاة تجارية
صغيرة .انظر A. Gurrea-Martinez, Implementing an Insolvency Framework for Micro and Small Firms,

.2020, footnote 49

( )456الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،الدورة السادسة والسبعون ،الملحق رقم  ،)A/76/17( 17المرفق الثاني.
( )457المرجا نفسه ،التوصية .107
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 -225ويسـلم الدليل التشـريعي أيضـا باهمية المفاوضـات غير الرسـمية إلعادة هيكلة الديون .وتشـجا الدول
على توفير حوافز مناســبة لمشــاركة الدائنين في المفاوضــات غير الرســمية إلعادة هيكلة الديون (مثل الحوافز

الض ـريبية ،واعفاء المعامالت الناش ـ ة عن هذ المفاوضــات من اإلبطال)( .)458كما تشــجا على اســتبانة وازالة

مثبطات استخدام المفاوضات غير الرسمية إلعادة هيكلة الديون (مثل اللتزام بتقديم طلبات اإلعسار الرسمي
في غض ـ ـ ـ ـ ـ ــون مدة معينة بعد وقو أحدا

معينة ،وأحكام قانون اإلعس ـ ـ ـ ـ ـ ــار المتعلقة بإبطال المعامالت التي

أبرمت خالل فترة معينة قبل تقديم طلي اإلعسـ ـ ــار)

 .وباإلضـ ـ ــافة إلى ذل  ،يوصـ ـ ــى أيضـ ـ ــا بتقديم الدعم

()459

المؤس ـ ـسـ ــي لسـ ــتخدام المفاوضـ ــات غير الرسـ ــمية إلعادة هيكلة الديون (مثل مشـ ــاركة هي ة عامة أو خاصـ ــة
مختصة من أجل تيسير المفاوضات)(.)460

-226

وباإلضــافة إلى ذل  ،يتوخى الدليل التش ـريعي إنشــاء آليات لتوفير مؤش ـرات مبكرة على وقو المنشــآت

الص ــغرى والص ــغيرة في ض ــائقة مالية ،وزيادة إلمام مديري ومالكي المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة باإلدارة المالية
والتجارية ،وتعزيز إمكانية حصولهم على المشورة المهنية( .)461ويسلط الدليل التشريعي الضوء على ثال

آليات

قد تسـ ـ ــاعد بصـ ـ ــفة خاصـ ـ ــة على ضـ ـ ــمان اإلنقاذ المبكر للمنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة .أول ،قد تضـ ـ ــا الدولة

أو ريانات خاصـ ــة أدوات لإلنذار المبكر لكشـ ــف الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى احتمال اإلعسـ ــار ويمكن أن
تنبه المنش ـ ــآت إلى ض ـ ــرورة التص ـ ــرف دون إبطاء .وثانيا ،ينبغي أن تتال للمنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة أدوات
تعليمية لتحسـ ـ ـ ــين إلمامها ومهاراتها في مجال اإلدارة المالية والتجارية (انظر أيضـ ـ ـ ــا الفقرة  .)261وأخيرا ،ينبغي

تعزيز إمكانية حص ــول المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة على المش ــورة المهنية التي يمكن أن توفرها منظمات عامة

أو خاصة بشان خيارات إعادة هيكلة الديون أو المسائل المتصلة ببدء اإلعسار(.)462
-4

إجراءات وآليات تسوية المنازعات المتعلقة بالحصول على االئتمان
 -227يكتسـ ــي وجود نظام فعال لتسـ ــوية المنازعات أهمية حاسـ ــمة في قرار المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة
والمتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة

()463

بـالقتراض ،وقرار مقـدمي الخـدمـات المـاليـة ،بمن فيهم مقـدمو خـدمـات التقـارير الئتمـانيـة،

بتقديم خدماتهم إلى المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغيرة .وقد تنشـ ـ ــا منازعات بشـ ـ ــان المغالة في الرسـ ـ ــوم أو أسـ ـ ــعار الفائدة،

أو اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدام منتج ــات مح ــددة (مث ــل بط ــاق ــات الئتم ــان والرهون وم ــا إلى ذل ـ ) ،ورفل طلب ــات القروض
أو المش ــورة المالية الس ــي ة( .)464وفي إطار العالقة بين المنش ــآت الص ــغيرة ومقدمي خدمات التقارير الئتمانية

(أو مقدمي البيانات) ،قد تتراول الشـ ــكاوى بين طلي تصـ ــحيح األخطاء أو الق اررات السـ ــلبية المتخذة بناء على
بيانات غير دقيقة وحذف بيانات معينة أو المطالبة بالتعويل عن أي ضرر متكبد.

-228

وفي العــديـد من البلــدان ،قـد ل تكون تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة المنــازعـات المــاليــة في المحــارم خيــا ار قـابال للتطبيق

بالنسـبة لمعظم المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة ،وخصـوصـا المنشـآت الصـغرى والصـغيرة ،ألن ذل قد
يكون معقدا للغاية وعادة ما يكون أرثر تكلفة من قيمة القرض ،وقد تفتقر المنش ـ ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ـ ــغيرة

__________

( )458المرجا نفسه ،التوصية  105والشرل المصاحي لها ،بالصيغة الواردة في الوثيقة  ،A/CN.9/WG.V/WP.174الفقرات  408إلى .410
( )459المرجا نفسه ،التوصية  104والشرل المصاحي لها ،بالصيغة الواردة في الوثيقة  ،A/CN.9/WG.V/WP.174الفقرة .406
( )460المرجا نفسه ،التوصية  106والشرل المصاحي لها ،بالصيغة الواردة في الوثيقة  ،A/CN.9/WG.V/WP.174الفقرات  411إلى .414
( )461المرجا نفسه ،التوصية .103
( )462المرجا نفسه ،التوصية  103والشرل المصاحي لها ،بالصيغة الواردة في الوثيقة  ،A/CN.9/WG.V/WP.174الفقرات  399إلى .403
( )463رثي ار ما تواجه المنشآت المتوسطة والمنشآت الصغرى والصغيرة نفس المشارل فيما يتعلق بالمنازعات ما الممولين .ومن ثم ،يشير

هذا الفر أساسا إلى كلتا الف تين (باستخدام مصطلح المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) ،ما تسليط الضوء على بعل آليات
النتصاف التي تستطيا المنشآت الصغرى والصغيرة باألساس الوصول إليها.

( ،CGAP, Financial Access 2010 )464الصفحة .32
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والمتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطة في كثير من األحيان إلى الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل المالية الالزمة للعمليات المطولة وكذل المهارات الالزمة

للتعامل ما ص ــعوباتها (قد تكون لدى المنش ــآت المتوس ــطة الناض ــجة المهارات والموارد المالية الالزمة لذل ).

ومن ثم ،فــإن وجود آليــات انتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف خــارج منظومــة المحــارم يمكنهــا حــل هــذ المنــازعــات بفعــاليــة وبتكلفــة

منخفض ــة قد يش ــجا المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة على القتراض من مؤسـ ـس ــة للخدمات المالية.
ومن شـان آليات النتصـاف الناجعة أن تكون مفيدة أيضـا لمقدمي الخدمات المالية .فالمؤسـسـات المالية تكون

عموما أرثر اس ــتعدادا إلقراض المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة على نحو مس ــبق عندما تكون هناك

آليات انتصـاف مناسـبة تمكن تل المؤسـسـات من السـيطرة على مخاطر المقترضـين واسـترداد قيمة القرض في
حالة التخلف عن الس ــداد ،مما يوفر حماية أفض ــل للدائنين .وكثي ار ما تتاثر ق اررات المؤسـ ـس ــات المالية بش ــان
اإلقراض بجواني عديدة من النظام القضائي ،بما في ذل

 ‘1عدد الخطوات اإلجرائية الالزمة إلنفاذ عقد ما

و  ‘2الوقت والتكلفة الالزمان لتسـ ـ ــوية منازعة ما في المحكمة .وتتطلي اإلجراءات القضـ ـ ــائية المرهقة جهودا

وموارد إضـافية لسـترداد قيمة الئتمان ،بل وقد تؤدي إلى تكبد المؤسـسـة المالية خسـارة مالية في حالة تخلف

المنش ــاة الص ــغرى أو الص ــغيرة أو المتوس ــطة عن الس ــداد ،نظ ار لنخفاض مبلغ الئتمان الذي يمنح عادة لتل

المنشــآت .وكثي ار ما يؤثر طول الوقت الالزم لتســوية المنازعات على تكلفة اإلقراض التي تتحملها المؤس ـســات

المالية وعلى اسـ ـ ــتعدادها لإلقراض ،نظ ار ألن التعجيل بتسـ ـ ــوية المنازعات يسـ ـ ــمح باسـ ـ ــترداد القروض بسـ ـ ــرعة

أربر .وأخيرا ،فــإن ارتفــا تكــاليف إجراءات المحــارم وأتعــاس المحــامين يجعــل مقــدمي الخــدمــات المــاليــة أرثر

ترددا في منح القروض الصـ ـ ــغيرة للمنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة والمتوسـ ـ ــطة .وحسـ ـ ــبما لحظت المجموعة

السـتشـارية لمسـاعدة الفقراء ( ،)CGAPفإن توافر آليات النتصـاف في المنازعات المالية ل يعد ،تبعا لذل ،
مسـالة متعلقة باإلنصـاف تهدف إلى معالجة اختالل توازن القوى بين المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة
ومقدمي الخدمات المالية فحسي ،ولكنه مفيد لصناعة الئتمان عموما ألنه يعزز استدامتها(.)465
معايير اإلجراءات وا ليات الفعالة لتسوية المنازعات

أ-

 -229من أجل تس ــوية المنازعات بين المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة ومقدمي الخدمات المالية

على نحو يتس ــم بالكفاءة ،يطبق العديد من الدول نظاما مزدوج المس ــار لتس ــوية المنازعات ،كما هو الحال في
أنوا أخرى من المنازعات بين مقدمي الخدمات والعمالء .ويسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتند هذا النظام إلى إجراءات داخلية لمعالجة

الشـ ـ ــكاوى يطبقها مقدمو الخدمات المالية ،وآليات انتصـ ـ ــاف خارجية تعالإل الشـ ـ ــكاوى التي لم تحل عن طريق
اإلجراءات الداخلية .وتوص ـ ــي الممارس ـ ــات الفض ـ ــلى بإتاحة نوعي ا ليات كليهما بتكلفة معقولة ،وبان تتس ـ ــما

بالس ــتقالل والعدالة والخض ــو للمس ــاءلة وحس ــن التوقيت والكفاءة ،وأل تفرض ــا أعباء على المنش ــآت الص ــغرى

والص ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ــطة( .)466وتجدر اإلش ـ ـ ــارة إلى أنه على الرغم من أن ا ليات الداخلية لمعالجة الش ـ ـ ــكاوى

متاحة كذل للمنش ــآت المتوس ــطة ،فإن بعل آليات النتص ــاف الخارجية قد ل تكون متاحة لها بل للمنش ــآت

الصغرى والصغيرة فقط (انظر الفقرة .)467()234
(أ)

اإلجراءات الداخلية لمعالجة الشكاوى
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يجي أن تتوافق اإلجراءات الداخلية لمعالجة الش ـ ــكاوى عادة ما معايير دنيا ،مثل تل التي تتطلي توفير

معلومات واضــحة حول األســس التي يمكن أن تســتند إليها المنشــآت التجارية الصــغيرة في تقديم شــكوى ومن خالل

أي القنوات .ومن ثم ،ينبغي أن تتوافر قنوات مالئمة (بما في ذل س ـ ـ ـاعات العمل) لتقديم الشـ ـ ــكاوى ،وأن تلبي تل

القنوات كذل احتياجات المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة الموجودة في أمارن بعيدة .وينبغي إتاحة قنوات

__________
( )465المرجا نفسه ،الصفحة .31
(.OECD, G20 High Level Principles on Financial Consumer protection (2011), p. 7 )466
( )467حذفت األمانة الجملة قبل األخيرة في هذ الفقرة (الفقرة  215من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126من أجل تحسين اتساق الن
88/105

.
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مص ـ ــممة خص ـ ــيص ـ ــا لمجموعات مختارة من منظمي المش ـ ــاريا ،مثل منظمي المش ـ ــاريا األميين أو الذين يتحدثون

اللهجات المحلية فقط( .)468وينبغي لمقدمي الخدمات المالية اإلقرار بتلقي الش ـ ــكاوى في وس ـ ــيطة حف معمرة ،على
سـ ــبيل المثال كتابيا أو في شـ ــكل آخر يمكن أن تخزنه المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة .وينبغي لمقدمي

الخدمات المالية أيض ــا إبالغ المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة عن الفترة القص ــوى التي س ــتقدم خاللها ردا

نهائيا ،وهو ما يفترض أل يتجاوز الفترة القصــوى المطبقة على آلية انتصــاف خارجية (مثل أمين المظالم أو وســيط

أو ما إلى ذل ) .واذا كانت هناك آليات انتص ـ ـ ــاف خارجية ،ينبغي إبالغ المنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغيرة طوال عملية معالجة
الشكاوى بإمكانية التماس اإلنصاف من خالل تل ا ليات(.)469

(ب)

آليات االنتصاف الخارجية
 -231إذا لم يكن منظمو المشـاريا ارضـين عن القرار الصـادر عن نظام الشـكاوى الداخلي ،ينبغي أن تتال
لهم فرصــة الطعن أمام آليات انتصــاف خارجية مثل خدمات أمين المظالم المالية وأســاليي الوســاطة التجارية

والتحكيم .وهـذ ا ليـات ل تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبعـد إحـداهـا األخرى ألن نطـاقهـا مختلف ،وفي بعل البلـدان يمكن معـالجـة

شـ ــكاوى العمالء بارثر من آلية( .)470فعلى سـ ــبيل المثال ،ل يتولى أمين المظالم المالية التحقيق والفصـ ــل في

المنازعات بين الممولين والمنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة فحسـ ــي ،بل يمكنه أيضـ ــا أن يقدم الدعم
للمنش ـ ــآت التجارية لدرء نش ـ ــوس المنازعات ،وذل من خالل مبادرات تتراول بين إقامة اتص ـ ــالت منتظمة ما

أفرقة اس ـ ــتش ـ ــارية أو عقد اجتماعات مخص ـ ـص ـ ــة .ومن ناحية أخرى ،كثي ار ما تكون ق اررات أمين المظالم غير

ملزمة لألطراف ،وقد ل يوفر أمين المظالم حال س ـريعا للمطالبات األرثر تعقيدا .وقد تكون هناك أيضــا حدود

زمنية تؤثر على إمكانية قيام منشاة تجارية صغيرة بتقديم شكوى إلى أمين المظالم.

