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كلمـة املـديرة

1 اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء: التقرير السنوي 2005

ر الفقر تعوزهم اخلدمات املالية -  في عالم ميوج بأكثر من ثالثة باليني من البشــر يرزحــون حتت نيِ
ُقدمة  في عالم هكذا حاله تبرز صناعة التمويل األصغر لتشكل مستقبل اخلدمات املصرفية امل

لألفراد.

وقد خلصت دراسة حتليلية حديثة للمجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء إلى أن معدل النمو 
املركب للجهات الرائدة املقدمة خلدمات التمويل األصغر في العالم على مدار الســنوات اخلمس 
ً. فعلى الصعيد العاملي تبلغ ربحية هذه  ً ليبلغ 15 في املائة سنويا ً كبيرا املاضية قد ارتفع ارتفاعا
املؤسســات الرائدة املقدمة خلدمات التمويل األصغر ما يقارب ضعف ما تربحه البنوك التجارية 

الرائدة في العالم.

وهذا االجتاه ليس بجديد. ففي واقع احلال، شهدت األسواق الناشئة في العقد األخير من السنني 
ً ملؤسسات التمويل األصغر من األعمال املصرفية التجارية. ولكن ال  أنشطة أعمال أكثر استقرارا
يوجــد ما يدعو للتعجب فــي ذلك. فالتمويل األصغر – أي اخلدمات املالية التي تقدم للفقراء – ما 
ــاح لذوي الدخــول املنخفضة- الذين يشــكّلون عمالء ميكن  هــو إال خدمــات مصرفية لألفراد تت
ــا يحصلون عليه من  االعتمــاد عليهم ويتســمون بالذكاء، واألشــخاص الذين يدفعون مقابل م
خدمــات ألنهــم يقدرونها، وكذلك األشــخاص ادون فــي أعمالهم. وهذه اخلدمــات هي نفس 
ــداع، وحتويل األموال. فمــا الذي يجعل  اخلدمــات التي تقدمها البنوك: القروض، وتســهيالت اإلي

التمويل األصغر مختلفاً؟

إن كان ثمة فارق، فلرمبا هو أن الفقراء يحتاجون إلى اخلدمات املالية ويقدرونها حتى أكثر مما يقدره 
ــر أن املنظمات غير  ــة. غي ــن توجه إليهــم األعمال املصرفي ــون الذي "أولئــك العمــالء" التقليدي
ــوك الدولة، والبنوك  احلكومية واملؤسســات املالية األكثر رســمية – مبا فيهــا هيئات البريد، وبن
ــغ عددهم ثالثة باليني  ــة، وبعــض البنوك التجارية – ال تخدم إال شــريحة من الفقراء البال الريفي
ــم قد غدا دمج  ــوم الواحد للفرد، ومن ث ــن أمريكيني في الي ــى أقل من دوالري الذين يعيشــون عل
التمويل األصغر في القطاع املالي الرئيســي أكثر من مجرد حتقيق ربح. وفي الوقت نفسه، يجب 
أن يتخلــص العاملون في القطاع املالي الرئيســي من وهــم أن التمويل األصغر يعني إلى حد ما 

ً من درجات أدنى. متويال

ــوك التجارية هي  ــأ بأن تصبح البن ونحــن هنا في اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء نتنب
ــدأت البنوك  ــل األصغر. ففــي الوقت احلاضر ب ــة املهيمنة" فــي مجال التموي "األطــراف الفاعل
التجارية في شــتى أنحــاء العالم بالتحــرك إلى داخل الســوق، تدفعها املنافســة والرغبة في 
ــن يوفرهما التمويل  احلصول على حصة لنفســها، كما أنها تســتلهم االســتقرار والربح اللذي
د به التكنولوجيات اجلديدة املوجهة لتقدمي اخلدمات من تخفيض في تكلفة  ً ما تعِ األصغر وأيضا
ً جذابة لتعزيز بنيتها األساســية احلالية للوصول إلى  املعامالت، فترى بســبب من هذا كله فرصا
 ً أسواق جديدة بعمالء جدد. ونحن نرى أن هذا اجتاه مشجع ألنه سوف يعالج أكثر التحديات إحلاحا
ــن يفتقرون إلى  ــا اليوم: النهــوض بخدمات التمويل األصغر لتصل إلى باليني البشــر الذي أمامن

القدرة على احلصول على أبسط اخلدمات املالية.
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ــة ـ أي املنظمات غير  ــر التجاري ــل األصغر غي  ونحــن نعــرف في الوقــت ذاته أن مؤسســات التموي
احلكومية، واجلمعيات التعاونية الريفية والبنوك اململوكة للدولة ـ هي التي تتيح اجلزء األعظم من 
ــوم. فالتزامها "بالهــدف املزدوج" لتحقيق االســتدامة  ــة إلى الفقراء فــي عالم الي اخلدمــات املالي
ــل األصغر للباليني التي  والتنمية االجتماعية هو ما يســاعد فــي إطالق اإلمكانات الكامنة للتموي
تفتقر إلى خدماته و"األطراف الفاعلة" التجارية العديدة التي تظهر اآلن رغبة في املشاركة في هذا 

اال.

وقد أصبح تســخير هذه الرغبة وتوجيهها في هذه السنة املالية ذويّ أهمية متزايدة، السيما ونحن 
ــة. وهذا هو ما  ــة خلدمات التمويل األصغر تتمتع باالســتدامه الذاتي نســعى إلى بناء أســواق محلي

جعلنا نستمر في العمل كمورد لألطراف الفاعلة على كافة مستويات النظام املالي.

ــراد لتقييم طلب عمالئهــا على املدخرات،  فقــد عملنا مع املؤسســات املالية املقدمة خلدمات األف
ــل عمليات التمويل األصغر على مســتوى اخلدمات  ــول إيداعات بأرصدة صغيرة لتموي ــة قب وإمكاني
ً ومن خالل قســم  املصرفية املقدمة لألفراد. وقد بدأنا على مســتوى اخلدمات املصرفية لألفراد أيضا
اخلدمات االستشــارية املتعلقــة بتعامالت األفراد اخلاصة بنا في العمل مع عــدة بنوك جتارية تعتزم 
توســيع نطاق ما تقدمه من خدمات ليشــمل العمالء من ذوي الدخول األقــل. كما عملنا من خالل 
"جائزة الشــفافية املالية" الســنوية األولى التي متنحها اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء مع 
شركات تدقيق عاملية لتطوير أكبر ملعايير احملاسبة والشفافية بني اجلهات املقدمة خلدمات التمويل 
األصغــر التي يتقيد أكثر من 40 منها اآلن "باملعايير الدولية للتقارير املالية" (IFRS). كذلك، تواصل 
ــح التنظيمية للتمويل  ج قومية فيما يتعلق باللوائ ــر نُهُ عملنا مع احلكومات ملســاعدتها في تطوي

األصغر واإلشراف عليه.

ــادة طاغية في إمكانية حصــول الفقراء على اخلدمات  ــا جميعها رؤيةٌ تطمح إلى زي وتوجــه جهودن
 ً املالية. ويقتضي حتقيق ذلك الهدف زيادة نطاق التعاون، فيما بني أعضائنا وشــركائنا احلاليني وأيضا
مع مجموعة أوســع من اجلهات التجارية الفاعلة. وهناك رغبة عارمة متنامية لالضطالع بأنشطة 
ــل األصغر في كل مكان، ونحن هنا في مجموعتنا االستشــارية ملســاعدة الفقراء ملتزمون  التموي
ــار يُعنى مبعايير التمويل األصغر وخدماته والدعوة  ــة أعمالنا كمورد يحظى باالحترام واالعتب مبواصل

إليه.
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رســالتنا

ترمي اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء من وراء اجلهود التي تبذلها إلى 
ً أو مجرد  ً هامشيا إيجاد عالم ال يُنظر فيه إلى التمويل األصغر كذي قبل قطاعا
ــم يُنظر فيه إلى الفقراء كعمــالء ذوي قيمة في النظام  تخصــصـ  ولكن عال
املالي لبلدانهم. ونحن في سعينا إلى حتقيق ذلك الهدف نتوجه بجهودنا تلك 

إلى اجلهات املقدمة للخدمات املالية، واجلهات املمولة، واحلكومات من خالل:
خدماتنا االستشارية

•  بحوثنا وابتكاراتنا
•  معاييرنا وممارساتنا اجليدة

•  برامجنا للتدريب وتعميم املعرفة
للمزيد من املعلومات عن اجلهود التي تبذلها اموعة االستشــارية ملســاعدة 
ــت:www.cgap.org، أو التواصل معنا  ــارة موقعنا على االنترن الفقــراء يُرجى زي
ــي:cgap@worldbank.org للحصول على نســخة من  ــد اإللكترون ــر البري عب

الكتيب اخلاص بنا. 
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معلومات عن هـذا التقـريـر

يبني هذا التقرير الســنوي معالم إجنازات اموعة االستشــارية ملساعدة الفقراء في الســنة املالية 2005، وفق املوضوعات التي 
أقرها أعضاؤنا لفترة السنوات 2003 - 2008.

ــل األصغر وحتقيق  ــر جوهري لتصعيد نشــاط التموي ــات املتنوعة أم ــة وقنوات تقدمي اخلدم إن تشــجيع املؤسســات اتلف
اســتدامته اللتني ســيكون لهما أثر دائم على تخفيض أعداد الفقراء.  وهذا يتطلب إشــراك مجموعة واســعة من املؤسسات 

وتفعيل آليات لتقدمي اخلدمات املالية إلى الفقراء.  

ــن الضروري تطوير خدمات مالية متنوعة لصالح الفقراء ألن الشــرائح اتلفــة من الفقراء حتتاج إلى أنواع مختلفة من  إن م
اخلدمــات املالية. ويتأكــد التركيز على حتديد األدوات واخلدمات املبتكرة والتعلّم منها والتي بإمكانها أن تصل إلى أشــدّ الفقراء 

 .ً فقرا

يتم إجناز بناء بيئة السياسات املساندة من خالل نشر مبادئ توجيهية تتوافق عليها اآلراء بشأن اللوائح التنظيمية واملشورات 
اإلستراتيجية املالئمتني لصناعة التمويل األصغر واللتني ينبغي على املعنيني بوضع السياسات واللوائح التنظيمية تقدميهما.  

ــاء قدرات موظفي  ــة املقدمة إلى اجلهات املانحة، وبن يســتلزم حتســني فعالية أموال التمويل األصغر تعميق املســاندة الفني
الهيئات املمولة، وحتديث املمارسات اجليدة للجهات املانحة. 

يؤدي إقامة البنية األساســية لألســواق املالية إلى تهيئة البنية األساسية املعلوماتية الالزمة ملساندة زيادة خدمات التمويل 
األصغر التي تقدم إلى الفقراء. 

إضافة إلى ذلك، هناك أربعة أقسام تتعلق بتحقيق هذه األهداف.

 
املبادرات اإلقليمية هي جزء ال يتجزأ من جهود اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء التي تبذلها لبناء روابط أكبر مع الشركاء 
ــا تقدمه اموعة  ــادئ التوجيهية واملعلومــات املفيدة حول م ــع، وكذلك لنشــر األدوات واملب ــى أرض الواق ــم عل احملليــني والتعلّ

االستشارية من خدمات، واالستفادة من املمارسات اجليدة.
 

ــة التدريب جلميع فئات املتعاملني معنا واملســاعدة في بناء القدرات الفنية للموظفني واإلداريني العاملني في املؤسســات  إتاح
املتعاملة مع األفراد واحلكومات واملنظمات املمولة. 

توضــح املنح وعمليات الرصد واملتابعة إجراءات املوافقة على االرتباطات املالية التي تقدمها اموعة االستشــارية ملســاعدة 
ً عن متابعتها.  الفقراء في شكل منح إلى مؤسسات خارجية ومساندة املبادرات، فضال

ملكون االتصاالت واملطبوعات أهمية حاسمة في الدور الذي تضطلع به اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء كمركز رئيسي 
للمعارف، ومنظم لصناعة التمويل األصغر. 
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األنشـطة واإلجنـازات

تشجيع املؤسسات اتلفة وقنوات تقدمي اخلدمات املتنوعة

تتركز جهود اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء على 
ــة قدرات تقــدمي اخلدمــات املالية  ــى عدم كفاي التغلــب عل
ــاق في عملية  ــا كان ذلك أهــم نقطة اختن ــراد، إذ لرمب لألف
ــي تُقدم إلى  ــل األصغر الت ــد وزيادة خدمــات التموي تصعي
ً لذلك، فقد  ــا الفقــراء فــي مختلف أنحــاء العالم. وحتقيق
ــوات تقدمي  ــا مــع مؤسســات مختلفــة وقن ــا عملن واصلن

متنوعة للخدمات في السنة املالية 2005.
ــة الرســمية والروابط بني  اســتعراض املؤسســات املالي
ــي. قامــت  ــك الدول ــر والبن ــل األصغ مؤسســات التموي
اموعة االستشارية ملســاعدة الفقراء- إثر دراسة لها في 
عام 2004 اســتعرضت فيها 227 مؤسســة مالية رسمية 
ــل أصغر قائمة  تراوحــت من مؤسســات تقدم خدمات متوي
بالفعل إلى مؤسسات لديها القدرة على الدخول إلى سوق 
ــل األصغر – بتحليل قائمة موجزة من 30 مؤسســة  التموي
متارس عمليات متويل أصغر واعــدة. وقد أكملنا هذا البحث  
ــة 2005 (ومت نشــره في مذكرة مناقشــة  في الســنة املالي
مركّزة 28 للمجموعة االستشــارية ملساعدة الفقراء حتت 
ــوك التجارية والتمويل األصغــر: مناذج النجاح  عنوان: "البن
ــا ســتة مناهــج مختلفــة  اآلخــذة فــي التطــور") وحددن
تســتخدمها البنوك من أجل دخول سوق التمويل األصغر. 
وهي تشــمل إتاحة اخلدمات مباشرة عن طريق وحدة متويل 
ــة أو مؤسســة مالية متخصصة أو شــركة  أصغــر داخلي
ــل أصغــر تعمــل من خــالل جهــات مقدمة  خدمــات متوي
ــة موجودة بالفعل فتعهد إليها بالعمليات  للخدمات املالي
ــة إلى  ــروض جتاري ــراد، أو إتاحــة ق ــة املقدمــة لألف املصرفي
ــل األصغــر، أو إتاحة البنية األساســية  مؤسســات التموي

واألنظمة. 
ــالت األفراد.  ــات االستشــارية املتعلقة بتعام اخلدم
تشــير اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقــراء من خالل 
قســم "اخلدمات االستشــارية املتعلقة بتعامالت األفراد" 
ــوك التجارية باالســتفادة من البنية األساســية  على البن
لفروعها ومكاتبها املساندة القائمة خلدمة عمالء التمويل 
األصغر. وكانت اموعة االستشارية من اجلهات الرائدة في 
اتباع منهج العمل هذا مع البنوك القائمة، وقد اتبعت هذا 
ــة األخيرة مع عدد مــن البنوك حتت مظلة   املنهــج في اآلون
ــدة. ومينــح قســم اخلدمــات  هــذه اخلدمــة اجلامعــة اجلدي
ــوك واجلهات االستشــارية املتعلقة بتعامــالت األفراد البن

 التجارية املقدمة خلدمات األفراد مجموعة من املســاعدات 
ــة يقوم البنــك بتمويلها هو واموعة االستشــارية  الفني
ملســاعدة الفقراء ويعدها ويشرف عليها أحد كبار موظفي 
اموعــة  هــدف  ــى  إل ــة  وإضاف االستشــارية.  اموعــة 
االستشارية املتمثل في إدخال "أطراف فاعلة" جتارية كبيرة 
إلى الســوق فإن قســم "اخلدمــات االستشــارية املتعلقة 
ــاء القدرات  ً على بن بتعامــالت األفراد" ســوف يعمــل أيضا
واألســواق من أجل اجلهات االستشــارية احمللية التي تُعطى 
ً. كذلك، يعمل قســم  األولوية حيثما كان ذلك مســتطاعا
ــراد" مع  "اخلدمــات االستشــارية املتعلقــة بتعامالت األف
املقدمــة  اجلهــات  وكــذا  ــة  والدولي ــة  احمللي الشــبكات 
للمساعدات الفنية. وتشمل اخلدمات التي يقدمها ما يلي: 
ــى املمارســات اجليدة في مجــال التمويل  ــب عل •  التدري

األصغر وتكنولوجيات اإلقراض
•   التسويق لفئات مستهدفة: حمالت موجهة، وتصميم 
أدوات (منتجــات)، وإطالق أدوات جديدة، وبناء الســمعة 

واملكانة
•   املساعدة في تصميم اإلجراءات، ووضع اإلرشادات، ودمج 

التمويل األصغر في اخلدمات القائمة
ــوارد  امل وإدارة  اإلســتراتيجيني  ــة  والتنمي التخطيــط     •

البشرية
•   تقدمي مســاعدة بنظم تزويد اإلدارة باملعلومات لتكييف 
ــة للبنوك، كل على  ــا املعلومات احلالي قدرة تكنولوجي

حدة، لتوائم مواصفات مجال التمويل األصغر

في إطار اســتفادتها من عملها كجزءٍ مــن مبادرة التمويل 
األصغــر ملنطقــة الشــرق األوســط (يرجــى االطــالع على 
االستشــارية  اموعــة  قامــت  ــة")،  اإلقليمي ــادرات  "املب
ان في  ملساعدة الفقراء بتكوين شراكة مع بنك القاهرة عمّ
الســنة املالية 2005 للمساعدة في تعزيز خدمات التمويل 
ً فروعه فــي الضفة الغربية  األصغــر التي يقدمها، شــامال
ً عن ذلك، اســتمر العمل مع مجموعة  وقطاع غــزة.  فضال
مــن  احتــاد  وهــي  ــة"  الدولي ــة  املالي ــازات  للحي ــا  "أفريقي
املســتثمرين الذين يســعون إلى تسهيل االســتحواذ على 
ــق البنوك  ــة فــي أفريقيا عن طري ــوك اململوكــة للدول البن
ــع بالتزام جتــاه إتاحة خدمات  ــة التي تتمت ــة الدولي التجاري

التمويل األصغر. 
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قد ال يكون التمويل 
األصغر وحده هو 

العالج الناجع من كل 
أوجاع الفقر، بيد أنه 

قد أثبت ذاته في 
النهوض بقدرة 

الفقراء على تقرير 
مصيرهم من الوجهة 

االقتصادية. 

االستشــارية  اموعــة  عملــت  ــي.  االجتماع األداء 
ــة 2004 مــع أصحاب  ملســاعدة الفقــراء في الســنة املالي
ــا في ذلك مؤسســة فورد  املصالح املباشــرة الرئيســيني مب
ــر صيغة إعــداد تقارير  ــة تطوي ــوس بغي ومؤسســة أغريدي
ملؤسســات التمويل األصغر من شــأنها أن متكن املؤسسات 
ــع أدائها االجتماعــي: وتراوح ذلك من إحــداث تغيير  من تتب
ــة للعمالء إلى املواظبة على  ــي في الظروف االقتصادي إيجاب
ــة، واحلصول على  حضــور املدرســة، وتعلم القــراءة والكتاب
خدمات الرعاية الصحية، ومتكني املرأة من أسباب القوة. أما 
في السنة املالية 2005، فقد ركزنا جهودنا على بناء الطلب 
على صيغة إعداد التقارير هذه، فكونا شراكات مع أكثر من 
ــدة وكبريات اجلهات  ــل األصغر الرائ 30 من شــبكات التموي
املقدمة للخدمــات املالية ووكاالت التصنيفــات االئتمانية 
واجلهات املانحة إلعداد بيان مشــترك يؤكــد على التزامهم 
ــم األداء االجتماعي  ــى تقيي اجلماعــي بالعمــل بانتظام عل
ً عن  ملنظماتهــا واملنظمــات التي تقدم لها املســاندة، فضال

القيام برفع التقارير عن األداء االجتماعي وحتسني إدارته. 
ــح الفقراء  ــج منح التحــدي االبتكارية لصال برنام
ــي تواجه صناعة  ــر التحديات الت ــل أحد أكب (PPIC). يتمث

التمويل  األصغر اليوم فــي تطوير أدوات مالية ومنهجيات 
لشديدي الفقر أو للســكان الذين يصعب الوصول إليهم. 
ــة لصالح الفقراء"  ويقــدم "برنامج منح التحدي االبتكاري
التابع للمجموعة االستشــارية ملســاعدة الفقــراء جوائز 
ــة تصل قيمة الواحدة منها إلى 50 ألف  نقدية فورية ومرن
ــي طــورت  ــل األصغــر الت دوالر أمريكــي ملنظمــات التموي
ــة الوصول إلى الفقراء  منهجيات مبتكرة لتدعيم إمكاني
وتعميق األثر الناجت على الفقر. وهناك اهتمام خاص بجهات 
ــل خدمــات جديدة  ــي تقــوم بتفعي ــل األصغــر الت التموي
ومبتكرة أو التي تعمل مع العمالء املهمشــني من الناحية 
ــواحٍ أخرى. وقد قامت  ــة أو االقتصادية أو من أية ن اجلغرافي
اموعة االستشــارية حتى يومنا هذا مبنح هذه اجلوائز إلى 
44 منظمة متويل أصغر مرموقة من كل من آسيا، وأفريقيا، 
ــا. ومت إجراء جولة الســنة  ــكا الالتينية، وشــرق أوروب وأمري
ــة 2005 "لبرنامج منــح التحــدي االبتكارية لصالح  املالي
الفقراء" في إطار الشــراكة مع الصندوق الدولي للتنمية 
ــة (IFAD)، وكان محــور التركيز هــو املنظمات التي  الزراعي
خاضت غمار آفاق جديدة في مجال اخلدمات املالية املقدمة 

إلى العمالء في املناطق الريفية. 
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تطوير خدمات مالية متنوعة لصالح الفقراء

للتشجيع على تطوير 
أسواق محلية قوية، قامت 

اموعة االستشارية 
ملساعدة الفقراء بتوسيع 
نطاق أعمالها املتعلقة 
بتحويل األموال واالرتقاء 

مببادرتها للمدخرات ارتقاءً 
 .ً كبيرا

ولتشــجيع جهود تطوير األسواق واخلدمات املالية التي لها 
ً، تؤيد اموعة االستشارية  قيمة كبيرة للعمالء األشد فقرا
ملساعدة الفقراء تطوير أسواق مالية محلية تتمتع بالقوة 
ــة تفــي باحتياجات  ــة وتتيــح خدمــات نوعي والديناميكي
مجموعــة واســعة النطاق مــن العمالء الفقراء، الســيما 
ً خدمات  ــا ــن تصل إليهم حالي ً من الذي أولئــك األشــد فقرا
ــة 2005 عززت اموعة  التمويل األصغر. ففي الســنة املالي
االستشــارية بقوة من مبادرتها للمدخرات وتوســيع نطاق 
ً في  أعمالها املتعلقة بتحويل األموال. كما اســتمرت أيضا
ــى تخفيــض تكاليــف املعامــالت عــن طريق  ــز عل التركي
استخدام تكنولوجيات الدفع اإللكتروني لضمان أن إيصال 
ً من  ً ميكن أن يكــون فعاال ــا املعامــالت املالية األصغر حجم

حيث التكلفة. 
ع "مبادرة املدخــرات" اخلاصة باموعة  مّ ــرات. جتُ املدخ
االستشــارية ملســاعدة الفقــراء وتنتج وتنشــر املعلومات 
األرصــدة  ــداع  إي تســهيالت  ــر  توفي لتحســني  املصممــة 
ــرة. كما أنها تهدف إلى دمــج منظم ألجندة تعبئة  الصغي
املدخرات في املدى الكامل ألنشــطة اموعة االستشارية 
للمســاعدة في بناء أنظمة مالية تعمــل لصالح الفقراء.  
وقد بدأت اموعة االستشارية في السنة املالية 2005 في 
ــة قُطرية عن املدخــرات حتى تتيح  تنفيذ دراســات تقييمي
للجهات املانحــة واحلكومات والشــبكات الدولية واجلهات 
ــة منظمــة لتحليل  ــة منهجي املقدمــة للخدمــات الفني
ــة املدخرات على الصعيد  الفــرص والقيود التي تواجه تعبئ
طــري. وحتى اآلن مت اجناز هذه الدراســات في املكســيك  القُ
والفلبني وبنن والبوســنة – وكان املقصد منها كلها اختبار 
ً قبل نشــرها في شكل مجموعة  ً عمليا املنهجيات اختبارا
أدوات في عام 2006. وارتكزت جهودنا لنشر وتعميم املعارف 
حول بوابة إنترنت ديناميكية: مركز موارد املعلومات املعنية 
باملدخــرات (SIRC)؛ ويتيح هذا املركــز في املوقع اإللكتروني: 
االســتعمال  ســهلة  وســيلة   www.cgap.org/savings
ــى أحــدث معلومات حــول تعبئة  والوصــول للحصــول عل
ــا في ذلك قاعدة بيانات  اإليداعــات ذات األرصدة الصغيرة، مب
ــة، و"جولة  ميكــن البحث فيهــا تضم أكثر مــن 200 مقال
دراســية افتراضية" لدراســات حــاالت عن املدخــرات حول 
ــادرات احلالية  ــم، وبحــوث ومعلومات ممتازة حــول املب العال
تشــمل املبادرات التي متولها اجلهــات األعضاء في اموعة 

االستشارية ملساعدة الفقراء. 

