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ما هي الشبكة؟ تنوع الشبكات في قطاع التمويل األصغر   
في الوقت احلالي 

مقدمة
اضطلعت منظمات مســاندة الشبكات (NSOs)، على مدى مســيرة تطور صناعة التمويل األصغر، 
بلعب دور حاســم األهمية في إنشــاء مؤسســات جديدة، ووضع املعايير، وتقدمي أموال للمؤسسات، 
ً ملا تتمتع  وتقدمي خدمات فنية، وتطبيق عملية إدارة املعارف، وقيادة جهود إصالح السياســات.. ونظرا
به منظمات مســاندة الشــبكات من خبرة، فمن املمكن أن تكون هذه املنظمات قناة فعالة خلدمات 
ــي لديها عدد محدود من  ــل األصغر القائمة على جهــات مانحة. فيمكن للجهات املانحة الت التموي
 ً املوظفني أو القدرات الفنية أن تزيد من أموالها من خالل االســتثمار في شــبكات جيدة اإلدارة. ودائما
ما تكون منظمات مســاندة الشبكات في وضع أفضل يســمح لها بتقدمي املساعدة املالية والفنية 
املباشــرة إلى مؤسســات التمويل األصغــر (MFIs)، وكذلك إعداد أدوات ومنتجــات مبتكرة، ومناصرة 
ً ألن املنظمات التي تشــتمل عليها هذه الشــبكات حتمل فيما بينها  تغيير السياســات. ولكن نظرا
ــد من االختالفات بقدر ما حتمل من تشــابهات، فإن اجلهات املانحــة جتد صعوبة في التمييز بني  العدي

شــبكة وأخرى.
وملواجهة تلك الصعوبة، قامت كل من اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء (CGAP) وشــبكة تثقيف 
ــرة (SEEP) بدعــوة رؤســاء الشــبكات واجلهــات املانحــة إلى حلقــة عمل في  وتشــجيع املشــروعات الصغي
ــي تضطلع بها الشــبكات، وكذلك أوجــه التماثل أو  أكتوبر/تشــرين األول 2002 مــن أجل مناقشــة األدوار الت
االختالف بينها.   وقد أدت املشــاورات الالحقة وحتى أبريل/نيســان 2003 إلى وضع "توصيف ملنظمات مســاندة 
الشــبكات". وقد طلبت من ثالثة وثالثني منظمة من منظمات مســاندة الشــبكات إعداد ملخص باملعلومات 
ــني األبعاد  ــات التي تســتهدف التفريق ب ــد موقعهــا بني  سلســلة من النطاق ــة األساســية، وحتدي التنظيمي
ــة، ونظــام اإلدارة العامة،  ــل، وامللكي ــات، والتموي ــوع الشــركاء، واخلدم ــا في ذلك ن األساســية لعملياتهــا، مب
 ً والشــفافية.2 ويهدف ذلك التوصيف إلى توضيح االختالفات التي تتميز بها منظمات مساندة الشبكات، بدال

من تصنيفها ضمن فئات واسعة النطاق.
تتفاوت تلك الشــبكات بصــورة كبيرة في حجمها: فهــي تضم من 4 إلى 177 جهة شــريكة، وتتراوح من 
ــات تفتقــر إلى التنظيم الكافي إلى منظمــات تقدم خدمات فنية مكثفة.  توظف منظمات مســاندة  جمعي

ــل ACCIÕN، وCASHPOR، وINAFI، وCIDR، والتي ميكن أن تعتبر منظمات فردية  ــر من األحيان، إلى منظمات مث 1 يشــير تعبير "الشــبكة" في الكثي

ً من الشــركاء املؤسسيني في آن واحد. وللتوضيح سيستخدم هنا تعبير "منظمة مساندة الشبكات" ، عند اإلشارة إلى تلك  ومنظمات تشــمل عددا
املنظمات بصورة  فردية. بينما سيستخدم تعبير "الشبكة" فقط لإلشارة بصورة إجمالية إلحدى منظمات مساندة الشبكات وشركائها.

 2 انظر امللحق 1 لالطالع على حملة موحدة جتمع بني اســتجابات جميع منظمات مســاندة الشــبكات البالغ عددها 33. كما ميكنكم العثور على اللمحات 

الذاتية لكل شبكة على موقع مركز خدمة تبادل املعلومات حول التمويل األصغر (MIX) على شبكة اإلنترنت www.themix.org. ونتيجة لعدم استكمال 
 ً جميع منظمات مســاندة الشــبكات لبيانات كل عنصر من عناصر اللمحة الذاتية، فإن الرسوم البيانية الواردة في مذكرة املناقشة املركزة ال تظهر دائما

33 منظمة.

حتلل هذه املذكرة اخلصائص التي تتميز 
بها 33 من منظمات مساندة الشبكات 
العاملة في قطاع التمويل األصغر.  
ً إلى التوصيفات الذاتية الفردية، ُ استنادا
تفرَّق املذكرة بني األدوار التي تضطلع بها 
هذه املنظمات، وحتدد اخلطوط العريضة 
َّيز أسلوب تنظيمها واألنشطة  التي ُمت
ً على هذا  التي تقوم بها.  واعتمادا
التحليل الوصفي، تعرض هذه املذكرة 
قائمة من النقاط التي ميكن أن ترجع لها 
اجلهات املانحة عند إجراء تقييم مسبق 
للشبكات التي ُيحتمل حصولها على 
التمويل.  وعلى أساس البحث الذي مت 
إجراؤه ألغراض هذه املذكرة، تضع اموعة 
االستشارية ملساعدة الفقراء في الوقت 
ً كي  ُجترى ضمنه عمليات  احلالي إطارا
ُسبق للشبكات، ويتمثل  التقييم امل
الهدف األساسي من هذا اإلطار في 
مساعدة اجلهات املانحة على تقييم 
قدرات منظمات مساندة الشبكات 
وأدائها، وكذلك حتديد الشبكات التي 
تشاركها نفس أولويات التنمية.  

1818 H Street, NW 
Washington DC 20433

رقم الهاتف:   9594 473 202
   رقم الفاكس: 3744 522 202

  بريد  إلكتروني:
 cgap@worldbank.org 

موقع اإلنترنت (الويب):
 www.cgap.org

بناء نظم مالية من أجل الفقراء
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www.accion.org
www.afraca.org

www.afmin-ci.org
www.bwtp.org

www.cashpor.com
www.catholicrelief.org
idr@compuserve.com

www.cerise-microfinance.org
www.did.qc.ca
www.eclof.org

www.villagebanking.org
www.ffhtechnical.org

www.fwwbindia.org
www.gfusa.org

www.grameen-info.org/grameen/gtrust
www.gret.org
www.inafi.org

www.imi-ag.de

www.meda.org
www.mfc.org.pl

www.mfnetwork.org
www.opportunity.org

www.profundinternacional.com
www.promujer.org
www.sa-dahn.org

www.savethechildren.org
www.sbk.com

www.seepnetwork.org
www.unitus.com

www.savings-banks.com
www.womensworldbanking.org

www.swwb.org/English/1000/gnbi/
index.htm

www.woccu.org
www.worldvision.org

املوقع على شبكة اإلنترنت

ACCIÓN
AFRACA

AFMIN
BWTP

CASHPOR
CRS

CIDR
CERISE

DID
ECLOF
FINCA

FFH
FWWB

Grameen F
Grameen T

GRET
INAFI

IMI/IPC

MEDA
MFC

MFN
Opportunity

Profund
Pro-Mujer

Sa-Dhan
Save

ShoreCap
SEEP

Unitus
WSBI
WWB

WWB-GNBI

WOCCU
World Vision

االختصار املستخدم الشبكة

أكسيون إنترناشيونال 
رابطة االئتمان الريفي والزراعي األفريقي

شبكة املؤسسات األفريقية للتمويل األصغر
شبكة العمل املصرفي في أوساط الفقراء

 جمعية االئتمان واملدخرات للفقراء املدقعني
منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

املركز الدولي للتنمية واألبحاث
ــادل والفكر واملعلومــات عن أنظمة  ــة التب  جلن

(CERISE) االدخار والتسليف
(DID) منظمة دي جاردان للتنمية الدولية

صندوق القروض الدولي التابع للكنيسة املسكونية
(FINCA) تمع الدوليمؤسسة مساعدات ا

برنامج التحرر من اجلوع
جمعية أصدقاء املؤسسة املصرفية العاملية النسائية

مؤسسة غرامني
صندوق غرامني

فريق األبحاث والتبادل التكنولوجي
الشبكة الدولية ملؤسسات التمويل البديل

شركة االستثمار في التمويل األصغر/شركة 
 (IMI/IPC) لت إنترناشيونال بروجكت كونسَ

شركاء التنمية االقتصادية املنونيون
مركز التمويل األصغر ألوروبا الشــرقية والدول 

املستقلة حديثاً
شبكة التمويل األصغر

أوبورتيونيتي إنترناشيونال
بروفاند

مؤسسة Pro-Mujer (لصالح املرأة)
Sa-Dhan رابطة 

منظمة إنقاذ األطفال
 مؤسسة شوركاب إنترناشيونال

شبكة تثقيف وتشجيع املشروعات الصغيرة
(Unitus) يونيتس

املعهد الدولي لبنوك االدخار
املؤسسة املصرفية العاملية النسائية

      تشمل:
الشــبكة العاملية لالبتكار فــي مجال التمويل 
ــة العاملية  األصغــر التابعــة للمؤسســة املصرفي

النسائية
الس العاملي لالحتادات االئتمانية

الرؤيا العاملية

اجلدول 1 الشبكات التي استكملت التوصيف الذاتي 



ً من أجل تقدمي خدمــات التمويل األصغر.  ــى 1755 موظفا ــراوح عددهم ما بني موظف واحد إل ً من املوظفني املتفانني يت الشــبكات جهــازا
ً من عمليات التمويل األصغر العاملية املعاصرة..  وقد اختارت اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء  ً كبيرا وتشــكل هذه املنظمات قدرا
(CGAP) عدم حتليل عدد العمالء الذين تخدمهم منظمات مســاندة الشــبكات واجلهات الشريكة من مؤسسات التمويل األصغر، حيث إن 

العدد السابق ال يشكل أهمية بدون فهم مستوى املشاركة والتواصل بني منظمات مساندة الشبكات واجلهات الشريكة.
 وبينما تكشــف هذه التوصيفات عن التشــابهات والتوجهات فيما بني منظمات مساندة الشبكات، فإن النتيجة الرئيسية تكمن في 
التنوع واالختالف الهائل فيما بينها. ويعتبر مستوى املشاركة مع الشركاء من مؤسسات التمويل األصغر السمة املميزة األساسية، حيث 
يتراوح ما بني إنشــاء مؤسســات جديدة وتعزيز املؤسســات األقل قوة، إلى االنضمام إلى مؤسسات رئيسية. وتتضمن السمات األخرى ذات 

األهمية مستوى نظام اإلدارة العامة وامللكية، ونقاط التركيز اجلغرافي، واخلدمات املقدمة.  

خصائص منظمات مساندة الشبكات
 تعمل منظمات مســاندة الشــبكات العاملة في قطاع التمويل األصغر بصفة عامة على تيسير الروابط بني املنظمات التي تلتزم بتقدمي 
اخلدمات املالية للفقراء، وتقدمي املساندة لها. وتختلف منظمات مساندة الشبكات فيما بينها من حيث األهداف، ونطاق العمل، والعالقات 

مع الشركاء، واخلدمات التي تقدمها.

