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لدى آنيتا أآثر من عشرة . متقّدمةهي مدیرة شبكة التمویل األصغر، جمعية عالمية من مؤسسات التمویل األصغر الأنيتا آامبيون 
وقبل استالمها وظيفتها الحالية، أمضت السيدة آامبيون ثالث سنوات في . سنوات من الخبرة  في التمویل الرسمي وغير الرسمي

، حيث قامت باإلشراف )Peace Corps(مالي آمدیرة لبرنامج تنمية المشاریع الصغرى التابع لـمؤسسة محصول السالم 
وقد عملت السيدة آامبيون . وظف یعملون في تقدیم الدعم التقني لمؤسسات تمویل أصغر ولعمالء هذه المؤسسات م٣٠على 

  .أیضًا آاختصاصية في شؤون التقاعد ومستشارة مالية متقّدمة لمؤسسات مالية رسمية في الوالیات المتحدة األميرآية

  
توثيق تجربة مؤسسة من أجل (CALMEADO) آالميدوحاليًا مع ، فهي استشاریة مستقّلة، متعاقدة شيریل فرانكيفتزأما 

PRODEMمدیرة برنامج في معهد سياسات في السابق، آانت السيدة فرانكيفتز.  في تقدیم القروض الصغرى في األریاف 
 فرانكيفتز وقد قامت السيدة. المشاریع الصغرى، وهو معهد تدریب في التمویل األصغر لصانعي السياسات ومرآزه في بوليفيا

 تعاونية إقراض وادخار في أندونيسيا، آما قّدمت خدمتها االستشاریة لوحدة بيليز في ٣٨سابقًا بتقدیم المساعدة التقنية لشبكة من 
دعم التصدیر واالستثمار حول التأثير المحتمل التفاقية التجارة الحّرة في شمالي أميرآا على المشاریع الصغيرة والمتوّسطة غير 

  .يدیةالتقل
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 شكر

آمية الفعالة لدى مؤسسات مؤتمر الحا"ملحق لـ/النشرة آمتابعة/لقد قامت شبكة التمویل األصغر بتطویر هذه الوثيقة
، والذي جرى تنظيمه ١٩٩٨ أآتوبر، ٢٠ – ١٨، في   العاصمة، الذي جرى عقده في واشنطن"التمویل األصغر

النشرة، یحّقق /من خالل هذه الوثيقة. آالميدو بالتعاون ما بين شبكة التمویل األصغر، مؤسسة أآسيون الدولية و
لة والفعالية لدى ءحاآمية على أساس الممارسين من أجل تحسين الُمساالمؤتمر هدفه في تطویر إرشادات حول ال

، )Citicorp(  سيتي آوربإن القائمين على المؤتمر یوّدون توجيه الشكر لمؤسسة. مؤسسات التمویل األصغر
ریع أفضل الممارسات في المشا"التابعة للبنك الدولي، مشروع " سيجاب "–المجموعة االستشاریة لمساعدة الفقراء 

  . المالي للمؤتمرتقدیمهم الدعمالتابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، على ) MBP (–" الصغرى

  

أیضًا، یوّد القائمون على المؤتمر توجيه الشكر للمحاضرین التالية أسماؤهم لمشارآة خبراتهم وأفكارهم حول 
: مراجع یتم على أساسها مناقشة شؤون الحاآمية بتعّمقالحاآمية في التمویل األصغر، مما قّدم للمشارآين إطارًا من ال

، تنانسي باري، جيمس بومغارد، مایكل تشو، روزاليند آوبيسارو، مارتين آونيل، ماري هاوتن، هيرمان آروتزفلد
 الملحق رقم أیعرض . رایت. آیرا ليبرمان، آاثرین ماآي، آيمانثو موتوا، ماریا أوتيرو، جان بيرسي، ودیفيد ل

  .مة الكاملة بأسماء المحاضرین في المؤتمرالقائ

  

إضافًة لذلك، یوّد القائمون على المؤتمر توجيه الشكر لقادة، منّسقي المناقشات ومدّوني المالحظات ضمن مجموعات 
 من قبل المشارآين في الفاعلةالعمل في المؤتمر على مساهمتهم الهامة في خلق البيئة المساعدة على تشجيع المشارآة 

وتوّد آاتبَتّي هذه الوثيقة توجيه الشكر لألشخاص . ؤتمر، وللترآيز على النقاط الرئيسية المعروضة في هذه الوثيقةالم
  :النشرة/التالية أسماؤهم على مساهماتهم في مضمون هذه الوثيقة

  :المنّسق      :قائد النقاش      :موضوع مجموعة العمل
  اخشاري بيرنب      آیرا ليبرمن       مجلس االدارةةمهم

  آریغ تشرشل     روزاليند آوبيسارو       أعضائه وتعيينترآيبة المجلس
  باربرا آالفين      نانسي ترویت      الهيكلية واالجراءات

  روبين یونغ      مارتن آونيل        إدارة االدارة
  آاثي آوینسي      مونيكا براند         االشراف

  فيكتوریا وایت      آارلوس آاستيللو      حاآمية التغير والخالفات
  داميان فون ستاوفنبرغ      ماریا أوتيرو    سات التمویل األصغر الربحيةمؤس

  ليزا فالنزویال      جيفري بویو       تحادات االئتمانيةألا
   هيثر آالرك      هنري جاآلين       غير الحكوميةالمؤسسات

 

 والصریحة لفاعلةاأیضًا، یتوّجه القائمون على المؤتمر بالشكر إلى جميع المشارآين في المؤتمر على مشارآتهم 
  . یعرض القائمة الكاملة بأسماء المشارآين في المؤتمرالملحق رقم بإن . في المناقشات

  



 شبكة التمویل األصغر

 iv

وقد تم تحدید أخطاء هامة وإجراء بعض . النشرة/لقد قام مشارآون من آل مجموعة عمل بمراجعة مسوّدة الوثيقة
إن آاتبَتّي الوثيقة . ت الصادرة عن المؤتمرالتعدیالت بشكل یضمن صّحة تقدیم المعلومات لألفكار واالستنتاجا

وال تشودوري، هيرمان آروتزفلدت،  شفيق: توّدان التعبير عن خالص امتنانهما لألشخاص التالية أسماؤهم
  .ماآادو، هاري موغوانغا، أليكس سيلفا، أنيكا جانسن، تيریزا مویو ونغویزا منكانداال. فيكتور تيليریا، تيد فيل، م

 :تان توجيه الشكر أیضًا لشخصين لعبا دورًا هامًا آاستشاریَّين وساعدا في عملية آتابة هذه الوثيقةوتوّد الكاتب

 . لشبكة التمویل األصغراللجنة التوجيهية وعضو العاصمة، فرع واشنطن آالميدوآریغ تشرشل، مدیر مؤسسة  

بكة التمویل اللجنة التوجيهية لشسة الدولية ورئي" أآسيون"المدیر التنفيذي لدى مؤسسة ماریا أوتيرو، نائبة  
 .األصغر

  .أیضًا، تخّص الكاتبتان بالشكر لموهيني مالورتا لمالحظاتها وتعدیالتها الهامة على المسوّدة النهائية للوثيقة

  .آما نوّد التوّجه بالشكر ألعضاء شبكة التمویل األصغر على دعمهم لهذه الدراسة ولمشارآتهم الفاعلة في المؤتمر
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 v

  یمتقد

  
منذ فترة وجيزة فقط، ظهر موضوع الحاآمية لدى مؤسسات التمویل األصغر آعنصر أساسي للنجاح المؤسساتي 

مجال مطروح ألن یصبح جزءًا من –فأهميته ظاهرة في هذه المرحلة التي یمّر بها التمویل األصغر . طویل األجل
أن آان موضوع آفاءة والتزام هيئات الحاآمية  ولم یسبق . روابط باألسواق المالية الدوليةمعاألنظمة المالية الوطنية 

  .ضاغطًا آما هو اليومضمن مؤسسات التمویل األصغر
  

، مؤسسة آالميدوبمشارآة ُآل من نفيذه تم ت یحاآميةحول البر حجمًا ن مشروع أآجزءًا مشكل إن هذه النشرة ت
 من خالل مراجعة للوثائق حول الحاآمية، ومن وقد بدأ هذا المشروع. الدولية وشبكة التمویل األصغر" أآسيون"

وقد قامت مؤسسة .  هذا الموضوع في مؤسسات التمویل األصغر لمعالجةاطارًاعرضت خاللها تم تطویر وثيقة 
 والتي نشرت 1مبادئ وممارسات الحاآمية في التمویل األصغر: بكتابة الوثيقة ١٩٩٨الدولية في أغسطس " أآسيون"

هذه الوثيقة  تحلل و. األميرآية للتنمية الدولية ألفضل ممارسات المشاریع الصغرىضمن مشروع الوآالة 
  .لياتهاآمة عموعند حجوانب معّينة لمؤسسات التمویل األصغر التي یجب اعتبارها /نواحي

  
متزایدة ، تستجيب لالحتياجات الإرشادات حول الحاآمية الفعالة لدى مؤسسات التمویل األصغرالوثيقة، /إن هذه النشرة

فقد تم تصميمها لكي تقّدم إرشادات . لدى مؤسسات التمویل األصغر لرفع مستوى أنظمة ووظائف الحاآمية لدیها
واضحة ومختصرة لالدارات العليا ومجالس االدارة لدى مؤسسات التمویل األصغر ضمن المجاالت المرتبطة 

آما أنها تستعين بالخبرات القائمة في مجال الحاآمية بالتالي، فإنها وثيقة مرافقة لوثائق المراجعة، . بالحاآمية
 :وقد تم جمع المواد لهذه االرشادات آما یلي. الممارسة في التمویل األصغر

 
، قام المدراء التنفيذیون وأعضاء مجالس االدارة لدى مؤسسات التمویل األصغر ١٩٩٨عام  .دراسة الحاآمية •

وقد تم نشر نتائج تلك الدراسة، . ارسات الحاآمية القائمة لدیهم باستكمال دراسة حول إجراءات وممالریادیة
 2 . الحاآمية موضوعمؤتمر دولي حوللألجندة اوشّكلت البيانات األساسية 

 
الحاآمية الفعالة لدى " وشبكة التمویل األصغر مؤتمرًا حول آالميدو، "أآسيون"أقامت مؤسسة . مؤتمر الحاآمية •

 للمدراء التنفيذیين وأعضاء ١٩٩٨، ٢٠ -١٨، في أآتوبر العاصمةاشنطن في و" مؤسسات التمویل األصغر
 بلد؛ حيث مّثل ٣٦ شخصًا من ١٥٢وقد شارك في المؤتمر . مجالس االدارة لدى مؤسسات التمویل األصغر

) ١: وقد آان للمؤتمر ثالثة أهداف. نصف عدد المشارآين مؤسسات آانت قد شارآت في الدراسة حول الحاآمية
تحدید الممارسات ) ٢ ومناقشة الشؤون الرئيسية المرتبطة بالحاآمية لدى مؤسسات التمویل األصغر؛ تحدید

تطویر إرشادات باإلمكان استخدامها لتحسين مستوى ) ٣الفعالة في الحاآمية لدى مؤسسات التمویل األصغر؛ و
 .لة والفعالية للحاآمية في التمویل األصغرءالُمسا

 
 هذه الممارسة بالمبادئ دمجتور،  األفكار، المصطلحات والتوصيات التي تم تبادلها خالل المؤتمعإن هذه الوثيقة تجّم

 باستخدامها من قبل جميع مؤسسات التمویلموصى إرشادات آالمستخلصة من الوثائق حول الحاآمية، وتنظمها 
 .األصغر

  

                                                           
الدولية، أغسطس " أآسيون"، مؤسسة "مبادئ وممارسات الحاآمية في التمویل األصغر" ریتشل روك، ماریا أوتيرو، سونيا سالتزمان،  1

١٩٩٨. 
 .١٩٩٨بكة التمویل األصغر، أآتوبر ، ش"الممارسات القائمة في الحاآمية لدى مؤسسات التمویل األصغر" أنيتا آامبيون،  2
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فهي تتطّلب التزامًا آبيرًا من قبل االدارة . من العدمإن الرسالة األساسية لهذه الوثيقة هي أن الحاآمية الفعالة ال تنشأ 
. إضافًة لذلك، إن الحاآمية الفعالة قد ال تبدو على أنها شرطًا أساسيًا للنجاح األولي. العليا ومجلس االدارة في المؤسسة

اًء لكنها تفتقر مؤسسات التمویل األصغر التي ُتعَتَبر من أفضل المؤسسات أد –فهنالك أمثلة آافية تثبت عكس ذلك 
إذا أرادت مؤسسة التمویل األصغر تحقيق االستدامة فيما هو أبعد من مرحلتها القائمة من . للحاآمية المتينة والفعالة

فتلك . التطّور أو فيما هو أبعد من قيادة االدارة القویة للمدیر التنفيذي، یجب عليها، إذًا، أن یكون لدیها حاآمية فعالة
یم الخدمات المالية ألصحاب الدخل المحدود هي ما تسعى إليه الصناعة، ومن هذا المنطلق، فإن االستدامة في تقد

 .الحاآمية الفعالة لدى مؤسسات التمویل األصغر ضروریة
  

  ماریا أوتيرو
  .الدولية" أآسيون"نائبة المدیر التنفيذي، مؤسسة 

 .شبكة التمویل األصغرة اللجنة التوجيهية لرئيس
 



صغرإرشادات حول الحاآمية الفعالة لدى مؤسسات التمویل األ  

 1

  مقّدمة

 
 

  ليس هنالك أي جدید حول الحاآمية المؤسساتية،
  . لكن الحاآمية المؤسساتية الفعالة قد بدأت اآلن تأخذ حّيزها الخاص

  مارتن آونيل

  آالميدو

 
 

 
مع استمرار النمو والتطّور في مجال التمویل األصغر، یتزاید االهتمام بموضوع الحاآمية، آما أن دور الحاآمية 

إن المناحي التالية في التمویل األصغر تعكس الحاجة إلى وجود حاآمية . ًا أآبر من األهمية بدأ یأخذ حّيزالفعالة
  :متطّورة

 
إن مؤسسات التمویل األصغر في آامل أنحاء العالم تعمل على توسيع انتشارها وتحّمل مسؤولية مبالغ متزایدة  •

مشارآة وجبة مساهمة ويدة من األداء، وممستویات ج في الحفاظ علىاتها من األموال، متحّدیًة إمكانيات ادار
 .ادارة فعالة متزایدة من قبل مجالس االدارة لدیها لضمان

 
مسؤوليات متحمّلة نظمة متتحّول لتصبح مؤسسات هنالك عدد متزاید من مؤسسات التمویل األصغر التي  •

خرین، حيث العدید منهم من ذوي فقرارها بشأن استقبال االیداعات من المستثمرین والمّد. نظمموتحّدیات الكيان ال
 .الدخل المحدود، یتطّلب القيام بإشراف دقيق من أجل ضمانة أمان تلك االیداعات

 
فالحفاظ على، أو توسيع حّصتها في السوق، بات . إن مؤسسات التمویل األصغر تعمل في أسواق تزداد تنافسًا •

يزًا أآثر دّقة وإشراف أآثر تنّبهًا من الناحية العملياتية إن تحقيق هذا الهدف یتطّلب ترآ. هدفًا استراتيجيًا هامًا
 .للفعالية، الربحية، االنتشار، االستقرار المؤسساتي، تحریك رأس المال، والمخرجات االقتصادیة األخرى

 
ذوي العالقة إن مؤسسات التمویل األصغر غالبًا ما تعمل في بيئات مالية غير مستقّرة، مما یفرض عليها من قبل  •

فالحاآمية الفعالة وحدها . وجود مستوى أآبر من الشفافية وإیصال المعلومات) المانحين، الُمقرضين، والمالكين(
 لةءبإمكانها ضمانة وجود المستوى المطلوب من الُمسا

 
ى إن هذا التعقيد یجعل فعل الحاآمية الفعالة عل. من الواضح أن إطار الحاآمية في مجال التمویل األصغر هو معّقد

إن وثيقة  .  والشرآاتمستوى أآبر من الصعوبة والتحّدي من المؤسسات غير الحكومية التقليدیة، المؤسسات المالية
قد تم تصميمها لمعالجة ذلك التعقيد وتقدیم إرشادات إرشادات حول الحاآمية الفعالة لدى مؤسسات التمویل األصغر 

، ثيرة للجدلمال االدراك حول الشؤون غير المفهومة أو الشؤون عملية للزیادة من فهم دور الحاآمية، تحسين مستوى
واعترافًا باألنواع المتعّددة من المؤسسات . واقتراح خطوات بإمكانها توسيع المعرفة في تلك المجاالت في المستقبل

 عامة باإلمكان لى تلك االرشادات آمعایير بل آاقتراحاتأال ُینَظر إ، یجب التي تعمل فيها هذه المؤسساتوالبيئات 
 .تطبيقها على معظم مؤسسات التمویل األصغر
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 هذه الوثيقة، تم تعریف الحاآمية بالعملية التي یقوم من خاللها مجلس االدارة بإرشاد المؤسسة تجاه غراضأمن أجل 
 عناصر  یتضّمن هذا التعریف ثالثة3 .أصول تلك المؤسسة عبر الزمن/تحقيق رسالتها المؤسساتية وحمایة موجودات

 . أآيدتستحّق الت
  

ذوي العالقة  بين المالكين وت تدقيق وتوازن ماإنها نظام مؤّلف من عمليا. العنصر األول هو أن الحاآمية هي عملية
إنها مرنة؛ تشمل عدد من . لة لدى مؤسسة معّينةءاآلخرین الذي یقومون بإعداد المعایير واألهداف الخاصة بالُمسا

 .حسب الهيكلية القانونية واإلطار الخارجي للمؤسسة الوقت مع؛ ومتحّولة الالعبين
  

إنها عملية تستخدمها المؤسسة للتأّآد من تحقيقها رسالتها ومن . الثاني، هو أن الحاآمية هي عملية تتطّلب قيادة والتزام
 .أصولها عبر الزمن/حمایتها لموجوداتها

  
ذوي ومع أن المؤسسة قد یكون لدیها العدید من . االدارةمجلس قاد من قبل الثالث، هو أن الحاآمية هي عملية ت

بالتالي، ینبغي على مجلس االدارة أن یكون متنّبهًا . مجلس االدارةتوجيه هي تحت ، غير أن عملية الحاآمية العالقة
 .فلما تحتاج إليه الحاآمية الفعالة، وذلك، فيما یتعّلق بخصائص مجلس االدارة، المسؤوليات، وآليات االشرا

  
، رآيبته، تمهمته:  ترّآز على دور مجلس االدارة٤ إلى ١أخذًا بعين االعتبار تلك العناصر الثالثة، إن الفصول 

، فيناقشان العالقة ما بين المجلس وإدارة المؤسسة، ٦ و٥أما الفصلين . الهيكلية، االجراءات، التطویر والتقييم
.  لبناء استراتيجية إشرافية فعالة آخرین أساسّيينذوي عالقةيها مع باالضافة إلى العالقات التي یجب على المجلس تبّن

في الحاآمية الفعالة لدى مؤسسة التمویل ذوي العالقة ، فيتناوالن شؤون ذات أهمية بالنسبة لجميع ٨ و٧أما الفصلين 
 الحاآمية، علىع الملكية مواجهة تحّدي إیجاد التوازن ما بين األهداف االجتماعية والتجاریة، تأثيرات أنوا: األصغر

 .وتحّدي التحّكم بالتغّير والخالفات داخل المؤسسات
 

                                                           
 .١ تم نقل هذا التعریف عن روك، أوتيرو وسالتزمان، ص  3
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  االدارة مجلس ةمهم .١

 
 

  لةء للُمساة النهائيالمرجعيةإن مجلس االدارة هو 
 مایكل تشو

 الدولية" أآسيون"مؤسسة 
 
 

 
  

و تحقيق رسالتها المؤسساتية، و إرشاد المؤسسة نح) أ:  مزدوجةمهمةإن مجلس ادارة مؤسسة التمویل األصغر لدیه 
  .لى مدارالوقتأصول المؤسسة ع/حمایة موجودات) ب

  

لحاآمية لستراتيجيات التكتيكات واالمناقشة مهمته حتى یتمكن من یجب على مجلس االدارة أن یكون على علم آامل ب
ل من أجو. سسة التمویل األصغرفالصياغة الواضحة لدور مجلس االدارة هي أساسية للحاآمية الفعالة لدى مؤ. الفعالة

  .تعریف دور مجلس االدارة، یقّدم هذا الفصل إرشادات حول مسؤوليات آامل المجلس ومسؤوليات األعضاء األفراد

  

   مسؤوليات مجلس االدارة آُكّل١٫١
،  ٤المؤسسةمؤَتَمن رسمي على ستراتيجي، اتجاه االتزامات قانونية، : تتأّلف مسؤوليات مجلس االدارة من خمسة فئات

  .إشراف، وتقييم ذاتي وتجدید

 التزامات قانونية
یتأّآد مجلس االدارة من قيام مؤسسة التمویل األصغر بكامل التزاماتها القانونية ویعمل على حمایتها من أیة  .١

 .مطلوبات أو إجراءات قانونية غير ضروریة

، نظامها  الخاص بهاالمؤسسة/ تأسيس الشرآةلما ورد في عقدالمؤسسة متثال على االمراقبة یقوم مجلس االدارة ب
ویجب على . الداخلي، والسياسات واالجراءات الداخلية، باالضافة إلى القوانين واألنظمة الحكومية المرتبطة

 مؤسسات التمویل األصغر غير الربحية التنّبه إلى الحفاظ على وضعية المؤسسة في االعفاء من اتمجالس إدار
أن یكونوا على علم حول ما إذا آان ) أیضًا معروفين بالمدراء(عضاء مجلس االدارة فيجب على أ. الضرائب

ختلف  القانونية تؤوليةالمسإن .  لألعضاء األفراد بالنسبة لنشاطات المؤسسة القانونيةباإلمكان تحميل المسؤولية

                                                           
4 fiduciary 
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ّيتهم والحصانة التي یقّدمها البلد وهيكلية الملكية المؤسساتية، ویجب على المدراء معرفة درجة مسؤولباختالف 
  .القانون المحّلي

  

   االستراتيجيتجاهاال
مراجعتها دوریًا، وانه یتم جيد، قد تم تحدیدها بشكل رسالة المؤسسة أن یتأّآد مجلس االدارة من  .١

  لى مدار الوقتااللتزام بها ع/واحترامها

 المؤسسة رسالة رسمية توّضح لدىأن إن إحدى المسؤوليات األساسية لمجلس االدارة هي التأّآد من 
 –صياغتها من قبل مجموعة غير أعضاء مجلس االدارة /قد تكون قد تم تحدیدهاومع أن الرسالة . غرضها

، ةموفهأنها مللتأّآد من أن یحمل تلك الرسالة لألمام  إال أنه على المجلس –على سبيل المثال، المؤّسسين 
إضافًة لذلك، یجب على مجلس االدارة االعتراف . ؤّدي إلى تحقيقهاالمه الالزم يالتوجوأنها تزّود اإلدارة ب

العدید من (لذلك، یجب عليه مراجعتها دوریًا . تتطّور مع مرور الزمن/بأن رسالة المؤسسة قد تتحّول
وتعدیل نّص الرسالة إذا لزم ) مؤسسات التمویل األصغر یقترحون إجراء ذلك آل ثالث إلى خمس سنوات

  .بة إلى البيئة المتغّيرة أو األولویات المتحّولةاألمر لالستجا

  

 .یتأّآد مجلس االدارة من وجود تخطيط فّعال .٢

االستراتيجية، خطط األعمال، وغيرها من بالرغم من أنه یجب على االدارة تحّمل مسؤولية تطویر الخطط 
رة یعطي التوجيهات فمجلس االدا. خطط العمل، غير أن مجلس االدارة یقوم باإلشراف على هذه العملية

تحدید سياسات ) iiاالستراتيجي للمؤسسة؛ تجاه رسم اال) i: والمدخالت إلدارة المؤسسة في ثالثة مجاالت
إن عملية التخطيط االستراتيجي .  بروزهانداالستراتيجية عقضایا حّل ال) iiiعملياتية عریضة للمؤسسة، و

الدارة وإدارة المؤسسة على مراحل عّدة في تطویر بإمكانها أن تكون متكّررة، بمساهمة ُآل من مجلس ا
  .إن الفصل الخامس یقّدم معلومات وإرشادات أآثر حول عملية التخطيط. منتج نهائي

  

 . صورة المؤسسةتعزیزیعمل المجلس على  .٣

فالمكانة االجتماعية للمدراء تمتّد إلى . تجسيد صورة المؤسسةصياغة ویلعب مجلس االدارة دورًا هامًا في 
یجب على . إلى حّد معّين على أآتاف أعضاء المجلسقع المؤسسة، وبالتالي، فإن مصداقية المؤسسة ت

من  ینبغي عليهم استخدام رأسمالهم الشخصي القيام بها، آماالمساهمة التي بإمكانهم ألهمية المدراء أن یعوا 
ن مستویات رفيعة من وبإمكان أعضاء مجلس االدارة ترویج عمل المؤسسة ضم. لمؤسسة امنفعةأجل 
  .مستثمرین محتملينبناء جسورمع ، المشارآة في مناسبات العالقات العامة، ونتدیاتالم

  

 المؤَتَمن الرسمي على المؤسسة
   .لمؤسسة لالمؤَتَمن الرسمي /ضيفة المتیعمل المجلس بصف .١

لممتلكات ل والنفوذ/طةللسلأمن النهائي سَتبصفته السلطة العليا في المؤسسة، فإن مجلس االدارة هو الُم
ال بالنسبة آما هو الح(ن يمساهمال  من قد یكونوافالفریق الثالث.  فریق ثالثالمستثَمرة في المؤسسة من قبل

 آما هو(مانحين ال، أو )االئتمانيآما هو الحال بالنسبة للتعاونية أو االتحاد (عضاء األ، )للمؤسسة الربحية
فمجلس االدارة مؤتَمٌن على حمایة ممتلكاتهم والتأّآد من إدارتها ). ةالحال بالنسبة للجمعيات غير الحكومي
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" الثقوي/يمبدأ االئتمانال"ویجب على مجلس االدارة مناقشة .  مع القيم والغایات المّتفق عليهاوافقبأسلوب مت
  .، والتأّآد من التزام آامل أعضاء المجلس بهذا الدورآيفية انطباقه على مسؤولياته آمجلس و

ولهذه  .لتطبيق الخطط المّتفق عليهالدیها الموارد الكافية  أن المؤسسةبغي على مجلس االدارة التأّآد من ین .٢
  :المسؤولية عامَلين

 فيما یتعّلق بخّطتها االستراتيجية، وللمؤسسة وضع المالي قصير وطویل األجل الفهم  •
 .بيق تلك الخطةالموارد االضافية الالزمة لتطتأمين اتخاذ االجراءات الضروریة ل •

  

رأس المال، نوعية آفایة إن فهم الوضع المالي للمؤسسة یتطّلب مراقبة متواصلة لمدى 
جمع التبّرعات، : أما إیجاد الموارد، فقد یتضّمن النشاطات التالية. األصول، األرباح والسيولة/الموجودات

فإذا لم تكن المؤسسة . لمانحينالحصول على رأسمال خارجي، توظيف مستثمرین محتملين؛ والتوّجه إلى ا
تعدیل قادرة على جمع األموال الالزمة لتطبيق خطتها االستراتيجية، ینبغي على مجلس االدارة التأّآد من 

  .مع واقع المؤسسة الماليلتتوافق الخطة 

  

 .یضمن مجلس االدارة إمكانية نجاح المؤسسة على المدى الطویل .٣

تلك . دود متراوحة، ضغط الترآيز على أهداف قصيرة األجلتواجه مؤسسات التمویل األصغر، إلى ح
 أرباح، مانحين یتوّقعون تحقيق/ تأتي من قبل المساهمين الذین یسعون وراء آسب حصص قدالضغوط
إن مجلس . ، أو مدراء مهتّمين بالحصول على نتائج سریعة أو أهداف الصرف التوّسع واالنتشارأهداف

ما هو ضروري لضمانة إمكانية ل الضغوط قصيرة األجل واالدراك والفهم االدارة یخلق توازنًا بين تلك
  .نجاح المؤسسة على المدى الطویل

 اإلشراف
  .إن مجلس االدارة یحكم، وال یدیر المؤسسة .١

فمجلس االدارة یعطي التوجيهات . ما بينهمافيإن الحاآمية واالدارة هما دوران مختلفان ویجب أال یتم الخلط 
أما . ة في مجال التخطيط االستراتيجي ویشرف على عملية تنفيذ االدارة للخطة االستراتيجيةإلدارة المؤسس
العملياتية وتقوم بالتأّآد من تنفيذ برنامج نشاطات المؤسسة حسب المّتفق عليه مع سلطة الحمل االدارة، فتّت

  .مجلس االدارة

 ).المعروف أیضًا بالمدیر التنفيذي (لعامیقوم مجلس االدارة بتعيين واالشراف على أداء المدیر ا .٢

إن الحاآمية الفعالة تستلزم على المجلس . مع أن مجلس االدارة ال یدیر المؤسسة، غير أنه یدیر مدیرها
 التنفيذيویقوم المجلس باالشراف على المدیر . التنفيذيلمدیر لمسؤولية العمليات اليومية حدید وتفویض ت

