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البنوك التجارية والتمويل األصغر: 
مناذج النجاح اآلخذة في التطور

ً كبيرة محتملة لتقدمي اخلدمات املالية املتعلقة  يشكل العمالء من ذوي الدخول املنخفضة سوقا
هذه  وتعرض  بنجاح.  السوق  هذه  دخول  من  التجارية  البنوك  من  متزايد  عدد  متكَّن  وقد  باألفراد، 
املذكرة النتائج التي توصل إليها بحث حديث العهد أجرته اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، 
اجلهات  من  جهة   30 تضم  مجموعة  وتساندها  األصغر،  التمويل  ملوارد   ً عامليا  ً مركزا تُعتبر  والتي 

املانحة املتعددة والثنائية األطراف، وتلك التي تتبع القطاع اخلاص. 
املنخفضة،  الدخول  لذوي  تُقدَّم  التي  املالية  اخلدمات  من  الفئة  تلك  األصغر  التمويل  يشكّل 
ً ("أصغر")، وعادةً ما يكون أقل من متوسط نصيب  ً غالبا حيث يكون حجم وحدة املعامالت صغيرا
باختالف  يختلف  األصغر  للتمويل  الدقيق  التعريف  بيد أن   ،[ً احمللي [سنويا الناجت  إجمالي  من  الفرد 
البلد. فقد أثبتت بعض املؤسسات الرائدة املعروفة، والتي بدأت عملها في السبعينيات من القرن 
العشرين، مثل بنك جرامني في بنغالديش ومؤسسة ACCION إنترناشيونال في أمريكا الالتينية، 
أن الفقراء ميكن أن يكونوا من ذوي اجلدارة االئتمانية. أما اليوم، فقد أصبح قطاع التمويل األصغر 
التمويلي،  والتأجير  والتأمني،  والتحويالت،  واالدخار،  االئتمان،  من   – املالية  اخلدمات  كافة  يغطي 
باطراد.   املالية  اخلدمات  مقدمي  من  متنوعة  مجموعة  توفرها  التي   – أخرى  خدمات  إلى  باإلضافة 
وفي عام 1998، وصفت اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء البنوك التجارية بأنها "جهات فاعلة 

جديدة في مجال التمويل األصغر."1
وبعد مرور سبعة أعوام، ليس هناك ما يدعو للعجب من ازدياد أهمية الدور التي تضطلع به 
البنوك التجارية في العديد من أسواق اخلدمات املالية في جميع أنحاء العالم. ومقارنة بالعديد من 
تنافسية  مبميزات  التجارية  البنوك  تتمتع  األصغر،  التمويل  خلدمات  املقدِّمة  القائمة  اجلهات 
القائمة،  وأنظمتها  وبنيتها  املعروفة،  التجارية  أسمائها  مثل  النواحي،  من  عدد  في  محتملة 

وقدرتها على الوصول إلى رأس املال.
يحظى التمويل األصغر - مبا ميثله من فرصة جتارية - باهتمام اجلهات املصرفية الرئيسية. فقد 
التمويل  حول  خاصة  مقالة   The Banker بانكر  ذا  مجلة  من   2005 فبراير/شباط  عدد  في  جاء 
األصغر. حيث أقرت بذلك في افتتاحية هذا العدد قائلة: "لقد أدرك العاملون في اال املصرفي اآلن 
يساعدوا  كي  أمامهم  الفرصة  إتاحة  وأن  اآلخرين،  مثل  مثلهم  احتياجات  لهم  الفقراء  أن  فقط 
ً تفتح آفاق األسواق املالية العاملية على فئة  ً فحسب، ولكنها أيضا ً ناجحا أنفسهم ال تعد خيارا

ً من األصول وأسواق املستهلكني."2 جديدة متاما
حول  الفقراء  ملساعدة  االستشارية  اموعة  بحوث  أحدث  هذه  املركَّزة  املناقشة  مذكرة  تُبرز 

الطرق اتلفة التي جنحت من خاللها البنوك التجارية في دخول سوق التمويل األصغر.

1 Baydas, Graham, and Valenzuela, Commercial Banks in Microfinance: New Actors in the Microfinance World, 1998, 
www.cgap.org/publications/focus_notes.html

2 The Banker, February 2005, p. 6

إقامة خدمات مالية للفقراء 

من  كلٌّ  املذكرة،  هذه  بتأليف  قام 
أخصائيي  كبير  إيسرن،  جينيفر 
باموعة  األصغر  التمويل 
الفقراء؛  ملساعدة  االستشارية 
بورتيوس.  دافيد  واالستشاري 

إلى  الشكر  توجيه  املؤلفان  يود 
واملؤسسات  األفراد  من  العديد 
في   ً قيما  ً إسهاما أسهموا  الذين 
إعداد هذه الدراسة. وتتضمن هذه 
الدراسة دراسات حالة مت جتميعها 
في الفترة ما بني 2004-2003، من 
االستشارية  اموعة  أبحاث 
أشرفت  التي  الفقراء  ملساعدة 
مبساعدة  إيسرن  جينيفر  عليها 
وجوتام  كرين,  وتيفني  براون,  ماثيو 
إليزابث  من  كلٌّ  قام  وقد  إفاتوري. 
وأوسا  توماس،  وجانيت  ليتلفيلد، 
من  وجميعهم  سانانيكون، 
العاملني في اموعة االستشارية 
بإضافة   ، الفقراء  ملساعدة 
كما  ومفيدة.   مدروسة  تعليقات 
الشكر  تقدمي   ً أيضا املؤلفان  يود 
املذكورة  املؤسسات  كافة  ملمثلي 
خبراتهم. بتبادل  ترحيبهم  على 



تقدمي  مجال  في  العاملة  القائمة  اجلهات  خالل  من  العمل 
خدمات التمويل األصغر عن طريق: 
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ما هي أسباب دخول سوق التمويل األصغر؟ 

تقدمي  على  البنوك  البلدان  من  عدد  في  احلكومات  أجبرت 
مثل  قطاعات  إلى  االئتمان،  خاصة  املالية،  اخلدمات 
املشروعات الصغيرة أو الزراعية، والتي تعتبر من األولويات 
االجتماعية.  غير أن استخدام هذا النوع من اإلكراه األدبي 
مستدامة  مناذج  خلق  إلى  عام  بشكل  يؤدِ  لم  القانوني  أو 

