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 مذكرة مناقشة مركزة 
   

 17    رقم 

 
 
 

   منظور العمالء: التمويل األصغر وإدارة المخاطر 
  
 

مع نضوج أنشطة قطاع التمويل األصغر، يتزايد اهتمام الجهات التي تقوم بتقديم هذا النوع من الخدمات بتطوير منتجات 
لمنافسة المتزايدة في سوق التمويل استجابةً ل: يعتبروهذا التركيز على تطوير منتجات جديدة . جديدة وأفضل من سابقتها

  .  بشأن معدالت التسّرب القلِقاً، وبعَضموضع متمّيز في السوق أكثر تحديداألصغر، وبحثاً عن 
  

المالية ) والعمالء المحتملين( العمالء الحاليين ت احتياجا كٍل منمن أجل تصميم منتجات ناجحة، تتطلب الخطوة األولى فهم
األهداف : ويتطلّب فهم العمالء معرفة. ية تناسب الخدمات المالية مع استراتيجياتهم بشأن إدارة الموارد النقديةوكيف

وقد يكون . ي حياتهم اليوميةاالقتصادية لُألسرِ الفقيرة، وكيف يدير الناس مواردهم وأنشطتهم، وكيف يعالجون المخاطر ف
  . ُألسرِ الفقيرةبالنسبة لم أفضليات الخدمات المالية إلطار نقطة انطالق مفيدة في تحسين فههذا ا

  

 الذي يبحث في الفقر 1 2000تقرير عن التنمية في العالم تم إجراؤها في إطار المساهمة في  التي  الحديثة العهدالبحوث
لتمويل  أهمية التركيز على المخاطر والضعف كطريقة من طرق فهم إمكانات ومحدوديات الصلة بين الفقر واتُبرز

 الدخل من بين أبعاد الفقر، والسيما كيف يستخدم الناس خدمات خالف مختارة وركّزت تلك البحوث على أبعاد. األصغر
بناء األصول المادية والمالية والبشرية واالجتماعية، وتخفيف المخاطر، وتخفيض الضعف : التمويل األصغر من أجل
  . ومدى التعرض للمخاطر

  

  : ة أربع مسائل رئيسيةوتناولت تلك الدراس
  

 من هم الذين تصل إليهم برامج التمويل األصغر؟  •

 ما هي طبيعة المخاطر التي تواجه العمالء؟  •

 ما هي االستراتيجيات التي يستخدمها العمالء لمعالجة المخاطر التي يواجهونها؟  •

 ما هو دْور خدمات التمويل األصغر في هذه العملية؟  •
                                                 

المطبوعة هذه ستكون جاهزة للنشر في أواخر . wdrpoverty/poverty/org.worldbank.www://httpمسودة التشاور متاحة على الموقع  1
  .2000عام 
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. بوليفيا وبنغالديش وأوغندا والفلبين:  مؤسسات تمويل أصغر في أربعة بلدان هيعنية سبغطّت هذه الدراسة الميدا
وباستخدام طرق منهجية منخفضة التكاليف، قام الباحثون بجمع مزيج من بيانات نوعية وكمية أولية عن العمالء وغير 

 من العمالء الحاصلين على 1500حوالي واستفادت هذه الدراسة بمجملها من بيانات من مقابالت ميدانية مع . العمالء
 ثانوية من دراسات أخرى حديثة العهد على أثر  ونتائُج الميدانية معلوماتٌٌٌومما أكمل النتائَج. تمويل أصغر في أربعة بلدان

  . التمويل األصغر
 

   نتائج من البحوث الخاصة بتقرير عن التنمية في العالم
  

   يل األصغر؟من هم الذين تصل إليهم برامج التمو
  

التمويل موارد يبّين ترتيب الثروة حسب مستوى فقر اُألسرة أن العمالء الذين غطتهم الدراسة من بين الحاصلين على 
ُمعوز، شديد الفقر، معتدل : فقد قام أولئك العمالء بتحديد أنفسهم حسب فئات فقر تضّمنت ما يلي.  غير متجانسيناألصغر

، توحي 1وحسبما يتضح من الجدول ). فوق خط الفقر مباشرة(، وضعيف غير فقير ) مباشرةتقريباً تحت خط الفقر(الفقر 
    : بما يلي–كملها نتائج دراسات األثر األخرى  وتُ– البحوث الخاصة بتقرير عن التنمية في العالم