  .أصولها/ومن حمایة موجوداتهاللتأّآد من تحقيق رسالة المؤسسة 

 .یقوم مجلس االدارة بمراقبة أداء العمليات واألعمال .٣

عمليات، المحفظة، الللتأّآد من استخدام المؤسسة مواردها بفعالية، یقوم مجلس االدارة بمراقبة أداء 
ة ودوریة، ویقوم مجلس االدارة بذلك بهذه المتابعة من خالل تقاریر شفاف. والمؤشرات المالية للمؤسسة

اجتماعات دوریة للمجلس واللجان، زیارات ميدانية دوریة للموظفين والعمالء، وعمليات تدقيق داخلي 
  .یعرض إرشادات في تصميم استراتيجية إشراف فعالةإن الفصل السادس . وخارجي

 . مع مؤسسات تمویل أصغر أخرىمقارنةیقوم المجلس بتقييم أداء المؤسسة بال .٤
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عضاء المجلس أین تقف المؤسسة بالمقارنة مع مؤسسات التمویل األصغر األخرى من الضروري فهم أ
 تعرض مجموعة من إحصاءات األداء في الصناعة، والتي 5نشرة األعمال المصرفية الصغرىإن . ولماذا

فيجب على مجلس االدارة . تقّدم مقارنات بين مؤسسات التمویل األصغر على الصعيد األقليمي والعالمي
حسب عمر وحجم المؤسسة، سوقها المستهدفة والمنطقة (ة أداء المؤسسة بأداء المؤسسات المماثلة مقارن

إن عملية التقييم هذه . ، باالضافة إلى المعایير الُمحدّدة من قبل المؤسسات األفضل أداًء)التي تعمل فيها
  .دارة بمعالجتهاالتأّآد من قيام االمن لمجلس  اتخرج بمعلومات هامة حول نقاط الضعف وتمّكن

 .یقوم المجلس بتقييم واالستجابة للمخاطر الداخلية والخارجية .٥

) مثًال، الكوارث الطبيعية، الحروب األهلية، األزمات المالية، والتدّخالت الحكومية(إن المخاطر الخارجية 
غالبًا ما ) اب العمالء المحفظة، االحتيال، التوّسع فوق الحدود، وانسحنوعيةمثًال، تدهور(والمخاطر الداخلية 

.  وحتى على وجودهاتشّكل تهدیدًا على المؤسسة وتتسّبب بتراجع أدائها، وتؤّثر حتى على استمراریتها
لذلك، یقوم مجلس االدارة بالتحضير لمواجهة مثل هذه المشاآل بشكل یمكن توّقعها، ویقوم بإعداد أنظمة 

  .ؤسسة بالعمل بتنّبه على مواجهة تلك التحّدیاتإنذار مبكر عند الضرورة، آما یتأّآد من قيام الم

 .یقوم مجلس االدارة بحمایة المؤسسة في أوقات األزمات .٦

فعندما تواجه المؤسسة أزمة . إن إحدى األدوار الهامة للمجلس هي حمایة المؤسسة في أوقات األزمات .٧
وقد یضطر أعضاء مجلس .  المشكلةلمعالجةمعّينة، یقوم مجلس االدارة بالتدّخل الالزم وبتطویر خطة 

آما أنه قد یقوم مجلس االدارة بتكثيف دوریة اجتماعاته، االهتمام . االدارة إلى القيام بدور إداري فاعل
التنفيذي إذا لزم إضافي، واستبدال المدیر تمویل بمسؤوليات إضافية، بذل جهود أآثر في الحصول على 

  .األمر

  

  التقييم الذاتي والتجدید
 . االدارة إجراء التقييم الدوري ألدائه الخاصیجب على مجلس .١

 من یقوم بتقييم أداء مجلس االدارة سوى المجلس نفسه، غير أن ذلك ال ليس هنالكفي الهيكلية المؤسساتية، 
فيمكنه . بإمكان التقييم الذاتي الداخلي أن یكون مفيدًا للمجلس من عّدة نواحي. التقييم غير مفيدهذا یعني أن 

ألدوار والمسؤوليات الفردیة والجماعية، وتذآير أعضاء المجلس بما تتطّلبه عملية الحاآمية أن یوّضح ا
 تحدید السبل التي یمكن ، آما بإمكانهإن التقييم بإمكانه تحدید عناصر القوة والضعف في المجلس. الفعالة

لعمل ما بين المجلس أیضًا، بإمكان التقييم تحسين عالقة ا. للمجلس من خاللها أن یصبح أآثر فعالية
  .إن الفصل الرابع یقّدم أدوات تقييم مجلس االدارة واألعضاء األفراد. واالدارة

 .إن التجدید لمجلس االدارة هو أحد أهم مخرجات عملية التقييم .٢

إن عملية . الغرض منهلتقييم خدم اإذا لم یقم مجلس االدارة باستخدام عملية التقييم إلحداث التغيير، فلن ی
ييم تقوم غالبًا بتحدید مجاالت القصور التي ليس باإلمكان معالجتها من قبل المدراء القائمين، وبالتالي، التق
 أعضاء المجلس غير النشيطين على تشجيعبإمكان التقييم أیضًا .  عملية اختيار أعضاء مجلس إدارة جددأبدت

  .االستقالة من مناصبهم نظرًا لتبّين عدم مشارآتهم والتزامهم

                                                           
 http://www.colorado.edu/EconomicsInstitute:  من الموقع التالينشرة األعمال المصرفية الصغرى باإلمكان تحميل 5
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  مسؤوليات المدیر الفردیة٢٫١
في حين أن مجلس االدارة یعمل آوحدة على القيام بالوظائف والمسؤوليات المذآورة أعاله، غير أنه یجب أیضًا على 

العضو في مجلس االدارة تحّدد /فيما یلي ثالثة مهام للمدیر. آل عضو فردي في المجلس االهتمام بمسؤوليات خاصة
  :تلك المسؤوليات

 نایةواجب الع
الع والمشارآة أن یكون على اضطفينبغي على آل عضو . مدى التزام عضو المجلس/إن واجب العنایة یعكس نوعية

  :إن العبارة العامة في واجب العنایة تستوجب على العضو. في قرارات المجلس

تخصيص الوقت الكافي لتأدیة المهمة، بما في ذلك التحضير لالجتماعات والحضور المتواصل في  •
 .اجتماعات المجلس واللجان

طرح األسئلة الهامة وطلب الحصول على معلومات مفّصلة أآثر حسب الضرورة من أجل فهم المجریات  •
 .ضمن المؤسسة

 . قائمة على المعرفةالمشارآة ذات النية الحسنة في عملية اتخاذ القرارات واتخاذ قرارات •

 واجب الوالء
  مصلحةلمصلحة المؤسسة وليس لمصلحتهم الخاصة أونفوذهم  ممارسة إن هذا الواجب یتطّلب من أعضاء المجلس

. المصالح، الفرص والسّریة المؤسساتيةفي إن واجب الوالء یتناول موضوع التضارب . أي هيئة أو شخص آخر
  :وحسب واجب الوالء، یجب على العضو

 .ة معّينةدعم وجهة نظر األغلبية في المجلس عند اإلقرار بشأن معّين أو تبّني سياس •
 .الحفاظ على معایير االستقاللية، الموضوعية، األخالقية والسّریة •
الكشف عن أي وضع محتمل یؤّدي إلى تضارب في المصالح قد یؤّثر على مشارآة العضو في /اإلفصاح •

 .عملية اتخاذ قرار معّين في المجلس

 واجب الطاعة
فمع أن أعضاء . ووفّيًا تجاهها رسالة المؤسسةفة بـعضو المجلس أن یكون على معرإن واجب الطاعة یستوجب على 

مجلس االدارة لدیهم الصالحية لتحدید آيف یمكن للمؤسسة تحقيق رسالتها بأفضل وسيلة، غير أنه ال یحّق لهم 
  .مع األهداف األساسية للمؤسسةال یتوافق التصّرف بأسلوب 
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  األعضاء وتعيين اختيار :االدارة مجلس تشكيل .٢

 
 

  معلومات وخبرات أعضاء مجلس االدارة تمامًا أن تتواءم  یجب
  .مع االحتياجات االستراتيجية التي تواجه المؤسسة

  آونغر، دیفيد فاینغولد، وأدوارد الولر. جاي أ
 وثيقة أعمال هارفرد

 
 

 
ر فردي واحد فال مدی. مؤسسة التمویل األصغردى عملية تشكيل مجلس االدارة الخصائص المعّقدة والفریدة لتعكس 

یتمّتع بجميع المهارات التي یحتاجها مجلس إدارة المؤسسة، آما أنه ليس بإمكان أحد فهم جميع المشاآل التي قد 
إن مؤسسات التمویل األصغر بحاجة إلى مدراء ذوي مهارات وخلفيات متنّوعة ومكّملة لبعضها . تواجهها المؤسسة

 یجب أن تجتمع فيه المعلومات والخبرات الالزمة لمعالجة فالمجلس، من خالل أعضائه ومستشاریه،. البعض
  .االحتياجات االستراتيجية التي تواجه المؤسسة

إن هذا الفصل یعرض إرشادات في تشكيل مجلس االدارة ترّآز على التنویع والتوازن، آما یقّدم اقتراحات حول آيفية 
تيار الفعالة ألعضاء مجلس االدارة، ویقّدم توصيات واالخعيين ویشرح هذا الفصل عملية الت. تحقيق تلك األهداف

  .حول تطویر الشروط المالئمة لتعيينهم

   خصائص إجمالية لمجلس االدارة٢٫١
) مرحلة تطّور المؤسسة؛ و ج) رسالة المؤسسة؛ ب) حسب أ وتتحول وذلكإن عملية تشكيل مجلس االدارة تتطّور

تحّدد المشاآل والتحّدیات التي ستواجهها المؤسسة، وبالتالي، الحجم فتلك العوامل . اإلطار الخارجي الذي تعمل فيه
   .المالئم لمجلس االدارة، والمهارات والمزایا الخاصة التي یجب أن یتمّتع بها أعضاء المجلس لدى المؤسسة

لس إدارة جمف. فة تعتمد على حجمهيإن قدرة مجلس االدارة على العمل بفعالية هي إلى حّد معّين وظ. حجم المجلس
مؤسسة التمویل األصغر یجب عليه أن یكون بالحجم الكبير الكافي لكي یتضّمن المهارات والوجهات الرئيسية، وفي 
نفس الوقت، یجب أن یكون بالحجم الصغير الكافي ليفسح المجال للمشارآة الفعلية بين جميع األعضاء ولحسن سير 

ویكون العدد االجمالي ألعضاء . ١٥ إلى ٥جلس، فيتراوح بين أما عدد األعضاء المنتخبين في الم. االجتماعات
  .مجلس االدارة عددًا مفردًا، وذلك، من أجل تسهيل التصویت في اتخاذ القرارات حسب األغلبية

أنواع من الخصائص ضمن تتأّلف مجالس االدارة الفعالة في التمویل األصغر من مدراء ذوي . خصائص المدارء
مهارات في األرقام ومع ) قدرات استراتيجية وعملياتية؛ ج) مهارات اجتماعية وتجاریة؛ ب) أ: المجاالت التالية

إن التحّدي هو في خلق التوازن بين تلك الخصائص ضمن المجلس . المستوى االجتماعي والمشارآة) الناس، و د
  .وعدم ترآيز التمثيل في أي منها حصریًا أو أآثر من غيرها

ظيف أعضاء جدد، من المفيد النظر إلى المهارات الموجودة في المجلس القائم وتوظيف مدراء عند تو. المدیرمهارات 
 تعرض قائمة بالمهارات القيادیة والتقنية التي ینبغي ١القسيمة رقم إن . جدد بإمكانهم تقدیم مهارات إضافية ُمكّملة

ين، غير أنه یجب ترة تقنية واحدة أو إثنفمعظم األعضاء لدیهم مها. على مجالس االدارة البحث عنها في أعضائها
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ومع أنه من المفيد توظيف أعضاء مجلس إدارة لدیهم مهارات . عليهم أن یتمّتعوا بمعظم المهارات القيادیة المقترحة
تقنية معّينة، غير أن هنالك مدراء آخرون یجب أن تكون لدیهم بعض المعلومات حول الموضوع لكي ال تكون 

  .مة إلصدار قرار معّين محصورة لدى مدیر واحدالمعلومات المستخد

 

المهارات المقترحة ألعضاء مجلس االدارة: ١قسيمة رقم   

 مهارات قيادیة مهارات تقنية

 االلتزام برسالة المؤسسة اقتصادیة/خبرة مصرفية
  خبرة في صناعة التمویل األصغر

 المحاسبة
  محل ثقة/ةاالمان/النزاهة

  مثبتنجاح قيادي
 مهارات تواصل انونيةمهارات ق

 حكمة /منطق عالقات عامة
 االلتزام بالوقت/استعداد لتخصيص الوقت تسویق

 التفكير المستقّل/الموضوعية موارد بشریة
 القدرة على العمل مع أعضاء المجلس اآلخرین مجال األعمال/نجاح في المجال التجاري

 اتفاق باالجماع/ارمهارات في الوصول إلى قر جتمعية متنمية/ علم اجتماع
 استعداد للمشارآة تقنية المعلومات
 استعداد للمساهمة الشخصية األموال/المنح/جمع التبّرعات

 
 :فيما یلي إرشادات إضافية حول تشكيل مجلس االدارة

 أشخاص محترمين –مجلس ادارتهاعلى " نجوم"وضع ستفادة من  نسبيًا یمكنها االالحدیثة العهدإن المؤسسة  •
تقّدمت المؤسسة، فإن المدراء ذوي الخلفية الهاّمة والذین ال وآلما . كانة واتصاالت استراتيجيةذوي م

 .یشارآون بفعالية یتم نقلهم إلى هيئة أخرى، مثل مجلس المستشارین
المذهب آمعایير لالختيار إذا تبّين ضرورة لذلك حسب /بإمكان المؤسسات استخدام العمر، الجنس، والعنصر •

على سبيل المثال، بإمكان المؤسسة الملتزمة بتقویة دور المرأة تكليف مجلس یتأّلف . لمؤسساتيةالرسالة ا
 .بصورة أساسية من عضوات نساء في مجلس االدارة

نظرًا لكونه من الصعب والُمكِلف لوجستّيًا على المدراء األجانب تقدیم االشراف الكافي، یجب استخدامهم  •
في البلدان التي تعاني من نقص في الخبرة المحّلية في التمویل . و انتقاليينبصورة أولية آأعضاء مؤقتين أ

إن نظام حقوق الملكية بإمكانه إضافًة لذلك، . األصغر، بإمكان الممّثلين الدولّيين لعب دورًا هامًا في الحاآمية
 خالل التأّآد وبإمكان المجلس تسهيل المشارآة من. أن یحتاج إلى مشارآة أعضاء مجلس إدارة خارجيين

من حضور المدراء األجانب الجتماعات المجلس الهامة، مثل تلك المتعّلقة بالموافقة على الموازنة أو 
 .من خالل تحدید بدائل محلية الجتماعات أخرىالتخطيط االستراتيجي، و

  عالقة المدیر وتمثيله ٢٫٢
ویتناول . رة بالمؤسسة أو تمثيله لمؤسسة أخرىیناقش هذا القسم شؤون الحاآمية المرتبطة بعالقة عضو مجلس االدا

  .أیضًا العالقات المؤّثرة على فعالية المدراء األفراد

فالمدیر الداخلي هو إما موظف أو . داخليين، مرتبطين، وخارجيين: هنالك ثالثة أنواع من المدراء في مجالس االدارة
بالعمليات الداخلية تدخلين هم أعضاء في المجلس غير مأما المدراء المرتبطون، ف. عميل لدى مؤسسة التمویل األصغر

أما المدراء . لمؤسسة، لكنهم مرتبطين معها بطریقة ما، مثل، المستثمرین، الُمقرضين، أو الممثلين القانونّيينل
بين المدراء جماع حول المزیج المثالي قليل من اإلالوهنالك . الخارجّيون، فهم غير مرتبطين إطالقًا بالمؤسسة
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إال أن جلوس األنواع الثالث من هؤالء المدراء حول الطاولة بإمكانه إغناء أفكار . الداخليين، المرتبطين والخارجّيين
  .المجلس بشكل آبير

  مدراء داخليون
والعمالء في مجلس ) تنفيذيوخاصًة المدیرال(لدى مؤسسات التمویل األصغر آراء مختلفة حول دور الموظفين 

ماع على أنه یجب أن یكون لهم صوتًا یمّثلهم على مستوى مجلس االدارة، والقليل من االتفاق حول فهنالك إج. االدارة
ومع أن المدراء الداخليون یقّدمون معلومات داخلية هامة والتزامًا وفهمًا آبيرًا تجاه . صيغة ذلك التمثيل/شكل

ء صوتًا، ولكن، من دون حّق للتصویت في المؤسسة، غير أنه، في معظم األحوال، ُیفّضل أن یكون لهؤالء األعضا
  .المجلس

 عضوًا في مجلس االدارة، التنفيذيفي بعض البلدان، من غير القانوني أن یكون المدیر . مشارآة االدارة العليا
غير أنه، في البلدان حيث یسمح القانون بذلك، وحسب تجارب أفضل الممارسات، یحق لالدارة العليا اإلدالء 

إن ذلك یساعد المجلس على االستفادة من معلوماتهم . مجلس، ولكن، من دون حّق التصویتبصوتها في ال
مستوى التواصل ما بين المجلس واالدارة، وفي نفس الوقت، یحافظ على /أنه یحّسن من نوعيةوأفكارهم، آما 

لمدیر الداخلي الوحيد،  هو االتنفيذيوإذا آان المدیر . الفصل ما بين السلطات، وهو أمر أساسي لإلشراف الفعال
یجب على مجلس االدارة التأّآد من أن البيانات العملياتية المستخدمة خالل اتخاذ القرارات تدعمها التقاریر 

  .الموّثقة

للقيام بعرض دوري، ولكن من دون أن یكون یجب على المجلس دعوة الموظفين . مشارآة ممثلين عن الموظفين
   .لهم مقعد دائم في المجلس

 حيث ُتعَتبر مشارآة العمالء جزءًا أساسيًا من نظامها، یجب على االئتمانيةباستثناء االتحادات . رآة العمالءمشا
إن سيئات نظام الملكية حيث العمالء مساهمون هي عدم . العمالء أال یكون لهم مقعد خاص في مجلس االدارة

لة الدقيقة، باالضافة إلى َءلضروریة إلجراء الُمساتوّفر المعلومات المالية لدى العمالء أعضاء مجلس االدارة وا
حدود ملكية العملية وتمثيل إدارة  :3 رقم خانةإن . لتوفير التمویل عند الحاجة" الكبيرة/الجيوب العميقة"

  .تستعرض آيفية معالجة بعض مؤسسات التمویل األصغر لهذا الموضوع.المجلس

   

 .حدود ملكية العملية وتمثيل المجلسإدارة : 3 خانة رقم

  

فالعمالء . بصرف النظر عن الملكية، فإن المدراء العمالء یواجهون صعوبة في الحفاظ على واجب الوالء
یواجهون تضارب في المصالح في مجلس االدارة إذا ُطِلب منهم االختيار بين ما هو أفضل لمصلحة المؤسسة 

لتمثيل مصلحة فهنالك وسائل بدیلة أخرى ). ، في سياسة تحدید سعر الفائدةمثًال(وما هو أفضل لمصلحتهم 
على سبيل المثال، بإمكان لجنة ُمكّلفة من قبل المجلس القيام بمتابعة آراء العمالء حول . العمالء في مجلس االدارة
  .مة المنتجاتَءنوعية الخدمات ومدى مال

هما مثاَلين حول مؤسستّي تمویل ) الفليبين (CARDوبنك ) الهند (SEWA- إن بنك جمعية النساء المشغالت ذاتيًا
. ية منظمة مع عمالئهما آمالكين بنسبة أغلبية وآممثلين في مجلس االدارةأصغر ناجحتين اختارتا تشكيل مؤسسة مال

. فقد اختاروا هذه الهيكلية لتعزیز قاعدة عميالتهم النساء وللتأّآد من التزام المؤسسة تجاه احتياجاتهن على المدى الطویل
یل خارجية نظرًا لإلمكانية المحدودة غير أنه، في أوقات الحاجة المالية، ینبغي على تلك المؤسستين تحدید مصادر تمو

  .لدى مالكيهما في توفير التمویل االضافي لحقوق الملكية
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  مدراء مرتبطون
فالمستثمرون، الُمقرضون والممثلون . ثر األنواع عامًة بين أعضاء مجالس االدارةن هم من أآيإن المدراء المرتبط

وتوصي أفضل . القانونيون بإمكانهم تقدیم التزام ثابت تجاه المؤسسة، وجهات نظر جدیدة، وقاعدة معلومات للمجلس
  .سية من مدراء مرتبطينالممارسات بأن تتشّكل مجالس االدارة لدى مؤسسات التمویل األصغر الربحية بصورة أسا

  مدراء خارجيون
فكلما آان عدد المساهمين أصغر . ن غير المرتبطين بالمؤسسة لدیهم المزید من الموضوعيةيإن المدراء الخارجي

غير أنه، عندما تتم دعوة المدراء الخارجيين . وآلما آانت صفاتهم مشترآة، آلما ازداد االحتياج إلى مدراء خارجيين
  . على مجلس االدارة التأّآد من قيامهم بأدوراهم ومسؤولياتهم بالكاملللمشارآة، یجب

  .إن االرشادات التالية تتناول عملية توظيف المدارء الذین یمثلون مؤسسة خارجية، حكومة أو جهة مانحة

للحفاظ على االستمراریة وتخفيض تضارب المصالح، ینبغي على . استخدام ممثلين أفراد بدًال من مؤسسات
فإذا قام المجلس بتعيين . ضاء مجلس االدارة أن یكونوا ممثلين أفراد بدًال من ممثلين عن مؤسسات عند اإلمكانأع

، قد یضطّرون إلى مغادرة المجلس إذا غادروا مناصب عملهم القائمة، مرؤوسيهم في العملأفراد آممثلين عن 
  .مما، بالتالي، یعّرض استمراریة المجلس للخطر

لين مؤسساتيين أعضاء للمجلس یزید من احتمال قيام التضارب بين المصالح، وذلك، آون األمر إن تعيين ممّث
أما تعيين ممثلين أفراد أعضاء للمجلس . یتطّلب من المدیر في المجلس وضع قّبعتين في غرفة مجلس االدارة

  .عالية أآثرفيسمح لهم ذلك بنزع قبعة مرؤوسهم في العمل وتنفيذ واجب والئهم تجاه المؤسسة بف

المؤسسة الحكومية، یجب على ممثلي الحكومة أال یشغروا باستثناء . تجّنب التمثيل الحكومي والتمویلي المباشر
فالضغط والتأثير الذي یعمل بدفع سياسي والقصير األجل . مقاعد تصویت في مجلس إدارة مؤسسة تمویل أصغر
. ثير سلبي جدًا على استدامة المؤسسة على المدى البعيدالُمماَرس من قبل الممثل الحكومي بإمكانه إحداث تأ

أیضًا، فإن المشارآة الحكومية تشّكل خطراختالط األمور على العمالء حيث یظّنون بأن المؤسسة هي مبادرة من 
زة أو بأن الخدمات المالية التي تقّدمها المؤسسة هي مميِّالخاطئة قبل القطاع العام، األمر الذي بإمكانه نقل الفكرة 

  .األصول/مؤّقتة، مما قد ینتج عن مشاآل في نوعية الموجودات

. آذلك األمر، ینبغي على الممّولين أال یحتّلوا مناصب حقوق ملكية مباشرة أو مقاعد تصویت في مجلس االدارة
ي مؤسسات فنظرًا لطبيعتهم السياسية، برامجهم المتبّدلة ودوران الموظفين، یجب على الممولين أال یكونوا مالك

أما اآلليات األخرى . تمویل أصغر، إال في حال تمّكنوا من ضمانة االستمراریة في تقدیم الدعم واإلشراف
وتشمل األمثلة . المتوّفرة للمولين، فهي أآثر فعالية في مراقبة أداء المؤسسة ومحاسبتها على األموال المستخدمة

ة بتحقيق أهداف األداء؛ تخصيص القروض بدًال من حقوق على ذلك، استخدام جداول الصرف المتعّددة المرتبط
الملكية؛ استقطاب الموارد عبر مؤسسات أخرى آصنادیق االستثمار، الشرآات االستثماریة أو مؤسسات فریق 

یجب على الممولين االختيار بعنایة قناة استثمار غير مباشرة على أساس أهداف متوائمة وقدرتها . ثالث أخرى
لة المؤسسة المحلية وتطویر َءویجب على الممولين األخذ بعين االعتبار ُمسا. مة إیجابيةعلى إضافة قي

  .استراتيجيات واضحة لالنسحاب

المؤسسات المانحة أو /حكومة وال ن عن دعوة ممثليالمفيدلقد وجدت بعض مؤسسات التمویل األصغر أنه من 
المعّينة، ساهم هذا النوع من التمثيل بتقدیم وجهات وفي بعض الحاالت . للمشارآة آمراقبين في مجالس إدارتها

نظر خارجية هامة للمؤسسة؛ وسّهل على المؤسسة فرصًا لتثقيف الممثلين حول مجال التمویل األصغر 
  .واحتياجاته السياسية؛ آما ساهم في تقليل خطر التدّخل الخارجي المؤذي
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   واالختيارعيين الت٣٫٢
فمن خالل هذه العملية، . قّدم فرصة هامة لتحسين الحاآمية لدى مؤسسة التمویل األصغرواالختيار تعيين إن عملية الت

للمدراء  المؤسسة ورسالة هذه العملية شخصية وتشرح. سيحكم المؤسسةمن یقوم مجلس االدارة القائم باختيار 
یر المناسب حسب احتياجات الخروج بالمد) i: وینبغي على مجالس االدارة إعداد عملية تعمل على التالي. المرشحين
  .تزوید المدراء المحتملين بصورة دقيقة ومفّصلة حول ما هي المؤسسة وما تسعى إليه) iiالمؤسسة؛ و

  : واختيار أعضاء مجلس االدارةتعيينإن الخطوات التالية هي إرشادات خالل عملية 

إن رسالة المؤسسة هي األداة . سة أعضاء مجلس االدارة بالترآيز على رسالة ورؤیا المؤستعيينتبدأ عملية  .١
  .األقوى في جذب المرشحين الملتزمين تجاه خدمة المؤسسة

یقوم مجلس االدارة بتطویر قائمة تحتوي على المهارات والصفات المطلوبة في المرشحين، باالضافة إلى  .٢
 .١ رقم القسيمةالمهارات القيادیة والتقنية المذآورة في 

ویمكن لجميع األعضاء القائمين في . لمرشحين المحتملين لعضویة المجلسیقوم مجلس االدارة بتحدید ا .٣
المجلس، االدارة، الجمعية العمومية، المساهمين، وحتى المؤسسين الذین لم یعد لدیهم دور رسمي في 

 .المؤسسة، اقتراح المرشحين للمناصب الشاغرة في المجلس

إن بعض مجالس . تبطين وخارجيين، بتقييم المرشحينتقوم لجنة الترشيح، التي تتأّلف عادًة من مدراء مر .٤
على سبيل . االدارة تستخدم آلية اختيار تساعد المدراء على التعّرف أآثر على المرشحين وتقييم قدراتهم

العمل آاستشاریين للعمالء قبل قبولهم المثال، إن بعض مؤسسات التمویل األصغر تتطّلب من المرشحين 
تتوّقع غيرها من المشرحين المشارآة في لجان إقراض لفترة زمنية محّددة قبل لعضویة المجلس؛ بينما، 
 .قبول عضویتهم في المجلس

 االشراف على عملية اختيار األعضاء الجدد، وذلك، –تنفيذي وليس المدیر ال–یجب على لجنة الترشيح  .٥
ضاء الجدد استنادًا على ویختار المجلس األع. للحفاظ على الفصل الالزم بين سلطتّي المجلس واالدارة

، مع الترآيز الخاص على درجة التزام المهارات والصفات المطلوبةمقارنة ما بين مؤهالتهم وقائمة 
 .المرّشح تجاه رسالة المؤسسة

   شروط تعيين أعضاء المجلس٤٫٢
  .الشروط والمعایير المالئمة ألعضاء مجلس االدارةخلق یقّدم هذا القسم إرشادات ل

مجالس االدارة بتطویر إن مؤسسات التمویل األصغر الریادیة تنصح . والتوّقعاتمتطلبات اضح للاإلیصال الو
إن . نضمام إلى المجلسدعوتهم لالوالموافقة على دليل لمجلس االدارة لمشارآته مع المدراء المحتملين قبل 

 عضو مجلس إدارة محتمل یجب على آل.   تقّدم الخطوط العریضة لمضمون دليل مجلس االدارة٢القسيمة رقم 
إن ذلك . قبل قبول المنصب تخصيصه حول مسؤوليات المدیر والوقت المتوّقعمكتوب الحصول على وصف 

  .وأن المرّشح على علٍم بالتوّقعاتمحدد بوضوح وبشكل مكتوب الدور أن یضمن 

 

  لدليل مجلس االدارةة المقترححتویات الم:٢قسيمة رقم 

  سياساتهاالنظام الداخلي للمؤسسة و •

 ، مع تفصيل للوقت المخّصص لكل مسؤوليةشرح خّطي لمسؤوليات المجلس الفردیة، اللجانية، والجماعية •
 شرح لعملية تقييم مجلس إدارة المؤسسة •
 شروط التعيين، التجدید، وحّل المجلس •
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   والمؤسسة شرح حول هيكلية المجلس •
 اتفاقية المساهمين، إذا آانت المؤسسة ربحية •