وفي حال رغي الممول والمنشــاة الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة في تقليل الن از إلى أدنى حد ،قد
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تكون الوس ـ ــاطة آلية أرثر مالءمة لمس ـ ــاعدتهما على الحفار على عالقتهما .فالوس ـ ــاطة آلية غير رس ـ ــمية تتس ـ ــم
بالمرونة ،وهي أس ـ ــر من التقاض ـ ــي ،كما أنها تمنح األطراف الفرص ـ ــة لفهم وجهة نظر أحدهم ا خر وص ـ ــياغة

حلول مص ــممة خص ــيص ــا لهم .إل أن األطراف يمكنهم إنهاء عملية الوس ــاطة في أي وقت ،مما يعرض للخطر

إمكانية التوصـ ــل إلى تسـ ــوية ودية .وعالوة على ذل  ،فإن الوسـ ــيط ،شـ ــانه شـ ــان أمين المظالم ،ل يمل السـ ــلطة

لفرض قرار ملزم على األطراف .وين قانون األونس ـ ــيترال النموذجي بش ـ ــان الوس ـ ــاطة التجارية الدولية واتفاقات
التس ــوية الدولية المنبثقة من الوس ــاطة ( )2018واتفاقية األمم المتحدة بش ــان اتفاقات التس ــوية الدولية المنبثقة من
الوســاطة (نيويورك "( )2018اتفاقية ســنغافورة بشــان الوســاطة") على قواعد منســقة دوليا ،تنطبق أيضــا في ســياق
منازعات الممولين والمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة ،تهدف إلى مس ــاعدة الدول على إص ــالل وتحديث

قوانينها المتعلقة بالوسـ ـاطة .وفي العديد من البلدان ،توجد خدمات وسـ ــاطة مصـ ــرفية مخصـ ـصـ ــة ،يمكنها إما أن
تقدم خدمات محددة للمنش ـ ـ ــآت التجارية الص ـ ـ ــغيرة ،أو أن تكون مفتوحة أمام المنش ـ ـ ــآت بجميا أحجامها ،بما في

ذل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ،وأوضــاعها القانونية( .)471وقد تكون الوســاطة المصــرفية مناســبة
بشـكل خات للمنشـآت التجارية الصـغيرة ألنها ل تعزز التسـوية الودية للمنازعات ما الممولين فحسـي ،بل تيسـر

__________

( .World Bank, Good Practices for Financial Consumer Protection, 2017, pp. 49–50 )468ومنشور "الممارسات الجيدة

المتعلقة بتوفير الحماية المالية للمستهل " عبارة عن مجموعة من الممارسات الجيدة التي تعتمد على المبادرات السياساتية والتشريعية

والتنظيمية الناجحة في جميا أنحاء العالم وتعزز وتكمل وتوسا المباد واإلرشادات الدولية في هذا الشان-مثل المباد الرفيعة
المستوى لمجموعة العشرين بشان حماية المستهل المالي .ويمكن أن تنطبق "الممارسات الجيدة" أيضا على المنشآت الصغرى

والصغيرة ألن تل المنشآت عادة ما تواجه نفس التحديات التي يواجهها فرادى المستهلكين وتتطلي نفس الحماية األساسية.
( )469المرجا نفسه.
(( CGAP, Financial Access )470الحاشية  464أعال ) ،الصفحة .31
( )471في فرنسا مثال ،حيث تعمل خدمات الوساطة المصرفية تحت إشراف المصرف الوطني .انظر
.https://mediateur-credit.banque-france.fr/
V.22-10516
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أيضـ ــا تبادل المعلومات المالية بين األطراف وتعزز قدرة المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة على توفير

معلومات مالئمة في أي معاملة مالية( .)472وحسـ ــبما أشـ ــير إليه ،فإن فوائد الوسـ ــاطة المصـ ــرفية كثي ار ما تتجاوز
حالة القرض الفردية التي تقدم لها المساعدة(.)474(،)473
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وفي حال تعذرت تسـ ـ ــوية المنازعة وديا واسـ ـ ــتلزمت اللجوء إلى حل أرثر رسـ ـ ــمية ،قد يكون التحكيم خيا ار

أفض ـ ــل للتقاض ـ ــي ،خص ـ ــوص ـ ــا فيما يتعلق بمنازعات القروض الص ـ ــغيرة .وفي بلدان معينة ،تدرج في اتفاق القرض

ش ــروا تحكيم إلزامية لتس ــوية المنازعات الناش ـ ة بين الممولين والمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة ،وان كان

ذل قد يحد من خيارات النتص ـ ـ ـ ـ ــاف المتاحة لتل المنش ـ ـ ـ ـ ــآت( .)475وعلى الرغم من أن التحكيم أقل رس ـ ـ ـ ـ ــمية من

إجراءات المحكمة (ومن ثم أقل رهبة ألي منش ـ ـ ـ ــاة تجارية ص ـ ـ ـ ــغيرة) ،ويتبا قواعد إجرائية أبس ـ ـ ـ ــط يمكن تكييفها ما
احتياجات األطراف ويتسـ ــم بالمرونة في تحديد مواعيد وأمارن جلسـ ــات السـ ــتما  ،إل أنه إجراء خصـ ــومي يسـ ــتلزم
الس ــتعانة بمحامين وأحيانا خبراء آخرين .وهو لذل يمكن أن يكون خيا ار مكلفا وغير قابل للتطبيق بالنس ــبة لمنش ــاة

ص ـ ـ ــغرى أو ص ـ ـ ــغيرة أو متوس ـ ـ ــطة ،ل س ـ ـ ــيما بالنظر إلى انخفاض قيمة القرض .وعالوة على ذل  ،ل يمكن عادة
الطعن في قرار التحكيم إل في المحكمة .وتوفر نص ــوت األونس ــيترال التشـ ـريعية والتعاقدية بش ــان التحكيم التجاري

الدولي مجموعة شــاملة من القواعد لمســاعدة  ‘1الدول على تعزيز نظام التحكيم الداخلي ،و  ‘2مؤسـســات التحكيم

على صـ ــوغ قواعد إلجراءات التحكيم .ولزيادة إمكانية وصـ ــول المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة إلى آليات
تسوية المنازعات ،أصبحت المنظمات اإلقليمية والدول تدعم على نحو متزايد استخدام آليات تسوية المنازعات عبر

اإلنترنت .فهذ ا ليات سـهلة السـتخدام وسـريعة ومنخفضـة التكلفة ،ول تتطلي الحضـور الشـخصـي لألطراف .وهذ

الميزات وغيرهـا تجعـل تلـ ا ليـات مالئمـة بوجـه خـات للمنـازعـات المنخفض ـ ـ ـ ـ ـ ــة التيمـة والمنـازعـات النـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة عن
المعامالت عبر الحدود .فعلى سـ ـ ــبيل المثال ،دشـ ـ ــنت منظمة التعاون القتصـ ـ ــادي سـ ـ ــيا والمحيط الهاد اإلطار
التعاوني للتسوية الحاسوبية للمنازعات بين المنشآت التجارية عبر الحدود ،الذي يهدف نطاقه إلى مساعدة المنشآت
التجارية الصـ ـ ــغيرة على تسـ ـ ــوية المنازعات المنخفضـ ـ ــة التيمة عبر الحدود .وتسـ ـ ــتلزم آليات تسـ ـ ــوية المنازعات عبر

اإلنترنت وجود بي ة قانونية مؤاتية تس ـ ــمح مثال باختيار مكان التقاض ـ ــي ول تتطلي الحض ـ ــور الش ـ ــخص ـ ــي لألطراف

أو تقديم الوثائق في صــيغة كتابية مادية .ومن ثم ،قد يتعين على الدول أن تعدل قوانينها المحلية وفقا لذل  .ويمكن

أن توفر مالحظات األونس ــيترال التقنية بش ــان تس ــوية المنازعات بالتص ــال الحاس ــوبي المباش ــر ( )2017إرش ــادات
للدول ومنصات تسوية المنازعات عبر اإلنترنت ومديريها بشان كيفية تطوير هذ ا ليات واستخدامها(.)476

 -234وتجــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلى أنــه في بلــدان كثيرة ،تخــدم آليــات انتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف خــارجيــة معينــة ،مثــل أمين
المظالم( ،)477فرادى المسـتهلكين والمنشـآت الصـغرى والصـغيرة على السـواء ،بالنظر إلى أن كلتا الف تين يواجه

__________
( )472انظر مثال ( service de médiation crédit bancaireخدمات الوساطة الئتمانية المصرفية) في بلجيكا .يمكن الطال على
المزيد من المعلومات في  ،Conseils et médiation: améliorez vos perspectives d'accès au créditمتال على الرابط

التالي .www.1890.be/solution/mediation-credit

(.OECD (authored by L. Cusmano), Credit mediation for SMEs, 2013, p. 29 )473
( )474وسعت األمانة نطاق المناقشة بشان الوساطة المصرفية بما يتماشى ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين بانه
يمكن التشديد على أهمية "الوساطة" واإلجراءات الخاصة المتاحة لمستهلكي الخدمات المالية ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)84
(( World Bank, Good Practices )475الحاشية  468أعال ) ،الصفحة .52
( )476بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  ،)84أضافت األمانة ما يلي  ‘1مناقشة بشان
مزايا وعيوس آليات النتصاف؛  ‘2إشارة إلى نصوت األونسيترال القائمة بشان تسوية المنازعات ،وكذل إلى اإلطار التعاوني
للتسوية الحاسوبية للمنازعات بين المنشآت التجارية عبر الحدود الصادر عن رابطة التعاون القتصادي سيا والمحيط الهاد .
ولتحسين التساق ،نقلت األمانة إلى هنا أيضا المناقشة المتعلقة بآليات تسوية المنازعات عبر اإلنترنت من القسم الفرعي المتعلق
بـ"تسوية المنازعات بين المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ومقدمي منتجات التكنولوجيا المالية" (الفقرتان  227و 228من
الوثيقة .)A/CN.9/WG.I/WP.126
( )477على سبيل المثال ،مكتي أمين المظالم المعني بالخدمات المصرفية في ترينيداد وتوباغو (www.ofso.org.tt/index.php/about-

 )/usأو دائرة أمين المظالم المالية في المملكة المتحدة ( )Financial Ombudsman Serviceأو الهي ة األسترالية للشكاوى المالية
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عـادة نفس التحـديـات ويتطلـي نفس الحمـايـة في المنـازعـات ما المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف وفروعهـا والوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـاء المـاليين

ا خرين( .)478ومن أجل تحديد أهلية منش ــاة ما للحص ــول على تل الخدمات ،قد تس ــتخدم الدول معايير ،مثل

عدد الموظفين أو حجم أعمالها السنوي ،تحدد عند مستوى يستبعد بحكم الواقا المنشآت المتوسطة.
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ووفقـا للممـارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات الجيـدة ،عادة ما تنش ـ ـ ـ ـ ـ ــئ الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعة أو الرابطـات المعنيـة أو القـانون آليـات خارجيـة

لالنتص ـ ـ ــاف

 .وبص ـ ـ ــرف النظر عما إذا كانت هذ ا ليات ذات طابا قانوني أو ص ـ ـ ــناعي ،ينبغي لها أن تتبا

()479

معـايير دنيـا واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة وفقـا للقـانون أو اللوائح ،وأن تراقبهـا هي ـة مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلـة مس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولـة أمـام الحكومـة أو الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـة
التنظيمية( .)480وعالوة على ذل  ،من المهم أن تعمل أيضـ ـ ـ ـ ـ ــا بطريقة ناجعة التكلفة من أجل تقليل أي عيء مالي
يتكبد مسـ ــتخدموها إلى أدنى حد ،ول سـ ــيما المنشـ ــآت التجارية الصـ ــغيرة ،وكذل دافعو الض ـ ـرائي عموما إذا كانت

ريانات عمومية .ويمكن تحقيق نجاعة التكلفة بإجراء تقييم منتظم للموارد البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية والمالية المتاحة ،وذل لتخطيط
توزيعها مسـ ـ ـ ــبقا والحد من أي سـ ـ ـ ــوء اسـ ـ ـ ــتعمال محتمل لها .ويتيح الرصـ ـ ـ ــد المنتظم للتعامل ما القضـ ـ ـ ــايا تحسـ ـ ـ ــين

اإلجراءات وس ـ ــهولة اس ـ ــتخدامها .ومن ش ـ ــان دعم آليات النتص ـ ــاف من خالل األموال العمومية أو الش ـ ـرارات بين

القطاعين العام والخات أو إلزام المؤس ـ ـسـ ــات المالية بالوفاء بتكلفة الخدمات ،أن يكفل اسـ ــتدامتها

()481

الوقت نفسه من إمكانية وصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة إليها (انظر الفقرة )239

.