لتقدمي اخلدمات.
باستطالع  باطراد  التجارية  البنوك  تقوم  ذلك،  ومع 
بدأت  كما  اخلاصة،  أغراضها  خلدمة  األصغر  التمويل  سوق 
بعض هذه البنوك في دخول هذه السوق ال لشيء إال ألنهم 

ً مستدامة للربح والنمو.  يرون فيها فرصا
أسواق  في  متزايدة  منافسة  التجارية  البنوك  تواجه 
خدمات األفراد املصرفية التقليدية اخلاصة بها، مما يؤدي إلى 
النظرة  ذات  البنوك  تقوم  لذا  الربح.  هوامش  تقلص 
املستقبلية باستطالع أسواق محتملة جديدة من شأنها 

زيادة عدد العمالء مع حتقيق هوامش ربح مقبولة. 
عدد  الفقراء  ملساعدة  االستشارية  اموعة  وتُقدر 
العمالء احملتملني في سوق التمويل األصغر مبا يصل إلى 3 
باليني عميل.3 ويحصل حوالي 500 مليون منهم اآلن على 
خدمات من مؤسسات مالية ذات توجه اجتماعي، وتتفاوت 
التوفير  مكاتب  وبنوك  التعاونيات  بني  ما  املؤسسات  هذه 
عمالء  ليضم  املالية  خدماتها  نطاق  يتسع  التي  البريدية 
 ً آخرين غير عمالء البنوك التجارية التقليدين.  بيد أن عددا
اخلدمات  مظلة  خارج  يزال  ال  احملتملني  العمالء  من   ً كبيرا

املصرفية.
اموعة  أجرته  العهد  حديث  استقصاء  في 
 ً االستشارية ملساعدة الفقراء، مت حتديد أكثر من 225 بنكا
مجال  في  تعمل  أخرى  رسمية  مالية  ومؤسسة   ً جتاريا
 ً أرباحا منها  بعضٍ  على  اال  أدر  وقد  األصغر.4  التمويل 
في  املتخصصة  البنوك  بعض  أرباح  اآلن  وتفوق  كبيرة. 
مجال التمويل األصغر متوسط أرباح القطاع املصرفي في 

بلدانها (انظر شكل رقم 1). 
بيد أن حتقيق النجاح ليس مضموناً، فقد حاولت بعض 
نيت  مُ ولكنها  السوق  هذه  في  خدماتها  تقدمي  البنوك 
تعجلت  ألنها  أو  السوق  طبيعة  تفهم  لم  ألنها  بالفشل 
من   ً عددا تُقدِّم  فهي  الناجحة  البنوك  أما  النجاح.  حتقيق 

الدروس لتحتذي بها البنوك التي تدرس هذه السوق اآلن.

شكل 1
(BancoSol) بنك

البنوك البوليفية 

بنك رابطة هيئات التنمية 
(ACLEDA) االقتصادية احمللية

البنوك الكمبودية

(MiBanco) بنك

بنوك بيرو 

بنك البرنامج الكيني ملؤسسات 
(K-Rep) األعمال في املناطق الريفية

البنوك الكينية 
بنك التنمية الريفي 

املئوي (CERUDEB) ـ أوغندا
البنوك األوغندية

3 Christen, Rosenberg, and Jayadeva,  Financial Institutions with a 

“Double Bottom Line,” 2004
4 Isern, Ritchie, Crenn, and Brown, “Review of Commercial Bank 

and other Formal Financial Institution Participation in 

Microfinance,” 2003. 
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العائد على امللكية ملقدمي خدمات التمويل األصغر
متوسط العائد على امللكية موعة من البنوك النظيرة على املستوى احمللي

Bankscope :كافة البيانات حتى نهاية 2003. املصدر

كيفية الدخول إلى سوق التمويل األصغر  

االستشارية  اموعة  أجرته  الذي  االستقصاء  أوضح 
ملساعدة الفقراء بشأن البنوك العاملة في مجال التمويل 
ذلك  ويرجع  السوق.  لدخول  واحد  نهج  يوجد  ال  أنه  األصغر 
التنافسية  البيئة  وكذا  العمل  أهداف  أن  إلى  ببساطة 
والتنظيمية تختلف من بنك إلى آخر.  وتوجد أمام البنوك 
مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من املناهج لتختار منها 

عند دخول سوق التمويل األصغر. 
 - رئيسيتني  فئتني  إلى  احلالية  املناهج  تقسيم  وميكن 
مباشرة وغير مباشرة – وذلك بناءً على كيفية اتصال البنك 
بالعميل. فهناك بعض البنوك التي تدخل السوق مباشرةً 
عن طريق توسيع نطاق عمليات اخلدمات املصرفية املقدمة 
خالل  من  وذلك  األصغر"،  "املستوي  إلى  تصل  كي  لألفراد 
إقامة  مثل  منفصلة،  شركة  إقامة  أو  داخلية  وحدة  إنشاء 
شركة لتقدمي اخلدمات أو مؤسسة مالية متخصصة. بينما 
مع  العمل  طريق  عن  مباشر  غير   ً نهجا أخرى  بنوك  تتخذ 
اجلهات القائمة والعاملة في مجال تقدمي خدمات التمويل 
الفقراء  ملساعدة  االستشارية  اموعة  قامت  وقد  األصغر. 
بتحديد ستة مناهج مختلفة تستخدمها البنوك من أجل 

دخول سوق التمويل األصغر. 
توفير اخلدمات مباشرةً من خالل:

وحدة داخلية لتقدمي خدمات التمويل األصغر، أو 
مؤسسة مالية متخصصة، أو 

شركة لتقدمي خدمات التمويل األصغر. 

بعمليات  القيام  على  خارجية  جهات  مع  التعاقد 
اخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد، أو 

توفير القروض التجارية ملؤسسات التمويل األصغر، أو 
توفير البنية األساسية والنظم. 
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والظروف  البنك  من   ًّ كال يالئم  الذي  النهج  اختيار  إن 
ً لتحقيق النجاح في  ً مهما احمليطة منذ البداية يعتبر عامال
املنطقية،  املسوغات  من  يخصه  ما  نهج  ولكل  املستقبل. 
القسم  ويبني  والتكاليف.  النجاح،  وعوامل  ااطر،  وصورة 
التالي النموذج األساسي لكل نهج وما يحدث من اختالفات 
في كل حالة، باإلضافة إلى أمثلة مختارة من البنوك التي 
تتبع كل نهج. ويوضح الرسم البياني لسير عمليات اتخاذ 
القرار في الشكل رقم 2 كيف أن اختيار النهج قد يختلف 

باختالف العوامل.