  

 ضعيفة غير فقيرة؛ُأسر معظم العمالء هم من ُأسر معتدلة الفقر و •

البرامج الموّجهة صراحة و. الفقر في برامج التمويل األصغر ولكنهم ليسوا غالبيةيشارك عمالء من أسر شديدة  •
   من األسر شديدة الفقر؛ أكبر نسبة للشرائح األكثر فقراً من بين السكان تضّم عادة

 . اُألسر الُمعوزة تقع خارج نطاق وصول برامج التمويل األصغر •
  

  * ويل األصغر؟من هم الذين تصل إليهم مؤسسات التم: 1الجدول 
  

  الفلبين  
) CARD(  

  أوغندا
) UWFT(  

  بوليفيا
  )أربعة برامج (

بنغالديش 
)BRAC(  

  ال ُيذكر  ال ُيذكر  ال ُيذكر  ال ُيذكر  ُمعوز
  %40حوالي   ال أحد تقريباً  عدد ضئيل  بعضال  شديد الفقر
  %35حوالي   عديدون  عديدون  عديدون  معتدل الفقر

  % 25حوالي   دونعدي  عديدون  بعضال  ضعيف غير فقير
  

 بحوث ثانوية، ومقابالت فردية مع موظفين وعمالء، ومقابالت  مننتائج: تقديرات فرق العمل الميداني استناداً إلى المعلومات المتوفّرة، شاملة* 
  .  مع مجموعات تركيز

  

وتفتقر هذه الفئة من العمالء . ُيشكّل الضعفاء من غير الفقراء شريحة كبيرة من عمالء العديد من مؤسسات التمويل األصغر
  ). 1أنظر اإلطار (و الضمان االجتماعي ويمكن بسهولة أن تسقط في براثن الفقر نتيجة صدمة من الصدمات أإلى التأمينات 
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   فقراء اليوم.. …غير فقراء في األمس : 1اإلطار 

  
رة محدودة من العمل في القطاع غير على نقيض معظم عمالء التمويل األصغر، لم تكن لدى السيدة موانغا سوى خب

زوجها . فأسرتها كانت نسبياً ميسورة الحال. صندوق تمويل النساء األوغنديالرسمي عندما حصلت على أول قرض من 
وكانوا يعيشون بكل راحة في بيت مؤلف من . كان محامياً وأوالدها كانوا ملتحقين في مدارس داخلية وفي جامعة ماكيرير

.  وهو منذ ذلك الحين غير قادر على العمل1997 سكتة دماغية في أبريل من عام  زوجهاأصابت ولكن. خمس غرف
 من أوالدهاونتيجة لفقدان الدخل المفاجئ، تجد السيدة موانغا نفسها المساهم األول في معيشة أسرتها، كما جرى سحب 

حققت ربحاً صغيراً من أول قرض حصلت عليه و. وكان أول أنشطتها التجارية صنع وبيع الكاتويات. المدارس والجامعة
فقد اشترت بعض الدقيق الفاسد وكان عليها . وفي دورة اإلقراض الثانية، كانت أقّل حظاً.  دوالراً أمريكيا150ًبلغ حوالي 

رسة  قامت باستئجار حّيز في مد،وبعد هذه المعاناة. سحب مدخراتها وبيع الموقد الذي كانت تملكه من أجل تسديد القرض
فقصة السيدة موانغا تعطي مثاالً . الطعام والوجبات الخفيفة للتالميذ ومعلّميهم تبيع  فيه نشاطها التجاري الجديد حيثبدأت

       . الديناميكية للفقرصعلى التغيرات صعوداً وهبوطاً في تحقيق الدخل والخصائ
  
  

 حدة الفقر، توحي هذه النتائج بوجود مبررات قوية بما أن أهداف العديد من برامج التمويل األصغر تتمثّل في تخفيف
 لتحسين الوفاء باحتياجات العمالء من مجموعة من اًألسر أوسع نطاقاً، – تحسين تصاميم المنتجات والخدمات –لالبتكار 

راء، عليها المبتكرات تحسين عمق نطاق الوصول إلى الفقولكي يمكن لهذه . تحديداً شديدي الفقر والضعفاء من غير الفقراء
  . أن تأخذ المخاطر وجوانب الضعف التي يواجهها الفقراء على محمل الجد