 
یجب على مجلس االدارة خلق توازن ما بين فترة تكون طویلة بما فيه الكفایة لتسمح . ترة خدمة المجلستحدید ف

للمدراء تطویر الخبرة وتوفير االستمراریة القيادیة، وفي نفس الوقت، أن تكون قصيرة بما فيه الكفایة إلدخال 
لعمل المدیر العضو في المجلس تتراوح دیة إن الفترة التقلي. وجهات نظر جدیدة وأفكار ابتكاریة بصورة دوریة

  . سنوات٤من سنتين إلى 

، حيث یستند النظام على التمثيل الدیمقراطي االئتمانيةباستثناء االتحادات . استخدام فترات قابلة للتجدید
تزامًا ألعضائها، إال أن فترات العضویة القابلة للتجدید تسمح لمجالس االدارة باالحتفاظ بمدرائها األآثر ال

وبالرغم من أن بعض الشروط أو السياسات التي ُتلِزم العضو بالتنّحي بإمكانها ضمانة االدخال الدوري . ومهارًة
لوجهات النظر الجدیدة إلى المجلس، غير أنه أظهرت التجارب أنه من الهام جدًا وجود سياسة تسمح باستمرار 

  .الفریق الرابح

 مویل األصغر غالبًا بتجدید فترات مجالس إدارتها بأسلوب غير منتظم لكيتقوم مؤسسات الت. فترات غير منتظمة
األعضاء من دون خبرة من فيها أغلبية كون  توازنًا ما بين االستمراریة والتغيير، ولكي تتجّنب حاالت تتخلق

 على أن على سبيل المثال، مجلس إدارة مؤّلف من تسعة أعضاء تكون فترة خدمته ثالثة سنوات. تحكم المؤسسة
  .یتم احتمال تبدیل ثلث أعضائه فقط آل سنة

یجب على مؤسسة التمویل األصغر أن تكون لدیها سياسة تفّصل الظروف . تحدید سياسة الصرف من الخدمة
عدم (وبإمكان شروط الصرف تلك أن تتأّثر بأسباب معّينة . التي یحق للمجلس من خاللها صرف عضو المجلس

أو من دون أسباب معّينة )  أو حصول تضارب في المصالح لم یتم التصریح عنهالحضور، التسّبب باألذى،
  ).النظام القائمفي انتهاء فترة العضویة، عدم توّفر شروط المساهمة، أو حصول تغييرات (

أخذ حول المكافآت التي تمكتوبة یجب أن یكون لدى مؤسسات التمویل األصغر سياسة .  أعضاء المجلسمكافآت
على سبيل المثال، بإمكان المدراء الداخليين والمرتبطين . المراآز المختلفة للمدراء األعضاءباربعين األعت

االستفادة من عالقتهم بالمؤسسة من خالل حّق االستفادة من نظام حوافز خاص لكي یتمّكنوا من خدمة المؤسسة 
قّدم مكافآت مالية، ذا آانت المؤسسة ال توإ. بطریقة جيدة، في حين أن المدراء الخارجيين ال یتمّتعون بهذا الحّق

مثًال، فرصة أن یكون العضو جزءًا من فریق یعمل تجاه تحقيق هدف (فيجب أن تكون المنافع المالية واضحة 
یجب على مجلس إدارة المؤسسة ). اجتماعي، أو فرصة لعب دور تأثيري في عملية اتخاذ القرارات في المؤسسة

  . االرتباط بمؤسسة تقّدم خدمة اجتماعيةقيمة/عدم التقليل من أهمية
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  االدارة مجلس وإجراءات أنظمة .٣

 
 

 
  .ن القوانين واألعراف م مستمدة اإلدارةمجلس سلطةإن 

  شرآاتدليل عملي لمدراء ال: ربالمددليل سلسلة 
  لمدراء الشرآاتالجمعية الوطنية 

 
 

 
  

، المدراء اآلخرون ولجان المجلس لضمانة وجود حاآمية یناقش هذا الفصل الدور الذي یلعبه رئيس مجلس االدارة
آما یستعرض خطوط عریضة لألنظمة الداخلية وإجراءات المجلس، بما في ذلك، تحضير، دوریة، . فعالة للمؤسسة

  .إن هذا الفصل یقّدم أجندة االجتماع التقليدي واقتراحات حول تقاریر المجلس. مّدة، وجدولة االجتماعات

   المجلس والمدراء اآلخرون دور رئيس٣٫١

 رئيس المجلس
حسن سير یلعب رئيس مجلس االدارة دورًا أساسيًا في حاآمية مؤسسة التمویل األصغر وهو مسؤول بشكل عام عن 

ویعمل رئيس المجلس على تطویر عملية الوصول إلى إجماع یتواءم مع رسالة المؤسسة ویتأّآد من . عمل المجلس
  . جميع أعضاء المجلسلة من قبلاالمشارآة الفع

إن منصب رئيس مجلس االدارة یتطّلب وجود شخص ذو رؤیا، سّباقًا في تفكيره على االدارة، یتوّقع الظروف، 
وهو إن رئيس مجلس االدارة هو شخصية رئيسية للعالقات العامة للمؤسسة، . التطورات والتغّيرات الضروریة

 أهم من الصورة مجلس، المؤهالت والخبرة المهنية هيغير أنه، عند اختيار رئيس ال. ضعهایضيف الى و
فيجب على رئيس المجلس أن تكون لدیه الطاقة والدافع لقيادة المجلس، آما یجب أن یمارس سلطته من . االجتماعية

  .إن رئيس مجلس االدارة الفعال یفرض االحترام والُمساءلة من خالل شخصيته وسمعته. متسّلطًا/دون أن یكون ُمَهيمنًا

، )أو مدراء آخرین/وتنفيذي بالتعاون مع المدیر ال( االجتماعات ةیقوم رئيس المجلس بإدارة االجتماعات، إعداد أجند
فيما یلي الخطوط العریضة التي تعرض مسؤوليات . بالموظفين المالئمينأنها مزودة ویتأّآد من فعالية اللجان ومن 

  :رئيس مجلس االدارة

یقوم رئيس مجلس االدارة بتحضير أجندة : ملية التحضير الجتماع مجلس االدارةُیشِرف رئيس المجلس على ع
منّظمة؛ ویسمح بمشارآة الموظفين والضيوف الخارجيين؛ یتأّآد من حسن دراسة وعرض منطقية واجتماع 

  .االقتراحات؛ ویتأّآد من التوزیع الُمسَبق للمعلومات المالئمة

َرحِّبًا  االجتماعات بأسلوب غير متحّيز، ُمعقدیقوم رئيس المجلس ب. ّعالیتأّآد رئيس المجلس من أن االجتماع ف
إن من مسؤولية رئيس المجلس إدارة أنواع متعّددة من الشخصيات . متنّوعةالنظر الیجابي ووجهات اإلّك بالتشك
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شّجع رئيس وی. الموجودة في المجلس، وذلك، من خالل توّقع التأثير المحتمل للموضوع على األفراد األعضاء
ویضبط رئيس المجلس محور . المبكرة حول المواضيع الحساسةالمجلس المدراء على تجّنب اتخاذ المواقف 

االجتماع من خالل التخّلص من أیة نقاشات غير مرتبطة، طرح األسئلة وطلب المالحظات للوصول إلى 
  .استخالص حول موضوع االجتماع

، یعمل تنفيذيمن خالل االجتماعات الدوریة مع المدیر ال.  العالقاتیبذل رئيس المجلس جهدًا آبيرًا في بناء
وهو المتحّدث الرسمي الخارجي . رئيس المجلس آصلة وصل بين االدارة العليا واألعضاء اآلخرین في المجلس

  .ذلك التفاعلنغمة اآلخرین، مع تحدید وذوي العالقة للمجلس، رابطًا المؤسسة بالمساهمين 

فرئيس المجلس مسؤول عن إجراء التوازن . لس على استراتيجية المؤسسة على المدى الطویلیشرف رئيس المج
آما یقوم رئيس . الكفایة الذاتية المالية/تحقيق التأثير االجتماعي والربحية: بين الهدَفين اللذین یدفعان بالمؤسسة

  . تتم مناقشتهما أآثر في الفصل السابعالمجلس بحمایة رسالة المؤسسة في ظل هَذین الهدَفين المزدوَجين، اللذین

 ضروري من أجل تجّنب ترآيز الدوَرینفهذا الفصل بين . يتنفيذیجب على رئيس المجلس أال یكون المدیر ال
 هي مجلس االدارة وأن وظيفة التنفيذي في شخص واحد، آما أنه یشّدد على أن مرجعية المدیر النفوذ/السلطة

 من ، وذلك،إن هذا األسلوب یعّزز الحاآمية. يط بين االدارة ومجلس االدارة الوسلعب دوررئيس المجلس هي 
ومع أن الفصل بين الدوَرین یوّفر فرصة . التنفيذي فعالة ألداء المدیرالدوریة والمراجعة ال ةخالل تسهيل عملي

ن تكون عالقة لتحدید مسؤولية النشاطات االستراتيجية والعملياتية لدى المؤسسة، غير أنه، من الضروري أ
إن الفصل الخامس یتناول .  المؤسسة بقيادة موّحدةدویز ورئيس المجلس جيدة من أجل تالتنفيذي العمل بين المدیر

  .التنفيذيبتفصيل أآثر العالقة بين رئيس المجلس والمدیر 

 المدراء اآلخرون
بعض في الواقع، إن . المدراء التاليينإن مؤسسات التمویل األصغر تعّلق أهمية أآبر على اللجنة التنفيذیة من دور 

 مدراء إلى حددولدى مؤسسات التمویل األصغر التي ت.  اتفي مجالس إدار هؤالء المدراء تعيينب تقملم المؤسسات 
  :جانب رئيس مجلس االدارة، تكون أدوارهم آالتالي

النيابة عنه أو القيام /لول مكانهیقّدم نائب رئيس المجلس الدعم للرئيس، وذلك، من خالل الح: نائب رئيس المجلس
  .بمهام ليس باستطاعة رئيس المجلس القيام بها لوحده

ویقوم بهذا الدور أحد الموظفين . إن وظيفة السكرتير األساسية هي تسجيل محضر آل اجتماع للمجلس. السكرتير
  .ذا الدور أال یقوم بهالتنفيذي ویجب على المدیر. أو أعضاء المجلس الذین لدیهم الوقت لذلك

فالمدّققون یرسلون تقاریرهم . إن العدید من مؤسسات التمویل األصغر ليس لدیها أمناء صندوق. أمين الصندوق
بالتالي، فإن دور أمين الصندوق یكون . عادًة إلى لجنة التدقيق أو إلى المجلس بكامله وليس إلى شخص معّين

  .سعادًة متابعة النفقات المباشرة للمجلس ولجان المجل

   لجان مجلس االدارة٣٫٢
ن قبل المجلس، وتقوم بتطویر عروض لرفعها إلى مجلس ترّآز لجان مجلس االدارة على مواضيع معّينة محّددة م

فِلجان المجلس بإمكانها المساعدة . إن االستخدام الفعال لّلجان بإمكانه تحسين نوعية وفعالية المجلس. االدارة بكامله
 في النشاطات االشرافية، زیادة التفاعل بين أعضاء المجلس والموظفين، وتسهيل عملية على إشراك المدراء أآثر

  .اتخاذ القرارات من قبل المجلس

إن إحدى التحّدیات الكبرى بالنسبة لمجالس اإلدارة لدى مؤسسات التمویل األصغر هي تحدید المدراء الذین هم على 
 بفعالية، بإمكان لجان المجلس تخفيف حجم الوقت الذي ستخدامهاتم اوإذا . استعداد لتخصيص الوقت لعمل اللجان

فإن غياب نظام . في المناقشات، وبالتالي، تخفيف الوقت اإلجمالي من التزام المجلسیخّصصه مجلس االدارة بكامله 
 اللجان غير أنه، یجب على أعضاء. اللجان بإمكانه أن ینتج عنه عملية سطحية في اتخاذ القرارات من قبل المجلس
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إن الخطوط العریضة أدناه تحّدد . التنّبه من عدم االنجراف وراء االهتمام بالتفاصيل إلى حّد التدّخل بشؤون العمليات
  :الدور المالئم واالستخدام الفعال للجان مجلس االدارة

 مسؤوليتها، صالحّيتها،/سلطتهایجب على آل لجنة أن تكون لدیها عبارة واضحة تحّدد رسالتها، . غرض البيان
على التأآيد بأن وظائف المجلس الهاّمة غير ُمهَملة بسبب إساءة الفهم أو عمليات تساعد تلك العبارة . وفترة عملها

  .تفویض غير ُمستكَملة، وتعمل على إبقاء اللجنة على ترآيزها

ن ثالثة وخمسة إن آل لجنة یتم تشكيلها یجب أن تكون صغيرة ومناسبة، تتضّمن بشكل عام ما بي. التشكيل
وبعض اللجان، مثل لجنة الترشيح، یجب أال تتضّمن مدراء داخليين، وذلك، لتجّنب حصول تضارب . أعضاء
 نسبة دوران األعضاء قليلة بإمكانها تطبيق عضویة ي تكون فيهاتالإن مجالس االدارة .  المصالحفيمحتمل 

إال أن، بعض األعضاء قد یتمّتعون . الكامل للمؤسسةاالستيعاب / المدراء بالفهمزویداللجان الدّوارة من أجل ت
  .بمهارات تستوجب حضورهم في لجنة معّينة

وُیفّضل أن یكون رؤساء . یقوم مجلس االدارة بتعيين رئيس لكل لجنة یعمل على تنسيق عملها. دور رئيس اللجنة
  .اللجان من المدراء المرتبطين أو الخارجيين

وتقوم بعرض ملّخص . ل انعقاد اجتماعات مجلس االدارةن المجلس االجتماع قبیجب على لجا. َسير عمل اللجنة
  .عن عملها وتوصياتها لكامل مجلس االدارة للمراجعة واتخاذ االجراءات الالزمة

یعتمد عدد ونوع اللجان الُمستخَدمة من قبل المؤسسة على حجم مجلس إدارتها، الوقت المتوّفر وخبرة أعضاء 
غير أو (ثابتة وخاصة : بشكل عام، هنالك نوعين من اللجان. ات التي تواجه مؤسسة التمویل األصغرالمجلس، والتحّدی

اللجان من  قائمة تستعرض ٣القسيمة رقم إن . فاللجان الثابتة هي دائمة ومحّددة في النظام الداخلي للمؤسسة). رسمية
  . األآثر شيوعًاالثابتة 

  لتمویل األصغر في امشترآةلجان ثابتة : ٣قسيمة رقم 

 اللجنة التنفيذیة

 المجال جميع الوظائف الرئيسية في المؤسسة

  التشكيل .، وإثنين إلى أربعة أعضاء آخرین؛ یجب أن تتضّمن رؤساء اللجان األخرى للمجلس التنفيذيرئيس المجلس، المدیر

  المسؤوليات .ذلك عّدة مّرات إذا لزم األمرعلى أن یتم البحث في الشؤون وفي األجندة تحضيرًا الجتماعات مجلس االدارة،  •
  .تحدید مستوى مبدئي من االجماع حول الشؤون الصعبة التي یجب على المجلس تناولها •
  .االجراءات التي تم تفویضها بها من قبل المجلس/اتخاذ القرارات وتناول شؤون تتعّلق بالسياسات •
  .قرارات المجلسلعب دور رئيسي في توجيه النشاطات، النقاشات، و •
  .غيابهحالة االدارة في مجلس الحلول مكان  •

 

 لجنة التدقيق والمالية

الرقابة الداخلية؛ لعب دور الوسيط بين المساهمين والمدّققين المستقّلين؛ ضمانة نزاهة القوائم المالية ومواءمة عمليات 
 .إرسال تقاریر المدّققين الداخليين والخارجيين إلى هذه اللجنة

  المجال

  التشكيل .إثنين أو ثالثة مدراء مرتبطين أو خارجيين ذوي مهارات مالية عالية، مع إمكانية إشراك المدیر المالي
الرقابة، والتشاور مع المدّققين /اختيار شرآة التدقيق، الموافقة على أتعاب التدقيق، تحدید مجال عمليات التدقيق •

 .حول خطة التدقيق
  المسؤوليات

  ة االجراءات ونتائج التدقيق والرقابة الداخليةمراجع •
  التشاور مع المدّققين المستقّلين حول مواءمة عمليات الرقابة الداخلية •
  مراجعة التقاریر المالية الفصلية والسنویة •
  )إذا ُوِجَدت(مراجعة تقاریر اختبارات السلطات الُمشِرفة  •
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دّققين الداخليين والخارجيين، والتأّآد من قيام االدارة باالجراءات مراجعة التقاریر والتوصيات الصادرة عن الم •
 التصحيحية

 

  مراجعة الموازنة وتقدیم االقتراحات قبل عرض الموازنة على آامل مجلس االدارة •
  بنشاطاتهاقرارات المتعلقة رفع توصيات لمجلس االدارة حول ال •

 

 لجنة الترشيح

لطریقة المطلوبة ووفقًا لألنظمة الداخلية فيما یتعّلق بتشكيل المجلس، التعيين ضمانة تشكيل مجلس االدارة حسب ا
 .والتجدید

  المجال

  التشكيل ثالثة أو أربعة أعضاء؛ ال مدراء داخليين
  المسؤوليات مهارات وخصائص جدیدة مطلوبة من قبل مجلس االدارةتحدید  •
   قبل أعضاء آخرین في المجلسمدراء محتملين واستالم األسماء المرّشحة منتحدید  •
  ن بالنيابة عن المجلس وتقدیم التوصيات لكامل مجلس االدارةيمقابلة المدراء المرشح •

 

 لجنة االقراض

 المجال لسياسات االقراضية واألنظمة المّتبعةمتثال لمراقبة نوعية المحفظة واال

 لتشكيلا  وثالثة إلى أربعة من أعضاء مجلس اإلدارةتنفيذيالمدیر ال
 المسؤوليات التأّآد من مواءمة السياسات االقراضية •
  التأّآد من أن النشاطات االقراضية تتم حسب السياسات المؤسساتية وأیضًا حسب القوانين واألنظمة المّتبعة •
  مالئمةمراقبة نوعية محفظة القروض، التعّرف على المناحي المعاِآسة، والتأّآد من اتخاذ االجراءات التصحيحية ال •
  المخّصص/مواءمة االحتياطي/ آفایةتحدید سياسة مخّصصات وإعدام القروض والتأّآد من  •
  تقييم طلبات القروض واتخاذ القرارات االقراضية للقروض الكبرى التي تتعّدى السقف المسموح لالدارة التنفيذیة •

 

  المطلوبات-األصول /لجنة الموجودات

ية العمومية للتأّآد من المستویات المالئمة للسيولة، أقصى األرباح على التأمينات، واالدارة مراقبة عملية إدارة الميزان
في المؤسسات الصغرى، تتوّلى هذه المسؤوليات اللجنة المالية في أغلب (المالئمة ألسعار الفوائد ومخاطر صرف العملة 

 )األحيان

  المجال

  التشكيل الثة من أعضاء مجلس االدارة الذي ليسوا مدراء داخليين، المدیر المالي، إثنين أو ثتنفيذيالمدیر ال
 المسؤوليات )إذا ُوِجَدت(التأّآد من تطبيق الشروط التنظيمية على السيولة  •
  االشراف على إجراءات إسقاطات التدّفق النقدي للتأّآد من تطبيقها ومن فعاليتها •
   أو الفائضةكافيةالحمایة من السيولة غير ال •
  راقبة أمان المحفظة ونشاطهام •
  التنویع الموائم والعمل حسب السياسات المؤسساتيةالتأّآد من  •
  مراقبة حساسية أسعار الفائدة وتطابق الفترات في الميزانية العمومية •
  صرف العملةتعرض لمخاطر مراقبة ال •

 

 لجنة الموارد البشریة

  المجال اسات الموظفين لإلدارة العليااالشراف على إدارة الموارد البشریة وتطویر سي

 التشكيل األغلبية یجب أن تكون من أعضاء مجلس االدارة غير الموظفين من قبل المؤسسة
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الدارة العليا، مسؤولي القروض، والمدراء، بما في امكافآت /تعویض/حول رواتب التوصية لكامل مجلس االدارة  •
 اثلةذلك، منح خيارات األسهم أو منافع أخرى مم

  المسؤوليات

  توفير االشراف على شؤون الموظفين •
   والتطویر المتواصل ألعضاء مجلس االدارةالتهيئة/االشراف على عملية التوجيه •
  مع قسم الموارد البشریةعن قرب العمل  •
  قد تكون مشارآة في موضوع التخطيط للمكافآت والمنافع لموظفي المراتب السُُّفلى •

  
لجان المذآورة أعاله، فإن اللجنة التنفيذیة هي األآثر أهمية واألآثر استخدامًا من قبل مؤسسات من بين جميع ال
 رقم خانةإن . أما مجالس االدارة فُتعطي األولویة للجنة التدقيق، یتبعها لجنتّي الترشيح واالقراض. التمویل األصغر

  .حول استخدام اللجان تعرض أمثلة :٢
  

  مؤسسات التمویل األصغراتأمثلة حول لجان مجالس إدار: ٢خانة رقم 
  
  
  
  
  
  

 

  اللجان الخاصة
 لغایة خاصة وحّلها عندما تكون قد غير رسميةعكس اللجان الثابتة، بإمكان مجلس االدارة تشكيل لجان خاصة أو 

ان لجان خاصة من أجل التخطيط االستراتيجي أو إلعداد تستخدم مجالس االدارة في أغلب األحي. استكملت مهامها
المؤسسة لعملية تحّول آبيرة آالتحّول من جمعية غير حكومية إلى مؤسسة مالية رسمية، أو لتنفيذ نظام إدارة 

جة وبإمكان اللجان الخاصة أیضًا معالجة المشاآل المالية، التنظيمية، أو غيرها من المشاآل، مثل معال. معلومات جدید
  .سوء تصّرف المسؤول أو المدیر، خلل إداري أو حالة قضائية

  المجلس االستشاري
 المؤسسة بطریقة للوصول إلى مجموعة من األشخاص على زویدإن المجلس االستشاري هو آلية مفيدة من أجل ت

وبما أن المجلس  .مستوى آبير من االحترام، ذوي الشأن االجتماعي الرفيع، المثّقفين، وعادًة، دائمي االنشغال
االستشاري ليست لدیه أیة مسؤولية قانونية أو معنویة تجاه المؤسسة، باإلمكان توظيف أعضائه على أساس إمكانياتهم 

ومن المستحسن استخدام المجلس االستشاري بشكل خاص لدى المؤسسات التي . واستعدادهم لدعم نشاطات المؤسسة
لقد وجدت مؤسسات التمویل األصغر المجالس االستشاریة مفيدة إلى . رتهالدیها مدراء داخليين فقط ضمن مجالس إدا

أیضًا، بإمكان المؤسسات استخدام . حّد بعيد في توفير المعلومات الموضوعية، األفكار واالتصاالت االستراتيجية
ما یقّررون المجالس االستشاریة آآلية تخّرج، وذلك، من خالل دعوة مدراء أساسيين للمشارآة آمستشارین عند

  .مغادرة مجلس االدارة

   األنظمة الداخلية٣٫٣
فبشكل عام، إنها تتضّمن . ينإن األنظمة الداخلية لدى المؤسسة تحّدد القوانين التي تحكم تنظيمها وإدارتها الداخلي

ة تفاصيل حول أدوار ومسؤوليات المساهمين، أعضاء مجلس االدارة، اللجان والمسؤولين؛ خصائص متعّلقة بمّد
فيما یلي . مجلس االدارة، حجمه ودوریة االجتماعات؛ وعمليات تتعّلق بالتصویت، ترشيح المدراء وتنفيذ االتفاقيات

  :خطوط عریضة یمكن تطبيقها على األنظمة الداخلية لمجلس االدارة

یشارك أعضاؤه الثمانية في لجان .  لدیه مجلس إدارة یجتمع شهریًاانالدومينيكجمهوریة -)BANCOADEMI(أدآمي بنك إن 
أما مؤسسة .  أعضاء في لجنة االقراض٣ عضوان في لجنة التدقيق و٢ أعضاء في اللجنة التنفيذیة؛ ٣: مختلفة في المؤسسة

TSPI) أعضاء تناقش الشؤون الهامة التي تطرأ بين اجتماعات مجلس االدارة،  ٤، فلدیها لجنة تنفيذیة مؤّلفة من )الفليبين
 أعضاء مسؤولين عن عضویة المجلس ومهارات األعضاء وتطویر ٣باالضافة إلى لجنة تطویر مجلس االدارة المؤّلفة من 

سؤولين عن تحّولها  أعضاء م٥المكسيك لدیها لجنة خاصة مؤّلفة من -)Compartamos(آومبارتاموس في حين أن . العالقات
  . ربحيةمنظمةمن جمعية غير حكومية إلى مؤسسة تمویل أصغر 
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ة المعّقدة لن فالوثيقة القانونية المنّمقة ذات اللغ. یجب على األنظمة الداخلية أن تكون بصيغة سهلة ومكتوبة •
 .العبارة الواضحة والمباشرةتفيد المساهمين في تطبيقهم للحاآمية الفعالة مثل 

 .محّدد/ لتعدیل تلك األنظمة حسب إجراء معّينالنفوذ/یجب على المجلس دائمًا أن تكون لدیه السلطة •
م  وتقّد ذات عالقةآونها ویجب على مجلس االدارة مراجعة األنظمة الداخلية سنویًا للتأّآد من استمرار •

 .التوجيه المالئم
. حاليًا، ال یوجد أي نموذج موّحد إلرشاد مؤسسات التمویل األصغر في آيفية تطویر مسوّدة أنظمتها الداخلية الخاصة

إن إحدى الخطوات القادمة لتشجيع الحاآمية الجيدة هي في تطویر نماذج عن األنظمة الداخلية لمؤسسات التمویل 
  . بعين االعتبار الّصَيغ المختلفة للملكيةاألصغر، أخذًا

  لس االدارةا إجراءات مج٤٫٣
إن معظم مجالس االدارة تتخذ قراراتها ضمن اجتماعات مع آامل أعضاء المجلس، غير أنه، یمكن إلجراءات أخرى 

 task) "مزادات علنية للمهام" أو (board retreats) في مجلس االدارة، مثل اجتماعات خلوات مجلس االدارة
auctions) نقاش حول یتبعها الجتماعات مجالس االدارة فيما یلي بعض الخطوط العریضة . ، تحسين فعالية المجلس

  .تلك االجراءات االضافية

 اجتماعات مجلس االدارة
ا وآلما آان عدد اجتماعات المجلس أقّل، آلم. یتم عادًة عقد اجتماعات مجلس االدارة شهریًا أو فصليًا. الدوریة

ومع توّسع المؤسسة وازدیاد تعقيدها، تزداد الحاجة إلى عدد أآبر . ازدادت الحاجة إلى وجود لجان لسّد الفراغ
وبشكل خاص، فإن النمو السریع للمؤسسة یفرض التفاعل . من االجتماعات على مستوى المجلس واللجان

معّرضة لعدم االستقرار وللتأّآد من الدوري بين المجلس وإدارة المؤسسة، وذلك، لمراقبة محفظة القروض ال
  .وجود تفاعل نشيط من قبل االدارة لكي تتمّكن األنظمة واالجراءات من زیادة قدرات المؤسسة بصورة موائمة

تستغرق االجتماعات بشكل عام ما بين ساعتين إلى خمسة ساعات من الوقت، لكنها قد تطول یومين، إذا . الفترة
  .س االدارة أو تخطيط استراتيجي على المدى الطویلتخّللها نشاطات تثقيف لمجل

یجب على اجتماعات المجلس االعتيادیة والخاصة، على السواء، أن یتم تحدیدها وإعالم المدراء بها . الجدولة
أو تعدیالت مقترحة یتم /مسبقًا، وخاصًة إذا آانت ضمن جدول یتم وضعه عن السنة بأآملها، مع نقاط تذآير و

  .ينهاإرسالها في ح

وینبغي . زائد واحد بالنسبة لمعظم شؤون االجتماعات% ٥٠إن الشرط األآثر شيوعًا حول النصاب هو . النصاب
من األعضاء بالنسبة للشؤون الهامة، مثل، التحّول % ٧٥نصاب یشترط حضور على مجالس االدارة استخدام 

  .المؤسساتي أو تعدیل األنظمة الداخلية

ة القيام بتحضير وتوزیع مواد االجتماعات قبل أسبوع واحد على األقل من موعد یجب على االدار. التحضير
وتشمل تلك المواد التقاریر المالئمة، اآلراء األولية واالجراءات التعدیلية ألخذها بعين االعتبار خالل . االجتماع
مين المعلومات األساسية ویجب على االدارة تأ. من الضروري تجّنب توزیع آمّيات فائضة من المواد. االجتماع

  .ضمن صيغة تمّكن المدراء من تحليلها بسهولة

األجندة. بشكل عام، یقوم المدیر التنفيذي ورئيس مجلس االدارة بالمشارآة في إعداد األجندة. ویجب على األجندة 
 رقم قسيمة إن .أن تتضّمن الوقت الكافي لكي یتمّكن المجلس من تحليل ومناقشة آل مادة مطروحة بالشكل الكامل

مواد تحضيریة أساسية ونموذج عن أجندة اجتماع مجلس االدارة :٤  
  . تستعرض قائمة بالمواد التحضيریة ونموذج عن أجندة االجتماع

 

   مواد تحضيریة أساسية ونموذج عن أجندة اجتماع مجلس االدارة:٤قسيمة رقم 



 شبكة التمویل األصغر
 

 

 

20

 :مواد تحضيریة أساسية
 نسخة عن األجندة •
 الميزانية العمومية •
 قائمة آشف الدخل •
 قاریر عن نوعية المحفظةت •
 التدفق النقديقائمة  •
 ملّخص تقاریر اللجان •
 أو مصادر معلومات خارجية تقاریر  •

 :نموذج عن األجندة
 الموافقة على محضر اجتماع المجلس •
 مالحظات رئيس المجلس •
 تنفيذيتقریر المدیر ال •
 موضوع أو موضوعين عالَقين للنقاش •
 تقاریر اللجان •
 ة للنقاشأعمال قدیمة وجدیدة بحاج •
  المؤسسة قرارات •

 

بشكل عام، یقوم إثنان من أعضاء المجلس بمراجعة نسخة مسوّدة عن محضر االجتماع قبل . محضر االجتماع
  .یقوم المجلس بالتعدیالت الالزمة والموافقة على المحضر في اجتماعه المقبل. توزیعه

  :فيما یلي خطوط عریضة حول آيفية إعداد محضر االجتماع

ها حول موضوع النقاش ؤضح ومختصر لما جرى في االجتماع، بما في ذلك أیة تحّفظات تم إبداوصف وا •
 .تم إعالنه بعدم اتخاذ أي إجراء حول موضوع النقاشأو أي قرار 

وصف الشؤون التي تم التحّدث بها حول موضوع النقاش، باالضافة إلى المالحظات التي اعتمد عليها  •
 .المجتمعون التخاذ أي قرار

 ).عضو من أعضاء المجلس، موظف، فرع، عميل(المصدر وراء طلب اتخاذ ذلك االجراء /ذآر إسم الجهة •
تحدید في المحضر جميع الوثائق التي تم استخدامها خالل نقاش الموضوع، وذلك، من خالل ذآرها  •

 .آمرجعية أو آمالحق یتم إرفاقها بالمحضر
ضوع النقاش وتحدید أسماء المدراء الذین صّوتوا ضد أو ذآر النتائج الصادرة عن أي قرار مّتخذ حول مو •

 .مع عملية تم الموافقة عليها
 .ومتى وآيف سيتم معالجتها تحدید الشؤون التي ال زالت عالقة •

  إجراءات أخرى للمجلس
 فتقوم المجالس. إن الخلوة السنویة هي أداة اجتماع إضافية متوّفرة لمجالس االدارة. اجتماعات خلوات المجلس

وتعمل الخلوات على . المؤسساتية بتنظيم اجتماعات خلوات للبحث في الشؤون الهامة والتخطيط للسنة المقبلة
خلق جّوًا ُمریحًا بإمكانه تحسين عالقة العمل بين المدراء وتوفيرهم ببئية مرّآزة یتمّكنون من خاللها تناول 

  .المشاآل الكبيرة

 جدیدة أو مشروع جدید، بإمكان رئيس مجلس االدارة توظيف تقنية عندما تطرأ مهّمة. مزادات علنية للمهام
بحيث أنه یقوم بإرسال المعلومات لجميع أعضاء المجلس ویطلب من األعضاء الذین " المزاد العلني للمهام"

  .من ثم، یقوم رئيس المجلس بتكليف المهمة أو بتشكيل لجنة لتناول المشروع. یبدون اهتمامًا االستجابة
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  تطویر وتقييم أداء مجلس االدارة 4.