()482
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وأن يزيد في

وحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبمـا أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إليـه آنفـا (الفقرتـان  231و ،)232من الجوانـي المهمـة لهـذ ا ليـات مـا إذا كـان

بإمكانها إصـ ـ ـ ــدار ق اررات ملزمة ألن بعضـ ـ ـ ــها (مثل أمين المظالم أو الوس ـ ـ ـ ـاطة) قد يعتمد أرثر على المتثال

الطوعي على الرغم من أن مخاطر السـ ــمعة قد تضـ ــغط في كثير من األحيان على الكيانات المالية لالمتثال.

فعلى سـ ــبيل المثال ،إذا لم تمتثل إحدى المؤس ـ ـسـ ــات المالية لق اررات آلية النتصـ ــاف المعنية ،يجوز أن ينشـ ــر
علنا إخطار بعدم امتثالها( .)483ولضـ ـ ــمان حماية المنشـ ـ ــاة التجارية الصـ ـ ــغيرة ،من المهم أن تكون ق اررات آلية

النتصـ ـ ــاف الخارجية ملزمة للكيانات المالية( ،)484وأل يسـ ـ ــمح للكيانات المالية بالطعن في تل الق اررات ،ألن
ذل يمكن أن يؤدي بس ـ ــهولة إلى عمليات قض ـ ــائية مكلفة وطويلة حيث تكون المنش ـ ــاة التجارية الص ـ ــغيرة في

__________
( .)AFCAوقد تاسست الهي ة األسترالية للشكاوى المالية في عام  2018لتحل محل دائرة أمين المظالم المالية وأمين المظالم
المعني بالئتمانات والستثمارات .ويمكن الطال على المزيد من المعلومات على الرابط التالي .www.afca.org.au

( )478حذفت األمانة عبارة "وغيرها من المكاتي المماثلة" (الفقرة  218من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126من أجل تحسين وضول الن

.

( )479على سبيل المثال ،يشير البن الدولي إلى نظم التمويل البالغ الصغر أو الجمعيات الصناعية مثل  MFINو Sa-Dhanفي الهند،
و AFIAفي بنن ،و AMFIUفي أوغندا .انظر ( World Bank, Good Practicesالحاشية  468أعال ) ،الصفحة .52

(( World Bank, Good Practices )480الحاشية  468أعال ) ،الصفحة .51
( )481في بعل البلدان ،على سبيل المثال ،تدعم ا ليات من خالل األموال العامة التي تخصصها الحكومة المركزية (مثل ليتوانيا) أو

سلطة محددة مثل المصرف المركزي أو جهة تنظيم مالي (على سبيل المثال ،في إسبانيا وبولندا) .وفي بلدان أخرى ،تحظى ا ليات

بدعم قطا الصناعة أو أع ضاء النظام البديل لتسوية المنازعات (مثل أرمينيا وأستراليا وترينيداد وتوباغو وكندا والمملكة المتحدة).
انظر ( World Bank, Good Practicesالحاشية  468أعال ) ،الصفحة .52

( )482أضافت األمانة هذ المناقشة بشان نجاعة تكلفة آليات النتصاف وسبل تقليل تكلفتها على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)85

( )483انظر  arbitro bancario finanziarioفي إيطاليا في الوثيقة  ،A/CN.9/780الفقرة  .22ويمكن ترجمة مصطلح
" "arbitro bancario finanziarioتقريبيا بعبارة "محكم في الصيرفة المالية".

( )484في التحاد الروسي مثال ،يورد القانون الفيدرالي رقم  FZ-123المؤرخ  4حزيران/يونيه  2018قائمة بالمنظمات الملزمة بالمتثال

لق اررات المفوض المعني بحقوق مستهلكي الخدمات المالية (بما يشمل أيضا المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) .واذا لم تمتثل
تل المنظمات لق اررات المفوض ،يمكن للمحارم إنفاذها بموجي الصالحيات التنفيذية الممنوحة لها.
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موقف ض ـ ــعيف للغاية( .)485غير أن ثمة أمثلة على بلدان يمكن فيها للطرفين اس ـ ــت ناف الق اررات ،على الرغم

من أنه ل يسمح بالطعون إل في ظروف قليلة ،مثل انتهاك القواعد اإلجرائية ،أو ثبوت تحيز الوسيط(.)486
-237

ومن السـ ـ ـ ــمات الرئيسـ ـ ـ ــية األخرى التي ينبغي مراعاتها من أجل كفاءة عمل آليات النتصـ ـ ـ ــاف الخارجية

اســتقالليتها وحياد إجراءاتها الخاصــة بصــنا القرار ،وهو ما من شــانه أن يســهم في توطيد الثقة في عملياتها .فعلى

س ـ ـ ـ ـ ــبيل المثال ،تالح الش ـ ـ ـ ـ ــبكة الدولية لنظم أمانة المظالم للخدمات المالية أنه ينبغي أن تكون تل الس ـ ـ ـ ـ ــتقاللية

منص ـ ــوص ـ ــا عليها في القانون أو في دس ـ ــتور يوافق عليه كيان عمومي ،وأل تتمكن األطراف من التاثير على أمين

المظالم على نحو مباش ـ ــر أو غير مباش ـ ــر ،وأل يكون أمين المظالم أو أعض ـ ــاء مجالس ص ـ ــنا القرار قد عملوا في
الس ــنوات الس ــابقة في كيان مالي مش ــمول بخدمات أمانة المظالم المعنية( .)487وينبغي أيض ــا الحفار على اس ــتقاللية
ا ليـات وحيـاد عمليـة ص ـ ـ ـ ـ ـ ــنا القرار فيهـا من أي تاثير غير مبرر لمص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر تمويلهـا ،بغل النظر عمـا إذا كانـت

مص ـ ـ ـ ــادر عامة أم خاص ـ ـ ـ ــة أم مزيجا من الثنين .وتجدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إلى أنه في بعل الحالت (مثل األخطاء في

البيانات المحتف بها في سـ ـ ـ ـ ــجل الئتمان أو عدم دقتها) قد يكون تحديد األضـ ـ ـ ـ ـرار الناجمة وما ينتإل عن ذل من
تعويل أم ار صعبا من الناحية العملية ،ويمكن للقانون أو اللوائح تقديم إرشادات بشان هذ المسالة.
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وينبغي أن تسـ ـ ــترشـ ـ ــد آليات النتصـ ـ ــاف الخارجية في أنشـ ـ ــطتها بمباد إمكانية الوصـ ـ ــول والفعالية

واإلنص ــا ف والش ــفافية والمس ــاءلة .وتتض ــمن الفقرات التالية وص ــفا موج از لكيفية إعمال تل المباد في تنظيم

هذ ا ليات وتشغيلها.
(ج)

إمكانية الوصول
 -239ينبغي للقانون أن يضـ ــمن أن ا ليات توفر المعلومات بطريقة واضـ ــحة ومفهومة ،وأن المسـ ــتخدمين

قادرون على الوصـول إليها بسـهولة سـواء عبر اإلنترنت أو بالحضـور الشـخصـي ،وأن بإمكانهم تقديم الشـكاوى

من خالل وسـ ـ ـ ــائط مختلفة .وباإلضـ ـ ـ ــافة إلى ذل  ،ينبغي أل يطلي من أصـ ـ ـ ــحاس الشـ ـ ـ ــكاوى دفا أي رسـ ـ ـ ــوم

(أو ينبغي أن تدفا رسـوما متدنية فقط) ،ألن ذل قد يثنيها عن اسـتخدام الخدمة( .)488وفي هذا الصـدد ،يمكن

النظر فيما إذا كان يمكن اســتخدام الرســوم كمثبط لمنا الشــكاوى التافهة .بيد أنه يبدو أن منح آلية النتصــاف
الخارجية صالحية رفل الشكاوى التافهة أو الكيدية أو الخاط ة قد يكون أرثر فعالية(.)489

(د)

الفعالية
 -240من المسـ ــتصـ ــوس أيضـ ــا أن يتضـ ــمن القانون تعريفا واضـ ــحا لما يشـ ــكل الشـ ــكوى ،وأن يوضـ ــح أنها

س ـ ـ ــتعالإل دون إبطاء من خالل عملية مرنة وغير رس ـ ـ ــمية لن يحتاج فيها األطراف إلى محام أو مس ـ ـ ــتش ـ ـ ــار.
وباإلض ــافة إلى ذل  ،ينبغي إش ــعار األطراف عندما تتلقى آلية النتص ــاف الوثائق ،كما ينبغي لملية أن تتخذ

ق ارراتها وتتيحها في غضون فترة زمنية محددة.

__________
(( World Bank, Good Practices )485الحاشية  468أعال ) ،الصفحة .52
( )486على سبيل المثال ،مالطة وأرمينيا .انظر المادة  17فيما يتعلق بالقيود المفروضة على نطاق الطعنThe Republic of .

 ،Armenia Law on Financial System Mediatorمتال على الرابط التالي

.www.fsm.am/media/2398/law-on-fsm.pdf

(Network of Financial Services Ombudsman Schemes, Effective approaches to fundamental principles, )487

.2014, p. 2

( )488انظر ( World Bank, Good Practicesالحاشية  468أعال ) ،الصفحة .52
( )489على سبيل المثال ،أرمينيا وأستراليا ومالطة.
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(ه)

اإلنصاف
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من المهم للـدول التـارـد من أن إجراءات آليـة النتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمح لألطراف بتلقي جميا الوثـائق

المقــدمـة ،وتقــديم حججهــا ،والرد على حجإل األطراف األخرى ،وكـذلـ الطال على أي إفـادات وآراء مقــدمـة

من الخبراء والتعليق عليها.
(و)

الشفافية والمساءلة
 -242أخيرا ،سـ ـ ــيكون من المسـ ـ ــتصـ ـ ــوس ضـ ـ ــمان قيام آليات النتصـ ـ ــاف بإبالغ األطراف بنطاقها ،وأنوا
المنــازعــات التي تخت

بمعــالجتهــا ،بمــا في ذل ـ أي عتبــات دنيــا إن وجــدت ،والقواعــد اإلجرائيــة التي تحكم

أنشـطتها ،ونو القواعد التي يمكن أن تسـتخدمها في أنشـطتها المتصـلة بتسـوية المنازعات ،وأي شـرا قد يتعين

على األطراف الوفاء به قبل استهالل اإلجراءات.
س-

تسوية المنازعات بين المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ومقدمي منتجات التكنولوجيا المالية
-243

تجدر اإلش ـ ـ ــارة إلى أنه ما تزايد اس ـ ـ ــتخدام خدمات التكنولوجيا المالية من قبل المنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى

والصـغيرة والمتوسـطة ،ازدادت بسـرعة أيضـا المنازعات بين هذ المنشـآت ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية،

بشـ ـ ــان مسـ ـ ــائل منها مثال ملكية البيانات ،أو انعدام الشـ ـ ــفافية في الشـ ـ ــروا التعاقدية ،أو قابلية العقود لإلنفاذ.
ونظ ار ألن مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية في العديد من البلدان ل يخض ـ ـ ـ ـ ـ ــعون لتنظيم س ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات القطا

المـالي ول يتعين عليهم المتثـال لنفس اللوائح التي تلتزم بهـا المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف ،قـد ل تكون لـديهم إجراءات داخليـة
لمعالجة ش ـ ــكاوى المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة( .)490وعالوة على ذل  ،قد ل يكون لدى جميا
البلدان آليات انتص ـ ــاف خارجية يمكن من خاللها تقديم ش ـ ــكوى ض ـ ــد مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية(،)491
وكمـا ذرر أعال (انظر الفقرة  ،)228قـد ل تكون تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة المنـازعـات المـاليـة في المحـارم خيـا ار قـابال للتطبيق
بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة في العديد من البلدان.

 -244ومن أجل توفير قدر من الحماية للمنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة التي تسـ ــتخدم خدمات
التكنولوجيا المالية ،وضـ ـ ـ ـا القائمون على ص ـ ـ ــناعة التكنولوجيا المالية في بعل البلدان( )492مدونات س ـ ـ ــلوك
تعالإل سلوكيات مقدمي الخدمات غير المسؤولين .ورغم أن هذ األدوات ل يمكن أن تحل محل آلية انتصاف

مناسـ ـ ــبة ،فإنها يمكن أن تدفا مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية إلى تحسـ ـ ــين ممارسـ ـ ــاتهم لحماية مسـ ـ ــتخدمي
خدماتهم .ويمكن للدول التي تسـعى إلى تعزيز كفاءة مدونات السـلوك أن تنظر في اشـتراا العضـوية اإللزامية

في الرابطات الص ـ ـ ـ ــناعية التي أص ـ ـ ـ ــدرتها ،وأن تض ـ ـ ـ ــا آليات قوية لإلنفاذ الذاتي( .)493غير أنه س ـ ـ ـ ــيكون من

المس ــتص ــوس ،كتدبير عام ،ض ــمان أن يطبق ش ــرا وض ــا إجراءات داخلية لمعالجة الش ــكاوى بالتس ــاوي على

جميا مقــدمي المنتجــات أو الخــدمــات المــاليــة ،بمــا في ذل ـ خــدمــات التكنولوجيــا المــاليــة ،وأن تعــالإل آليــات

__________

(Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman , )490

.https://www.asbfeo.gov.au/sites/default/files/2021-11/ASBFEO-fintech-borrowing-guide.pdf

( )491في البرتغال ،على سبيل المثال ،يضطلا المصرف المركزي بهذا الدور .انظر OECD, Effective Approaches for Financial

 ،Consumer Protection in the Digital Age: FCP Principles 1, 2, 3, 4, 6 and 9, 2019الصفحة  .46وعلى العكس من

ذل  ،أوضح مصرف أيرلندا المركزي في عام  2014أنه نظ ار لعدم خضو أنشطة منصات اإلقراض بين األقران ( )P2Pللتنظيم،
فإن أمين المظالم المعني بالخدمات المالية ل يمكنه التحقيق في الشكاوى المتعلقة بتل المنصات .انظر World Bank,