عمليات حتويل األموال. ال يزال الفقراء يعانون من عدم 
ــل أمــوال غير مكلفــة وميكن  ــى خدمات حتوي احلصــول عل
االعتمــاد عليها، رغم زيادة االهتمام بالتحويالت في أســواق 
ً إلى  معينة. وقد أدى ازدياد حدة املنافســة الذي حدث مؤخرا
تخفيض أســعار عمليات حتويل األمــوال ومضاعفة خيارات 
ــات املتحدة  ــة والوالي ــكا الالتيني ــدان أمري ــني بل اخلدمــات ب
ــى أية حال لم حتــدث تطورات  ــا. ولكن عل ــة وأوروب األمريكي
مماثلة بعد في أســواق حتويل األموال األخرى ســواء األسواق 
خاصــة.  ــة  احمللي األســواق  أو  ــة،  اإلقليمي أو  القــارات  ــر  عب
الفقــراء  ملســاعدة  االستشــارية  اموعــة  واضطلعــت 
مبجموعة من األنشطة املصممة لتمكني املؤسسات املالية 
ــح الفقراء من الدخول إلى هذه الســوق  ــي تراعي مصال الت
بطريقة سليمة من الناحيتني اإلســتراتيجية واملالية. وفي 
ــة 2005 عملــت اموعــة االستشــارية مــع  الســنة املالي
مؤسســات متويل أصغر معنية بعمليات حتويل األموال على 
ــن الداخلي واإلقليمي – مــن هايتي إلى الهند إلى  الصعيدي
ــود املتعلقــة بالربط مع  ــق الفــرص والقي ــا – لتوثي منغولي
ــج التي مت  ــل األموال الرســمية. وتدعــو النتائ أنظمــة حتوي
التوصل إليها واملنشــورة في الدراسة العرضية 10 الصادرة 
حتت عنوان ـ "إعداد إســتراتيجية لتحويل األموال: إرشادات 
ــي تراعي  موجهــة للجهــات املقدمة للخدمــات املالية الت
ــح الفقراء" – تدعــو اجلهات املقدمة خلدمــات التمويل  صال
األصغر إلى التفاوض على االتفاقات بحرص وعناية، والتدرج 
ــة، وجتنــب مهــاوي العقــود اجلامــدة  ــة التجاري فــي العالق
ً بإجراء  ــة.  وقد قامــت اموعة االستشــارية أيضا واحلصري
دراســة للســوق حول عمليات حتويل األمــوال على الصعيد 
الداخلي في الصني ودراسة حول عمليات حتويل األموال على 
ــوب أفريقيا مع  ــي واإلقليمــي فــي جن ــن الداخل الصعيدي
مؤسسة فينمارك ترست (Finmark Trust). وميكن احلصول 
 ً ــد الطلب، وهما تتيحان أساســا ــى كلتا الدراســتني عن عل
ــة لزيادة حدة املنافســة في هذه  لدراســات جتريبية محتمل

األسواق، وخلفض التكاليف، وحتسني نوعية اخلدمات. 
اخلدمات املصرفية عبر الهاتف اخللوي. عمل كل من 
مؤسســة فينمــارك ترســت (Finmark Trust) واموعــة 
ً مع إحدى شركات  االستشــارية ملســاعدة الفقراء ســويا
تشغيل شــبكة الهواتف اخللوية الرائدة وبنك رئيسي في 
جنوب أفريقيا من أجل وضع خطة عمل مشــتركة خلدمة 
ــة. ــى خدمــات مصرفي ــون عل ــن ال يحصل املواطنــني الذي
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ــرة أداة  وأطلقــت املبادرة فــي اآلونة األخي
الســوق  شــرائح  تســتهدف  ــة  مصرفي
ــى أســاس خطة  املنخفضــة الدخــل عل
األداة  هــذه  وتســتخدم  هــذه.  العمــل 
ــى نطاق  ــة املنتشــرة عل الهواتــف اخللوي
واسع بني الســكان ذوي الدخل املنخفض 
بجنوب أفريقيا إلجراء معامالت مصرفية 
ــة ومدفوعات وحتويل األمــوال (على  منطي
ســبيل املثال، آليات نقطة البيع النقدية 
ــة) وتأكيدها  ــع بالتجزئ فــي حوانيت البي
ــد  ومســك الســجالت اخلاصــة بهــا. وق
ــذ انطالقتها  ــادرة من ــت هــذه املب اجتذب
استجابة حماسية من ثالث جهات تقدم 
واضعــي  ومــن  ــراد  لألف ــة  مالي خدمــات 
اموعــة  تعمــل  وســوف  السياســات. 
مــع  الفقــراء  ملســاعدة  االستشــارية 
مؤسســة فينمارك ترســت في الســنة 
ــدروس  ال الســتخالص   2006 ــة  املالي
املستفادة من هذا البرنامج ونشرها. كما 

ــة والترويجية  أن هــذا العمل ســوف يثري اجلهــود البحثي
ــق  ــي تبذلهــا فيمــا يتعل للمجموعــة االستشــارية الت

بتكنولوجيات الدفع اإللكتروني.
كيف ترتبط مجموعات املساعدة الذاتية الهندية 
مع البنوك. أســفر اهتمام اموعة االستشارية ملساعدة 
ــي باســتطاعتها أن تتيح  ــة الت الفقــراء بالنمــاذج املالي
ً عن مشــروع  ــة واســعة النطاق ملن هم أشــدّ فقرا تغطي
ــي مفصل حــول مجموعــات املســاعدة الذاتية في  بحث
ــد. وســاعدنا هذا البحــث الذي مت إجراؤه في الســنة  الهن
ــى دراســات حــاالت لنماذج  ــذي ركــز عل ــة 2005 وال املالي
مختلفــة من مجموعات املســاعدة الذاتية على حتســني 
ــي تقدمها هذه  ــة الت ــا الســتدامة اخلدمــات املالي فهمن
ً ألثر الوساطة املالية التي تتأتى  اموعات ونوعيتها، وأيضا
من خاللها وقيمتها املضافة. وقدم كل من البنك الوطني 
واملؤسســات   (NABARD) ــة  الريفي ــة  والتنمي للزراعــة 
الترويجية موعات املســاعدة الذاتية ومؤسســات متويل 
أصغر رائدة في الهند املشورة للمجموعة االستشارية في 
هذا البحث، واملرشح للنشر كمذكرة مناقشة مركّزة في 

أواخر عام 2005.

التمويل األصغر في املناطق الزراعية والريفية. ال يزال 
 ً ً كبيرا التمويل األصغر للمشــروعات الزراعية يشكّل حتديا
ــام املؤسســات املالية التــي تخدم الســواد األعظم من  أم
ــة غير املتوقعة وعدم اســتقرار  الفقــراء. فاألحوال املناخي
االقتصــاد الكلي والعائدات املدفوعة جملة واحدة في وقت 
احلصــاد كلها قد جعلــت من الصعب تكييــف منهجيات 
ــم احتياجــات هذا  ــة كــي تالئ ــل األصغــر التقليدي التموي
القطــاع. وقامت اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء 
ــات اإلقراض ألغراض األنشــطة  باســتعراض عاملــي لعملي
الزراعية الواعدة الذي تبلور في ســبع دراســات حاالت تتيح 
ــدة في  ــات املمارســات اجلي نظــرات فاحصــة فــي منهجي
ــرو وموزامبيق وكينيا. وفي  قيرغيزســتان وتايلند ومالي وبي
ً من  السنة املالية 2005 شــكلت دراسات احلاالت هذه جزءا
أساس دراسة اموعة االستشارية العرضية رقم 11 "إدارة 
لألنشــطة  األصغــر  ــل  للتموي األدوات  ــم  وتصمي ااطــر 

الزراعية: سمات منوذج ناشئ".
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بناء بيئة السياسات املساندة

ً في   يقوم 50 بلدا
الوقت احلالي على 
األقل مبناقشة أو 
تنفيذ ترتيبات 
جديدة تتعلق 
بتنظيم قطاع 
التمويل األصغر 
واإلشراف عليه. 

 تظهر التجارب أن باســتطاعة احلكومــات أن تضطلع بدور 
إيجابي في مجال التمويل األصغر كجهة متكني أو تيســير. 
وتشــجع اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء وتستطلع 
ــم للحكومة كما أنها تدعــو إلى اجتناب  ً الدور املالئ أيضــا
ــات احلكومية غير املالئمة التي تعيق تقدمي اخلدمات  التصرف
املالية للفقراء، مثل حتديد سقوف أسعار الفائدة أو القروض 
ــات مســتهدفة محــددة. وزادت اموعة  ــى فئ املدعمــة إل
االستشــارية في الســنة املالية 2005 من جهودها في هذا 
اال، حيث قامت  بتوســيع نطاق أعمالهــا ليتجاوز مجرد 
تقدمي املشورات ونشر املعايير املتعلقة باللوائح التنظيمية 
واإلشراف لتشــمل توفير استشاريني مؤهلني في هذا اال 

وتنفيذ بحوث حول القضايا الهامة. 
ــدة بيانات التنظيم واإلشــراف. أطلقت اموعة  قاع
 (IRIS) االستشــارية ملســاعدة الفقراء ـ بالتعاون مع مركز
ــع جلامعة ماريالند بالواليات املتحدة ـ  وهو معهد أبحاث تاب
ــح التنظيمية واإلشــراف  ــات عاملية عــن اللوائ قاعــدة بيان
ً في  ً ناميا ــدا ــل األصغر ألكثر مــن 50 بل املتعلقــني بالتموي
ــة 2005. وقد أثبتت قاعــدة البيانات هذه أنها  الســنة املالي
أحد أشــهر املوارد املوجودة على موقع اموعة االستشارية 
ــة التمويل األصغــر التابعة له  على شــبكة االنترنت وبواب

وهما يجتذبان أكثر من 8300 زائر مختلف كل شهر. 
ــة.  طري ــة والقُ ــول السياســات الدولي املشــاورات ح
تشــترك اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء كذلك بناءً 
ــوكاالت  ــة مع ال ــى طلــب محدد فــي مشــاورات قُطري عل
احلكومية التي تسعى إلى حتسني بيئة السياسات من أجل 
إتاحــة خدمات مالية تراعي صالح الفقراء. وتُعطى األولوية 
ــذي يســهم مســاهمة  ــق بالسياســات ال للعمــل املتعل
ملموســة في إرســاء بيئات متكــني مالئمة أو التي تتســم 
بإمكانية استباق وضع أية سياسات أو برامج قد تقوض من 
ــل األصغر. وفي الســنة املالية  ــر قطاع التموي جهود تطوي
2005 اســتمرت اموعة االستشــارية فــي إتاحة مدخالت 
بشأن السياسات واملساهمة في حلقات العمل واستعراض 
مسودات التشريعات التي تتعلق بصناعة التمويل األصغر 

لعدد من البلدان شملت مدغشقر والصني. كما أجنزنا عدة 
طــري تختــص  ــى املســتوى القُ دراســات تشــخيصية عل
بالسياســات  شــملت األردن واليمن واملغــرب وتونس. كما 
ــى تعاونها القائم منذ مدة  ظلت اموعة االستشــارية عل
طويلة مع البنك املركزي لدول غرب أفريقيا (BCEAO). عالوة 
على ذلك، تشارك اموعة االستشارية في مؤمترات مختارة 
ً للتأثير  ــى بالسياســات ومتنح فرصــا رفيعة املســتوى تُعن
 ً املباشر في عملية تغيير السياسات. وتواصل اموعة أيضا
مشاركتها في مشاورات متعددة األطراف بشأن السياسات 
ــي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمات مالية  مع البنك الدول
ــة أخــرى، والتي تعمل بدورها مباشــرة مع الســلطات  دولي
السياســات  ــم  تصمي حتســني  عــن  املســئولة  ــة  الوطني

لتشجيع تقدمي اخلدمات املالية للفقراء. 
ــل اإلرهاب. إن  مكافحة غســل األموال ومحاربة متوي
بإمكان التحــركات األخيرة ملكافحة غســل األموال ومتويل 
ً على الفقــراء. ومن املمكن أن  ً مباشــرا اإلرهاب أن حتدث أثرا
تكــون الزدياد تكاليــف التقيد باللوائح واألنظمة وتشــديد 
القيود نتائج غير مقصودة تتمثل في إبعاد العمالء أصحاب 
الدخول املنخفضة من القطاع الرسمي. وفي السنة املالية 
ــراء من البنك  2005 عملــت اموعــة االستشــارية مع خب
ــي إلصــدار مذكرة مناقشــة مركّزة تلخــص آثار إطار  الدول
العمل الدولي حول مكافحة غســل األموال ومحاربة متويل 
اإلرهاب بالنسبة للجهات املقدمة للخدمات املالية املعنية 
بأصحــاب الدخل املنخفض. وحتث هذه الدراســة التي أثارت 
ً في هذا املوضوعـ  الذي ما كان يُفهم من قبل  ً كبيرا اهتماما
ــح التنظيمية أن  ً ـ اجلهــات املعنية بوضــع اللوائ ــال إال قلي
ــق مع اجلهــات املقدمة خلدمــات التمويل  ــق توازن دقي حتقي
األصغــر وهي تخطو نحــو التقيد بتدابير مكافحة غســل 
األموال ومحاربة متويل اإلرهاب. ويكمن ســر النجاح في ذلك 
كما يقول مؤلفو هذه املذكرة في تنفيذ اللوائح التنظيمية 
ــى تقدير ااطر  ــدة بالتدريج، واعتماد نهج يســتند إل اجلدي
ــه أن يتضمن إعفــاءات للخدمــات املنخفضة ااطر  وميكن

التي تقدم إلى الفقراء. 
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حماية املســتهلك. حددت اجلهود املبكرة التي بذلتها 
اموعــة االستشــارية ملســاعدة الفقــراء فيمــا يتصــل 
بســقوف أســعار الفائدة أن حماية املســتهلك (وتشجيع 
املنافسة) تُعد سياسة بديلة أفضل لضبط أسعار الفائدة. 
ــر مــن املراقبــني متشــككني عمــا إذا كان  ويتســاءل كثي
ــل األصغر سيســتقطب  االهتمــام املتزايد مبجــال التموي
ً باألهداف االجتماعية بل ولرمبا اقترفوا  مقرضني ال يلقون باال
ممارسات إقراض جائرة يستغلون بها العمالء الفقراء. ولهذا 
الســبب غدت حماية املستهلك أحد املوضوعات الساخنة 
في مجال  التمويل األصغر، حيث تغطي مجموعة متنوعة

ــر املرتبطة باإلفصــاح الواضح عــن التكلفة   مــن التدابي
ــراض، وتقــدمي التوجيهــات حول  ــة اإلق ــة لعملي احلقيقي
ــات معاجلة الشــكاوى واملنازعات،  ممارســات املقرضني، وآلي
وتثقيف املستهلكني. وتظهر بحوث اموعة االستشارية 
ــه ال يوجد توافق واضح في اآلراء فيما  حول هذه التدابير أن
ــق بكيفية حماية املســتهلكني في قطــاع التمويل  يتعل
ــدان النامية، كما أنها حتث واضعي  األصغر خاصة في البل
ــر دون تقييم دقيق  السياســات أال يتعجلوا تطبيق التدابي
لتكاليفها ومنافعها، بالنســبة للمســتهلكني والقطاع 

املالي األكبر على حد سواء. 
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حتسني فعالية املوارد املالية للتمويل األصغر

ً تقدمي ارتباطات تزيد قيمتهــا على بليون دوالر  يتم ســنويا
أمريكي في شكل موارد مالية وفنية على الصعيد الدولي 
بخصوص التمويل األصغر. وتتســم هــذه األموال بالقدرة 
ــق أنظمــة مالية اشــتمالية أو  ــى املســاعدة في حتقي عل
إعاقتهــا. ورغــم أن بعض ما يقــدم من مســاندة يتصف 
بســالمة التصميم وحسن اإلدارة إال أن الكثير من تدفقات 
ــل األصغــر ال يتبع املمارســات  ــى قطــاع التموي ــوارد إل امل
الســليمة. وبدأت اموعة االستشــارية ملساعدة الفقراء 
ــة 2005 توســيع نطاق عملهــا املتعلق  فــي الســنة املالي
ــا وراء اجلهــات املانحــة الثنائية  ــات إلى م ــة املعون بفعالي
 ً واملتعددة األطراف العامة لتشــمل مجموعة أوسع نطاقا
مــن املنظمات املمولة، شــاملة: مؤسســات عمــل خيري، 
ومؤسســات مالية دولية، ومؤسســات محلية رئيســية، 
ومســتثمرين من القطاع اخلاص، ومنظمات غير حكومية 

متعددة القطاعات.

ــادئ توجيهية حول املمارســات اجليدة في مجال  مب
ــادئ التوجيهية املنقحة  ــل األصغر. تتيح هــذه املب التموي
(واملعروفة باســم "الكتاب الوردي") مشورة عملية ملوظفي 
جهــة التمويل حــول كيفية تقدمي أفضل مســاندة تلف 
اجلهــات الفاعلة في مجــال التمويل األصغر. وفي الســنة 
ــم أول نســخة من هذه  ــة 2005 جــرى بنشــاط تعمي املالي
ــادئ التوجيهية املنقحة عن طريق إجراء عروض تقدميية  املب
ــر من 20 وكالة مــن وكاالت اجلهات  وحلقــات عمل في أكث
ــرات، ومجموعات اجلهات املانحة  املانحــة، والعديد من املؤمت
االستشــارية  اموعــة  ودعــت  ــدان.  البل مســتوى  ــى  عل
ــة إلى اســتخدامها  ــادئ التوجيهي مســتخدمي هــذه املب
ــا بتعليقاتهم التقييمية حول الكيفية التي ميكن  وتزويده
ً. وســوف يتم  ً عمليا بهــا زيادة تطبيق هــذه املبادئ تطبيقا
دمج هذه التعليقات التقييمية في النســخة التالية حيث 

سيتم نشرها وتعميمها في السنة املالية 2006.
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 .(CLEARs) طرية استعراضات الفعالية واملساءلة القُ
في إطار االســتفادة من االستعراضات التي يقوم بها األقران 
مــن اجلهــات املانحــة األعضــاء فــي اموعة االستشــارية 
ــة  ــة اســتعراض الفعالي ــراء، تشــرك عملي ملســاعدة الفق
طرية احلكومات الوطنية واملمارسني واجلهات  واملســاءلة القُ
طري.   املانحة لدراسة مدى فعالية املعونات على الصعيد القُ
وقد أثبتت هذه العملية فعاليتهــا بالفعل في إعادة توجيه 
ــز حلــوار السياســات  ــل وإتاحــة حاف برامــج جهــات التموي
ً التي تواجــه قطاع التمويل  ــا إحلاحا بخصــوص أكثر القضاي
األصغر في عدة بلدان. وتضمنت أولى استعراضات الفعالية 
ــوا)  ــا ونيكاراغ ــدا وكمبودي ــة (فــي أوغن طري واملســاءلة القُ
مقابالت متعمقة مع مئات من املسئولني احلكوميني وممثلي 
وكاالت املعونة واملمارسني وبلغت ذروتها في توصيات إلقامة 
ً بأن الدروس املستفادة من دور  أنظمة مالية اشــتمالية، علما
جهــات التمويل اخلارجية إما كعامل حتفيز للقطاع اخلاص أو 
ــق لإليداعات احمللية قد أخذت فــي الظهور. ومن اطط  معي
طرية في  إجراء مزيد من استعراضات الفعالية واملساءلة القُ
السنة املالية 2006 – شاملة سري النكا حيث تأمل اموعة 
ً على  االستشــارية ملســاعدة الفقراء في إلقاء الضوء جزئيا

جهود إعادة اإلعمار بعد عام من فاجعة تسونامي. 
ــة. تتيــح اموعــة  املشــورة اإلســتراتيجية والفني
االستشارية ملساعدة الفقراء مساندة استشارية، وخدمات 
وساطة، ومساعدة فنية لدعم الوكاالت، كل على حدة، في 
حتســني عمليات التمويل األصغر التي تضطلع بها. وتعمل 
اموعة االستشــارية في سعيها لتحقيق هذا الغرض مع 
أجهــزة اإلدارة ومراكــز التنســيق وموظفــي العمليات في 
واملشــروعات  السياســات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
واالســتعراضات بغية إتاحة تعليقــات تقييمية، ومدخالت 
فــي املراحل املبكرة للتصميم، وتنفيذ األنظمة، ومســاندة 
ــب. وقامــت  ــد احتياجــات التدري ــي، وحتدي ــم الداخل التعلّ
اموعة االستشــارية بتنفيذ اســتعراض كامل حلافظتي 
عمليات البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وسوف 
تنشــر النتائج والتوصيات وإجــراءات اإلدارة املتخذة إثر هذه 
االستعراضات في مذكرة مناقشة مركّزة في السنة املالية 
ــك، أطلقــت اموعة االستشــارية  ــى ذل ــة إل 2006. إضاف
باالشــتراك مع االحتاد األوربي ومجموعة دول أفريقيا والبحر 
ــي واحمليط الهادئ برنامج االحتــاد األوربي إلطار عمل  الكاريب
التمويل األصغر فــي دول أفريقيا والبحــر الكاريبي واحمليط 

الهادئ. كما قامت اموعة االستشــارية مبســاعدة االحتاد 
ــي/ دول أفريقيا والبحــر الكاريبي واحمليــط الهادئ في  األورب
دعــوة اجلهــات املعنية للتقــدم مبقترحات من أجل حتســني 
قدرات مؤسسات التمويل األصغر الفاعلة في هذه البلدان.  
 .(DIRECT) ــات املانحــة ــوارد معلومات اجله مركز م
تتيح اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقــراء معلومات 
مخصصــة الســتخدام املوظفني وأجهــزة اإلدارة للوكاالت 
املانحة واحلكومات واملنظمات غير احلكومية من خالل مركز 
ــت والتي تشــمل إيجازات  املوارد املباشــر هــذا على اإلنترن
ً تقدميية ودراسات  يتكون الواحد منها من صفحتني وعروضا
حاالت، ووحدات تدريبية. وقد شــهدت الســنة املالية 2005 
عدة تطورات جديدة منها حتديث مكتب مســاعدة اجلهات 
ــوكاالت املانحة  ــد مت تصميمــه ملوظفــي ال املانحــة كان ق
واملستثمرين االجتماعيني واملنظمات غير احلكومية الدولية 
الذين يضطلعون بتصميم أو تنفيذ أو رصد ومتابعة برامج 
ــى باملبادئ  ــي يُعن ــل األصغــر، وإقامة قســم تفاعل التموي
ــدة حــول املمارســات اجليدة فــي مجال  ــة اجلدي التوجيهي
ــداء  ــى إب ــل األصغــر وهــو يحــث املســتخدمني عل التموي
ــة إلى إصدار ســتة مواجز  ــة، إضاف تعليقاتهــم التقييمي
للجهات املانحة تغطي موضوعات مثل التمويل األصغر في 

مجال اإلسكان وتكنولوجيا التمويل األصغر. 
قدت  ــات املانحة. عُ ــل مواضيعية للجه حلقات عم
أول حلقة عمل مواضيعية حول األداء االجتماعي في باريس 
واالحتياجــات  مشــترك  فهــم  ــد  حتدي فــي  للمســاعدة 
املعلوماتية للجهات املانحة واملمارســني. ووضعت األساس 
ــن فريق العمل  للعمل املســتقبلي وبلغت ذروتها في تكوي
ــي باألداء االجتماعي والتابع للمجموعة االستشــارية  املعن
ملســاعدة الفقراء. كما عقدت اموعة االستشارية حلقة 
عمل ملوظفي اجلهات املانحة حول "دور احلكومة في صناعة 
ــل األصغــر" وذلك ضمــن فعاليات أســبوع التمويل  التموي
األصغر للبنك اآلســيوي للتنمية في مانيال. وقد مت تصميم 
ً إلى دراسة مكتبية عن برامج  هذه الدورة التدريبية استنادا
ــات، وأحد مواجز  اجلهات املانحة التي تشــارك فيها احلكوم
ــة إلى كلمة ملهمــة لوزير املالية  اجلهــات املانحة، باإلضاف
ــى حلقات العمــل هذه  الســابق فــي الفلبــني. وعــالوة عل
كيَّفة  ــة مُ املتعــددة اجلهــات املانحــة، مت تقــدمي دورة تدريبي
حســب االحتياجات في وكاالت منفردة خالل السنة املالية 

2005، وذلك استجابة لطلبات محددة. 
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إقامة البنية األساسية لألسواق املالية

تستثمر اموعة 
االستشارية ملساعدة 

ج  الفقراء في نُهُ
مبتكرة من أجل حتسني 
إدارة املعلومات املتعلقة 

بالعمالء واملؤسسات 
وسوق التمويل األصغر 

بأسره.  