توفير اخلدمات مباشرةً

الوحدة الداخلية
في  األصغر  التمويل  خدمات  النموذج  هذا  وفق  البنك  يوفر 
نطاق هيكله املؤسسي القائم. فقد تقام وحدة متخصصة 
داخل البنك (الوحدة الداخلية) إلدارة العمليات ذات الصلة 
األصغر  التمويل  وحدة  تشكل  ال  حيث  األصغر.  بالتمويل 
تنظيمية  للوائح  تخضع  كذلك  وال   ً منفصال  ً قانونيا  ً كيانا
التمويل  عمليات  تؤدي  بينما  البنك.  لوائح  عن  تختلف 
موظفيه.   وجهاز  القائمة  البنك  أنظمة  تعزيز  إلى  األصغر 
حيث تتطلب الوحدة الداخلية إجراء تعديالت على أنظمة 

الصلة  ذات  العمليات  متليه  ما  مع  لتتالءم  وإجراءاته  البنك 
تعطي  وقد  متخصصة.  متطلبات  من  األصغر  بالتمويل 
ً أكبر من االستقاللية إلى الوحدة الداخلية عن  البنوك قدرا
وإجراءات  األنظمة،  من  منفصلة  مجموعة  وضع  طريق 
القروض، وسياسات التوظيف، ونظم اإلدارة العامة، خاصة 
أقسام  من  بالعديد  الوحدة  تتصل  أن  وميكن  الوحدة.  بتلك 
أو  لألفراد  املقدمة  املصرفية  اخلدمات  أقسام  مثل  البنك 

القروض االستهالكية. 
ميتلك بنك منغوليا الزراعي، والذي يعمل وفق نهج الوحدة 
 ً الداخلية، أكبر شبكة فروع في منغوليا تضم 379 موقعا
(93 في املائة منها في املناطق الريفية). وقد جنح في اخلروج 
إستراتيجية  إطالق  أعقاب  في  الدولة  ملكية  نطاق  من 
التعديل الطموحة عام 1999.  ومبجرد أن تولى فريق اإلدارة 
عبارة  البنك  التي قدَّمها  القروض  أدوات  كانت أولى  اجلديد، 
األعمال  مؤسسات  لصالح  العامل  املال  رأس  قروض  عن 
التجارية الصغيرة والصغرى. ومنذ ذلك الوقت، أضاف البنك 
من  ومجموعة  التحويلية؛  املدفوعات  شملت  أخرى،  أدوات 
أدوات االدخار؛ والقروض املقدمة ألصحاب مشروعات العمل 
والرعاة؛  التقاعدية،  املعاشات  وأصحاب  املتوسطة،  احلر 
والقروض بضمان املرتب؛ والقروض الزراعية. وقد وضع البنك 
السوق،  من  كبيرة  شريحة  تناسب  لكي  متخصصة  أدوات 

الشكل رقم 2 الرسم البياني لسير عمليات اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في مجال التمويل األصغر 

أمثلة 
مختارة

البنك الزراعي 
منغوليا

Finadav
بنن

Sogesol
هايتي

بنك الشركة الهندية 
احملدودة للتسليف 

واالستثمار الصناعي-الهند

بنك
أفريقيا 

بنك غارانتي 
تركيا

النهج

إقامة وحدة 
داخلية 

املؤسسات 
املالية 

املتخصصة

شركة 
خدمات

التعاقد مع جهات خارجية 
على عمليات اخلدمات 
املصرفية املقدمة لألفراد

القروض التجارية 
املقدمة ملؤسسات 

التمويل األصغر 

توفير البنية 
األساسية 
والنظم

توفير 
اخلدمات 
مباشرةً  

العمل من خالل 
اجلهات القائمة 
املقدمة خلدمات 
التمويل األصغر

االعتبارات الرئيسية

أهداف العمل 

املنافسة

البيئة 
التنظيمية 

حجم السوق

 البنية 
األساسية 

والنظم القائمة

عوامل أخرى

دراسة التمويل 
األصغر 

قرارات  أنشطة 
األعمال

ما تفرضه 
احلكومة 

املسوغات املنطقية

www.cgap.org/commercialbanks/profiles.html يتوفر ملخص وصفي من صفحتني لكل من النماذج الستة على املوقع اإللكتروني
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وذلك من أجل تنويع قاعدة عمالئه. وقد صممت كل األدوات 
املوظفني  جهاز  بتقدميها  ويقوم  الفروع  في  تندمج  كي 
عن  البنك  أبلغ   ،2004 فبراير/شباط  وحتى  املوجود. 

العمليات التالية:
مليون   19 إلى  تصل  وصغرى  صغيرة  قروض  حافظة 
دوالر أمريكي، وتضم أكثر من 13.400 قرض قائم (39 
قيمة  إجمالي  أما  القروض).  إجمالي  من  املائة  في 
دوالر  مليون   50 إلى  فتصل  البنك،  قروض  حافظة 
أمريكي، وتضم أكثر من 128.200 قرض قائم. ويصل 

 .ً ً أمريكيا متوسط القرض القائم إلى 382 دوالرا
75.5 مليون دوالر أمريكي مودعة في 377.400 حساب 
توفير. ويصل متوسط رصيد حساب اإليداع إلى 200 

دوالر أمريكي. 
أكثر من 15.400 من التحويالت احمللية في الشهر متثل 
التحويل  متوسط  ويبلغ  أمريكي.  دوالر   260.000

.ً ً أمريكيا الواحد 17 دوالرا
عام  املائة  في   44.2 إلى  امللكية  على  العائد  وصل 
2003، كما يبقى معدل املتأخرات أقل من 2 في املائة 
أحد  الزراعي"  "البنك  ويعتبر  منتظمة.5  بصورة 

ً في منغوليا. البنوك األكثر ربحا
يطبق منوذج الوحدة الداخلية في مختلف أنحاء العالم، مبا 
الشعب  وبنك  تنزانيا؛  في  التجاري  أكيبا  بنك  ذلك  في 
في  التضامن  وبنك  مصر؛  في  القاهرة  وبنك  اإلندونيسي؛ 

إكوادور؛ وبنك التعاون في كينيا. 