( Consumer Risks in FinTechالحاشية  183أعال ) ،الصفحة  .78وحسبما أشير إليه في الصفحة  ،13يركز المنشور على

مستهلكي التجزئة ،وهي ف ة تشمل أيضا المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

( )492على سبيل المثال ،كينيا واندونيسيا .انظر ( World Bank, Consumer Risks in FinTechالحاشية  183أعال ) ،الصفحة .68
( )493المرجا نفسه.
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النتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الخـارجيـة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـاوى المتعلقـة بجميا مقـدمي الخـدمـات المـاليـة( .)494وبـالنظر إلى أن العـديـد من
معامالت التكنولوجيا المالية تتعلق بخدمات ومنتجات منخفضـة التيمة وتجري عبر الحدود ،فقد أشـير إلى أن
آليات تس ــوية المنازعات عبر اإلنترنت قد تكون أيض ــا خيا ار ناجعا وفعال لتس ــوية المنازعات الناشـ ـ ة عن تل

المعامالت (انظر الفقرة .)495()233
-5

الشفافية
-245

()496

الشـفافية سـمة رئيسـية في العالقة بين الممولين والمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة ،فهي تسـهم في

التخفيف من المخاطر التي يواجهها الممولون في اإلقراض ،وتيس ــر في الوقت نفس ــه للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة

والمتوس ـ ـ ـ ــطة عملية تحديد أنس ـ ـ ـ ــي المنتجات من حيث الجودة والتكلفة ،والتيام باختيارات مس ـ ـ ـ ــتنيرة .وهذا يس ـ ـ ـ ــاعد

على خفل تكلفة الئتمان وفي الوقت نفسه يعزز التفاهم بين األطراف ،مما يسهل الق اررات المتعلقة باإلقراض.
-246

وتتسـ ـ ــم ثالثة أبعاد للشـ ـ ــفافية باهمية خاصـ ـ ــة في سـ ـ ــياق الحصـ ـ ــول على الئتمان ،هي  ‘1توافر

معلومات كافية للممولين لتقييم الجدارة الئتمانية المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة (انظر الفقرات من

 204إلى )222؛  ‘ 2وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا وأحكــام واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــافــة للمنتجــات والخــدمــات الئتمــانيــة؛

 ‘3توافر معلومات كافية للمنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة بش ــان الوس ــائل المختلفة للحص ــول على

الئتمــان (انظر الفقرتين  261و  .)497()264ويركز هــذا القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم على البنــدين  ‘2و  ،‘3بــالنظر إلى أن
مش ـ ــارل تباين المعلومات التي يواجهها الممولون الذين يقرض ـ ــون المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة
واألمثلة على كيفية التخفيف من حدتها نوقشـت في القسـم المتعلق بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "تدابير لتيسـير تقييم الجدارة الئتمانية

للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة".
-247

وفي معظم الوليات القضــائية ،تنطبق القواعد المتعلقة بشــفافية الشــروا التعاقدية والعالقات العادلة ما

العمالء عموما على المنتجات والخدمات المصـرفية والمالية (مثل الحسـابات الجارية والودائا والقروض وخدمات
الدفا) .فعلى سـبيل المثال ،قد تشـترا البلدان الكشـف عن المعلومات في شـكل محدد قد يتضـمن أسـاليي موحدة

لعرض الرســوم ،أو أن تشــرل المصــطلحات التقنية للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة بلغة مفهومة ،أو أن
تخض ـ ــا الش ـ ــروا المطبوعة باحرف ص ـ ــغيرة لتفاق من اتفاقات المس ـ ــتخدمين .ويس ـ ــمح هذا الوض ـ ــول للمنش ـ ــآت

الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة باتخاذ ق اررات مسـتنيرة ويضـمن لها درجة معينة من الحماية ،ما التقليل إلى أدنى

حد من مخاطر إســاءة اســتخدام تل المنشــآت للقروض .ومن شــان كفالة وضــول الشــروا واألحكام التعاقدية أن

يفيد الممولين أيضا ألنه يساعد على تعزيز مكانتهم في السوق واجتذاس عمالء جدد(.)498

__________
( )494انظر ( OECD, Effective Approaches for Financial Consumer Protectionالحاشية  491أعال ) ،الصفحة .45
(S.W. Gumbira, D. Puspitawati, K. Tejomurti, Unefficiency Settlement of Fintech Lending Disputes And )495
How Legal Framework To Settle It: Indonesia Perspective, in Journal of Contemporary Issues in Business

 ،and Government vol. 27, No. 2, 2021متال على الرابط التالي .https://www.cibgp.com/article_10434.html
( )496نقحت األمانة هذا القسم بشان الشفافية بما يتماشى ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)88
( )497نقلت األمانة اإلشارة إلى المباد الرفيعة المستوى لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي بشان تمويل

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المعنونة ( G20/OECD High-Level Principles on SME Financingالفقرة  229من

الوثيقة  )A/AN.9/WG.I/WP.126إلى الفر المتعلق بـ "تدابير لتيسير تقييم الجدارة الئتمانية للمنشآت الصغرى والصغيرة
والمتوسطة" لتجني التكرار (الحاشية  413أعال ).

( )498قسمت األمانة الفقرة  230من الوثيقة  A/CN.9/WG.I/WP.126إلى فقرتين (الفقرتان  247و 248أعال ) وحسنت المناقشة بشان
شفافية الشروا الواردة في الفقرة  247كما يلي  ‘1نقلت الجملة الثانية إلى هنا من الفقرة ( 257الفقرة  237من الوثيقة

)A/CN.9/WG.I/WP.126؛  ‘2أضافت إشارة إلى الشروا المطبوعة باحرف صغيرة والمصطلحات التقنية؛  ‘3أدرجت جملة
جديدة بشان إساءة استخدام القروض.
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وتكتسـي مسـائل الشـفافية والكشـف عن المعلومات للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة أهمية حاسـمة

أيضـ ــا فيما يتعلق بالمؤس ـ ـسـ ــات غير المص ـ ـرفية ،بالنظر إلى أنه في بعل البلدان ،قد ل يكون مطلوبا من مقدمي

الخدمات المالية الرقمية غير الخاض ـ ـ ـ ــعين للتنظيم (مثل ش ـ ـ ـ ــركات التكنولوجيا المالية في عدة بلدان) الكش ـ ـ ـ ــف عن

شـ ــروا محددة للمنتجات ،مثل شـ ــروا القروض ،التي قد تكون ناقصـ ــة أو غير واضـ ــحة؛ أو معدل النسـ ــبة الم وية

السنوية؛ أو رسوم المعامالت ،مما قد يؤدي إلى دفا المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة دون علم رسوما أعلى

مما كان متوقعا( .)499وتوص ـ ــي منتديات الخبراء الدوليين الدول باعتماد إطار قانوني س ـ ــليم من أجل كفالة الكش ـ ــف
بوضــول عن المعلومات المتعلقة بجميا تل األحكام والشــروا وبطريقة مفهومة للمنشــآت الصــغيرة التي قد ل يكون

لديها في كثير من األحيان معرفة مالية كافية( .)500وس ـ ـ ــيكون من المهم بالمثل أن يكش ـ ـ ــف مقدمو الخدمات المالية

الرقمية عن المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا المسـ ــتخدمة لدعم تشـ ــغيل المنصـ ــة اإللكترونية ،وخصـ ــوصـ ــا أي تغيير

ربير في مكونات األجهزة أو البرامإل الخاصـ ــة بالمنص ـ ـة التي قد تؤثر سـ ــلبا على قدرة المنشـ ــآت التجارية الصـ ــغرى
والصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى سجالتها أو إجراء العمليات الرقمية(.)501

-249

وأفيد أيضــا بان العديد من مؤس ـســات التمويل البالغ الصــغر تعمد إلى تســعير منتجاتها بطريقة غير

ش ـ ـ ـ ـ ـ ــفافة ،مما يحجي الس ـ ـ ـ ـ ـ ــعر الحتيقي للقروض ويرب العمالء من خالل أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاليي من قبيل معدل الفائدة

"المقطو " وهيارل الرسـوم المعقدة( .)502ويعتبر التسـعير الشـفاف عنصـ ار أسـاسـيا في تهي ة بي ة تمكينية مؤاتية

للمنشـآت الصـغرى فعلى الرغم من أهمية مسـائل الشـفافية بالنسـبة ألي اتفاق تمويل ،فإنها تشـكل مصـدر قلق

بالغ للمقترضـ ــين البسـ ــطاء من المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة والمتوسـ ــطة الذين ل يسـ ــتطيعون تحمل تكاليف

المشـورة القانونية( .)503وتوصـي منتديات الخبراء الدوليين بان تلزم مؤسـسـات التمويل البالغ الصـغر ،في جملة
أمور ،باعتماد صيغ تسعير قياسية (ما معايير اإلفصال المناسبة) وكذل جداول سداد قياسية(.)504

 -250ويمكن أيضــا تحســين الشــفافية في تمويل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة من خالل تيســير

وص ــول تل المنش ــآت إلى المعلومات المتعلقة بمص ــادر التمويل المناس ــبة والوس ــائل المالئمة للوص ــول إليها.

وفي بلدان معينة ،قد تكون المشـكلة هي انخفاض مسـتوى المعلومات المتاحة بوجه عام؛ وفي البعل ا خر،

قد تكون إقامة حواجز غير ض ـ ـ ـ ـ ــرورية في س ـ ـ ـ ـ ــبيل الوص ـ ـ ـ ـ ــول إلى المعلومات المتاحة .على س ـ ـ ـ ـ ــبيل المثال،

قد تفرض دوائر المعلومات رس ـ ــوما على الوص ـ ــول إليها ،أو قد يض ـ ــطر مس ـ ــتخدموها إلى التس ـ ــجيل أو تقديم

معلومات عن هويتهم بخالف ذل  ،أو إذا كانت المعلومات متاحة عبر اإلنترنت ،قد يلزمون بتنزيل برامجيات
معينة .وســيكون تنظيم حمالت توعية بدعم من الرابطات الصــناعية (المؤس ـســات المالية والمنشــآت الصــغرى
والصـغيرة والمتوسـطة على حد سـواء) واسـتخدام وسـائط إعالم متنوعة (مثل التلفاز واإلذاعة والصـحافة ووسـائل

التواصـ ـ ـ ــل الجتماعي) خطوة أولى في نشـ ـ ـ ــر المعلومات بشـ ـ ـ ــان حلول التمويل المتاحة للمنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى
والصـغيرة والمتوسـطة والشـروا واألحكام التي تتوافر بها (بما يشـمل أسـعار الفائدة) .ويمكن أيضـا أن يتمخل

الحوار والتعاون بانتظام بين الممولين وقطا المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة عن تنظيم مبادرات
(مثل مكاتي المساعدة) يمكنها أن تساعد تل المنشآت على اتخاذ خيارات مستنيرة.

__________
(( GPFI, Promoting digital and innovative SME financing )499الحاشية  27أعال ) ،الصفحة .72
( )500المرجا نفسه ،الصفحة .84
(J. Ballard, C. Brennan, C. French, E. Johnson, Exploring the Legal Issues Relevant to Online Small- )501

 ،Business Lending, 2017متال على الرابط التالي

.https://www.americanbar.org/groups/business_law/publications/blt/2017/08/02_ballard/

( ،A/CN.9/780 )502الفقرة .37
( )503المرجا نفسه ،الفقرة .40
( )504المرجا نفسه.
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ممارسات اإلقراض العادلة
-251

()505

تشــير الفقرات أعال إلى أهمية شــفافية شــروا العقد وطرائق الكشــف عنها في تيســير الحصــول على

الئتمان .إل أن هذا قد ل يكون كافيا للحد من مخاطر الترتيبات الئتمانية غير المناســبة للمنشــآت الصــغرى
والصــغيرة والمتوســطة .وتعد شــروا العقود والممارســات التجارية العادلة عناصــر رئيســية أخرى إليجاد عالقة

متوازنة بين الممولين والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة(.)506
أ-

شروا العقد المجحفة
 -252يميــل الممولون ،بوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفهم "لعبين متكررين" وكــذل ـ من أجــل خفل تكــاليف المعــامالت ،إلى
اسـ ـ ـ ـ ــتخدام العقود الموحدة في المعامالت المالية ما نظرائهم (بما في ذل المنشـ ـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ـ ــغيرة
والمتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطة)( .)507ومن ش ـ ـ ـ ـ ـ ــان التفاوض وأي تغيير ناتإل عنه في العقد الموحد أن يؤدي إلى زيادة تكاليف

المعامالت التي قد ل يعتبرها الممول اقتص ـ ــادية عندما يكون مبلغ القرض المطلوس ص ـ ــغي ار نس ـ ــبيا (مثال في

سياق تمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) .وقد تؤدي أيضا مواءمة العقود ما المتطلبات الخاصة
بكل منش ـ ـ ـ ـ ــاة إلى ارتفا تكاليف القتراض بالنس ـ ـ ـ ـ ــبة للمنش ـ ـ ـ ـ ــآت الص ـ ـ ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ـ ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ـ ـ ــطة(.)508

ونظ ار لمحدودية قدرة هذ المنشــآت ،وخصــوصــا المنشــآت الصــغرى والصــغيرة ،على المســاومة ،كثي ار ما تبرم

عقود المعامالت المالية على أساس "القبول أو الرفل"(.)509

 -253ونظ ار لمحدودية إلمام العديد من المنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ــغيرة باألمور المالية ،قد ل تتمكن من

تحديد الش ـ ـ ــروا التعاقدية الض ـ ـ ــارة المحتملة أو فهمها فهما كامال( .)510فعلى س ـ ـ ــبيل المثال ،قد تمنح ش ـ ـ ــروا

معينة الممولين سـلطة واسـعة لتغيير العقد دون موافقة المنشـاة الصـغرى أو الصـغيرة؛ وقد تخول شـروا أخرى
الممول أن يزعم وجود تخلف عن السـ ـ ـ ــداد بناء على خرق لبعل المؤشـ ـ ـ ــرات المالية مثل نسـ ـ ـ ــبة القرض إلى

التقييم( .)511ونتيجة لذل  ،قد تعاني المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة من بعل الممولين الذين يس ــتغلون موقفهم
التفاوض ـ ـ ــي األقوى .وترتفا مخاطر هذا الس ـ ـ ــتغالل بص ـ ـ ــورة خاص ـ ـ ــة في س ـ ـ ــياق منتجات التكنولوجيا المالية

وخدماتها( ،)512نظ ار للســرعة التي تبرم بها العقود إلكترونيا ،وكثي ار ما يكون ذل دون مراجعة مســبقة أو رافية

__________
( )505اتفق الفريق العامل ،في دورته السابعة والثالثين ،على إدماج القسم زاي من الوثيقة  A/CN.9/WG.I/WP.126المتعلق بالضمانات
ضد الممارسات المجحفة ما القسم المتعلق بالشفافية ( ،A/CN.9/1090الفقرة  .)89وقد نفذت األمانة ذل التغيير ،واضافة إلى

ذل  ،نقحت عنوان القسم الفرعي لتحسين التساق .ولعل الفريق العامل يود أن يالح أن األمانة ستجري مزيدا من البحو بشان
موضو ممارسات اإلقراض المجحفة لمعرفة ما إذا أمكن إضافة تدابير إضافية لحماية المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة

(ول سيما المنشآت الصغرى والصغيرة) في الصياغة التالية لمشرو الدليل.
( )506أضافت األمانة هذ الجملة لتحسين وضول هذا القسم الفرعي.