  
   ؟العمالءما هي طبيعة المخاطر التي تواجه 

  

وأفضل ما يوجز هذا . يواجه عمالء برامج التمويل األصغر من مختلف مستويات الفقر مخاطر متكررة وواسعة النطاق
وهناك ".  األجل  من المخاطر طويُلخطرالحياة بالنسبة للفقراء … : " في الفلبين CARDالواقع ما قاله أحد عمالء بنك 
 المتوقعةة والتضخّم النقدي أو تقلبات الطقس، والطوارئ غير  كالموسمّيعوامل هيكلية: العديد من مصادر المخاطر

التكلفة العالية المصاحبة لوقائع والبطالة والتعّرض لحريق ولسرقة، ومفاجئة كالمرض أو وفاة أحد أعضاء األسرة وفاة 
 الحصول على أوللبدء بمشروع تجاري وهناك مخاطر مصاحبة أيضاً .  كالزيجات والجنازات وتعليم األطفالدورة الحياة

  . قرض
  

رة ذَكر الذين تّمت مقابلتهم من بين العمالء الوقوع فريسة للمرض باعتباره أبرز مصادر المخاطر، يليه وفاة أحد أفراد األس
كبيرة هيكلية شهدا تغّيرات  الحر كثيراً في بوليفيا والفلبين، وهما بلدان  التجاريوجرى ذكر مخاطر العمل. والحوادث
 في القروض والسيما بين المقترضين ألول مرة ماثلةتهم مخاطر وذكر بعض من جرت مقابل. ي اقتصادهمافوسريعة 

فقدان احترام الذات والثقة واألصول االجتماعية قد يفاقم  أنما ك. ضاً من بين من حصلوا على قرووالعمالء األكبر سنّ
 األهمية النسبية 1ويبّين الشكل . فقدان القدرة على الحصول على الخدمات المالية ذات القيمةخطر العجز عن السداد و

  . لعوامل األزمة بالنسبة لعمالء صندوق تمويل النساء األوغندي
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  لعوامل المخاطر بالنسبة لعمالء مختارين لصندوق تمويل النساء األوغندياألهمية النسبية: 1الشكل 
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   دْور الخدمات المالية في معالجة المخاطر 
  

 إلى المخاطر Rutherford ينظر، في إطار مناقشة دْور خدمات التمويل األصغر في مساعدة العمالء على إدارة المخاطر
وحددت  2. ليست متوفرة بسهولةنقديةت وحوادث الضغوط االقتصادية التي تتطلّب من الناس إنفاق مبالغ من حيث الصدما

. البحوث الخاصة بتقرير عن التنمية في العالم نواحي ضعف العمالء وتعرضهم لصدمات باعتبارها الجانب األساسي للفقر
 ، كبيرة مفيدة نقديةل المدخرات من المبالغ الصغيرة إلى مبالغوتتيح الخدمات المالية الوسائل لًألسر الفقيرة من أجل تحوي

ووجدت تلك الدراسة أن مؤسسات . وبالتالي يمكنها المضّي إلى حد بعيد في تخفيض أوجه الضعف والتعّرض للمخاطر
التغلّب على التمويل األصغر تسهم بدْور في مساعدة عمالئها في وقاية أنفسهم من المخاطر قبل حدوثها أكبر من مجّرد 

  . الصدمات بعد حدوثها
  

عدة استراتيجيات يستخدمها األفراد تُبّين البحوث الميدانية . دْور الخدمات المالية في الوقاية من المخاطر قبل حدوثها
تنويع مصادر الدخل، وبناء األصول المادية : وتشمل هذه االستراتيجيات. واُألسر قبل حدوث المخاطر بهدف الوقاية منها

  . المالية والبشرية، والتركيز على اإلدارة الجيدة للموارد الماليةو
  

فالقروض تمكّن العمالء من االستفادة من فرص بناء وتنويع كافة أنواع . تُسهم الخدمات المالية بدور هام في هذه العملية
صادر دخل ُأسرهم وتحقيق فالعمالء يستخدمون القروض في تنويع م. ليها عند الحاجةاالعتماد عاألصول التي يمكن 