املؤسسات املالية املتخصصة
ً من إنشاء وحدة داخلية، قد يقرر البنك تشكيل كيان  بدال
لالضطالع  املتخصصة)  املالية  (املؤسسة  منفصل  قانوني 
املصرفية  السلطات  وتقوم  األصغر.   التمويل  بأنشطة 
املالية  للمؤسسة  التنظيمية  اللوائح  بوضع  احمللية 
مؤسسة  أو  متويل  كشركة  عادةً  وترخصها  املتخصصة 
املؤسسة  تلك  البنك  ميلك  وقد  مصرفية،  غير  مالية 
ومستثمرون  شركاء  معه  فيها  يشترك  أو  بالكامل، 
إستراتيجيون. وتقدم املؤسسة املالية املتخصصة خدمات 
وصرفها،  القروض،  تقدمي  وتشمل  لألفراد،  األصغر  التمويل 
وحتصيلها باإلضافة إلى خدمات مالية أخرى كما هو مذكور 
في ترخيصها. وحتتفظ املؤسسة املالية املتخصصة بهوية 
مؤسسية، ونظام إدارة عامة، وإدارة، وجهاز موظفني، ونظم 
اجلديدة،  املؤسسة  تستخدم  وقد  األم.  البنك  عن  منفصلة 
على سبيل االختالف عن النموذج، البنيةَ األساسية اخلاصة 
املعلومات،  تكنولوجيا  املكاتب،  (أماكن  األساسي  بالبنك 
وتعمل  استقاللية  أكثر  تكون  أو  إلخ.)  اخلزانة،  احملاسبة، 

مبفردها. 
في عام 1995، بدأ بنك التمويل في بنن عمليات التمويل 
والقروض  اإلسكان  قروض  تقدمي  طريق  عن  األصغر 
إلى  باإلضافة  األجور  ذوي  العمال  من  لألفراد  االستهالكية 
األصغر. التمويل  مؤسسات  إلى  قروض  تقدمي 

صرف  خدمات  توفير  في  البنك  بدأ  الفترة،  تلك  وخالل 
باالقتراض.  قامت  التي  األصغر  التمويل  ملؤسسات  مجانية 
املزيد  التمويل على معرفة  ساعدت تلك التجربة بنك  وقد 
املعامالت  وأساليب  األصغر  التمويل  عمالء  قاعدة  عن 
البنك  قرر  الثاني 1998،  نوفمبر/تشرين  وفي  بهم.   اخلاصة 
توسيع نطاق العمليات وإنشاء وحدة داخلية إلدارة عمليات 
التمويل األصغر اخلاصة به.  باالستفادة من جناحه املتنامي، 
البنك  عن  الداخلية  األصغر  التمويل  وحدة  انفصلت 
وأصبحت مؤسسة مالية متخصصة قائمة بذاتها، وأطلق 
املؤسسة  وبدأت   .Finadev فينادف  اسم  البنك  عليها 
املساهمني:  هؤالء  مع   2001 يوليو/متوز  في  عملها  اجلديدة 
مكتب اإلدارة املالية الهولندي، والفايت بارتيسيبِشن، وبنك 
-Finan وبنك ،(Financial Bank Benin) بنن للخدمات املالية

 .cial Bank Holding
وتستأجر فينادف مكاتب في خمسة من فروع بنك بنك 
ً عن  بنن للخدمات املالية التي يبلغ عددها ستة فروع، فضال
مديران  فينادف  إدارة  ويتولى  مستقلني.   فرعني  امتالكها 
املؤسسة  موظفي  باقي  أما  البنك،  موظفي  من  منتدبان 
ً - من أجل العمل فيها.  وفي البداية،  فقد عينوا – خصيصا
البنك،  إلجراءات  املشابهة  اإلجراءات  من  العديد  هناك  كان 
بها  اخلاصة  اإلجراءات  فينادف  وضعت  الوقت،  مبرور  ولكن 
االستعالمات،  وخدمات  القروض،  مبراجعة  يتعلق  فيما 
 ،2003 األول  ديسمبر/كانون  وحتى  إلخ.  البشرية،  واملوارد 
عمالء  من  عميل   14.000 إلى  خدماتها  فينادف  قدمت 
القروض، وبلغت قيمة حافظة القروض القائمة 9.8 مليون 
بلغ  امللكية  على   ً عائدا فينادف  حققت  كما  أمريكي؛  دوالر 
احلافظة  نوعية  جودة  ارتفاع  على  احلفاظ  مع  املائة  في   5.2
 30 ملدة   <) للمخاطر  املعرضة  احلافظة  قيمة  وصلت  كما 

ً) إلى 1.05 في املائة.6  يوما
من  عدد  أنشئ  املاضية،  القليلة  السنوات  وفي 
املؤسسات املالية املتخصصة األخرى، مثل شركة التمويل 
ومؤسسة  األردني؛  األهلي  للبنك  التابعة  األهلية  األصغر 
اجلامايكية  الوطنية  الصغيرة  األعمال  أنشطة  قروض 
وبانكو  اجلامايكية؛  الوطنية  البناء  جلمعية  التابعة  احملدودة 
بانك  وتيبا  ميكروامبرِساس؛  وبانستادو  دشيل  إستادو  ديل 

وتيبا كريديت بجمهورية جنوب أفريقيا.  

شركات اخلدمات
 ً كيانا البنك  ينشئ  اخلدمات،  شركات  إحدى  لنموذج   ً وفقا
خدمات  توفير  أجل  من  اخلدمات)  (شركة  مالي  غير   ً قانونيا
وعلى  احلافظة.  إدارة  وخدمات  الصغرى  القروض  تقدمي 
تقوم ما  عادة  املتخصصة،  املالية  املؤسسات  من  النقيض 

5 Dryer، Morrow, and Young, “Case Study: The Agricultural Bank of 
Mongolia,” 2004

أبريل/نيسان  املدير في  ونائب  مايو/أيار 2004،  فينادف في  لقاءات مع رئيس   6
2004؛ وقوائم فينادف املالية وتقارير األداء عن العام 2003؛ وموقع فينادف 