تصنيفات منظمات مساندة الشبكات
ُطلب من منظمات مساندة الشبكات أن تضع نفسها ضمن واحد من بني أربعة تصنيفات عامة، كما هو مبني في الشكل 1. 

تصنيفات منظمات مساندة الشبكات

ACCIÓN
CRS
DID
ECLOF
FINCA
GRET

IMI/IPC
MEDA
Opportunity
Pro-Mujer
Save
World Vision

WOCCU
WWB
WSBI
MFC

CASHPOR
CIDR
FFH
Grameen F
Grameen T

INAFI
MFN
Sa Dahn
SEEP

جمعيات التمويل األصغراملنظمات التمويلية ملساندة الشبكات منظمات مساندة الشبكات املعنية بتقدمي اخلدمات الفنية  منظمات مساندة الشبكات ذات امللكية

FWWB
Pro-Fund
Unitus
ShoreCap

تشــرف منظمات مساندة شبكات جمعيات التمويل األصغر على مجموعة من النظراء أو املنظمات املستندة إلى العضوية، والتي 
ً من أجل قضية مشــتركة. ومن املمكن أن تعمل جمعيات التمويل األصغر على نطاق محلي، أو إقليمي، أو دولي، ويطلق  تنضم معا
عليها في بعض األحيان شــبكات تعلم جانبي.   وال تضع منظمات مســاندة شبكات جمعيات التمويل األصغر نظام اإلدارة العامة 

في أعضائها من اجلمعيات، كما أنه ليست لها حصة ملكية فيها.
تقدم منظمات مســاندة الشبكات املعنية بتقدمي اخلدمات الفنية املساعدة الفنية للجهات الشريكة. وهي ال ُمتثل 
عادةً في مجالس اجلهات الشــريكة، ولكن قد يقتصر األمر على اضطالعها بدور رســمي لكن دون امتالك أية حصة 

في امللكية. 
متتلك منظمات مساندة الشبكات املعززة للملكية حصة أقلية أو حصة أغلبية أو 100 في املائة من بعض أو كل اجلهات 
الشــريكة، مبا في ذلك املؤسسات الشريكة التي أنشأتها منظمات مساندة الشبكات بنفسها ومتلكها بالكامل. وفي 

أحوال كثيرة، تقدم منظمات مساندة الشبكات املعززة للملكية خدمات أخرى السيما اخلدمات الفنية. 
تعتبر املنظمات التمويلية ملســاندة الشبكات صناديق مســتثمرين وصناديق رئيسية في املقام األول، وهي تستثمر بشكل عام 

في اجلهات الشريكة على أساس اجتماعي أو جتاري من خالل القروض واالستثمارات في أسهم الشركات.

AFMIN
AFRACA
BWTP
CERISE
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ــالث وثالثني وشــبكاتها، فإنها تعتبر  وبينما تشــير هــذه الفئات إلى اختالفات واضحة بني منظمات مســاندة الشــبكات الث
تصنيفات تقريبية للغاية، وال توضح بدقة خصائص الشــبكات وأنشــطتها أو متيز بينها.  ولذا ال تشكل هذه التصنيفات األساس 

الوحيد للتحليل التالي.

نطاق العمل الوظيفي
ــى منظمات يتركز عملها  يتراوح نطاق العمل الوظيفي ملنظمات مســاندة الشــبكات من منظمــات تنمية متعددة القطاعات إل

بصفة خاصة على قطاع التمويل األصغر (انظر الشكل أدناه).

نطاق العمل

منظمات تنمية متعددة القطاعات منظمات تقدم خدمات 
التمويل األصغر ألغراض 

الصحة والتعليم

منظمات تقدم خدمات التمويل األصغر
 واخلدمات ذات الصلة (خدمات تنمية

 أنشطة األعمال التجارية 
على سبيل املثال) 
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خدمــات  تقــدم  منظمــات 
التمويل األصغر فقط

*يستخدم اخلط الرمادي املائل في هذه الرسوم البيانية في كتابة أسماء الشبكات التي تندرج حتت أكثر من فئة.

يعتبر التمويل األصغر النشاط الرئيسي ألغلب منظمات مساندة الشبكات. ولكن من ناحية أخرى، يقدم ما يزيد على نصف املنظمات 
الثالث وثالثني املشار إليها هنا خدمات ذات صلة مثل تنمية أنشطة األعمال التجارية، أو خدمات تكميلية في مجالي الصحة والتعليم.    ُ

تعرَّف خمس شــبكات نفســها باعتبارها منظمات متعددة القطاعات  فعلى سبيل املثال، تعمل منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية في 
قطاعــات التمويل األصغر، والزراعــة، والصحة اتمعية، والتعليم، واالســتجابة للطوارئ، ومكافحة فيروس ومــرض اإليدز، وغير ذلك من 

قطاعات التنمية.

التركيز اجلغرافي
ً فيما بني منظمات مساندة الشبكات وشبكاتها هو تركيزها اجلغرافي: على األصعدة الوطنية ، أو اإلقليمية، أو  لعل من بني أكثر الفروق وضوحا
العاملية. وقد عمدت هذه املذكرة إلى عدم تضمني أكثر من 60 من منظمات مساندة الشبكات التي تضم شبكات وجمعيات قائمة على الصعيد 
ــي تتفاوت في أحجامها، وخبراتهــا، وجودتها.  وعلى الرغم من اضطالع هذه املنظمات بدور هام في الدعوة إلى السياســات، وإدارة  ــي، والت الوطن
املعارف، والتبادل الفني، إال أن شــبكة تثقيف وتشــجيع املشروعات الصغيرة، واملؤسســة املصرفية العاملية النسائية، والوكالة األملانية للتعاون 
ــد قامــت بتحليلها من قبل. ومــن أجل توضيــح األدوار التكميلية التي تضطلع بها منظمات مســاندة الشــبكات الوطنية،  ــي (GTZ)  ق التقن
ــة جلمعيات التمويل األصغــر (رابطــة Sa-Dhan) وإحدى املنظمات  ــة، وشــبكاتها، فقد طلب من إحدى الشــبكات الوطني ــة، والعاملي واإلقليمي
التمويلية الوطنية ملســاندة الشبكات (جمعية أصدقاء املؤسســة املصرفية العاملية النسائية)، وكالهما في الهند، تقدمي موجز عن نفسيهما 

ألغراض هذه الدراسة (انظر اإلطار 1 "مؤسسة متويل أصغر واحدة، وشبكات متعددة").
وتركز اجلمعيات اإلقليمية، مثل شــبكة املؤسســات األفريقية للتمويل األصغر، على منطقة جغرافية محددة، ولكن شركاؤها ميثلون مجموعة 
واســعة النطاق من األنواع املؤسســية ومنهجيات التمويل األصغر. وتتحد اجلمعيات العاملية في الكثير من األحوال من أجل حتقيق غرض مشــترك

ً مجموعة عمل بقيادة  3  للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى مواقع اإلنترنت اخلاصة بتلك املنظمات: www.seepnetwork.org, www.womensworldbanking.org, www.gtz.de/english. تعكف حاليا
من شبكة تثقيف وتشجيع املشروعات الصغيرة ومبساندة من الوكالة األملانية للتعاون الفني على وضع إرشادات للجهات املانحة ملساندة جمعيات التمويل األصغر الوطنية.
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النطاق اجلغرافي

على الصعيد الوطني

FWWB
Sa-Dhan

ACCIÓN
GRET

على املستوى اإلقليمي على الصعيد العاملي

AFMIN
AFRACA
BWTP
CASHPOR

CIDR
MFC
Profund
Pro-Mujer

CERISE
CRS
DID
ECLOF
FFH
FINCA

Grameen F

Grameen T
IMI/IPC

INAFI
MEDA 
MFN
Opportunity

SEEP

Shorecap
Save
Unitus
WOCCU
WSBI
WWB
World vision 

الوضع األولي للشركاء 

منظمات مستقلة انضمت إلى الشبكة منظمات تساندها منظمة 
مساندة 

الشبكات منذ سنواتها األولى
منظمات أنشأتها منظمة 

مساندة الشبكات

ACCIÓN
Grameen T
WWB

ACCIÓN
AFMIN
AFRACA
BWTP
CASHPOR
CRS
CERISE
DID

ECLOF
FFH
FWWB
Grameen F
INAFI
MEDA
MFC
MFN

CASHPOR
CIDR
CRS
ECLOF
FINCA
GRET

IMI/IPC
MEDA
Pro-Mujer
Save
Wo r ld Vision

Sa-Dhan
ShoreCap
Save
SEEP
Unitus
WSBI
WOCCU
Profund

CASHPOR
DID
Grameen F
MEDA
Opportunity
WOCCU

 أو مســاندة مهمة محددة، مثل الشــبكة الدولية ملؤسســات التمويل البديل، وهي شبكة عاملية من املتمرســني العاملني في مجال مؤسسات 
التمويل األصغر، ويتركز اهتمامها بشــكل كبير على قضية مكافحة الفقر. وقد بدأت العديد من منظمات مســاندة الشــبكات العاملية املشــار 
إليها في هذه الدراســة كمنظمات مســاندة شــبكات تعمل على نطاق إقليمي محددة، ثم اتســع نطاق عملها بعد ذلك ليشمل مناطق أخرى. 

فعلى سبيل املثال، بدأت مؤسسة أكسيون إنترناشيونال ACCIÕN في أمريكا الالتينية ثم اتسع نطاق عملها ليشمل أفريقيا.

الوضع األولي للجهات الشريكة في الشبكات
تضيف منظمات مساندة الشبكات قيمة إلى اجلهات الشريكة في جميع مراحل تطورها منوها، مما يساعد على بناء مؤسسات مالية أقوى خلدمة 
هذه الصناعة على مستوى العالم.  وتتخصص بعض منظمات مساندة الشبكات في إنشاء مؤسسات جديدة؛ بينما تركز منظمات أخرى على 
ً، يزداد حجم مشــاركة  تعزيز املؤسســات القائمة الصغيرة احلجم أو احلديثة العهد. وكلما يكون انضمام اجلهة الشــريكة إلى الشــبكة مبكرا

منظمة مساندة الشبكات، وكذلك القيمة التي تضيفها إلى تلك اجلهة الشريكة. 
 ولعل من بني الســمات الرئيســية املميزة فيما بني منظمات مساندة الشبكات هي مدى عمق املشاركة مع اجلهات الشريكة من مؤسسات 
التمويل األصغر. يبني الشــكل التالي وضع اجلهات الشــريكة عند بداية انضمامهم للشــبكة. وهو مييز بني املؤسســات املستقلة بشكل كامل، 
واملؤسسات الشريكة التي تساندها إحدى منظمات مساندة الشبكات منذ سنواتها األولى (على سبيل املثال، ساندت إحدى منظمات مساندة 
الشــبكات تطوير إحدى املؤسســات الشــريكة بصورة كبيرة، ولكنها لم تؤسســها)، واملؤسســات الشريكة التي أنشــأتها منظمات مساندة 
الشــبكات. وتســاند في الوقت احلالي تسع من منظمات مساندة الشبكات مؤسسات شــريكة في مراحل مختلفة من تطورها ومنوها وبالتالي 

فهي تظهر في عدة فئات بالرسم البياني.
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تعمل جميع منظمات مســاندة الشــبكات املعنية بجمعيات التمويل األصغر واملنظمات التمويلية ملســاندة الشــبكات مع جهات 
شــريكة انضمت إلى الشبكات باعتبارها منظمات مستقلة. وتنقسم منظمات مســاندة الشبكات املعنية بتقدمي اخلدمات الفنية بني 
جهات شــريكة مســتقلة وجهات شريكة في املراحل األولى من التطور.  أما بالنسبة ملنظمات مساندة الشبكات املعززة للملكية، فهي 
تنقســم إلى منظمات تقوم بإنشــاء مؤسسات شــريكة وأخرى تقوم بتنمية مؤسســات حديثة العهد — مما يظهر نزعتها إلى املشاركة 

بصورة أكبر في تطوير اجلهات الشريكة.

