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  مقدمة

لكــن المــأوى.  ]هــو[يفكــرون فيــه شــيء وثــاني  ،فــي عــّم إذا كــان لــديهم طعــام أم الأوًال يفكــرون نــا] ئ[عمالإن 
 ؟" فيها منفسكأأن تروا  ونوفي أي مرحلة تود؟ وما هي الخطوة التالية؟ سعداء م"هل أنت همعندما تسأل

  سيف ناهد، براك أوغندا -

ال & ، و )SKSإس ( هوٕاس كيـ، سـباندانا مثـلشـتى أصـغر قـروض مـن مؤسسـات تمويـل حصـلت علـى لقد 
قليـل مـن المقترضـين الـذين لكـن جيـدة، منهـا تجربـة . وكـان االقتـراض ودوف رداشـاوأنابيرانا، و  )،L&T(تي 

لــم نقــم بــأي ، المرحلــةفــي هــذه و  ...الرصــيد المتبقــيوا التقــدم لســداد ، ورفضــهمضــو قر يســددوا يعيشــون هنــا لــم 
عمليـة اإلقـراض، حتـى فـي  مؤسسات التمويـل األصـغرونرغب في أن تشرع  أية قروض.عمل ألننا لم نتلق 

    طفالنا.ألدفع الرسوم المدرسية نى لنا يتس

  حيدر أباد، الهندوالية ريخا، عميل التمويل األصغر في بهجيا  -

التي قضت الكوارث الطبيعية متمثلة في واجهنا صعوبات من قبل قد و . لتمويل األصغرعلى اصعًبا كان هذا العام 
تضيق الخناق التي في المغرب والبوسنة، والحكومات  ةوالفلبين، واألسواق المحموم بنغالديشالعمالء في على أعمال 

أصبنا بصدمة وا أو على عمالء التمويل األصغر في زيمبابوي. لكن جعلى مؤسسات التمويل األصغر في نيكارا
هذه أحد أجزاء لى انهيار كبير في إيتحول  -الهند  - في سوق كبير  اسريعً  اونحن نراقب نموً خالل العام الماضي 

  .إلى مساعدتهمسعينا الذين لعمالء با احقيقيً  اضررً ألحق األمر الذي ، أندرا براديشوالية و وهالسوق، 

إننا . المعرفة هم أفضلتعرفممعهم و عن كثب الذين يعملون واألفراد ، من المهم أن نستمع إلى العمالء كهذا في وقتو 
 من الخدمات الماليةيستفيدون حثون عنه عندما يبعّم سأل ن -العمالء ميزة واقع من هذا المجال  معالجةبحاجة إلى 

. ألسرهمألنفسهم و  همن تحقيق ما كانوا يرغبون فيتمكنهم جهودنا للتأكد من أن األدوات التي نقدمها  ومضاعفة –
أخصائيين أطفالي وأن يصبح ، الخاص بيتيأمتلك "أود أن  :التمويل األصغر في بوليفياأحد عمالء يقول بيتي فالدا، 

  صحة جيدة".يتمتعوا بأن و  ينمحترف

الغذاء وهي نفسها  ةالثالث األموريبحثون عن عمالئه ، أن معظم أوغندا ناهد، المحلل المالي لدى براكالسيف ويرى 
  ا،قائمة سيف، مضيفً على مؤسسة فينكا بيرو، دى ناو، المدير التنفيذي لويوافق إيريس الوالمأوى وتعليم أطفالهم. 

عـيش و  علـى التحـرر مـن العنـفمنصـًبا [عمالئنـا] تركيـز كـان المعلومـات،  وتبـوبفعـًال عندما ترى البيانـات 
، ولكــن فحســب إلــى المدرســة، ولكــن لــيس إلــى المدرســةفــي الــذهاب طفــال األانتظــام وبــالطبع  ،متناســقةحيــاة 
  .احترافيةمهنة إلى 

 ةمعرف سمعةالذين يحظون بيل األصغر مؤسسات التمو مدراء لتقرير هذا العام، أجرينا مقابالت مع عدد من وبالنسبة 
، نتفاجأكان يتعين علينا أال ربما و . عمالءهم عن آمال وأحالمالمدراء هؤالء  لىطرحنا أسئلة عو . ئهماحتياجات عمال

مؤسسة في ، الذي يشغل منصب العضو المنتدب وقال جون دي ويت تهم.اجابستابمدى تشابه  فوجئناولكن 

حيث يركز 
[عمالئنا] على 

التحرر من العنف
وعيش حياة 

متناسقة، وبالطبع
انتظام األطفال في

الذھاب إلى 
المدرسة، ولكن 
ليس إلى المدرسة

فحسب، ولكن 
للحصول على 

- مھنة احترافية. 
إيريس النو، 
 فينكا، بيرو
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آن وشدد تعليم لألطفال، والغذاء، والمأوى." ال" "،الرئيسيةالثالثة األمور نها إ" :أفريقيا الصغيرة في جنوبالمشروعات 
 مساكنهمشاهدوا فونكوز في هايتي، على أهمية المأوى اآلمن بالنسبة لألشخاص الذين مؤسسة هاستينجز، مدير 