 .www.finadev.org على اإلنترنت
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ال  أنها  كما  محدودية،  أكثر  بعمليات  اخلدمات  شركات 
منفصل.  بشكل  املصرفية  السلطات  لتنظيم  تخضع 
(املدخرات،  األخرى  املالية  اخلدمات  وأدوات  القروض  تسجل 
التحويالت، وخدمات املدفوعات، إلخ.) املقدمة لعمالء شركة 
لشركة  يكون  ما  وعادة  األم.    البنك  سجالت  في  اخلدمات 
وجهاز  وإدارة،  عامة،  إدارة  ونظام  مؤسسية،  هوية  اخلدمات 
موظفني، ونظم منفصلة (رغم أن نظم املعلومات عادة ما 
تكون متصلة بشكل مباشر بتلك النظم اخلاصة بالبنك).   
ً منها.  غير  وقد ميلك البنك شركة اخلدمات بأكملها أو جزءا
إشراك  على  القدرة  للبنك  يتيح  اخلدمات  شركة  هيكل  أن 
مجال  في  بخبرة  يتمتعون  الذين  الفنية  اخلدمات  مقدمي 
تقدمي خدمات التمويل األصغر ومستثمرين آخرين مهتمني 
وهو  األسهم،  في  االستثمار  في  شركاء  باعتبارهم  بذلك، 
داخلية.   وحدة  أية  مع  به  القيام  للبنك  ميكن  ال  الذي  األمر 
وميكن أن تعمل شركة اخلدمات في أماكن مخصصة داخل 

فروع البنك أو في مكاتب منفصلة قريبة من البنك. 
وفي أواخر عام 1999، شرع بنك SOGEBANK، وهو أحد 
شركته  إقامة  في  هايتي،  في  الكبرى  التجارية  البنوك 
املدفوعة باإلدارة من أجل دخول سوق التمويل األصغر. ويذكر 
بتقدمي  قيامه  وراء  األسباب  من  العديد   SOGEBANK بنك 
إلغاء  مع  محسنة  تنظيمية   ً أوضاعا تشمل  التي  اخلدمات 
القانونية  االحتياطيات  وتخفيض  الفائدة  أسعار  سقوف 
ناجحة  جتارية  مؤسسات  من  التوضيحي  واألثر  املطلوبة؛ 
روح  فيها  تتزايد  بيئة  ظل  في  العمالء  فقدان  وخطر  أخرى؛ 
التنافس؛ باإلضافة إلى حتقيق سمعة جيدة كجهة فاعلة 

.ً مسؤولة اجتماعيا
ً لدخول  ً إستراتيجيا وقد احتل بنك SOGEBANK موقعا
التي  املدخرات  من  به  بأس  ال   ً نصيبا ميتلك  ألنه  السوق  هذا 
يودعها صغار املدخرين، كما أنه طوَّر من قدراته على إجراء 
-SOGE اطر، أنشأحجم معامالت كبير. ومن أجل تقليل ا

ً مع  ً مشتركا BANK شركةَ SOGESOL باعتبارها مشروعا
شركاء إستراتيجيني. وقد مت صرف القروض األولى إلى عمالء 
(ال   .2000 الثاني  نوفمبر/تشرين  في   SOGESOL شركة 
البنك  ترخيص  على  احلصول  إلى   SOGESOL شركة حتتاج 
الذي تتبعه، وذلك لتجنب املتطلبات املرهقة لرفع التقارير.) 
وبجانب تقدمي االئتمان، ومن خالل ترتيبات مشابهة، ميكن أن 
االدخار،  خدمات  عمالئها  إلى   SOGESOL شركة  تقدم 
بني  اخلدمات  تقدمي  اتفاق  ومبوجب  والتحويالت.  واملدفوعات، 
-SOGE يصرف بنك ،SOGESOL وشركة SOGEBANK بنك

وتقدم  سجالته.  في  ويحفظها  القروض،  كافة   BANK
احلافظة  وإدارة  القروض  تقدمي  خدمات   SOGESOL شركة 
الدخل  إجمالي  بني  الفارق  متثل  رسوم  صافي  مقابل 
الفوائد  من  الشركة  قدمتها  التي  القروض  على  املستحق 
للحافظة  املستحقة  وااطر  التكاليف  وكافة  والرسوم، 
وتكلفة  القروض،  فقدان  مصروفات  ذلك  في  مبا  ُدارة،  امل
خدمات   وعمولة  بالسوق،  اخلاصة  األموال  على  احلصول 

وبعد  القيمة.  حسب  تعامالت  ورسوم  (تعاقدية)،  املساندة 
مرور ثالثة أعوام من العمل، كانت شركة SOGESOL تخدم 
مبا  تقدر  قائمة  حافظة  وتدير  نشط،  عميل  من 6.000  أكثر 
على  العائد  وصل  كما  أمريكي.  دوالر  ماليني   3 من  يقرب 

امللكية إلى أكثر من 30 في املائة خالل تلك الفترة. 7 
ً من:  وتشمل األمثلة األخرى لنموذج شركة اخلدمات كال
شركة Credif التي تتبع بنك Banco Pichincha في إكوادور، 
 Banco do Nordesteبنك تتبع  التي   CrediAmigo وشركة

في البرازيل.

املقدِّمة  القائمة  الهيئات  خالل  من  العمل 
خلدمات التمويل األصغر

اخلدمات  عمليات  على  خارجية  جهات  مع  التعاقد 
املصرفية املقدمة لألفراد

مؤسسات  إحدى  مع  البنك  يتعاقد  النموذج،  لهذا   ً وفقا
قروض  تقدمي  أجل  من  املستوى  عالية  األصغر  التمويل 
واتخاذ  البنك،  دفاتر  في  تسجل  التي  األصغر  التمويل 
وذلك  القروض،  حافظة  وخدمة  باالئتمان،  املعنية  القرارات 
أو  الفوائد  من  اإليرادات  من  نسبة  على  احلصول  مقابل  في 
مشغلي  مع  البنوك  تعاقد  النظام  هذا  ويشبه  الرسوم. 
شبكات الصراف اآللي على جتهيز املعامالت. وقد حتمل أدوات 
وخدمات  والتأمني،  القروض،  ذلك  في  مبا  األصغر،  التمويل 
مؤسسة  عالمة  أو  التجارية  البنك  عالمة  األموال،  حتويالت 
التمويل األصغر، أو قد حتمل عالمة جتارية مشتركة بينهما. 
تقدمي  من  األصغر  التمويل  مؤسسة  مينع  أن  للبنك  وميكن 
التمويل  خدماتها إلى بنوك أخرى. وفي حال متتع مؤسسة 
نوعية  جودة  ارتفاع  على  احلفاظ  من  جيد  بتاريخ  األصغر 
املعنية  القرارات  اتخاذ  إليها  البنك  يوكل  فقد  احلافظة، 
استعراض  لعملية   ً هيكال البنك  يضع  قد  أو  باالئتمان، 
البنك  يتشارك  أن  يتطلب  النموذج  هذا  أن  بيد  مشتركة. 
من  وذلك  واحلوافز،  ااطر  في  األصغر  التمويل  ومؤسسة 
أجل احلفاظ على جودة عالية للحافظة.  ولذا يجوز للبنك 
من  جزءٍ  متويل  األصغر  التمويل  مؤسسة  من  يطلب  أن 
حافظة قروض التمويل األصغر، أو توفير ضمان خسارة أول 
 ً منوذجا التأمني  شركات  تتبع  وميكن أن  أجزائها.     أحد  على 
ً في التعامل مع إحدى مؤسسات التمويل األصغر.  مشابها
وفي حاالت أخرى، ميكن أن توفر املنظمات غير احلكومية التي 
البرامج  أو  التدريب  األصغر  التمويل  مؤسسات  تتبع  ال 
التعليمية املعنية باملالية الشخصية لعمالء البنك، وذلك 