( )507من األمور الشائعة أن تكون الشروا اإلجرائية (على سبيل المثال ،القيود المفروضة على السحوبات والسداد ،واألساليي التي يتم

بموجبها إخطار المقترض بالتغييرات ،وكيفية ومكان حل المنازعات) والشروا الموضوعية (مثل سعر الفائدة بعد التخلف عن السداد

("التقصير") ،وكذل الطريقة التي يعرف بها "التقصير") في عقد التمويل ،هي الشروا الموحدة التي يستخدمها الممولون.
(( L. Gullifer, I. Tirado, A global tug of war )508الحاشية  265أعال ) ،الصفحتان  12و.13

(Australian Security and Investment Commission (ASIC), Report 565, Unfair contract terms and small )509
 ،business loans, 2018, p. 4متال على الرابط التالي https://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-

.document/reports/rep-565-unfair-contract-terms-and-small-business-loans/

(( World Bank Good Practices for Financial Consumer Protection )510الحاشية  468أعال ) ،الصفحة  .34وقد نقلت

األمانة اإلشارة إلى "الشروا المطبوعة باحرف صغيرة وبلغة تقنية" إلى الفقرة  247من أجل التساق (انظر الحاشية  498أعال ).

( )511أضافت األمانة هذ األمثلة لتحسين وضول الن

.

( )512خلصت دراسة استقصائية أجرتها منظمة للمنشآت الصغيرة في الوليات المتحدة إلى أن  74في المائة من المجيبين يشعرون

بضرورة تنظيم اإلقراض عبر اإلنترنت لضمان حماية المنشآت التجارية الصغيرة من الممارسات المفترسة على اإلنترنت .انظر
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ألحكامها وشـ ـ ـ ــروطها( .)513ويوجد أيضـ ـ ـ ــا خطر من احتمال أن تسـ ـ ـ ــتخدم كيانات مالية من المسـ ـ ـ ــتوى الثاني
ش ـ ــروطا تعاقدية غير واض ـ ــحة أو خادعة ألنها غير خاض ـ ــعة للتنظيم إلى حد كبير ،وقد تس ـ ــتغل الواقا بانها

تس ـ ــتطيا أن تقدم قروض ـ ــا أس ـ ــر من مقدمي الخدمات المالية الخاض ـ ــعين للتنظيم ،وهو ما يجتذس المنش ـ ــآت
الصـغرى والصـغيرة بسـهولة .فعلى سـبيل المثال ،أفيد بان الشـروا المطبوعة باحرف صـغيرة في وثائقها تن

على أســعار فائدة أعلى مما هو معلن عنه في موادها التســويتية ،أو أنها تفرض "رســوم ســداد من رأس المال"
التي تسمح للكيان المالي بالمطالبة بنسبة م وية من رأس المال عند تسوية القروض(.)514

 -254ومن أجل التصـ ـ ــدي للممارسـ ـ ــات التعاقدية المجحفة ،وس ـ ـ ـعت بعل البلدان

() 515

نطاق التش ـ ـ ـريعات

المحلية التي تحمي األفراد األضـ ــعف في مفاوضـ ــاتهم بشـ ــان العقود ما أط ارف تتمتا بموقف تفاوضـ ــي أقوى،

بما في ذل في المعامالت المالية( ،)516حتى تشـمل تل التشـريعات المنشـآت الصـغرى والصـغيرة .فعلى سـبيل

المثال ،يحدد التش ـ ـ ـريا ماهية المنشـ ـ ــاة التجارية الصـ ـ ــغيرة ،ويوضـ ـ ــح المعايير التي يمكن بموجبها اعتبار أحد
شـ ـ ـ ــروا العقد مجحفا .وقد يحد ذل عندما يكون الشـ ـ ـ ــرا  ‘1مفضـ ـ ـ ــيا إلى خلل كبير في حقوق الطرفين

والتزاماتهما الناش ة بموجي العقد؛  ‘2غير ضروري بصورة معقولة لحماية المصالح المشروعة للطرف الذي

سـ ـ ــيسـ ـ ــتفيد من إدراجه؛  ‘3مفضـ ـ ــيا إلى ضـ ـ ــرر مالي أو غير مالي (مثل التاخير) يلحق بالمنشـ ـ ــاة التجارية

الص ـ ــغيرة إذا ما طبق أو اعتمد عليه( .)517وقد تش ـ ــمل األمثلة على هذ األحكام والش ـ ــروا المجحفة األس ـ ــعار
العالية للفائدة على التخلف عن السـ ــداد ،وشـ ــروا اإلنهاء المجحفة أو التعاريف غير المؤاتية لحالت التخلف

عن السـ ــداد( .)518وفي بلدان أخرى ،تحقق هدف ضـ ــمان إيجاد شـ ــروا وأحكام عادلة للعقود من خالل تدابير
الس ــياس ــات العامة التي تس ــنها المص ــارف المركزية( ،)519أو األخذ بمدونات قواعد الس ــلوك الطوعية أو معايير
الممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في قطـا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعـة المـاليـة التي تحـدد المتيـاس المرجعي لممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اإلقراض العـادلـة(.)520

__________

Small Business Majority, Opinion Poll Small Business Owners Concerned with Predatory Lending,

 ،Support More Regulation of Alternative Lenders, 2017متال على الرابط التالي
https://smallbusinessmajority.org/our-research/access-capital/small-business-owners-concerned-predatory-

.lending-support-more-regulation-alternative-lenders
( )513المرجا نفسه.
( )514أضافت األمانة أمثلة على الممارسات المجحفة للمقرضين من الشريحة الثانية بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة

والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  .) 90والمؤسسات المالية من الشريحة الثانية ل تمل ترخيصا مصرفيا ،وقد تشمل رابطات البناء
والتحادات الئتمانية ،وهي تستخدم عموما تمويل الجملة الخات بها المستمد من مصادر أخرى بخالف ودائا العمالء.

( )515على سبيل المثال ،أستراليا ،انظر الحاشية  509أعال .
( )516حذ فت األمانة الجملة الثانية ("على سبيل المثال ...قطا الخدمات المالية") من هذ الفقرة (الفقرة  235من الوثيقة
 )A/CN.9/WG.I/WP.126إلزالة التكرار.

(( Australian Security and Investment Commission )517اللجنة األسترالية لألوراق المالية والستثمار) (الحاشية  509أعال )،
الصفحة .8

( ،A/CN.9/913 )518الفقرة .42
( )519على سبيل المثال ،ماليزيا .انظر سياسة المعاملة العادلة للمستهلكين الماليين المعنونة Fair Treatment of Financial

 6 ،Consumersتشرين الثاني/نوفمبر  ،2019الصادرة عن ( Bank Negara Malaysiaأي المصرف المركزي الماليزي)،
المتاحة على الرابط التالي

https://www.bnm.gov.my/documents/20124/761679/FTFC_PD_028_103.pdf/f83853d4-7146-9842-a40c-

 .7e20bf0c9b75?t=1590696786502ويشمل مصطلح "المستهل المالي" أيضا "أي منشاة تجارية صغرى أو صغيرة وفقا

للتعريف الوارد في اإلخطار المتعلق بتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر عن المصرف في  27كانون األول/ديسمبر

.")BNM/RH/NT 028–51( 2017

( )520على سبيل المثال ،المملكة المتحدة .معايير ممارسات اإلقراض للعمالء من المنشآت التجارية ( )2020المعنونة The Standards
 of Lending Practice for business customersوالتي اعترفت بها رسميا هي ة السلوك المالي ( Financial Conduct

 )Authorityفي عام .2020
V.22-10516
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وعلى الرغم من أن هــذ األدوات ربمــا تكون أرثر صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارمــة من معــايير تنظيميــة أو قــانونيــة معينــة وتوفر
مسـ ـ ــتويات عالية من الحماية للمنشـ ـ ــآت التجارية الصـ ـ ــغيرة ،فإنها ل يمكن أن تكون بديال لوجود نظام قانوني

مالئم ذي قواعد قابلة لإلنفاذ تحدد التزامات الممولين(.)521
-255

وفي البلدان التي تود أن تصـ ـ ـ ــلح إطارها القانوني بما يتماشـ ـ ـ ــى ما أفضـ ـ ـ ــل الممارسـ ـ ـ ــات الدولية ،يحظر

القانون ،على ســبيل المثال ،األحكام أو الشــروا المجحفة في العقود المالية الموحدة ،واذا ما اســتخدمت ،تعتبر هذ

األحكام والشـ ـ ــروا باطلة وغير قابلة لإلنفاذ قانونا( .)522وثمة ممارسـ ـ ــة جيدة أخرى كثي ار ما يسـ ـ ــتخدمها القانون هي

تفسـير أي غموض في العقد الموحد ضـد مصـالح الطرف الذي اقترل التعبير الغامل المعني ،وهو ما يفضـي إلى
تفسـيرات أرثر مؤاتاة للطرف األضـعف في العقد ،أي المنشـآت الصـغرى والصـغيرة( .)523وفي هذا الصـدد ،لوح أن

من الض ـ ـ ــروري عدم تقييم مدى عدالة أحد ش ـ ـ ــروا العقد ،ل س ـ ـ ــيما عندما يكون ذل الش ـ ـ ــرا غير مالي ،بص ـ ـ ــورة

منفص ــلة وانما في س ــياق ش ــروا العقد األخرى( .)524ولعل المش ــرعين ومقرري الس ــياس ــات يودون ،لدى تحديد أنوا
البنود التي يعتبرهـا القـانون مجحفـة ومن ثم بـاطلـة أو غير قـابلـة لإلنفـاذ ،أن ينظروا في األثر المحتمـل الـذي قـد ينجم
عن األخذ بنهإل فيه تضييق مفرا على توفر الئتمان.

 -256ويمكن للهي ات الرقابية أن تؤدي دو ار رئيسـ ــيا في ضـ ــمان عدالة شـ ــروا العقود ،وسـ ــيكون من المهم
أن يحدد اإلطار القانوني المحلي بوضول مسؤوليتها ،ول سيما سلطتها في تقييم مدى امتثال اتفاقات اإلقراض

للمقتضــيات القانونية المقررة .وســيشــمل ذل القدرة على توضــيح معنى ونطاق شــروا العقود المجحفة بطريقة
ش ـ ـ ــفافة (على س ـ ـ ــبيل المثال ،في بلدان معينة ،قد تكون العتبة بش ـ ـ ــان إجحاف الش ـ ـ ــروا أعلى بالنس ـ ـ ــبة لعقود

اإلقراض التجاري منها بالنسـ ــبة لفرادى المسـ ــتهلكين) وذل لضـ ــمان اليقين التجاري .وفي بعل البلدان ،على
س ــبيل المثال ،تقوم الهي ات الرقابية بتحليل اتفاقات إقراض المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة والمتوس ــطة بانتظام
من أجل اسـ ــتبانة أي شـ ــروا وبنود تعسـ ــفية واتخاذ إجراءات مالئمة بشـ ــانها .وفي البعل ا خر ،تحتف تل

الهي ات أيضـا بسـجالت تعرض شـروطا تعاقدية تعسـفية ،مما يتيح للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة أن
تتارد مما إذا كان اتفاقها ما الممول يتضمن شروطا تعسفية أو مجحفة(.)526(،)525

س-

تكوين العقود

()527

 -257تقتضـي المعاملة المنصـفة تجا المنشـآت الصـغرى والصـغيرة أيضـا أن يوضـح الممول ،أثناء عملية
تكوين العقد ،مختلف أنوا الئتمان المالئمة للمنشـاة الصـغرى أو الصـغيرة وآثارها على نشـاطها التجاري(،)528

وأن يوضــح معنى الشــروا التعاقدية ذات الصــلة ،ول ســيما الشــروا المالية مثل تل المتعلقة باســعار الفائدة،

بطريقة مفهومة وقابلة للمقارنة ما الش ــروا التي يس ــتخدمها الممولون ا خرون .واض ــافة إلى ذل  ،قد يش ــترا

__________
( )521أضافت األمانة إشارة إلى تدابير أخرى لمكافحة الممارسات التعاقدية المجحفة من أجل تحسين وضول الن

.