 
 

 أفرادًا آانوا، وحدات عمل –نادرة هي المؤسسة التي ال تقوم بمراجعة دوریة ألداء عناصرها المساهمين األساسيين 
 –غير أنه هنالك عنصر واحد مساهم یفوت على المؤسسة مراجعته، وهو العنصر األآثر أهمية . أم مدراء متقّدمين

  .ؤسسةمجلس إدارة الم
  جاي آونغر، دیفيد فاینغولد، وأدوارد الولر

  وثيقة أعمال هارفرد
 
 

 
التحّول تتطّلب من مجالس االدارة البقاء بعيدًا عن التغّيرات الميدانية من /إن طبيعة التمویل األصغر السریعة التطّور
الحاآمية في التمویل األصغر من خالل إن هذا الفصل یتناول وسائل تحسين . أجل القيام بمسؤولياتهم االشرافية بفعالية

آما أنه یقّدم إرشادات حول آيفية تطبيق آليات تقييم أداء المدیر الفرد . تحسين عملية تطویر وتقييم أداء مجلس االدارة
  .ومجلس االدارة بشكل عام

   تطویر مجلس االدارة٤٫١
وتشمل تلك العملية ثالثة . أعضائهمهارات یجب على مجالس االدارة تطویر عملية خاصة بتحدیث معلومات و

 المدراء تهيئة/وتبدأ هذه العملية بتوجيه. التقييم الدوري) التثقيف المتواصل، و ج) ، بالتهيئة/التوجيه) أ: عناصر
  .الجدد، ولكن، یجب عليها أن تكون عملية متواصلة من حيث االستفادة واالستعالم

رامج لتطویر مجالس إدارتها، األمر الذي ُیعَتَبر نقص على مستوى إن القليل من مؤسسات التمویل األصغر لدیها ب
فمن دون وجود برنامج للتطویر، من الصعب على المدراء، حيث البعض منهم لدیه معلومات . الصناعة بكاملها

  . محدودة حول التمویل األصغر، توفير االشراف الفعال واإلرشاد االستراتيجي

تزوید أعضاء مجالس االدارة بكميات آبيرة من : إجراء النشاطات التطویریة التاليةیجب على مجالس االدارة تجّنب 
  .المواد أو نفس المواد سنًة بعد سنة؛ وتعيين مدراء لّلجان ضّد إرادتهم

  . تقّدم بعض األدوات التي وجدتها مؤسسات التمویل األصغر مفيدة لتطویر مجالس االدارة لدیها ٥القسيمة رقم إن 
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  أدوات لتطویر مجلس االدارة: ٥قم قسيمة ر

 ةالذاتية ءقراالدراسةحقائب لل •

 شرائط فيدیو وثائقية  •

 منشورات حول الصناعة •

 محلية ودوليةشاهدة، زیارات للم •

  أعضاء المجلس االستشاريمقابالت مع أعضاء االدارة العليا و •

 محاضرات قصيرة لمجلس االدارة من قبل خبراء في الصناعة •

 زیارات للعمالء •

  :یتضّمن البرنامج الفعال لتطویر مجلس االدارة ما یلي

) i: التهيئة تمكين المدراء الجدد من تحقيق ثالثة أهداف/یجب على عملية التوجيه: تهيئة المدیر الجدید/توجيه
تطویر اإلحساس بااللتزام تجاه ) iiiالتعّرف على المؤسسة؛ ) iiالتعّرف على صناعة التمویل األصغر؛ 

تهيئة / األساسية هي توجيهالمدیر التنفيذيلدى العدید من مؤسسات التمویل األصغر، إن مسؤولية . المؤسسة
ومن األفضل إذا قام أیضًا أعضاء مجلس االدارة وموظفون آخرون في المؤسسة بالمشارآة في . المدیر الجدید

  .هذا الدور، وربما یكون ذلك من خالل لجنة الموارد البشریة

ترّآز عملية التثقيف المتواصل على تطویر معلومات ومهارات أعضاء مجلس . ل للمدراءالتثقيف المتواص
المراجعة المؤسساتية؛ : وفيما یلي بعض المجاالت العامة التي یمكن إدخالها ضمن عملية التثقيف تلك. االدارة

متثال نظيمية واالتالشؤون ال؛ شؤون السوق وشؤون استراتيجية؛ مؤسسات مشابهةمناقشات حول أداء مجموعة 
نشاطات تعمل على تعزیز العالقات بين مجلس االدارة وإدارة المؤسسة، (لها؛ ونشاطات توحيد مجلس االدارة 

  ).وبين أعضاء المجلس األفراد

إن عملية تطویر مجلس االدارة یجب أن یتضّمنها تقييم ألداء المجلس مّرة واحدة في السنة على . تقييم دوري
تحمل المدراء على تجدید التزامهم سنویًا ة إلى تقييم األداء، یجب على المجلس أن تكون لدیه آلية وباالضاف. األقل

  .برسالة المؤسسة

 في عملية شيوعًا تلّخص عددًا من األساليب األآثر ٦القسيمة رقم إن . استراتيجيات تطویر مجلس االدارة
 هدف المؤسسة، نوع وعدد أعضاء مجلس االدارة علىالمختارة وتعتمد االستراتيجية . تطویر مجلس االدارة

تهيئة /وباإلمكان تطبيق عدد من التوصيات حول نشاطات توجيه. تحت التدریب، وحجم الوقت والموارد المتوّفرة
  .أعضاء المجلس الجدد على عملية التثقيف المتواصل والعكس بالعكس

  6 تقييم أداء مجلس االدارة٤٫٢
فإذا تم استخدامها بشكل بّناء، بإمكانها . إحدى أقوى األدوات في تطویر مجلس االدارةإن عملية تقييم األداء هي 

تحسين أداء المدراء األفراد، وأداء مجلس االدارة آُكّل، وبشكل عام، أداء المؤسسة من خالل تشكيل مستوى 
  .إضافي من الُمساءلة

                                                           
  ).١٩٨٨فبرایر /ینایر (وثيقة أعمال هارفرد، IIIر، دیفيد فاینغولد، وأدوارد الولر آونغ. لجاي أ" تقييم أداء مجلس االدارة" مأخوذة عن  6
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  األساليب المقترحة لتطویر مجلس االدارة: ٦قسيمة رقم 

 النشاط ألسلوبا الهدف

   تعزیز االلتزام توحيد مجلس االدارة زیادة المعلومات

X 
 

 X 
 

 :تهيئة تتضّمن/توفير حقيبة توجيه .١
  المؤسسة/عقد تأسيس الشرآة •
 ملّخص عام حول المؤسسة •
 التقاریر السنویة والفصلية األخيرة •
 محاضر اجتماعات المجلس والتقاریر السابقة •
 ء اآلخرینلمدراة الذاتية لِسيرملخص ال •
  لمسؤوليات مجلس االدارةمكتوبوصف  •

تهيئة /توجيه
 األعضاء الجدد

X X X زیارة المكتب الرئيسي للمؤسسة لمقابلة االدارة  .٢
 العليا، الموظفين والعمالء

 

X X X دعوة المدراء الجدد للمشارآة في إحدى اللجان .٣.  
X   مراجعة مؤشرات األداء المالية الرئيسية مع االدارة  .٤

 علياال
 

 

X   مواد للقراءة قام بجمعها الموظفون،  توزیع .١
  والشبكاتاالستشاریون او الجمعيات

 األقليمية/المحلية

التثقيف 
 المتواصل

X X  الدورات أو إبالغ المدراء /تنظيم ورشات العمل .٢
 ًةخارجينظمة من أطراف نشاطات مرتبطة محول 

 

X X X حيث زیارة مواقع السوق المحلية وأماآن أخرى  .٣
تتواجد المشاریع الصغرى الستبيان تأثير المؤسسة 

 عليها

 

X X X زیارات لفروع المؤسسة .٤  
X   إشراك العنصر التثقيفي ضمن آل اجتماع /إدخال .٥

 للمجلس
 

 

X X X استخدام آليات تقييم أداء مجلس االدارة لمراجعة  .١
 أدوار ومسؤوليات المجلس

 تقييم األداء

 
 

  :یجب أن تحّقق األهداف التاليةإن عملية تقييم األداء 

 .مدراء مجلس االدارة/توضيح األدوار والمسؤليات الفردیة والجماعية ألعضاء •
 العمل على تحسين تلك  یمكنمساعدة المجلس على تحدید مجاالت الضعف وتحفيز األفكار حول آيف •

 .المجاالت
يع االنفتاح الكبير في التعامل مع تحسين عالقة العمل بين مجلس االدارة وإدارة المؤسسة من خالل تشج •

 .بعض
القوة والضعف لدى جعل من الممكن تقييم عناصر مما ی، األفرادتوفير آلية للمراجعة الدوریة ألداء المدراء  •

ستبدال المدراء األعضاء الذین ال یقّدمون القيادة األداء، ال-أساس-تقوم علىعضو المجلس، وتطبيق سياسة 
 .سةالتي تحتاج إليها المؤس
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  عملية التقييم
وفيما یلي أربعة خطوات مقترحة للبدء .  مؤسسات التمویل األصغر لدیها عملية تقييم مجالس إدارةإن عدد قليل من

  .بعملية التقييم

وینبغي على . یقوم مجلس االدارة بتحدید أهداف لكل مجال من المسؤولية لكي یتم إجراء التقييم على أساسها .١
ك األهداف سنویًا، عادًة في بدایة العام المالي، ومن األفضل أال یتم ذلك خالل نفس مجلس االدارة تحدید تل

 .االجتماع الذي یتم فيه تقييم أداء المجلس عن السنة السابقة

یجب على مجلس االدارة االنتباه للتأّآد من أن جميع مجاالت المسؤوليات یتم تغطيتها دوریًا، غير أنه، 
 .لس، ليس من الضروري تقييم آل نقطة مسؤولية في آل سنةبسبب ضيق وقت أعضاء المج

یقوم سكرتير المجلس، أو أیة هيئة مالئمة أخرى، بتجهيز تقریر حول موارد ونشاطات المجلس في السنة  .٢
ویجب على التقریر أن یتضّمن أیضًا . آيف استفاد المجلس من وقته وطاقتهالسابقة، بما في ذلك تحليل حول 

 التي تم جمعها خارج عن المؤسسة، مثل، محّللي السوق، شبكات الصناعة ووآاالت تحليل للمعلومات
 . التصنيف، والتي یتم مناقشتها بتعّمق أآثر في الفصل السادس

ألعضاء اآلخرین حول أداء لاستبيان جراء لجنة الترشيح أو مدیر آخر إلرئيس یقوم المجلس بتكليف  .٣
، مع أن بعض المؤسسات وجدت أنه من خّطيًا هذا االستبيان عادًة ویتم إجراء. المجلس المرتبطة باألهداف
 .على انفراد أعضاء المجلس  آل من مع الشخصيةاألفضل إجراء المقابالت

یجب على االستبيان أن یتضّمن مجموعة من األسئلة المفتوحة وأسئلة ذات عّدة إجابات محتملة ومرّقمة 
، توفير الفرصة ألعضاء المجلس مشارآة أفكارهم حول ما هي لتسهيل عملية تحليل سهلة، وفي نفس الوقت

على سبيل المثال، بإمكان االستبيان أن یطلب . األمور التي تسير بشكل جيد وما هي التي ال تسير بشكل جيد
 وخمسة حول ما إذا آان باعتقادهم أن جميع أعضاء مجلس االدارة  واحدمن األعضاء إعطاء عالمة بين

لمؤسسة أم ما إذا آان باعتقادهم أن المجلس جاهزًا للتعامل مع األزمات غير رسالة ایفهمون 
وبإمكان االستبيان طرح أسئلة مفتوحة حول أداء المجلس بشكل عام أو حول فعالية . المنظورة/المتوّقعة

  .هيئات اللجان القائمة

لمجاالت التي تمّكن المجلس یقوم المدیر المسؤول عن االستبيان بجمع اإلجابات ضمن تقریر واحد یحّدد ا .٤
نبرة التقریر هو بنفس أهمية /إن أسلوب. من خاللها تحقيق أهدافه، والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين

ویجب أن یحصل . یجب عليه أن یكون سّریًا، متوازنًا، ویعترف باالختالفات في وجهات النظر. مضمونه
 . تحسين فعالية المجلسالمجلس على ملّخص عن التقریر یتبعه نقاش یهدف إلى

  تقييم مجلس االدارة آُكّل
ویجب على هذه العملية .  تحدید وتحقيق األهدافقدرته علىیجب على مجلس االدارة تقييم نفسه دوریًا، وخاصًة حول 

  :أن تتضّمن ما یلي

 المجلس مراجعة لمهارات وخبرات المجلس بالمقارنة مع التوّجه االستراتيجي للمؤسسة لتحدید ما إذا آان •
 أو تغييرات على تشكيلته؛/بحاجة إلى تدریب و

 مقارنة إنجازات المجلس بخطة العمل؛ •
مراقبة داخلية، معلومات وتدقيق تعمل بمواءمة على تزوید المجلس التأّآد من أن المؤسسة لدیها أنظمة  •

 بالمعلومات الكافية حول ما إذا آانت المؤسسة تحّقق أهدافها؛
 مصادر داخلية وخارجية؛ استخداممن يانات المستخدمة من قبل المجلس والتأآد التحّقق من مصادر الب •
 تقييم فعالية االجتماعات من حيث دوریتها، فعالية الوقت، والقدرة على اتخاذ القرارات الهامة؛ •
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للتحضير الوقت المناسب نوع ونوعية المعلومات التي یحتاجونها في والتأّآد من استالم أعضاء المجلس  •
 جتماعات؛لال

هل هي موجودة، هل یتم استخدامها، هل یخرج عنها مبادرات : تقييم عملية التخطيط االستراتيجي للمؤسسة •
 استراتيجية في حينها، ضمن الموازنة، وتأتي بالنتائج المرجّوة؟

  تقييم أعضاء مجلس االدارة األفراد
.  أآثر بكثير من تقييم مجلس االدارة آُكّلفيخال/جدليعضاء األفراد في مجلس االدارة هي أمرإن عملية تقييم األ

األولى هي أن الترآيز على التقييم الفردي بإمكانه أن یخّفف من . فهنالك مسألتان أساسّيتان بالنسبة للتقييم الفردي
ة أهمية العمل الجماعي ویشّجع األعضاء على الترآيز على أدائهم الفردي عوضًا عن مساهتمهم في الفعالية االجمالي

األعضاء الممتازین، بإمكان هذا الشرط في إجراء التقييم التسّبب فيها جذب صعب یثانيًا، فإنه، في بيئة . للمجلس
فقد یظّنون خطًأ أن عملية التقييم . بإبعاد أعضاء المجلس الجيدین الذین یشعرون بأنهم قد نجحوا في إثبات جدارتهم

  .تشّكك في تجاربهم وخبراتهم

فعمليات . ، إال أنه، هنالك منافع من وراء تقييم أعضاء مجلس االدارة األفرادمحاذیرراف بتلك البالرغم من االعت
التقييم ُتحّمل األعضاء مسؤولية الُمساَءلة تجاه توقعات أداء واضحة، تستدعي االنتباه لألداء الضعيف عند حدوثه، 

  .بدال العضو بشخص آخر یمكنه القيام بالعملوتعمل على تصحيحه من خالل مشارآة أآثر فعالية، أو من خالل است

  :وإذا قّررت المؤسسة إجراء تقييم ألداء األعضاء األفراد، فيما یلي ثالثة استراتيجيات ممكن اتباعها

یقوم المجلس . بعض الشيء، غير أنه استراتيجية ذات إمكانية فعالةخفيف هو إن التقييم الذاتي . التقييم الذاتي
إن نتائج االستمارات سّریة، غير أنها بإمكانها مساعدة . يرة على آل فرد تعبئتها على انفرادبتطویر استمارة قص

  .األعضاء على التفكير بها وتحسين أدائهم الفردي

تجتمع لجنة الترشيح لتقييم آل عضو، ویحصل العضو فقط الذي تم تقييمه على نتيجة التقييم . تقييم اللجان
  .الخاصة به

آوسيلة أخرى، بإمكان المؤسسة الطلب من األعضاء إجراء تقييم لبعضهم . بل الزمالء األعضاءتقييم سّري من ق
على سبيل المثال، من (وبإمكان توزیع استمارات التقييم داخليًا . من دون التعریف عن أسمائهم/البعض سّریًا

، أو )ي الظرف المالئم ووضع التقييم الخاص بالفرد ف– ظرف لكل مدیر –خالل توزیع ظروف حول الطاولة 
ودرجات وتسليم آل عضو ملّخص عن مالحظات زمالئه شخص من خارج المجموعة باإلمكان جمعها من قبل 

ترشيح بالنتائج الكاملة لّلجنة الُمكّلفة  تزویدوبإمكان الشخص الخارجي أیضًا  .التصنيف التي قاموا بإعطائها
    . في األداء للمساعدة في تحدید أي قصور لفترة جدیدةمدراء 

إن مجالس االدارة غير المعتادة على إجراء التقييم الفردي قد تفّضل البدء بالتقييم الذاتي، وإدخال عملية التقييم 
  .لكل لجنة أو عضو بعد أن یكون المجلس قد حصل على بعض الخبرة وأصبح مرتاحًا للفكرة
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   االدارة إدارة .٥

 
 
  .االدارة هي عنصر أساسي للنجاحإن الشراآة الفعالة بين المجلس و

  ماري هوتن
  مؤسسة شوربنك

   
 

 
.  للمؤسسةالمدیر التنفيذيإن إحدى أهم مسؤوليات مجلس االدارة هي توظيف، مراقبة، وإذا لزم األمر، استبدال 

داء وتحدید المكافأة هو ناحية أخرى من إدارة االدارة، ویجب أن یكون مرتبطًا بصورة واضحة بتحقيق أهداف األ
 یقوم بعمل ممتاز، یجب على مجلس االدارة أن یكون لدیه خطة عمل المدیر التنفيذيوأخيرًا، حتى إذا آان . المالئمة

  .واضحة للتعامل مع أیة أحداث غير متوّقعة

  المدیر التنفيذي توظيف ١٫٥
بع نفس المنهجية المستخدمة  الجدید لدى مؤسسة التمویل األصغر القائمة یجب أن یتالمدیر التنفيذيإن عملية توظيف 

فبالرغم من أنه یجب على مجلس االدارة البحث عن الشخص المناسب في الوقت . في خطة عمل موضوعة مسبقًا
بشكل عام، تتضّمن عملية . المناسب، إال أنه یجب عليه االعتراف بأنه ال یوجد شخص مناسب لجميع األوقات

   :أربعة عناصرالتوظيف 

جب على آل مؤسسة تمویل أصغر أن یكون لدیها دليل مؤسساتي یتضّمن الوصف ی: مكتوبوصف وظيفي 
ویجب أن یحّدد المهارات المطلوبة . المدیر التنفيذيالوظيفي لكل وظيفة ضمن المؤسسة، بما في ذلك وظيفة 

  .المدیر التنفيذيوالمفّضلة، الخبرة، االلتزام، والمعایير األخرى التي یجب أن تتوّفر في 

یجب على المؤسسة أن تكون في عملية متواصلة من البحث عن المرّشحين المحتملين : لمرّشح وتوظيفهتحدید ا
 لهذا المنصب، یجب على مجلس االدارة ًاوإذا لم یكن أي من المرشحين الداخليين جاهز. المدیر التنفيذيلمنصب 

. أجل إیجاد المرشحين المحتملينالبحث خارج المؤسسة مستخدمًا االعالنات، شرآات التوظيف، والتشبيك من 
وُیفّضل أن یقوم المجلس بتحدید العدد الكافي من المرشحين لضمانة . إن الشفافية في هذه المرحلة هامة جدًا

  .االختيار الجيد

  .المحتملين للجنة البحثتنفيذیين الیقوم المجلس عادًة بتفویض مسؤولية مقابلة المدراء . عملية إجراء المقابالت

یقوم آامل المجلس باتخاذ القرار النهائي حول المرّشح المناسب .  الجدیدالمدیر التنفيذير وتوظيف اختيا
  .والشروط

اللقاءات والنشاطات لبناء / الجدید البدء بسلسلة من الحواراتالمدیر التنفيذيفور التوظيف، یجب على مجلس االدارة و
ویجب على المجلس تسهيل أي تدریب الزم . ة، ثقافتها وعملياتها بالمؤسسالمدیر التنفيذيوتحدید عالقتهما ولتعریف 

أن قاد مؤسسة تمویل أصغر من قبل، تنفيذي یسبق للمدیر الفإذا لم . للمدیر الجدید لكي یتمّكن من القيام بدوره بفعالية
  .یجب على عملية تدریبه أن تتضّمن تعریفه على مؤسسات تمویل أصغر ریادیة أخرى
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  قة بين مجلس االدارة وإدارة المؤسسة تحدید العال٢٫٥
المدیر یجب على المجلس واالدارة أن تكون بينهما عالقة محّددة بالشراآة، وخاصًة بين رئيس مجلس االدارة و

  .الدعم المتبادل، الثقة، واالحترام بين الكياَنينتعني هنا والشراآة . التنفيذي

غير أن . ه آليات مّتبعة للقيام بوظيفته االشرافية بشكل آاملینبغي أن یكون لدیویحكم المجلس إدارة المؤسسة، 
فالمؤسسة بحاجة إلى عملية یتمّكن من خاللها المجلس واالدارة من الجمع ما .االشراف لوحده ال یأتي بالحاآمية الفعالة

إن . مها نظام إشرافي وهي عملية مبنية على أساس الشراآة، یدع–بين مهاراتهم وجهودهم للتقّدم بالمؤسسة إلى األمام 
  . العالقة بين المجلس وإدارة المؤسسة، وأدوارهم ومسؤولياتهمتحّدد ٧القسيمة رقم 

 
  الفصل بين مجلس االدراة وإدارة المؤسسة: ٧قسيمة رقم 

 مجلس االدارة االدارة

التوّجه االستراتيجي للمؤسسة ویوافق یقّدم التوجيهات لالدارة في   وصي باالستراتيجية للمجلسیهتم بإدارة العمليات اليومية، وی
 على الشؤون االستراتيجية الرئيسية

طّبق السياسات والخطط الموافق عليها یمجلس االدارة ولوصي ی
 لتحقيق األهداف المحّددة

الذي تم االتفاق عليه و ،یوافق على إطار عمل السياسات واألهداف
 من قبل الطرفين

دیر مواردها البشریة بشكل یوحافظ على الوضع المالي للمؤسسة ی
یشّجع على المستوى العالي من االنتاجية، األداء، وتطویر 

 الموظفين

یوافق على عملية مراقبة وتقييم األداء للتأّآد من احترام السياسات، 
 تطبيق الخطط، وتحقيق األهداف

من إبالغ مجلس االدارة بجميع المعلومات الالزمة، ومن أنه تأّآد ی
  جزء أساسي من المؤسسةیعتبر نفسه

یتأّآد من أن األولویات العملياتية للمؤسسة ال تفوق أولویاتها 
 االستراتيجية

یعمل على تطویر فریق عمل إداري متين من أجل ضمانة تطبيق 
 فعال للسياسات واختيار الخلف المناسب المحتمل

یحافظ على الفصل الصحيح في المهام بينه وبين االدارة من أجل 
  والمسؤولياتة الحفاظ على الوضوح في األدوارضمان

 ةاالداریهيكلية ليست له صالحية تنفيذیة ضمن ال حّق التصویت في المجلسخدم آعضو له ال ی

  

 يادةالق جهتيضمان عمل من الصعب قد یكون لمجلس االدارة وإدارة المؤسسة، ختلفة األدوار المآخذین بعين اإلعتبار
  : التالية تساعد على تحقيق ذلكإن االقتراحات . بتناغم

إن التقاریر الفعالة والحوارات المتواصلة بين رئيس مجلس . تشجيع التواصل الممتاز وتدّفق المعلومات •
مع مدراء من وقت آلخرمجلس االدارة تفاعل فبالرغم من وجوب .  هي أساسيةالمدیر التنفيذياالدارة و

 .المدیر التنفيذيصل بين المجلس والموظفين یحصل من خالل متقّدمين وموظفين آخرین، إال أن معظم التوا
أو /مثًال، من خالل المناسبات االجتماعية و(إیجاد فرص غير رسمية للنقاشات بين مجلس االدارة واالدارة  •

 ).retreats –اجتماعات الخلوات 

   إعداد السياسات واألهداف٣٫٥
ي حالة ف.  االدارة هي تحدید السياسات المؤسساتية العامة– إن إحدى المسؤوليات الرئيسية لشراآة مجلس االدارة

توزیعات ، عمليات الدمج والشراء، تعویضمؤسسة التمویل األصغر، یشمل ذلك السياسات االقراضية، فتح الفروع، ال
ات هي إن إجراءات تطبيق تلك السياس. األرباح، إدارة الدیون، نسب الدیون لحقوق الملكية، إصدار األسهم، وغيرها

  .دور استراتيجيفيه لعب أن یمن مسؤولية االدارة، غير أن إعداد السياسة هو نطاق یجب على المجلس 

وفي ظل هذه الرسالة، یجب على مجلس االدارة . عند تحدید التوّجه االستراتيجي، تعمل رسالة المؤسسة آبوصلة
فإذا حصل مجلس . ء التعدیالت حسب الضرورةمراجعة السياسات دوریًا للتأّآد من أنها ال زالت مرتبطة، وإجرا
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االدراة واالدارة على العدید من الطلبات الُمقِنعة حول القيام ببعض االستثناءات على إحدى السياسات، فتلك إشارة 
  .واضحة على ضرورة مراجعتها

ف مؤسساتية قصيرة، إلى جانب إعداد السياسات العملياتية العامة، یجب على المجلس واالدارة تطویر غایات وأهدا
وتتضّمن تلك . وتشمل تلك األهداف معایير یقوم على أساسها الفریقان بقياس األداء والتقّدم. متوّسطة وطویلة األجل

  :العملية السنویة أربعة خطوات

وقد وجدت بعض . الخطوة األولى یتم التحدید فيها األهداف الرئيسية للعام المقبل بالتعاون مع االدارة .١
ت أن اجتماعات الخلوات السنویة للتخطيط االستراتيجي هي طریقة فعالة لتحدید تلك األهداف نظرًا المؤسسا