على أساس عالقة غير نظامية مع البنك. 

7 Lopez and Rhyne, “The Service Company Model: A New Strategy 
for Commercial Banks in Microfinance,” 2003; and Boisson, 
“Commer- cial Banks and Microfinance: Strategic Choice or 
Temporary Distraction: The Case of SOGESOL,” 2003.
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للتسليف  احملدودة  الهندية  الشركة  بنك  يتعاقد 
األصغر  التمويل  مؤسسات  مع   (ICICI) الصناعي  واالستثمار 
ورصدها  األصغر،  التمويل  قروض  تقدمي  أجل  من  الهند  في 
وخدمتها بشكل مستمر. ومن أمثلة ذلك مؤسسة سباندانا، 
أندرا  والية  في   (Guntur) في  تقع  أصغر  متويل  مؤسسة  وهي 
الهندية  الشركة  لبنك  خدمات  كوكيل  وتعمل  براديش، 
نوفمبر/تشرين  منذ  الصناعي  واالستثمار  للتسليف  احملدودة 
الثاني 2003، وقد قامت مبوجب هذا االتفاق بصرف ما يقرب من 
نهاية  حتى  عميل   20.000 من  ألكثر  أمريكي  دوالر  ماليني   3
امليدانيون  املوظفون  يساعد  حيث   .2004 مارس/أيار  شهر 
استيفاء  على  املقترضني  سباندانا  مؤسسة  في  العاملون 
الشركة  بنك  باسم  اإلذنية  والسندات  القروض  طلبات 
وتقدمي  الصناعي،  واالستثمار  للتسليف  احملدودة  الهندية 
القروض  ورصد  القروض،  سداد  أقساط  وحتصيل  املدفوعات، 
طوال مدة سريانها.  ويدفع املقترض نسبة موحدة تبلغ 15 في 
ً) على القرض  املائة (حوالي 30 في املائة، نسبة فعلية سنويا
الذي تصل مدته إلى سنة واحدة، وهي النسبة نفسها التي 
تفرضها مؤسسة سباندانا عندما تكون هي اجلهة املقرِضة. 
ويُستقطع ما نسبته 9.25 في املائة من هذه النسبة كإيرادات 
من الفوائد ورسوم لبنك الشركة الهندية احملدودة للتسليف 
(حوالي  املتبقية  النسبة  متثل  بينما  الصناعي،  واالستثمار 

20.75 في املائة) رسم خدمات وتقوم سباندانا بتحصيلها.
بنك  يطالب  االئتمان،  مخاطر  في  املشاركة  أجل  ومن 
الصناعي  واالستثمار  للتسليف  احملدودة  الهندية  الشركة 
مؤسسة سباندانا بإيداع وديعة ثابتة لدى البنك قيمتها 12 
عن   وكبديل  بدفعه.  تلتزم  الذي  املبلغ  إجمالي  من  املائة  في 
في   ً مكشوفا  ً حسابا سباندانا  مؤسسة  تفتح  أن  ميكن  ذلك، 
ً تبلغ قيمتها 1 في املائة  البنك بهذه القيمة ثم تدفع رسوما
الشركة  بنك  سيقوم  خسائر،  حدوث  حال  وفي   .ً مقدما
بالسحب  الصناعي  واالستثمار  للتسليف  احملدودة  الهندية 
تبلغ  فائدة  سباندانا  مؤسسة  على  ويفرض  الرصيد،  هذا  من 
19 في املائة من قيمة املبلغ املسحوب . ويجني بنك الشركة 
من  أرباحه  الصناعي  واالستثمار  للتسليف  احملدودة  الهندية 
حافظات التمويل األصغر السريعة النمو ذات األرباح املرتفعة، 
باإلضافة إلى صالته مع املنظمات التي تتمتع بسجل أداء قوي 
ولكنها ال متلك احلصص الكافية لالقتراض بصورة مباشرة.8 

 Credit) ليبانيز  كريدي  بنك  من  كلٌّ  يقوم  لبنان،  في 
الكندي  اللبناني  والبنك  بنك،  تراست  وجمال   ،(Libanais
بالتعاقد مع مؤسسة AMEEN للتمويل األصغر على القيام 
بعملياتهم اإلقراضية. وتقوم مؤسسات التمويل األصغر في 
الهند بإدارة بعض عالقات العمالء لبنوك مثل AIG، و Aviva، و
MetLife ، وICICI  Lombard  Royal Sundaram. كما تتعاقد 
-Moneyو  ،Vigoو  ،Western Union مثل  التحويالت  شركات 

Gram، مع مؤسسات التمويل األصغر من أجل توفير املساندة 
للعمالء.