 الحّر، واألصول المالية،  التجارياألصول الثابتة لمشروعات العمل: وهم يستثمرون في. سالسة تدفقات الدخل واالستهالك
موارد التمويل األصغر في بناء الموارد البشرية  يستخدم العمالءكما ). 2أنظر اإلطار (واألصول المادية والسيما المساكن 

  .  تعليم األطفال وفي الرعاية الصحيةوالسيما في

                                                 
2 Rutherford, Stuart. 2000.  The Poor and Their Money.  Oxford University Press, India.   .أولى كورقة عمل ظهرت طبعة 

  . الصادرة عن المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء15أنظر أيضاً مذكّرة التركيز رقم . 1999من معهد سياسات وإدارة التنمية، جامعة مانشستر، 
  

  األسعار في مفاجئة ادةزي
  

  إدمان شرب الخمر
  الرسوم المدرسية

   المواد الغذائيةنقص
  الضرائب

  

االستمرار في سداد أقساط 
  الديون

  التسريح من العمل
  السرقة

  خسارة النشاط التجاري
  المرض
  الموت
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   لإليجارولعمل  لومكاٌن… بيتي هو قلعتي : 2إلطار ا
  

ففي أوغندا، حدثت حاالت عديدة . االستخدامات المتعددة للمساكن سائدة بصورة خاصة بين اُألسر التي تعاني من أزمات
الء قاموا بتقسيم منازلهم إلى وحدات لإليجار من أجل تحقيق دخل إضافي، وأوضاع أخرى جرى فيها استخدام شهدت عم

 صالونِكومن األمثلة الساطعة على األمر الثاني منزل كان ُيستخدم .  اليومنالمنازل استخدامات مختلفة في أوقات مختلفة م
  . حالقة في النهار وحانة ومكان للنوم في الليل

  

وروى أحد العمالء .  العمل بمثابة مساكن في الليل كاستراتيجية للتغلب على أزمة أماكناستخدامي حاالت أخرى، جرى ف
قام عناصر من سلطات تنفيذ اللوائح التنظيمية بإغالق غرفتي بينما كنت خارجها في عملي : " عن تجربة مّر بها فقال

ش حولي عن غرفة جديدة أقدر على دفع تكاليفها إليواء أسرتي المؤلفة من  أفتّأناوبينما . ُمّدعين أنها بناء غير قانوني
                ".خمسة عشر شخصاً، يبقى بعضهم في الليل في الحانة التي تديرها زوجتي بينما يبقى بعضهم في الكشك الذي أديره أنا 

  
التي تساعدهّن على ى المعرفة والمعلومات تتيح المشاركة في برامج التمويل األصغر للنساء القدرة على الحصول عل

فالنساء تولين قيمة كبيرة للعضوية .  بما يسّهل إقامة وتعزيز الشبكات االجتماعية المحيط بهنَََّالتفاعل مع العالم الخارجي
 وعن طريق). 3أنظر اإلطار ( من أجل الوقاية من المخاطر – وهذا من مكّونات األصول االجتماعية –في مجموعات 

زيادة مساهمة النساء االقتصادية في اُألسرة، يمكن لبرنامج التمويل األصغر المساعدة في تحسين شعورهن باحترام الذات 
وكافة هذه األصول تزيد الخيارات والموارد المتوفرة لألسرة المعنية في حالة حدوث صدمة أو . والسيطرة على أصول
  . أوضاع حافلة بالضغوط

 
    في أوغندا محلّيأهليتأمين : ابيمونو موك: 3اإلطار 

  
وينتمي ). وهو اسم يعني جمعيات الصديق عند الضيق (مونو موكابي باسم ُيعرف أكثر أنواع مجموعات المساعدة الذاتية

في  ؟جمعية الصديق عند الضيقفكيف تعمل . تمويل النساء األوغندي إلى إحدى هذه الجمعياتالعديد من عمالء صندوق 
 الزمةويتم استخدام الحصيلة في شراء أصول .  االتفاق على ميزانية يجري تقسيمها بالتساوي فيما بين األعضاءالبداية، يتم