يتطلب أي نظام مالي ســليم يعمل لصالح الفقراء آليات 
إلجراء معامالت صغيرة بتكلفة منخفضة، ولتبادل بيانات 
ــة وبإمكانية  ــي تتســم بالدق املعامــالت واملؤسســات الت
املقارنة بينها. ويســتخدم املديرون واملنظمــون واملراجعون 
ً العمالء  واملقرضون احملليون والدوليون واملســتثمرون وأيضا
القــرارات  التخــاذ  املعلومــات  هــذه  أنفســهم  الفقــراء 
الصحيحــة. وتســتثمر اموعة االستشــارية ملســاعدة 
ــا  ــى التكنولوجي ــج مبتكــرة تســتند إل الفقــراء فــي نُهُ
لتخفيــض تكاليف املعامالت وإلصــدار بيانات أداء موحدة.  
ً برامج تقوم على الســوق لتشجيع  كما أنها تســاند أيضا

الشفافية. 
ــف  ــض تكالي ــات لتخفي ــدمي اخلدم ــا تق تكنولوجي
ــؤدي إلى  ــالت. مــن شــأن اعتمــاد التكنولوجيا أن ي املعام
ــراء، وذلك عن  تخفيــض تكاليف تقــدمي اخلدمات إلى الفق
ً عن  ــة خارج الفــروع، فضال ــق إجــراء املعامالت النقدي طري
ــة املتقدمة بالفعل  أمتتتهــا. وتُعتبر األجهــزة التكنولوجي
ــاة الفقراء: ففــي أفريقيا وحدها،  ً من حي ً جدا ــرا ً كبي جــزءا
ً للغاية بني  ــال ً مذه ــوا شــهد اســتخدام الهاتف اخللوي من
ــة. ومع ذلك، توجــد تطبيقات  الفقراء فــي املناطق الريفي
ــة ناجحــة لتقــدمي اخلدمــات املالية إلى  ــة قليل تكنولوجي
الفقــراء. وبدأت اموعة االستشــارية في الســنة املالية 
ــني الرئيســيني. أولهما يتصل  2005 فــي معاجلــة التحدي
بالعمليات مثل إدارة الســيولة وأمن النقود املتداولة خارج 
ً واملنعزلني.  الفرع، وضمان اعتماده بني الســكان األكثر فقرا
أما التحــدي الثاني فيتمثل في تشــجيع البنوك التجارية 
ومؤسســات التمويل األصغر على القيام مبزيد من التجارب 
حول اســتخدام التكنولوجيا للوصــول إلى املناطق التي ال 
تقــدَّم إليها اخلدمــات. وأكملت اموعة االستشــارية في 
الســنة املالية 2005 دراســة حول قبول العمالء لشــركة 
"ويزيت" (WIZZIT) وهي شــركة ناشئة لألعمال املصرفية 
ــا. كما قامت  عــن طريق الهاتــف احملمول في جنوب أفريقي
اموعة بتكوين شراكة مع بنك الشركة الهندية احملدودة 
للتســليف واالســتثمار الصناعــي (ICICI) وهــو أكبر بنك 
خــاص في الهند ومــع فيزا آســيا واحمليط الهــادئ الختبار 
اســتخدام التجار في املناطق الريفية فــي إجراء املعامالت 
ــة فــي مجــال التمويل األصغــر. وســوف تضطلع  النقدي
اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء في السنة املالية 
ً لتكاليف املعامالت املســتخدمة  2006 بتحليل أكثر عمقا
ً، ولعوامل التصميم التي  للوصول إلى السكان األكثر فقرا
 ً ــا حقا ــت التكنولوجي ــار إذا كان ــا فــي االعتب يجــب أخذه
ســتخفض مــن تكاليف تقــدمي اخلدمات إلى الفقــراء وإذا 

بســهولة  ــات  التكنولوجي هــذه  ســيتقبلون  ــوا  كان
ويستخدمونها. 

ــر مــن  ــاج كثي ــات (IS). يحت ــدوق نظــم املعلوم صن
املؤسسات إلى خبرات احترافية متخصصة ملساعدتها في 
ــل أنشــطة أعمالهــا واحتياجاتهــا التكنولوجية، أو  حتلي
ــار مجموعــة البرامــج احلاســوبية، أو حتســني نظام  اختي
ــد أنشــأت اموعة االستشــارية  ــي. وق معلوماتهــا احلال
ملســاعدة الفقراء "صندوق نظــم املعلومات" في مايو/ أيار 
2004 لتحسني قدرة مؤسسات التمويل األصغر على اتخاذ 
قرارات أفضل فيما يتعلق باالســتثمار في نظم املعلومات، 
ــد مع استشــاريني  ــل مشــترك للتعاق مــع منحهــا متوي
متخصصني في نظم املعلومات سبق تأهيلهم وحتديدهم 
عن طريق اموعة االستشــارية. وفي السنة املالية 2005 
 ً ســاعدت اموعة االستشــارية في متويل إجراء 25 تقييما
ً الحتياجات مؤسسات التمويل األصغر اتلفة من  مفصال

نظم املعلومات. 
ــا. تتيح هــذه اخلدمة التي  ــوارد التكنولوجي ــز م مرك
ــا  ــت معلومــات حــول قضاي ــى شــبكة االنترن تســتند إل
ــا لتوجيه مديري مؤسســات التمويل األصغر  التكنولوجي
ــم  تالئ ــي  الت احلاســوبية  البرامــج  أفضــل  انتقــاء  فــي 
احتياجاتهم املعلوماتية. وزاد مركز املوارد في السنة املالية 
2005 من عدد أدوات البرامج احلاســوبية حتى وصل إلى 57 
ــة متاحة ملؤسســات  ــات تفصيلي أداة معهــا ملفــات بيان
ــم اســتعراض 40 مــن هذه  ــل األصغــر. وســوف يت التموي
 ً البرامــج احلاســوبية في الســنة املالية 2006 اســتعراضا
ً. وتُعتبر هذه االستعراضات التقييمات املستقلة  مســتقال
ــدة لبرامج نظــم املعلومات احلاســوبية في صناعة  الوحي
ــل األصغــر، وهي تســتخدم مــن قبل مؤسســات  التموي
 ً ً متزايدا ــل األصغر ورابطات الشــبكات اســتخداما التموي
لتقييم األدوات املتاحة. وقد غــدا مركز موارد التكنولوجيا 
منذ توســعته وانطالقته في الســنة املالية 2005 هو أكثر 
ــة التمويل األصغر، حيث  مركز للمــوارد تتم زيارته في بواب

يزوره ما يناهز 10 آالف مستخدم مختلف كل شهر. 
صندوق التصنيف املتعدد اجلهات املانحة. إن صندوق 
ــادرة متعــددة اجلهات املانحــة أطلقتها  التصنيــف هو مب
اموعــة االستشــارية ملســاعدة الفقراء وبنــك التنمية 
ــدان األمريكية في عام 2001؛ ثم كان في عام 2005 أن  للبل
ــادرة. ويتيــح صندوق  ــة للمب ــة األوروبي انضمــت املفوضي
ً ألغراض تصنيف مؤسســات  ً جزئيا ــال التصنيــف هذا متوي
ــق وكاالت تصنيف  ــل األصغــر وتقييمها عــن طري التموي

وتقييم سابقة التأهيل.
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إلى  الصندوق  هذا  ويسعى 
رئيسية:  أهداف  ثالثة  حتقيق 
(1) حتفيز الطلب على خدمات 
زيادة   (2) والتقييم،  التصنيف 
ومدى  السوق  معلومات  كم 
قدرات  تدعيم   (3) وصولها، 
اخلدمات  تقدمي  جهات 
وحتى  والتسويق.  األدوات  وتصميم  إيصالها  لتحسني 
إلجراء   ً منحا التصنيف  صندوق  قدم   2005 املالية  السنة 
ً. وقد وافقت جميع  ً ائتمانيا ً وتقييما أكثر من 290 تصنيفا
ً على اإلفصاح  مؤسسات التمويل األصغر التي تلقت متويال
موقع  على  تصنيفاتها  وأتاحت  أدائها  معلومات  عن   ً علنا
االنترنت اخلاص بصندوق التصنيف. وكان لهذه الشفافية 
املتزايدة أثرها على تدفقات األموال إلى مؤسسات التمويل 
املستثمرين  اهتمام  اجتذاب  من  جعل  مما  األصغر، 
ً ما يستخدم  ً. وكثيرا ً أكثر سهولة ويسرا االجتماعيني أمرا
مستثمرو التمويل األصغر التصنيفات اآلن في إطار مراعاة 
العناية الواجبة قبل االستثمار ولرصد عمليات االستثمار. 
االستشارية  اموعة  قامت   2005 املالية  السنة  وفي 
السوق  وأنشطة  اليومية  اإلدارة  بنقل  الفقراء  ملساعدة 
التي  الذاتية،  التنمية  دعم  هيئة  إلى  التصنيف  لصندوق 
تقوم بدور مدير مشروعها، ثم خرجت من أمريكا الالتينية 
يسود  وحيث   ،ً تطورا أكثر  املال  رأس  أسواق  أضحت  حيث 
إقرار بأن التصنيفات [االئتمانية] متثل أداة حيوية للتفاعل 

مع أسواق رأس املال. 
األصغر  التمويل  حول  املعلومات  تبادل  خدمة  مركز 
حول  املعلومات  تبادل  خدمة  مركز  في  العمل  بدأ   .(MIX)
التمويل األصغر الذي أنشأته اموعة االستشارية ملساعدة 
اموعة  بني  مستقلة  كشراكة   2002 عام  في  الفقراء 
املصرف  ومؤسسة  جروب  سيتي  ومؤسسة  االستشارية 
املفتوحة   اتمعات  ومعهد  األمريكتني  في  األملاني 
مبنصب  االستشارية  اموعة  وحتتفظ  روكديل.  ومؤسسة 
فيه.  آخر  مقعد  إلى  إضافة  املركز،  هذا  إدارة  مجلس  رئاسة 
التمويل حول  املعلومات  تبادل  خدمة  مركز  سوق  ويعتبر 

ً خلدمات  ً عامليا  األصغر (MIX Market) أو "سوق MIX" موقعا
مؤسسات  بني  يربط  اإلنترنت،  شبكة  على  املعلومات 
جانب  وعلى  واملستثمرين.  املانحة  واجلهات  األصغر  التمويل 
الطلب تتيح "سوق MIX" معلومات متعمقة حول أداء أكثر 
من 500 مؤسسة من مؤسسات التمويل األصغر مبا في ذلك 
البيانات أو القوائم املالية وتقارير التصنيف والتقييم التي 
العرض،  جانب  في  أما  اخلارجية.  التقييم  وكاالت  تعدها 
متنحه  الذي  التمويل  حول  معلومات  السوق  هذه  فتتيح 
الشروط  ذلك  في  مبا  املستثمرون  وكذلك  املانحة  اجلهات 
واألحكام. وقد تضاعف عدد الزائرين إلى هذا املوقع بأكثر من 
خمس مرات على مدار العامني املاضيني. وفي السنة املالية 
2005 أدارت اموعة االستشارية عملية انتقال القيادة في 
األصغر  التمويل  حول  املعلومات  تبادل  خدمة  مركز 
على  الفعال  وإشرافها  النشطة  مشاركتها  في  واستمرت 

عملياته. 
الشفافية  جائزة  اجتذبت  املالية.  الشفافية  جائزة 
املالية للمجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء (قُدمت ألول 
التمويل  ملؤسسات  نح  متُ والتي  املالية 2005)  السنة  في  مرة 
األصغر التي تتقيد باملعايير الدولية للتقارير املالية وإرشادات 
 – اإلفصاح  بشأن  الفقراء  ملساعدة  االستشارية  اموعة 
ً من شتى أنحاء  اجتذبت هذه اجلائزة ما يقرب من 150 مشاركا
متت  مالية  بقوائم  املتأهلة  املؤسسات  قدمت  حيث  العالم. 
ً للتقييم بواسطة جلنة مستقلة  مراجعتها وخضعت الحقا
املعايير  فيها  مبا  التقارير،  إلعداد  الدولية  للمعايير   ً وفقا
هذه  في  بها  املعمول  واإلرشادات  املالية  للتقارير  الدولية 
تعليقات  إتاحة   ً أيضا االستعراض  هذا  واستهدف  الصناعة. 
 ً تقريرا منهم  كل  تسلم  الذين  للمشاركني  ة  قيمّ تقييمية 
عملية  حتسني  أجل  من  ملموسة  خطوات  يتضمن   ً مفصال
إعدادهم للتقارير املالية.  وقد حائزة مؤسسة كومبارتاموس 
جل اسمها  (Compartamos) الفائزة و40 مؤسسة أخري سُ
واإلقليمية،  احمللية  األوساط  اهتمام  على  الشرف  لوحة  في 
الوعي  درجة  لرفع  باجلائزة  باالستشهاد  منها  العديد  وقام 
في  األصغر  التمويل  صناعة  في  اجليدة  مبمارساتها 

مجتمعاتها احمللية ولدى احلكومة.   
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املبادرات اإلقليمية

السنة  في  الفقراء  ملساعدة  االستشارية  اموعة  اتخذت 
املالية 2005 عدة خطوات نحو مزيد من املساهمة املباشرة 
في تنمية صناعة التمويل األصغر في مناطق عمل البنك، 
وجنوب  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  مناطق  السيما 
وتسمح  وأفريقيا.  الوسطى،  وآسيا  أوروبا  وشرق  آسيا، 
املستفادة  الدروس  تبادل  بتعزيز  هذه  اإلقليمية  املبادرات 
الفقراء  ملساعدة  االستشارية  اموعة  بني   ً كبيرا  ً تعزيزا
لتقدمي  نسعى  الذين  احملليني  والعمالء  الدوليني  وشركائها 
من  االستشارية  اموعة  متكن  أنها  كما  لهم.  اخلدمات 
تقدمي اخلدمات للعمالء على أرض الواقع مبزيد من الفعالية 
احلدود،  عبر  والتعلم  اجليدة،  باملمارسات  الوعي  درجة  ورفع 

وإتاحة خدماتها وخدمات اجلهات املانحة األعضاء فيها. 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. استفادة من 
أنشطتها املتعلقة بالتدريب ونشر املعلومات في منطقة 
اموعة  أطلقت  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
االستشارية ملساعدة الفقراء مبادرة لتصعيد النشاط في 
 ً مكتبا وافتتحت  املنطقة  هذه  في  األصغر  التمويل  مجال 
املبادئ  وأيّد  له.   ً مديرا وعيّنت  باألردن  عمان  في   ً إقليميا
اموعة  بها  تنادي  الذي  األصغر  للتمويل  األساسية 
ملبادرة  مشوراته  يقدم  تنفيذي  مجلس  االستشارية 
األردنية  اململكة  ملكة  رانيا  امللكة  وتترأسه  هذه  املنطقة 
الوكالة  منهم  الشركاء  من  عديد  ويُكوّن  الهاشمية. 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرنامج  الدولية  للتنمية  األمريكية 
هيئة  "سنابل"  العربية  للبلدان  األصغر  التمويل  وشبكة 
اموعة  وأكملت  املبادرة.  هذه  ملساندة  استشارية 
وشركاء  الشركاء  هؤالء  مع  الفقراء  ملساعدة  االستشارية 
آخرين عدة تشخيصات قُطرية شملت اليمن واألردن، كما 
األردنية  باململكة  التخطيط  وزارة  مع  مباشرة  تعمل  أنها 
التنفيذ.  موضع  التوصيات  لوضع  باملغرب  املركزي  والبنك 
 ً حاليا  ً أيضا الفقراء  ملساعدة  االستشارية  اموعة  وتقود 
على  تساعد  سوف  والتي  املانحة  للجهات  خريطة  وضع 
التمويلية  للموارد  القادم  الدور  وكذا  السابق  الدور  إيضاح 

اخلارجية في املنطقة.
جنوب آسيا. استمرت اموعة االستشارية ملساعدة 
قطاع  بناء  إلى   ً سعيا تبذلها   التي  جهودها  في  الفقراء 
واستمرت  أفغانستان.  في   الفقراء  لصالح  يعمل  مالي 

االستثمار  برنامج  على  رقابة  إتاحة  في   ً أيضا جهودنا 
هذا  وساعد  ألفغانستان.  األصغر  للتمويل  واملساندة 
البرنامج حتى اآلن 12 مؤسسة متويل أصغر في الوصول إلى 
أكثر من 100 ألف عميل، ومن املتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 
800 ألف في خمس سنوات. وجتدر اإلشارة إلى أن 80 في املائة 
من العمالء احلاليني من النساء. وإلى جانب أفغانستان، نقوم 
 (State Bank of India) بتطوير القدرات واألنظمة لبنك ً أيضا
إلى  خدماتها  تقدمي  من  فروعه  تتمكن  حتى  الهند  في 

مجموعات املساعدة الذاتية والعمالء الفقراء.   



اموعة  أطلقت  الوسطى.  وآسيا  الشرقية  أوروبا 
التمويل  مركز  مع  بالتعاون  الفقراء  ملساعدة  االستشارية 
 ً إقليميا  ً مركزا  (MFC) له ً مقرا بولندا  من  يتخذ  الذي  األصغر 
الوسطى  وآسيا  الشرقية  أوروبا  ملنطقة  األصغر  للتمويل 
في  املركز  مدير  تعيني  مت  وقد  بكازاخستان.  أملاتي  في  مقره 
إستراتيجية  لوضع   ً حاليا العمل  ويجري  أيار  مايو/  شهر 
شاملة ملساندة قطاع التمويل األصغر على كافة املستويات، 
واضعي  وحتى  األفراد  مع  املتعاملة  املالية  املؤسسات  من 
السياسات. وتبني هذه املبادرة على الشراكة القوية بالفعل 
السنة  في  تضمنت  شراكة  وهي  األصغر،  التمويل  مركز  مع 
ملطبوعات  والتوزيع  والطباعة  الترجمة  أعمال   2005 املالية 
ً دورة تدريبية للجهات  اموعة االستشارية في روسيا، وأيضا

املانحة أقيمت في أملاتي حتت رعاية مشتركة. 
ملساعدة  االستشارية  اموعة  استمرت  أفريقيا. 
بناء  برنامج  مع  تبذلها  التي  املتعمقة  جهودها  في  الفقراء 
األفريقية  البلدان  في  األصغر  التمويل  مؤسسات  قدرات 

الناطقة بالفرنسية (CAPAF) واإلشراف عليه، وهو مشروع 
ً باللغة الفرنسية  ً ناطقا التدريب اإلقليمي املقام في 14 بلدا
وزارة  مع  باالشتراك  االستشارية  اموعة  متوله  والذي 
األمريكية  والوكالة   (MAE) الفرنسية  اخلارجية  الشؤون 
مع   ً أيضا االستشارية  اموعة  وعملت  الدولية.  للتنمية 
املتحدة  األمم  وصندوق  الدولية  للتنمية  السويدية  الوكالة 
ملشروع  النهائية  اللمسات  لوضع  اإلنتاجية  للمشاريع 
غرب  لدول  املركزي  البنك  مع  سنوات  ثالث  مدته  إقليمي 
وعمليات  اإلقليمية،  التنظيمية  اللوائح  لتدعيم  أفريقيا 
اإلشراف، واملعلومات في االحتاد النقدي للبلدان الثمانية في 
االستشارية  اموعة  أنهت  ذلك،  إلى  إضافة  أفريقيا.  غرب 
األصغر  التمويل  مؤسسات  علي  جترى  التي  البحوث 
املعلومات  تبادل  خدمة  مركز  مع  بها  تقوم  والتي  األفريقية 
املركز  نشر  وقد   ،2005-2004 في  األصغر  التمويل  حول 
النتائج في إبريل/ نيسان 2005 حتت عنوان: "االنتشار واألداء 

املالي ملؤسسات التمويل األصغر في أفريقيا".  
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اموعة  قامت  األصغر.  التمويل  إدارة  معهد 
اتمعات  ومعهد  الفقراء  ملساعدة  االستشارية 
ً بافتتاح معهد إدارة التمويل  املفتوحة (OSI) رسميا
األصغر في يوليو/ متوز من عام 2003 بهدف النهوض 
بقدرات اإلدارة في صناعة التمويل األصغر. وقد وقع 
مشروع  مظلة  حتت  األصغر  التمويل  إدارة  معهد 
"برامج ماجستير إدارة األعمال في التمويل األصغر" 

تابعة  اإلدارة  مجال  في  رائدة  كليات  ست  مع  اتفاقيات 
جنوب  في  بريتوريا  جامعة  التالية:  واملعاهد  للجامعات 
أفريقيا، واملعهد اآلسيوي لإلدارة في الفلبني، ومعهد أمريكا 
وفي  ريكا،  كوستا  في   (INCAE) األعمال  إلدارة  الوسطى 
في  اإلدارة  ومعاهد  أناند،  في  الريفية  اإلدارة  ومعهد  الهند، 
أحمد أباد وبنغالور بالهند. وبدأت كلها في إجراء البحوث عن 
 300 من  أكثر  فاجتذبت  وتدريسها  األصغر  التمويل  إدارة 
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التدريب

متويل  صناعة  تواجه  التي  األساسية  القيود  أحد  يتمثل 
الفنية  القدرات  محدودية  في  باالستدامة  تتسم  أصغر 
والوكاالت  األفراد  مع  املتعاملة  املؤسسات  في  للموظفني 
امليدانية للجهات املانحة. وتستطلع اموعة االستشارية 
جميع  تكامل  سبل  احلاضر  الوقت  في  الفقراء  ملساعدة 
مبادراتها التدريبية ملنحها هيكل إدارة مشترك، ولتعظيم 
بطرق  ولالستجابة  اتلفة،  البرامج  بني  والتعاون  الكفاءة 
العمل  هذا  أسبغ  وقد  األسواق.   في  للطلب  فعالية  أكثر 
طابع استعجال جديد في السنة املالية 2005 حيث شرُف 
مشروع تدريب اجلهات املانحة على االنتهاء وال يزال الطلب 
االستشارية  اموعة  تصممها  التي  التدريب  برامج  على 

يتنامى ويزداد. 
يعمل  األصغر.  التمويل  مديري  مهارات  تنمية 
واخلاص  االستشارية  للمجموعة  التابع  العاملي  البرنامج 
تطوير  على  األصغر  التمويل  مجال  في  العاملني  باملديرين 
القدرات احمللية من خالل إتاحة دورات تدريبية للمدربني، إلى 
الشريكة  للجهات  وإرشادات  التدريبية  الدورات  مواد  جانب 
(مبا  واحمللي  اإلقليمي  الصعيدين  على  بالتدريب  املعنية 
ومؤسسات  اخلاص،  القطاع  وشركات  الشبكات،  يشمل 
التمويل األصغر الكبرى التي توجد لديها أقسام للتدريب). 
وحتى اآلن طورت اموعة االستشارية سبع دورات لتنمية 
"مهارات مديري التمويل األصغر" حول املمارسات اجليدة في 
إدارة الشؤون املالية والعمليات مبؤسسات التمويل األصغر. 
التخلف  وإدارة  الفائدة،  أسعار  حتديد  الدورات  هذه  وتعالج 
التمويل  ملؤسسات  واحملاسبة  املالي،  والتحليل  السداد،  عن 
العمل،  خطط  ووضع  العمليات،  مخاطر  وإدارة  األصغر، 
اإلشارة  وجتدر  اجلديدة.  األدوات  وتطوير  املعلومات،  وأنظمة 
وهي:  لغة،   (12) عشرة  باثنتي  متاحة  الدورات  هذه  أن  إلى 
والروسية،  والبرتغالية،  والفرنسية،  واإلجنليزية،  الصينية، 
والبهاسا  العربية،  اللغة   ً ومؤخرا الكرواتية،  والصربية 
والتيلوغو،  واإلسبانية،  والنيبالية،  اإلندونيسية، 
والفييتنامية. وقد قُدمت دورات اموعة االستشارية أكثر 
ً. ويقوم  من 400 مرة ألكثر من 10 آالف شخص في 48 بلدا
في  بالتدريب  املعنيني  احملليني  الشركاء  من   40 من  أكثر 
وأمريكا  أفريقيا،  وشمال  األوسط  والشرق  وآسيا،  أفريقيا، 
في  السبع  الدورات  هذه  بتدريس  أوروبا  وشرق  الالتينية، 

مناطقهم.