  .لكونها تجمع المساهمين الرئيسيين ضمن بيئة ُمرّآزة

بعد ذلك، تقوم االدارة بإعداد خطة األعمال السنویة للمؤسسة وخطة استراتيجية للسنوات الثالث إلى الخمس  .٢
بما في ذلك متطّلبات (الموازنة : لك الخطط أهداف قابلة للقياس في المجاالت التاليةوتتضّمن ت. التالية

؛ الرسالة )بما في ذلك، أهداف في ضبط المتأخرات وفي االنتاجية(؛ المالية والعمليات )وموارد استثماریة
 ).إسقاطات حول نمو عدد العمالء والمحفظة(؛ وخطط التوّسع )األسواق المستهدفة والتأثير(

 . والغایات بمواءمة األهدافًا خاصًااهتمامطيًا یقوم المجلس بمراجعة والموافقة على تلك الخطط، مع .٣

 . أخيرًا، یقوم مجلس االدارة بمراقبة أداء المؤسسة فيما یتعّلق بتلك األهداف في آل اجتماع .٤

 

  االدارة وحوفز األداءتعویض  ٤٫٥
 للموظفين التي یتم التوصية بهاالرواتب /تعویضاتوالتي تتضّمن الیوافق مجلس االدارة على الموازنات السنویة 

هم برواتب المؤسسات األخرى المماثلة، باالضافة إلى سّلم ئفيجب على مجلس االدارة مقارنة رواتب مدرا. واالدارة
لتزمين ویجب على رواتب موظفي االدارة أن تكون آافية لجذب واالحتفاظ بالمدراء الم. الرواتب ضمن المؤسسة

  .والكفؤین، على أال تكون عالية جدًا لدرجة أن تؤّثر على معنویات الموظفين اآلخرین

ویجب على هذه الجعبة أن تكون . تنفيذيللمدیر الالتعویض جعبة /حقيبة، یقوم مجلس االدارة بإعداد ا اإلطارضمن هذ
وبإمكانها . فریقآمثل العمل نوعية  مؤشرات ُمعَلنة ومرتبطة بشكل واضح بتحقيق أهداف قابلة للقياس، باالضافة إلى

  .أن تتضّمن مجموعة من المنافع المالية وغير المالية، مثل الراتب األساسي، التأمين الصّحي، وأسهم في المؤسسة

إن . األساسي وتحّفز األداء األفضلتعویض  ُتزاد على التنفيذيوبإمكان المجلس أیضًا إعداد حوافز أداء للمدیر ال
  :7ات التالية تعمل على إرشاد عملية تصميم نظام حوافز فعالالتوصي

  على أال تزید عن خمسة مؤشرات أو حتى أقّل؛–تحدید عدد معّين من المؤشرات التي ُتعَتبر هامة جدًا  •

 ، وعلى سلوك لدیهم التأثير المباشر عليه؛سيطرتهمهي ضمن نطاق قضایا مكافأة الموظفين على  •

  تحدید أهداف قابلة للقياس والتحقيق؛–ة نظام الحوافز بساط/الحفاظ على سهولة •

 .الشرح الواضح للمنطق المستخدم في اختيار المؤشرات •

  
 وخلق التوازن فيما المؤشراتدارة اتخاذ أقصى الحرص في اختيارعند تصميم نظام الحوافز، ینبغي على مجلس اال

إلى دفع المؤسسة خارج خّط الى أن یقوم المدیر التنفيذي ي وبإمكان التشدید الزائد على مؤشرات معينة أن یؤّد. بينها
 .الثقافي/االجتماعيالمحيط ویجب على أنظمة الحوافز أیضًا أن تأخذ بعين االعتبار . سيرها المنشود

  
                                                           

أفضل الممارسات في المشاریع ". مبادئ وممارسات الحاآمية في التمویل األصغر" ریتشل روك، ماریا أوتيرو، وسونيا سالتزمان، 7
 .١٠، ص ١٩٩٨أغسطس . بدائل في التنمية، محدودة/الصغرى، خيارات
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ویجب على عملية مراجعة أداء . المدیر التنفيذيإن جزء من مسؤولية المجلس االشرافية هو مراقبة ومراجعة أداء 
  .  أن تكون مرتبطة بتحقيق األهداف المؤسساتية، والتي یناقشها الفصل السادس بتفصيل أآثر التنفيذيالمدیر

  

  :، یجب على مجلس االدارة تطویر ما یليالمدیر التنفيذيبشكل عام، خالل عملية إدارة وظيفة 

 مكتوبوصف الوظيفي  •

 حقيبة التعویض /جعبة •

 حوافز لألداء •

 
الى سابق  في الفعاًالتنفيذي الذي آان لمدیر الالى أن یتحول اأحيانًا ؤدي  مع الزمن، مما یتتغّير األهداف المؤسساتية

وبسبب عدم وجود فرص عمل أخرى في العدید من . غير فعال، وذلك، بسبب االحتياجات المتغّيرة للوظيفةمدیر 
وبالرغم من صعوبة . غير مؤهلين لهاالبلدان النامية، فإن بعض المدراء ال یتخّلون عن وظائفهم حتى عندما یصبحوا 

 تقدیم استقالته، مؤّدین، بالتالي، المدیر التنفيذياألمر، إال أن بعض مجالس االدارة تضطر أحيانًا إلى الطلب من 
  .واجبهم في الوالء تجاه مصالح المؤسسة

  للتتاُبع/للخالفة التخطيط ٥٫٥
فحّتى لو آانت المؤسسة تعمل . مكتوبةتتاُبع / خطة خالفةینبغي على جميع مؤسسات التمویل األصغر أن یكون لدیها

متوّقعة ال بد من ال/بشكل جيد، من دون أي احتياج متوّقع لوجود خَلف، إال أن األحداث واألزمات غير المنظورة
ر ولن یكون لدیها الوقت للتحضي. وإذا طرأ هذا االحتياج قبل وضع خطة العمل، قد تواجه المؤسسة األزمة. وقوعها

فيضطّر مجلس االدارة إلى البحث . التتاُبع/للمرحلة االنتقالية، والوقت القليل للتفكير بصورة استراتيجية في الخالفة
عن البدیل المقبول خالل فترة محدودة جدًا من الوقت، وبالتالي، تتحّمل المؤسسة الفترة االنتقالية الصعبة بسبب عدم 

  .النظر المناسبدْعتوّفر التخطيط وُب

  :التتاُبع/خطة الخالفةل إطارفيما یلي بعض الخطوط العریضة لتطویر 

 ومدراء آخرین المدیر التنفيذيالتتاُبع استراتيجية الستبدال /ُتفّصل خطة الخالفة. التتاُبع/تطویر خطة الخالفة
 باالضافة الحاجة لذلك، بما في ذلك الوصف الوظيفي لكل منصب رئيسي،إذا برزت محّددین في االدارة العليا 

  .إلى المعایير الالزمة والمرجّوة لعملية استبدال تجري لكل منصب

 القائم في الخطة من حيث تهيئة وتدریب الخلفاء الداخليين المدیر التنفيذيیشارك . تهيئة الخلفاء الداخليين
 المدیر حول تهيئة الشخص ُیبّدد خوف) أ: التتاُبع أربعة فوائد/ویقّدم هذا األسلوب في التخطيط للخالفة. المحتملين

یساعد على تهيئة المرشحين الذین یفهمون فلسفة، ِقَيم وخبرة ذلك المنصب ) الخلف له من دون علمه؛ ب
 إن .یحّسن من فعالية فریق االدارة العليا) ؛ ودالتنفيذي یمأل الفراغ المؤّقت أو طویل األجل للمدیر ) الوظيفي؛ ج

يئة مؤسساتية یشعر الموظفون من خاللها بالتحفيز للسعي وراء الترقية، وبالتالي، الشفافية في هذه العملية تشّكل ب
  .تحسين األداء الفردي

للموظفين المتقّدمين؛ ) نهائيمؤّقت أو (التتاُبع أیضًا بدائل النتقال هام /تتضّمن خطة الخالفة. تطویر خطط بدیلة
مثًال، (مؤسسة أو إذا غادروا مناصبهم ألسباب خاصة على سبيل المثال، إذا تم توظيف عدد من المدراء خارج ال

أسماء األشخاص / بإسمالمدیر التنفيذيیقوم آل مدیر متقّدم بتزوید ). إجازة األمومة، مرض، مسؤوليات عائلية
األشخاص، باالضافة /المقترحين للحلول مكانه مع قائمة تحليل نقاط القوة والضعف لدى ذلك الشخص/المقترح

 بجمع تلك المعلومات لمجلس المدیر التنفيذيویقوم . ریب الذي سيحتاجه الستالم المنصب الجدیدإلى نوع التد
  .االدارة الذي یتخذ القرار المناسب
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ویقوم مجلس االدارة بمراجعة . التتاُبع وبمراجعتها آل سنة/تقوم االدارة بإعداد خطة الخالفة. المراجعة السنویة
  . قبل الموافقة عليهاالخطة ویعمل على تقييم التوصيات

  

وتهِيئًة لعملية إشراف فعالة، یجب على . إن الفصل السادس یتناول عملية االشراف على مؤسسات التمویل األصغر
  :مجلس االدارة، مستعينًا بالمدخالت الصادرة عن االدارة، أن تتوّفر لدیه الوثائق التالية

 ثالثة إلى خمسة سنواتلمدة خطة استراتيجية  •

 الموازنةتحتوي على ال سنویة خطة أعم •

 السياسات المؤسساتية •

 األهداف الرئيسية •
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 اإلشراف  .٦

 
 

  مع أن الشؤون اليومية یتم تفویضها عادًة الدارة البنك،
  . غير أن مجلس اإلدارة هو المسؤول النهائي عن أفعال البنك

  جمعية الصّرافين األميرآييندليل المدیر، 
 

 
 

قصد وُی.  االشراف، وهو عنصر هام في الحاآمية الفعالة لدى مؤسسات التمویل األصغریتناول هذا الفصل عملية
االشراف األساليب التي یتبعها مجلس االدارة وإدارة المؤسسة لتثبيت الُمساءلة، ضبط المخاطر، تجّنب الخسائر، ب

ام مؤسسة التمویل األصغر ومن خالل توفير اإلشراف الفعال، یتأّآد مجلس االدارة من استخد. وتحقيق األهداف
  .مواردها بأسلوب مالئم ومسؤول، ومن تحقيق رسالة المؤسسة

   تصميم استراتيجية إشراف فعالة١٫٦
ن، ون، مانحون، مدراء، مستثمروإدارة، موظف: ارتباط بالمؤسسة دورًا في االشرافذوي عالقة له یلعب آل 
. أن جميع الفرقاء مشارآة بطریقة توّلد الُمساءلة الفعالةویتأّآد مجلس االدارة من . ن وعمالءمونظمن، واستشاری

ویلعب المجلس دورًا آبيرًا في تصميم استراتيجية االشراف وإعداد السياسات، األنظمة والحوافز التي تستند عليها 
عة والهامة آما یراقب المجلس عملية تطبيق االستراتيجية ویشّجع االدارة على اتخاذ االجراءات السری. االستراتيجية
  .عند الضرورة

فيما یلي . منعها/إن االشراف الفعال یتضّمن تحدید وحّل المشاآل، باالضافة إلى توّقع حصولها والعمل على تجّنبها
  :الخطوط العریضة التي تؤّثر على عملية تصميم االستراتيجية االشرافية

 االشرافية أن تكون متالزمة مع مستوى نضوج یجب على االستراتيجية. االستراتيجية االشرافية تتبّدل مع الوقت
ویجب على االستراتيجية أن توّظف مجموعة متنّوعة من . المؤسسة ورسالتها، وتتبّدل غالبًا مع تطّور المؤسسة

ویجب تطویر ودعم الشفافية في قنوات . األدوات، ُمنّفذًة حوافز وإجراءات تجاه سلوك الموظفين واالدارة
   .لوماتالتواصل وتدّفق المع

یجب على مجالس االدارة خلق التوازن المالئم بين دّقة االشراف والتكاليف االداریة . التوازن عامل رئيسي
  .المرتبطة، مؤّآدًة على أن النظام قابل لالعتماد وفعال في نفس الوقت

رص في یجب على مجالس االدارة الح. یجب على أعضاء مجلس االدارة أن تتوّفر لدیهم مهارات االشراف
ویجب على األعضاء الجدد أن تتوّفر لدیهم المهارات . اختيار األعضاء الجدد للمجلس وتدریب األعضاء القائمين

والتحّلي بالتحليل المعّمق في نقاشاتهم للقيام والمعلومات الالزمة في التمویل األصغر لطرح األسئلة التحليلية 
  .بمسؤولياتهم االشرافية على أآمل وجه

  :ستراتيجية االشراف الفعالة على العناصر الرئيسية السّتة التاليةوتحتوي ا
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 ثقافة مؤسساتية مالئمة .١

فينبغي على المؤسسة السعي وراء خلق بيئة . إن أساس االستراتيجية االشرافية الفعالة هو في ثقافة المؤسسة
كن الستراتيجية المؤسسة أن تعتمد وال یم. عملياتية تستند على الصدق، الُمساءلة والشفافية في تدّفق المعلومات
فالبيئة التي تعمل فيها المؤسسة یجب أن . حصریًا على تلك األمور، غير أن وجودها یشّجع فعاليتها بشكل آبير

فإذا آانت المؤسسة تعّلق . فریق ، وفلسفة اآتساب المعرفةالعمل آوجود مستویات أخالقية عالية، أسلوب تشّجع 
تسعى لتحسين نشاطاتها، تصبح العناصر األخرى من استراتيجية االشراف سهلة األهمية على االبتكار و

  .التطبيق

ومع . إن جميع المؤسسات المالية تواجه نوعًا من االحتيال، ومؤسسات التمویل األصغر ليست بمعزل عن ذلك
فيجب على مؤسسات . هأن الثقافة المؤسساتية بإمكانها تخفيف تأثير االحتيال، غير أنها ال یمكنها التخّلص من

والتغّلب على الَميل إلى التمویل األصغر تناول احتمالية االحتيال بصورة مباشرة، عوضًا عن صرف النظر عنه، 
  .التنّكر لوجوده

  

 األهداف، السياسات واالجراءات .٢

ن دونها، لن فم. هاّمة لنجاح أي استراتيجية إشرافيةوالتي هي ‘ یقوم مجلس االدارة بتحدید األهداف والسياسات
لرسالة المؤسساتية، الُموجهة من قبل اإن األهداف، .  تقييم أداء المؤسسةیتم على أساسهیكون هنالك أي معيار

أما السياسات، فتحّدد القوانين التي تعمل االدارة على أساسها عند تطبيق . تحّدد ما ترید المؤسسة تحقيقه ومتى
أما .  التناغم المؤسساتي، التالزم والعدل في اتخاذ القراراتفهي تسّهل سير العمليات،. نشاطات المؤسسة

  .هداف على أساس تلك السياسات واالنفيذ األعمالاالجراءات، فتقوم االدارة بإعدادها، وهي األساليب المقبولة لت

 التقاریر الفعالة حول األداء المؤسساتي .٣

  :ن توّفر الشروط التاليةلممارسة االشراف الفعال، ینبغي على مجلس االدارة التأّآد م

 .لتقاریرللتشكيل إطار ) األهداف، السياسات، واالجراءات( الثالثة العواملإعداد  •
یقوم المجلس . طلب مجلس االدارة المعلومات التي یحتاجها للقيام باالشراف والتحليل ألداء المؤسسة •

 إلى تحدید المخاطر والفرص بجمع التقاریر التي تساعده على تقييم وضع المؤسسة القائم، باالضافة
 .المستقبلية

تقّدم االدارة تقاریر عن مؤشرات األداء بدّقة وفي حينها، مع إبراز البيانات ضمن صيغة تجعلها سهلة  •
 . التحليل

 .من خالل المدّقق الداخلي، یتأّآد المجلس من أن البيانات الصادرة قابلة لالعتماد، دقيقة وآاملة •
 

 المراقبة .٤

محّددة والتقاریر القابلة لالعتماد، بإمكان المجلس إجراء التحليل الدوري ألداء المؤسسة الل عوامالبوجود 
وبإمكان المجلس استخدام لجان من أجل تسهيل عملية تحليل أآثر تعّمقًا أو دوریة إذا لزم . ومقارنته باألهداف

  .األمر

ية ومؤشرات محّددة من مصادر أخرى في ویجب على مجلس االدارة تحليل األداء بالمقارنة مع معایير خارج
أیضًا، باإلمكان االستفادة جدًا في هذه المرحلة من وآاالت التصنيف، مثل تلك التي تم تطویرها من . الصناعة

  .9PEARLS و8CAMELقبل شرآة مبادرات القطاع الخاص، ومن أدوات التقييم الداخلي، مثل 

                                                           
األصول، االدارة، األرباح، /الدولية تقيس مدى مالئمة رأس المال، هيكلية الموجودات" أآسيون"مؤسسة  لدى CAMELإن أداة   8

 .والسيولة
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 التقييم .٥

وذلك یشمل تحدید ما إذا آانت المؤسسة .  آانت المؤسسة تحّقق رسالتهایجب على مجلس االدارة تقييم ما إذا
. ضع نفسها في االتجاه الصحيح نحو المستقبل وما إذا آانت تعمل على حمایة نفسها من المخاطر المستقبليةموت

رات الجاریة ویجب على مجلس االدارة األخذ بعين االعتبار المناحي القصيرة والبعيدة األجل والتحّقق من التغيي
 الجدیدة التي بإمكانها أن تؤّثر على إمكانية نجاح على البيئة الخارجية، مثل، المنافسة أو السياسات الحكومية

  .المؤسسة على المدى الطویل

  

 إجراءات تصحيحية .٦

 فيجب على مجلس االدارة التأّآد من اتخاذ االجراءات. إن عملية االشراف ال تنتهي بالتحليل؛ بل باالجراء
وبإمكان المجلس إدخال سياسات جدیدة، تعدیل الحوافز، والطلب . التصحيحية لمعالجة نقاط الضعف المؤسساتية
، قد المدیر التنفيذيوإذا آان مصدر الضعف المؤسساتي هو . من االدارة تعدیل األنظمة وتغيير االجراءات

  .یضطّر المجلس إلى استبداله

   مؤشرات األداء٢٫٦
ض الخطوط العریضة لتحدید المؤشرات والتأّآد من عرض البيانات بصيغة مفيدة في عملية اتخاذ إن هذا الجزء یعر

  .القرارات

  اختيار المؤشرات
فالمؤشرات تحّدد البيانات التي یجب أن یتم جمعها والمعلومات . یعتمد االشراف الفعال على مؤشرات لقياس النتائج

 الستراتيجيته االشرافية، الكّميةوالنوعية اه جدًا عند اختيار المؤشرات ویجب على المجلس االنتب. التي یجب تحليلها
  :مع األخذ بعين االعتبار اإلرشادات التالية

یجب على المؤشرات أن تكون مرتبطة باألهداف، السياسات واالجراءات المحّددة من قبل . طاراإلضمن 
  .التهاالمؤسسة، وأن یتم استخدامها لتقييم مدى تحقيق المؤسسة لرس

یقوم مجلس االدارة بانتقاء المؤشرات الرئيسية لمراقبتها باستمرار، ومجموعة . مراقبة انتقائية، لكن، دوریة
فمحاولة مراقبة عدد آبير من المؤشرات تلقائيًا بإمكانه أن . أخرى من المؤشرات لقياسها بين فترة دوریة وأخرى

یجب على لجان .  إلنهاء المهّمة والتكلفة المرتبطة بجمع البياناتیشّكل ضغطًا آبيرًا فيما یتعّلق بالوقت المطلوب
  .المطلوبات القيام بالمراقبة المعّمقة المتواصلة آجزء من مسؤولياتها/المالية، االقراض والموجودات

  والمتوّقعة)ساآنة (توازن بين المؤشرات التاریخيةعمل یقوم المجلس ب. اعتبار األداء السابق والمستقبلي
فالمؤشرات التاریخية، مثل التقاریر وعمليات التدقيق المالية، تقّدم معلومات مفيدة حول وضعية . )تحرآةم(

بينما، المؤشرات . تجّنب أو توّقع الخسارة المستقبلية/االستفادة في منع/المؤسسة، غير أنها محدودة االستخدام
بإمكانها أن تكون دالالت مبكرة ، ومناحي أخرى نمو المؤسسة، حّصتها في السوقتقّدم معلومات حول المتوّقعة 

  .محتملة على وجود مخاطر أو فرص
  

وللمساعدة على تقدیم االرشاد في هذا . یجب على مجلس االدارة اختيارالمؤشرات األآثر منطقيًة بالنسبة للمؤسسة
  .ألصغر أنها مفيدة تلخيصًا عن المؤشرات التي وجدت بعض مؤسسات التمویل ا٨القسيمة رقم القرار، تقّدم 

                                                                                                                                                                             
، یقيس مدى الحمایة، النظام المالي الفعال، )WOCCU(، المستخدم من قبل المجلس العالمي التحادات االقراض PEARLS إن نظام 9

  .دالالت النمو/ول، نسب األرباح والتكاليف، السيولة، وإشاراتاألص/نوعية الموجودات
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  مؤشرات لالشراف الفعال: ٨ قسيمة رقم 

 الفئة مؤشرات ودوریة التقاریر 

  شهریة فصلية نصف سنویة
 ذات المخاطرة المرّجحةالموجودات  • 

 رأس المال/إجمالي المطلوبات •
 األرباح المحتجزة القائمة%  •

الحّد األدنى من رأس /رأس المال المؤسساتي •
 المال المطلوب

 

 مالءمة رأس المال

لنقدي، مناحي التغّيرات في التدّفق ا • 
 السيولة

 مصادر التمویل •
ممولين آنسبة من / مدخرین١٠أآبر  •

 األموال/إجمالي االیداعات

استثمارات قصيرة األجل + إیداعات + سيولة  •
 القروض المدینة/آنسبة من االیداعات

 السيولة

 مقابل   األرباح والنفقات الفعلية • الربحية على مستوى الفروع •
 المتوّقعة /المحتسبة 

 ي الدخلصاف •
 األصول/العائد على الموجودات •
 العائد على حقوق الملكية •
 الرافعة •
خارج الميزانية تعرض للمخاطر  •

 العمومية

الكفایة /الربحية 
 الذاتية المالية

 خسارة القروض مخصص/احتياطي • نوعية المحفظة لكل فرع •
 بدایة الفترة

 القروض المعدومة خالل الفترة •
مخصص فقدان القروض خالل نفقة  •

 الفترة
 االحتياطي نهایة الفترة •

 المحفظة في خطر •
 الدیون المشكوك في تحصيلها •
 

 نوعية المحفظة

مؤشرات بيانات العمالء لكل  •
 فرع

 نسبة القروض المجّددة • 
 نسبة العمالء المنسحبين •
 نسبة القروض المرفوضة •

 العمالءرضا 

انتاجية الموظفين الميدانيين  •
ومسؤولي القروض، النفقات 

 )للفرع(ة التشغيلي

 إجمالي عدد الموظفين حسب الوظيفة •
عدد القروض لكل موظف (االنتاجية  •

 )ومسؤول قروض
متوسط /النفقات التشغيلية(الفعالية  •

 )رصيد القرض القائم
 نسبة انسحاب الموظفين •

 الفعالية التشغيلية 

مراجعة التقّدم باتجاه تحقيق  •
األهداف، وإجراء التعدیالت 

 الالزمة

 :یة فيالمناحي الشهر
 حجم المحفظة •
 القروض الموزعة •
 عدد العمالء، الفروع والموظفين •
 )آنسبة من السوق المستهدفة المتوّقعة(الحصة في السوق  •

 التوّسع/النمو

 حجم القروض الموزعة: شهریًا •
التوظيف، األرباح، األصول، /تحليل تأثير البيانات التي تم جمعها عند صرف القروض، مثل، زیادة المبيعات، الموجودات: سنویًا •

 االدخارات
 

التأثير /االنتشار
 االجتماعي
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  جمع المعلومات
عند اختيار المجلس للمجموعة المالئمة من المؤشرات، تعمل االرشادات التالية على التأّآد من جمع المعلومات 

  :اليةوتقدیمها بطریقة تسمح له بتحليل تلك المؤشرات بفع

  المؤشرات التي یرید الحصول عليها والدوریة والمعایيرعنیقوم مجلس االدارة بإبالغ االدارة . معایير التقاریر
  . تلّخص خصائص التقاریر الفعالة٩القسيمة رقم إن . التي ینبغي على أساسها تجهيز تلك التقاریر

 
   خصائص التقاریر الفعالة:٩قسيمة رقم 

ة من حيث مالئم لتوّقع المشاآل
 التوقيت

 دقيقة صحيحة وتمّثل الوقائع
 قابلة للتحليل عرض المؤشرات الرئيسية بصيغة قابلة لالستخدام

 حيویة/دیناميكية االتجاهات/تحلل المناحي
 ذات تكلفة فعالة  تكاليف وفوائد المعلوماتوازن بينت

 متوازنة تحتوي على بيانات نوعية وآّمية
 ذات عالقة/مرتبطة دة من قبل المؤسسةتستند على مؤشرات محّد

مالئمة من حيث  مرتبطة بواقع السوق
 المضمون

 
 

یجب على مجلس االدارة أیضًا العمل مع إدارة المؤسسة على تطویر صيغة تقریر موّحدة . 10صيغة التقاریر
عضاء مجلس االدارة عملية تحليل ویجب على تلك الصيغة أن تسّهل على أ. لتقدیم البيانات إلى مجلس االدارة

آما یجب عليها مقارنة نسب وإحصاءات الشهر .  والترآيز على الشؤون الهامةمحّددةاألداء وفقًا لمؤشرات 
ویجب عليها أیضًا أن تقّدم تحليًال حول . الحالي بأرقام األشهر السابقة وبأرقام نفس الشهر في السنوات السابقة

  .توّقعةاألرقام الفعلية مقابل الم

یتوّقع مجلس االدارة من إدارة المؤسسة أن یكون لدیها نظام معلومات یوّفر قنوات التدّفق . التقاریرشفافية 
إن ذلك یسمح لجميع موظفي المؤسسة الحصول على المعلومات ذات . التصاعدي، التنازلي واألفقي للبيانات

ون البيانات الُمرَسلة إلى مجلس االدارة، وبالتالي، آما یوّفر للموظفين فرصة مراجعة الدّقة في مضم. العالقة
  .مشارآتهم ضمن استراتيجية االشراف

یجب على مجلس االدارة تجربة وسائل إضافية في جمع البيانات بحيث ال تعتمد .  بطریقة خّالقةجمع البيانات
 االدارة التحّدث مباشرًة مع على سبيل المثال، بإمكان أعضاء مجلس. حصریًا على التقاریر التي ترسلها االدارة

 لتقدیم عروضهم حول المدیر التنفيذيالعمالء وموظفي الفروع، أو بإمكانهم دعوة المدراء المتقّدمين إلى جانب 
  .األداء المؤسساتي آوجهات نظر بدیلة

                                                           
 ).١٩٩٨واترفيلد ورامسنغ، (للحصول على نماذج تقاریر " آتّيب أنظمة إدارة المعلومات لمؤسسات التمویل األصغر"  الرجاء مراجعة 10
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   التأّآد من دّقة وقابلية االعتماد على التقاریر٣٫٦
ات الصحيحة، یجب على مجلس االدارة أیضًا التأّآد من أن البيانات إلى جانب اختيار أفضل المؤشرات وجمع البيان

إن مجلس االدارة لدیه ثالثة أدوات للتأّآد من قابلية االعتماد على البيانات . ةّوهالتي یقوم بجمعها هي دقيقة وغير مش
  .بة الداخلية، التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجياالرق: المستخدمة لالشراف على المؤسسة

  بة الداخليةارقلا
 داخلية ثابت ضمن االجراءات العملياتية رقابةیجب على مجلس االدارة التأّآد من قيام إدارة المؤسسة بإدخال نظام 

  . العامة باالضافة إلى ممارسات خاصةرقابة تعرض أمثلة عن نشاطات ال١٠القسيمة رقم إن . اليومية للمؤسسة
 

   الداخليةرقابة النشاطات وممارسات في :١٠قسيمة رقم 
 نشاط المراقبة الداخلية أمثلة

 فصل المهام فصل مهام تفویض النفقات عن صرف الشيكات

 الموافقات وجوب وجود توقيَعين على جميع الشيكات

 المصادقة والتسویة التسویة اليومية لصندوق السيولة النقدیة

 تقييم األداء فينمتواصل لمجلس االدارة، إدارة المؤسسة والموظ/تقييم دوري
 

بة الداخلية الفعالة، یجب على نظام المعلومات لدى المؤسسة أن یدعم عملية التدّفق التصاعدي، التنازلي، التطبيق الرق
. مراجعة دّقتها/فتوّفر وشفافية المعلومات یزید من عدد األشخاص الذین یعملون على التأّآد من. للمعلومات واألفقي

المؤسساتية على جميع الموظفين، بما في ذلك الحوافز واالجراءات المتخذة التزامًا بتلك ویجب توزیع السياسات 
  .السياسات

  
إن لجنة التدقيق أو المالية لدى مجلس االدارة هي مسؤولة في أغلب األحيان عن إجراء تقييم للمخاطر وحمایة موارد 

