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   الجهات المانحة موجز
 2002 تشرين األول/ أكتوبر– 7رقم 

 

  التمويل األصغرمجال  فيالمانحة الجهات المساعدة في تحسين فعالية 
  

   الجهات المانحةإلىالتقارير ورفع شفافية التمويل األصغر 
  

وبدون المتابعة المتزامنة . ئها المالي واالجتماعيذات معنى عن أداو معظم مؤسسات التمويل األصغر من مشكالت في إنتاج تقارير دقيقة يتعان
للمؤشرات الصحيحة لألداء يكون من الصعب على مؤسسات التمويل األصغر والجهات المانحة الحكم على درجة التقدم في األداء وإدارة 

  . المخاطر
 تم شراؤها؟ التيمثل كم عدد أجهزة الكمبيوتر (المعنية سة ترغب الجهات المانحة عادة في تتبع كيفية استخدام التمويل المقدم منها من قبل المؤس

فهذا النوع من التقارير أقل قيمة من تقارير أداء )  آخر بنفس القيمةبشيءيمكن استبداله (، ونظراً ألن المال من المنقوالت )؟إصداره تم اًكم قرض
همة والضرورية إلدارة مؤسسة التمويل األصغر والحكم مشرات المؤسسية الالتقارير المقدمة للجهات المانحة غالباً ما تهمل المؤو. المؤسسة ككل

  . وأخيرا فإن إعداد تقارير منفصلة لكل ممول يضع عبئا غير منطقي على العديد من مؤسسات التمويل األصغر. على أدائها ومقارنتها مع اآلخرين
كون أداة قوية لتحسين أداء وشفافية مؤسسة التمويل األصغر إذا تضمنت التقارير تومع ما سبق فإن عملية إعداد التقارير للجهات المانحة يمكن أن 

) األصولالعائد المعدل على : مثل(، واالستدامة المالية ) في خطر الحافظة:مثل( به للمؤشرات الرئيسية كتحصيل القروض  وموثوقاًعرضاً مستقالً
  .الزبائن/ومستويات فقر العمالء
هي المعلومات الدقيقة المتزامنة حول األداء المالي واالجتماعي لمؤسسة التمويل األصغر، " الشفافية " التمويل األصغر؟ال مجما هي الشفافية في

 . متضمنة إنتاج المعلومات وتأكيدها ورفع التقارير واستخدام هذه المعلومات

  
  
  
  
 

  
  
  

  : التالية مثلاء السليم للعديد من العمليات المميزةكما هو موضح في الشكل أعاله، فإن الشفافية المالية تعتمد على األد
 . تجمع وتنتج تقارير عن بيانات متزامنة ودقيقة ومفيدةالتي نظم المعلومات •

 . أمانة هذه البيانات وتعبيرها عن الواقعنن يضمناا اللذالرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي •

 .اء المؤسسات النظيرة، بالمقارنة بأدالمقارنة بمقاييس الصناعة ومعاييرها •

 .تقييم جودة األداء •

 . بالمقاييس المطبقةااللتزام تتلقى ودائع من قبل السلطات المالية لضمان التي على المؤسسات اإلشراف: وأخيراً •

د ترغب بعض الجهات الزبائن، كما ق/الشفافية من حيث جانب األداء االجتماعي يجب أن تشمل، على أقل تقدير، معلومات عن مستويات فقر العمالءف
" األثر"المعلومات الموثوق بها حول أن  ومن المعروف. الزبائن الفقراء/المانحة في الحصول على معلومات حول اآلليات المستخدمة الستهداف العمالء

 .رير الدورية العادية التكاليف وال يجب طلبها كجزء من التقا باهظةُ- الزبون نتيجة للخدمات المالية/والتي تقيس العائد على العميل

  
  

 

ف
 اإلشرا

ف
صني

 الت

التقييم
 /

س
قيا

األداء
 

صناع
س ال

المقارنة بمقايي
ة

التدقيق 
الخارجي

نظم  الرقابة الداخلية
إدارة

ت
 المعلوما



 

CGAP Donor Team: CGAP European Office c/o The World Bank 66, avenue d’Iena 75116 Paris FRANCE CGAP  
Contact: helpdesk@cgapdirect.org - CGAP Donor Information Resource Centre (DIRECT) -- www.cgap.org/direct 

  فوائد الشفافية
هتمام وتمكنه تحتاج إلى  امناطق الضعف التي معرفة  إن المعلومات الصحيحة تساعد مدير مؤسسة التمويل األصغر على .الشفافية تحسن األداء •

 الصناعة والمؤسسات النظيرة مما يمنحهم للمديرين أيضا بمقارنة أنفسهم بمقاييسيسمح من اتخاذ قرارات أفضل، كما أن توفر المعلومات بحرية 
 .حافزا قويا لتحسين أدائهم

 إن المعلومات الدقيقة التي تلتزم بالمقاييس المعروفة تمكن الجهات المانحة والمستثمرين اآلخرين من فهم أداء .الشفافية تجتذب الجهات المانحة •
 لمعرفة التقدم في تحقيق واالجتماعيةت، ويمكن عندئذ متابعة المؤشرات المالية مؤسسة التمويل األصغر واتخاذ قرارات تمويلية مدعمة بالمعلوما