 قُدمت دورات اموعة 

االستشارية أكثر من 

400 مرة ألكثر من 10 

آالف شخص في 48 

  .ً بلدا



عالوة   .2005 املالية  السنة  في  جديد  طالب 
مركز  بريتوريا  جامعة  افتتحت  ذلك،  على 
التمويل األصغر في مارس/ آذار 2005 ليكون 
في  األصغر  للتمويل  للترويج   ً أفريقيا  ً محورا
جامعة  من  كل  وأضافة  األكادميية.  األوساط 
تخصصات  لإلدارة  اآلسيوي  واملعهد  بريتوريا 
في التمويل األصغر في برامجها لنيل درجة 
لإلدارة  الهندي  املعهد  وتعهد  املاجستير، 
األصغر  للتمويل  حاضنة  بتطوير  ببنغالور 
قام  كما  والناشئة.  اجلديدة  للمؤسسات  اإلرشادات  إلتاحة 
إدارة  في  زماالت  أربع  مبنح  األصغر  التمويل  إدارة  معهد 
التمويل األصغر في السنة املالية 2005. ويعمل احلاصلون 
وبنغالديش،  البرازيل،  في  األم  مؤسساتهم  من  عليها 
الدراسة  مواد  وتطوير  باألبحاث  للقيام  ومنغوليا  وكينيا، 
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تستطلع اموعة االستشارية 
ملساعدة الفقراء في الوقت احلاضر 

سبل دمج جميع مبادراتها 
التدريبية ملنحها هيكل إدارة 
مشترك، ولرفع درجة الكفاءة 

والتعاون بني مختلف البرامج إلى 
أقصى درجة ممكنة، ولالستجابة 

بطرق أكثر فعالية للطلب في 
األسواق.  

ثالثني  استكمال  املزمع  ومن  اجلديدة.  واملقررات  األكادميية 
درجة زمالة في السنة املالية 2006.

اموعة  من  املانحة  للجهات  التدريبية  الدورة 
اإلنتاجية.  للمشاريع  املتحدة  األمم  صندوق  االستشارية/ 
األمم  وصندوق  الفقراء  ملساعدة  االستشارية  اموعة  استمرت 
 ً سويا أعداها  التي  الدورة  تقدمي  في  اإلنتاجية  للمشاريع  املتحدة 
حتدث  أن  ميكن  كيف  للفقراء:  املالية  اخلدمات  "تقدمي  بعنوان: 
ً" للموظفني غير املتخصصني باجلهات املانحة.  اجلهات املانحة فرقا
وتركز هذه الدورة التي تُدرّس ملدة أسبوع واحد من منظور مديري 
مساندة  في  املانحة  اجلهات  دور  على  باملشروعات  العمل  فرق 
إلى  تستند  وهي  الفقراء،  لصالح  تعمل  التي  املالية  األنظمة 
دراسات حاالت إقليمية/ محلية. وفي السنة املالية 2005، قدمت 
ً من  اموعة االستشارية هذه الدورة في ثالثة بلدان إلى 77 موظفا

موظفي اجلهات املانحة.   
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املنح وعمليات الرصد واملتابعة

االستشارية  اموعة  في  األعضاء  املانحة  اجلهات  عملت 
ملساعدة الفقراء في السنة املالية 2003 على توجيه إدارة 
اموعة للتحول بجهودها من تقدمي مساندة قائمة على 
االستخدام الكثيف للموارد املالية على مستوى اخلدمات 
على  القائم  األسواق  بناء  إلى  األفراد،  إلى  املقدمة 
معنى  لهذا  وكان  البشرية.  للموارد  الكثيف  االستخدام 
اموعة  تزال  وال  للمؤسسات.  أقل  منح  مفاده 
وتقدمي  واملتابعة  الرصد  بعمليات  تقوم  االستشارية 
املشورة للمؤسسات املالية والشبكات والشركاء اآلخرين 
ً برصد أداء  الذين حصلوا على منح منها، كما تقوم أيضا
ألكثر  الفنية  واملساعدات  املنح  وأتيحت  ذاتها.  مبادراتها 
إلى  (إضافة  األصغر  للتمويل  وشبكة  مؤسسة   60 من 
منح  برنامج  خالل  من  األصغر  التمويل  مؤسسات  متويل 
نظم  وصندوق  الفقراء،  لصالح  االبتكارية  التحدي 
املعلومات، وصندوق التصنيف).  وال يوجد في الوقت احلالي 
إال ست منح بارتباطات قائمة ملؤسسات التمويل األصغر 
مشترك  بشكل  معظمها  متويل  يتم  الشبكات،  أو 
ألكثر  النفع  يحقق  أو  و/  أخرى  مانحة  جهات  مع  بالتعاون 

من مؤسسة من خالل شبكة أو هياكل معززة أخرى. 

ولرصد ومتابعة املنح القائمة، يقوم موظفو اموعة 
على  سنوية  ربع  أو  نصف  تقارير  بتحليل  االستشارية 
الشراكة،  اتفاقية  في  لألداء  املقرر  األدنى  احلد  أساس 
 ً وأيضا اإلجمالي،  واألداء  الكلية  العمليات  وباستعراض 
املنحة.  عمر  مدار  على  واملتابعة  للرصد  بزيارات  بالقيام 
االستشارية  اموعة  موظفي  أن  كذلك  بالذكر  وجدير 
متاحون لتقدمي التوجيهات الفنية ملتلقي املنح، وإحالتهم 
إلى االستشاريني وتقدمي املشورة، كما يضطلعون في كثير 
املباشرة،  املنح  عن   ً وفضال فعال.  نشط  بدور  األحيان  من 
ً ملبادرات  ً قائما قدمت اموعة االستشارية نحو 39 ارتباطا
ومبادرة   ، لألفراد  االستشارية  اخلدمات  صندوق  مثل 
تبادل  خدمة  ومركز  التصنيف،  وصندوق  املدخرات، 
األصغر.  التمويل  وبوابة  األصغر،  التمويل  حول  املعلومات 
باموعة  اخلاص  االنترنت  موقع  على  ملخصات  وتنشر 
وتوزع  لالستثمارات،  احلالي  الوضع  تبني  االستشارية 
ومجلس  اموعة  استثمارات  جلنة  على  بانتظام 
هذا  من  األخير  القسم  على  االطالع  (يرجى  محافظيها 
التقرير ملعرفة املزيد عن هيكل إدارة اموعة االستشارية 

وللحصول على قائمة كاملة باالرتباطات احلالية).   
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االتصاالت واملطبوعات

ً لالئتمانات الصغرى  أدى إعالن األمم املتحدة لعام 2005 عاما
الفقراء  أعداد  تخفيض  بأجندة  االهتمام  مستوى  وازدياد 
ودخول مؤسسات جديدة إلى هذه الصناعة، التي تضافرت 
معاً، إلى اتساع تركيز االهتمام على التمويل األصغر كأداة 
هذا  حشد  في  االتصاالت  حتدي  ويتمثل  التنمية.  لتحقيق 
فقط  ليس  اجليدة،  املمارسات  لتشجيع  والطاقة  االهتمام 
بني  فيما   ً أيضا ولكن  التقليدية  املانحة  اجلهات  بني  فيما 
لصناعة  واملؤيدة  املمولة  اجلهات  من  أكبر  مجموعة 
السنة  في  االستشارية  اموعة  وقامت  األصغر.  التمويل 
 ً قويا  ً تدعيما االتصال  على  قدرتها  بتدعيم   2005 املالية 

بغية إيصال رسائلها بفعالية. 
ملساعدة  االستشارية  اموعة  قامت  االنتشار. 
الفقراء في السنة املالية 2005 بتنفيذ إستراتيجية اتصال 
كان  وقد  اجلمهور؛  قاعدة  نطاق  توسيع  تستهدف  جديدة 
التمويل  خدمات  تقدمي  انتشار  زيادة  على   ً منصبا التركيز 
تغييرات  إحداث  أجل  من  والدعوة  فهمه،  وتعميق  األصغر 
املقاصد  وإيضاح  النامية،  البلدان  في  السياسات  في 
لتحقيق أثر أعظم، وتعزيز عقد الشراكات، وتشجيع احلوار. 
بذلتها  التي  االتصاالت  جهود  تعززت  أن  النتيجة  وجاءت 
توزيع  في  حدث  كما   ،ً هائال  ً تعزيزا االستشارية  اموعة 
في  أضعاف  عشرة  بواقع  زاد  الذي  اموعة  مطبوعات 

السنة املاضية. 
األصغر  التمويل  بوابة  تعتبر  األصغر.  التمويل  بوابة 
اآلراء،  مختلف  تبادل  بتسهيل  يقوم   ً محايدا  ً عاما منتدى 
األصغر.  التمويل  صناعة  حول  واملعلومات  النظر،  ووجهات 
من  املالية 2005  السنة  في   ً كبيرا  ً تقدما البوابة  وحققت 
من  النامية  البلدان  في  اخلدمات  تقدمي  انتشار  زيادة  أجل 
خالل تطوير موقعني جديدين باللغتني العربية والفرنسية. 
ويزور املوقع املتاح باللغة اإلجنليزية كل شهر ما يقارب 19 
بتحميل  يقومون  العالم  أنحاء  كافة  من  مستخدم  ألف 

نحو 340 ألف صفحة. 

اموعة  أتاحت  اإلعالم.   وسائط  مع  العالقات 
ومقابالت  خلفية  معلومات  الفقراء  ملساعدة  االستشارية 
ً في أكثر من 50 مقالة في املنافذ  ً مباشرا أسهمت إسهاما
تاميز،  الفينانشيال  مثل  الرئيسية  اإلخبارية 
واإلكونوميست، و ذا بانكر،  والعديد من الصحف واالت 
من  كثير  في  املقاالت  هذه  وتوافقت  واحمللية.  اإلقليمية 
احلاالت مع فعاليات اموعة االستشارية من خالل عالقات 
إعالمية تفاعلية، مثل منح جائزة الشفافية املالية اخلاصة 

باموعة، أو نشر تقييم قطري وتوزيعه. 
االستشارية  اموعة  عملت  الترجمة.  أعمال 
لترجمة  وشبكات  إقليميني  شركاء  مع  الفقراء  ملساعدة 
والفرنسية  العربية  اللغات  إلى  املطبوعات  من  العشرات 
إلى  اجلهد  هذا  أدى  وقد  واإلسبانية.  والروسية  والبرتغالية 
اللغات،  بهذه  األصغر  التمويل  عن  لغوية  مسارد  تطوير 
على  الرسمية  الصفة  إضفاء  نحو  أساسية  خطوة  وهي 
الصعيد  على  وممارساته  األصغر  التمويل  مصطلحات 
مناطق  مختلف  في  ذلك  من  أهمية  واألكثر  اإلقليمي، 
العالم. وفي العام القادم سوف تُترجم مطبوعات اموعة 

 .ً االستشارية إلى هذه اللغات اخلمس املذكورة آنفا
االستشارية ملساعدة الفقراء. غدت  اموعة  حافظة 
اموعة  اتصاالت  عملية  في  إستراتيجية  أداة  "احلافظة" 
فنية،  غير  بلغة  مكتوبة  محتوياتها  وكافة  االستشارية. 
في  وتساعد  امللحة  القضايا  حول  موضوعات  فواحت  فتتيح 
الدفع برسائل اموعة االستشارية إلى هؤالء الذين ما كانوا 
فنية.  األكثر  السمات  ذات  مطبوعاتنا  يقرؤوا  أن  بالضرورة 
املستهلك،  حماية  هذا  يومنا  حتى  القضايا  هذه  وشملت 
واللوائح التنظيمية ملكافحة غسل األموال، وحتويالت األموال، 
"احلافظة"  توزيع  ويتم  األجنبي.  الصرف  سعر  ومخاطر 
اإللكتروني  البريد  طريق  (عن  واإلجنليزية  الفرنسية  باللغتني 
مع  وبشراكة  قارئ  آالف   5 من  أكثر  إلى  املطبوعة)  والنسخ 

شبكات إقليمية في شتى أرجاء الكرة األرضية.   
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املطبوعات اجلديدة

مذكرات املناقشة املركّزة
ُقدّمة للخدمات املالية  اللوائح التنظيمية ملكافحة غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب: آثارها على  اجلهات امل رقم 29  

املعنية بأصحاب الدخل املنخفض (يوليو/ متوز 2005) 
البنوك التجارية والتمويل األصغر: مناذج النجاح اآلخذة في التطور (يوليو/ متوز 2005) رقم 28  

حماية املقترضني في التمويل األصغر (مايو/ أيار 2005) رقم 27  
ما هي الشبكة؟ تنوع الشبكات في قطاع التمويل األصغر في الوقت احلالي (يوليو/ متوز 2004)  رقم 26  

الدراسات العرضية
إدارة ااطر وتصميم األدوات للتمويل األصغر لألنشطة الزراعية: سمات منوذج ناشئ (يوليو/ متوز 2005)  رقم 11  

ــة التي تراعي صالح  إعداد إســتراتيجية لتحويل األموال: إرشــادات موجهــة للجهات املقدمة للخدمات املالي رقم 10  
الفقراء (إبريل/ نيسان 2005) 

سقوف أسعار الفائدة: قصتها حتى اآلن (أكتوبر/ تشرين األول 2004)  رقم 9  
رقم 8       املؤسسات املالية ذات األهداف املزدوجة: اآلثار على مستقبل التمويل األصغر (يوليو/ متوز 2004) 

إرشادات لتحقيق توافق اآلراء 
بناء أنظمة مالية اشــتمالية: إرشــادات اجلهات املانحة حول املمارسات اجليدة في مجال التمويل األصغر (ديسمبر/ كانون 

األول 2004)   
تطوير خدمات إيداع من أجل الفقراء (يونيو/ حزيران 2005)

إرشادات بشأن اإلفصاح عن املعلومات في التقارير املالية ملؤسسات التمويل األصغر (أغسطس/ آب 2004) 

مواجز اجلهات املانحة
بناء القدرات في مجال تقدمي خدمات التمويل األصغر لألفراد (يونيو/ حزيران 2005) رقم 24  

متويل تقنية التمويل األصغر (إبريل/ نيسان 2005) رقم 23  
تعظيم فعالية املعونات في مجال التمويل األصغر (فبراير/ شباط 2005)  رقم 22  

دعم التمويل األصغر في املناطق املتأثرة بالصراعات (ديسمبر/ كانون األول 2004)  رقم 21  
التمويل األصغر لإلسكان (أغسطس/آب 2004) رقم 20  

دور احلكومات في التمويل األصغر (يونيو/ حزيران 2004) رقم 19  

احلافظة
ــادة تعريف "ااطرة": ما عالقة التدابير اجلديدة ملكافحة اإلرهاب وغســل األموال بالفقــراء؟ (يونيو/ حزيران  إع  رقم 2  

 (2005
ما بعد النجاة: كيف ميكن أن تساعد املعونات املقدمة اليوم بعد كارثة تسونامي في مكافحة الفقر على املدى  رقم 1  

الطويل (مايو/ أيار 2005)  



| اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء: التقرير السنوي 242005

مطبوعات أخرى
حتطيم احلواجز بني التمويل األصغر والنظام املالي الرسمي (يونيو/ حزيران 2004) 

موجز اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء: دعم استمرارية التمويل األصغر في آسيا فيما بعد كارثة تسونامي 

األدوات الفنية
إرشادات بشأن العناية الواجبة الستعراض حوافظ القروض الصغرى (يونيو/ حزيران 2005)

صيغة لتقييم منظمات مساندة الشبكات (مسودة)، (أكتوبر/ تشرين األول 2004)   رقم 7  
أداة تثمني األدوات (يوليو/ متوز 2004) رقم 6  

دراسات حاالت في املمارسات اجليدة للجهات املانحة
املكسيك  في  املالية  األسواق  من  تستفيد  كومبارتاموس  متقادمة:  أنفسها  جعل  في  املانحة  اجلهات  جناح  رقم 19  

(يناير/ كانون الثاني 2005) 
من مشروع إلى مؤسسة: الوكالة الفرنسية للتنمية وكريديت رورال دي جينيه تستثمران في التمويل األصغر  رقم 18  

في املناطق الريفية للمدى الطويل (ديسمبر/ كانون األول 2004)
كيف شجعت احلكومة الهولندية على عقد شراكات ناجحة بني القطاعني العام واخلاص لتمويل مؤسسات  رقم 17  

التمويل األصغر (ديسمبر/ كانون األول 2004)

التقارير
أوغندا: تقرير تقييم الفعالية على الصعيد القطري

كمبوديا: تقرير تقييم الفعالية على الصعيد القطري
نيكاراغوا: تقرير تقييم الفعالية على الصعيد القطري

املكسيك: تقييم املدخرات على الصعيد القطري
برنامج (EDPYME) للتمويل األصغر (بيرو): التمويل األصغر لألنشطة الزراعية - دراسة حالة

جمعية بناء حقوق امللكية (Equity Building Society) (كينيا): التمويل األصغر لألنشطة الزراعية - دراسة حالة 
مؤسسة (Bai Tushum Financial Foundation) (قيرغيزستان): التمويل األصغر لألنشطة الزراعية - دراسة حالة 

لألنشطة  األصغر  التمويل  الريفي:  اإلقراض  مجال  فتدخل  أنشطتها  من  تنوع  (بوليفيا)   (Caja Los Andes) مؤسسة 
الزراعية – دراسة حالة 

صغار املزارعني في موزامبيق يحصلون على ائتمانات ويدخلون األسواق من خالل تكوين رابطات مبساعدة من احتاد تعاونيات 
الواليات املتحدة األمريكية: التمويل األصغر لألنشطة الزراعية - دراسة حالة  



|25 اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء: التقرير السنوي 2005

اجلهات املانحة األعضاء في اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء 2005

اجلهات املانحة األعضاء املتعددة األطراف
البنك األفريقي للتنمية
وكالة إعادة التوطني املؤقتة
املمثل: السيد/ روس كراوليه

إدارة سياسات العمليات واالستعراضات
املمثل: السيد/ فيليبيرت أفريكا

 Tunis Belvédère 1002
 BP 323

تونس العاصمة
تونس

 www.afdb.org

البنك اآلسيوي للتنمية
إدارة الزراعة والقطاعات االجتماعية
املمثل: السيد/ جان فان هيسويجك

إدارة التمويل الريفي
املمثل: السيد/ نيمال فيرناندو

 ADB Avenue 6
 P.O. Box 789

 Mandaluyong City
 Philippines

 www.adb.org/phco/default.asp

املفوضية األوروبية
املعونات األوروبية

املمثل: السيد/ أودواردو كومو
اإلدارة العامة للتنمية

املمثل: السيد/ أندرياس شوارتس
 Loi 41-8/74

 Rue de la Loi 200
 Brussels 1049

 Belgium
 www.europa.eu.int

البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير
املمثل: السيد/ شيكاكو كونو

 One Exchange Square
 London, EC2A 2JN

 United Kingdom
 www.ebrd.org

البنك األوروبي لالستثمار
املمثل: السيد/ سيريل أرنولد

 Boulevard Konrad Adenauer 100
 L-2950 Luxembourg

 www.eib.org

بنك التنمية للبلدان األمريكية
واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املشروعات  وحدة 

احلجم
املمثل: السيد/ ألفارو راميريز

املمثل: السيد/ ديتر ويتكوويسكي
 New York Ave., NW 1300

 Washington, DC 20577
 United States of America

 www.iadb.org

(IFAD) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
وحدة املشورات الفنية – التمويل الريفي

املمثل: السيد/ هنري دوميل
املمثل: السيد/ فرانسيسكو ريسبولي

 Via del Serafico, 107
 Rome 00142

 Italy
 www.ifad.org

مؤسسة التمويل الدولية
عمليات األسواق املالية العاملية

املمثل: السيدة/ مامتا شاه
متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة احلجم

املمثل: السيد/ لوك فايالنكورت
 Pennsylvania Ave., NW 2121

 Room F9P-228
 Washington, DC 20433

 United States of America
 www.ifc.org

مكتب العمل الدولي
برنامج التمويل االجتماعي

املمثل: السيد/ بيرند بالكينهول
املمثل: السيد/ كريغ تشيرشيل

 route des Morillons ,4
 CH 1211 Geneva 22

 Switzerland
 www.ilo.org

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
الوحدة اخلاصة للتمويل األصغر

املمثل: السيد/ بيتر كووي
 One United Nations Plaza

املمثل: السيد/ جون تَكر
 Room UH-8th Floor

 New York, NY 10017
 United States of America

  www.undp.org
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مجموعة البنك الدولي
املمثل: السيد/ سيزار كاالري

املمثل: السيد/ وليام ف ستيل
املمثل: السيد/ كارلوس كوئفاس

 H St., NW 1818
 Room F 11-K 188

 Washington, DC 20433
 United States of America

 www.worldbank.org
 www.ifc.org

 اجلهات املانحة األعضاء الثنائية 
أستراليا

الوكالة األسترالية للتنمية الدولية (AUSAID)  املمثلة: 
السيدة/ ناتالي مكيليهر

 GPO Box 887
 Canberra ACT 2601

 Australia
www.ausaid.gov.au

 بلجيكا
اإلدارة العامة للتعاون اإلمنائي
املمثل: السيد/ فيليب جيرارد

املمثل: السيد/ تشارلز بوا  د‘إنغني
املمثل: السيد/ تشارلز تولينار

 Rue de Bréderode 6
 Brussels 1000

 Belgium
 europa.eu.int/comm/dgs/development

كندا
الوكالة الكندية للتنمية الدولية
املمثل: السيد/ جوناثان روثشايلد
املمثلة: السيدة/ دوريس ل وونغ
 Promenade du Portage 200

 Hull, Québec
 Canada K1A OG4

 www.acdi-cida.gc.ca

الدامنرك
وزارة اخلارجية امللكية الدامنركية
املمثل: السيد/ مورتني إلكاجار

 Asiatisk Plads 2
 DK-1441 Copenhagen K

 Denmark
 www.um.dk

فنلندا
وزارة الشؤون اخلارجية

املمثل: السيد/ تووكّا كاسترين
 (P.O. Box 176 (Katajanokanlaituri 3

 Helsinki 00161
 Finland

 formin.finland.fi/english

فرنسا
(AFD) الوكالة الفرنسية للتنمية

املمثل: السيدة/ آن كليرك
املمثل: السيدة/ مارثا شتاين-سوخاس

 rue Roland Barthes ,5
 Paris Cedex 12 75598

 France
 www.afd.fr

وزارة الشؤون اخلارجية
اإلدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية

املمثل: السيد/ دافيد كويني
 rue Monsieur ,20

 Paris 07 SP 75700
 France

 www.france.diplomatic.fr/mae

أملانيا
وكالة األملانية للتعمير  

القطاع املالي – مركز اجلدارة
املمثل: السيد/ روالند سيلر

املمثل: السيد/ مارتني هاغني
 Palmengartenstr. 5-9

 Frankfurt am Main 60325
 Germany

 www.kfw.de

الوزارة الفدرالية للتعاون االقتصادي والتنمية
املمثلة: السيدة/ أولريكه هاوبت

املمثل: السيد/ أوي شميدت
 Dept. 410

 Friedrich-Ebert-Allee 40
 Bonn 53113

 Germany
 www.bmz.de

الوكالة األملانية للتعاون التقني  
تطوير األنظمة املالية

املمثلة: السيدة/ غابرييال براون
املمثل: السيد/ روالند غروس

 Postfach 5180
 Dag Hammersjolk Weg 1-5

 Eschborn 65726
 Germany

  www.gtz.de



|27 اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء: التقرير السنوي 2005

إيطاليا
وزارة اخلارجية

(DGCS) اإلدارة العامة للتعاون اإلمنائي
املمثل: السيد/ سباستيانو سالفاتوري

املمثلة: السيدة/ غيوسيبّا روشي
املمثل: السيد/ دانيال دي سيغلي

 Pizza della Farnesina—1
 Rome 00194

 Italy
 www.esteri.it

اليابان
البنك الياباني للتعاون الدولي

قسم حتليل البيئة
املمثلة: السيدة/ سونوكو تاكاهاشي

 Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku 4-1
 Tokyo 100-8144

 Japan
 www.jbic.go.jp

وزارة الشؤون اخلارجية
مكتب التعاون االقتصادي

املمثل: السيد/ كازونوري هوسويا
املمثل: واكانا كانيكاوا

 ,Kasumigaseki, Chiyoda-ku 2-1-1
 ,Tokyo 100-8919

 Japan
 www.mofa.go.jp

وزارة املالية
املكتب الدولي

املمثل: السيد/ ساتوشي تسوشيموتو
 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 3-1-1

 Tokyo 100-8940
 Japan

 www.mof.go.jp

البنك الدولي
مكتب املدير التنفيذي لليابان
املمثلة: السيدة/ ري كيشينو

 H St., NW 1818
 MC 12-315

 Washington, DC 20433
www.worldbank.org

 
لكسمبورغ

وزارة املالية
التمويل اإلمنائي املتعددة األطراف
املمثل: السيد/ جورجيس هاينني
املمثل: السيد/ آرسني جاكوبي

املمثل: السيد/ ميغيل مارك
 rue de la Congrégation ,3

 Luxembourg 2931
 Luxembourg

 www.etat.lu/FI

وزارة  الشؤون اخلارجية
إدارة التعاون اإلمنائي

املمثل: السيد/ تييري ليبيرت
 rue de la Congrégation ,6

 Luxembourg 2931
 Luxembourg
 www.mae.lu

هولندا
وزارة الشؤون اخلارجية

املمثل: السيد/ جون دي وارد
 Bezuidenboutseweg 67

 P.O. Box 20061
 The Hague 2500 EB

 Netherlands
 www.minbuza.nl

 NOVIB
منظمة أوكسفام اخليرية - هولندا

املمثل: السيد/ ستيجن سي جيه ألبريغتس
 Mauritskade 9

 P.O. Box 30919
 The Hague 2500 GX

 Netherlands
www.novib.nl

 
النرويج

(NORAD) الوكالة النرويجية للتعاون اإلمنائي
املمثلة: السيدة/ بريتا نائس

Ruselokkveien 26
 .P.B. 8034 Dep

 Oslo 0030
 Norway

 www.odin.dep.no/ud/engelsk

وزارة الشؤون اخلارجية النرويجية
املمثل: السيد/ هارالد توالن

املمثل: السيد/ بيريت فالدبي
املمثل: السيد/ تورجير فايهري

 juni plassen Victoria Terrasse ,7
 P.O. Box 8114 DEP

 Oslo 0032
 Norway

  www.odin.dep.no/ud/engelsk
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السويد
الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدولي

تنمية القطاع املالي
املمثل: السيد/ جان غرافستروم

مستشار التمويل األصغر
املمثلة: السيدة/ كارين داهلستروم
قسم التمويل وأسواق رؤوس األموال

املمثل: السيد/ أوال ساهلني
 Sveavagen 20

 ,S-105 25 Stockholm
 Sweden

 www.sida.se

سويسرا
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

عمليات القطاع املالي
املمثل: السيد/ هانسرويدي فايفر

 Freiburgstrasse 130CH-3003 Berne
 Switzerland

 www.sdc.admin.ch

اململكة املتحدة
(DFID) وزارة التنمية الدولية البريطانية
فريق القطاع املالي – قسم السياسات

املمثل: السيد/ دوغالس بيرس
املمثل: السيد/ ريتشارد بولتر

 .Victoria St 94
 London SW1E 5JL

 United Kingdom
 www.dfid.gov.uk

الواليات املتحدة األمريكية
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

املمثلة: السيدة/ كيت ماكي
 Pennsylvania Ave., NW 1300

 Room 2.11
 Mail Stop: 20523-211

 Washington, DC 20523
 United States of America

www.usaid.gov

اجلهات املانحة األعضاء - املؤسسات
  

مؤسسة أغريديوس
املمثل: السيد/ جيم شيلتر

 Argidius Foundation
 c/o Mador AG

 Grafenauweg 10
 Postfach 348

 Zug 6301
 Switzerland

املمثل:  السيد/ كونراد فيرهاغني
االقتصاد التعاوني واالئتمان األصغر

 Eikenlaan 34
 SJ Hilversum 1213

 The Netherlands

مؤسسة فورد
املمثل: السيد/ فرانك ديجيوفاني

 .East 43rd St 320
 New York, NY 10017

 United States of America
www.fordfound.org
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أعضاء اللجنة التنفيذية

السيد/ كارلوس كوئفاس (البنك الدولي)
البنك الدولي

السيدة/ مارثا شتاين-سوخاس (الوكالة الفرنسية للتنمية)
بلجيكا

املفوضية األوروبية
فرنسا

لكسمبورغ
هولندا

اململكة املتحدة

السيد/ فرانك ديجيوفاني (مؤسسة فورد)
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

منظمة العمل الدولية
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/ صندوق األمم املتحدة للمشاريع 

اإلنتاجية
مؤسسة أغريديوس

مؤسسة فورد

السيد/ نيمال فيرناندو (البنك اآلسيوي للتنمية)
البنك األفريقي للتنمية
البنك اآلسيوي للتنمية

أستراليا
كندا

بنك التنمية للبلدان األمريكية
اليابان

الواليات املتحدة

السيدة/ غابرييال براون (الوكالة األملانية للتعاون 
التقني) - الدامنرك

البنك األوروبى لإلنشاء والتعمير
فنلندا
أملانيا

إيطاليا
النرويج
السويد
سويسرا

السيد/ فضل حسن عابد (اللجنة البنغالديشية 
(BRAC لتحقيق ارتقاء املناطق الريفية

على مستوى العالم

السيد/ برايان برانش (الس العاملي لالحتادات 
االئتمانية)

على مستوى العالم

السيد/ كارلوس البارت (كومبارتاموس)
على مستوى العالم

السيدة/ ماريلو فان غولشتاين براورز
(بنك تريودوس)

على مستوى العالم

السيدة/ إليزابيث ليتلفيلد (املديرة التنفيذية 
للمجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء)

بحكم املنصب

اللجنة التنفيذية للمجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء – ساري املفعول في 6 إبريل/ نيسان 2005
احملافظني/  مجلس  مجموعة 

دوائر أو على املستوى العاملي

أوروبا 1
أوروبا 2

وكاالت ومؤسسات األمم املتحدة/ املؤسسات اخليرية

أمريكا واحمليط الهادئ

البنك الدولي

مؤسسة التمويل الدولية
على مستوى العالم

غابرييال براون (الوكالة األملانية للتعاون التقني)
مارثا شتاين-سوخاس (الوكالة الفرنسية للتنمية)

فرانك ديجيوفاني (مؤسسة فورد)

نيمال فيرناندو (البنك اآلسيوي للتنمية)

كارلوس كوئفاس

 لورانس كارتر

برايان برانش (الس العاملي لالحتادات االئتمانية)
 ماريلو فان غولشتاين براورز (بنك تريودوس)

ارتقاء  لتحقيق  البنغالديشية  (اللجنة  عابد  فضل 
املناطق الريفية )

كارلوس البارت (فينانسييرا كومبارتاموس)

نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 -  نوفمبر/ تشرين الثاني 2006
إبريل/ نيسان 2005 -  نوفمبر/ تشرين الثاني 2007

إبريل/ نيسان 2005 -  نوفمبر/ تشرين الثاني 2007

إبريل/ نيسان 2005 -  نوفمبر/ تشرين الثاني 2006

إبريل/ نيسان 2005 -  نوفمبر/ تشرين الثاني 2006

إبريل/ نيسان 2005 -  نوفمبر/ تشرين الثاني 2006

إبريل/ نيسان 2005 -  نوفمبر/ تشرين الثاني 2006
إبريل/ نيسان 2005 -  نوفمبر/ تشرين الثاني 2006
إبريل/ نيسان 2005 -  نوفمبر/ تشرين الثاني 2006

املدة/ قابلة للتجديدممثل/ ممثلو اللجنة التنفيذية
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معلومات االتصال الكاملة

السيد/ فضل حسن عابد 
املؤسس & املدير التنفيذي

اللجنة البنغالديشية لتحقيق ارتقاء املناطق الريفية 
Mohakhali 356

 Dhaka 1212
 Bangladesh

 fhabed@bracbd.net :البريد اإللكتروني

السيد/ برايان برانش 
نائب الرئيس

الس العاملي لالحتادات االئتمانية
 Mineral Point Road 5710

 PO Box 2982
 Madison, WI 53705

 United States of America
 bbranch@woccu.org :البريد اإللكتروني

السيدة/ غابرييال براون
رئيس قسم تطوير األنظمة املالية

الوكالة األملانية للتعاون التقني
 Postfach 5180

 Dag Hammersjolk Weg 1-5
 Eschborn 65726

 Germany
 gabriela.braun@gtz.de :البريد اإللكتروني

السيد/ كارلوس كوئفاس
كبير األخصائيني املاليني

 The World Bank
 H St., NW 1818
 Room J 10-077

 Washington, DC 20433
 United States of America

 ccuevas@worldbank.org :البريد اإللكتروني

السيد/ فرانك ديجيوفاني
مدير التنمية االقتصادية
 The Ford Foundation

 .East 43rd St 320
New York, NY 10017

 United States of America
 f.degiovanni@fordfound.org :البريد اإللكتروني

السيد/ نيمال فيرناندو
أخصائي أول التمويل الريفي
 Asian Development Bank

 .ADB Ave 6
 P.O. Box 789
 Manila 1099

 Philippines
 nfernando@adb.org :البريد اإللكتروني

السيد/كارلوس البارت
املدير العام

 Financiera Compartamos
 Insurgentes Sur # 553 Piso 1 Oficinas

 Col. Escandon
 México D.F. CP 11800

 clabarthe@compartamos.com :البريد اإللكتروني

السيدة/ مارثا شتاين-سوخاس
رئيس القسم

 Ingénierie Financière
 (Agence Française de Développement (AFD

 rue Roland Barthes 5
 Paris Cedex 12 75598

 France
 stein-sochasm@afd.fr :البريد اإللكتروني

السيدة/ ماريلو فان غولشتاين براورز
كبير مديري الصندوق

 Triodos Bank
 P.O. Box 55

 Utrechtseweg 60
 AB Zeist 3700

 The Netherlands
 marilou@triodos.nl :البريد اإللكتروني

السيدة/ إليزابيث ليتلفيلد (بحكم املنصب)
املديرة ورئيسة مجلس اإلدارة

 CGAP
 c/o World Bank
 H St., NW 1818

 Q4-400
 Washington, DC 20433

  elittlefield@worldbank.org :البريد اإللكتروني



|31 اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء: التقرير السنوي 2005

جلنة االستثمارات

أسعد جبرة، الرئيس املشترك حتى يونيو/ حزيران 2005، والرئيس احلالي، ونائب رئيس شعبة العمليات – مؤسسة التمويل 
الدولية 

جان-فرانسوا ريشارد، الرئيس املشترك حتى يونيو/ حزيران 2005، ونائب الرئيس لشؤون منطقة أوروبا، تقاعد من العمل في 
البنك الدولي في يونيو/ حزيران 2005 

إليزابيث أدو، نائبة الرئيس من يونيو/ حزيران 2005، ونائبة املستشار العام – قسم العمليات التابع للشؤون القانونية، البنك 
الدولي 

ساميون بل، مدير قطاع التمويل & ووحدة قطاع تنمية القطاع اخلاص، البنك الدولي 
لني شيربيرن-بنز، منسقة البرامج القطرية – وحدة مقر إدارة منطقة جنوب شرق آسيا، البنك الدولي 

جيرارد بيام، نوعية العمليات & اخلدمات املعرفية، البنك الدولي 
كارلوس كوئفاس، خبير اقتصادي مالي أول، عمليات & سياسات القطاع املالي، البنك الدولي 

مامتا شاه، مساعدة مدير عمليات األسواق املالية العاملية – مؤسسة التمويل الدولية 
أنتوني طومسون، مدير القطاع املالي لشؤون منطقة أفريقيا، البنك الدولي 

جيلز فيولوت، مستشار (مناوب)، قسم الشؤون القانونية ألفريقيا، البنك الدولي 



السيرة الذاتية للموظفني 

إليزابيث ليتلفيلد، مديرة اموعة االستشــارية ملساعدة 
الفقــراء ومديرتها التنفيذية. إليزابيث لينلفيلد هي واحدة 
ــة للمجموعة  ــي واملديرة التنفيذي ــري البنك الدول من مدي
 ً االستشارية ملساعدة الفقراء (CGAP). وقد شغلت سابقا
منصب العضوة املنتدبة لألســواق الناشــئة وأسواق رؤوس 
األموال لشــركة JP Morgan بلندن،  حيث شغلت مناصب 
ــداول الديون  ــدة منها نائبة الرئيس، ورئيســة قســم ت عدي
والتعامــل فيها ملنطقة أفريقيا، وأوروبا الشــرقية، وآســيا، 
 JP كما عملت كمديرة لقســم التمويل املؤسسي مبكتب
ً ونصف  ــك، قضت ليتلفيلد عاما Morgan بباريس. وقبل ذل
عام في إعارة إلى العديد من مؤسسات التمويل األصغر في 
كل من غرب ووسط أفريقيا وفي باكستان. وعملت بالس 
ــا فيها املؤسســة  ــد مــن املنظمــات، مب ــذي للعدي التنفي
 ،Profund املصرفية العاملية النســائية، ومؤسسة بروفاوند
 Africa International ــة ــازات املالي ــا الدولية للحي وأفريقي
مــن  ــد  العدي  ً أيضــا اسســت   .""Financial Holdings
ــي ال تســتهدف حتقيق الربح، ويشــمل ذلك  املنظمــات الت
ــة للمــواد الغذائية،  منظمــة ربطت بني املصــارف األوروبي
وأماكن إيواء املشــردين، واملؤسسة اخليرية للسوق الناشئة 
في اململكة املتحدة. وحتمل ليتلفيلد اجلنسيتني األمريكية 
ــراون بوالية رود  ــد تخرجت من جامعة ب ــة معاً، وق واإلجنليزي

آيالند، ومن املعهد القومي للعلوم السياسية بباريس.  

ســامر بدوي، موظف اتصاالت. انضم ســامر بدوي للعمل 
بفريق االتصاالت التابع للمجموعة االستشــارية ملساعدة 
ــدوي إدارة إنتاج احلافظة،  الفقــراء في عــام 2004.  ويتولى ب
االستشــارية  باموعــة  اخلاصــة  ــة  اإلعالمي والنشــرات 
ــى إعــداد أدوات االتصــاالت  ــراء، كمــا يتول ملســاعدة الفق
باموعــة  للعمــل  انضمامــه  ــل  قب اإلســتراتيجية. 
ً لالتصاالت  االستشارية ملســاعدة الفقراء، كان بدوي مديرا
ــر مشــروع متوله اجلهــات املانحة بهــدف إصالح نظام  ألكب
اإلدارة العامــة في العــراق، وقام بتأســيس إدارة االتصاالت 
ــة بالتنمية في  ــرى معني اخلاصة بشــركة استشــارية كب
ً للميدل أيست  ً مراسال واشنطن العاصمة، كما عمل أيضا
إنترناشيونال –مقرها لندن- في واشنطن. حصل بدوي على 
ــوس فــي اللغــة اإلجنليزية مــن جامعة  شــهادة البكالوري
تينيســي University of Tennessee. ويتحــدث اللغتــني 

اإلجنليزية والعربية.  

كارمنسيتا بي. كالي، موظفة املوازنة. انضمت كارمنسيتا 
كالي للعمل باموعة االستشارية ملساعدة الفقراء في عام 
1995. وهي تتولى أمر كافة القضايا املتعلقة باملوازنة، وتدير 
ــق االســتئمانية اخلاصــة باموعــة االستشــارية  الصنادي
ملســاعدة الفقراء، كمــا تعمل مع اجلهــات املانحة األعضاء 
ــح اموعة  بخصــوص االلتزامــات التي تعهــدوا بها لصال
ــل انضمامهــا للعمل  االستشــارية ملســاعدة الفقــراء. قب
ــراء، عملــت كالي  باموعــة االستشــارية ملســاعدة الفق
بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية/الفلبني، كما عملت في 
ــك في العديد مــن اإلدارات  البنــك اآلســيوي للتنمية، وكذل
بالبنك الدولي. حصلت كالي على شــهادة البكالوريوس في 
ــة التجــارة بالفلبــني.  ــوم التجــارة واحملاســبة مــن كلي عل
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ــارا للعمل  ــل األصغر. انضمت مت ــوك، محللة التموي متارا ك
باموعة االستشارية ملساعدة الفقراء في عام 1996. ويقع 
مقر عملها في مكتــب باريس حيث تعمل على املبادرة التي 
تطرحها اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقــراء املعنية 
بتحســني فعالية املعونة، كما تعمل باخلدمات االستشارية 
لألفراد. قامت متار بإجراء العديد من التقييمات املؤسســية، 
ــازات املالية،  ومســاندة عروض شــركة أفريقيا الدولية للحي
ــح، والعمل مــع شــبكات مختلفة،  كمــا قامــت برصد املن
ــت مندوبة لبنك  ــة العديد مــن املطبوعــات، وقد كان وكتاب
ــدة عام واحد. درســت كوك علوم  ــا مل (Equity Bank ) بكيني
التنمية الدولية وأنشــطة األعمال بجامعة جورج واشنطن 
George Washington University. وتتحدث اللغة اإلجنليزية 

وجتيد الفرنسية ومبادئ اللغة السواحيلية.

ــني كرين، محللة التمويل األصغر. انضمت تيفني كرين  تيف
للعمل باموعة االستشــارية ملســاعدة الفقــراء في عام 
1998، حيث ســاعدت في تنســيق حملة منطقة الشــرق 
ــى كرين تنســق البرنامج  األوســط وشــمال أفريقيا. وتتول
اموعــة  اســتثمارات  وترصــد  القــدرات،  ــاء  ببن ــي  املعن
االستشارية ملساعدة الفقراء، هذا باإلضافة إلى تنسيقها 
ــح التنظيمية واإلشــراف، وجهود أخرى  ــوارد اللوائ ملركــز م
انضمامهــا للعمــل  ــل  املعلومــات. قب ــم  بتعمي خاصــة 
باموعــة االستشــارية ملســاعدة الفقراء، عملــت كرين 
كمترجمة ومؤلفة للمعاجــم ثنائية اللغة. وحصلت على 
 the ــاوا، كندا درجة املاجســتير فــي الترجمة من جامعة أت
University of Ottawa, Canada. تتحــدث اللغة اإلجنليزية 

والفرنسية، وجتيد اإلسبانية. 

ــل األصغــر. انضمت راني  ــة التموي راني ديشــباندي، محلل
ديشــباندي للعمل باموعة االستشــارية ملساعدة الفقراء 
ــادرة املدخرات التي  ً في إدارة مب في عام 2003 وتســاعد حاليا
تطرحها اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء. تشــتمل 
ــى اضطالعهــا مبهام استشــارية باألمم  خبراتهــا املهنية عل
املتحدة، وأنشطة تدريبية، وتقدمي االستشارات بشأن أنشطة 
األعمــال الصغيرة في غــرب أفريقيا، وإدارة أنشــطة األعمال 
بالهند والواليات املتحدة األمريكية. حصلت ديشــباندي على 
درجة املاجســتير فــي إدارة األعمال كما حصلــت على درجة 
-Colum املاجستير في الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا
bia University. تتحدث اللغتني اإلجنليزية والفرنسية، ولغة 

املاراثي، وجتيد اإلسبانية والهندية.   

ــك دافلوس، متخصــص في التمويل األصغــر. انضم إريك  إيري
ــوس للعمل باموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء في  دافل
عــام 2003. ويقــع مقــر عمله مبكتــب اموعة االستشــارية 
ملساعدة الفقراء بباريس حيث يركز على حتسني فعالية املعونة 
ً اســتعراضات الفعالية  اُصصــة للتمويل األصغر. يدير حاليا
ً مــن وقته في العمل املتعلق  طرية ويقضي جزءا واملســاءلة القُ
ــى دور احلكومة في التمويل  ً من خالله عل ركزا بالسياســات، مُ
األصغر. قبل انضمامه للعمل باموعة االستشارية ملساعدة 
الفقراء، قضى دافلوس سبعة أعوام في الوس، حيث عمل باألمم 
ــات إنشــاء ــي للمســاعدة فــي عملي املتحــدة والبنــك الدول
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وقد  للسياسات.  أطر  ووضع  األصغر،  التمويل  مؤسسات 
كمبوديا،  من  كل  في  العمل  من  ميدانية  خبرة  اكتسب 
ومدغشقر،  وهايتي،  وفييتنام،  وبنغالديش،  وإندونيسيا، 
مجال  في  األمريكية  املتحدة  والواليات  وفرنسا،  وتشاد، 
احلجم،  واملتوسطة  الصغيرة  األعمال  مؤسسات  تنمية 
املاجستير  درجة  على  حصل  األصغر.  التمويل  تنمية  وفي 
في إدارة األعمال من كلية (Lyon EM) إلدارة  األعمال، كما 
والعالقات  االقتصاد  في  املاجستير  درجة  على  حصل 
الدولية من جامعة جون هوبكنز John Hopkins. يتحدث 

اللغتني اإلجنليزية والفرنسية، وملم باألملانية والالويه.   

انضمت  األبحاث.  لشؤون  مساعدة  فيرناندى،  جيسل 
ملساعدة  االستشارية  باموعة  للعمل  فيرناندى  جيسل 
اموعة  مديرة  من   ً كال تساند  إذ   .2004 عام  في  الفقراء 
في  التنفيذي  ومديرتها  الفقراء  ملساعدة  االستشارية 
الشؤون املتعلقة بالبحث. وتساهم في أنشطة اموعة 
االستشارية ملساعدة الفقراء في أمريكا الالتينية، وتعمل 
للعمل  انضمامها  قبل  املدخرات.  معلومات  موارد  مبركز 
جيسل  عملت  الفقراء،  ملساعدة  االستشارية  باموعة 
في  األمريكتني  مبجلس  العامة  للسياسات  كمساعدة 
الالتيني  الثقافي  املركز  في   ً مترينا تلقت  وقد  نيويورك، 
شهادة  على  فيرناندى  حصلت  شيكاغو.   في  الدولي 
البكالوريوس في االقتصاد والعالقات الدولية من كلية الك 
فورست Lake Forest College. تتحدث اللغتني اإلجنليزية 

واإلسبانية، وجتيد اللغة البرتغالية. 
 