الوضع القانوني للجهات الشريكة
كما يبني الشــكل التالي، تترواح اجلهات الشــريكة في شبكات ما بني منظمات تخضع بشكل كامل للوائح التنظيمية وأخرى ال تخضع 
ً ملنهجية التمويل األصغر املتبعة،  للوائح التنظيمية بشــكل كامل. وتتكون الشــبكات في الغالب من أنواع من املؤسســات تختلف تبعا
ً من: املنظمات غير  ومرحلة التطور التي متر بها املؤسســة، واإلطار التنظيمي للجهات الشــريكة. وتتضمن "أنواع" اجلهات الشــريكة كال

احلكومية، والتعاونيات، واملؤسسات املالية غير املصرفية، والبنوك. 

وضع اجلهات الشريكة من حيث اخلضوع للوائح التنظيمية

BWTP
CASHPOR
FFH
GRET
INAFI
Unitus

Sa Dhan
Save
W orld
Vision
WWB

CRS
ECLOF
Grameen
Grameen T
MFC
Opportunity

AFMIN
CERISE
FINCA
FWWB
Pro-Mujer

أكثر من نصف اجلهات الشريكة 
يخضع للوائح التنظيمية

أقل من نصف اجلهات الشريكة
 يخضع للوائح التنظيمية

 ً نصف اجلهات الشريكة تقريبا
يخضع للوائح التنظيمي

ACCIÓN
CIDR
DID
MFN
WWB-GNBI

جميع اجلهات الشريكة تخضع
 للوائح التنظيمية

IMI/IPC
MEDA
SEEP*
WOCCU**
WSBI

جميع اجلهات الشريكة ال تخضع 
للوائح التنظيمية

*يجب أن يكون أعضاء شبكة تثقيف وتشجيع املشروعات الصغيرة مسجلني كمنظمات غير حكومية مصنفة ضمن الوضع القانوني  501 (ج) 3 في إطار قوانني الضرائب.     
** تخضع جميع اجلهات الشريكة في الس العاملي لالحتادات االئتمانية للوائح التنظيمية، على الرغم من أن العديد منها ال تقوم على تنظيمها هيئات تنظيمية مالية رسمية  

.ولكن هيئات أخرى مثل وزارة التعاونيات
وكلما تنمو اجلهات الشــريكة في الشــبكات وتتطور، تقوم عادةً بإنشــاء هياكل مؤسســية أكثر نظامية من أجل خدمة 
العمــالء بصورة أفضل (أي تتحول للعمل على أســس جتارية).ومع ذلك ميكن لهــذه الهياكل أن تختلف. ففي حالة منظمة إنقاذ 
ً كمشــروعات أقامتهــا مكاتبها احمللية، ولكنهــا اتخذت بعد ذلك  األطفال، بدأت جميع اجلهات الشــريكة في شــبكتها تقريبا

ً مؤسسية متنوعة. أشكاال
وتقتصر بعض الشبكات بطبيعتها على نوع مؤسسي معني، مثل املعهد الدولي لبنوك االدخار، حيث تنحصر جميع اجلهات الشريكة في بنوك التوفير 
والبنوك التي تقدم خدماتها إلى األفراد. كما تقوم منظمات مســاندة شــبكات أخرى بتشــجيع اجلهات الشــريكة على أن تصبح منظمات مالية خاضعة 

للتنظيم. فعلى سبيل املثال، تهدف مؤسسة أكسيون إنترناشيونال إلى أن يصبح جميع شركائها مؤسسات مالية رسمية خاضعة للوائح التنظيمية.
ميكن أن تختلف اجلهات الشــريكة في الشــبكات من حيث النوع املؤسســي ووضعها التنظيمي. فعلى سبيل املثال، تضم املؤسسة 
املصرفية العاملية النســائية فئتني رئيســيتني من اجلهات الشريكة: 1) مؤسسات تابعة وشريكة للمؤسسة املصرفية العاملية النسائية، 
 .(WWB-GNBI) 2) جهات شريكة في الشبكة العاملية لالبتكار في مجال التمويل األصغر التابعة للمؤسسة املصرفية العاملية النسائية
ً من الفئة األولى (املؤسسات التابعة والشريكة) منظمات غير حكومية ال تخضع للوائح التنظيمية، بينما تشمل  متثل 80 في املائة تقريبا

الفئة الثانية  مؤسسات خاضعة وأخرى غير خاضعة للوائح التنظيمية: تعاونيات، ومؤسسات مالية غير مصرفية، وبنوك.
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دور منظمات مساندة الشبكات في امللكية ونظام اإلدارة العامة
ــة، ونظام اإلدارة العامة، والســيطرة على اجلهات  تختلــف منظمات مســاندة الشــبكات فيما بينها من حيث النهج املتبع بشــأن امللكي
ً لتحول العديد من مشاريع التمويل  ً أدوار امللكية ونظام اإلدارة العامة على مدى العقد املاضي من السنني نظرا الشريكة. كما تغيرت أيضا
األصغــر واملنظمــات غير احلكومية إلى مؤسســات مالية مرخصة، مبا يتضمنه ذلك من حقوق املســاهمني. وال تضطلع جمعيات التمويل 
ــأي دور في نظام اإلدارة العامة في اجلهات الشــريكة، كما أنها ال متلك أية حصة في امللكية. إال أن العديد من الشــبكات األخرى  األصغــر ب
تســعى نحو السيطرة بشــكل أكبر على اجلهات الشــريكة عن طريق امتالك مراكز في أســهم رأس املال، واالضطالع بأدوار رسمية أكثر 

فعالية في نظام اإلدارة العامة لديها. 
وتطبق في الوقت الراهن أربعة عشــر منظمة من منظمات مســاندة الشبكات (أكسيون إنترناشــيونال، وجمعية االئتمان واملدخرات 
ــادل والفكر واملعلومات عن أنظمة  ــة واألبحاث، ومنظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، وجلنة التب للفقــراء املدقعني، واملركز الدولي للتنمي
االدخار والتسليف، ومنظمة دي جاردان للتنمية الدولية، ومؤسسة غرامني، وصندوق غرامني، وفريق األبحاث والتبادل التكنولوجي  وشركة 
لت، وشركاء التنمية االقتصادية املنونيون، وأوبورتيونيتي إنترناشيونال،  االستثمار في التمويل األصغر/شركة إنترناشيونال بروجكت كونسَ
ومنظمة إنقاذ األطفال، واملؤسســة املصرفية العاملية النســائية) مناذج ملكية ونظم إدارية متعددة. فعلى ســبيل املثال، متتلك مؤسسة 
أكســيون إنترناشــيونال مراكز أقلية في أســهم رأس املال في اجلهات الشــريكة من املؤسسات املالية الرســمية، ولكن ال ميكنها امتالك 

ً ألوضاعها املؤسسية. أسهم في اجلهات الشريكة من املنظمات غير احلكومية، نظرا

نطاق امللكية ونظام اإلدارة العامة

منظمات ال متتلك أسهم في اجلهات الشريكة أو 
تضطلع بدور في نظام اإلدارة العامة به

منظمات ال متتلك أسهم في اجلهات الشريكة 
ولكنها تضطلع بدور رسمي في مجالسه

منظمات متتلك حصة غالبية 
في األسهم

ACCIÓN
AFMIN
CASHPOR
CRS
CIDR
DID
GRET
MEDA
Opportunity
Save
WWB

ECLOF
Grameen T

ACCIÓN (FFI)
CRS
Grameen T
IMI/IPC
MEDA
Opportunity
Profund
ShoreCap
Save
WWB

CRS
GRET
IMI/IPC
MEDA
Opportunity

CRS
FINCA
Opportunity
Pro-Mujer
Save
W orld Vision*Unitus

منظمات متتلك اجلهات الشريكة
 بشكل كامل

منظمات متتلك حصة أقلية 
في األسهم

ACCIÓN (NGO)
AFRACA
BWTP
CASHPOR
CRS
CIDR
CERISE
DID
FFH
FWWB

Grameen F
GRET
INAFI
MEDA
MFC
MFN
Sa-Dhan
Save
SEEP
WSBI
WOCCU

* متتلك منظمة الرؤية العاملية جهات شريكة بالكامل أو تتحكم بشكل كامل في مجالسها.

 Profund ــان (بروفاند ومن بني منظمات مســاندة الشــبكات العشــر التي متتلك مراكز أقلية في املنظمات الشــريكة، تتخصص إثنت
ً مع وضعها كصناديق استثمار محددة املدة. أما يونيتس  ومؤسســة شــوركاب ShoreCap) في امتالك مراكز أقلية على وجه احلصر، متشيا
ــي أقلية وأغلبية في األســهم في اجلهات  ــدرج  بني امتالك حصت (Unitus)، وهــي إحدى املنظمات االســتثمارية ملســاندة الشــبكات، فتن

الشريكة.
ومن بني منظمات مساندة الشبكات الست التي متتلك جهات شريكة، تنفرد كل من مؤسسة Pro-Mujer ومؤسسة مساعدات اتمع 

الدولي (FINCA) بامتالك مؤسسات شريكة ملكية كاملة، وهي مؤسسات تابعة لهما من الناحية القانونية، واملالية، والتشغيلية.
 وبالرغم من االجتاه نحو زيادة نســبة امللكية في اجلهات الشــريكة، فإن ثلثي الشــبكات ال متتلك أســهم في بعض اجلهات الشــريكة أو 
تضطلع بأي دور في نظام اإلدارة العامة لديها.  وبينما ال متتلك بعض الشــبكات، مثل منظمة دي جاردان للتنمية الدولية، أســهم في أي من 

اجلهات الشريكة، فإنها ال تزال تضطلع بدور هام في نظام اإلدارة العامة اخلاص بها.