المقترحة، آما /داخلية، مراجعة الموازنة المطروحة الرقابةوتقوم تلك اللجنة باإلشراف على إجراءات ال. المؤسسة
إضافة لذلك، تعمل اللجنة على التأّآد من التزام . یمكنها اقتراح التعدیالت قبل إرسال الموازنة إلى آامل مجلس االدارة

 .المؤسسة بالقوانين واألنظمة المنصوصة
  

  التدقيق الداخلي

 مخالفات واقتراح التعدیالت على االجراءات الداخلية لتجّنب إن الهدف من التدقيق الداخلي هو الكشف عن أیة
ویسعى المدّقق الداخلي إلى تحدید مخاطر جدیدة أو مخاطر أو مخالفات لم یتم تحدیدها من قبل، والتي . الخسائر

لى ویقوم المدّقق الداخلي بعرض النتائج مع اقتراحاته على مجلس االدارة ع. تستوجب إجراء نشاطات ضبط جدیدة
ویقوم مجلس االدارة بدوره بمراجعة التوصيات وبتقدیر الخسائر المحتملة والفوائد الناتجة . أساس شهري أو فصلي

من ثم، یتم اتخاذ القرار حول ما إذا آان باإلمكان تطبيق التوصيات، البحث عن معلومات أآثر، أم رفض . عن تطبيقها
تلّخص الخصائص الفعالة  ١١القسيمة رقم إن . حول عدم تطبيقهاالتعدیالت المقترحة مع تقدیم األسباب الكافية 

  .لعمليات التدقيق الداخلي
 

   خصائص التدقيق الداخلي الفعال:١١قسيمة رقم 

 موضوعي ومستقّل •
 یقّدم مجلس االدارة إرشاد واضح حول المعلومات التي یحتاجها •
 عادات وتفاصيل مؤسسات التمویل األصغریفهم المدّقق  •

 لمدّقق فرصة غير محدودة للوصول إلى المعلومات یعطي ا •
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  مسبقًایراقب مدى االلتزام بالسياسات واالجراءات المحّددة •
 یتضّمن تحليل على مستوى الفروع •
 یشمل زیارات العمالء آجزء من عملية التدقيق •
 یقّدم المدّقق تقاریره مباشرًة إلى مجلس االدارة •

 
 

  :ة عند تشكيل وحدة للتدقيق الداخليفيما یلي بعض االرشادات المفيد

ویجب عليه تطویر السياسات المالئمة . یجب على مجلس االدارة تزوید وحدة التدقيق بالتوجيهات الواضحة •
أیضًا، ینبغي على مجلس االدارة أن یحّدد المعلومات التي سيحتاج إليها لكي تتمّكن . لتوجيه عمل الوحدة

 .الل عمليات التدقيق وإیصال المعلومات المفيدةالوحدة من طرح األسئلة الصحيحة خ
یجب الطلب من المدّققين مالحظة آل األمور التي تسير على ما یرام في المؤسسة، وآذلك، األمور التي ال  •

 . الفعالةلطرقتطبيق ااعادة تسير جيدًا، لكي یتم 
  

  :یتضّمن التدقيق الداخلي ثالثة عناصر

يق الداخلي بمراجعة مدى تطبيق الموظفين الصحيح لالجراءات المحّددة في دليل یقوم التدق. التدقيق االجرائي. ١
 :ویتضّمن التدقيق االجرائي زیارات فجائية ومراقبة لعّينات عشوائية للتأّآد من. عمليات المؤسسة

 التطبيق الصحيح لتعبئة الطلبات وتحليل القروض؛ •
 تالزم أحجام وفترات القروض حسب سياسة المؤسسة؛ •
 وافقة على القروض من قبل األشخاص المفّوضين؛الم •
 التوقيع والمصادقة الصحيحة على الوثائق القانونية؛ و •
 .االتباع الصحيح الجراءات إدارة المتأخرات •

  

ویجب على تلك التحقيقات الفجائية أن تتضّمن أیضًا حوارات فردیة مع الموظفين الميدانيين وزیارات للعمالء 
  .باالضافة للعمالء المتأخرین عن السدادذوي السداد الممتاز، 

یجب أن یتم تسویة بيانات المحفظة لدى المكتب الرئيسي مع بيانات الفروع، ومن ثم . التأّآد من نوعية المحفظة .٢
إن عملية المصادقة تلك یجب أن تكون على أساس المبالغ الفعلية القائمة . یجب تسویتها مع البيانات لدى العمالء

فإذا آان نظام . إن ذلك یستوجب تأآيد العمالء وتحليل صادر عن نظام إدارة المعلومات. المحفظةودّقة تصنيف 
المعلومات مبرمجًا، یجب على عملية التدقيق الداخلي أن تغّطي االجراءات المتبعة لنسخ واستعادة البيانات، 

وینبغي على المدّققين النظر . األمانمراجعة لعملية تطویر البرنامج، سياسات شرائه، إجراءات الصيانة، وأنظمة 
بانتباه إلى القروض غير النشيطة والتي تم إعادة جدولتها، وذلك، للتأّآد من عدم دخول المؤسسة في أیة عمليات 

  .محاسبية ابتكاریة أو إخفاء للمتأخرات

غير أنه، ليس من . في التمویل األصغر، یجب على المصادقة على الرصيد أن یأتي من العمالء. معاینة العمالء .٣
فيجب على المدّققين التأّآد من . الواقعي المصادقة على آل قرض آما یتم عادًة لدى المؤسسات البنكية التقليدیة

ویعتمد حجم العّينة على إجمالي عدد العمالء النشيطين، هامش خطأ . المعلومات مستخدمين عّينة من العمالء
واألهم من عدد العمالء ضمن العّينة هي عملية . لمؤسسة إلى تحقيقهمّتفق عليه، ومستوى الثقة الذي تسعى ا

ففي ظل الخصائص المعروفة لدى أصحاب المشاریع الصغرى، من الضروري زیارة مشاریع . المصادقة
ویجب على المدّقق شرح العملية . العمالء للتأّآد من وجودها ولكي تتم المناقشة معهم حول أرصدة حساباتهم

 .رة لخدمة العمالء بدًال من أن تكون زیارة للتدقيقللعميل آزیا
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 11التدقيق الخارجي
 التدقيق الخارجي مجلس االدارة برأي موضوعي، من قبل فریق ثالث، حول مدى مالءمة نظام المراقبة یزّود

 بأن القوائم المالية إن أآثر أنواع التدقيق الخارجي ممارسًة هو تدقيق القوائم المالية التي تعطي تأآيد معقول. الداخلية
غير أنه، یجب على مجلس االدارة أال یعتمد على عمليات التدقيق الخارجي . لدى المؤسسة خالية من األخطاء المادیة

فإذا أراد المجلس الحصول على نصيحة خارجية في . لمخاطر، االحتيال أو نشاطات الضبط الالزمةالتعرض للتحدید 
إن عمليات التدقيق الخارجي هي أیضًا ذات . مستشار أو خبير استشاري مستقّلتلك المجاالت، یجب عليه توظيف 

. فائدة محدودة نظرًا لوجود فهم قليل لدى المدّققين بالنسبة للعادات والتفاصيل المرتبطة بمؤسسات التمویل األصغر
 من تعدیل ممارساتهم وفقًا فعند اختيار المدّققين الخارجيين، یجب على مجلس االدارة التأّآد من تمّكن المرشحين

  .لحقيقة أن القروض ال یمكن ضمانتها عبر الضمانات التقليدیة

  

إن عمليات التدقيق الخارجي لمؤسسات التمویل األصغر یجب أن تتّم سنویًا، أو آلما استوجب األمر من قبل السلطات 
ائم المالية الموافق المصاَدق عليها من قبل وعند اإلمكان، یجب أن یحصل مجلس االدارة على القو. التنظيمية المحّلية

ویقّدم ُآل من المدقّقين الداخليين والخارجيين تقاریرهم إلى . المدّققين ضمن فترة ثالثة أشهر بعد إغالق السنة المالية
تيار،  أن یقوم باخ– وليس إدارة المؤسسة –ومن مسؤولية مجلس االدارة . المالية أو إلى المجلس َآُكل/لجنة التدقيق

  .االحتفاظ، تقييم وصرف أتعاب المدّققين الداخليين والخارجيين

 

                                                           
، التي تعطي إرشادات لمجالس االدارة حول "جابسي"لـ" عمليات التدقيق الخارجي لمؤسسات التمویل األصغر" الرجاء النظر إلى وثيقة 11

 .آيفية تفویض التدقيق الفعال والمدّققين الخارجيين إلجراء عمليات التدقيق لمؤسسات التمویل األصغر
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 والحاآمية الملكية  .٧

 
 

 لدیهم أنواع مختلفة من األهداف عندما یمارسون دور الحاآمية؛ فإذا لم یتم فهمهم جيدًا، الكينإن األنواع المختلفة من الم
 .ضرر عوضًا عن تسهيل قدرة مجلس االدارة على التحّكمبإمكان وجهات نظر المساهمين المتنّوعة أن تتسّبب بال

  
 ماریا أوتيرو

 الدولية" أآسيون"مؤسسة 
 

 
 

 
 غير ربحية، ربحية، –إن النظام المؤسساتي ال یحّدد الحاآمية الفعالة، ولكن، لكل نوع من مؤسسات التمویل األصغر 

إن . جلس االدارة في تأدیة أدواره ومسؤولياته هنالك عوامل بإمكانها تعزیز أو إضعاف قدرة م– ائتمانياتحاد 
ن الذین یمارسون دور الحاآمية هي على األرجح من أهم العوامل المرتبطة بالحاآمية لكيخصائص ووجهات نظر الما

  .الفعالة

 حسب نوع النظام إرشاداتتتناول العالقة بين الملكية والحاآمية الفعالة من خالل تقدیم رشادات  اإلهذهإن 
ولم یتم تناول موضوع الحاآمية لدى المؤسسات . ، وجمعيات غير حكوميةائتمانيةربحية، اتحادات : سساتيالمؤ

. أندونيسيا، ليست هنالك أیة أمثلة أخرى هامة حول ذلك النوع من نظام الملكيةراآيات  بنك ألنه باستثناءذلك والعامة، 
األهداف االجتماعية : لى آل مجلس إدارة تناولهیبدأ هذا الفصل بنقاش حول الموضوع األساسي الذي یجب ع

  .والربحية للمؤسسة

   التوازن بين األهداف االجتماعية والربحية للتمویل األصغر١٫٧
إن إحدى المهام األآثر تحّدیًا أمام مجالس االدارة لدى جميع أنواع المؤسسات هي إیجاد التوازن بين الهدَفين 

صناعة التمویل األصغر غير التي ما زالت فيها في المناطق خصوصًا .  والربحيةالمزدوَجين في الرسالة االجتماعية
غير أنه، أثبتت أفضل الممارسات . تدعم الحكمة التقليدیة المفهوم بأن هذین الهدَفين حصریََّين بشكل متساوي متطّورة،

مفاضلة العي والربحي یعكسان نفس فالهدفان االجتما. في التمویل األصغر بأن هذین الهَدفين یكّمالن بعضهما البعض
  . بين الغایات القصيرة والطویلة األجل توازٍنجعل ته عند محاولعمل أي ها یواجهيتال

إذا ما فالرسالة االجتماعية، . نفس فلسفة العمل، حيث الواحد یدعم اآلخرمظاهر لإن الهدَفين االجتماعي والربحي هما 
 هي توّجه مؤسسة التمویل األصغر تجاه موضعية متخّصصة في السوق، حيث تقليدیة،األعمال البعبارات عبرنا عنها 

أما الهدف الربحي، الذي یتم التعبير عنه . من أجل خدمة السوق بفعالية وربحيةخّالقين یجب على الالعبين أن یكونوا 
المؤسسات التي ال وهو مرتبط بالهدف االجتماعي ألن . بعبارات اجتماعية، فهو سعي المؤسسة وراء االستمراریة

  .تحّقق االستمراریة ستفشل في تحقيق رسالتها االجتماعية على المدى الطویل

ففي . إن مؤسسة التمویل األصغر تتطّور عبر مراحل عّدة في حياتها، حيث یّتخذ االّتزان بين أهدافها أشكال مختلفة
یم الخدمات المالية بشكل مستدام لسوق لم یسبق مرحلتها األولى، یمكن للمؤسسة أن تهدف إلى إثبات إمكانيتها في تقد
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وفي المرحلة الثانية، بإمكانها توسيع انتشارها لخدمة عدد أآبر من الناس في السوق . أن استفاد من القطاع المصرفي
ين، في  المرحلة الثالثة، عندما تحّقق المؤسسة الربحية وتتمّكن من جذب المنافس. المستهدفة، بأسلوب مستمّر وُمرِبح

یمكنها تطویر منتجات جدیدة مصّممة لالستجابة الحتياجات العمالء، أو یمكنها تعدیل تكاليفها من أجل تخفيض أسعار 
وفي مرحلة متقّدمة، بإمكانها حتى العودة إلى الهدف األول، والسعي للوصول إلى شرائح أآثر فقرًا في السوق . الفوائد

  .غير مدّرة للربحال تزال ُتعَتبر 

العتراف بوجود وإمكانية هذین الهدفين المزدوَجين، ومهّمة جعل التوازن بينهما على صعيد یومي، قد یستمّر في إن ا
  : لذلك، یجب على مؤسسات التمویل األصغر األخذ بعين االعتبار االرشادات التالية. أن یكون محبطًا

ق التي تحّدد رسالتها یجب على المؤسسة أن تجعل ترآيزها على الموضعية المتخّصصة في السو •
ولكي تحّقق ِآال الهدفين، یجب عليها فهم خصائص سوقها المستهدفة وتصميم خدماتها . االجتماعية

في نفس الوقت، یجب على مجلس االدارة أن یكون مدرآًا لمرحلة تطّور المؤسسة . على أساس ذلك
 .استنادًا عليهاوتحدید أهداف الربحية 

 الهدَفين المزدوَجين في رسالتها، والتأّآد من اتباع سياساتها وإجراءاتها یجب على المؤسسة أن تتبّنى •
 .المؤسساتية لتلك الرسالة

التسليم المؤقت لالدارة، إذا لم تكن لدیه الخبرة أو /البحث عن تدریب إضافي ویجب على مجلس االدارة  •
إن الشراآة بين المجلس . عاليةالكافية خالل مراحل معّينة من وجوده، للقيام بمهّمة عملية التوازن بف

واالدارة أمر بالغ األهمية بالنسبة لنجاح مؤسسة التمویل األصغر، وذلك، بسبب ضرورة إثبات القيادة 
 .الموّحدة في مواجهة التحّدي الذي یمّثله موضوع التوازن هذا

غير . ن الهدَفينإن التوازن في تشكيل مجلس االدارة بإمكانه تمكين المجلس من جعل توازٍن فّعال بي •
التقسيم، وذلك، من خالل تجّنب أنه، یجب على مجالس إدارات مؤسسات التمویل األصغر تجّنب 

بشكل عام، یجب على أعضاء مجالس . المرشحين الذین ینظرون إلى المسألة من منظار واحد فقط
تحّيز عفوي تجاه االدارات اعتبار الهدفان على نفس المستوى من األهمية، بالرغم من احتمال وجود 

 .أحدهما أآثر من اآلخر

 :إن النقاشات واالرشادات أدناه تساعد المؤسسات على تناول الشؤون التالية المرتبطة بالحاآمية نظرًا لعالقتها بالملكية

 ؛ذوي العالقةالرسالة المؤسساتية و •

 مجلس االدارة؛رآيبة ت •

 تحدید واختيار أعضاء مجلس االدارة؛ •

 ء مجلس االدارة؛ أعضاتعویض/مكافأة •

 المؤّثر على أسلوب تناول الحاآمية؛الكين نوع الم •

 .القوانين واألنظمة الحكومية التي یجب اتباعها •

   مؤسسات التمویل األصغر الربحية٢٫٧
إن األهداف المالية لمؤسسات التمویل األصغر الربحية تعمل على أساس تحقيق العائد على االستثمارات وحفظ رأس 

سسات التمویل األصغر الربحية لدیها مجالس إدارات تتأّلف بشكل أساسي من أصحاب حقوق الملكية إن مؤ. المال
  .المستثمرة في المؤسسة

: یناقش الجزء التالي شؤون الحاآمية المرتبطة بنوعين من مؤسسات التمویل األصغر الربحية السائدة اليوم
. البنوك التجاریة التقليدیةالمنبثقة عن ة، والمؤسسات منظم  غير الحكومية التي تحّولت إلى مؤسسات ماليةالمؤسسات

أما النوع الثالث، أي، المؤسسة الربحية التي تم تشكيلها لتكون متخّصصة في التمویل األصغر، فلن یتم تناولها هنا 
  .نظرًا لكونها أمثلة بدائية فقط عن هذا النوع من المؤسسة
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  جمعيات غير حكومية متحّولة
ن مؤسسات التمویل األصغر الربحية هي مؤسسات غير ربحية متحّولة وتملكها جزئيًا الجمعية غير إن العدید م

فبعد اتفاقية التحّول المبدئي، من الصعب التحّكم بالملكية وتشكيل مجلس االدارة، وذلك، ألن . الحكومية المؤسَِّسة
  .لس، إلى الشاري الذي یدفع الثمن األعلىالتبادل في األسهم یحّول الملكية، وفي معظم األحيان، عضویة المج

 غير المؤسساتویوجد عادًة لدى مؤسسات التمویل األصغر الربحية المتحّولة مزیج من أنواع المستثمرین، بمن فيهم، 
 وآل نوع من أنواع الملكية 12 .الحكومية، المستثمرین األفراد، الهيئات العامة، وصنادیق حقوق الملكية المتخّصصة

  :موعته الخاصة من الدوافع، االهتمامات والمخاوفیجلب مج

إن الخلفية غير الربحية لمؤسسة التمویل األصغر ال توّفر : مساِهمة/كة غير الحكومية آماِلالمؤسسات •
لهذا السبب، فإن الشخص الذي یمُنل جمعية غير . للحاآمية الفعالة للمؤسسة الربحيةطار األدوات أو اإل

ؤسسة ربحية یجب أن تكون لدیه الخبرة الكافية لتوفير االشراف المطلوب في حكومية في مجلس إدارة م
. البيئة التنظيمية التي یتم الدخول إليها، ویجب عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بوظيفة الحاآمية

آذلك، بإمكان الممّثل عن الجمعية غير الحكومية لعب الدور الهام في تناول الُبعد االجتماعي من عمل 
 .المؤسسة بأسلوب فعال

 التي تلعب الثنائية والمتعّددة األطرافیقتصر النقاش على المؤسسات  :المساِهمة/الهيئات العامة الماِلكة •
 الحاآمية، تطلبهإن الوقت الذي ت. دورًا رئيسيًا آمستثمري حقوق ملكية في مؤسسات التمویل األصغر

اولها تلك المؤسسات یجعله من الصعب عليها لعب دورًا باالضافة إلى األهداف المختلفة األخرى التي تتن
مساهمين، فمن الضروري أن تكون /فإذا آانت مشارآتهم آمالكين. نشيطًا وفعاًال في مجلس االدارة

الوقت المخّصص، وآذلك السفر واستمراریة المشارآة في المجلس، محّددة بشكل محدودیة أهدافهم، 
 أنه من الثنائية والمتعّددة األطرافتجد المؤسسات غالبًا ما بيات، السل/مدرآين لهذه المحددات. واضح

في مؤسسة من الفریق الثالث، بالمقابل ستستثمر المنطق المشارآة من خالل الملكية غير المباشرة، و
 .استثمارمثل صندوق حقوق ملكية متخّصصة أو شرآة 

"  الصافي" جدًا من رأس المال  هنالك القليل:رأس المال الخاص لدى مؤسسات التمویل األصغر •
المجتمع االستثماري "فتأتي غالبية رأس المال من . الخاص المستثمر في التمویل األصغر اليوم

 . الذي یعطي األولویة بشكل عام لألهداف االجتماعية للمؤسسة" المسؤول اجتماعيًا

ع نشاطاتها على التمویل ترّآز تلك الصنادیق االستثماریة جمي: صنادیق حقوق الملكية المتخّصصة •
مساهمين، تلعب /آمالكين. األصغر وهدفها األّولي هو حفظ رأس المال والعائد المالئم على االستثمارات

صنادیق حقوق الملكية تلك دورًا نشيطًا، وهي مجّهزة تقنيًا، ویمكنها لعب الدور االستثماري على المدى 
 .آا الالتينية هو مثال على هذا النوع من الصنادیق في أميرProfund-ْبروفَََندإن صندوق . الطویل

  : فيما یلي إرشادات ُوِضَعت خصيصًا لمؤسسات التمویل األصغر المتحّولة

یجب على عملية اختيار أعضاء مجلس االدارة لدى الجمعية غير الحكومية التي تعمل على التحّول إلى  •
 هم واهتمامهم في التمویل األصغر؛المدراء المرشحين ومستوى فهمدوافع مؤسسة التحّقق من 

بة داخلية أآثر صرامًة ضمن األنظمة رقایجب على مؤسسات التمویل األصغر المتحّولة تطبيق أنظمة  •
 .العملياتية لدیها

  ن المؤسسات المالية التقليدیةعة نبثقالمؤسسات الم
ونظرًا لكون . بنك تجاري قائمثقة عن منبإن النوع اآلخر من مؤسسة التمویل األصغر الربحية هو قسم من أو مؤسسة 

 تحكمها عادًة نفس الهيئة التي تشرف على باقي عمليات البنوك، فإنها غالبًا ال تحصل على منبثقةتلك المؤسسات ال
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إن الحاآمية الفعالة . االهتمام الخاص والمعاملة الضروریة من أجل الحاآمية الفعالة في مجال التمویل األصغر
قَمع إذا رّآز المستثمرون آثيرًا على العائد المتوّقع المرتبط باالستثمارات البدیلة؛ إذا قاموا بتطبيق نفس إمكانها أن ُتب

  . معایير األداء المطّبقة على البنك والمؤسسة؛ وإذا قاموا باعتماد مهلة قصيرة من الوقت لتحقيق النجاح

  :البنوك التجاریةنبثقة عن ات التمویل األصغر المالعامة السائدة لدى مؤسستتناول االرشادات التالية الشؤون 

 تشكيل مجلس إدارة منفصل لإلشراف على قسم التمویل األصغر؛ •

اختيار أعضاء إدارة یؤمنون ویحترمون الهدفين المزدوَجين في الربحية الطویلة األجل وااللتزام في  •
 قطاع المشاریع الصغرى؛

دعم تطویر العالقات الجيدة مع تسمية البنك التقليدي وظ على رتحافتطویر ثقافة مؤسساتية مختلطة،  •
 .العمالء أصحاب المشاریع

  االتحادات االئتمانية ٣٫٧
 على االتحادات االئتمانيةوتنّص قوانين الحاآمية لدى .  هم أیضًا عمالئها األساسييناالتحادات االئتمانيةإن أصحاب 

. یعها حسب األسهم أو اإلیداعات الموجودة لدى المؤسسةأن حقوق التصویت موّزعة دیمقراطيًا، عوضًا عن توز
مساهمين، غير أن حافزهم األساسي في االنضمام إلى /وعلى رغم مشارآة األعضاء في توزیع األرباح آمالكين

 إن في ذلك تمييز آبير نظرًا. األرباح المالية/لحصول على الخدمات المالية بدًال من العائداتا هو االتحاد االئتماني
تحاد االمساهمين، یؤّثرون بصورة تلقائية على التوّجه االستراتيجي والسياسات العملياتية لدى ا/لكونهم، آمالكين

 لحّد أدنى، منظمةة في معظم األحيان أو منظمغير االئتمانية إن تلك العوامل، باالضافة إلى آون االتحادات . االئتماني
االتحادات فيما یلي نقاط الضعف العامة في الحاآمية لدى . فعالتشّدد على ضرورة وجود نظام حاآمية داخلي 

  . وتوصيات حول آيفية التغّلب على تلك الحواجزاالئتمانية

بانتخاب المدراء الذین  االتحاد االئتمانيتقوم الجمعية العمومية لألعضاء لدى . ينمؤهلأعضاء مجلس إدارة غير 
ر هؤالء المدراء، في أغلب األحيان، إلى الخبرة في األعمال أو ویفتق. مساهمين وعمالء تلقائيًا/هم مالكين

وبشكل خاص، في مناطق حيث المستویات العلمية . المهارات االداریة لالشراف على عمل االتحاد االئتماني
. ضمن عضویة االتحاد االئتماني العدد الكافي من المدراء المؤّهلين توّفرونسب المتعّلمين منخفضة، من الصعب 

ونظرًا لكون أن أعضاء المجلس یتم انتخابهم على أساس مبدأ صوت واحد للشخص الواحد، فإن الذین یتم 
إن االرشادات التالية . انتخابهم غالبًا یكونون ذوي شعبية آبيرة أو لدیهم مهارات سياسية، بدًال من األآثر آفاءًة

  :قضایاتتناول هذه ال

مثًال، اشتراط المستوى  (في النظام الداخلي لعضویة المجلسالمعایير /تحدید حّد أدنى من المؤهالت •
إن . ، ما عدا الحاالت حيث تكون الشؤون المرتبطة بالثقة هي الغالبة)األدنى من العلم أو الخبرة المهنية

 .تشرح هذا االستثناءواألمية في آافوجيغينيو تناول الشؤون المرتبطة بالثقة :4 رقم خانة

دارة حسب احتياجات االتحاد االئتماني المتنوعة حسب مرحلة تقدیم التدریب ألعضاء مجلس اال •
وقبل االنضمام إلى المجلس، . تطّوره، مستوى المنافسة القائمة، البيئة التنظيمية، ومدى تعقيد منتجاته

أما بالنسبة للتدریب . یجب على التدریب أن یغّطي المبادئ التعاونية األساسية والعمل الجماعي
الدارة المالية، الشروط التنظيمية وإدارة المخاطر، فباإلمكان تناولها بعد االنضمام االضافي، ویشمل ا
 .إلى عضویة المجلس

 

 واألمية في آافوجيغينيوتناول الشؤون المرتبطة بالثقة : 4 خانة رقم

في مالي، غرب أفریقيا، حيث أغلبية السكان أميين، ُتعَتَبر الخصائص، مثل الثقة والنزاهة الشخصية، أآثر أهمية بالنسبة 
إن هذا االتحاد االئتماني یتناول . ى العلميألعضاء الجمعية العمومية لدى االتحاد االئتماني في آافوجيغينيو، من المستو

مسألة المستویات العلمية المنخفضة من خالل توفير التدریب ألعضاء المجلس االداري، لجنة االقراض ولجنة المراقبة 
إن األنظمة الداخلية لدى آافوجيغينيو تحمي الذاآرة المؤسساتية من خالل اتباع نظام . لدیه في أدوارهم ومسؤولياتهم

  . عضویة لمّدة ثالثة سنوات قابلة للتجدید مع إعادة انتخاب ثلث األعضاء آحّد أقصى آل سنة
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ي في أميرآا الالتينية أهمية أآبر لقد عّلقت حرآة االتحاد االئتمان :مصالح المقترضين الصافية هي التي تسود
 سياسة مصالح المقترضينأن سادت   نتج عن ذلكدوق.  االدخاراتتحریك/القروض من استقبالقدیم على ت

تصبح المخاطر بالنسبة تلك الحاالت مثل  في  .والضرر الناجم عن ذلك لإلستدامة والربحية على المدى الطویل
ویميل المّدخرون الحصرّیون إلى .  الحصریينانًا مع  مصالح المّدخرینأحيمصالحهم ، وتتضارب للمدراء قليلة

إجراء الضغط التنازلي على أسعار الفوائد، حيث یفّضلون الشروط والسياسات االقراضية التي بإمكانها أن 
سّبب فالقروض ذات أسعار الفوائد المنخفضة بإمكانها أن تت. تعّرض المؤسسة للمخاطر االقراضية غير المالئمة

بتخصيص أحجام محّددة من القروض، مما یؤّدي إلى عمليات االقراض الداخلية، التحّيز واالختيار السّيء 
 من جهة أخرى، یهتّم المّدخرون 13 .األصول/للقروض، وصوًال في النهایة إلى مشاآل في نوعية الموجودات

  .داعاتهماالنضباط الحریص للتأمين على إیالحصریون بنسب االیداع المرتفعة و

ونظرًا لعدم توّفر التنظيم واالشراف المالئم في غالبية األحيان، تم تطویر االرشادات التالية لمساعدة االتحادات 
  :االئتمانية على تجّنب التمادي في الترآيز على مصالح المقترضين الحصریين

 منع االقراض الداخلي أو وضع سقف ألحجام القروض ألعضاء مجلس االدارة؛ •

 ع منتجات التوفير وجذب المّدخرین الحصریين لالنضمام إلى مجلس االدارة؛تشجي •

 .العمل لتحقيق توازن بين المّدخرین الحصریين والمقترضين الحصریين في مجلس االدارة •

  

ال أحد منهم یملك حّصة آبيرة تكفي لتشجيع بما أن االتحادات االئتمانية یملكها عمالؤها الكثر، .  الموّزعةالملكية
فالقليل من األفراد یقومون باالشراف على أداء االتحاد االئتماني، یحضرون االجتماع . االشراف الفعال والمكّثف

إن ذلك بإمكانه أن یؤّدي إلى . 14السنوي للجمعية العمومية، ویشرفون على ممّثلي المجلس المنتخبين لدیهم
 أو المدیر التنفيذيم األحيان یكون من بينهم االعتماد الزائد على عدد قليل من األشخاص الرئيسيين، ومعظ

  :إن االرشادات التالية تعالج مسألة الملكية الموّزعة. البعض القليل من أعضاء مجلس االدارة