(( World Bank, Good Practices )522الحاشية  468أعال ) ،الصفحة .34
( )523المرجا نفسه ،الصفحة .34
(( ،L. Gullifer, I. Tirado, A global tug of war )524الحاشية  265أعال ) ،الصفحة .14
(( World Bank, Good Practices )525الحاشية  468أعال ) ،الصفحة .52
( )526أضافت األمانة إشارة إلى الدور الذي تؤديه الهي ات الرقابية في ضمان عدالة شروا العقود ،وأهميتها في تحقيق اليقين التجاري،
بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)90

( )527فصلت األمانة المناقشة المتعلقة بتكوين العقود عن المناقشة المتعلقة بشروا العقود المجحفة من أجل تحسين الوضول وتماشيا ما
مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)89

( )528على سبيل المثال ،بلجيكا .انظر Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et

 ،moyennes entreprises, 21 Decembre 2013متال على الرابط التالي

.www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2013003461&la=F
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اإلطار القانوني أو التنظيمي المحلي أن يسـ ـ ـ ــمح الممولون بفترة تفكير قبل إبرام العقد ،أو فترة لممارسـ ـ ـ ــة حق
النسـ ــحاس بعد إبرام العقد ،أو بمزيإل من الثنين لضـ ــمان فهم المنشـ ــاة التجارية الصـ ــغيرة لشـ ــروا العقد فهما

رامال وتقييم عواقي تطبيقها .ويمكن للدول أيضــا أن تحمي المنشــآت التجارية الصــغيرة بوضــا حدود قصــوى
تش ـريعية لبعل المعدلت والرســوم المفروضــة في العقد فعلى ســبيل المثال ،في بلدان معينة ،تضــا القوانين

أو اللوائح التنظيمية المنطبقة حدودا قصـ ـ ـ ـ ـ ــوى لبنود معدل التخلف عن السـ ـ ـ ـ ـ ــداد( .)529وفي حالة رفل طلي
ائتمان مقدم من منشـ ـ ـ ــاة صـ ـ ـ ــغرى أو صـ ـ ـ ــغيرة ،يجوز للقوانين أو اللوائح التنظيمية المنطبقة أن تشـ ـ ـ ــترا على
الممولين تقديم أسباس الرفل بطريقة واضحة ومفهومة(.)530

ج-
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إضــافة إلى الشــروا التعاقدية العادلة ،من شــان أي إطار قانوني وتنظيمي مناســي أن ين

أيضــا

على عواقي على العالقات المجحفة والسـ ـ ــتغاللية والتمييزية بين الممولين والمنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة.
وقد تكون هناك ممارســات مجحفة ،مثل عروض القروض عبر الرســائل القصــيرة غير المرغوس فيها ،وارســال
بطاقات الئتمان دون طلي العميل المسـ ــبق ،والتمييز على أسـ ــاس الجنس ،حتى عندما تكون شـ ــروا وأحكام

العقد عادلة ومتوازنة .ففي بعل الدول ،على ســبيل المثال ،يجي على الكيانات المالية الخاضــعة للتنظيم أن

تبين كيف أن مفهوم المعاملة العادلة متاصـ ـ ــل في جميا ممارسـ ـ ــاتها المتصـ ـ ــلة بالعمالء( .)531وثمة ممارسـ ـ ــة

جيدة أخرى هي أن تض ـ ــا الدول حدا أدنى لتحديد ما إذا كانت الممارس ـ ــة غير عادلة أم ل( .)532وفيما يتعلق
بالمنتجات الئتمانية ،يمكن أن يطلي من الممولين اسـ ــتخدام أسـ ــعار الفائدة المطبقة على الرصـ ــيد المتناق

للقرض (أي المحسـ ـ ـ ــوبة على أسـ ـ ـ ــاس قيمة المبلغ غير المسـ ـ ـ ــدد من القرض) بدل من أسـ ـ ـ ــعار الفائدة الثابتة

(أي المحس ــوبة على كامل مبلغ القرض) .ونظ ار ألن أس ــعار الفائدة الثابتة ل تاخذ في الحس ــبان أن كل قس ــط
من أقسـ ـ ــاا السـ ـ ــداد يقلل تدريجيا من كامل مبلغ القرض ،قد ينتهي األمر بالعمالء إلى دفا فوائد أرثر مقارنة

باسـ ــعار الفائدة المطبقة على الرصـ ــيد المتناق

اعتماد بنود قبول فيما يخ

للقرض .وباإلضـ ــافة إلى ذل  ،قد يطلي من الممولين أيضـ ــا

التس ـ ـ ـ ــهيالت التي تخص ـ ـ ـ ــم الدفعات والرس ـ ـ ـ ــوم تلقائيا ،والمتنا عن اس ـ ـ ـ ــتخدام

الممارسات التعسفية فيما يتعلق بتحصيل القروض
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.

()533

وقد يتاثر تحديد معايير للممارسـ ـ ـ ـ ـ ــات غير المنصـ ـ ـ ـ ـ ــفة بالمعايير الجتماعية والثقافية المحلية .ففي

بعل البلدان ،على س ــبيل المثال ،قد يعتبر الش ــتراا على ص ــاحبات المش ــاريا الحص ــول على موافقة الزوج

للحصـ ـ ـ ــول على قرض ممارسـ ـ ـ ــة مقبولة( .)534وعلى أية حال ،يتناول القانون في عدة بلدان احتياجات الف ات
الضـ ــعيفة بصـ ــفة خاصـ ــة وما تواجهه من صـ ــعوبات ،مثل النسـ ــاء والشـ ــباس والسـ ــكان األصـ ــليين والمجتمعات

الريفية ،ويوفر ض ـ ـ ـ ــم انات مناس ـ ـ ـ ــبة لهذ الف ات .وتجدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إلى أنه من الممكن بس ـ ـ ـ ــهولة دمإل التمييز

والممارس ـ ـ ــات المجحفة في الخوارزمية التي تدعم نماذج تص ـ ـ ــنيف الئتمان الرقمي أيض ـ ـ ــا ،مما قد يؤدي إلى

التحيز ضـ ــد مجموعات معينة من العمالء .ولذل ينبغي للدول أن تكفل أن تكون قوانينها أو لوائحها المتعلقة
بالممارسات العادلة منطبقة أيضا على مقدمي الخدمات المالية الرقمية.

__________
( )529على سبيل المثال ،ألمانيا واسبانيا( L. Gullifer, I. Tirado, A global tug of war ،الحاشية  265أعال ) ،الصفحتان  14و.15
( )530على سبيل المثال ،بلجيكا .انظر الحاشية  528أعال .
( )531على سبيل المثال ،المملكة المتحدة وماليزيا ،حسبما ذرر في ( World Bank, Good Practicesالحاشية  468أعال ) ،الصفحة .35
( )532المرجا نفسه ،الصفحة .36
( )533المرجا نفسه.
( )534المرجا نفسه.
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 -260وأخيرا ،وحسـ ـ ــبما أشـ ـ ــير إليه ،من المهم أن يسـ ـ ــعى المشـ ـ ــرعون ،عند اعتماد قواعد بشـ ـ ــان الشـ ـ ــروا
التعاقدية والممارسات المجحفة ،إلى تحقيق التوازن بين التدابير التي تحمي المنشآت الصغرى والصغيرة وتل

التي تحفز الممولين على اإلقراض (انظر أيضا الفقرة  .)19وقد تتجاوز الضمانات المصممة لتيسير حصول

المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة على الئتمان هدفها المتمثل في ض ــمان الحماية من الممارس ــات التعس ــفية ألن

المنشـآت التجارية قد تسـتخدمها لتجني السـداد ،أو إطالة أمد المنازعات أو تجنبها ،مما قد يثني الممولين عن

اإلقراض .ومن الواضـح أن التوازن المناسـي سـيكون مسـالة تخضـا للسـياسـات العامة ،وسـيتوقف على سـياسـة
البلد وعلى الظروف الجتماعية والقتصادية(.)535

مالحظة إلى الفريق العامل :اتفق الفريق العامل ،في دورته السـ ـ ــابعة والثالثين ،على إبقاء المناقشـ ـ ــة المتعلقة
بالشفافية وأبعادها المختلفة في قسم واحد ودمجها ما الفقرات المتعلقة بـ ـ ـ ـ ـ "ممارسات اإلقراض العادلة" (القسم

المتعلق ب ــ"الضمانات ضد الممارسات المجحفة" الوارد في الوثيقة  .)A/CN.9/WG.I/WP.126ولعل الفريق
العامل يود أن ينظر فيما إذا كان من األفض ـ ـ ــل أن توض ـ ـ ــا أجزاء معينة من المناقش ـ ـ ــة (مثل ش ـ ـ ــروا العقود

المجحفة) في القسم المتعلق ب ـ ـ ــ"إطار تشريعي داعم ألدوات الدين لتعزيز حصول المنشآت الصغرى والصغيرة
والمتوسطة على الئتمان".
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()536

بمجرد البدء في إص ـ ــالل حص ـ ــول المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة على الئتمان ،فإن أحد الجواني

المهمة للعملية هو تحسـ ـ ــين إلمام هذ المنشـ ـ ــآت باألمور المالية لمسـ ـ ــاعدتها على فهم مختلف أنوا المنتجات
المالية المتاحة ،والتعامل ما المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات ذات الص ـ ـ ــلة ،واتخاذ ق اررات مس ـ ـ ــتنيرة وفعالة فيما يخ

مواردها

المالية ،واعداد اقترال قرض جيد .وقد يلزم أيض ــا توفير التثتيف المالي للمش ــاريا الص ــغيرة والمتوس ــطة الحجم

لكي تفهم تمـامـا م ازيـا وعواقـي منح حق ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاني في موجوداتهـا والمتطلبـات القـانونيـة لالتفـاق الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاني
(مثل ريفية إنشـ ـ ـ ــاء حق ضـ ـ ـ ــماني ،وحقوق المانح والتزاماته ،واإلنفاذ)( .)537وقد تحتاج المنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى
والص ــغيرة أيض ــا إلى مجموعة أوس ــا من المهارات للعمل بكفاءة في بي ة أعمالها وتحس ــين ش ــفافيتها في ســوق

التموي ل .فعلى سـ ـ ـ ــبيل المثال ،قد تحتاج المنشـ ـ ـ ــآت التجارية في مراحل التشـ ـ ـ ــغيل األولية من دورة حياتها إلى
معرفة كيفية تحديد األسـ ـواق ،أو تطبيق منهجيات مناسـ ــبة لتقدير التكاليف ،أو تعزيز ممارسـ ــاتها المحاسـ ــبية،

أو المتثال للوائح الحكومية .وقد تحتاج المنشـ ـ ـ ـ ــآت التجارية األرثر اسـ ـ ـ ـ ــتق ار ار إلى تحسـ ـ ـ ـ ــين تنظيمها الداخلي
أو نوعية العمليات والمنتجات (بداية من تنفيذ برامإل الصـ ــيانة الدورية إلى اعتماد نظم شـ ــهادات الجودة ،على
سـبيل المثال) أو مهاراتها في التسـويق والتصـدير ،وأن تكون على دراية تامة بالمعايير الدولية إلعداد التقارير
المـاليـة والفوائـد التي يمكن أن يحققهـا تطبيق تلـ المعـايير من حيـث إمكـانيـة الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على الئتمـان(.)538
ومن ثم ،يمكن اسـ ــتكمال مبادرات التثتيف المالي ببرامإل

()539

تهدف إلى تعزيز المهارات اإلدارية والتقنية لدى

__________
(( L. Gullifer, I. Tirado, A global tug of war )535الحاشية  265أعال ) ،الصفحة .1
( )536حسبما أشير إليه في هذا القسم ،كثي ار ما تكون المنشآت الصغرى والصغيرة هي أرثر الشرائح المستهدفة ضمن ف ة المنشآت

الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الجهود المحلية والدولية الرامية إلى تحسين اإللمام باألمور المالية .ولهذا السبي ،يشير القسم

بشكل أساسي إليها (ويستخدم لها مصطلح المنشآت الصغرى والصغيرة).

( )537أضافت األمانة هذ العبارة ("والمتطلبات القانونية ...اإلنفاذ" ) لتحسين اتساق الن

 .انظر أيضا إشارة مماثلة إلى بناء القدرات في

مجال المعامالت المضمونة في الفقرة ( 262الفقرة  242من الوثيقة  .)A/CN.9/WG.I/WP.126انظر الحاشية  541أدنا .