 .النتائج المتوقعة في المستقبل

على عرض واضح ومباشر لشروط المنتج، وخاصة نسب االطالع زبائن مؤسسة التمويل األصغر / من حق عمالء.الزبائن/العمالءتحمي الشفافية  •
للزبائن مدى /الزبائن والمؤسسات األخرى التي تتلقى الودائع توضح معلومات األداء المنشورة للعمالء/متلكها العمالءفي التعاونيات التي يف. الفائدة

 .جودة اإلدارة وسالمة ودائعهم

 

  تقارير الجهات المانحة مفتاح للشفافية
  : بما يليكوبة فإننا ننصح لما يلعبه الممولون الرئيسيون والجهات المانحة من دور في تحديد التقارير المطلنظراً

التركيز على المؤشرات الرئيسية قْم بالتركيز على التقارير التي تركز على كيفية استخدام أموال الجهة المانحة والتي تخص كل مشروع على حدة، و •
 . القروض والفعالية واالستدامة المالية والوصول للفقراء حافظةألداء مؤسسة التمويل األصغر مثل جودة

 تقترحو .مع الجهات المانحة األخرى على مقاييس التقارير لمؤسسة التمويل األصغر، وتصميم نماذج مشتركة للتقارير كلما أمكن ذلكاالتفاق  •
 . إرشادات عرض القوائم المالية أدنى من معلومات التقارير المالية في وثيقة  حداًالمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء

 .  دوري لتقارير األداء من قبل طرف مستقل مثل مدقق أو مصنف أو خبير استشاري على تأكيدالحصول •

التمويل األصغر من خالل شبكات مؤسسات مجال  مع الجهات األخرى العاملة في مؤسسات التمويل األصغر  مشاركة بيانات األداء الخاصة بطلب •
مركز  أو خدمات اإلنترنت مثل )Microbanking Bulletin(الصغر  البالغةية مثل نشرة األعمال المصرفاإلصدارات القياسية التمويل األصغر و

 . )Microfinance Information eXchange (خدمة تبادل المعلومات حول التمويل األصغر

 .  إذا لم يكن لدى موظفي الجهة المانحة الوقت لمراجعتها بحرصخاصة التقارير غير الضرورية تجنْب •

  يالمؤسستقارير قائمة على األداء   لمشروع على اتعتمدتقارير   

   لمؤسسة التمويل األصغرالمؤسسياألداء    الجهة المانحةتمولهمشروع معين   التركيز 

 الجهة المانحة مثل القروض تمولهالمخرجات من مشروع معين   المؤشرات
   األخرى لتمويل الجهة المانحةاالستخدامات تم تمويلها أو يالت

، االستدامةو مثل السداد، ية الجوهرمؤسسيالمؤشرات األداء 
  . الزبائن/الفعالية، ومستويات فقر العمالءو

  مفيدة بصورة أساسية لألغراض الداخلية للجهة المانحة  استخدام البيانات
 الجهة المانحة والقطاع ككل ومفيدة لمؤسسة التمويل األصغر

 األداء مقاييس بوضع  تقود األداء الكفء وتسمححيث
  .يرهومعاي

  مقاييس أو نماذج مشتركة  نماذج متعددة لجهات مانحة متعددة  النموذج

 يمكن ذلك عن طريق إتاحة التمويل الالزم لتطوير الخبرة المحلية لتحليل وجمع وإعداد تحسين الشفافية في التمويل األصغر؟زيادة كيف يمكن للجهات المانحة 
من شبكات التمويل األصغر إلى المقيمين بدءاً يل األصغر، فإن وجود الخبرة المحلية على جميع المستويات التقارير حول المعلومات المالية لمؤسسة التمو
 . ضروري لضمان وجود صناعة تتسم بالشفافية والمدققين إلى المراقبين من البنوك والمشرفين

معجم المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء، ) (Financial Transparency: A Glossary of Terms( ،"مصطلحاتمعجم ال: الشفافية المالية: " دوريات/مقاالت. لالطالع على المزيد من المعلومات
 CGAP Update Brochure(، نشرة عن مستجدات المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء "بناء البنية األساسية لصناعة التمويل األصغر: التركيز على الشفافية المالية"؛ و)2001تشرين الثاني /نوفمبر

  ؛Tor Jansson تأليف) 2002بنك التنمية للبلدان األمريكية، : واشنطن العاصمة" (من القرية إلى وول استريت: التمويل األصغر" ؛)2001تشرين الثاني /نوفمبر) (

 Resource Guide to":الصادرة بعنوان ،2001تشرين الثاني /، نوفمبر22 زة رقممذكرة مناقشة مركو؛ )2001تشرين الثاني /نوفمبر(، 7نشرة األعمال المصرفية البالغة الصغر، رقم 

Microfinance Assessments"؛ والدراسة الصادرة بعنوان" :The Rise and Fall of Corposol: Lessons Learned from the Challenges of Managing Growth " بقلمJean 

Steege) 1998آب /سات المتعلقة بالتمويل األصغر في الوكالة الدولية للمعونة األمريكية، أغسطسواشنطن العاصمة، أفضل الممار .(  
ــت ــع اإلنترن  - CGAP Phase III Strategy - http://www.cgap.org/html/p_other_documents.html#cgap strategy. Microfinance Information eXchange :مواق

www.themix.org. The MIX Market -www.mixmarket.org. MicroBanking Bulletin - http://www.mixmbb.org/en/home.asp   
  