مشاركة اجلهات الشريكة في نظام اإلدارة العامة لدى منظمات مساندة الشبكات
تتفاوت نسب عضوية اجلهات الشريكة في مجالس منظمات مساندة الشبكات. فأقلية من منظمات مساندة الشبكات هي التي توجد 
بها جهة شــريكة واحدة على األقل ُممثلة في مجلســها، بينما ال يوجد أي متثيل للجهات الشريكة على اإلطالق فيما يقرب من نصف هذه 
املنظمــات.  أما بالنســبة ملركز التمويل األصغر، فإن اجلهات الشــريكة تشــكل 70  فــي املائة من أعضاء مجلســه. وتعتبر كل من رابطة 
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Sa- االئتمان  الريفي والزراعي األفريقي، وجلنة التبادل والفكر واملعلومات عن أنظمة االدخار والتســليف، وشــبكة التمويل األصغر، ورابطة
Dahn، وشــبكة تثقيف وتشجيع املشروعات الصغيرة، واملعهد الدولي لبنوك االدخار منظمات قائمة على العضوية ُتدار بواسطة اجلهات 
الشــريكة. بينما تطلب كل من شــبكة املؤسســات األفريقية للتمويل األصغر، والشــبكة الدولية ملؤسســات التمويل البديل، وبروفاند 

(ProFund) من اجلهات الشريكة انتخاب ممثلي مجالسها.
مستوى الفقر األولي لعمالء اجلهات الشريكة 

إن مســتويات الفقر التي يعيش عندها عمالء اجلهات الشــريكة وكذلك الطرق التي تســتخدمها اجلهات الشــريكة من أجل حتديد هؤالء 
.ً ً كبيرا العمالء والوصول إليهم تختلف اختالفا

مستوى الفقر األولي لعمالء اجلهات الشريكة

غالبية العمالء يعيشون على أقل من 
دوالر أمريكي في اليوم الواحد

مجموعة متنوعة من العمالء

(أوروبا الشرقية)

(أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا)

غالبية العمالء ينتمون إلى فئة 
غير الفقراء من الضعفاء

DID
Profund
Unitus
WWB

CRS
FINCA
Opportunity

W orld Vision Opportunity

ACCIÓN
AFRACA
BWTP
CERISE
ECLOF
IMI/IPC

MEDA
MFC
MFN
SEEP
WSBI
WOCCU

AFMIN
CASHPOR
CIDR
FFH
FWWB
Grameen F

Grameen T
GRET
INAFI
Pro-Mujer
Sa-Dhan
ShoreCap
Save

يقع غالبية عمالء اجلهات الشريكة في 11 شبكة ضمن فئة "الذين يعيشون على أقل من دوالر أمريكي في اليوم الواحد". وتستهدف 
أداة "االئتمان والتعليم" على ســبيل املثال، والتي وضعها برنامج التحرر من اجلوع، هؤالء العمالء بوجه خاص. أما بالنســبة إلى جمعيات 
ً "موعة العمالء املتنوعــة"، والتي تعكس تنوع  ــل األصغــر، فينتمي عدد كبير من عمالء اجلهات الشــريكة إلى فئة أوســع نطاقا التموي

األعضاء الذين ينتمون إلى هذه اجلمعيات.  
ً من فئة "الذين يعيشون  وقد وضعت أبورتيونيتي إنترناشــيونال غالبية عمالء اجلهات الشــريكة ضمن مســتوى أعلى قليال
على دوالر أمريكي في اليوم الواحد". أما بالنســبة لبرامجها في أوروبا الشــرقية، صنفت أوبورتيونيتي عمالء اجلهات الشريكة 
ً ألن شــركاءها في هذه املنطقة يخدمون  ــة "غير الفقراء من الضعفاء"، وذلك نظرا ــة "مجموعة العمالء املتنوعة" وفئ ــني فئ ب
ً من تلك التي يقدمها شــركاء أوبورتيونيتي في أجزاء  ً أكبر حجما عمالءً ينتمون إلى قاعدة اقتصادية عريضة، ويقدمون قروضا

أخرى من العالم.
ً أكبر من اجلهات الشــريكة اخلاضعة للوائح التنظيمية (انظر الشــكل "وضع اجلهات  وقد كان من األرجح بشــكل عام أن تندرج الشــبكات التي تضم عددا
الشــريكة من حيث اخلضوع للوائح التنظيمية"، صفحة رقم 6) ضمن مســتوى أقرب إلى فئة "مجموعة العمالء املتنوعة"، بينما كان من األرجح أن تندرج اجلهات 

الشريكة غير اخلاضعة للوائح التنظيمية ضمن مستوى أقرب إلى فئة "غالبية العمالءالذين يعيشون على أقل من دوالر أمريكي في اليوم الواحد".

مصادر متويل منظمات مساندة الشبكات
تتنوع اإلســتراتيجيات املعنية بتمويل منظمات مســاندة الشــبكات. إال أن أمناط التمويل متيل إلى التماثل بصورة كبيرة في التصنيفات 

األربعة العامة املبينة في الشكل التالي.
وتعتبر اجلهات املانحة من القطاعني العام واخلاص مبثابة مصادر التمويل األساسية بالنسبة جلميع أنواع منظمات مساندة الشبكات 
ً لتحرك قطاع التمويل األصغر العاملي نحو اعتماد األســاليب التجارية، فمن  باســتثناء منظمات مســاندة الشــبكات التمويلية.4 ونظرا

املنتظر أن تزداد أهمية التمويل املتحصل من رسوم العضوية، والدخل املتحقق، واألسهم، والقروض.

4 يشير تعبير "اجلهات املانحة العامة" إلى الوكاالت احلكومية متعددة األطراف، وثنائية األطراف، والوطنية، بينما يشير تعبير "اجلهات املانحة اخلاصة" إلى املؤسسات واملنشآت اخلاصة، 
واألفراد. 
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تشكل رسوم العضوية نســبة من إجمالي متويل منظمات مساندة 
ــات التمويل األصغر،  الشــبكات، وتصل إلى أعلى درجاتها في جمعي

حيث تتراوح ما بني 2 إلى 20 في املائة من إجمالي التمويل. 
 وتعتبر مصادر متويل منظمات مســاندة الشــبكات املعززة 
للملكية هــي األكثر تنوعاً، على الرغم من أن التمويل التجاري 
يشكل بصفة عامة النسبة األكبر من قاعدتها التمويلية. أما 
بالنســبة للمنظمات املتعددة القطاعــات، مثل منظمة إنقاذ 
ــزداد حجم التبرعات التي  األطفــال ومنظمة الرؤية العاملية، في
ــا من املنظمات،  ــوارد خاصة مقارنةً بغيره حتصــل عليها من م
وتعتمد في الكثير مــن األحوال على تبرعات ألغراض دينية و/أو 

كفالة األطفال. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

املمولون

منظمات مساندة الشبكات املعززة للملكية

منظمات مساندة الشبكات املعنية بتقدمي اخلدمات الفنية

جمعيات التمويل األصغر

منح مقدمة من القطاع العام
تبرعات مقدمة من القطاع اخلاص

الدخل من االستثمارات
رسوم العضوية
الدخل املتحقق

األسهم
القروض

أمناط متويل الشبكات 

الشفافية

املعلومات املالية ومعلومات نطاق االنتشار املتعلقة باجلهات الشريكة
تبدأ منظمات مساندة الشبكات في تركيز اهتمامها على حتقيق الشفافية املالية، كما أن منظمات مساندة الشبكات التي جتمع بيانات 
تشــغيلية دقيقية حول أداء اجلهات الشــريكة تضيف قيمة هائلة للقطاع. عالوة على ذلك، تســاعد هذه املعلومات منظمات مســاندة 
الشبكات على توجيه اخلدمات املناسبة نحو شركائها من مؤسسات التمويل األصغر.تقوم العديد من منظمات مساندة الشبكات بنشر 
معلومــات حول اجلهات الشــريكة على موقع مركــز خدمة تبادل املعلومات حــول التمويل األصغــر (www.mixmarket.org)، وعلى املواقع 
اخلاصة بها على شبكة اإلنترنت، و/أو إرسال تقارير إلى  نشرة األعمال املصرفية الصغرى (MicroBanking Bulletin)، والتي تعد أداة لقياس 
األداء املقارن في قطاع التمويل األصغر. تعمل أغلب منظمات مساندة الشبكات على حتسني أنظمة املعلومات الداخلية اخلاصة بها، كما 
أنهــا تتجه نحو زيادة اإلفصاح العلني (انظر الشــكل أدناه). غير أن معظم الشــبكات ال تفصح ســوى عن معلومــات موجزة حول اجلهات 

الشريكة.
معلومات حول اجلوانب املالية واألداء

معلومات حول أداء اجلهات الشريكة 
متوفرة على مواقع عامة 

على شبكة اإلنترنت

منظمات ال تقدم معلومات حول
 اجلهات الشريكة

CERISE
MEDA
World Vision

AFRACA
FWWB
IMI/IPC
Pro-Mujer
Sa-Dhan

منظمات تفصح عن معلومات موجزة 
حول أداء اجلهات الشريكة

منظمات تفصح عما متت مراجعته من 
قوائم مالية ومعلومات تشغيلية 

خاصة باجلهات الشريكة

ACCIÓN
IMI/IPC
MFN
Profund
WWB
WOCCUFINCA

ACCIÓN
AFMIN
BWTP
CASHPOR
CRS
CIDR
DID

ECLOF
FFH
Grameen F
Grameen T
GRET
INAFI
MFC

Opportunity
Save
SEEP
Unitus
WSBI

 تنشر ست من منظمات مساندة الشبكات معلومات حول اجلهات الشريكة على مواقع اإلنترنت العامة، مبا في ذلك مواقع منظمات 
مســاندة الشــبكات وموقع مركز خدمة تبادل املعلومات حول التمويل األصغر (MIX).  يتركز اهتمام شــبكة التمويل األصغر، وهي إحدى 
الشبكات التي خضعت لالستقصاء على الشفافية املالية: تقدم اجلهات الشريكة في هذه الشبكة بياناتها إلى نشرة األعمال املصرفية 

.www.mfnetwork.org الصغرى، كما تسمح بنشر املعلومات املالية املعدَّلة اخلاصة بها على موقع الشبكة

* متثل األعمدة املتوسط البسيط جلميع الشبكات املنتمية إلى كل تصنيف من 
التصنيفات الشاملة.
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تقوم كل من مؤسســة مســاعدات اتمع الدولي FINCA، ومؤسســة Pro-Mujer ، ومنظمة إنقاذ األطفال  بتجميع النتائج املالية والتشــغيلية 
اخلاصة باجلهات الشــريكة لها، وتضمينها في التقرير املالية للمنظمة املســاندة للشــبكات. وعالوة على ذلك، تضم التقارير املالية اخلاصة مبؤسسة 

FINCA جميع البرامج القطرية باعتبارها فروع ملنظمة دولية واحدة. 

معايير األداء
ً يحتذى به في  تســتطيع منظمات مســاندة الشــبكات االضطالع بدور هام في النهوض مبعايير أداء مؤسسات التمويل األصغر، وهي بذلك تضرب مثال
صناعة التمويل األصغر. وتذكر أغلبية منظمات مســاندة الشبكات املشــاركة أنها تضع املعايير للجهات الشريكة، مثل مقاييس العضوية واملعايير 
ً في  ً رئيسيا الدنيا لألداء.  وفي بعض الشبكات، تقوم منظمة مساندة الشبكات نفسها حتفيز عملية وضع املعايير، بينما تلعب اجلهات الشريكة دورا
وضع املعايير في شبكات أخرى.  مساندة الشبكات املشاركة أنها تضع املعايير للجهات الشريكة، مثل مقاييس العضوية واملعايير الدنيا لألداء.  وفي 
ً في وضع املعايير في  ً رئيسيا بعض الشــبكات، تقوم منظمة مساندة الشــبكات نفسها حتفيز عملية وضع املعايير، بينما تلعب اجلهات الشريكة دورا

شبكات أخرى. 
ً من أجل استمرارها في احلرص على الوفاء باملعايير. فعلى سبيل املثال، ترى بروفاند  ً فعاال   وقد يكون اإلفصاح العلني عن أداء اجلهات الشريكة أسلوبا

(Profund) أن اإلفصاح العلني يكفي لاللتزام مبعايير األداء. 