(OECD and G20, Effective Approaches for Implementing the G20/OECD High-Level Principles on SME )538

.Financing, 2018, pp. 30–31

( )539على سبيل المثال ،تقدم إيطاليا الدعم المالي للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تستعين بالخدمات الستشارية لتحسين
عمليات اإلنتاج والهيارل اإلدارية والتنظيمية.
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المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة .وأخيرا ،في البلدان التي توجد لديها آليات خارجية لالنتص ـ ــاف في المنازعات
المالية (انظر الفقرات من  231إلى  ،)242كثي ار ما تكون المنشـ ـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ـ ــغيرة غير مدركة أن
بإمكانها تسـ ـ ــوية منازعاتها ما الممولين من خالل تل القنوات .ولذل  ،يمكن للمنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة
المؤهلة لسـ ـ ــتخدام آليات النتصـ ـ ــاف أن تسـ ـ ــتفيد من دورات تدريبية بشـ ـ ــان نطاق تل ا ليات وطرائق عملها

(مثل تقديم المطالبات وتجهيزها ،وعملية ص ــنا القرار) ،مما قد يش ــكل أيض ــا حاف از إض ــافيا لتيس ــير الحص ــول

على الخدمات المالية(.)540
-262

ويتمثل جاني مهم آخر من جواني هذ العملية في تطوير قدرات الممولين بحيث تصـ ـ ـ ــبح خدماتهم

متماشــية ما الحتياجات المالية للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة وما أي متطلبات محددة يســتلزمها إقراض هذ

المنش ــآت التجارية الص ــغيرة .وهم بحاجة إلى معرفة أنوا المنتجات المالية التي س ــيقدمونها إلى هذ المنش ــآت
وكيفية التصــدي للصــعوبات التي تواجهها في التصــال بالممولين ،واعداد الوثائق الالزمة ،واســتيفاء المعايير

ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة .وفي هـذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،يعـد بنـاء قـدرة الممولين على النخراا بكفـاءة في معـامالت مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمونـة

(مث ــل تح ــدي ــد الموجودات التي يمكن رهنه ــا ،وتقييم الموجودات ،واإلنف ــاذ)

()541

ل يق ــل أهمي ــة عن بن ــاء ق ــدرة

المنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ــغيرة (انظر الفقرة  .)261ويتعين أيضـ ـ ـ ــا على الممولين معرفة كيفية الدخول في

المعامالت المدرة لألربال من خالل اإلصـ ـ ـ ـ ــالحات القانونية (مثل إصـ ـ ـ ـ ــالل قانون المعامالت المضـ ـ ـ ـ ــمونة).

وقد ينطبق هذا بص ـ ــفة خاص ـ ــة على الممولين الذين يقدمون الخدمات إلى النس ـ ــاء منظمات المش ـ ــاريا ،فكثير

منهن ل يمكنهن الحصول إل على قدر محدود من المعلومات ومن اإللمام باألمور المالية في بداية نشاطهن
في مجال تنظيم المشاريا .وأخيرا ،يكتسي الفهم السليم للقوانين واللوائح الجديدة المنطبقة على تمويل المنشآت

الصـغرى والصـغيرة أهمية لموظفي السـلطات التنظيمية من أجل مسـاعدة المؤسـسـات المالية في تنفيذها وكفالة
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف الكـافي .ولـذلـ فـإن مبـادرات بنـاء القـدرات الراميـة إلى مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة الجهـات التنظيميـة على مواربـة

اإلصالحات المتعلقة بالحصول على الئتمان تمثل جانبا رئيسيا آخر من جواني العملية.
(أ)

بناء قدرات المنشآت الصغرى والصغيرة
 -263نفذت في عدة بلدان اس ـ ـ ــتراتيجيات للتثتيف المالي ،ما توقا أن تش ـ ـ ــجا هذ الس ـ ـ ــتراتيجيات تنظيم
المشـ ــاريا وتقلل من الحواجز التي تعترض جاني الطلي على التمويل لجميا أحجام المنشـ ــآت (أي الصـ ــغرى

أو الص ـ ـ ــغيرة أو المتوس ـ ـ ــطة) وأنواعها (أي بص ـ ـ ــرف النظر عما إذا كانت ش ـ ـ ــخص ـ ـ ــيات طبيعية أو اعتبارية).

ويمكن توجيه تل السـتراتيجيات إلى المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة فقط أو إلى هذ المنشـآت والى

المواطنين أيضــا .وبصــرف النظر عن نطاق اســتراتيجية التثتيف ،كثي ار ما تكون المنشــآت الصــغرى والصــغيرة

أرثر الش ـ ـرائح المس ـ ــتهدفة ض ـ ــمن ف ة المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة .وفي بعل البلدان ،ينش ـ ــد
التثتيف المالي للمنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة في إطار اس ـ ـ ــتراتيجيات ذات نطاق أوس ـ ـ ــا تهدف إلى تعزيز

الشمول المالي

() 542

أو زيادة العمالة في القطا الرسمي(.)543

__________
( )540اتفق الفريق العامل ،في دورته السابعة والثالثين ،على إبراز أهمية تثتيف المنشآت التجارية الصغيرة بشان استخدام آليات النتصاف الخارجية
لتسوية منازعاتها ضد الممولين ( ،A/CN.9/1090الفقرة  .)85وقد نفذت األمانة ذل التعديل في هذا القسم من مشرو الدليل.

( )541أضافت األمانة هذ الجملة بما يتماشى ما مداولت الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)54
(.OECD (authored by A. Atkinson), Financial Education for MSMEs and Potential Entrepreneurs, 2017, p. 31 )542
( )543المرجا نفسه ،الصفحة .33
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 -264ويمكن توفير اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـات فعـالـة على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد الوطني من خالل قنوات مختلفـة مثـل التثتيف

الرس ــمي في المدارس أو الجامعات أو من خالل البرامإل الحكومية المخصـ ـص ــة( .)544وتغطي الس ــتراتيجيات

عادة العناصـ ـ ـ ــر العامة من التثتيف المالي وكذل المواضـ ـ ـ ــيا ذات الصـ ـ ـ ــلة ببناء قدرة المنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى
والص ـ ـ ــغيرة على التواص ـ ـ ــل ما الممولين ،مثل معرفة الجهة التي ينبغي طلي المس ـ ـ ــاعدة في المس ـ ـ ــائل المالية

منها؛ ومراعاة التداخل بين الشـ ـ ـ ــؤون المالية الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية والتجارية؛ والوعي بفرت التمويل والمخاطر المالية
وادارته ــا بفع ــالي ــة؛ ومعرف ــة كيفي ــة تلبي ــة متطلب ــات القروض .ول تتطل ــي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ــدام ــة الطويل ــة األج ــل له ــذ
السـ ـ ــتراتيجيات تخصـ ـ ــي

أموال كافية فحسـ ـ ــي ،بل من المهم بنفس القدر أن تتوافر األدوات التشـ ـ ــخيصـ ـ ــية

الالزمة لتقييم احتياجات التثتيف لدى المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة وكذل الرص ـ ــد والتقييم المالئمان لتنفيذ

الستراتيجية ،وأن تكون الستراتيجيات مستقلة عن الدورات السياسية للبلدان.

 -265واضافة إلى الستراتيجيات الحكومية ،كثي ار ما تنفذ على الصعيدين المحلي والقطري مبادرات أخرى
تنســقها منظمات الصــناعة والنقابات العمالية أو القطا المالي أو المنظمات غير الحكومية( .)545فعلى ســبيل

المثال ،يمكن لقطا األوراق المالية أن يس ــتهل برامإل لمس ــاعدة المنش ــآت الص ــغيرة والمتوس ــطة في الحص ــول
على فرت التمويل الطويل األجل .ويمكن للتدريي والتوجيه أن يسـ ــاعدا تل المنشـ ــآت التجارية على تحسـ ــين

مهاراتها من أجل تسهيل اإلدراج المحتمل في سوق األسهم العامة(.)546
-266

ورهنا بطبيعة مبادرات التثتيف المالي ،ومن أجل الوص ــول إلى أربر مجموعة ممكنة من المس ــتفيدين،

يمكن اسـتخدام طرائق تقديم مختلفة تتراول بين النشـرات والدورات التوجيهية ،والحلقات الد ارسـية أو خدمات إسـداء

المش ـ ـ ــورة ،والدورات التدريبية عبر اإلنترنت أو األش ـ ـ ــكال األخرى من تقديم الخدمات رقميا ،بما في ذل وس ـ ـ ــائل

التواصـ ـ ـ ــل الجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول .وفي بعل البلدان ،أنش ـ ـ ـ ـ ت منصـ ـ ـ ــات إلكترونية لتيسـ ـ ـ ــير

التبادلت والتعلم المتبادل بين المنشــآت التجارية الصــغيرة( .)547واعترافا بالتحديات الكبيرة التي تواجهها المنشــآت

الصـ ــغرى والصـ ــغيرة التي تديرها النسـ ــاء ،أنشـ ــات بلدان أخرى مرارز على اإلنترنت للنهوض بقدرات النسـ ــاء في
تنظيم المشـ ـ ــاريا ،بما في ذل إمكانية حصـ ـ ــولهن على الخدمات المالية .ويمكن اسـ ـ ــتخدام وسـ ـ ــائل إعالم تقليدية

أرثر (مثل التلفاز واإلذاعة والمجالت) للوص ــول إلى جمهور أربر مقارنة باس ــتخدام وس ــائل التواص ــل الجتماعي

التي قد تتطلي مهارات تكنولوجية أرثر تقدما .ورهنا بطبيعة الكيان المقدم ،س ـ ـ ـواء كان الدولة أو المنظمات غير
الحكومية أو قطا الصـ ـ ـ ــناعة ،ونطاق المبادرات ،قد تكون هذ البرامإل خاضـ ـ ـ ــعة للرسـ ـ ـ ــوم أو مجانية ،وان كان
مسـ ـ ــتصـ ـ ــوبا أن تكون المبادرات التي تدفا لها رسـ ـ ــوم محدودة النطاق في ضـ ـ ــوء ضـ ـ ــيق الموارد المالية المتاحة
للمنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة .وتجدر اإلشـ ـ ــارة إلى أن السـ ـ ــتراتيجيات التي تقودها الحكومات والمبادرات التي
ينس ـ ـ ـ ـ ـ ــقها القطا الخات كثي ار ما تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيد من األدوات والبرامإل

()548

الدولية( ،)549والتي تجسد أفضل الممارسات على الصعيد العالمي.

التي تض ـ ـ ـ ـ ـ ــعها المنظمات أو الش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكات

__________
( )544على سبيل المثال ،أنشات األرجنتين  51مرك از جامعيا للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في  19مقاطعة بةية تعزيز قدرة هذ المنشآت
على الحصول على الئتمان .وأنشا البلد أيضا  65وكالة إنمائية ومرك از لتنظيم المشاريا في  22ولية قضائية لتحقيق نفس الهدف.

(( OECD (authored by A. Atkinson), Financial education )545الحاشية  542أعال ) ،الصفحتان  34و.35
( )546انظر برنامإل  ELITEالذي دشنته مجموعة بورصة لندن ( .)London Stock Exchange Groupانظر
.www.aimlisting.co.uk/lse-elite-programme/

( )547انظر شيلي وسنغافورة ،على التوالي ،على النحو المذكور في OECD (authored by A. Atkinson), Financial education

(الحاشية  542أعال ) ،الصفحتان  52و.58

( )548هذ األدوات والبرامإل إما تصي تركيزها على احتياجات التثتيف لدى المنشآت الصغرى والصغيرة ،أو يكون لها هدف أوسا نطاقا
(مثل دعم تنظيم المشاريا) ويمثل التثتيف المالي أحد مكونات البرامإل.

( )549على سبيل المثال ،أجرت الشبكة الدولية للتثتيف المالي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي (،)OECD/INFE
التي تضم أعضاء من  130بلدا ،تقييما ألفضل الممارسات في جميا أنحاء العالم وأعدت إطا ار لواضعي السياسات وسائر الكيانات
المشاركة في تعزيز تنظيم المشاريا (مثل المنظمات غير الحكومية وغرف التجارة) من أجل مساعدتها في وضا أو تحسين
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(ب)

بناء قدرات الممولين
 -267حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبمـا ذرر أعال (انظر الفقرة  ،) 262من المهم تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين قـدرة الممولين على السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـابـة
لالحتياجات المالية للمنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ــغيرة وفهم كيفية الدخول في معامالت مربحة معها .فعلى
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل المثال ،اعتمدت بعل البلدان سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات تهدف إلى معالجة الفجوة المعلوماتية بين الممولين

والمنشآت التجارية الصغيرة عن طريق تيسير تفاعلها المباشر من خالل حمالت التوعية وأنشطة الوساطة

والتوفيق( . )551(،)550وبوجــه أعم ،ينبغي تزويــد الممولين بــاألدوات الالزمــة لفهم القطــاعــات التي تعمــل فيهــا
المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة ،وكيفية تقييم طلبات القروض اسـ ـ ــتنادا إلى خلفية تل القطاعات؛ وتحديد

أفضـ ــل العمالء لتقديم الخدمات لهم؛ واجراء تحليل للسـ ــوق بةية تحسـ ــين المنتجات والخدمات المقدمة ،بما
في ذل تصــميم منتجات وخدمات جديدة تالئم المنشــآت الصــغرى والصــغيرة تحديدا ،أو ف ات معينة منها؛
وتطوير ثقافة مبيعات وقنوات توزيا مناسـ ـ ــبة ،وكذل اسـ ـ ــتراتيجيات مناسـ ـ ــبة إلدارة المخاطر ،بةية الحفار

على المنشآت الصغرى والصغيرة القوية في اللحظات الحرجة من دورة حياتها(.)552

 -268وحسـ ـ ـ ــبما ذكر آنفا ،من المهم أن يتلقى الممولون إرشـ ـ ـ ــادات (مثل مدونات قواعد السـ ـ ـ ــلوك والتوجيه
والتدريي) بشـان أفضـل ممارسـات اإلقراض المنطبقة على معامالتهم ما المنشـآت الصـغرى والصـغيرة ،وذل

حتى يتمكنوا من الحد مما يواجهونه من مخاطر دون التقليل من حماية تل المنش ـ ـ ــآت .فعلى س ـ ـ ــبيل المثال،

ينبغي أن يكون الممولون قادرين على إسـ ــداء مشـ ــورة فعالة إلى المنشـ ــآت الصـ ــغرى والصـ ــغيرة بشـ ــان أنسـ ــي
المنتجات بالنظر إلى احتياجاتها ووضـ ـ ـ ــعها المالي ،ورصـ ـ ـ ــد قروضـ ـ ـ ــها من أجل تجني مخاطر التخلف عن

السـ ـ ـ ــداد ،والسـ ـ ـ ــتجابة الفورية بحلول مناسـ ـ ـ ــبة عندما تواجه المنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ــغيرة صـ ـ ـ ــعوبات في