وتتضّمن هذه . التي تجتذب أعداداً كبيرة من األشخاص األعضاء في هذه الجمعيةو في اُألسرة المناسبات االجتماعية معظمل
مراسم الدفن، والزواج، : وتتضّمن هذه المناسبات. ماش قنّبي وسواهاقُدوراً كبيرة، وصحوناً، ومصابيح، وق: األصناف
وبعد القيام باالستثمار الرأسمالي األول، يعقد األعضاء اجتماعات أسبوعية أو . األطفال، واحتفاالت التعميد وسواهاوتخّرج 

ى الرأس في الجلسة، بينما تجمع  شلن أوغندي عل200فإحدى المجموعات مثالً تجمع . شهرية يتم فيها جمع مبلغ من المال
ويتم االحتفاظ بتلك النقود حيث يجري إقراضها للمحتاج من بين األعضاء .  شلن5000  مبلغاً في حدودمجموعات أخرى
       3.كما يتعهد األعضاء بإتاحة أنفسهم للعمل عندما يواجه أحد األعضاء أزمة أو ُيقيم احتفاالً. عند وقوع أزمة

  
 استراتيجية من – بحد ذاتها – بالقدرة على الحصول على االئتمان من برامج مؤسسات التمويل األصغر يعتبر االحتفاظ

 يبذلون قصارى جهدهم لضمان  فُهم).4أنظر اإلطار (بين استراتيجيات الوقاية وإدارة المخاطر بالنسبة للعديد من العمالء 
                                                 

3 Wright, Graham A. N., Deborah Kasente, Germina Ssemogerere, and Leonard Mutesasira. 1999. "Vulnerability, 
Risks, Assets and Empowerment -The Impact of Microfinance on Poverty Alleviation" (September). Final report. 

Kampala,Uganda: MicroSave-Africa and Uganda Women's Finance Trust. 
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 وغالبا ما يكون ذلك من خالل تعبئة مصادر –مة أو صدمة  والسيما عند مواجهة أز-تسديد المبالغ التي يقترضونها 
: فتسديد االئتمانات يعني القدرة على الحصول على قروض جديدة من أجل. تمويل غير رسمية من أجل التأكد من التسديد

ألقساط  حر أصغر بما يلزمه، وإعادة بناء منزل، ودفع ا تجاريالعودة إلى جادة االنتعاش، وإعادة تزويد مشروع عمل
  . المدرسية

  
   في بوليفيا) لصالح المرأة( Pro Mujer  مناالئتماناالحتفاظ بالقدرة على الحصول على : 4اإلطار 

  
وفي . مبيعات وجبات طعام خفيفة وإنتاج الحواشي التزيينية:  منخرطة في نشاطين من أنشطة األعمال التجارية امرأةلوبي
وعند حصولها على خامس قرض، كان عملها ُيدّر لها ربحاً  Pro Mujerمن ، حصلت على أول قرض 1996عام 

 مات ابنها الذي كان يساعدها في عملها وأصيب زوجها الذي كان يعمل –وبعد ذلك، عانت من أزمتين كبيرتين . مستمراً
 لتسديد رصيد وبدالً من أن تترك البرنامج، قامت بسحب المال من مدخراتها.  مما اضطرها لتصفية عملها–بأجر بالشلل 
 لوبي  التي كانتPro Mujerوبعد ستة أشهر وبما أنها سددت ما كان عليها من ديون، منحتها مجموعة . القرض المعني

 Pro Mujerفالحفاظ على العالقة مع . وتقوم لوبي ببطء بإعادة بناء نشاطها. ها فرصة ثانية للوقوف على قدميهامنتمية ل
  .ن وقعتمكّن لوبي من معالجة الصدمة حي

  
عندما تقع الصدمة أو الضغوط االقتصادية، . ر الخدمات المالية في التغلّب على الصدمات أو الضغوط االقتصادية الحقاًدو

فهم يقومون بتعديل استهالكهم، ويسعون لتحقيق الدخل عن طريق : يستخدم الناس مختلف استراتيجيات التغلّب على آثارها
م، ويستفيدون من مدخرات رسمية وغير رسمية، ويسحبون مطالباتهم المستحقة من حشد طاقات عملهم أو بيع أصوله

  .  تأمين جماعي غير رسميأدوات
  

توحي الدراسات الميدانية الخاصة بتقرير عن التنمية في العالم بأن العمالء يستخدمون عادة استراتيجيات ضغوط منخفضة 
تعديل االستهالك، السعي لتحقيق الدخل عن طريق حشد طاقات  –إلى متوسطة في السعي للتغلب على آثار الخسارة 