توفير القروض التجارية ملؤسسات التمويل األصغر
ائتماني  تسهيل  أو  محدد  ألجل   ً قرضا البنوك  توفِّر  أن  ميكن 
محدد إلحدى مؤسسات التمويل األصغر من أجل توفير رأس 

أحد  ذلك  ويعتبر  املؤسسات.  لتلك  اإلقراضي  و/أو  العامل  املال 
اإلقراض  نظام  إلى  األقرب  إنه  حيث   ً شيوعا األكثر  النماذج 
ن، أو  القياسي في البنوك التجارية. وقد يكون القرض غير مؤمَّ
نقدي، أو  مبلغ  إيداع  كضمان أو  األصول  رهن  طريق  ً عن  نا مؤمَّ
ضمان من طرف ثالث.  وميكن للبنك أن يشترط احلصول على 
وحقوق  الدورية،  املالية  القوائم  بتوفير  يتعلق  فيما  تعهدات 

التفتيش، باإلضافة إلى تعهدات مالية أخرى.
جتارية   ً قروضا العالم  حول  البنوك  من  العديد  وتوفر 
التي  العوامل  من  العديد  وهناك  األصغر.  التمويل  ملؤسسات 
تشير إلى استعداد مؤسسات التمويل األصغر للحصول على 

متويل من البنوك التجارية:
املعلومات املالية امليسرة

التركيز  مع  اإلدارة،  وكفاءة  العامة  اإلدارة  نظام  سالمة 
على األرباح والكفاءة 

ارتفاع جودة نوعية حافظة القروض ومالءمة السياسات 
املعنية لتقدمي القروض وشطبها

في  الصلة  ذات  الدقيقة  التقارير  تصدر  معلومات  نظم 
مواعيدها

آفاق منو جيدة 

التمويل  ملؤسسات  واخلدمات  األساسية  البنية  توفير 
األصغر

التمويل  مؤسسات  إلحدى  البنك  يوفر  احلاالت،  بعض  في 
شبكات  أو  فرعه  إلى  الوصول  إمكانية  عمالئها  و/أو  األصغر 
األمامي (شاملة  املكتب  عمليات  له، أو  التابعة  الصراف اآللي 
خدمات  مثل  اإلدارية،  املساندة  عمليات  أو  الصرف)،  خدمات 
يحصل  املقابل،  وفي  املعامالت.  وجتهيز  املعلومات  تكنولوجيا 
التمويل  مؤسسة  من  عوائد  أو  وعموالت،  رسوم،  على  البنك 
الترتيبات  وأحكام  شروط  على  بناءً  وذلك  وعمالئها،  األصغر 
األساسي  الشكل  هو  املعامالت  جتهيز  ويعتبر  التعاقدية. 
التمويل  ومؤسسات  البنوك  بني  الصلة  لهذه   ً شيوعا واألكثر 
ومن  ااطر.  حيث  من  املناهج  أقل  عام  بشكل  وهو  األصغر، 
أشكال االختالف في هذا النموذج، أنه ميكن ملؤسسات التمويل 
عمالء  خلدمة  البنك  فرع  في  موظفيها  تضع  أن  األصغر 
املؤسسة، أو ميكنها االعتماد على بنية البنك األساسية (من 
وموظفي  اآللي  الصرف  ماكينات  املثال  سبيل  على  ذلك 
السداد،  وأقساط  القروض  مدفوعات  أجل  من  الصرف) 
العمالت  تبادل  ومعامالت  والدولية،  احمللية  والتحويالت 
األجنبية. وميكن أن يفتح العمالء حسابات مع البنك مباشرةً، 
عن  األقساط  ويسددوا  القروض  مدفوعات  على  يحصلوا  أو 
طريق حساب مؤسسة التمويل األصغر بالبنك. وميكن أن يقوم 
البنك بعمليات املساندة اإلدارية في حال توافق نظم معلومات 

اإلدارة. 
ويعتبر بنك غارانتي بانكاسي، وهو بنك جتاري خاص،  ثالث 
ً محلياً،  أكبر بنك في تركيا من حيث األصول. إذ ميتلك 329 فرعا
خدمات   ويقدم  آلي؛  صرف  ماكينة   800 من  تتكون  وشبكة 

واالستثمار  للتسليف  احملدودة  الهندية  بالشركة  العليا  اإلدارة  جهاز  مع  لقاءات   8

الصناعي أكتوبر/تشرين األول 2003 وأبريل/نيسان 2004. 
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مصرفية عن طريق التليفون وشبكة اإلنترنت؛ كما أنه يشتهر 
بارتفاع مستوى خدمة العمالء. وفي أواخر عام 2001، بدأ بنك 
غارانتي تقدمي خدماته ملؤسسة مايا للتمويل األصغر باعتبارها 
تفاوضت  فقد  التطور،  عالية  األساسية  البنك  لبنية   ً نظرا
من  عدد  تقدمي  أجل  من  غارانتي  بنك  مع  مايا  مؤسسة 
اخلدمات، وقد كانت عالقة األعمال هذه مثمرة لكال الطرفني. 
وأخرى  إلكترونية،  مصرفية  خدمات  غارانتي  بنك  يوفر  حيث 
القروض،  مدفوعات  بكافة  املعنية  فروعه،  شبكة  خالل  من 
الذين  مايا  مؤسسة  لعمالء  التقارير  ورفع  السداد،  وأقساط 
البنك.  موظفي  قبل  من  مميزة  خدمات  على  يحصلون 
في  مستخدم  غير  مال  رأس  أي  مايا  مؤسسة  وتستثمر 
البنك.  خالل  من  فيها  العاملني  رواتب  تدفع  كما  البنك، 
العمالء  مايا  مبؤسسة  العاملون  القروض  موظفو  ويساعد 
غارانتي  بنك  جارية في  حسابات  لفتح  استمارات  ملء  على 

واستخراج بطاقات ماكينات الصرف اآللي التابعة للبنك.9 
أنحاء  جميع  في  النموذج  هذا  على  كثيرة  أمثلة  ويوجد 
اللذين  بيتال  وبانكو  بانامكس  األمثلة  وتشمل  العالم، 
بانك  وألتا  املكسيك،  في  كومبارتاموس  مؤسسة   يخدمان 
الذي يخدم مؤسسة FINCA Tomsk في روسيا، وبروكريديت 
في  فاونديشن  كونستانتا  مؤسسة  يخدم  الذي  بانك 

جورجيا. 