نظرًا لتمّتعهم بحوافز إشرافية تلقائية آافية للمشارآة جذب المّدخرین الحصریين لالنضمام إلى المجلس  •
 ت غير متوافرة في حينها؛بفعالية وطلب الحصول على معلوما

األصول لألسهم في اجتماعات الجمعية العمومية أو /في صافي قيمة الموجوداتذبذب اإلبالغ عن الت •
 خطيًا، سنویًا على األقل؛

 إجراء تدقيق عملياتي بصورة دوریة والكشف عن النتائج بأسلوب یبّلغ ویحمي المدخرین الصغار؛ •

 .شفافيتها من خالل االشراف الداخلي والخارجيتطبيق التدّفق المالئم للمعلومات و •

 

یجب على االتحادات االئتمانية إیجاد التوازن بين ضرورة . الحاجة إلى التجدید للمجلس والتمثيل الدیمقراطي
فحّتى في حاالت عدم توّفر المرشحين . التجدید واالستمراریة من خالل دوران أعضاء مجلس االدارة لدیها

إن التمثيل الدیمقراطي هو أحد أهّم مبادئ .  المجلس، إال أن التغيير أفضل من المجلس الكاسدالمتعّلمين لعضویة
أما فترة العضویة ألعضاء المجلس، فهي ضروریة للحاآمية في االتحادات االئتمانية، عكس . االتحاد االئتماني

ّلقة بالتجدید لمجلس االدارة والتمثيل وتشمل االرشادات المتع. أنظمة الملكية األخرى حيث ُیفضَّل تجدید العضویة
  :الدیمقراطي النقاط التالية

                                                           
 أميریكان التنموي، -نك إنترب"  ماذا یتطّلب األمر؟–التغّلب على مشاآل الحاآمية : االتحادات االئتمانية" برایان برانش وآریستوفر بيكر، 13
 .١٩٩٨ مارس، ٢

14 Ibid.  
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 إدخال موضوع دوران المجلس ضمن األنظمة الداخلية؛ •

عملية انتخاب، وذلك، من أجل ضمانة االستمراریة وحمایة دوران فقط ثلث أعضاء المجلس عند آل  •
 الذاآرة المؤسساتية؛

 ة أو قطاعات السوق بأن یتأّهلوا لعضویة المجلس؛السماح لألعضاء من جميع المجاالت التجاری •

بذل جهود خاصة إلدخال المدیرات النساء لتمثيل العضوات النساء حيث من الصعب اجتماعيًا على  •
 .النساء والرجال العمل في نفس المجلس

   المؤسسات غير الحكومية٤٫٧
ال ًا لمفهومها بأن الحاآمية من دون الملكية إن العدید من المؤسسات غير الحكومية تختار البقاء غير حكومية نظر

وتعترف تلك المؤسسات، آما تفعل مؤسسات التمویل األصغر التجاریة أو . ، شفافة ومتينةمساءلةتزال ُتعَتَبر قابلة لل
فنظرًا . التي هي في طور التحّول، بأنه یجب على الصيغة القانونية للمؤسسة أن تسّهل عملية تطبيق رسالة المؤسسة
  .الستناد رسالة المؤسسة بشكل أساسي على أهداف اجتماعية، فهي متالزمة مع الهيكلية الُملكية غير الربحية

إن الفارق الرئيسي في الحاآمية بين المؤسسة غير الحكومية واألشكال القانونية األخرى للملكية لدى مؤسسات 
فبالنسبة للمؤسسات غير الحكومية، المساهمين هم . نالمساهمين الحقيقّيي/التمویل األصغر هو أنها تفتقر للمالكين

.  الذین ليس لدى أي منهم حقوق ملكية تقليدیة في المؤسسة–العمالء، الموظفين، المانحين، ومقّدمي الدعم التقني 
هؤالء وتجاه تحقيق الرسالة ذوي العالقة ومجالس االدارة لدى المؤسسات غير الحكومية ُعرضًة للمسائلة تجاه 

غير أن أعضاء مجلس االدارة ال یملكون أسهمًا خاصة في المؤسسة، ویعملون بشكل أساسي من باب . ؤسساتيةالم
بالتالي، من الضروري أن یتم تحدید رسالة المؤسسة بوضوح . اإلحساس بالواجب الشخصي والمسؤولية االجتماعية

فيما یلي بعض . السياسات على هذا األساس من أجل ضمانة إجراء القرارات وصياغة ذوي العالقةوإیصالها لجميع 
  .نقاط الضعف في نظام الحاآمية لدى المؤسسة غير الحكومية، باالضافة إلى التوصيات المرتبطة

المساهمين یطرح عددًا من المشاآل /إن عدم وجود المالكين. عدم وجود المساءلة التي یدفعها اإلحساس بالملكية
فنظام الملكية یجعله من الصعب عليها تطویر المصداقية في . حكوميةفي الحاآمية لدى المؤسسات غير ال

إن المؤسسات غير الحكومية . المجتمع المصرفي للوصول إلى مصادر التمویل التجاري من أجل تغذیة نمّوها
رأس المال االضافي بال ها توفيرباإلمكان التي )"deep pockets"(مصادر التمویل وسائل الوصول إلى لتفتقر 

فأعضاء مجالس االدارات لدیها یعملون على أساس تطّوعي، مما یجعله من . ي حال تعّرضها ألزمات ماليةف
إن المشكلة األساسية هي آيف یمكن . الصعب أآثر ضمانة تخصيص الوقت والجهد الجتماعات مجلس االدارة

عوائق الملكية لدى  :٤خانة رقم إن ". مملوآة "غيراألصول /للمؤسسة تطویر المساءلة في حين أن الموجودات
المنظمة غير الحكومية ملكية محددات تشرح آيف لعبت  فينانسول/ مثال آوربوسول–المؤسسات غير الحكومية 

وتقّدم االرشادات التالية مقترحات حول وسائل تحسين مسألة ". فينانسول"/"ربوسولوآ "ةدورًا في أزمة مؤسس
  :مساءلة مجلس إدارة المؤسسة

 تهيئة أساسية؛/امًا متينًا تجاه المؤسسة وتوجيهاختيار مدراء أعضاء یجّسدون التز •
خالل عملية اختيار أعضاء مجلس االدارة، التأّآد من جهوزیة األفراد وتمّكنهم من اتخاذ القرارات  •

 الصعبة الالزمة في حال وقوع الخسارة الكبيرة للقروض والعجز التشغيلي؛
 األصول؛/ة مراقبة نوعية الموجوداتتوفير األدوات الالزمة والتدریب إلشراك المجلس في عملي •
 ، االدارة ومجلس االدارة؛المدیر التنفيذيإدخال نظام شفاف للتدقيق وإجراء التوازن بين  •
 تحسين مستوى قدرة وشفافية التدقيق الداخلي من خالل العمليات الشهریة للتدقيق في األداء؛ •
 توظيف مدّققين خارجيين سنوّیين؛/التعاقد مع •
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یجب على .  مباشر بشؤون المجلس بشكل المانحين یلعبون دورًا مالئمًا وغير متدخلينالتأّآد من أن •
مجلس االدارة التأّآد من أن أموال المانحين والتزاماتهم متالزمة مع رسالة المؤسسة قبل التوقيع على 

 .لفصلیتم عرض األدوار المالئمة للمانحين في جزء الحق منفصل في هذا ا. أي اتفاقية مع المانحين
 

 
 فينانسول/ مثال آوربوسول–عوائق الملكية لدى المؤسسات غير الحكومية : ٤خانة رقم 

 
مساهمين بإمكانه أن یؤّدي إلى مجلس إدارة غير قادر على /إن عدم وجود مالكين. عدم الفصل بين المجلس واالدارة

وبما أن أعضاء .  لتأدیة الدوَرین معًاتنفيذيالمدیر الالفصل بين دوره في الحاآمية ودور االدارة، ویعود األمر إلى 
مجلس إدارة المؤسسة غير الحكومية ال یخاطرون بأیة خسارة مالية خاصة، فمن المحتمل أن یصبح المجلس غير 

وتظهر العالقة القویة بين نجاح المؤسسة غير الربحية . المدیر التنفيذيمهتّم وتصبح عملية اتخاذ القرارات في ید 
. غير أن االعتماد على شخص واحد یعّرض االستقرار المؤسساتي إلى المخاطرة الكبيرة.  قادرتنفيذي ووجود مدیر

لتخفيف ترآيز السلطة والمسؤولية، ولتحسين دور الحاآمية لدى مؤسسات التمویل األصغر غير الحكومية، یجب على 
 تعزیز دور مجالس االدارات وتوّضح إن الجهود الخاصة التالية تساعد على. مجالس االدارات لعب دور فّعال

  :مسؤولياتهم

 تشكيل لجنة تطویر وتثقيف مجلس االدارة ذات موازنات مالئمة حسب مستوى المؤسسة؛ •

 الشرح الواضح لدور أعضاء مجلس االدارة وإیصاله لهم فيما یتعّلق بدور االدارة؛ •

 .تنظيم عمليات التدریب والتثقيف المتواصل للمدراء •

  الحكومية متعّددة الخدماتالمؤسسات غير 
إن المؤسسات . المتخّصصة ومتعّددة الخدمات: هنالك نوعان من مؤسسات التمویل األصغر غير الحكومية

أما المؤسسات المتعّددة الخدمات، فتقّدم . المتخصصة ترّآز على تقدیم الخدمات المالية لقطاع المشاریع الصغرى
ویتناول النقاش هنا .  األحيان تتضّمن الخدمات التدریبية، الصحية والتعليميةالخدمات المالية وغير المالية، وفي بعض

  .النوعين من المؤسسات، غير أن المؤسسات المتعّددة الخدمات لدیها بعض المشاآل االضافية في الحاآمية

  

انونية لو أردنا اليوم تشكيل مؤسسة تمویل أصغر غير حكومية، من األفضل تشكيل مؤسسة متخّصصة آهيئة ق
إن المؤسسات غير الحكومية المتعّددة . فتقدیم الخدمات المتعّددة یزید في تعقيد البنى الحاآمية والعملياتية. منفصلة

فمعظم المؤسسات المتعّددة الخدمات . الخدمات معّرضة لتضارب المصالح ضمن تحقيق األهداف والخطط المتعّددة
اتها المالية وغير المالية، وبالتالي، ال یمكن لمجالس االدارات تصنيف تواجه صعوبة في فصل النفقات المرتبطة بخدم

وتستخَدم . أداء مؤسساتهم في التمویل األصغر بسهولة بالمقارنة مع مؤسسات التمویل األصغر األخرى

عند تشكيلها مؤسسة التمویل األصغر %) ٧١(حافظت المؤسسة غير الحكومية األم، آوربوسول، على ضبط سعر الفائدة 
لحاآمية، لم یكن، بالتالي، لدى تلك المؤسسة المالية القيام بدورها في ا/ونظرًا لفشل آوربوسول في إدارة. التجاریة، فينانسول

آمؤسسة غير حكومية، لم یكن لدى آوربوسول مستوى االلتزام بالصرامة المالية الضروریة . التنظيمية استقاللية إداریة وهيكلية
ة مالية خاصة لدى فينانسول ملكي/إضافًة لذلك، لم یكن لمجلس إدارتها أي مساهمة. لكي تقوم بالوظيفة الفعالة آهيئة قطاع خاص

وعندما برزت . فقد آانت تلك إحدى العوامل المؤّدیة إلى وقوع األزمة المالية لدى فينانسول. الصارم/للعمل على االشراف الفعال
ال خطورة هذا الوضع، لم یكن لدى أعضاء المجلس الموارد المالية أو الوسائل الالزمة لجمع األموال من أجل إعادة تمویل رأسم

بما فيهم الهيئة (مساهمين جدد /وفي النهایة، تم تصفية آوربوسول وإعادة بناء المؤسسة التجاریة بواسطة مالكين. فينانسول
اليوم، أصبحت فينانسول معروفة بإسم . تم إدخالهم من قبل األعضاء األقّلية في مجلس إدارة فينانسول) IFIالحكومية المالية، 

FINAMERICAقادرة على الوفاء بالتزاماتها آمؤسسة مالية ١٩٩٨لها عام ، التي تم تسجي.  
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دة موّلالالعائدات من عمليات التمویل األصغر غالبًا لدعم نشاطات أخرى من الخدمات االجتماعية غير /األرباح
  .للدخل، بدًال من استخدامها لدعم رأسمال أو توسيع الخدمات المالية

  :فيما یلي بعض االرشادات لمؤسسات قائمة غير حكومية متعّددة الخدمات

فصل عمليات التمویل األصغر عن النشاطات األخرى للمؤسسة، وإدارتها آهيئة قانونية منفصلة، إذا  •
 أمكن؛

  لالشراف على نشاطات التمویل األصغر؛تشكيل لجنة خاصة لمجلس االدارة •

تشغيل قسم التمویل األصغر آمرآز ربح ذو موظفين متخّصصين وإدارة مؤّهلة لمعالجة الشؤون  •
 الخاصة بالتمویل األصغر؛

 تطویر أنظمة منفصلة إلدارة المعلومات والمحاسبة لقسم التمویل األصغر؛ •

 .صناعة والمستویات الرفيعة من الشفافيةإجراء عمليات التمویل األصغر حسب معایير أداء ال •

  

  الدور المالئم للمانحين لدى المؤسسات غير الحكومية
یجب على المانحين عدم توّلي مناصب حقوق ملكية مباشرة أو شغر مقاعد في مجلس إدارة المؤسسة، وذلك، بصرف 

التأثير الواضح، والملكية "مانحين هي إن القاعدة العامة بالنسبة لدور ال. النظر عن الهيكلية القانونية للمؤسسة
 لعب دور فعال آأعضاء مجلس ادارة نظرًا لعدم توّفر الوقتمن  وا في وضع یمكنهمإن المانحين عادًة ليس". ضمنيةال

غير أنه، بإمكانهم وینبغي عليهم لعب دورًا هامًا في العمل على تحسين . الكافي لدیهم، ولكثرة مسؤولياتهم األخرى
  :في المؤسسة، آما تقترحه االرشادات التالية أدناهالحاآمية 

یا والتدّخالت المشروطة للمانحين نواالحتياجات، االعلى نقاط آاملة وواضحة حول خطيًا یجب االتفاق  •
 في بدایة العالقة بينهم وبين المؤسسة؛

حة من سوء ول الممنواألص/یجب على اتفاقيات المانحين أن تتوّقع حمایة مجلس االدارة للموجودات •
 االستخدام أو السرقة؛

األصول وملكيتها /المانحين الشرح الواضح للعملية المالئمة لطبيعة الموجوداتیجب  على اتفاقيات •
 المستقبلية في حال قامت المؤسسة بتشكيل مؤسسة تمویل أصغر ربحية؛

ر خاصة محّددة ضمن یجب على المانحين التدّخل بالمؤسسة فقط في حال األداء السّيء استنادًا لمعایي •
 االتفاقية؛

، وذلك، ألن المانحين الذین ليست لدیهم المعلومات الكافية أجنداتهم یجب على مجتمع المانحين تنسيق  •
 بيئة التمویل األصغر، وذلك، مثًال، من خالل دعم أسعار الفوائد المدعومة؛ لبإمكانهم االساءة 

مجلس االدارة، ویجب غرفة ر على المؤسسة خارج یجب على المانحين االعتراف بقدرتهم على التأثي •
 استخدام العالقات مع فریق ثالث؛ االستيالء على إدارتها من خالل عدم محاولةعليهم 

، ویجب عليهم )مثًال، الجغرافية، الجنس، حجم القروض(یجب على المانحين التنّبه عند تطبيق الشروط  •
 .ة والثقافية حيث تعمل مؤسسات التمویل األصغراعتبار البيئات االقتصادیة العامة، االجتماعي
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 الصراعات/والخالفات بالتغيير التحّكم  .٨

 
 

  إن األزمات هي االمتحان النهائي لمدى استيعاب مجلس االدارة لدوره
  جيم بومغارد

  خيارات تنمویةشرآة 
 

 
 

مؤسسات التمویل األصغر واجهة لم، مما یؤّدي شائعإن النمو السریع أمر ف، الفتيةفي صناعة التمویل األصغر
وقد تعّرضت بعض المؤسسات للتحّول الكبير من خالل تغيير . الصراعات/مشاآل التغيير والخالفاتلباستمرار 

إن القسم األول من هذا الفصل یتناول . وضعها القانوني للتوّسع في األسواق الرئيسية وتطویر دورة نمّوها الطبيعي
عرض إرشادات لمجالس االدارات لكي تتمّكن من االشراف على مؤسسات التمویل شؤون التحّول المؤسساتي وی
أما الجزء الثاني من هذا الفصل، فيقّدم إرشادات حول آيفية التعامل مع ثالثة تحّدیات . األصغر خالل تلك المراحل

  .الصعبةذات الطبيعة  المصالح؛ األوضاع الصعبة؛ والشخصيات فيالتضارب : عامة

  ل المؤسساتي التحّو١٫٨
من المتوّقع أن تواجه المؤسسة عّدة مراحل انتقالية في حياتها، وقد تكون من أهّمها التحّول من هيئة قانونية إلى 

ومع أنه من الممكن التحّول إلى أنواع أخرى من المؤسسات، غير أن التحّول من مؤسسة تمویل أصغر غير . أخرى
  . األآثر رواجًاهو منظمة ربحية إلى مؤسسة مالية ربحية 

فيتطّلب وجود مجلس إدارة منفتح، هيكلية إداریة . أمر معّقد وصعبإن التحّكم بالمؤسسة خالل عملية التحّول هو 
إن التحّول المؤسساتي یتطّلب العدید من العناصر . إدارة المؤسسة ومجلس االدارةقوي من متينة، وفریق عمل 

. وبيئة تنظيمية داعمة تساعد المؤسسات على فرض أسعار فوائد مالئمةأصول متينة /األخرى، مثل، قاعدة موجودات
غير أن الهدف من هذا النقاش هو الترآيز بصورة خاصة على مدى تأثير وتأّثر الحاآمية لدى المؤسسة من جّراء 

  :إن مؤسسات التمویل األصغر المتحّولة بإمكانها االستفادة من االرشادات التالية. التحّول

لقد عّبر العدید من مؤسسات التمویل األصغر عن قلقهم حول قدرتهم على المحافظة على . الرسالةبلتزام االتجدید 
فمن مسؤولية مجلس االدارة التأّآد من استمراریة الرسالة المؤسساتية المالئمة . رسالتهم االجتماعية بعد التحّول

للتأآيد على االلتزام الكبير بالرسالة، . لرسالةخالل وبعد التحّول، مع االعتراف باحتمال حصول تغيير على ا
  :یجب على مجلس االدارة ما یلي

 قيادة المؤسسة في عملية مراجعة وتعدیل لرسالتها مستعينين برؤیا المجلس لما بعد التحّول آبوصلة؛ •

إرشاد المؤسسة خالل عملية التحّول، وذلك، من خالل إدخال الرسالة ضمن النظام الداخلي للمؤسسة  •
 واتفاقيات المساهمين؛

 .لعملية التخطيط االستراتيجي والختيار المستثمریناستخدام رسالة المؤسسة  •



 شبكة التمویل األصغر
 

 

 

48

إن الدور االستشاري لمجلس االدارة له أهمية خاصة خالل عملية تحّول آبرى نظرًا . التخطيط االستراتيجي
االلتزام بالقواعد یم منتجات جدیدة، للعدید من التغييرات الجذریة المعنية، مثل، إعداد السياسات الجدیدة، تقد

ومن الضروري جدًا عمل مجلس االدارة وإدارة . التنظيمية، وإدارة توّقعات واهتمامات الموظفين والعمالء
عند تطویراستراتيجية . قابلة للتنفيذ/المؤسسة مع بعضهم البعض لتوفير قيادة موّحدة وتصميم خطة عمل واقعية

  :االدارة القيام بالتالي-ى فریق عمل المجلسللتحّول المؤسساتي، یجب عل

تجّنب إشراك المساهمين المحتملين في عملية التخطيط االستراتيجي إلى أن یصبح بإمكان المؤسسة تحدید  •
 .نوع المساهمين الذین سيتم اختيارهم

قرارات المالئمة خلوات مع مجلس االدارة واالدارة العليا لمناقشة الشؤون بتعّمق، التخاذ ال/تنظيم اجتماعات •
 التفاق على االستراتيجية األآثر مالءمًة لمعالجة آل مرحلة من عملية التحّول؛حول المواضيع المعّقدة، ول

 تشكيل لجان لالستفادة من الخبرات الداخلية والخارجية سعيًا الستكمال مهام معّينة أو لحّل مشاآل معّينة؛ •

لمجلس االدارة والمؤسسة حول شؤون معّينة؛ مثًال، بإمكان توظيف استشارّیين مستقّلين لتقدیم المشورة  •
المراجع /استشاري ذو خبرة سابقة مع البنك المرآزي شرح آيف یمكن تقدیم دراسة الجدوى للسلطات

 .المختّصة

  

األآثر أهمية خالل عملية التحّول هي بناء عالقة متينة مع   مجلس االدارة وظائفىحدإإن . العالقات التنظيمية
. إن ذلك یساعد المجلس على فهم عملية طلب الترخيص واألنظمة الجدیدة الساریة التطبيق. سلطات التنظيميةال

آذلك، یساهم في وظيفة تثقيف التنظيميين حول التمویل األصغر الذي یختلف آثيرًا عن نوع النشاط المالي 
ى ارتياح التنظيميين تجاه موضوع إن العالقة المتينة مع أعضاء المجلس سيزید من مستو. المعروف لدیهم

ولذلك أهمية آبيرة، خاصًة إذا آانت لدیهم أیة تحّفظات سلبية تجاه التحّول التنظيمي . الحاآمية لدى المؤسسة
  :أما االرشادات حول بناء العالقات التنظيمية، فهي. لمؤسسات التمویل األصغر

الناتجة عن التغيير في الهيكلية القانونية بالنسبة لُكل االجتماع مع المسؤولين التنظيميين لمناقشة التأثيرات  •
 من مؤسسة التمویل األصغر وأعضاء مجلس االدارة؛

 من قبل أعضاء مجلس االدارة والمسؤولين التنظيميين لمؤسسات تمویل أصغر شاهدةإجراء زیارات م •
 .ة أخرىمنّظمة في بلدان أخرى واالستفادة من الفرص لمناقشة الشؤون مع جهات تنظيمي

  

ال یمكن للمؤسسة االفتراض بأن مجلس إدارتها الحالي ُمهّيأ إلرشاد .  مجلس االدارةبةآيرالتغييرات في ت
  :إن االرشادات التالية بإمكانها تهيئة مجلس االدارة القائم لمرحلة التحّول اآلتية. المؤسسة في عملية التحّول

حوارات مع أعضاء مجالس إدارات لدى مؤسسات أخرى تنظيم جهود مكّثفة للتدریب، یتخّلله زیارات أو  •
 سبق أن قامت بتحّول مماثل؛

توفير فرص التدریب الخارجي لتعزیز المهارات المطلوبة لعملية التحّول، والتي ليست متوّفرة لدى أعضاء  •
 .مجلس االدارة حاليًا

  
 :حتمية، وفي هذه الحالةصبح غالبًا ما ت مجلس االدارة بةآيرعملية إعادة تفإن مساهمين،/بإضافة مستثمرین مالكين

بإمكان إرشادات التوظيف في الفصل الثاني مساعدة عملية جمع فریق المدراء المالئم والذین یمّثلون مختلف  •
 المساهمين والخبرات؛/أنواع المالكين
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ح یجب على عملية اختيار أعضاء المجلس أن تستثني بكل وضوح آل الذین یسعون وراء تحقيق األربا •
القصيرة األجل، وأن تتضّمن التدریب الخاص لتثقيف المرشحين حول الحقائق المرتبطة ببناء محفظة 

 قروض للمشاریع الصغرى؛

 . غير الحكوميةةلمؤسسلخبرة التمویل األصغرالمساهمين األساسيين أن تتعّدى یجب  •

وقبل البدء بالتواصل مع . جددیقّرر مجلس االدارة متى وآيف یمكن إدخال مستثمرین  15 .تحدید المستثمرین
  :الشرآاء المحتملين، یجب على مجلس االدارة القيام بالتالي

البحث عن شرآاء استراتيجيين یمكنهم أن یقّدموا الرافعة للمؤسسة، ودعوة إلى طاولة المفاوضات  •
 المستثمرین المحّلّيين األفراد الذین ليسوا منافسين؛

فاقية مساهمين تعمل على مأسسة القرارات االستراتيجية، مثل، االشراف على عملية تطویر مسوّدة ات •
استراتيجية خروج الشرآاء الذین یقّررون االنسحاب، مع االهتمام بموضوع منح المؤسسة بعض النفوذ فيما 

 یتعّلق بشراء األسهم؛

 تطویر مسوّدة حول شروط التحویل أو البيع بصورة تجعل العملية شفافة؛ •

 ، وذلك، ألن ملةرسال وتجّنب المبالغة في  المرجوةمال المطلوب لتحقيق عملية التحّولاحتساب مبلغ رأس ال •
 .األموال الفائضة بإمكانها أن تجعله صعبًا على المؤسسة تحقيق الربحية

  

هنالك إجماع ضئيل حول الطریقة األفضل لتحدید العالقة بين المؤسسة . العالقة بين المؤسسة القدیمة والجدیدة
، وهي أنه، إذا آبيردعم واحدة لدیها أنه، هنالك توصية غير . كومية القدیمة والمؤسسة الربحية الجدیدةغير الح

واصلت المؤسسة األساسية عملها بعد التحّول، من الضروري جدًا أن یتم االتفاق حول ما ستقوم به آل من 
المصالح بين المؤسستين في إن ذلك یضع الحدود الالزمة من أجل تجّنب حصول تضارب في . المؤّسستين
  .المستقبل

في أغلب األحيان، تقّرر مؤسسات التمویل األصغر التي قامت بعملية التحّول أن تتوّلى المؤسسة الربحية جميع 
فمن . أو الخدمات االجتماعية األخرى/وظائف الخدمات المالية، بينما تقّدم  المؤسسة غير الربحية التدریب و

غير أنه، یجب . ِآال مجلسّي االدارةفي المدراء أعضاء یكون ن أ یكون هنالك مشكلة بخالل فصل الوظائف، لن
عليهم أن یفهموا جيدًا آمية الوقت المطلوب منهم االلتزام به وأن یكونوا مستعّدین للعمل على تحقيق رسالتّي ِآال 

فصل أقسام الخدمات المالية : .Error! Not a valid bookmark self-referenceإن .  المؤّسستين
 بعملية فصل وظائفها المالية وغير المالية K-Rep تشرح قيام مؤسسة K-Repوغير المالية لدى مؤسسة 

  . K-Repلتأسيس بنك 
  

                                                           
مبادئ " للحصول على نقاش موّسع حول أنواع المستثمرین ودوافعهم الخاصة لالستثمار في مؤسسات التمویل األصغر، انظر إلى 15

ات في التمویل األصغر،  أفضل الممارس-، ریتشل روك، ماریا أوتيرو، وسونيا سالتزمن "وممارسات الحاآمية لدى التمویل األصغر
  .١٩٩٨، أغسطس .Incالتطویر، /بدائل التنمية/خيارات
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Error! Not a valid bookmark self-reference. : فصل أقسام الخدمات المالية وغير المالية لدى مؤسسةK-

Rep 
 

   تضارب المصالح٢٫٨
فهو ليس أمٌر . لحدوث لدى مجالس إدارات مؤسسات التمویل األصغرإن تضارب المصالح هو أمر حقيقي وشائع ا

ونظرًا لكون معظم . غير قانوني، آما أنه ال یدّل بالضرورة على عدم نزاهة من جهة أعضاء مجلس االدارة المعنيين
ل ياألشخاص ینضّمون إلى مجلس االدارة بسبب ارتباطهم المؤسسي، غير أن المدراء سينتهي بهم األمر بتمث

  . مما یمكنه أن یؤّدي إلى حصول خالفات– المؤسسة التي یعملون لدیها ومؤسسة التمویل األصغر –المؤسسَتين معًا 

غير . ویجب على مؤسسات التمویل األصغر أال تتوّقع تشكيل مجلس إدارة من دون أن یتخّلله تضارب في المصالح
 Error! Not a validتستعرض . الصراعات/الخالفاتتلك أنه، بإمكان المؤسسة طلب وجود الشفافية في إدارة 

bookmark self-reference. : عددًا من المصالح المتضاربة المحتملة والمحّددة   المصالحفيإدارة التضارب
  .من قبل مؤسسات تمویل أصغر، باالضافة إلى اقتراحات حول آيفية التعامل معها

 
Error! Not a valid bookmark self-reference. : المصالحفيإدارة التضارب  

 موضوع التضارب إرشادات للحّل
عند االنتساب إلى عضویة مجلس االدارة، یجب على آل مدیر عضو 
جدید التوقيع على اتفاقية سلوك التزامًا تجاه المؤسسة وجميع قرارات 

  .المجلس بالدرجة األولى

تضارب استمارة "یجب على المدراء األعضاء الجدد استكمال تعبئة 
  .التي تتضّمن جميع الشؤون المحتملة واالرتباطات المتضاربة" المصالح

یجب على األعضاء الذین لدیهم تضارب مصالح حول مسألة معّينة 
  .العدول عن التصویت حول هذه المسألة/االعتذار

إذا تبّين عدم شفافية أحد األعضاء تجاه تضارب في مصلحة معّينة قد 
سة، یجب على مجلس االدارة الطلب من ذلك سّببت ضررًا على المؤس