الســداد .وفي بعل الوليات القضــائية ،يلزم مقدمو الخدمات المالية باعتماد تدابير معينة (تعرف أيضــا باســم
ممارسـ ــات اإلقراض المسـ ــؤول) لضـ ــمان تعزيز حماية المقترضـ ــين غير التجاريين ،ألن هؤلء المقترضـ ــين قد

يكونون أقل دراية من المنشـ ـ ـ ـ ــآت التجارية بعمليات اإلقراض .وعلى الرغم من أن بعل هذ الممارسـ ـ ـ ـ ــات قد
تؤخر حصـ ـ ــول المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة على الئتمان (ألنها تؤدي إلى إطالة وقت تجهيز الئتمان)،

فإنها تض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن أن يتص ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الممولون بما يحقق المص ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــلى للمنش ـ ـ ـ ـ ـ ــآت التجارية طوال عملية

اإلقراض .ومن ثم ،قد تنظر البلدان في توعية الممولين باهمية ممارسات اإلقراض المسؤول بالنسبة للمنشآت

الصغرى والصغيرة أيضا(.)553

__________

استراتيجيات التثتيف المالي للمنشآت الصغرى والصغيرة وتقييم إلمامها باألمور المالية .انظر OECD/INFE, Core
 .Competencies Framework on Financial Literacy for MSMEs, 2018باإلضافة إلى ذل  ،أنشا منتدى دولي
متخص في فرت حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل منصة لتعزيز تبادل المعارف واجراء البحو
وتبادل أفضل الممارسات في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة .انظر منتدى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على
الرابط التالي .www.smefinanceforum.org/about/what-we-do

( )550انظر ( OECD, Discussion Paper, SME Ministerial Conference, 22–23 February 2018الحاشية  8أعال ) ،الصفحة .19
( )551لعل الفريق العامل يود أن يالح أن األمانة لم تتمكن من العثور على أمثلة أرثر تحديدا للقنوات التي تيسر تبادل المعلومات بشان
الحصول على الئتمان بين الممولين والمنشآت الصغرى والصغيرة ( ،A/CN.9/1084الفقرة .)65
(.IFC/World Bank, Closing the Credit Gap for Formal and Informal Micro, Small, and Medium Enterprises, p. 17 )552
( )553اتفق الفريق العامل ،في دورته السابعة والثالثين ،على إضافة مناقشة ،في القسم المتعلق ببناء القدرات من مشرو الدليل،
بشان ما يلي  ‘1أفضل ممارسات اإلقراض ،بما في ذل ممارسات اإلقراض المسؤول ( ،A/CN.9/1090الفقرة )47؛
 ‘2بناء قدرة الممولين على رصد القروض وتقديم المشورة إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (،A/CN.9/1090
الفقرة  .)92وقد أضافت األمانة هذ الفقرة لتنفيذ ذل القرار.
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ويمكن أن تنظم مبادرات بناء قدرات الممولين تحت رعاية الجهات التنظيمية المركزية

()554

الحكومية المعنية

أو السـ ـ ـ ــلطات

 ،وأن تشـ ــمل برامإل تدريبية للمسـ ــؤولين عن اإلدارات المعنية بالمنشـ ــآت الص ـ ـغرى والصـ ــغيرة،

()555

بما في ذل برامإل تدريي المدربين؛ والتعلم من األقران أو الخدمات السـ ــتشـ ــارية .واضـ ــافة إلى ذل  ،ينبغي لمقدمي
الخدمات المالية أن يضـ ـ ــعوا برامجهم الداخلية ،مثل حلقات العمل أو التدريي أثناء العمل ،بةية ضـ ـ ــمان التحسـ ـ ــين

المنتظم لخبرات الموظفين ومهاراتهم في التعامل ما المنشآت الصغرى والصغيرة(.)556

 -270وكما هو الحال في التثتيف المالي للمنش ـ ـ ــآت الص ـ ـ ــغرى والص ـ ـ ــغيرة( ،)557تنش ـ ـ ــط المنظمات الدولية

أيضـ ـ ــا في تقديم الدعم من أجل تحسـ ـ ــين قدرة الممولين على خدمة المنشـ ـ ــآت الصـ ـ ــغرى والصـ ـ ــغيرة من خالل
أنشــطة المســاعدة التقنية

()558

التي تتراول بين حلقات العمل بالحضــور الشــخصــي أو عبر اإلنترنت ،والتدريي

أثناء العمل لمديري الفرو وموظفي القروض وسـ ـ ـ ــائر الموظفين بشـ ـ ـ ــان جميا الجواني ذات الصـ ـ ـ ــلة بإقراض

المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة ،والبرامإل الس ـ ــتش ـ ــارية العالمية للمؤس ـ ـس ـ ــات المالية ،وتوفير المواد اإلرش ـ ــادية

المخص ـ ـص ـ ــة .ويمكن اإلش ـ ــارة إلى دليل األونس ـ ــيترال العملي للقانون النموذجي بش ـ ــان المعامالت المض ـ ــمونة

رمثال على تل المواد اإلرشـادية التي تشـرل للمقرضـين والمقترضـين ،بمن فيهم المنشـآت الصـغرى والصـغيرة،
أمو ار منها كيف يمكن للمعامالت المضمونة أن تيسر الحصول على الئتمان بتكلفة معقولة.

(ج)

بناء قدرات الجهات التنظيمية
 -271تض ــطلا الجهات التنظيمية واإلشـ ـرافية بدور رائد في تيس ــير حص ــول المنش ــآت الص ــغرى والص ــغيرة
على الئتمان .ويجي عليها أن تكون قادرة على تهي ة وصـ ـ ـ ـ ـ ــون بي ة مؤاتية إلقراض المنشـ ـ ـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ـ ـ ــغرى
والصـ ــغيرة ،وتعزيز التنافس بين الم ؤس ـ ـسـ ــات المالية على خدمة تل المنشـ ــآت ،واإلش ـ ـراف على تطبيق النظم

المتعلقة بالمعلومات الئتمانية ونظم الدفا ،أو على الشــفافية في اإلقراض( .)559وباإلضــافة إلى ذل  ،أفضــى
اتجا إصــالل عالمي ناشــئ في الســنوات الماضــية إلى إبعاد المؤس ـســات المالية بصــورة متزايدة عن اإلقراض
القـائم على العالقـة بـالمقترض إلى اإلقراض القـائم على المعـامالت ،ممـا تطلـي من الجهـات التنظيميـة تطوير

مهارات تقنية إضــافية لإلشـراف على ســلوك المؤسـســات المالية .وأخيرا ،فإن تزايد وتيرة وضــا المعايير المالية

في المحافل الدولية من أجل ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار المالي العالمي يتطلي أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا الرتقاء بمعارف الجهات

التنظيمية وقدرتها على تنفيذ تل المعايير بفعالية بمجرد ما تعتمدها الدول.

__________
( )554على سبيل المثال ،أطلق المصرف الحتياطي الهندي مهمة وطنية لبناء قدرات المصرفيين على تمويل قطا المنشآت الصغرى

والصغيرة والمتوسطة تشمل مبادرات تدريبية ،بما في ذل تدريي المدربين ،لفائدة المسؤولين عن شعي المنشآت الصغرى والصغيرة

والمتوسطة والفرو المتخصصة المعنية بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المصارف التجارية .انظر
.www.bis.org/review/r170629g.htm

( )555على سبيل المثال ،في زامبيا ،يتمثل أحد أهداف الستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة  2022-2017في بناء قدرات الممولين
على إقراض المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ،ول سيما المزارعين .انظر www.boz.zm/National-Financial-

.Inclusion-Strategy-2017-2022.pdf

( )556انظر the Alliance for Financial Inclusion, Financial Education for the MSMEs: Identifying MSME

.Educational Needs, 2020, p. 7

( )557انظر مثال مبادرات بناء القدرات التي ينفذها البن الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير ،المشار
إليها في الفقرتين  200و 201من الوثيقة .A/CN.9/WG.I/WP.124

( )558على سبيل المثال ،قدم البن الدولي ،ضمن جهات أخرى ،الدعم إلى جمهورية لو الديمقراطية الشعبية في وضا برنامإل يدعم حصول
المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل ،ويعزز قدرة المصارف والمؤسسات المالية األخرى على خدمة تل المنشآت التجارية.

( )559حذفت األمانة اإلشارة إلى بناء قدرات الجهات التنظيمية فيما يتعلق بآليات التمويل غير الرسمية (الجملتان األخيرتان من الفقرة 249
من الوثيقة  )A/CN.9/WG.I/WP.126بناء على طلي الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين ( ،A/CN.9/1090الفقرة .)93
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 -272ومن أجل تلبية المطالي المتعددة للقطا المالي بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة مناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،يجي أن يكون لدى الجهات
التنظيمية مجموعة متنوعة من المهارات ،وأن تحدثها بمرور الوقت .ويمكن للدول أن تدعم الجهات التنظيمية

من خالل آليات تتيم بانتظام احتياجاتها المتغيرة في مجال بناء القدرات وتعالإل أي ثغرات باســتخدام مجموعة
متنوعة من األدوات التكميلية .فعلى ســبيل المثال ،من شــان المشــاركة في المحافل الدولية أن تتيح التعلم من

األقران ،نظ ار ألنها تيسـر نشـر المعايير الدولية وتبادل أفضـل الممارسـات .وثمة فعالية خاصـة إلعداد المباد

التوجيهية التقنية عند دخول منتجات مالية جديدة إلى السـ ـ ـ ـ ـ ــوق ،أو بعد تنفيذ إصـ ـ ـ ـ ـ ــالحات قانونية وتنظيمية.
وحسـبما أشـير إليه آنفا (انظر الفقرة  ،)82تهيئ البي ات التجريبية التنظيمية أيضـا بي ة محمية قيمة للمنظمين
يمكنهم فيها التعلم من األنوا الجديدة من المنتجات ومقدمي الئتمان ،ول سيما ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية،

وتعزيز قـدرتهم على تكييف اإلطـار التنظيمي القـائم ما الحتيـاجـات المتطورة للقطـا المـالي( .)560وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمح

حلقات العمل والحلقات الد ارس ـ ــية ،س ـ ـواء عبر اإلنترنت أو بالحض ـ ــور الش ـ ــخص ـ ــي ،بتحس ـ ــين معارف الجهات

التنظيمية بمسـ ـ ـ ــاعدة الخبراء ،والخوض في مواضـ ـ ـ ــيا محددة بمزيد من التعمق .ومرة أخرى ،يمكن للمنظمات
والش ـ ــبكات الدولية

()561

أن تض ـ ــطلا بدور رئيس ـ ــي في اس ـ ــتكمال المبادرات الخاص ـ ــة ببلدان محددة والمبادرات

ال قطرية .وباإلضـ ـ ــافة إلى تنظيم الحلقات الد ارسـ ـ ــية والمؤتمرات واعداد اإلرشـ ـ ــادات والمنشـ ـ ــورات التقنية ،يمكن
للمنظمـات والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكـات الـدوليـة أن تيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التعـاون الـدولي فيمـا بين الجهـات التنظيميـة المـاليـة

()562

وأن تتيم

ش ـرارات ما الدول والكيانات اإلقليمية لتقديم المســاعدة التقنية والبرامإل الســتشــارية المصــممة خصــيصــا لتلبية

احتياجات بلد معين أو منطقة معينة.

__________
( )560أضافت األمانة إشارة إلى خاصية التعلم في البي ات التجريبية التنظيمية ،بناء على اقترال الفريق العامل في دورته السابعة والثالثين
( ،A/CN.9/1090الفقرة .)93

( )561ظهر في ا ونة األخيرة أيضا تعاون إقليمي من أجل بناء القدرات التنظيمية في مجال حصول المنشآت الصغرى والصغيرة على
الئتمان .فعلى سبيل المثال ،شارك مكتي مراقي المؤسسات المالية في كوستاريكا والتحالف من أجل الشمول المالي في تنظيم

فعالية دولية لبناء القدرات في أواخر عام  ،2020ضمت  89من كبار المسؤولين من  44مؤسسة عضوا في التحالف ،واستندت إلى
العديد من المنتجات المعرفية المتعلقة بتمويل المنشآت الصغرى والصغيرة ،بما في ذل مذكرة توجيهية وصحيفة وقائا عن جائحة

روفيد 19-في البلدان األعضاء في التحالف .وأنشات رابطة التعاون القتصادي سيا والمحيط الهاد فريقا استشاريا معنيا ببناء
قدرات النظام المالي ،ينشر منذ عام  2011تقارير سنوية عن اإلصالحات السياساتية التي تجريها الدول األعضاء ،بما في ذل

التطورات التنظيمية الرامية إلى تحسين فرت وصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل (انظر APEC, 2021

Progress Report – Asia-Pacific Financial Forum, Asia-Pacific Financial Inclusion Forum, Asia-Pacific

 ،Infrastructure Partnershipفي مواضا متعددة) .ويتعاون التحاد األوروبي ما منظمة دول أفريتيا والبحر الكاريبي والمحيط

الهاد في سلسلة من المشاريا بما في ذل البرنامإل المشترك بين مجموعة دول أفريتيا والكاريبي والمحيط الهاد والتحاد األوروبي
للتمويل البالغ الصغر ،والحوار السياساتي بشان مناخ الستثمار المدعوم من التحاد األوروبي ،أو مبادرة المصرف األوربي

لالستثمار بشان فرت حصول المنشآت الصغرى والصغيرة على التمويل.

( )562انظر مثال Bank for International Settlement, The policy life cycle and capacity-building needs of financial

 ،sector authorities, keynote address, by Agust/n Carstens, 2018متال على الرابط التالي

.www.bis.org/speeches/sp180208.htm
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