اخلطوات التالية

من  االستفادة  في  ترغب  التي  التجارية  البنوك  على  ينبغي 
املدرجة  االعتبارات  دقة  بكل  تقيَِّم  أن  األصغر  التمويل  فرص 
في الرسم البياني لسير عمليات اتخاذ القرار املوضح سابقاً، 
وحجم  اخلصوص،  وجه  على  أهدافهم  تقييم  عن   ً فضال
باإلضافة  التنظيمية،  والبيئة   ، احملتملَنيْ واملنافسة  السوق 

إلى بنيتهم األساسية ونظمهم القائمة.
املصرفي  العمل  بني  اختالفات  من  يوجد  ملا   ً ونظرا
التقليدي والتمويل األصغر، فإنه يتعني على البنوك التجارية 
من  جديد  مجال  أنه  على  األصغر  التمويل  إلى  تنظر  أن 
مجاالت أنشطة األعمال، وأن جتري األبحاث ذاتها التي كانت 

ستجريها أية شركة عند الدخول في سوق جديدة، وذلك 
ببساطة ألن العمالء واألدوات في مجال التمويل األصغر قد 
املصرفي  العمل  مخاطر  عن  تختلف  مخاطر  يثيرون 
من  مجموعة  املبيَّنة  اتلفة  النماذج  وتقدم  التقليدي. 
هذه  إدارة  وطرق  البنوك،  تواجه  التي  ااطر  مستويات 
ااطر. ويتعني على أي بنك يتطلع إلى دخول سوق التمويل 
وقدراته  اخلاصة،  مصاحله  االعتبار  في  يضع  أن  األصغر 
املؤسسية، واملنافسة، باإلضافة إلى عوامل السوق األخرى. 
ثانياً، ستحتاج البنوك التي في طريقها إلى االنخراط في 
مناسبة  جديدة  أدوات  وضع  إلى  األصغر  التمويل  مجال 
ال،  فعَّ بشكل  األدوات  تلك  ولتقدمي  املستهدفني.  لعمالئها 
اخلاصة  واإلجراءات  النظم  تهيئة  إلى  عادة  البنوك  حتتاج 
وكذلك  للموظفني  متخصصة  تدريبية  دورات  وتوفير  بها، 

تقدمي حوافز معنية باألدوات والعمالء اجلدد.
أمام  النماذج  من  العديد  فيه  تنشأ  الذي  الوقت  وفي 
ً من  البنوك التجارية لدخول سوق التمويل األصغر، فإن أيا
جلهاز  رؤية  توفر  دون  السوق  دخول  في  ينجح  ال  قد  البنوك 
اإلدارة ومجلس اإلدارة، والتزامهما.  وبدون هذه الرؤية وهذا 
 – املوارد  البنك  يخصص  أن  احملتمل  غير  من  فإنه  االلتزام، 
سواء البشرية أو املالية – الضرورية جلعل التمويل األصغر 

ً من فروع أنشطة األعمال. ً مربحا فرعا
التمويل األصغر هو اقتراح طويل األمد  إن دخول سوق 
أن  بنك  أي  يتوقع  أال  وينبغي  األعمال.   أنشطة  مجال  في 
ً سريعة" من عمليات التمويل األصغر. ولكن  يجني "أرباحا
النماذج الناشئة وسجالت األرباح اخلاصة باجلهات الفاعلة 
على  البنوك  من  املزيد  تشجع  القطاع  هذا  في  الناجحة 
االعتداد باملبررات املنطقية للدخول في هذا النشاط على 
البنوك  أمام  محتمل  ضخم  سوق  فهناك  الطويل.  األمد 

التي تنجح في مخاطبة هؤالء العمالء. 

9 مراسالت البريد اإللكتروني مع املستشار الفني خلدمات اإلغاثة الكاثوليكية ومدير 

مؤسسة مايا، مايو/أيار 2004. انظر املوقع اإللكتروني لبنك غارانتي بانكاسي على 

 .www.garanti.com.tr

إطار رقم 1 تقدمي اخلدمات ملن ال يحصلون على قدرٍ كافٍٍ منها – ما هي أسباب النجاح؟

•   "االلتزام" من قبل مجلس اإلدارة وجهاز اإلدارة، ومناصرين أقوياء داخل البنك، والتماشي مع إستراتيجية البنك التجارية 
األساسية

•    "معرفة" بأفضل املمارسات في قطاع التمويل األصغر وكيفية تقدمي اخلدمات لعمالء هذا القطاع
•    "بنية أساسية" توجد في أماكن مالئمة للعمالء  

•    "أدوات" مهيأة خصيصاُ لكي تتناسب مع أسواق الدخول املنخفضة واألسواق غير النظامية
 •   تهيئة "النظم واإلجراءات" لكي تتالءم مع عمليات التمويل األصغر (ومنها على سبيل املثال، النظم التي تتيح املتابعة 

الفورية ألقساط القروض املتأخرة)
•    إجراء "دورات تدريبية" مالئمة وتقدمي حوافز لهيئة املوظفني على العمالء اجلدد، واألدوات ونظم تقدمي اخلدمات اجلديدة
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للمزيد من املعلومات حول التمويل األصغر
بوابة التمويل األصغر (www.microfinancegateway.org) وهي عبارة عن مدخل عاملي للتمويل األصغر يحتوي على 

أرشيف كبير ميكن البحث فيه، ويضم وثائق، ووصالت لدراسات احلاالت، وقاعدة بيانات بأسماء االستشاريني.

يوفر موقع سوق (The MIX (www.themix.org ))  معلومات حول مؤسسات التمويل األصغر، والصناديق، ومنظمات 
مساندة أخرى، باإلضافة إلى بيانات استرشادية خاصة ملقارنة األداء بناءً على مجموعات النظراء من حيث املنطقة 

اجلغرافية، واحلجم املؤسسي، وخصائص مميزة أخرى. 

مذكرة مناقشة مركَّزة
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مشاركة  في  تتردد  ال  رجاء، 
مذكرة املناقشة املركزة تلك مع 
زمالئك وال تتردد في طلب نسخ 
أو  الدراسة  هذه  من  إضافية 

غيرها في هذه السلسلة.

االستشارية  اموعة  ترحب 
بتعليقاتكم  الفقراء  ملساعدة 

حول هذه الدراسة. 

ملساندة  االستشارية  اموعة  إن 
الفقراء هي احتاد يتكون من 30 هيئة 
تنمية تساند قطاع التمويل األصغر. 
يوجد املزيد من املعلومات على موقع 
ملساندة  االستشارية  اموعة 
اإلنترنت:  شبكة  على  الفقراء 

www.cgap.org

CGAP

1818 H Street, NW
MSN Q4-400
Washington,DC 20433 USA

هاتف: 202-473-9594
فاكس: 202-522-3744

البريد اإللكتروني:
cgap@worldbank.org

موقع اإلنترنت:
www.cgap.org
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