ً) لالنفصال. فقد قامت أوبورتيونيتي إنترناشــيونال  ً جزئيا ً (أو أساســا تضع ثمان من منظمات مســاندة الشــبكات أداء اجلهات الشــريكة أساســا
ــة اعتماد في عــام 1999 تتضمن إحدى اآلليات التي تقضي بانفصال اجلهات الشــريكة التي لم تف مبعايير الشــبكة خالل فترة زمنية  ــق عملي بتطبي

محددة.  وقد فصلت الشبكة ثالث جهات شريكة منذ ذلك الوقت.

اخلدمات
تقدم منظمات مســاندة الشــبكات مجموعة كبيرة من اخلدمات إلى اجلهات الشــريكة، مبا في ذلك اخلدمات املالية، واخلدمات الفنية، وإدارة املعلومات، 
والبحث والتنمية، والتأثير في السياسات. ويتحدد نوع اخلدمات املقدمة والقيمة التي تضيفها منظمة مساندة الشبكات املعنية إلى منو أحدى اجلهات 
ً لرســالة املنظمة، وخبرتهــا، ومتويلها، وكذلك مرحلة التطور التي متر بها تلك اجلهة الشــريكة. وتفضل بعض مؤسســات  الشــريكة وتطويرها وفقا

التمويل األصغر االنضمام إلى أكثر من منظمة من منظمات مساندة الشبكات بغية احلصول على أنواع مختلفة من اخلدمات (انظر اإلطار  1).

اخلدمات املالية
 ُتعرَّف اخلدمات املالية بشكل عام بأنها أية أداة ميكن من خاللها توجيه املوارد املالية من منظمات مساندة الشبكات إلى اجلهات الشريكة، مثل املنح، 
ً من األسباب الرئيسية وراء انضمام اجلهات  والقروض، والضمانات، ومتويل االكتتابات في رؤوس األموال. وفي الواقع، ميثل احلصول على املوارد املالية واحدا
الشــريكة إلى أي من منظمات مســاندة الشــبكات.  ومقارنة بغيره من الشــبكات، يقضي صندوق غرامني النســبة األكبر من وقته (72 في املائة من 

إجمالي اجلهود) في تعبئة املوارد املالية للجهات الشريكة معه.
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تطبيق معايير األداء

معايير مطبقة من خالل 
استعراض النظراء/الشبكات

تطبيق املعايير من خالل خرق املعايير يؤدي إلى الفصل
اإلفصاح العلني فقط
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اإلطار  1 مؤسسة متويل أصغر واحدة وشبكات متعددة
ً ما تقدم كل  ً التكميلية التي تضطلع بها الشــبكات، فإنه من الطبيعي أن تنضم إحدى مؤسســات التمويل األصغر إلى أكثر من شــبكة. فدائما ً لألدوار اتلفة وأحيانا نظرا
شــبكة خدمة مختلفة أو قيمة إضافية ملؤسســة التمويل األصغر. تنتمي مؤسســة شــير (SHARE) الهندية احملدودة للتمويل األصغر إلى ســبع من الشــبكات التي قدمت 

ً ألغراض هذه الدراسة، منها شبكتني على الصعيد الوطني، وواحدة على الصعيد اإلقليمي، وأربعة على الصعيد الدولي.  ً ذاتيا توصيفا

ً في رابطة Sa-Dhan، إحدى جمعيات التمويل األصغر احمللية، مع غيرها من مؤسسات  ً رئيســيا شــبكات جمعيات التمويل األصغر. تعمل مؤسســة SHARE، باعتبارها عضوا
التمويل األصغر في الهند من أجل بناء قطاع التمويل األصغر من خالل احلوار بني املؤسســات العاملة في القطاع، والتأثير في السياســات.  وتســتطيع مؤسسة  SHARE من 
خالل عضويتها في شبكة التمويل األصغر، إحدى اجلمعيات الدولية، أن تتبادل أفضل املمارسات مع املديرين التنفيذيني ألكبر مؤسسات التمويل األصغر على مستوى العالم، 

بينما تعزز مكانتها كمؤسسة متويل أصغر هندية كبيرة.

الشبكات التي يتركز نطاق عملها على  تقدمي اخلدمات الفنية. تتيح شبكتا جمعية االئتمان واملدخرات للفقراء املدقعني واملؤسسة املصرفية العاملية النسائية  أمام مؤسسة 
ً هاتان املؤسستان التعلّم اجلانبي فيما بني اجلهات الشريكة لديهما، وتساعد على الترويج لنجاحاتها. تتيح  SHARE فرص مميزة للحصول على اخلدمات الفنية. كما تيسر أيضا
شــبكة جمعية االئتمان واملدخرات للفقراء املدقعني الفرصة أمام مؤسســة SHARE  لتبادل اخلبرات مع غيرها من اجلهات األخرى التي حتاكي مؤسسة غرامني في آسيا، بينما 

توفر لها املؤسسة املصرفية العاملية النسائية االضطالع على االبتكارات واألدوات في مجال التمويل األصغر على املستوى العاملي.

شبكات التمويل. لعل من أهم مميزات عضوية مؤسسة  SHARE في ثالث شبكات متويلية هي حصولها على أدوات إقراض مميزة. يوفر كل من صندوق غرامني ومؤسسة غرامني 
ً وأســعار فائدة أقل من املصادر التجارية.  ومن ناحية أخرى، جند أن جمعية أصدقاء املؤسســة املصرفية العاملية النســائية (FWWB)، وهي  ً أطول أجال للجهات الشــريكة قروضا
إحدى املنظمات التمويلية احمللية ملســاندة الشــبكات ومقرها الهند، ال تقدم أســعار فائدة منخفضة، ولكنها توفر فرص احلصول على قروض مرحلية بشــكل ســريع وسهل 

.SHARE للجهات الشريكة الكبيرة مثل

 اخلدمات املالية التي تقدمها منظمات مساندة الشبكات

استثمار أسهم رأس املال في 
اجلهات الشريكة

منظمات ليست لها روابط 
مالية تعاقدية

التوسط في التمويل أو 
املشاركة فيه

إقراض اجلهات الشريكة

11

تقوم أغلب منظمات مساندة الشبكات باالستثمار في اجلهات الشريكة التابعة لها أو إقراضها، ويقوم حوالي النصف مبساعدة اجلهات الشريكة 
عن طريق التوسط في التمويل من ممولني آخرين، بينما ال يقدم ما تبقى من منظمات، وخاصة الشبكات املساعدة، أي متويل. 

وكلما ازداد اإلجتاه نحو إضفاء الصبغة التجارية على مؤسســات التمويل األصغر، ازداد عدد منظمات مســاندة الشبكات التي تقوم باالكتتاب في 
أسهم رؤوس أموال اجلهات الشريكة، أو إنشاء صناديق استثمار مع مستثمرين من القطاع العام واخلاص. وتتضمن األمثلة أكسيون لالستثمارات في 
قطاع التمويل األصغر، وصندوق ســارونا العاملي لالســتثمار التابع لشــركاء التنمية االقتصادية املنونيون، و أوبورتيونيتي ترانسفورماشن إنفستمنت 

.(Opportunity Transformation Investments)

اخلدمات الفنية
 ُتعتبر اخلدمات الفنية إحدى أهم اخلدمات التي تقدمها منظمات مساندة الشبكات.5  وتختلف منظمات مساندة الشبكات فيما بينها فيما يتعلق 
بحجم اجلهود التي تخصصها لتقدمي اخلدمات الفنية مثل املشــورة الفنية الداخلية، والتدريب، وتطبيق األنظمة. فعلى ســبيل املثال ذكرت منظمة 

ً ألهمية اخلدمات الفنية، وضعت شبكة تثقيف وتشجيع املشروعات الصغيرة (SEEP) "سبعة مبادئ من أجل حتسني تقدمي اخلدمات الفنية ملؤسسات التمويل األصغر" في عام  5 نظرا
.2003

DID
Grameen TSEEP FFH

ACCIÓN
AFMIN
CASHPOR
CRS
CIDR
DID
GRET
MEDA

Opportunity
Pro-Mujer
Save
Unitus
W orld Vision
WSBI
WWB

ACCIÓN
CASHPOR
CRS
FINCA
GRET
IMI/IPC
MEDA

Opportunity
Profund
ShoreCap
Save
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W orld Vision

AFRACA
BWTP
CRS
CIDR
CERISE
DID

INAFI
MEDA
MFC
MFN
Sa-Dhan
WOCCU

ACCIÓN
CASHPOR
CRS
CIDR
DID
ECLOF
FINCA
FWWB

Grameen F
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MEDA
Opportunity
Profund
Pro-Mujer
Unitus
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دي جاردان للتنمية الدولية أنها تخصص 75 في املائة من جهودها لتقدمي اخلدمات الفنية، وهي تفوق بذلك جميع منظمات مســاندة الشــبكات األخرى.  
 (Profund) وعلى الناحية األخرى، ال توفر اثنتان من منظمات مساندة الشبكات  (جلنة التبادل والفكر واملعلومات عن أنظمة االدخار والتسليف  وبروفاند
ً من جهودها لتقدمي اخلدمات الفنية. أية خدمات فنية للجهات الشريكة لهما. وفي املتوسط، تخصص منظمات مساندة الشبكات 35 في املائة تقريبا

ولبيان كيفية قيام منظمات مساندة الشبكات بتركيز خدماتها، يوضح اجلدول 2 أي من منظمات مساندة الشبكات تخصص النسبة األكبر من 
ــى معلومات حول كيفية قيام كل شــبكة بتخصيص  ــا لتقــدمي اخلدمات الفنية اتلفة املشــار إليها في التوصيفــات الذاتية. للحصول عل جهوده

  ..www.themix.org :جهودها، انظر التوصيفات الذاتية الفردية املتاحة على موقع مركز خدمة تبادل املعلومات حول التمويل األصغر

اجلدول  2 مجاالت تركيز اخلدمات الفنية

فئة اخلدمات الفنية

إنشاء املؤسسات

التحول املؤسسي

وضع األدوات وتقدميها

تنمية املوارد البشرية

تكنولوجيا املعلومات

التخطيط اإلستراتيجي

التحليل والتصنيف املالي

منظمات مساندة الشبكات التي 
تخصص النسبة األكبر من جهودها 
لتقدمي هذه الفئة من اخلدمات الفنية

جميعة االئتمان واملدخرات للفقراء 
 Pro-Mujer املدقعني، مؤسسة

 منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، 
مؤسسة مساعدات اتمع الدولي

برنامج التحرر من اجلوع
شبكة املؤسسات األفريقية 

للتمويل األصغر
أوبورتيونيتي إنترناشيونال

الشبكة الدولية ملؤسسات 
التمويل البديل

مركز التمويل األصغر ألوروبا 
الشرقية والدول املستقلة حديثاً

نسبة اجلهود (كما ذكرتها 
املنظمة املعنية)

40

15

45

40

30

30

32

تختلــف مجــاالت تركيز اخلدمات الفنية فيما بني منظمات مســاندة الشــبكات. يتركز اهتمام مؤسســة Pro-Mujer ، إحدى منظمات مســاندة 
الشــبكات التي بدأت كمؤسســة متويل أصغر، على تقدمي خدمات إنشاء املؤسســات (40 في املائة من إجمالي اجلهود). كذلك يقدم برنامج التحرر من 
اجلوع العديد من أنواع اخلدمات الفنية إلى اجلهات الشــريكة له، مع التركيز على وضع األدوات والتخصص في تقدمي أداة "االئتمان والتعليم" الذي قام 
هو نفسه بوضعها.  وفي املقابل، تقوم منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية بتقدمي مجموعة من اخلدمات الفنية، وتوزع نسب جهودها عليها بشكل 

