
 

                                

 

 

 

 

 

افية واالجتماعية واالقتصادية للمستفيدين   تطور الخصائص الديموغر

 من قروض التمويل متناهي الصغر في اململكة العربية السعودية قبل جائحة 

 وأثناءها 19كوفيد 
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 :إخالء مسؤولية

 

، وال تعكس بالضرورة وجهة نظر البنك المركزي (المؤلفين)إن اآلراء المصرح بها هنا تمثل وجهة نظر المؤلف 

 .وال يمكن تقديم ورقة العمل هذه على أنها تمثل وجهة نظر البنك المركزي السعودي. السعودي أو سياساته

 JRP/2021/01 برنامج األبحاث المشتركة للبنك المركزي السعودي   



   

افية واالجتماعية واالقتصادية للمستفي اململكة  ر فيمن قروض التمويل متناهي الصغ دينتطور الخصائص الديموغر

 *وأثناءها 19العربية السعودية قبل جائحة كوفيد 

 

 املستخلص

األسر أصبحت الخدمات املصرفية االجتماعية والتمويل متناهي الصغر من العوامل الرئيسة لتطوير قطاع املشاريع متناهية الصغر ورعايته، ولدعم 

ولفهم وضع الخدمات املصرفية االجتماعية والتمويل متناهي الصغر في اململكة العربية . املعدمين في أي دولة ذات الدخل املنخفض واملواطنين

السعودية بشكل أفضل، نقدم في هذه الورقة دراسة قائمة على البيانات لقروض التمويل متناهي الصغر املمنوحة من البنك السعودي للتنمية 

تبحث هذه الدراسة بصورة رئيسة تغيرات الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية . 2020لى إ 2015االجتماعية في الفترة من 

وتستخدم الدراسة في بحثها أدوات ذكية وحديثة للتعلم  (.19كوفيد )للمستفيدين، وتركز بشكل خاص على تداعيات جائحة فيروس كورونا املستجد 

ظهر نتائج الدراسة النمو املهم في القروض االجتماعية خالل فترة جائحة كوفيد . اآللي وتحليل البيانات
ُ
، باإلضافة إلى التطور امللحوظ في القروض 19ت

إلى جانب ذلك، تم بناء نموذج لشجرة القرار للتعلم اآللي وذلك للقروض متناهية الصغر لألفراد . املمنوحة للنساء ولذوي االحتياجات الخاصة

وتتيح أشجار . وأثناءها 19ويهدف هذا النموذج إلى تسهيل تصور الخصائص الرئيسة للمستفيد في كل فئة ائتمانية قبل جائحة كوفيد والشركات، 

القرار هذه الفهم العميق للخصائص الرئيسة لكل فئة ائتمانية، مما سيساعد املديرين على تصميم منتجات مناسبة ومالئمة للتمويل متناهي 

  .الصغر

 19املصرفية االجتماعية، قروض التمويل متناهي الصغر، شجرة القرار، تحليل متعدد املتغيرات، كوفيد :  ات الدالليةالكلم

 

G21, C38, C88, H8(:  JEL) تصنيف
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