إقلني فرايجنو، مساعدة مدير. انضمت إفلني فرايجنو للعمل 
إذ   ،1999 عام  في  الفقراء  ملساعدة  االستشارية  باموعة 
الفقراء  ملساعدة  االستشارية  اموعة  ملدير  املساعدة  تقدم 
عن  االستفسار  طلبات  أمر  وتتولى  التنفيذية،  ومديرتها 
للمجموعة  االجتماعات  تخطيط  عملية  وتنظم  املعلومات، 
املباشرة  املصالح  وألصحاب  الفقراء  ملساعدة  االستشارية 
ملساعدة  االستشارية  باموعة  للعمل  االنضمام  قبل  بها. 
أفريقيا  منطقة  شؤون  مكتب  في  فرايجنو  عملت  الفقراء، 
األمم  إلى  الفرنسية  بالبعثة  عملت   كما  الدولي،  بالبنك 
 St. معهد  في  الترجمة   درست  سويسرا.  بجينيف،  املتحدة 
Bénigne Institute in Dijon بفرنسا، وفي جامعة جورج تاون 

.Georgetown University

للعمل  جاردنر  زو  انضمت  برامج.  مساعدة  جاردنر،  زو 
وهي  عام 2003.  في  الفقراء  ملساعدة  االستشارية  باموعة 
الفقراء  ملساعدة  االستشارية  اموعة  موظفي  تساند 
املساندة  هذه  وتتضمن  بباريس،  الكائن  اموعة  مبكتب 
الشرق  منطقة  ومبادرة  واملدخرات،  التمويل،  فاعلية  حتسني 
باموعة  للعمل  انضمامها  قبل  أفريقيا.  وشمال  األوسط 
مكتب  مديرة  جاردنر  عملت  الفقراء،  ملساعدة  االستشارية 
استراليا،  في  باملطبوعات  اخلاصة  والصناعات  األفالم،  إنتاج 
ً في قطاع اإلعالم باململكة املتحدة، وعملت  كما عملت أيضا

كذلك لدى شركة Texaco, Inc ، في برمودا. 

لشؤون  مساعدة  مزيريس،  جليسيوك-  جاسمينا 
للعمل  مزيريس  جليسيوك-  جاسمينا   انضمت  األبحاث. 
 2004 عام  في  الفقراء  ملساعدة  االستشارية  باموعة 
لتعمل مع فريق املدخرات في مكتب اموعة االستشارية 
ملساعدة الفقراء بباريس. وهي تدير مركز موارد املعلومات 
على  املدخرات  تقييم  عمليات  في  وتشارك  واملدخرات، 
املستوى القطري واملؤسسي، وغيرها من أنشطة البحث. 
ملساعدة  االستشارية  باموعة  للعمل  انضمامها  قبل 
الفقراء، عملت جاسمينا كمديرة ائتمان مجلس الالجئني 

الدامنركي  (صربيا واجلبل األسود)، كما عملت لدى صندوق 
عن  كمسؤولة  سنتني  قضت  قد  وكانت  األصغر،  التنمية 
وكرواتيا،  البوسنة،  من  الفقراء  لالجئني  القروض  تقدمي 
التسويق  في  املاجستير  درجة  على  حصلت  وكوسوفا. 
وإدارة األعمال. تتحدث اللغتني اإلجنليزية والكرواتية، وجتيد 

اللغة الفرنسية. 
 

ناتاشا  انضمت  األصغر.  التمويل  محللة  جوروجنا،  ناتاشا 
جوروجنا للعمل باموعة االستشارية ملساعدة الفقراء في 
عام 2001، وهي تدير مبادرة تدريب اجلهات املانحة املشتركة 
األمم  الفقراء/صندوق  ملساعدة  االستشارية  اموعة  بني 
املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، ومركز موارد معلومات اجلهات 
ملوظفي  االستعالمات  خدمة  ومكتب   ،(DIRECT) املانحة 
اجلهات املانحة (DIRECTConnect). قبل انضمامها للعمل 
باموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، عملت جوروجنا في 
قروض،  كموظفة  بالبوسنة  األصغر  التمويل  قطاع 
بقطاع  سياسات  ومستشارة  ومستشارة،  وكمدربة، 
التمويل األصغر. حصلت على درجة املاجستير في العلوم 
لالقتصاد،  لندن  ملدرسة  مشترك  برنامج  وهو  األوروبية، 
جوروجنا  تتحدث  سراييفو.  مدينة  وجامعة  بولونيا،  جامعة 
والفرنسية،  واإليطالية،  والكرواتية،  اإلجنليزية،  اللغات 

ً من اللغة الروسية.    وبعضا

جوتني  جون  انضم  األبحاث.  لشؤون  مساعد  جوتن،  جون 
عام  في  الفقراء  ملساعدة  االستشارية  باموعة  للعمل 
القضايا  مختلف  في  األبحاث  بإجراء  يقوم  وهو   .2005
املتصلة بالسياسة، مبا فيها اللوائح التنظيمية واإلشراف  
الشرق  مببادرة  يعمل  كما  األصغر،  بالتمويل  اخلاصة 
االستشارية  للمجموعة  التابعة  أفريقيا  وشمال  األوسط 
باموعة  للعمل  انضمامه  قبل  الفقراء.  ملساعدة 
بشركة  جوتني  عمل  الفقراء،  ملساعدة  االستشارية 
املعنية  اموعة   في   ،,.Development Alternatives, Inc
درجة  على  جوتني  حصل  واملالية.  املصرفية  باخلدمات 

املاجستير في العالقات العامة من كلية لندن لالقتصاد. 
 يتحدث اللغة اإلجنليزية ويجيد الفرنسية .  

جريتل جوزمان، مساعدة لشؤون األبحاث. انضمت جريتل 
الفقراء  ملساعدة  االستشارية  باموعة  للعمل  جوزمان 
في عام 2005 من أجل القيام ببحث مع فريق املؤسسات 
ً كمديرة عالقات أمريكا الالتينية من  املالية. عملت سابقا
جريتل  حصلت  النسائية.  العاملية  املصرفية  املؤسسة 
من  العامة  العالقات  في  ماجستير  درجة  على  جوزمان 
جامعة  برنستون Princeton University. تتحدث اللغات 
اللغتني  من   ً وبعضا والفرنسية،  واإلسبانية،  اإلجنليزية، 

الهولندية، والبرتغالية.
 

للعمل  انضمت  الفريق.  مساعدة  هارسوجنوكو،  إيدواتي 
 2003 عام  في  الفقراء  ملساعدة  االستشارية  باموعة 
وهي  واإلدارة.  املوازنة  بشؤون  املعني  بالفريق  كعضوة 
تساعد في معاجلة العقود االستشارية واملدفوعات، وتقوم 
لفريق  كمساعدة   ً سابقا عملت  وقد  أخرى.  إدارية  مبهام 
البشرية  التنمية  لوحدة  اإلندونيسي  القطري  املكتب 
 3 مدتها   دبلوم  على  حصلت  الدولي.   للبنك  التابعة 
 STIE) سنوات في احملاسبة من معهد االقتصاد في جاكرتا

 .(Perbanas
 

انضم  األصغر.  التمويل  في  أول  أخصائي  هاشمي،  سيد 
ملساعدة  االستشارية  باموعة  للعمل  هاشمي  سيد 
حتديد على  عمله  في  ويركز   .1999 عام  في  الفقراء 
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ً عن نشــر  ــح الفقراء، فضال ــكارات التي تكــون لصال  االبت
أفضل الدروس حول املمارسات املتعلقة بتجاوز الفقر واآلثار 
ــة عليه. طور ســيد هاشــمي من مراجعــة اموعة  املترتب
االستشــارية ملســاعدة الفقــراء ألعــداد الفقــراء من أجل 
ــة، كما قام بعمل واســع النطاق من أجل  املؤسســات املالي
تقييم مســتويات الفقر التي يعاني منها عمالء مؤسسات 
ــر وضع  ً على تطوي ــا ــل األصغــر. وهــو يعمــل حالي التموي
مؤشــرات األداء االجتماعي لتتبع التغيرات التي طرأت على 
االجتماعــي  املســتويني  ــى  عل األصغــر  ــل  التموي عمــالء 
واالقتصادي. قبل انضمامه للعمل باموعة االستشــارية 
ملســاعدة الفقراء، أدار هاشــمي البرنامج املعني بتخفيف 
حدة الفقــر لصندوق غرامــني، كما درّس دراســات التنمية 
ــش، حيــث  بجامعــة Jahangirnagar University  ببنغالدي
ً عن التمويل األصغــر، واملنظمات غير احلكومية  أجــرى بحثا
ــة املرأة للرجل] في املناطق الريفية  والتبعية النوعية [تبعي
في بنغالديش. حصل هاشــمي على شــهادة الدكتوراه في 
 the ــا مبدينة ريفرســايد االقتصــاد مــن جامعــة كاليفورني
يتحــدث  وهــو   .University of California at Riverside
اللغتني اإلجنليزية، البنغالية، واللغة الهندية املســتخدمة 

في احلوار.    

 بريجيت هيلمز، أخصائية أولى في مجال التمويل األصغر.  
انضمــت بريجيــت هيلمز للعمــل باموعة االستشــارية 
ملســاعدة الفقــراء فــي عــام 1996 فــي مكتــب اموعة 
االستشــارية ملســاعدة الفقــراء فــي باريس. حيــث قامت 
بتأســيس فريق اجلهــات املانحة للمجموعة االستشــارية 
ملساعدة الفقراء بغرض حتسني فعالية املساعدة، وأطلقت 
ً مبادرة املدخرات. عملت بريجيت في برنامج التدريب  مؤخــرا
املعني ببناء قدرات التمويل األصغر من أجل موظفي اجلهات 
ــي بالتمويل  املانحــة، واملمارســني بالبرنامج التدريبي املعن
األصغر في بولدر في والية كولورادو. حررت هيلمز مطبوعات 
ــراء، من  ــدة للمجموعة االستشــارية ملســاعدة الفق عدي
ضمنها تلك التي حملت شعار "إتاحة املوارد للجميع": بناء 
أنظمة مالية اشــتمالية. قبل انضمامها للعمل باموعة 
االستشارية ملساعدة الفقراء، عملت هيلمز بشعبة أمريكا 
ــي للتنمية  ــدوق الدول ــي بالصن ــة والبحــر الكاريب الالتيني
ــات املتحدة  ــوزارة التجــارة بالوالي ــة، كمــا عملت ب الزراعي
األمريكية كموظفة مسؤولة عن أمريكا الوسطى. وكانت 
ً في أمريكا الالتينية، والبحر  ــد عملت في أكثر من 35 بلدا ق
ــة على شــهادة  ــا، وآســيا. وهــي حاصل ــي، وأفريقي الكاريب
ــة واالقتصــاد الزراعي مــن جامعة  ــوراه فــي التنمي الدكت
ستانفورد Stanford University، وتتحدث اللغتني اإلجنليزية 

واإلسبانية، وجتيد الفرنسية واإليطالية. 

ــراء املاليني املتخصصني. انضم  ــني هولتمان، كبير اخلب مارت
ماررتني هولتمان للعمل باموعة االستشــارية ملســاعدة 
ــاء تعاون  الفقــراء فــي عــام 2003 ليشــارك فــي اإلدارة أثن
اموعة مع البنوك التجارية واملنظمات القطاعية الكبرى 
ــدر التدريبي املعني  وليكون أحد املشــتركني في برنامج بول
ــورادو األمريكية.  ــل األصغر فــي بولدر في والية كول بالتموي
ــل انضمامــه للعمل باموعة االستشــارية ملســاعدة  قب
ً لشــركة  ــا ً منتدب ــني هولتمــان عضــوا ــراء، كان مارت الفق
إنترناشــيونال بروجكت كونســلت ملدة خمسة أعوام، قدم 
خاللهــا املســاعدة االستشــارية للبنوك واملنظمــات غير  
ــة املعنية مبنــح االئتمانات في شــرق أوروبا والدول  احلكومي
ً عن ذلك،  ً وأفريقيا وأمريكا الالتينية. فضال املســتقلة حديثا
ً لبرنامج البنك األوروبي لإلنشــاء والتعمير، وهو  ــرا كان مدي
اجلهة املمولة ألنشــطة األعمال الصغيرة قي روســيا، كما 
العاملــني  وشــؤون  ــة  املالي الشــؤون  ــات  اقتصادي درس 

ــد ألــف العديد من  ــر Trier University. وق بجامعــة تراي
املطبوعات عن التمويل األصغر في مجال حوافز املوظفني. 
ــى درجــة املاجســتير فــي شــؤون  حصــل هولتمــان عل
ــر، كما حصــل على درجة  ــات مــن جامعة تراي االقتصادي
 Harvard املاجســتير في اإلدارة العامة من جامعة هارفارد
ً بصدد اكمال شهادة الدكتوراه في  University.  وهو حاليا
شــؤون التمويل بجامعة جويث في فرانكفورت في أملانيا. 
يتحدث هولتمان اللغات اإلجنليزية، واألملانية، واإلســبانية، 

والروسية، كما يجيد اللغة الفرنسية. 

جنيفر أيسرن، كبيرة أخصائيي التمويل األصغر.  انضمت 
جنيفرن أيســرن للعمل باموعة االستشــارية ملساعدة 
ــرأس جنيفر فريق املؤسســات  الفقــراء فــي عام 1996. تت
املالية اخلاصة باموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء، 
والذي يركز على مناذج مؤسســية جديدة (مثل الروابط بني 
ــل األموال،  ــل األصغر)، وحتوي ــوك ومؤسســات التموي البن
ــز القــدرات املؤسســية مــن خــالل االســتثمارات،  وتعزي
ــى ذلك، تقوم  ــة. باإلضافة إل والتدريب، واملســاعدة الفني
أيســرن بتنســيق أعمال اموعة االستشــارية ملساعدة 
الفقراء في كل من البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية، 
وفــي الصــني، كما قامــت بكتابة العديد مــن مطبوعات 
اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء حول حتويل األموال، 
ــوك فــي مجال  ــوال، ودخــول البن ومكافحــة غســل األم
ــارة األفريقية،  التمويل األصغــر، والتمويل األصغر في الق
والتمويل غير الرســمي في الهند، ودور الشبكات الدولية. 
قبل انضمامها للعمل باموعة االستشــارية ملســاعدة 
الفقراء، عملت أيســرن مع تعاونية اإلغاثة األمريكية في 
كل مكان إذ كانت املستشارة اإلقليمية التقنية للتنمية 
االقتصادية في وســط وغرب أفريقيا. كما عملت لدى كل 
من وكالة الواليات املتحدة األمريكية للتنمية الدولية في 
كوستاريكا والســنغال، وبرنامج الواليات املتحدة اإلمنائي 
ــه تي أند تي  في نيويورك، والقســم الدولي في شــركة أي
(AT&T). وهــي حاصلة على درجة املاجســتير من جامعة 
برنســتون Princeton University، وتعمل كمحللة مالية 
ً في مختلف  معتمدة. عملت أيســرن في أكثر من 45 بلدا
ــم. وتتحدث اللغتــني اإلجنليزية والفرنســية،  أنحاء العال

وجتيد اإلسبانية. 

ــل التمويل األصغــر. انضم جوتام  ــام إيفاتوري، محل جوت
إيفاتوري للعمل باموعة االستشــارية ملساعدة الفقراء 
ــا التمويل  ــر برنامــج تكنولوجي فــي عــام 2003. فهو يدي
ــي تتعلق باالســتثمار في  ــم بالقضايا الت األصغــر، ويهت
ــل حلقــة الوصل بني مؤسســات  ــل األصغــر، وميث التموي
ــة، وعدد مــن مبادرات  ــل األصغــر والبنوك التجاري التموي
اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء فــي الهند. قبل 
انضمامه للعمل باموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، 
ــة  ــة واإلداري ً لرئيــس الشــؤون املالي ــا ــوري نائب كان إيفات
 ً مبؤسســة SKS للتمويل األصغر بالهند. وبصفته محلال
ــه قام  ــل الدولية، فإن لالســتثمار فــي مؤسســة التموي
ــا  ــد لتكنولوجي باملشــاركة فــي تأســيس مشــروع جدي
ــم؛ وعمل كذلك كمصرفي معني باالســتثمار في  التعلي
 ً ــي اندمجت حاليا دونالدســون، ولوفكــني، وجينريت (والت
وهــو   .(Credit Suisse First Boston مجموعــة لتكــون 
حاصــل على درجة املاجســتير فــي الشــؤون الدولية من 
جامعة جون هوبكنز Johns Hopkins University. يتحدث 

اإلجنليزية ويجيد الفرنسية والهندية.
 

ــغ، منســقة برامج. انضمــت أنطونيك  ــك كونين انطوني
كونينغ للعمل باموعة االستشارية ملساعدة الفقراء في 



يركز عملها على برنامج إطار عمل التمويل األصغر اخلاص 
باالحتاد األوروبي/األفريقــي، ومجموعة دول البحر الكاريبي 
واحمليــط الهادئ — وهو عبارة عن برنامج معني ببناء قدرات 
اجلهــات الفاعلة في مجــال التمويل األصغر فــي أفريقيا 
جنوب الصحراء، ومنطقة البحر الكاريبي، واحمليط الهادئ. 
ــة األوروبية ومقر  ــغ للعمل فــي املفوضي ــداب كونين مت انت
ــل انضمامهــا للعمــل باموعة  عملهــا ببروكســل. قب
االستشارية ملســاعدة الفقراء، عملت كونينغ مع املعهد 
ــوك االدخار، حيث أدارت برنامج االئتمان األصغر  الدولي لبن
ــدأت حياتهــا املهنية  ــدة 3 ســنوات. ب فــي الســلفادور مل
كمهندسة بحوث ملعهد التنمية اخلارجية واملركز األوروبي 
ــة على درجة  ــي بإدارة سياســة التنمية. وهي حاصل املعن
املاجســتير في إدارة وسياسة التجارة الدولية من جامعة 
بيرمينغهام University of Birmingham. تتحدث اللغات 

اإلجنليزية، واإلسبانية، والفرنسية، والهولندية. 

ــة أولى فــي التمويل األصغر.  أليســيكا التورتو، أخصائي
انضمت أليســيكا التورتو للعمل باموعة االستشــارية 
ملســاعدة الفقــراء فــي عــام 2002 في مكتــب اموعة 
االستشارية ملساعدة الفقراء في باريس. فهي تدير أعمال 
اموعة االستشارية ملســاعدة الفقراء املعنية بتحسني 
ــة املعونات في قطاع التمويل األصغر، ومتنح وكاالت  فاعلي
التنمية خدمات إســتراتيجيه وفنية.  في عام 2002، تولت 
إدارة عمليات االستعراض التي يقوم بها األقران من اجلهات 
املانحــة اخلاصــة بالتمويل األصغــر. كما قامــت بتأليف 
واملشــاركة فــي تأليــف عــدد مــن التقارير حــول فاعلية 
ــل انضمامها  ــات فــي مجــال التمويل األصغــر. قب املعون
للعمل باموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء، عملت 
 – .Development Alternatives, Inc ــو فــي شــركة التورت
مقرها الهند- كأخصائية في التنمية. حصلت على درجة 
املاجســتير في اقتصاديات التنمية من مدرســة فليتشر 
-Tufts Univer للقانون والدبلوماســية بجامعــة طافتس

sity. تتحدث اللغات اإلجنليزية والفرنسية، ولغة الكريول، 
واألملانية، كما أنها ملمة مببادئ اللغة اإلسبانية. 

ســارا مانابول – براون، مساعدة لشؤون امليزانية. انضمت 
ــول للعمل باموعة االستشــارية ملســاعدة  ســارا ماناب
ــق  الصنادي ــإدارة  ب تعمــل  إذ   .2000 عــام  فــي  الفقــراء 
الفقراء،  االستشــارية ملساعدة  االستئمانية للمجموعة 
ــات املنح واجلهــات املانحة، وعقود االستشــاريني،  واتفاقي
ــل انضمامهــا للعمــل  واحتياجــات املكتــب العامــة. قب
باموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء، عملت مانابول 
ــراون فــي إدارة القطاع اخلاص في البنك الدولي وشــركة  ب

 .HTB اطرة/وكالة التأمنيخلدمات ا Aon

ــا ميلوني، مســاعدة لشــؤون األبحــاث. انضمت  كاترين
كاترينا ميلوني للعمل باموعة االستشــارية ملســاعدة 
الفقــراء في عام 2005. إذ تعمل مــع فريق الصناعة وتركز 
ــة بتعزيز الشــفافية في  ــادرات املعني ــى مختلــف املب عل
صناعة التمويل األصغر. قبل انضمامها للعمل باموعة 
ــي في إدارة  االستشــارية ملســاعدة الفقراء، عملت ميلون
طرية بالبنــك الدولي.  سياســة العمليات واخلدمــات القُ
ومليلوني ســنتان مــن اخلبرة امليدانية فــي موزامبيق حيث 
ــل األصغــر ملؤسســة إنقاذ  عملــت فــي برنامــج التموي
األطفال/الواليات املتحــدة األمريكية، كما عملت في إدارة 
ــق املســاندة  ــة) ضمــن فري ــة (البريطاني ــة الدولي التنمي
ــة جلهات مانحة متعــددة األطراف. وهي  املباشــرة للموازن
ــات الدولية   ــى درجــة املاجســتير فــي العالق ــة عل حاصل
 Johns Hopkins ــات من جامعة جــون هوبكنز واالقتصادي

|35 اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء: التقرير السنوي 2005

ــة،  والبرتغالي ــة،  اإلجنليزي اللغــات  وتتحــدث   .University
ــة إلى بعض مــن اللغة  ــة، باإلضاف والفرنســية، واإليطالي

األملانية. 

باتريشــيا موانغي، أخصائية في التمويل األصغر. انضمت 
باتريشــيا موانغي للعمل باموعة االستشــارية ملساعدة 
ــدوق التصنيف  ــر صن الفقــراء فــي عــام 1999. فهــي تدي
ــي، وتعمل مع مبادرات تســتهدف تعزيز ومســاندة  اإلئتمان
ــل األصغــر، وتقدم  ــة الشــفافية فــي قطــاع التموي تنمي
املســاندة الفنية ملؤسســات التمويل األصغــر فيما يتعلق 
ــر، واملعايير. كما  ــاألداء املالي، وجــودة عملية إعداد التقاري ب
ــل انضمامها للعمل  اشــتركت في تدريب اإلدارة املالية. قب
باموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء، عملت موانغي 
كمراجعــة خارجية واستشــارية إدارية مع شــركة برايس 
ــا، فيمــا يتعلق  وايتهــاوس Price Waterhouse، فــي كيني
بتمويل أنشطة العمل الصغيرة ومشاريع التمويل األصغر. 
ــوم اإلدارة من  ــى درجة املاجســتير في عل وهــي حاصلة عل
 the Australian Catholic اجلامعة الكاثوليكية األسترالية

University، وهي تُعد محاسبة قانونية.

مارك بيكينز، مســاعد لشؤون األبحاث. انضم مارك بيكنز 
للعمل باموعة االستشــارية ملســاعدة الفقــراء في عام 
2005. فهو املسؤول عن عمليات التقييم، والرصد، وأنشطة 
ــي تطرحها  ــة املدخــرات الت ــادرة تعبئ البحــث اخلاصــة مبب
اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء، والبنوك التجارية 
التي تقدم اخلدمات االستشــارية املتعلقة بتعامالت األفراد . 
تتضمن خبرته السابقة العمل كاستشاري مع بنك أفريقيا 
مدغشــقر، ومؤسســة باك (Pact) وهي إحدى مؤسســات 
ــة األمريكية  ــا، والوكال ــدة بكمبودي ــل األصغــر الرائ التموي
ــل انضمامــه للعمل  ــة في البوســنة. قب ــة الدولي للتنمي
باموعة االستشارية ملســاعدة الفقراء، عمل مارك بيكنز 
بشــركة Development Alternatives, Inc.. وكان قد حصل 
ــل األصغر مــن جامعة  ــى درجة املاجســتير فــي التموي عل
اللغــة  يتحــدث  كمــا   .Columbia University ــا  كولومبي

اإلجنليزية ويجيد اللغتني الفرنسية وامللغاشية. 

 خافيير رايلي، أخصائي أول في التمويل األصغر. انضم خافيير 
رايلي للعمل باموعة االستشــارية ملساعدة الفقراء في عام 
1999. فهو يترأس فريق الصناعة اخلاص باموعة االستشارية 
ً عن منطقة الشرق األوسط  ملســاعدة الفقراء، ويُعد مســؤوال
ً عن كونه  ــل األصغر، فضال وشــمال أفريقيا، ويدير بوابة التموي
ــادل املعلومات حــول التمويل  رئيــس مجلس مركــز خدمة تب
األصغر. قبل انضمامه للعمل باموعة االستشارية ملساعدة 
ً للتمويل األصغر في  ــا ً إقليمي الفقراء، كان خافيير مستشــارا
ــة  ــوب شــرق آســيا ومنظمــات خدمــات اإلغاث منطقــة جن
ــة (CRS)، حيث أســس شــركة اســتثمار للبنوك  الكاثوليكي
ــة للتصنيف. ثم عمل  الريفية في إندونيســيا، ووضع منهجي
خافيير قبل انضمامه إلى منظمة اإلغاثة الكاثوليكية كمدير 
لعمليات مؤسســة سوسيتيه الدولية لالســتثمار والتنمية 
حيث ســاعد في إنشــاء مؤسســة بروفاوند Profund، وتطوير 
بنك ســينتيناري (بنــك جتاري بأوغندا). وهــو حاصل على درجة 
 University of املاجستير في التمويل الدولي من جامعة باريس
Paris. ويتحــدث اللغات الفرنســية، واإلســبانية، واإلجنليزية، 

ولغة الباهاسا اإلندونيسية. 