متساو.
ً للطلب على تلك اخلدمات.  ويوضح الشكل  وميثل األجر أهمية، حيث يعتبر استعداد اجلهات الشريكة للدفع مقابل حصولها على اخلدمات مؤشرا
التالي نظام الرســوم التي ُحتصلها منظمات مســاندة الشــبكات مقابل تقدمي اخلدمات الفنية. تطلب ثالثة أرباع منظمات مســاندة الشــبكات التي 
خضعت لالستقصاء من اجلهات الشريكة تغطية جزء على األقل من تكاليف اخلدمات الفنية التي تقدمها. بينما تطلب شركة االستثمار في التمويل 

لت (IMI/IPC) من جميع اجلهات الشريكة حتمل كافة تكاليف اخلدمات الفنية. 7  األصغر/شركة إنترناشيونال بروجكت كونسَ
ً للجهة الشــريكة. فعلى سبيل املثال، يتحمل شــركاء املؤسسة املصرفية  وتعدَّل العديد من منظمات مســاندة الشــبكات من أســعارها وفقا
ً جزئية مقابل اخلدمات الفنية، بينما يتحمل شــركاء الشــبكة العاملية لالبتكار في مجال التمويل  العاملية النســائية واملنظمات التابعة لها رســوما
األصغــر التابعة للمؤسســة املصرفية العاملية النســائية (WWB-GNBI) التكلفة الكلية. يقــدم مركز التمويل األصغر اخلدمــات الفنية إلى اجلهات 

الشريكة (التي حتصل على تخفيض) واجلهات غير الشريكة (التي تتحمل التكلفة الكلية).
يتراوح أســلوب تقدمي منظمات مســاندة الشبكات للخدمات الفنية من تقدمي اخلدمات مباشــرةً من خالل جهاز املوظفني العاملني مبنظمة مساندة 
الشبكات املعنية إلى تعهيد تقدمي اخلدمات الفنية بشكل كامل إلى الغير.   ولكن ُتوازن أغلب منظمات مساندة الشبكات بني املوارد الداخلية واخلارجية.

ــك تقــدم منظمة دي جاردان للتنمية الدولية خدمات فنية توزع على عدد من الفئات املبينة فــي اجلدول 2, باإلضافة إلى خدمات أخرى لم تدرج هنا, و  6  ومــع ذل
بالتالي لم تدرج في اجلدول.

7  تعتبر مؤسسة IMI شركة استثمار أنشئتها مؤسسة IPC و هي شركة خدمات استثماريه.

6
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ً—بني  ً –أو خالفا إن قرار التعاقد على خدمات منظمات مســاندة الشــبكات، أو طلب اخلدمات نفســها من جهة تقدمي خدمات أخرى قد يسبب توترا
اجلهة الشــريكة ومنظمة مســاندة الشبكات املعنية. فبينما قد تشــعر منظمات مساندة الشبكات أن اجلهة الشريكة في حاجة إلى خدمات فنية 
ــد ترفض اجلهة الشــريكة هذه اخلدمات. ولذلك يشــير بوجه عام الطلب بتحمل جــزء على األقل من تكلفة اخلدمــات الفنية إلى أن اجلهة  ــة، ق معين

الشريكة ترغب في احلصول على اخلدمات وأن منظمة مساندة الشبكات املعنية ترغب في تقدميها.

إدارة املعارف 
ً.  وتقوم  عالوة على اخلدمات الفنية، تقدم منظمات مساندة الشبكات معلومات قيَّمة للجهات الشريكة وكذلك تمع التمويل األصغر األوسع نطاقا
جميع منظمات مســاندة الشــبكات، باســتثناء واحدة، بتخصيص جزء من جهودها إلدارة املعلومات، وتتصدر شــبكة تثقيف وتشــجيع املشروعات 

الصغيرة (SEEP) الصدارة، حيث تخصص 45 في املائة من جهودها اإلجمالية إلدارة املعلومات.  

البحث والتطوير
تقوم جميع منظمات مساندة الشبكات التي شملها هذا االستقصاء، باستثناء اثنتني، بإجراء األبحاث من أجل مساعدة اجلهات الشريكة على إيجاد 
مجاالت عمل جديدة.  كذلك يقوم أكثر من ثالثة أرباع منظمات مســاندة الشــبكات الثالث وثالثني بإجراء األبحاث من أجل مساعدة اجلهات الشريكة 
على اســتهداف عمالء جدد ووضع أدوات جديدة، وحتســني األدوات القائمــة، وزيادة كفاءة العمليات، والنهوض باألنظمــة التكنولوجية.   وقد تضمنت 

مجاالت األبحاث األخرى تقييم األثر، والروابط املؤسسية، والتنظيم، ونظام اإلدارة العامة. 
وتكرس أغلب منظمات مســاندة الشــبكات أقل من 25 في املائة من جهودها اإلجمالية للبحث والتطوير. وذلك باستثناء مركز التمويل األصغر، 

حيث يخصص 37 في املائة من إجمالي جهوده التشغيلية إلجراء األبحاث، مثل الدراسات اإلقليمية.

التأثير في السياسات
ً ما تضطلع منظمات مساندة الشبكات (الوطنية واإلقليمية والدولية) بدور دعائي هام جتاه أجهزة اإلدارية احلكومية احمللية والبنوك املركزية في  كثيرا
ً نشــيطة أو محتملة للتمويل األصغر.  حيث تعمل هذه املنظمات بشــكل عام على تعزيز التنظيم التحوطي واإلشراف،  البلدان التي تشــكل ســوقا

وتعديل الهياكل القانونية، واحلد من القيود التي تفرضها أسعار الفائدة.  
ويعتبر التأثير في السياســات من األنشــطة الرئيسية التي تباشرها أغلب منظمات مساندة الشــبكات الثالث وثالثني. ففي الكثير من األحيان، 
ً عندما تعوق السياســات غير املالئمة فعالية اجلهات الشريكة ومنوها.  يخصص املعهد الدولي لبنوك االدخار  ً مؤثرا ً دعائيا تتخذ هذه الشــبكات موقفا
النســبة األكبر من عمله (55 في املائة من إجمالي العمل) ألغراض التأثير في السياســات واتباع وسائل الضغط على مجموعة بنوك االدخار األوروبية 

بالنيابة عن األعضاء من بنوك االدخار والبنوك التي تقدم خدماتها لألفراد في أوروبا والبلدان النامية.   

 تتحمل اجلهة الشريكة كافة 
التكاليف

توفر املنظمة كافة تكاليف 
املساعدات الفنية

 ً  تتحمل اجلهة الشريكة جزءا
من التكاليف

الرسوم التي حتصل عليها منظمات مساندة الشبكات لقاء تقدمي اخلدمات الفنية 
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ً من املوارد في أغراض التأثير في السياسات، على املستويني العاملي (من خالل النهوض  ً كبيرا  كذلك تستثمر املؤسسة املصرفية العاملية النسائية قدرا
مبعايير صناعة التمويل األصغر) والوطني (من خالل مساندة اجلهات الشريكة احمللية للتوصل إلى توافق في اآلراء وإشراك واضعي السياسات في بلدان 

مختارة مثل الهند، وروسيا، وباكستان)..   
هناك أربعة فقط من منظمات مساندة الشبكات املشاركة في التوصيف ال تشترك في أعمال التأثير في السياسات، بينما تركز ثمانية منها أعمالها 

الدعائية في البلدان املانحة - وليس في البلدان النامية- حيث تعمل على زيادة التمويل ألغراض التمويل األصغر وحتديد طريقة توزيع هذه األموال..  

اخلالصة 
تكشــف التوصيفات الذاتية البالغ عددها 33 عن اختالفات كبيرة فيما بني الشــبكات.  ويعتبر مســتوى املشــاركة بني منظمات مســاندة الشبكات 
وشــركائها من مؤسســات التمويل األصغر، وطبيعة هذه املشاركة هما عامل التمييز الرئيسي فيما بني هذه املنظمات. حيث تتراوح هذه املشاركة ما 
ً من  ة األخرى، كذلك، كال بني إنشــاء مؤسســات جديدة، إلى تعزيز املؤسسات الضعيفة، واالنضمام إلى املؤسســات الكبرى. وتتضمن اخلصائص املهمّ
ً، يتركز نطاق عمل العديد من منظمات مســاندة  التركيز اجلغرافي، ومســتوى امللكية في منظمات مســاندة الشــبكات ونظــام اإلدارة العامة.وأخيرا

الشبكات على توفير خدمات معينة، مثل وضع األدوات، والتحول املؤسسي، باإلضافة إلى تكنولوجيا املعلومات، والتمويل.
ً إلى أن أغلب منظمات مساندة الشبكات العاملة في مجال التمويل األصغر اليوم تشترك في خصائص محددة: وعلى الرغم من كثرة االختالفات، فإن التوصيفات تشير أيضا

تضطلع مجموعة كبيرة من منظمات مساندة الشبكات بدور أكبر في نظام اإلدارة العامة لدى املؤسسات الشريكة، باإلضافة إلى شراء حصص 
في امللكية في بعض الشركاء على األقل.

يتحول عدد متزايد من شركاء منظمات مساندة الشبكات إلى مؤسسات مالية رسمية خاضعة للوائح التنظيمية.
تشجع منظمات مساندة الشبكات على نحو متزايد معايير األداء والشفافية املالية فيما بني شركائها.

يطالب عدد كبير من منظمات مساندة الشبكات الشركاء بدفع جزء على األقل من تكاليف اخلدمات الفنية.
يتم متويل معظم منظمات مســاندة الشبكات من تبرعات من القطاعني العام واخلاص.ومتثل املساهمات املقدمة من القطاع اخلاص (مؤسسات 

ً للتمويل بالنسبة إلى بعض منظمات مساندة الشبكات. ً أساسيا وأفراد) مصدرا

ألقت هذه املذكرة الضوء على األدوار التي تضطلع بها 33 من منظمات مســاندة الشــبكات العاملة في مجال التمويل األصغر وكذلك ما تتصف 
ً إلى التقارير الذاتية التي أعدتها هذه املنظمات بنفسها. وتعتبر منظمات مساندة الشبكات املشاركة في هذه الدراسة  به من خصائص، وذلك استنادا
هي أهم شبكات التمويل األصغر على الصعيدين العاملي واإلقليمي التي تعمل في الوقت احلاضر. وكما يوضح التحليل السابق، يوجد تنوع كبير داخل 

منظمات مساندة الشبكات العاملة في مجال التمويل األصغر والشبكات التابعة لها، وفيما بينها.
تقدم منظمات مســاندة الشــبكات مجموعة كبيرة مــن اخلدمات القيمة إلى مؤسســات التمويل األصغر، وتعتمد في ذلــك بصورة كبيرة على 
ً ما تنضم إلى  ــي غالبا ً ما تعتبر هذه اخلدمات تكميلية من وجهة نظر مؤسســات التمويل األصغر، والت االحتياجــات اخلاصــة بهذه املؤسســات. ودائما
العديد من الشــبكات. ينبغي على اجلهات املانحة أن توفق بني أهدافها اإلمنائية ومهمة وخدمات منظمة مساندة الشبكات املعنية والشبكة التابعة 
لها، مثل خدمات بناء القدرات إلحدى مؤسســات التمويل األصغر، أو حتســني إطار السياسات لصالح التمويل األصغر في منطقة بعينها، أو مساعدة 
مؤسسات التمويل األصغر القوية على التحول إلى مؤسسات جتارية تخضع للوائح التنظيمية. لإلطالع على مجموعة من األفكار حول كيفية إجراء 

