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حيد من اإلمكانيات الضخمة اليت تقرير خيلص إىل أن ضعف اخلدمات املالية يف البلدان النامية 
 واالئتمان اإللكتروينيتيحها التمويل اإللكتروين 

جم تستطيع واملتوسـطة احل  إىل أن الشـركات الصغرية2005يشري تقرير اقتصاد املعلومات لعـام 
 ورأس املال املتداول املتاحني عرب شبكة إنترنت االستفادة بصورة كبرية من االئتمان التجاري

 
يشري تقرير حديث لألونكتاد إىل أن استخدام االئتمان ورأس املال املتداول اللذين ميكن احلصول عليهما  

 البلدان النامية فرصة كبرية للنمو واملنافسة بسرعة عرب شبكة إنترنت يتيح للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف
-دولياً، لكن االستفادة من هذه الفرصة تقتضي من دول هذه املشاريع أن جتعل قوانينها ونظم خدماا املالية 

 .الوطنية مواكبة للمعايري احلديثة للمعلومات االئتمانية، وتقييم املخاطر االئتمانية واحملاسبة، والشفافية
 

إىل أن هناك فرصاً مل يسبق هلا مثيل لوصول الشركات )1(  2005قرير اقتصاد املعلومات لعام تويشري  
وفيما يتعلق . إىل متويل التجارة ورأس املال املتداول يف األجل القصري والتمويل اإللكتروين بشروط معقولة

 اليت كثرياً ما تعاين -" ر مبرحلة انتقاليةاليت مت"باملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف معظم البلدان النامية والبلدان 
 ميكن أن يؤدي إىل منو سريع وقدرة -من ارتفاع تكلفة الوساطة املالية الرمسية، أو تبقى حبيسة االقتصاد املنظم 

ووضع لوائح وأنظمة تتيح احلصول على املعلومات االئتمانية . على املنافسة مبزيد من الفعالية يف األسواق العاملية
قدير درجة اجلدارة االئتمانية عن طريق االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن يحسن وت

بصورة كبرية من فرص وصول هذه الشركات إىل خدمات أخرى أيضاً، مثل التأمني على االئتمان والتعميل 
ن النامية استخدام التقنيات احلديثة إلدارة ولكن ليس باستطاعة مقدمي اخلدمات املالية يف معظم البلدا. والتأجري
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 للمشاريع احمللية بشروط - وخباصة رأس املال الالزم لتمويل التجارة -املخاطر االئتمانية وتوفري رأس املال 

 .تنافسية
 

ويشري التقرير إىل أن املشكلة كثرياً ما ترجع إىل ضعف قطاعات اخلدمات املالية، ونقص املهارات  
 أي -م قدرة الدائنني على تقييم املخاطر اخلاصة باملقترضني بسبب نقص املعلومات املتعلقة باالئتمان الالزمة، وعد

وحتتاج هذه البلدان عادة إىل وضع . املعلومات املتعلقة باملركز املايل للشركة وسجل مدفوعاا يف القروض السابقة
مة وسجالت احملاكم؛ ومعايري مقبولة لألعمال التجارية قوانني فعالة للتسجيل واإلفالس، مبا يف ذلك السجالت العا

يف جمال اإلبالغ وكشف املعلومات؛ ومعايري حماسبية دولية ومعايري ملراجعي احلسابات؛ وشروط مالئمة لتوزيع 
وهذه اخلطوات ميكن . ونشر البيانات العامة؛ وإجراءات لتحويل األعمال التجارية غري املنظمة إىل القطاع املنظم

ن متهد الطريق أمام السجالت االئتمانية العامة ومكاتب االئتمان للعمل وتوفري قدر كاٍف من املعلومات احلديثة أ
للمصارف وغريها من جهات اإلقراض لتمكينها من اختاذ القرارات املتعلقة بالقروض استناداً إىل تقنيات إلكترونية 

 . درجة املالءة بالوسائل اإللكترونيةحديثة لتقييم املخاطر االئتمانية وتقدير أو حتديد
 

ويشري التقرير إىل أن جتربة برامج متويل التجارة اإللكترونية يف جمموعة خمتارة من البلدان النامية توضح أن  
هذا التحول ممكن، وقد يستطيع عدد كبري من البلدان النامية تعزيز القدرة على التنافس مع مقدمي اخلدمات املالية 

وقد تعوق .  وهذه القدرة تشمل القدرة على استخدام التكنولوجيا املتطورة املعتمدة على شبكة ويب.يف اخلارج
املوارد املالية احملدودة قدرة قطاعات اخلدمات املالية يف بلدان نامية أخرى على تطبيق أحدث ما توصلت إليه 

ة تقنية حمددة اهلدف بدقة يف املراحل األول من التكنولوجيا، ويشري التقرير إىل أن هذه البلدان قد حتتاج إىل مساعد
 . جهودها الرامية إىل التحديث
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