ريتشــارد روزنبرغ، كبير املستشــارين. انضم ريتشارد روزنبرغ 
للعمل باموعة االستشارية ملساعدة الفقراء في عام 1995. 
حيث وضع أو ساهم في وضع إرشادات حتقيق توافق اآلراء حول 
ــل األصغــر  ــي بالتموي ــة واإلشــراف  املعن ــح التنظيمي اللوائ
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ــق املعنية باإلفصاح عــن املعلومات املالية،  ــد من الوثائ والعدي
وأسعار الفائدة، والتدقيق املالي.  كما أنه عضو رئيســي من 
ــي بالتمويل  ــة التدريس بالبرنامــج التدريبي املعن أعضاء هيئ
األصغر.  قبل انضمامه للعمل باموعة االستشارية ملساعدة 
ــة االقتصادية  ً ملدير مركــز التنمي ــا ــرغ نائب ــراء، كان روزنب الفق
ــة الدولية (USAID)، وقضى 9 أعوام  للوكالة األمريكية للتنمي
بأمريكا الالتينية ليدير عمليات ترويج االستثمار، واخلصخصة، 
وإصالح نظم املعاشــات، والتمويل اإلمنائي. ومارس روزنبرغ، قبل 
ــة للتنمية الدولية، قانون  انضمامه للعمل بالوكالة األمريكي
 Boodell Sears مــع  العقــود  ــون  وقان ــكار،  االحت مكافحــة 
بشــيكاغو، إلينوي، وإدارة اســتثمارات القطــاع اخلاص.  حصل 
 Harvard على درجة الدكتوراه فــي القانون من جامعة هارفارد

University. ويتحدث اللغتني اإلجنليزية واإلسبانية. 
 

أوســا ســانانيكون، أخصائية أولى في تنمية القطاع اخلاص. 
انضمــت أوســا ســانانيكون للعمــل باموعة االستشــارية 
ملســاعدة الفقــراء في عــام 2000. وهي املســؤولة عــن إعداد 
ــة ملطبوعات اموعة  ــر وعمليات االســتعراض اخلارجي التقاري
االستشــارية ملســاعدة الفقــراء ووثائقها الرئيســية. عملت 
ــل انضمامهــا للعمل باموعة االستشــارية  ســانانيكون قب
ملســاعدة الفقراء في إدارة تنمية مؤسسات األعمال التجارية 
الصغيرة واملتوسطة بالبنك الدولي.  كما حصلت سانانيكون 
على درجة ماجســتير في الشــؤون الدولية مــن جامعة جورج 
ــة، باإلضافة إلى اللغات  تاون. وهــي جتيد التحدث باللغة الالوي

التايلندية، والفرنسية، واإلجنليزية.

نيران صراف، مديرة مشروع الويب. انضمت نيران صراف للعمل 
باموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء في عام 2005. وهي 
ً على برنامــج التكنولوجيا وإســتراتيجية الويب  ــا تعمل حالي
ــل  قب الفقــراء.  ملســاعدة  االستشــارية  باموعــة  اخلاصــة 
انضمامها للعمل باموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء، 
عملــت صراف مع العديد من الشــركات االستشــارية الكبرى 
حيث أشــرفت على مشــاريع محلية ودولية، كما شاركت في 
ــات، ومن  ــا املعلوم تأســيس العديد مــن شــركات تكنولوجي
ضمنهــا شــركة SARAF Solutions, Inc.. وهــي حاصلة على 
درجة ماجســتير فــي علوم احلاســب اآللي مــن جامعة جورج 
ماسون. تتحدث صراف اللغات اإلجنليزية، والعربية، والفرنسية. 

هانا صديق، مســاعدة لشؤون البحث. انضمت هانا صديق 
للعمل باموعة االستشــارية ملســاعدة الفقــراء في عام 
ــإدارة مركز  2003، وهــي تعمــل مبكتب باريــس حيث تقوم ب
ــذ  تنفي ومســاندة  املانحــة،  اجلهــات  معلومــات  ــوارد  م
طرية، واملساعدة في  استعراضات الفعالية واملســاءلة القُ
نشــر إرشــادات للجهات املانحة حول أفضل املمارسات في 
ــل األصغر. قبل انضمامهــا للعمل باموعة  مجال التموي
االستشارية ملســاعدة الفقراء، كانت صديق قد انتهت من 
 NM Rothschild منح التدريب الداخلي مع بنك االســتثمار
ــز الســلعي  ــة Momentum للتميي ــدن، ووكال Sons & بلن
ــة على درجة املاجســتير مــن جامعة  ــد. وهــي حاصل مبدري
االقتصــاد واإلدارة األوروبية ESCPEAP بباريس، كما درســت 
في كل من اجنلترا، وإســبانيا، وفرنســا. تتحدث هانا صديق 

اللغات األملانية، واإلجنليزية، والفرنسية، واإلسبانية. 

ــة التمويل األصغــر. انضمت أيرا  ــرة بواب أيرا ســينغ، مدي
سينغ للعمل باموعة االستشارية ملساعدة الفقراء في 
ــإدارة بوابة التمويل األصغر، وبوابة  عام 2004 حيث تقوم ب
ــل األصغر، باإلضافة إلى  الصناعــة الرائدة املعنية بالتموي
موقعيهمــا الفرعيني باللغتني الفرنســية والعربية. قبل 
انضمامهــا للعمــل باموعــة االستشــارية ملســاعدة 
الفقراء، شــغلت أيرا عدة مناصــب اضطلعت فيها بإدارة 
مشاريع، وإجراء بحوث تطبيقية، وتقدمي املساعدة الفنية، 
واملســاندة في مجــال التســويق للممارســات املصرفية 
ــة لشــركة Development Alternatives, Inc.؛  والتمويلي
ــة  بالتنمي ــة  معني ــة  دولي استشــارية  شــركة  وهــي 
ــى درجة املاجســتير في  ــة. حصلت ســينغ عل االقتصادي
اإلدارة العامة والعالقات الدولية من جامعة ســيراكيوس. 

تتحدث أيرا اللغتني اإلجنليزية والهندية.
 

جانيت توماس، مديرة االتصاالت. انضمت جانيت توماس 
للعمل باموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء في عام 
2004 بصفتهــا مديرة فريق االتصــاالت. وقبل انضمامها 
للمجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، عملت توماس 
كمحررة لألخبار في مكتب إذاعة "بي بي سي" بواشنطن.  
ــدأت العمل في هذا املنصب، والذي ظلت فيه  وكانت قد ب
ملدة عشــرة أعــوام، في إذاعــة "بي بي ســي" بلندن حيث 
 Start قامــت بإنتاج البرامج الوثائقية اإلذاعية وسلســلة
the Week with Melvyn Bragg" "، وهو رابع أطول برنامج 
للحوارات اجلارية اســتمرت إذاعة بي بي ســي في تقدميه. 
ــة مكونة من 12  كما شــاركت في إنتاج سلســلة علمي
ــوان "On Giants’ Shoulders". وحصلــت فــي  ً بعن جــزءا
الفترة ما بني -2003 2004 على إجازة تفرغ من إذاعة بي بي 
سي من أجل إنتاج سلسلة من األفالم للبنك الدولي حول 
مشــروعات التنمية في منطقة الشرق األوسط. حصلت 
جانيت على درجة املاجســتير وشهادة الدكتوراه في األدب 
 ً ــزي من جامعة أوكســفورد.  تتحــدث جانيت أيضا اإلجنلي

اللغة اإلجنليزية، وبعض الفرنسية واإلسبانية.
 

ــت بإدارة  ــات. تقــوم تونيا راي ــرة العملي ــت، مدي ــا راي توني
أنشــطة األعمال اليومية والوظائــف اإلدارية للمجموعة 
االستشــارية ملســاعدة الفقراء، متضمنة أعمال املوازنة 
ــل، وإدارة املوارد البشــرية، واخلدمــات اإلدارية. كما  والتموي
تقوم بتنسيق مبادرات التدريب الداخلي ومساعدة شؤون 
البحوث، وتدير عملية اإلعداد لالجتماعات الســنوية. قبل 
انضمامهــا للعمــل باموعــة االستشــارية ملســاعدة 
ــت في تدريب أجهــزة اإلدارة احلكومية  ــراء، عملت راي الفق
احمللية، واملســاعدة الفنية، وبناء القدرات، على الصعيدين 
ــي والدولي. وبحكــم عملها كمتعهــدة، قامت رايت  احملل
ــة احمللية  ــإدارة برنامج مســاندة أجهــزة اإلدارة احلكومي ب
ــة  للتنمي ــة  األمريكي ــة  الوكال حلســاب  ــة  واإلقليمي
ــة في  ــا، حيــث ســاندت الســلطات احمللي الدولية/بريتوري
زميبابوي، وزامبيا، وجنوب أفريقيا، وسوازيلند. حصلت رايت 
على درجة املاجستير في اإلدارة العامة من جامعة ديالوير، 
ــوس فــي العلوم  ــى شــهادة البكالوري كمــا حصلــت عل
ــوم  ــا الشــمالية للعل السياســية مــن جامعــة كارولين

الزراعية والفنية. 

36
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القوائم املالية اخلاصة باموعة االستشارية ملساعدة الفقراء
السنة املالية املنتهية في 30 يونيو/حزيران 2005 (غير مدققة) 

اموعة االستشارية ملســاعدة الفقراء هي مشروع مشترك ميوله صندوق استئماني 
موعة من جهات التمويل تستهدف حتسني قدرة الفقراء في العالم في احلصول على 
ــة.  ويســتضيف البنــك الدولي مقر اموعة االستشــارية ملســاعدة  اخلدمــات املالي
الفقراء، إذ يقوم باإلشــراف القانوني، واملالي، واإلداري عليه لصالح األعضاء اآلخرين من 
ً للتفويض اول للمجموعة االستشــارية  تغطي كل من املنح  اجلهات املانحة.  ووفقا
التي تقدمها واملشــروعات التي تنفيذها، إلى جانب معظم مبادراتها فترة زمنية تزيد 
على ســنة مالية واحدة. ومن اجلدير بالذكر أن اموعة االستشــارية ملساعدة الفقراء 

تتبع السنة املالية اخلاصة بالبنك الدولي، والتي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.
ً لإليرادات واملصروفات، وبيان املوازنة العمومية، وبيان  وتتضمن هذه القوائم املالية بيانا

التدفقات النقدية، ومالحظات مصاحبة. وهي غير مدققة. 
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املالمح الرئيسية

املســاهمات  ــي  إجمال ــغ  بل املانحــة.  ــات  اجله مســاهمات   •
والتعهــدات العامة واصصــة التي تتيحهــا اجلهات املانحة 
ــا ميثل زيادة  ــون دوالر أمريكــي في عــام 2005، وهو م 15.6 ملي
ــى مســتوى املســاهمات  ــني دوالر أمريكــي عل ــا 3 مالي قدره
والتعهدات التي شهدها عام 2004 (12.6 مليون دوالر أمريكي). 
ــدة من جانب كل من  وتُعزى هذه الزيادة إلى املســاهمات اجلدي
إسبانيا، ومؤسسة التمويل الدولية، واملفوضية األوروبية. وقد 
مســاندتها  أخــرى  مانحــة  جهــة  عشــرة  ــي  ثمان واصلــت 
ــام وزارة  ــراء، مع قي للمجموعــة االستشــارية ملســاعدة الفق
ــة الدولية البريطانية بزيادة نســبة مســاهماتها، في  التنمي
ــي فيه تقليص مســاهماته  الوقــت الذي واصــل البنك الدول
ً.  كمــا ارتفعــت قيمة  مبقــدار 400000 دوالر أمريكــي ســنويا
ــون دوالر  ً مبقدار 11 ملي ــرا ً كبي ــا املســاهمات املســبقة ارتفاع
أمريكــي نتيجة التدفــق النقدي غير املتوقع مــن جانب البنك 
ــة بالبنك الدولي أن الدخل  ــي. حيث قررت اإلدارة القانوني الدول
ــدوق االســتئماني اخلاص  ــى الصن ــد املتراكمة عل مــن الفوائ
باموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء على مدار السنوات 
العشــر املاضية هو من حق اموعة االستشــارية، وبناء على 
ذلك، مت في مايو/أيار 2005 حتويل تلك األموال حلســاب اموعة 
االستشارية ملســاعدة الفقراء. وقد نتج عن هذا التدفق املالي 
املفاجــئ، أن قام البنــك الدولي بتخفيــض قيمة مخصصاته 
املســتقبلية للمجموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء إلى 
ً منه بأن الدخل املتحقق  500000 دوالر أمريكي في العام، إدراكا

من الفوائد ميكن أن ميول ما تبقى من التزاماته.  

ــات خاصــة باملنح. فــي عــام 2005، واصلت اموعة  •   ارتباط
االستشــارية ملساعدة الفقراء االســتثمار في مبادرات معنية 
ً، وحظيت مبيزة نسبية، وكذلك  ً كبيرا بجوانب كان عليها طلبا
فــي مبادرات من شــأنها إحداث تأثير كبير فــي مجال صناعة 
التمويل األصغر. وقد تعهدت اموعة االستشــارية ملساعدة 
ــني دوالر أمريكــي فــي شــكل منح  ــع 10.8 مالي الفقــراء بدف
ومبادرات جديدة (انظر املرفق 3). كما اســتمرت في استقطاب 
التمويل املشــترك الذي تقدمه اجلهات املانحة، والذي يتضمن 
ــون دوالر أمريكي من الســويد من أجــل املبادرة  ــغ 1.2 ملي مبل
اإلقليمية املعنية باللوائح التنظيمية واإلشــراف التي طرحها 
ــا (BCEAO). واســتجابة  ــدول غــرب أفريقي البنــك املركــزي ل
ــذي تقدمت به احلكومات واجلهات املمولة من أجل  للمطلب ال
زيادة التركيز على قضايا السياسات، مت البدء في تنفيذ مبادرة 
السياســات هذا العام من خالل ارتباط بقيمة 2.3 مليون دوالر 
أمريكي. كما مت االرتباط بتقدمي مبلغ إضافي مقداره 1.7 مليون 
دوالر أمريكي من أجل اســتمرار "بوابة التمويل األصغر"- التي 
تُعتبر أهم أدوات االتصاالت بالنســبة للمجموعة االستشارية 
ملســاعدة الفقراء. وواصلت اموعة االستشــارية ملســاعدة 

ً عملها فيما يتعلق بتعزيز الشــفافية (745000  الفقراء أيضا
دوالر أمريكي)، واملساءلة (568000 دوالر أمريكي)، كما أطلقت 

مبادرة املدخرات (600000 دوالر أمريكي). 

 ً •  نفقات تشــغيلية. ارتفعــت النفقات التشــغيلية ارتفاعا
ــني دوالر أمريكي (مقابل 5.2 ماليني  ً لتصل إلى 6 مالي ــا طفيف
دوالر أمريكــي فــي عــام 2004).  وقد انعكــس ذلك في خطة 
العمل إذ شــرعت اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء في 
تطبيق إستراتيجية االتصال اخلاصة بها، وزيادة جهود تعميم 

املعلومات التي تضطلع بها.

•   املركز املالي. حتظى اموعة االستشــارية ملساعدة الفقراء 
مبركز مالي جيد. ففي نهاية الســنة املالية 2005، انخفضت 
ً بلغ 1.4 مليون  ً طفيفا قيمة احتياطيات التشــغيل انخفاضا
دوالر أمريكــي لتصل إلى 8.2 ماليني دوالر أمريكي مقارنة بعام 
ــات يتمثل في  ــأن الهدف من هــذه االحتياطي ً ب ــا 2004. علم
تســهيل تخطيط أنشــطة اموعة االستشــارية ملساعدة 
ً عن تخفيف حدة آثار تأخر  الفقراء املســتمرة وتنفيذها، فضال

املساهمات من جانب اجلهات املانحة.  

1. أسس احملاسبة. 
في عام 2003 قامت اموعة االستشــارية ملساعدة الفقراء 
ــا املالية إلى احملاســبة على أســاس  ــر أســلوب تقاريره بتغيي
د احملاسبة على أســاس االستحقاق القارئ  االســتحقاق. إذ متُ
باملزيد من الفهم حول املركز املالي للمجموعة االستشــارية 
ــي متت املوافقة  ملســاعدة الفقراء، من خــالل بيان األموال الت
عليها من أجل االرتباطات، وذلك بصورة منفصلة عن األموال 
املتوفرة من أجل العمليات املستمرة واالرتباطات املستقبلية. 
ــات عند تخصيصها للمشــروعات.  ــوارد كمصروف وتظهر امل
ــرادات التي تتعهــد بها اجلهات  ويتم اإلفصــاح عن قيمة اإلي
املانحة حال احلصول على إخطار كتابي يؤكد على عزم اجلهة 
املانحة على املضي في إجراءات املنحة.  وفي معظم األحوال، 
ــي قُدمت فيها،  ــم إجنــاز التعهدات أثناء الســنة املالية الت يت
ــم احلصــول عليها في الســنة  بينمــا في حــاالت أخــرى، يت
ــم املالية (غير  ــة. ويجري إعــداد تلك القوائ (الســنوات) التالي
ً لعرض التكلفــة التاريخية ويتم تقوميها على  ُدققــة) وفقا امل

أساس الدوالر األمريكي.

2. القوائم املالية للسنة املالية 2004 
ــة 2004 من أجل  ــادة توصيــف القوائم املالية للســنة املالي متت إع
ًا أمريكيًا (مت حساب  توضيح املصروفات اإلدارية البالغة 162525 دوالر
ً من قيمة الدخل الناجت عن  القيمة الصافية لهذه املصروفات ســابقا
ــي اإليرادات واملصروفات  االســتثمارات). وهذا ما يبرر الفرق بني إجمال
ــي التدفقــات  ــني إجمال ــات وب ــرادات واملصروف ــان اإلي ــوارد فــي بي ال

واملصاريف التشغيلية في بيان التدفقات املالية. 
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3. مساهمات اجلهات املانحة-
مساهمات عامة ومساهمات مخصصة

ــرادات اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقــراء من  تتألــف إي
املســاهمات التي تتيحها اجلهــات املانحة (مبا فيهــا التعهدات 
التي لم تُســلّم بعــد ولكن تقــوم اجلهات املانحــة باملضي في 
إجراءاتهــا)، والدخل من الفائدة، واملكاســب املتحققة من فروق 
ــي تتيحها  ــة. وميكن للمســاهمات الت صــرف العمالت األجنبي
اجلهــات املانحــة أن تكون غير محــددة لغرض معــني (عامة) أو 
مســاهمات مقتصــرة على غــرض بعينه (مخصصــة).  وميكن 
ــي تقدمها اجلهات  ــى مبالغ املســاهمات الت االطــالع كذلك عل
املانحــة للصناديق األساســية اخلاصة باموعة االستشــارية 
ملســاعدة الفقراء باجلدول الوارد بالصفحــة رقم 48، حتت عنوان 
"تعهــدات ومســاهمات اجلهــات املانحة األعضاء فــي اموعة 
االستشــارية ملساعدة الفقراء، للســنوات املالية 2006-2004". 
ويحدد بيان اإليرادات واملصروفات حجم املساهمات التي أتاحتها 
اجلهات املانحة اصصة للســنتني املاليتــني 2004 و2005. ومن 
ناحية أخرى، يوضــح بيان التدفقات النقدية كافة املســاهمات 
املتلقاة من جانب اجلهات املانحة بغض النظر عن الســنة املالية 

التي ترتبط بها تلك املساهمات.  

ــل من الفوائد واملكاســب املتحققة من فروق  4. الدخ
صرف العمالت األجنبية

ــر الدخل مــن الفوائد هو الدخــل الذي مت احلصــول عليه أثناء  يعتب
الســنة املالية من األرصدة النقدية احملتفظ بها.  أما عن املكاســب 
املتحققة من فروق صرف العمالت األجنبية فهي الفارق بني القيمة 
ــدوالر األمريكي املعادلة ملســاهمات اجلهــات املانحة  ــة بال التقديري
الواردة بالقوائم املالية اخلاصة بالســنوات املالية السابقة، والقيمة 
الفعلية للمســاهمات بالدوالر األمريكــي عند حتويلها النهائي إلى 
دوالرات أمريكية. وقد زادت قيمة كل من الدخل املتحقق من الفائدة 
ــة في عام  واملكاســب املتحققــة من فروق صــرف العمالت األجنبي
ًا أمريكيًا نتيجة الزيادة التي شهدتها  2005 لتصل إلى 777663 دوالر

في حجم األرصدة النقدية.  

5. منح ومبادرات 
ــة اخلاصة باملصروفات ببرنامــج عمل اموعة  ترتبــط هذه الفئ
ــر منح مقدمة لشــبكات  االستشــارية ملســاعدة الفقــراء عب
ــزت على  ً عــن مبادرات ركّ ــل األصغــر، فضال مؤسســات التموي

القضايا املتعلقة بالسياســات، والشفافية، واملساءلة، وتطوير 
ً عن مشــروعات أخرى  ــات، واملدخرات، فضال ــا املعلوم تكنولوجي
ــا موظفو اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء. كما  يديره
تتضمن هذه الفئة ارتباطات ذات صلة باملشروعات ألجل نفقات 
ــغ االرتباطات التي  االستشــاريني والســفر واالنتقاالت. تُردّ مبال
ــم تدفع بالكامل عند إغالقهــا، إلى الصندوق  اعتُمدت، والتي ل
ــه. ولذلك يتم  ــذي مت احلصول عليها من االســتئماني األصلي ال

اإلعالن عن مبالغ االرتباطات غير شاملة للمردودات. 

6. مصاريف تشغيلية 
 

تتضمن املصاريف التشغيلية ما يلي: 

ــب ومزايا موظفي اموعة  ــب ومزايا املوظفني مبا فيها روات •   روات
  .ً ً مباشرا االستشارية ملساعدة الفقراء املعينني تعيينا

ــكان،  امل مصاريــف  ــة  متضمن واإلشــغال  ــب  املكات تكاليــف   •
ــب، ومصاريف أخرى غير  ــزات، واالتصاالت، ولوازم املكات والتجهي

مباشرة. 
• شركات توريد اخلدمات مبا فيها التكاليف التي ليست لها صلة 
ــادرات (منســقو اجتماعــات إعــداد إســتراتيجيات  باملنــح واملب
ــراء، واحملاضــرون، ومدربو  اموعة االستشــارية ملســاعدة الفق

موظفي اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، إلخ). 
• مصاريف االنتقال والســفر متضمنة تذاكر الطيران، واإلعاشة، 
والفنادق التي يتحملها املوظفون واالستشاريون والتي ال تتعلق 
باملنح واملبادرات (مثل التواصل مع املنظمات اخلارجية، والســفر 

إلى اخلارج للتدريب، والسفر ألغراض التوظيف، الخ). 
ــع اإلنترنت ـ  • االتصــاالت، واملطبوعــات، وأعمــال الترجمة، ومواق
ــع، وأعمال  ــك االرتباطــات املتعلقة بالنشــر، والطب ويشــمل ذل
ــب وصيانتها، ومديري  ــر، وتصميم مواقع الوي الترجمة، والتحري
ــني مع مركز التمويل  املطبوعــات ومواقع الويب، وبرنامج املعاون

األصغر، وبوابة التمويل األصغر. 
 ،(ExCom) واللجنة التنفيذية (CG) اجتماعات مجلس احملافظني •
متضمنة تسهيالت الســفر، وخدمات الطعام، ومصاريف أخرى 

ذات صلة بها.  
ــي مــن أجل  ــي يحصلهــا البنــك الدول ــة الت ــات اإلداري • املصروف
ــإدارة الصناديق االســتئمانية (التي تبلغ  التكاليــف املتعلقــة ب

ً 5 في املائة).  نسبة مساهماتها حاليا
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7. احتياطيات التشغيل
احتياطيات التشــغيل هــي األمــوال املتوفرة من أجــل العمليات 
ــا أن اموعة االستشــارية  ــة واالرتباطــات املســتقبلية. ومب اجلاري
ً بذاته، فإنه يتعني  ً ومســتقال ً دائما ملســاعدة الفقراء ال تعتبر كيانا
على اموعة احملافظة على احتياطي التشــغيل وذلك للتخفيف 
ــار تأخر املســاهمات مــن اجلهــات املانحة، والســماح  مــن حدة آث
باالنتهاء التدريجي من أنشــطة اموعة االستشــارية ملســاعدة 
الفقراء إذا/ومتى يقرر األعضاء من اجلهات املانحة عدم اســتكمال 

عمليات اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء بشكلها احلالي.