 .العضو تقدیم استقالته من المجلس

 :عمليات لصالح فریق ذو عالقة
القيام بنشاطات ُمضّرة بمصلحة 
المؤسسة حيث انتسب الشخص 
لمجلس إدارتها بهدف االستفادة 

لمصلحة مؤسسة أخرى أو شخص 
 .آخر ذو عالقة

لمرشح المعایير الموضوعية السماح بالتوظيف فقط إذا توّفرت لدى ا
  .المطلوبة للتوظيف والمحّددة من قبل األعضاء غير األقارب

عدم إرسال التقاریر حصریًا للعضو "تحدید سياسات خاصة، مثل 
 .، للتأّآد والتحّقق من هذا النوع من العالقات"القریب

توظيف األقارب : توظيف األقارب
 للقيام بوظيفة معّينة في المؤسسة

سماح أو وضع حدود صارمة بالنسبة للحجم األقصى للقروض، مع عدم ال تقدیم قروض : االقراض الداخلي

األصول، المطلوبات والنشاطات الخاصة بقسم الخدمات المالية لدیها لتأسيس بنك / بنقل الموجوداتK-Repقامت مؤسسة 
K-Rep وقد بقي قسم . ١٩٩٩ عامK-Repلمؤسسة األم، وآالة  للخدمات غير المالية لدى اK-Rep للتنمية، التي ستكون 

خدمات مالية جدیدة، مثل، خدمات التوفير الریفية والتأمين الصحي، للوصول إلى الشرائح األآثر تجربة لحاضنة بمثابة 
 حية الربحية عند تطویرها إلى مؤسسات ربالتي تثبت تحقيقهانشاطات ال فصلوستقوم المؤسسة األم ب.  فقرًا من السكان

 من بعض النتائج الدراسية في المستقبل، غير أن برنامج المؤسسة األم K-Repوبالرغم من إمكانية استفادة بنك . جدیدة
وباالضافة إلى التمييز بين المسؤوليات، ستعمل أنظمة الملكية والحاآمية . غير مرتبط بأهداف البنك على المدى الطویل

 القابضة  K-Repإن شرآة . ب في المصالح بين المؤسستين القدیمة والجدیدةلدى البنك على التقليل من حجم التضار
، مما یؤّدي إلى K-Repمن األسهم لدى بنك % ٢٥ التنمویة، ستحتفظ بـK-Repلمساهمة، الهيئة المؤسساتية  األم لوآالة ا

  .K-Rep  من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة األم في مجلس إدارة بنك ٢وجود فقط 
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 موضوع التضارب إرشادات للحّل
 ألعضاء المجلس .موافقةالتوثيق والشفافية في إجراءات 

یجب على العضو في مجلس االدارة تقدیم استقالته قبل السعي وراء تحقيق 
 .لسهذا النوع من الغایات، أو یجب الطلب منه االنسحاب من المج

 استخدام منصب :المصلحجية
العضویة في مجلس االدارة لتحقيق 

لمنصب غایات سياسية أو الترّشح 
  سياسي

 منافسة بين المؤسسات :المنافسة یجب على األعضاء المنافسين تقدیم استقالتهم من إحدى مجالس االدارات
التي تنتمي إلى مجالس إدارة 

 مشترآة

 المساهمين فقط بعد توحيد عملية تحّول اعتبار المساعدة التقنية من قبل
  المؤسسة، ومن ثم، على أساس آل حالة

إشراك أفراد مختلفين ضمن فرقاء عمل في المساعدة التقنية وضمن 
  مجلس االدارة

تحدید سياسات خاصة لمعالجة حاالت التضارب في المصالح المحتملة 
 وذآرها ضمن اتفاقية المساهمين

اهمون المس :العالقات المتعّددة
الدولّيون أیضًا یقّدمون المساعدة 

 التقنية أو الخدمات المالية

وضع حدود لنفوذهم من خالل مبادئ یتم تحدیدها في النظام الداخلي أو 
 اتفاقية المساهمين

: َهيَمَنة المؤسسة غير الحكومية
أغلبية المساهمين من قبل  إعطاء

األفضلية المؤسسة غير الحكومية 
 لبرنامج مؤسستهم

 
 

   التعامل مع الظروف الصعبة٣٫٨
بالتالي، من األفضل، عادًة، اتخاذ .  أآثر تعقيدًا وتحّدیًامور، تصبح األمتكررفي جّو یسوده النمو السریع والتغيير ال

فيما یلي عشرة ظروف مشترآة . العالجية من أجل التعامل مع الظروف الصعبة االجراءات الوقائية عوضًا عن
  .تي یواجهها مجالس االدارات، باالضافة إلى االرشادات المقترحة لمعالجتها ومنع حصولهاتطرح الصعوبات ال

  :عالية بين صفوفهمانسحاب نسبة هبوط معنویات الموظفين و. ١

رعایة نشاطات اجتماعية حيث بإمكان أعضاء مجلس االدارة والموظفين التفاعل مع بعضهم البعض  •
 ء التقدیر المتبادل تجاه وجهات نظر آل منهم؛والتعّرف على بعض والتمّكن من إبدا

 غير رسمية نابعة عن المجلس؛إحضار أخصائي خارجي للقيام بتقييم الجّو المؤسساتي ضمن لجنة  •

 .المدیر التنفيذيتحدید المشكلة وطلب االستجابة الفوریة من قبل  •

 :معلومات غير مكتملة أو تم التالعب بها. ٢

، مراجعة من قبل وآالة تصنيف، إجراء CAMEL(ل فریق ثالث طلب الحصول على تشخيص من قب •
 یرسل تقاریره مباشرًة إلى لجنة دائمة في المجلس؛) عملية تدقيق خاص

یجب عليهم عدم تعدیل : تدریب الموظفين واالدارة لفهم مسؤولياتهم في الحفاظ على نزاهة المعلومات •
 المعلومات أو إخفاء المشاآل؛

 . الموّسعةالمساهمين ب عرض الحالة أمام الجمعية العمومية أو هيئةفي حال وقوع أزمة، یج •
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 :االحتيال. ٣

 مأسسة عملية تدقيق داخلي دوریة لكي یتم اعتبار عملية التدقيق أمر طبيعي وال توّلد الشعور بعدم الثقة؛  •

 بة داخلية متين ذو عمليات تدقيق دوریة؛رقاإعداد نظام  •

 تالم التقاریر، وتدعم االدارة في اتخاذ االجراءات المالئمة؛تشكيل لجنة تدقيق تعمل على اس •

 .معاقبة األشخاص الذین یرتكبون أعمال االحتيال •

 

 : مع رئيس مجلس االدارةالمدیر التنفيذيالتالعب بالمعلومات من قبل أو من خالل تآُمر . ٤

 تشكيل لجنة تنفيذیة لمجلس االدارة تجري اجتماعات أآثر من آامل المجلس؛ •

 ؛المدیر التنفيذيالتأّآد من أن مسؤولية اتخاذ القرارات غير محصورة لدى رئيس مجلس االدارة أو  •

 .طلب استقالة ِآال الفریقين في حال ثُبت قيامهما باالحتيال المتعّمد •

 

 :لموظفين ومجلس االدارةبإعطاء قروض صغرى ليات توص. ٥

 لك  تمنع ذةنصوص واضحة في سياسات وإجراءات المؤسسوضع  •

خطية من قبل % ١٠٠دار قرض بضمانة في الحاالت االستثنائية، بإمكان مجلس االدارة الموافقة على إص •
 .عضو المجلس الداعم للعميل/الموظف

 

 :عدم استطاعة المجلس الوصول إلى قرار إجماعي. ٦

 التأّآد من وجود السياسات التي تشرح دور رئيس مجلس االدارة في مثل تلك الحاالت؛ •

 افظة على العدد المفرد ألعضاء مجلس االدارة؛المح •

 

 :إدارة المؤسسةو مجلس االدارة  بيناختالف في الرؤیا. ٧

 .تشكيل لجنة لمجلس االدارة للعمل على حّل الخالفات •

 

 :تضارب في الثقافة المؤسساتية بين فلسفة المؤسسة الربحية والمؤسسة غير الربحية خالل عملية التحّول. ٨

التحّول المؤسساتي تتأّلف من أعضاء مجلس االدارة والموظفين لالشراف على تدریب تشكيل لجنة  •
 الموظفين، وهو عنصر رئيسي في عملية التحّول؛

ضمن مجلس االدارة وتدریب األعضاء اآلخرین على المهارات المالية واألعمال " صرفيينم"إدخال  •
 المطلوبة للتحّول التجاري؛

للشؤون االجتماعية والفلسفة غير الربحية لدى األعضاء المجلس أعضاء " ين مصرفيال" التأّآد من إدراك  •
 اآلخرین؛

 .لدى أعضاء مجلس االدارة رؤیا ورسالة مشترآةوجود التأّآد من  •
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 :دعوى قضائية. ٩

على سبيل المثال، بإمكان المؤسسة االتفاق على تغطية النفقات القانونية إذا . تطویر سياسة حول هذه المسألة •
ّين أن السلوك جرى حسب المسؤوليات المؤسساتية الصحيحة؛ فإذا آان السلوك غير صحيح، یجب الطلب تب

 من عضو المجلس المعني تقدیم استقالته وال یتم تغطية النفقات القانونية عنه؛

 ؛في إطار لجنة مشترآة من قبل مجلس االدارة وإدارة المؤسسةجميع الشؤون القانونية أن یتم بحث یجب  •

یتم التعاقد معه جب على المجلس أن یكون لدیه مستشار قانوني، إما ممّثل من خالل أحد أعضائه أو ی •
 .خارجيًا

 :محفظة قروض متدهورة. ١٠

 یجب على مجلس االدارة واالدارة العليا القيام بالمعالجة الفوریة للموضوع؛ •

 لمشكلة والتصّرف الفوري؛لكشف المبكرلاستخدام أنظمة إنذار مسبق ل •

 التأّآد من جمع وإرسال آخر التطّورات في الصناعة على أساس دوري؛ •

 .االستعانة بخبير استشاري خارجي إذا لزم األمر لحّل المشكلة •

  صعبة ذات طبيعة شخصيات  التعامل مع٤٫٨
ل فيما یلي خمسة أنواع من الشخصيات التي تسّبب صعوبات لمجالس االدارة، واالرشادات المقترحة لكيفية التعام

  .معها

 :طالمتسّل/متحّكمال المدیر التنفيذي. ١

 وجود سياسات واضحة لمعالجة المشاآل قبل حصولها؛ •

إشراك أعضاء آخرین من فریق االدارة في اجتماعات المجلس واللجان لتجّنب السماع عن الموضوع من  •
 جانب واحد فقط؛

روریًا في الظروف الصعبة، غير أنه، یجب فقد یكون ض ليس بالضرورة أمر سّيء؛ التسّلط/التحّكمتذآُُّر أن  •
 على المجلس االهتمام باالستماع ألآثر من جهة واحدة وأال یكتفي بقدر معّين من الحقائق؛

للحصول على معلومات حول ) ، ألختقييمتدقيق داخلي، مراجعة من قبل فریق ثالث، (تصميم آليات  •
 .العمليات من خالل عمليات تقييم مستقّلة

 

 متسّلطال/متحّكمالدارة اإلجلس رئيس م. ٢

 ؛العضویةفترة  تجدید  إعادةشروطمأسسة لوظيفة أو لدوران تطبيق ال •

 .تشكيل لجنة تنفيذیة ِلَلعب دورًا استشاریًا أآثر فعالية لرئيس المجلس •

 :المساهم الرئيسي. ٣

 تحدید األدوار في اتفاقية المساهمين •

 التصویت؛- أسهم التصویت وأسهم غيرفصل مسألة الملكية عن التصویت، التمييز بين •

المساهمين األساسيين ضمن /ذآر حق الرفض األّول للمالكين: التفكير/ نفس الرسالةلدیهمتوظيف مستثمرین  •
 .اتفاقية المساهمين
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 :عدم مشارآة المجلس. ٤

 حضور ومسؤوليات أعضاء مجلس االدارة؛متطلبات التحدید الواضح ل •

  ودعم تلك اللجان لكي تعمل بصورة جيدة؛إشراك األعضاء في لجان المجلس •

 .مشارآة أقّلب ، ولكن،عضاء ذوي النفوذ الرفيعاأل من مجلس استشارياألخذ بعين االعتبار تشكيل  •

 

 :أعضاء مجلس إدارة غير متناغمين. ٥

إشراآهم في عمل لجاني أو أي عمل آخر یساعدهم على إبداء تقدیر لدرجة التعقيد في الشؤون وتطویر  •
 امهم تجاه إیجاد حلول منطقية؛التز

، إذا أصبح العضو في المجلس، غير أنه" محاٍم عن الشيطان"-معارضبالرغم من االیجابية في وجود  •
مقاطعًا لعمليات المجلس، یجب نقله عند حلول االنتخابات السنویة أو من خالل تطبيق شرط إعادة /ُمربكًا
 . العضویةفترةتجدید 
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  الحاآمية مؤتمر في المتحّدثين – أ ملحق

  "الحاآمية الفعالة لمؤسسات التمویل األصغر"مؤتمر 

  واشنطن، العاصمة– ١٩٩٨ أآتوبر، ٢٠ – ١٨
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 المقدِّمين/قائمة بالمتحّدثين

  "الحاآمية الفعالة لدى مؤسسات التمویل األصغر"مؤتمر 
  ، واشنطن، العاصمة١٩٩٨ أآتوبر، ٢٠ – ١٨

 
 

 مقّدمي جلسات النقاش
 

 :الترحيب
 ن بيرسيجا

 مدیر تنفيذي
 البنك الدولي

1818 H Street, NW  
Washington, D.C. 20433 

 الوالیات المتحدة األميرآية
 0110-458(202): هاتف
 2967-477 (202) : فاآس

  org.worldbank@jpiercy: البرید األلكتروني
  

 :المنّسق
 ناآیرا ليبرم

 ، تنمية القطاع الخاصمدیر
 البنك الدولي

1818 H Street NW  
Washington, D.C. 20433 

  الوالیات المتحدة األميرآية
 8105-473 (202): هاتف
 3742 -522 (202) : فاآس

  org.worldbank@1ilieberman: البرید األلكتروني

  
 لرّوادتقدیم الجوائز ل
 ماریا أوتيرو
 نائبة الرئيس

 الدولية" أآسيون"مؤسسة 
733 15th Street, Suite 700  

Washington, D.C. 20005 
 الوالیات المتحدة األميرآية

 5113-393 (202) : هاتف
 5115 -393 (202) : فاآس

 com.hers@mariab: البرید األلكتروني

  
 ذا الحاآمية؟لما

 مارتن آونيل
 رئيس

Calmeadow 
365 Bay Street, Suite 600  

Toronto, Ontario M5H2V1 
 آندا
 9670-362 (416) : هاتف
 0769-362 (416) : فاآس

 org.bakery-ace@martin :البرید األلكتروني

 ة الفعالةممارسات الحاآميحول جلسة نقاش 

 ماریا أوتيرو
 نائبة الرئيس

 الدولية" أآسيون"مؤسسة 
733 15th Street, Suite 700 
Washington, D.C. 20005 

 الوالیات المتحدة األميرآية
  5113-393 (202):هاتف
  5115 -393 (202) :فاآس

 com.hers@mariab: البرید األلكتروني

 هوتن. ري أما
 رئيسة

 مؤسسة شوربنك
7054 S. Jeffery Blvd.  

Chicago, IL 60649 
 الوالیات المتحدة األميرآية

 5702-753 (773): هاتف
 6609-493 (773) : فاآس

com.sbk@houghton_mary: البرید األلكتروني
  

 نانسي باري
 رئيسة

  العالميبنك المرأة
8 West 40th Street 

New York, NY 10018 
 الوالیات المتحدة األميرآية

 8513-768 (212): هاتف
 8519-768 (212) : فاآس

 org.swwb@nbarry: البرید األلكتروني
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 جلسة نقاش حول شؤون الحاآمية
 دیفيد رایت

 مستشار متقّدم
Enterprise Group, Dept. for International Dev. 

94 Victoria Street 
London SW 1E 5JL 

 المملكة المتحدة
 7000-917-171-44: هاتف
 0797 -917-171-44 : فاآس

 uk.gov.gtnet.dfid@wright-d: البرید األلكتروني
 

 مایكل تشو
 س إدارة ومدیر تنفيذيرئيس مجل

 الدولية" أآسيون"مؤسسة 
120 Beacon Street  

Somerville, MA 02143 
 4930-492 (617) : هاتف
 9509-876 (617) : فاآس

 org.accion@mchu: البرید األلكتروني

 
 آيمانثي موتوا
 مدیر إداري

K-Rep 
Ring Road, Kilimani 

P.O. Box 39312, Nairobi 
 آينيا
 792-722-2-254 : هاتف
 645-711-2-254 : فاآس

 ke.or.arcc@Kimanthi: البرید األلكتروني
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جلسة نقاش للخبراء حول الحاآمية

 هيرمان آروتزفلدت
 مدیر إداري

Banco Solidario, S.A. 
Nicolas Acosta #289 

P.O. Box 13176, La Paz 
 بوليفيا
 810-392-2-591: هاتف
 941-391-2-591 : فاآس

 bo.com.bancosol@hkrutzfeldt: البرید األلكتروني
 

 جيمس بومغارد
  DAIنائب رئيس المجموعة، 

7250 Woodmont Avenue, Suite 200 
Bethesda, MD 20814 

  8699-718 301 : هاتف
 8239-718-301 : فاآس

 com.dai@boomgard_james: البرید األلكتروني
 

 
 

 روزاليد آوبيسارو
 رئيسة

Rebuilding Society Network 
115 Hamstead Rd.  

Handsworth, Birmingham 
 المملكة المتحدة

 6886-523-121-44 : هاتف
 7117-554-121-44 : فاآس

 uk.co.icof@icof: البرید األلكتروني
 

 آاثرین ماك غي
 مدیرة، مكتب تنمية المشاریع الصغرى

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
1300 Pennsylvania Ave. NW, Rm.2.11-011 

Washington, D.C. 20523 
 5578-712 (202): فهات

 3228-216 (202) : فاآس
 gov.usaid@kmckee: البرید األلكتروني

 تشكيل مجموعات العمل
 روبن یونغ

Managing Director, MBP, DAI 
7250 Woodmont Avenue, Suite 200 

Bethesda, MD 20814 
 8699-718 301: هاتف
 8239-718-301 : فاآس

 com.dai@young_robin: البرید األلكتروني
 

 
 آریغ تشرشل

 ىض الصغرومدیر، عمليات البحث الدراسي والقر
Calmeadow 

733 15th Street, Suite 700 
Washington, D.C. 20005 

 0039-347 (202) : هاتف
 2959-347 (202) : فاآس
com.msn@churchill_craig: أللكترونيالبرید ا

 أنيتا آامبيون، مدیرة
 شبكة التمویل األصغر

733 15th St. NW, Suite #700 
Washington, D.C. 20005 

 2959-347:  فاآس-  2953-347-202: هاتف
 net.sysnet@acampion: البرید األلكتروني
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 قادة مجموعات النقاش
 

 ناآیرا ليبرم
 مدیر، تنمية القطاع الخاص

 البنك الدولي
1818 H Street NW  

Washington, D.C. 20433 
  الوالیات المتحدة األميرآية

 8105-473 (202): هاتف
 3742 -522 (202) : فاآس

 org.worldbank@1ilieberman: البرید األلكتروني
 

 روزاليد آوبيسارو
 رئيسة

Rebuilding Society Network 
115 Hamstead Rd.  

Handsworth, Birmingham 
 المملكة المتحدة

 6886-523-121-44 : هاتف
 7117-554-121-44 : فاآس

 uk.co.icof@icof: البرید األلكتروني
 

 نانسي ترویت
 مستشارة متقّدمة

Truitt Enterprises 
New York, NY 

 الوالیات المتحدة األميرآية
 3326-421 (212): هاتف
 :فاآس

Email org.tinker@ntruitt 
 

 مارتن آونيل
 رئيس

Calmeadow 
365 Bay Street, Suite 600  

Toronto, Ontario M5H2V1 
 آندا
 9670-362 (416) : هاتف
 0769-362 (416) : فاآس

 org.bakery-ace@martin :البرید األلكتروني
 

 مونيكا براند
 مدیر برنامج التقييم

 الدولية" أآسيون"مؤسسة 
733 15th Street, Suite 700  

Washington, D.C. 20005 
 الوالیات المتحدة األميرآية

 5113-393 (202) : هاتف
 5115 -393 (202) : فاآس

 org.stanford.alumni@brand.monica:برید ألكتروني
 
 
 
 
 

 آارلوس آاستيلو
 نائب رئيس عمليات أميرآا الالتينية

 الدولية" أآسيون"مؤسسة 
120 Beacon Street  

Somerville, MA 02143 
 الوالیات المتحدة األميرآية

 4930-492 (617) : هاتف
 9509 -876 (617) : فاآس

 org.accion@ccastello: البرید األلكتروني
 

 ماریا أوتيرو
 نائبة الرئيس

 وليةالد" أآسيون"مؤسسة 
733 15th Street, Suite 700 
Washington, D.C. 20005 

 الوالیات المتحدة األميرآية
  5113-393 (202):هاتف
  5115 -393 (202) :فاآس

  com.hers@mariab: البرید األلكتروني
 

 جيفري بویو
 مدیر تقني

Development Alternatives Inc. (DAI) 
7250 Woodmont Avenue, Suite 200  

Bethesda, MD 20814 
 الوالیات المتحدة األميرآية

 8699-718 301 : هاتف
 8699-718-301 : فاآس

 com.dai@poyo_jeff: البرید األلكتروني
 

 هنري جاآلين
 مدیر

UNDP-BDP/PSDP 
336, E. 45th St., 1 UN Plaza  

New York, NY 10017 
 الوالیات المتحدة األميرآية

 3644-906-212: هاتف
 3655-906-212 : فاآس

org.undp@jackelen.henry: البرید األلكتروني
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 الحاآمية مؤتمر في المشارآين – ب الملحق

  "األصغرالحاآمية الفعالة لمؤسسات التمویل "مؤتمر 
  ، واشنطن، العاصمة١٩٩٨ أآتوبر، ٢٠ – ١٨
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 قائمة المشارآين

  "الحاآمية الفعالة لدى مؤسسات التمویل األصغر"مؤتمر 
، واشنطن، العاصمة١٩٩٨ أآتوبر، ٢٠ – ١٨

 
F.H.  Abed 
Executive Director 
BRAC 
66 Mohakhali C.A. 
Dhaka 1212 
Bangladesh 
Tel: 880-2-411-542 
Fax: 880-2-883-542 
E-mail: general@brac.bdmail.net 

 
Cesár  Alarcon 
Director Ejecutivo 
FED 
9 de Octubre, #1212 y Colón 
Apartado 17-01-2529, Quito 
Ecuador 
Tel: 5932-547-864 
Fax: 5932-509-084 
E-mail: fed@ecuanex.net.ec 
 

   Arturo  Aleman 
Board Member 
Funadeh 
Colonia El Pedregal B31 Calle 3 Boulevard 
Los Torres 
San Pedro Sula 
Honduras 
Tel: 504-566-3027 
Fax: 504-566-3667 
E-mail: funadeh@simon.itertel.hn 
 
Jaime B. Aristotle  Alip 
Chair 
CARD Bank 
20 M.L. Queaon Street, City Subdivision 
San Pablo City 4000 
Philippines 
Tel: 6349-562-7772 
Fax: 6349-562-0009 
E-mail: Card@msc.net.ph 
 
Javier  Alvarado Guerrero 
Research 
CEPES 
Av. Salauerry 818, Lima 11 
Lima 
Peru 
Tel: 51-1-433-6610 
Fax: 51-1-433-1744 

E-mail: javier@cepes.org.pe 
Juan  Alvaro Munguia 
President of the Board 
FAMA 
Apartado 3695 De Montoya 3 1/2 abajo  
contigua a Firestone 
Managua 
Nicaragua 
Tel: 505-268-4826 
Fax: 505-266-5292 
E-mail: accion@ns.tmx.com.ni 

 
Misgana Amelga 
Consultant 
DPI 
5021 Seminary Rd., #614 
Alexandria, VA 22311 
USA 
Tel. 703-391-8562 
Fax 703-567-1052 
E-mail pid1@erols.com 
 
Fernando Anker 
President, PPF PRODEM, SA 
PRODEM 
Calle Pedro Salazar 
No. 509 Sopocachi, La Paz 
Bolivia 
Tel. 591-2-419 323 
Fax 591-2-418148 
E-mail prodemebo@bo.net 

 
Julio Raul Asencio 
Board President 
Genesis Empresarial 
5 Avenida A 13-51, Zona 9 
Guatemala City 
Guatemala 
Tel. 5023-392-246 
Fax 5023-321-364 
E-mail genesisempre@guate.net 
 
Sam Dennis Awyor 
Board Member 
(SSBE) 
Church House, Ground Floor 
PO box 45009, Nairobi 
Kenya 
Tel. 336510/222392 
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Fax 224463 
 
 
 

Rene Azokli 
Director-General 
PADME 
Carre 647, Quartier Cadjehoun, Rue de la 
Polyclinique des Cocotiers 
Carre 647, Cadjehoun, Rue de la Polyclinique 
Cocotiers, 08 B.P. 712 Tri-Postal, Cotonou 
Benin 
Tel. 229-30-30-47 
Fax 229-30-23-78 
E-mail padme@bow.intnet.bj 
 
Nancy Barry 
President 
Women's World Banking 
8 West 40th Street 
New York, NY 10018 
USA 
Tel. (212) 768-8513 
Fax (212) 768-8519 
Email nbarry@swwb.org 
 
Tidiane Barry 
National Director 
PRIDE/VITA 
33 Blvd. De Commerce, B.P. 4507 
Conakry 
Guinea 
Tel. 224-41-4830 
Fax 224-454517 
E-mail tidiane.pride@eti-bull.net 
 
Eduardo Bazoberry 
Executive Director 
PRODEM 
Calle Pedro Salazar 
No. 509 Sopocachi, La Paz 
Bolivia 
Tel. 591-2-419 323 
Fax 591-2-353-438 
E-mail prodem@bo.net 
 
Alexis Beggs 
Project Coordinator for Organizational 
Governance 
Opportunity International-Australia 
Level 3, 175 Macquarie St. 
Sidney 
Australia 
Tel. 61-2-9720-5540 
Fax 61-2-9233-7144 

E-mail abeggs@opportunity.org.au 
 
 
 
 
Shari Berenbach 
Executive Director 
Calvert Social Investment Foundation 
4550 Montgomery Avenue 
Bethesda, MD 20814 
USA 
Tel. 301-951-4895 
E-mail shari.berenbach@calvertgroup.com 
 
James Boomgard 
Group Vice President 
Development Alternatives Inc. (DAI) 
7250 Woodmont Avenue, Suite 200 
Bethesda, MD 20814 
USA 
Tel. 301 718-8699  
Fax 301-718-8239 
Email james_boomgard@dai.com 
 
Monica Brand 
Director Program Evaluation 
ACCION International 
733 15th Street, Suite 700 
Washington, D.C. 20005 
USA 
Tel. (202) 393-5113 
Fax (202) 393- 5115 
Email monica.brand@alumni.stanford.org 
 
Isaac Btesh 
Board Member 
Multicredit Bank 
Via Espanol, No. 127, Edificio Prosperidad 
Panama City 
Panama 
Tel. 507-267-0188 
Fax 507-264-4014 
 
Edgar Bucaro 
Director Ejecutivo 
Genesis Empresarial 
5 Avenida A 13-51, Zona 9 
Guatemala City 
Guatemala 
Tel. 5023-392-246 
Fax 5023-321-1364 
E-mail genesisempre@guate.net 
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David T. Bussau 
Member, Board of Trustees 
TSPI 
2370 Antipolo St., Guadelupe Nuevo, Makati, 
P.O. Box 12690, Emerald Avenue 
Pasig, Manila 
Philippines 
Tel. 632-892-5614 
Fax 632-892-8389 
E-mail tspi@wtouch.net 
 
Matt Buzby 
Development Alternatives Inc. (DAI) 
7250 Woodmont Avenue, Suite 200 
Bethesda, MD 20814 
USA 
Tel. 301 718-8699 
Fax 301-718-8239 
Email matt_buzby@dai.com 
 
Jose Benito Cabello Zul 
Director General 
ADMIC Nacional, AC 
Trevino 445 Pte. 
Monterrey, Nuevo Leon 
Mexico 
Tel. 528-3-746322 
Fax 528-3-746313 
 
Barbara Calvin 
Director, International Operations 
Calmeadow 
365 Bay Street, Suite 600 
Toronto, Ontario M5H 2V1 
Canada 
Tel. (416) 362-9670 
Fax (416) 362-0769 
E-mail international@calmeadow.org 
 
Modibo Camara 
Microfinance Specialist 
World Bank, CGAP 
1818 H St NW, Room Q4-001 
Washington, D.C. 20433 
USA 
Tel. 202-473-6827 
Fax 202-522-3744 
E-mail MCamara@worldbank.org 
 
 
 
 

 
 
 
Jonathon Campaigne 
Executive Director 
PRIDE Africa 
100 North Pitt Street, Suite 202 
Alexandria, VA 22314 
USA 
Tel. 703-519-7778  
 
Anita Campion 
Director 
MicroFinance Network 
733 15th St. NW, Suite #700 
Washington, D.C. 20005 
USA 
Tel. 202-347-2953 
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