تقييم مبدئي إلحدى منظمات مساندة الشبكات والشبكة التابعة لها في حال احتمال حصولهما على التمويل، انظر اإلطار 2.
في الوقت الذي يواصل فيه سوق التمويل األصغر العاملي منوه وتطوره، ستسمر الشبكات في عكس مدى تنوع املؤسسات التي توفر اخلدمات املالية 
للفقراء. وسوف يؤثر هذا التنوع بدوره على اخلدمات التي تقدمها منظمات مساندة الشبكات، ونسبة ملكيتها في املؤسسات الشريكة، وكذا األدوار 

التي تضطلع بها في نظام اإلدارة العامة لدى الشركاء، باإلضافة إلى األساليب التي تشجع من خاللها معايير األداء فيما بني شركائها.
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ينبغي للجهات املانحة النظر بعني االعتبار إلى القضايا املطروحة في هذه املذكرة عند اســتعراض الشــبكات التي ُيحتمل حصولها على التمويل.  وعالوة على 
لة حول شبكة بعينها (انظر التوصيفات الذاتية ملنظمات خدمات الشبكات على موقع مركز  الرجوع إلى التوصيفات الذاتية الفردية لإلطالع على معلومات مفصَّ

خدمة تبادل املعلومات حول التمويل األصغر على شبكة االنترنت www.themix.org)، يتعني على اجلهات املانحة أن تضع في اعتبارها األسئلة الهامة التالية:
ــة؟  كيف تضع منظمة مســاندة الشــبكات هذه  ــة، وما هي إســتراتيجيتها اإلمنائي ــا هــي مهمة منظمة مســاندة الشــبكات املعني   م
اإلســتراتيجية في حيز التنفيذ؟ ما هي مواطن القوة ومواطن الضعف األساســية في اإلســتراتيجية اإلمنائية التي تتبعها منظمة مســاندة 

الشبكات؟
2.      من هم شــركاء منظمة مســاندة الشــبكات؟  يتعني النظر إلى مراحل التطور التي مير بها الشــركاء، وعمالئهم املســتهدفني، ومواقعهم، 
والظروف احمليطة بهم. إلى أي مدي يتسع نطاق وعمق الشراكة بني منظمة مساندة الشبكات وشركائها؟ ما هي معايير وإجراءات االنضمام 

إلى منظمة مساندة الشبكات؟ ما هي التحديات الرئيسية أمام انضمام شركاء جدد؟
3.    إلى أي مدى وضعت منظمة مساندة الشبكات معايير أداء واضحة للشركاء؟ ناقش السياسات والتجارب املعنية بتوقيع اجلزاءات على الشركاء 

أو إلغاء عضويتهم.
4.    ما هي اخلدمات التي تقدمها منظمة مســاندة الشــبكات، وكيف يرتبط ذلك مبهمة هذه املنظمة وإســتراتيجيتها اإلمنائية؟ كيف تعزز هذه 
الة من  اخلدمات من وضع شــركاء منظمة مســاندة الشــبكات وقطاع التمويل األصغر ككل؟  إلى أي مدى تعتبر كل من اخلدمات املقدَّمة فعَّ

حيث التقدمي، وفاعلية التكاليف، وما لها من أثر على الشركاء؟
5.     ما هو االجتاه في جودة شركاء منظمة مساندة الشبكات، مبا في ذلك عمق نطاق االنتشار، والربحية، ونوعية احلافظة، واحتماالت حتقيق النمو 
املســتدام؟  ما هو عمق املشــاركة بني منظمة مساندة الشبكات وشركائها؟ إلى أي مدى ميكن عزو جودة عمليات الشركاء إلى عمل منظمة 

مساندة الشبكات؟
6.     هل تعتبر التقارير التي تقدمها منظمة مســاندة الشــبكات وعمليات الرصد التي تقوم بها كافية لتقييم أداء منظمة مســاندة الشبكات 
وشركائها؟ كيف استخدمت منظمة مساندة الشبكات هذه املعلومات لتحويل عملياتها و/أو عمليات شركائها؟ إلى أي مدى تصل شفافية 
منظمــة مســاندة الشــبكات فيما يخص هــذه املعلومات؟ إلى أي مدى تتوافر املعلومات حول أداء منظمة مســاندة الشــبكات وشــركائها، 

وعملياتهم، ومواردهم املالية، وما هي جودة هذه املعلومات؟
7.    كيف يرى الشــركاء خدمات منظمة مســاندة الشبكات؟  كيف يثبت الشــركاء، بأدلة ملموسة، القيمة املستفادة من هذه اخلدمات؟ كيف 
ــم أصحاب املصلحة املباشــرة اآلخــرون في قطاع التمويل األصغر اخلدمات واملســاهمات التي تقدمها منظمة مســاندة الشــبكات إلى  يقيَّ

شركائها وقطاع التمويل األصغر ككل؟   
8.   صف مجلس مديري منظمة مساندة الشبكات.  إلى أي مدى يعي مجلس إدارة منظمة مساندة الشبكات  قضايا التمويل األصغر الرئيسية؟  
إلى أي مدى تصل فعالية مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتوجيه منظمة مساندة الشبكات كي حتقق رؤيتها اإلستراتيجية، واإلشراف على إدارتها، 

وكذا متثيلها في اخلارج؟
9.   إلى أي مدى يعتبر هيكل عمليات منظمة مســاندة الشــبكات فعاالً؟  كيف يؤثر الهيكل على قدرة منظمة مســاندة الشــبكات على العمل 

بشكل فعال في املناطق والبلدان التي اختارتها؟
ً من حيث حتسني كفاءة أداء منظمة مساندة  10.  قيَّم عناصر وكفاءة فريق اإلدارة مبنظمة مساندة الشبكات.  إلى أي مدى يعتبر فريق اإلدارة فعاال

الشبكات وتعظيم أثرها؟
ً للمساءلة حول النتائج؟ 11.  قيَّم عناصر وكفاءة موظفي منظمة مساندة الشبكات.  إلى أي مدى يعتبر جهاز موظفي منظمة مساندة الشبكات خاضعا

ــال / اخلطة اإلســتراتيجية.  هل تعكس اخلطة  ــم محور تركيز خطة األعم ــاء على قدرة منظمة مســاندة الشــبكات وأدائها الســابق، قيَّ 12.   بن
ً حلالة قطاع التمويل األصغر، وهل هي واقعية؟ ً واضحا اإلستراتيجية فهما

.1



ً للجهات املانحة: كيف تقييم شبكة ما  اإلطار 2 عشرون سؤاال

ــة ومتطلبات التمويل؟  هل تعتبر خطــة التمويل اخلاصة مبنظمة  13.   هــل متتلك منظمة مســاندة الشــبكات مصــادر كافية في ضوء توقعات املوازن
مساندة الشبكات كافية لتحقيق األهداف املستقبلية؟  إلى أية درجة تولي منظمة مساندة الشبكات اهتماماً، إن كانت تفعل على اإلطالق، إلى 

حتقيق االستدامة في عملياتها؟
14. هل يتوافق تخصيص املوارد مع مهمة منظمة مساندة الشبكات؟  هل يتم تخصيص ورصد املوارد من خالل خطة عمل وموازنة سنويتني تضعهما 

منظمة مساندة الشبكات؟  في حالة وقوع نقص في التمويل، هل تتوفر آليات أو احتياطيات كافية للتخفيف من أثر هذه اخلسائر؟
الة من حيث احلفاظ على التكاليف  15.قيَّم هيكل التكاليف اخلاص مبنظمة مســاندة الشــبكات.  إلى أي مدى تعتبر منظمة مســاندة الشــبكات فعَّ
التشغيلية واإلدارية في مستويات مناسبة؟  هل تطبق منظمة مساندة الشبكات آليات فعالة الستعادة التكاليف عند تقدمي اخلدمات حيثما كان 

ذلك مناسباً؟
16.ما هي ااطر احملتملة التي تواجهها اإلدارة املالية ملنظمات مســاندة الشــبكات؟  إلى أي مدى تعتبر مصادر متويل منظمة مساندة الشبكات مقيدة 
ال؟  إلى أي مدى تعتبر منظمة مساندة الشبكات معرضة خلطر  ومتنوعة؟  هل قامت منظمة مساندة الشبكات بزيادة املوارد التجارية بشكل فعَّ

الصدمات املالية؟
17.ما هي اإلجنازات الرئيســية التي قامت بها منظمة مســاندة الشــبكات؟  ما هو وضع شــركاء منظمة مســاندة الشــبكات، وهل تقدم املنظمة 

مساهمات حقيقية بهدف حتسني جودة عملياتهم وتعزيز أدائهم؟
18. ما هي مواطن القوة ومواطن الضعف الرئيســية في منظمة مســاندة الشبكات؟  اســتعرض بعض اجلوانب السيما إدارة املنظمة، واخلدمات التي 

تقدمها، ووضعها املالي، واستخدامها لألموال، وأثرها اإلمنائي.
19. بالنظر إلى الوضع احلالي ملنظمة مســاندة الشــبكات والتطور املســتمر الذي يشــهده القطاع املالي، ما هي الفرص وااطر احملتملة أمام مهمة 

منظمة مساندة الشبكات وعملياتها؟
ما هي توصيات احمللل فيما يخص التمويل املقدم ألغراض املســاندة (املبلغ ونوع األداة والغرض)؟  ما هي ااطر احملتملة املتعلقة بهذه املســاندة التي 

تواجهها املؤسسة املموَّلة، ومنظمة مساندة الشبكات، وشركائها؟
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† التوصيفات حتى منتصف عام 2003؛ لم تبلغ منظمات مســاندة الشــبكات في جميع الفئات؛ قد تنقل العالمات إلى فئة مجاورة، أو يتم وضعها في منتصف فئتني من أجل 
التعبير بدقة عن توصيفات املنظمات الذاتية؛ من أجل احلصول على املزيد من التفاصيل، انظر التوصيفات الذاتية الفردية ملنظمات مســاندة الشــبكات على موقع مركز خدمة 
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الدوليةمنظمة دي جاردان للتنمية 
للكنيسة املسكونيةصندوق القروض الدولي التابع 

الدوليمؤسسة مساعدات اتمع 

املصرفية العاملية النسائيةجمعية أصدقاء املؤسسة 

التكنولوجيفريق األبحاث والتبادل 
التمويل البديلالشبكة الدولية ملؤسسات 

املنونيونشركاء التنمية االقتصادية 
الشرقية والدول املستقلة حديثاًمركز التمويل األصغر ألوروبا 

املشروعات الصغيرةشبكة تثقيف وتشجيع 

النسائيةاملؤسسة املصرفية العاملية 
االئتمانيةالس العاملي لالحتادات 

لت (IMI/IPC)األصغر/شركة إنترناشيونال بروجكت شركة االستثمار في التمويل  كونسَ

صندوق غرامني

شبكة التمويل األصغر
أوبورتيونيتي إنترناشيونال

بروفاند

يونيتس

الرؤيا العاملية

املعهد الدولي لبنوك االدخار

Pro-Mujer مؤسسة

Sa-Dhan  رابطة
منظمة إنقاذ األطفال

مؤسسة شوركاب

مؤسسة غرامني
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3. OPERATIONSالشــبكات مســاندة  ــات  ملنظم ــع  ُمجمَّ ــف  توصي  1 ــق  املرف
تســاند اموعة االستشــارية ملساعدة الفقراء منظمات مساندة الشبكات واجلهات الشريكة لها باعتبارها وسيلة فعالة تستطيع اجلهات املانحة من خاللها 
املشــاركة في قطاع التمويل األصغر. فيمكن للجهات املانحة محدودة املوظفني أو القدرات الفنية أن تســتفيد من وقتها وتزيد من أموالها من خالل االســتثمار 
ً ما تكون في وضع أفضل يسمح لها بتقدمي املساعدة املالية والفنية املباشرة إلى اجلهات الشريكة من  في منظمات مســاندة الشــبكات اجليدة اإلدارة التي دائما
مؤسســات التمويل األصغر. وقد اضطلعت منظمات مســاندة الشــبكات بدور حاســم األهمية في وضع املعايير، وتبادل املمارسني، واملساءلة املشتركة، ومتويل 
ً ألن املنظمات التي تشتمل عليها هذه الشبكات حتمل  املؤسسات، وتقدمي اخلدمات الفنية. إال أن اجلهات املانحة وجدت صعوبة في التمييز بني شبكة وأخرى، نظرا

فيما بينها العديد من االختالفات بقدر ما حتمل من تشابهات.