وهم يسعون للحفاظ على أصولهم المنتجة وبذلك يحافظون على . العمل، واالقتراضات غير الرسمية من أصدقاء وأقرباء
 سحب  أوس،إخراج أطفالهم من المدار: وكان العمالء في مختلف البلدان مترددين في. إمكانات تحقيق الدخل عند اإلمكان
  . مدخراتهم، أو بيع أصولهم الُمنتجة

  

يميل العمالء بصفة عامة إلى استخدام مصادر االئتمان غير الرسمية أكثر من استخدام االئتمان من مؤسسات التمويل 
ا وعندما كانوا يستخدمون االئتمان من تلك المؤسسات، لم يكونو. األصغر للتغلّب على آثار الخسائر الناجمة عن صدمة
وأفاد العمالء عن استخدامهم .  استنفاد أو إخفاق المصادر األخرىيسعون لالستفادة من خدمات تلك المؤسسات إال عقب

، أو معدات عمل استرجاع أصول مفقودة، أو إصالح أماكن:  صدمات وبغيةللقروض من مؤسسات التمويل األصغر عقب
 مباشرة في  القروض تلكأبلغوا عن استخدام في بعض الحاالت،و. أو البدء في أنشطة أعمال تجارية بديلة أو إضافية
وفي الفلبين، تختلف استراتيجيات السعي للتغلب على آثار الصدمات . تحقيق سالسة االستهالك ولكن مّرات أقل من المتوقع

  ). 2الشكل (باختالف مستويات الفقر، حيث أن العمالء األكثر فقراً أقل اعتماداً على االقتراض 
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  ، حسب مستوى الفقرCARD Bay FGDاستراتيجية التغلب على األزمات لدى المشترآين في : 2الشكل 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Seek Em ploym ent 27% 10% 13% 10%

Engage in M icroenterprise 27% 16% 13% 7%

Borrow 7% 43% 47% 63%

Other 40% 31% 28% 20%

Very Poor Poor Not so Poor Total

 
  

لماذا ال يستخدم عمالء مؤسسات التمويل األصغر االئتمانات للتغلّب على الصدمات عند وقوعها؟ جواب هذا السؤال معقّد، 
التي تقوم مؤسسة التمويل األصغر  تصاميم القروض :رجة كبيرة علىوما إذا كان يعكس خياراً حقيقياً أو قيداً يتوقف لد

 وعلى جودة توقيت ومرونة ائتمانات تلك المؤسسات قياساً بالمصادر األخرى، ونوع الصدمة، والخيارات ،المعنية بتقديمها
  . البديلة المتاحة

 
   تصاميم منتجات مؤسسات التمويل األصغر: التحّدي

  
 ضرورة تصميم منتجات تتخطّى االئتمانات :الذي يظهر نتيجةً للبحوث هوولق بتصاميم المنتجات التحدي الرئيسي المتع

ويمكنها مساعدة مجموعة واسعة التنّوع من العمالء في تخفيف حدة ووطأة مختلف أنواع المخاطر التي يواجهونها والتغلّب 
 والطوارئ أمثلة والتعليم بالمرونة، وقروض اإلسكان، فخدمات االدخار والتأمين المتسمة. على آثار األزمات بعد حدوثها

وعلى أنشطة وبرامج التمويل . على منتجات محتملة يمكن أن تؤدي إلى تحسين قدرة العمالء على معالجة المخاطر
األصغر التركيز على تحسين منتجات القروض الحالية وإيجاد طرق إلدخال مجموعة واسعة النطاق من المنتجات تمكّن 

  . مالء من تخفيض تعّرضهم للمخاطرالع
  

 Sebstad, Jennefer and Monique Cohen (March, 2000),  “Synthesis Report onبتصّرف عن : المصدر

Microfinance, Risk Management and Poverty.” . وهذا التقرير مستند إلى دراسات ميدانية قام بها كل من
Ronald T. Chua, Paul Mosley, Graham A.N. Wright, and Hassan Zaman . قام بتقديم هذه الورقة إلى

وقام . AIMS.  Washington, D.C.: Management Systems Internationalالوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء  من سكرتارية Imran Matin and Brigit Helmsبإعداد هذه المذكّرة 

)CGAP.( 