8. أرصدة احلسابات املصرفية
متثل أرصدة احلســابات املصرفية املتاحــة األرصدة النقدية املتوفرة 
لدى اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء. ففي السنة املالية 
ــع 8 ماليني دوالر أمريكي مقابل الســنة  2005، زاد هــذا املبلغ بواق
الســابقة، وجاء معظمها مــن الزيادة التي بلغــت 11 مليون دوالر 
أمريكي في الدخل من الفوائد التي حققها البنك الدولي، والتي مت 
احلصول عليها في هذه الســنة املالية كمســاهمة مســبقة من 
ــب البنك الدولي (انظر امللحوظة رقــم 11). كما بلغت أرصدة  جان
ُعتمدة، والتي ال زالت  احلســابات املصرفية ـ التي متثل االرتباطات امل
ــع، ومن ثم غير متاحة لالرتباطــات اجلديدة ـ ما  ــد إجراءات الدف قي

ًا أمريكيًا في السنة املالية 2005. قيمته 25,660,778 دوالر

9. مساهمات مستحقة القبض من اجلهات املانحة 

10. اخلصوم 
ــادرات،  ــح، واملب ــوع اخلاص بأنشــطة املن ــر املدف ــل اجلزء غي ميث
واالتصاالت، ارتباطات التمويل املعتمدة ولكن ذلك في حالة ما 
إذا كانت املدفوعات قيد التنفيذ، أو ســوف تُقدم أو تستمر إلى 

ما بعد السنة املالية احلالية (املرفق 3). 

ً 11. مساهمات متلقاة مقدما

بلغت قيمة الفوائد املتراكمة ملســاهمات اجلهات املانحة املودعة 
ــي لصالح اموعة  بالصندوق االســتئماني اخلــاص بالبنك الدول
االستشارية منذ إنشائها، ما مقداره 11 مليون دوالر أمريكي على 
مدار السنوات العشر املاضية.  وقد كان يتم جتميع تلك الفائدة 
في حســاب منفصل لم تعلم اموعة االستشــارية ملســاعدة 
ً لرقابتها. ويتم عرض هذا  الفقراء عنه أي شــيء ولم يكن خاضعا
الدخل من الفائدة كمســاهمة مسبقة من جانب البنك الدولي، 
وســيتم اســتخدامه في متويل الفارق بني املســاهمة الســنوية 
اجلديدة وبني تعهد البنك الدولي األصلي للســنتني املاليتني 2006 

و2007.
ً ملا جاء في بيان التدفقات املالية، فإن "املســاهمات املتلقاة  ــا ووفق
من اجلهات املانحة" في السنة املالية 2005 تشتمل على مبلغ 11 

مليون دوالر أمريكي هذا بالكامل. 

السنة املالية 2004السنة املالية 2005

البنك األفريقي للتنمية
البنك اآلسيوي للتنمية

املفوضية األوروبية
فنلندا
أملانيا

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
اليابان
هولندا
النرويج
إسبانيا
السويد
اموع

1.710.104
344.578

695.000

366.690
391.430

3.507.802

100.000
250.000

284.150

600.000
400.000
409.908

2.044.058

السنة املالية 2004السنة املالية 2005

البنك الدولي
أستراليا

اململكة املتحدة
اموع

11.000.000
338.300
474.938

11.813.238

676.600

676.600
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القوائم املالية
السنتان املاليتان املنتهيتان في 30 يونيو/حزيران عام 2005 و30 يونيو/حزيران عام 2004

مالحظات

فعلي
يوليو/متوز 2004–

يونيو/حزيران 2005

إعادة توصيف
فعلي

–يوليو/متوز 2003
يونيو/حزيران 2004

3
4

5
6
6
6
6
6
6
6

7

15.615.446
777.663

16.393.109

10.753.878
3.009.276
1.144.949

113.640
248.687

2.275.655
135.906

82.553
17.782.544

(1.389.435)
9.606.136
8.216.701

12.591.435
209.535

12.800.970

13.665.160
2.490.995
1.233.097

49.060
153.572

1.891.080
42.688

162.525
19.788.177

(6.987.207)
16.593.343

9.606.136

بيان اإليرادات واملصروفات 
اإليرادات

املساهمات من اجلهات املانحة — عامة ومخصصة
الدخل من الفائدة واملكاسب املتحققة من فروق صرف العمالت األجنبية

مجموع اإليرادات (أ)

املصروفات
املنح/املبادرات املعتمدة

رواتب املوظفني ومزاياهم
تكاليف املكاتب واإلشغال

شركات توريد اخلدمات
االنتقاالت

االتصاالت، واملطبوعات، وأعمال الترجمة، ومواقع اإلنترنت
اجتماعات مجلس احملافظني واللجنة التنفيذية

املصروفات اإلدارية
مجموع املصروفات (ب)

زيادة اإليرادات على املصروفات لهذا العام
(أ)-(ب)

احتياطات التشغيل مع بداية السنة املالية
احتياطات التشغيل مع انتهاء السنة املالية
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تابع القوائم املالية
السنتان املاليتان املنتهيتان في 30 يونيو/حزيران عام 2005 و30 يونيو/حزيران عام 2004

مالحظات

فعلي
يوليو/متوز 2004–

يونيو/حزيران 2005

إعادة توصيف
فعلي

–يوليو/متوز 2003
يونيو/حزيران 2004

8

8
9

10
11

7

11

8.238.678

25.211.550
2.044.058

35.494.286

25.211.550
676.600

25.888.510
9.606.136

35.494.286

12.339.525
209.535

12.549.060

5.797.339
4.768.607
1.028.732
1.707.294

623.362
1.083.932
5.324.845
2.490.995
1.233.097

49.060
153.572

1.092.909
142.688
162.525

7.147.616
19.977.094

(7.428.034)
15.666.712

8.238.678

امليزانية العمومية 
األصول

أرصدة احلسابات املصرفية املتاحة
أرصدة احلسابات املصرفية املتعلقة باملنح غير املدفوعة/

املبادرات وأنشطة االتصاالت
مساهمات قيد التحصيل من اجلهات املانحة 

إجمالي األصول

اخلصوم 
أرصدة احلسابات املصرفية املتعلقة باملنح غير املدفوعة/

املبادرات وأنشطة االتصاالت
 ً مساهمات متلقاة مقدما

مجموع اخلصوم
احتياطات التشغيل

إجمالي اخلصوم وصافي األصول

بيان التدفقات املالية
التدفقات

مساهمات متلقاة من اجلهات املانحة 
الدخل من الفائدة واملكاسب املتحققة من فروق صرف العمالت األجنبية

إجمالي التدفقات

التدفقات اخلارجية
األموال املنفقة مقابل ارتباطات سابقة

مدفوعات منح
مدفوعات متعلقة باملنح/املبادرات 

األموال املنفقة مقابل ارتباطات السنة احلالية
مدفوعات منح

مدفوعات متعلقة باملنح/املبادرات 
مصروفات تشغيل

رواتب املوظفني ومزاياهم
تكاليف املكتب واإلشغال

شركات توريد اخلدمات
االنتقاالت

االتصاالت، واملطبوعات، وأعمال الترجمة، ومواقع اإلنترنت
اجتماعات مجلس احملافظني واللجنة التنفيذية 

املصروفات اإلدارية
صافي الزيادة/(النقص) في املنح غير املدفوعة/

املبادرات، واملطبوعات، وأعمال الترجمة، ومواقع اإلنترنت
إجمالي التدفقات اخلارجية

صافي الزيادة (النقص) في املبالغ النقدية
أرصدة احلسابات املصرفية املتاحة عند بداية السنة املالية
أرصدة احلسابات املصرفية املتاحة عند نهاية السنة املالية

16.522.137

25.660.778
3.507.802

45.690.717

25.660.778
11.813.238
37.474.016

8.216.701
45.690.717

21.735.299
777.663

22.512.962

5.934.168
4.982.925

951.243
1.818.707

351.604
1.467.103
6.027.400
3.009.276
1.144.949

113.640
248.687

1.247.388
153.906

82.553

449.228
14.229.503

8.283.459
8.238.678

16.522.137
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ارتباطات اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء
2005–1995

ارتباطات
ً. ارتباطات جديدة ¬— السنة املالية 2005 أوال

املبادرة االستشارية املعنية بالسياسات العامة
(BCEAO) اللوائح التنظيمية واإلشراف التي يقوم بها البنك املركزي لدول غرب أفريقيا

مبادرة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
جائزة الشفافية املالية - 2

(WOCCU CU) أدوات اإلشراف اخلاصة مبجلس األعلى لالحتادات االئتمانية
مبادرة املدخرات

  (CLEARs) استعراضات املساءلة والفعالية القطرية
جائزة الشفافية املالية

مركز موارد املعلومات اخلاصة باجلهات املانحة
التنسيق مع اجلهات الفاعلة اخلارجية

بحث حتويل األموال في آسيا
مساندة البحوث

االستعراض التجريبي للمساءلة والفعالية القطرية (كمبوديا)
بناء قدرات الهند

مشروع امتيازي رئيسي
شبكة التمويل األصغر

املنافسة والكفاءة في التمويل األصغر
نظم حوافز املوظفني

الدعم املتعمق للهيئات 
مبادرة جنوب آسيا

دراسة حتويل اجلنوب األفريقي
 (YOM) البلدان األوروبية  - عام التمويل األصغر

(Cleary) النفقات بالعملة احمللية/مشروع
مبادرة الهند

إستراتيجيه إقليمية 
استعراضات احلوافظ

دراسة األسواق 
بحوث متعلقة بالسياسات 

املؤسسات الرئيسية ودور احلكومة

ثانيا - املنح واملبادرات اجلارية — 1995-2005
درجة ماجستير في مجال التمويل األصغر 

ــدان األفريقية الناطقة بالفرنســية   ــدرات مؤسســات التمويل األصغر فــي البل برنامــج بناء ق
(CAPAF) (املرحلة الثانية)

(MIX) مركز خدمة تبادل املعلومات حول التمويل األصغر
اخلدمات االستشارية لألفراد 

برنامج منح التحدي االبتكارية لصالح الفقراء (املرحلة األولى) 
 Africa Bank Holdings بنك

مشروع ميكروسيف أفريقيا - 3
التقييمات واملساعدات الفنية

صندوق التصنيف التمويلي، املرحلة األولى
(Nirdhan) مؤسسة نردهان

مشروع اإلدخار واالئتمان والتعليم (SCWE) املشترك بني منظمة التحرر من اجلوع والس العاملي 
لالحتادات االئتمانية

برنامج منح التحدي االبتكارية لصالح الفقراء  - 2
أوبورتيونيتي إنترناشيونال

9.536.624
2.310.000
1.913.000

890.000
745.000
742.000
600.000
568.000
245.000
200.000
166.685
140.038

92.866
91.928
90.000
90.000
90.000
88.000
84.000
72.560
68.947
67.000
52.000
20.000
16.600
10.000

8.000
10.000
35.000
30.000

2.687.500

2.344.238
2.000.000
2.000.000
1.864.085
1.500.000
1.500.000
1.496.318
1.225.000
1.100.000

1.065.370
1.000.000
1.000.000
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ارتباطات
جمعية أصدقاء املؤسسة املصرفية العاملية النسائية

تعميق نطاق الوصول للعمالء
تدريب موظفي اجلهات املانحة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي – إطار التنمية الشاملة

برنامج بنك الشعب اإلندونيسي للزوار الدوليني
إطار عمل التمويل األصغر ألفغانستان (MISFA) (املرحلة الثانية)

مبادرة املركز الدولي للتنمية واألبحاث املعنية بشرق أفريقيا
صندوق التصنيف، املرحلة الثانية

 (SEWA) تأمني بنك رابطة النساء العامالت حلسابهن
إرشادات حول اللوائح التنظيمية واإلشراف

تعميم اجلهات املانحة
صندوق أنظمة املعلومات

مركز آسيا الوسطى للتمويل األصغر
بناء قدرات املراجعة اخلارجية

برنامج تكنولوجيا التمويل األصغر
مبادرة الصني لبناء القدرات

عمليات االستعراض التي يقوم بها األقران من اجلهات املانحة
إعداد دورات تدريبية جديدة 

خدمات اجلهات املانحة - مكتب أوروبا
حلقات عمل موضوعية وبرامج تدريبية للجهات املانحة األعضاء في اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء 

التمويل األصغر لألنشطة الزراعية
االئتمان اصص للتجار وأصحاب الصناعات التجهيزية 

منحة بولدر املقدمة للجهات املانحة
(ً بناء القدرات (عامليا

(CGAP DIRECT) أدوات مركز موارد معلومات اجلهات املانحة
استعراض أداء حافظة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

مركز موارد اللوائح التنظيمية واإلشراف 
تشخيص ملبادرة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اختبار أداة حتديد تكاليف األدوات
مستويات الفقر لدى العمالء (منوذج. أدوات تقييم مستويات الفقر)

دراسة حاالت أوضاع الفقر
دراسة قطاعية عن أوغندا

دراسة حاالت املمارسات اجليدة للجهات املانحة
(SHG) دراسة مجموعات املساعدة الذاتية

مكتب املساعدة اخلاص باجلهات املانحة
الكتاب الوردي 

دفع التحويالت/احلواالت
مركز موارد التأمني األصغر

األداء االجتماعي ملؤسسات التمويل األصغر
التأمني األصغر (مالي)

املنح وعمالء مؤسسات التمويل األصغر
إدارة عالقات اجلهات املانحة

شراكات تدريبية جديدة
مواجز اجلهات املانحة

استقصاء العمالء في بيرو
مناذج مؤسسية جديدة، دراسات حاالت

عروض تقدميية ملركز موارد املعلومات اخلاصة باجلهات املانحة
دراسة سقف أسعار الفائدة

مؤمتر بالفيديو حول اللوائح التنظيمية واإلشراف على مراكز التمويل األصغر
اموع

1.000.000
963.141
941.744
925.000
890.000

836.00
800.000

775.00
711.097
704.924
700.000
594.400
550.000
550.000
440.000
381.319
300.000
282.486
240.000
220.638
199.900
175.000
162.965
150.000
127.000
125.262
105.000
103.860
100.000
100.000
100.000

92.252
78.903
78.604
73.500
73.000
68.401
65.000
60.860
60.000
55.000
53.000
50.000
50.000
45.000
40.000
37.172
20.000
15.600

34.931.482
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ارتباطات
ً - ارتباطات مت إغالقها ثالثا

برنامج بناء قدرات مؤسسات التمويل األصغر في البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية (CAPAF)(املرحلة األولى)
صندوق بوابة أكسيون إنترناشيونال

صندوق املؤسسة املصرفية العاملية النسائية لرسملة املؤسسات التابعة ـ املرحلة األولى
(ACODEP) احتاد االستشاريني بشأن تنمية مؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة واملتوسطة 

كومبارتاموس
شير

(NWTF) مشروع دانغانون 
االدخار األصغر بأفريقيا

(FINCA) تمع الدوليمؤسسة مساعدات ا
(CARD) مركز الزراعة والتنمية الريفية ـ الفلبني

إطار عمل التمويل األصغر ألفغانستان
نشرة األعمال املصرفية الصغرى (املرحلة األولى والثانية)

شبكة تثقيف وتشجيع املشروعات الصغيرة (املرحلة األولى والثانية)
بنك البرنامج الكيني وجمعية الكوا (Kwa) متعددة األغراض

(WOCCU لس العاملي لالحتادات االئتمانيةا) وكالة غواتيماال لتصنيف االحتادات االئتمانية
املبادرة التجريبية املعنية ببناء القدرات في أفريقيا

صندوق املؤسسة املصرفية العاملية النسائية لرسملة املؤسسات التابعة ـ املرحلة الثانية
شبكة التمويل األصغر (املراحل األولى، والثانية، والثالثة)

املبادرة التجريبية املعنية ببناء القدرات في آسيا
  (Kashf) مؤسسة كشف

مؤسسة أكسيون إنترناشيونال (املرحلة الثانية)
ACEP حتالف

ديجاردان الدولية للتنمية
مركز التمويل األصغر 

تخطيط أنشطة األعمال وتصميم النموذج املالي
(CASHPOR) جمعية االئتمان واملدخرات للفقراء املدقعني

دليل املراجعة املالية
العمل املعني بالسياسات ومنتدى التمويل األصغر املعني بالصني

السياسة الرفيعة املستوى املعنية بغرب أفريقيا
منظمة إنقاذ األطفال، منطقة الشرق األوسط

بنك أهانتامان الريفي
بنك نسواترميان الريفي
بنك سينتيناري الريفي 

جمعية زاكورا
 (IFFRI) أدوات تقييم أوضاع الفقر باستخدام

مدير األدوات
بنك فييتنام للفقراء

استعراض احلد االئتماني للتمويل األصغر
Promujer منظمة

ديجاردان الدولية للتنمية (املرحلة الثانية)
الدراسة الرئيسية 

مشروعات تكنولوجيا املعلومات املعنية بالتمويل األصغر
تقرير استهالكي خاص بأنظمة املعلومات

دراسة األثر اخلاصة مبطبوعة تقرير عن التنمية في العالم
 (PARMEC) دراسة غرب أفريقيا لقانون تنظيم مؤسسات أو تعاونيات اإلقراض واالدخار

Katalysis مؤسسة
الدراسة اإلقليمية املعنية بأفريقيا

XAC بنك
سوق التمويل األصغر االفتراضية 

2.832.323
2.500.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.600.000

1.400.00
1.260.00

1.0200.00
1.000.000

947.645
906.100
900.000
900.000
844.424
750.000
694.600
693.318

600.00
500.000
500.000
500.000
438.000
323.559
323.000
293.900
267.830
256.300
250.000
225.000
225.000
220.000
220.000
214.160
204.440
189.440
183.101
180.163
180.000
156.700
149.571
123.933
113.800
112.200

98.700
95.381
95.000
94.827
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ارتباطات
اجتماع رفيع املستوى 

نشر األدوات
املنتدى االستشاري الثالث

 Ennatien Moulthan Tchonnebat مشروع
متابعة استعراض األقران
إعداد دورة تدريبية آلسيا

(SafeSave) االدخار اآلمن
تقييم هيئة دعم التنمية الذاتية ألداء مؤسسات التمويل األصغر األفريقية 

Prizma مؤسسة
مؤمتر قمة االئتمان األصغر املعني مبنح الس الدراسية

عمال املصانع في الهند
تقييم مؤسسة برايد أفريكا للتمويل األصغر

مؤمترات مساندة صناعة التمويل األصغر في املرحلة األولى
قاعدة البيانات الرئيسية حلافظة اجلهات املانحة العاملية

NABWT مؤسسة
جرامني كوتا

مؤسسة سباندانا
مؤسسة أغاخان للمساندة الريفية

منتدى االئتمان والتنمية
Doveriye برنامج

مؤسسة التعاون اإلمنائي
برنامج التحرر من اجلوع

INDNET مؤسسة
كافو جيغنيو (رابطة احتادات االئتمان التعاوني في مالي)

 (PHILNET) مؤسسة
التسهيالت املالية الريفية
احتاد زامبوكو إلدارة األموال 

 (Banco do Nordeste do Brazil) بنك الشمال الشرقي في البرازيل
تدريب املدربني

مطبوعة ثورة التمويل األصغر
(SEWA) املساعدة الفنية لقطاع التأمني ببنك العامالت حلسابهن

حتليل الشبكات
(FECECAM) احتاد التعاونيات في بنن

الروابط مع املؤسسات غير املالية (جنوب أفريقيا)
 فيديو التمويل األصغر

وثيقة تصنيفات مؤسسات التمويل األصغر
تقييم ميكروسيف أفريقيا

التمويل األصغر املعني باإلسكان
بناء القدرات في سري النكا
توريق عمليات بنك جرامني

(DEVCAP) برنامج
بحث التواجد امليداني

مؤمتر املكسيك املعني بالتمويل األصغر
التمويل من أجل التعاون مع الفقراء (دليل العمليات) 

 (FORD-IDS) دراسة عن أثر
تقييم أوضاع الفقر – غرب أفريقيا

بنك االدخار احلكومي
املركز املعني بتنمية االعتماد على الذات 

وثيقة تقييم االئتمان
املقابلة الفعلية ملنهجيات تقييم األثر

92.690
84.600
77.970
75.000
73.511
72.780
70.600
70.000
65.000
63.000
56.053
56.000
53.100
52.954
50.000
50.000
50.000
50.000
50.500
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
49.020
46.135
44.600
41.868
40.450
40.000
36.170
35.000
32.090
30.500
30.000
25.950
25.700
25.000
21.140
20.000
19.235
19.178
18.685
17.920
13.000
13.000
10.000



|47 اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء: التقرير السنوي 2005

التزامات
 (DIRECT) وحدات تدريبية خاصة مبركز موارد معلومات اجلهات املانحة

املؤمتر املعني باللوائح التنظيمية واإلشراف
رسم مخطط إجراءات العمل

ً - مجموع االلتزامات املغلقة ثالثا

ً. االتصاالت، واملطبوعات، واعمال الترجمة، ومواقع اإلنترنت رابعا
بوابة التمويل األصغر 
االتصاالت واملطبوعات

مشروع الترجمة
املوقع اإللكتروني للمجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء (شامل الصيانة واإلدارة)

 برنامج املعاونني مع مركز التمويل األصغر 
ً. مجموع أنشطة االتصاالت رابعا

8.640
7.100
5.000

39.551.014

3.327.655
2.849.284

922.500
288.206

82.000
7.469.645



تعهدات ومساهمات اجلهات املانحة األعضاء باموعة االستشارية ملساعدة الفقراء
السنوات املالية 2004 - 2006 (بالدوالرات األمريكية)1

السنة املالية 2006السنة املالية 2005السنة املالية 2004

مساهمات عامة
البنك الدولي

أستراليا
مؤسسة اغريديوس

البنك
ب اآلسيوى للتنمية

بلجيكا
كندا

الدامنرك
املفوضية األوروبية
املفوضية األوروبية

البنك األوروبي لالستثمار
مؤسسة فورد

فنلندا
فرنسا
أملانيا
اليابان

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
مؤسسة التمويل الدولية

إيطاليا
لكسمبرغ

هولندا
النرويج
إسبانيا
السويد
سويسرا

اململكة املتحدة
الواليات املتحدة

مساهمات عامة
مساهمات مخصصة

6.325.000
338.300
100.000

377.845
369.058
423.986

200.000
293.328
179.790
284.150
300.000

635.100
434.445
200.000
476.190

430.416
399.980
400.000

12.167.588
825.000

12.992.588

5.525.000
338.300
100.000

388.725
369.050
520.063
638.288
638.288

200.000
344.578
198.795
331.250
300.000
300.000
300.000
397.500
440.241
400.000
465.239
366.690
391.430
400.000
474.938

13.828.383
31.787.063
15.615.446

25.125.000
338.300
100.000

369.058
520.063
611.625

242.040
200.000
344.578
184.478
331.250

300.000

400.000
476.190
366.690
391.430
400.000
474.938
300.000

11.475.640
1.650.762

13.126.402
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1 املساهمات التي لم تُستلم بعد محددة بخط مائل
و جديدة،  سنوية  كمساهمة  أمريكي  دوالر  هناك 500000  املالية 2006،  للسنة   ً أصال املوازنة  في  املوضوعة  الدولي  البنك  مساهمة  بني  من   2
4.625.000 دوالر أمريكي مأخوذة من إيرادات الفائدة املقدرة بـ 11 مليون دوالر أمريكي (انظر مالحظة 11 في القوائم املالية حول القوائم املالية).

3  املفوضية األوروبية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومؤسسة أرجيديوس  
4  املفوضية األوروبية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  والسويد
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