وفي هذا الســياق، دعت اموعة االستشــارية ملساعدة الفقراء وشبكة تثقيف وتشجيع املشروعات الصغيرة رؤساء الشبكات واجلهات املانحة إلى حلقة عمل في 
أكتوبر/تشــرين األول 2002 من أجل مناقشــة دور الشبكات في النهوض باخلدمات املالية املقدمة للفقراء.   وقد أدت املشاورات الالحقة خالل أبريل/نيسان 2003 إلى 
وضع "توصيف ملنظمات مســاندة الشــبكات". وقد استكملت ثالثة وثالثني منظمة من منظمات مساندة الشبكات التوصيف الذاتي من خالل تلخيص املعلومات  
األساسية، وحتديد موقعها بني مجموعة من النطاقات التي تستهدف التفريق بني األبعاد األساسية ملا تقوم به من عمليات.1 وحتى منتصف عام 2003، مت تضمني 
ــي تقوم بها. وتقدم مذكرة  ع من أجل تقدمي نظرة عامة حول أنواع منظمات مســاندة الشــبكات واألنشــطة الت مَّ ُــج هذه التوصيفات الفردية في التوصيف ا نتائ

ً للمعلومات التي مت جتميعها في التوصيفات الذاتية.  ً إضافيا املناقشة املركزة "ما هي الشبكة؟ تنوع الشبكات في قطاع التمويل األصغر اليوم" حتليال

ع ملنظمات مساندة  مَّ ُونتيجة لعدم اســتجابة كافة منظمات مســاندة الشبكات جلميع عناصر التوصيف الذاتي، فإن الرســوم البيانية الواردة في التوصيف ا
ً عن 33 منظمة. الشبكات ال تعبر دائما

ً نظرة عامة أوال

أ. بيان مهمة منظمات مساندة الشبكات

واألعضاء،  الشــريكة،  اجلهــات  ب. وصــف 
واملؤسسات التابعة 

ج. عدد اجلهات الشريكة

العاملــني  املتفرغــني  املوظفــني  عــدد  د. 
مبنظمات مساندة الشبكات

 ً ه. نسبة اجلهات الشريكة التي حتقق عائدا
ً على األصول إيجابيا

و. إجمالــي العمــالء احلاليــني فــي اجلهات 
الشريكة

تختلف بيانات املهمة الصادرة عن منظمات مســاندة الشبكات العاملة فقطاع التمويل األصغر 
في العديد من النواحي، مبا في ذلك العمالء املســتهدفني، والنطاق اجلغرافي، واألهداف. ومن املهم 

فهم أداء منظمة مساندة الشبكات املعنية في سياق مهمتها وأهدافها املعلنة.

ً إلى العالقة التي تربط منظمة مســاندة الشبكات وما تســانده من منظمات، تختلف  اســتنادا
املصطلحات املســتخدمة فــي وصف هذه العالقة. وألغراض هذا التوصيف، يســتخدم مصطلح 

جهة شريكة لإلشارة إلى جميع هذه العالقات، مبا في ذلك األعضاء واملؤسسات التابعة.

يتراوح عدد اجلهات الشــريكة ما بني 4 (مؤسســة Pro-Mujer ) إلى 236 (منظمة خدمات اإلغاثة 
الكاثوليكية).

ــى 1755 موظف  ــراوح عدد املوظفني من 2/1 شــخص (العمل املصرفي في أوســاط الفقراء) إل يت
(مؤسسة مساعدات اتمع الدولي).   

ً على األصول سوى في 20 من التوصيفات الذاتية ملنظمات مساندة  ً إيجابيا لم ترد نســبة اجلهات الشــريكة التي حتقق عائدا
ً: شبكة العمل املصرفي في أوساط الفقراء، والشبكة الدولية ملؤسسات التمويل البديل،  الشبكات البالغ عددها 33 توصيفا
ومركز التمويل األصغر ألوروبا الشرقية والدول املستقلة حديثاً، وشبكة التمويل األصغر، وجمعية االئتمان واملدخرات للفقراء 
املدقعني، وصندوق غرامني، والس العاملي لالحتادات االئتمانية، واملؤسسة املصرفية العاملية النسائية، واملعهد الدولي لبنوك 
 ،FINCA تمع الدوليومنظمة دي جاردان للتنمية الدولية، ومؤسسة مساعدات ا ، ACCIÓNاالدخار، وأكســيون إنترناشيونال
 Proوأبورتيونيتي إنترناشيونال، و ،(IMI/IPC) ــلت وشركة االســتثمار في التمويل األصغر/شركة إنترناشيونال بروجكت كونسَ
ــا العاملية، وجمعية أصدقاء املؤسســة املصرفية العاملية النســائية، وبروفاند،  Mujer، ومنظمــة إنقــاذ األطفال Save، والرؤي
ــراوح نســبة العائد اإليجابي على األصول في هــذه املنظمات من %10 (جمعية أصدقاء املؤسســة املصرفية  ويونيتــس.    وتت

ً للربحية، مثل الكفاية الذاتية املالية. ً بديال العاملية النسائية) إلى %92 (بروفاند). وقد قدمت بعض املنظمات مقياسا

يتراوح عدد العمالء احلاليني في شــركاء منظمات مساندة الشبكات من 70000 (صندوق القروض 
الدولي التابع للكنيســة املســكونية) إلى 14 مليون عميل (شــبكة العمل املصرفي في أوســاط 

الفقراء).

 .http://www.mixmarket.org/en/partners/partners.quick.search.asp  1 للحصول على معلومات مستحدثة حول الشبكات، انظر موقع مركز خدمة تبادل املعلومات حول التمويل األصغر
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1. مصادر متويل منظمات مساندة الشبكات (بالنسب املئوية)

*أدرجت بعض منظمات مساندة الشبكات أسعار الفائدة، والرسوم، وتقدمي اخلدمات الفنية، وغير ذلك من االستثمارات في حيازة األسهم كمصادر أخرى للتمويل.  

ع ملنظمات مساندة الشبكات توصيف ُمجمَّ
العمليات (تابع) ثالثا٠ً

أكسيون إنترناشيونال

رابطة االئتمان الريفي 
والزراعي األفريقي

شبكة املؤسسات األفريقية 
للتمويل األصغر

أوساط الفقراءشبكة العمل املصرفي في 

للفقراء املدقعنيجمعية االئتمان واملدخرات 

الكاثوليكيةمنظمة خدمات اإلغاثة 

املركز الدولي للتنمية واألبحاث

عن أنظمة االدخار والتسليفجلنة التبادل والفكر واملعلومات 

الدوليةمنظمة دي جاردان للتنمية 
للكنيسة املسكونيةصندوق القروض الدولي التابع 

الدوليمؤسسة مساعدات اتمع 

املصرفية العاملية النسائيةجمعية أصدقاء املؤسسة 

التكنولوجيفريق األبحاث والتبادل 

التمويل البديلالشبكة الدولية ملؤسسات 

املنونيونشركاء التنمية االقتصادية 

الشرقية والدول املستقلة حديثاًمركز التمويل األصغر ألوروبا 

املشروعات الصغيرةشبكة تثقيف وتشجيع 

النسائيةاملؤسسة املصرفية العاملية 

االئتمانيةالس العاملي لالحتادات 

لت (IMI/IPC)األصغر/شركة إنترناشيونال شركة االستثمار في التمويل  بروجكت كونسَ

صندوق غرامني

شبكة التمويل األصغر

أوبورتيونيتي إنترناشيونال

بروفاند

يونيتس

الرؤيا العاملية

املعهد الدولي لبنوك االدخار

Pro-Mujer مؤسسة

Sa-Dhan  رابطة

منظمة إنقاذ األطفال

مؤسسة شوركاب

مؤسسة غرامني

برنامج التحرر من اجلوع

7.3
8

25

90

1

2
0.3

1
14
1

10

2
1

75
1
1

1

75
54
80
59

10
23
59
85
2
2

20
52
33
7

95
11
5

15
42
66
75
5
5

20

80
50
20

92
76
73
99
77
31
12
81
76
70
26
59
86
30
95
28
56
34
25
10
65

34

80

75

5
47
5

14
20
2
4
5

3.7
1

3
16
95
0.7

22
88

1

15
2

32
39
4

17
13

10
2
5
5

14
5
4

59

12
1

3
10
30
5

 منح الهيئات
العامة

 تبرعات الهيئات
اخلاصة

 الدخل من
القروض

 الدخل منرسوم االستثمار
العضوية

مصادر أخرى*الدخل املكتسب
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مذكرة مناقشة مركزة
رقم 26

كتبت مذكرة املناقشة املركزة هذة  
جنيفر ايسرن،كبيرة اإلختصاصني فى 
مجال التمويل األصغر،ومتارا كوك محللة 
التمويل األصغر،وكالهما يعمل لدى 
اموعة األستشارية ملساعدة الفقراء.

وتتقدم املؤلفتان بالشكر واإلمتنان 
للمنظمات الثالث والثالثني التى 
زودتهما باملعلومات واملقترحات والتى 
اسهمت فى تشكيل أثاث هذة 
املذكرة.أسماء هذة املنظمات مدرجة 
باجلدول رقم 1.كما يتوجهان بالشكر 
إلى الزمالء فى اموعة اإلستشارية 
ملساعدة الفقراء:إليزيبيث 
ليتيلفيلد،ماثيو براون،بريجيت 
هيلمث،وأليكسيا التورتيو، على 
إسهاماتهم القيمة وكذا تتوجهان 
بالشكر إلى تيفني كرين،خافيير 
رايلى،ريتشارد روزنبيرج،وأوسة 
سانانيكون، العاملني لدى اموعة 
اإلستشارية ملساعدة الفقراء على 
مالحظاتهم املفيدة
تتاح لكم حرية توزيع هذة الدراسة 
العرضية على زمالئكم أو طلب نسخ
 إضافية منها أو من دراسات 
أخرى فى هذة السلسلة

تتاح كافة مطبوعات اموعة 
اإلستشارية ملساعدة الفقراء على 
شبكة اإلنترنت   :
www.cgap.org
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