أن بفي الفلبين ) NWTF(ر تومورو نيغروس وومن فو مؤسسة من جيلبرت مارامبا وأخبرنا . في اآلونة األخيرة مدمرة
  بالنسبة لبعض العمالء: ةكون صعبتقد  ة المدىخطط طويلالاألسئلة المتعلقة ب

المـدى البعيـد؟ علـى ا أنفسـهم حًقـيعتنـون بهـل ، فإن السـؤال هـو افقرً الشريحة األشد ...  إذا كنت تتحدث عن
اليوم تلـو اآلخـر به  ونمتلشيء الوحيد الذي يهأن] معظمهم ال يفعل ذلك. اب[تفيد هل لديهم أحالم؟ تجربتي 

كبيـر جهـد بذل ا حقً تعين علينا التحدث معهم،  ناا. لذلك عندما بدأعلى قيد الحياة اليوم وغدً البقاء  يةهو كيف
تحقيـق لـديهم القـدرة علـى  وأن ،ث عـن أحالمهـميالحدبلسماح لهم او  منهم، اتالستخالص اإلجابفي محاولة 

األمل مـن جديـد، لـديهم هـذه القـدرة علـى الوصـول إلـى المكـان الـذي مباشرة هم القدرة على لدي، و ه األحالمهذ
عـن الحـديث لـذلك مـن السـهل و فقراء، الذين هم ليسو عمالء اليريدون الذهاب إليه ... وبطبيعة الحال، لدينا 

  .أعلى ، ودخلأفضل التعليم، وسكنفي ا دائمً المتمثلة أحالمهم ... 

يرغب إلعادة تركيز جهودنا على ما سانحة فرصة كتحديات الراهنة في مجتمع التمويل األصغر الإننا ننظر إلى 
يحقق ا للعيش، والتعليم الذي آمنً  انهم يريدون وجبات منتظمة لجميع أفراد األسرة، ومكانً إ. بشدة تحقيقهفي عمالئنا 

ة نظمغيرها من أصمم خدماتنا المالية و ون، اخاصة بن عصا قياسكعندما نستخدم هذه المعايير و . ألبنائهم حياة أفضل
لتساعدهم على عمالئنا يستخدمها  نمن الممكن أوفر أداة نلعمالئنا تحقيق هذه األهداف، فإننا يتسنى  حتىالدعم 

  تحرر من أغالل الفقر.ال

يريد [العمالء] 
وجبات منتظمة 

لجميع أفراد األسرة،
كانًا آمنًا للعيش، وم

والتعليم الذي يحقق 
حياة أفضل ألبنائھم.
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  الملخص التنفيذي

 ٢٠٥،٣١٤،٥٠٢لى إ الوصولبأنها حققت تمويل أصغر مؤسسة  ٣،٦٢٥، ذكرت ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في 
. للمرة األولىعلى قرض حصلوا عندما  افقرً األفراد األشد من بين كانوا عميل  ١٣٧،٥٤٧،٤٤١نهم من بي ١،عميل

 ةمؤسس ٦٠٩. وقدمت ١١٣،١٣٨،٦٥٢ أو بالمائة ٨٢.٣بلغت نسبة النساء ا، فقرً األشد هؤالء العمالء ومن بين 
  .٢٠١١في عام  )IAPsخطط عمل مؤسسية (تمويل أصغر 

بالمائة  ٥٦.٥الذين تم ذكرهم: وهذا يعني أن العمالء األشد فقًرا من  ٢٪٥٦.٥مجتمعة  ٦٠٩الوتمثل هذه المؤسسات 
لكل  فرادعلى افتراض خمسة أو شر هذا التقرير. عندما نُ عام أقل من عمرها ، ةثحديبيانات تعد البيانات الواردة من 

على  ،٢٠١٠نهاية عام بحلول الذين تم الوصول إليهم  ،افقرً شد مليون عميل من العمالء األ ١٣٧.٥أثر فقد أسرة، 
  .مليون فرد من أفراد األسرة ٦٨٧.٧حوالي 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١: األرقام كما في ١الجدول 
 النتيجة نقطة البيانات

 ٣١- ١٩٩٧ديسمبر ٣١عدد مؤسسات التمويل األصغر التي قدمت تقارير (البيانات اعتباًرا من
 )٢٠١٠ديسمبر 

3,652 

 609 )٢٠١٠ديسمبر ٣١عدد مؤسسات التمويل األصغر التي قدمت تقارير (البيانات اعتباًرا من

 %56.5 ٢٠١١عدد العمالء األشد فقًرا الذين تمثلهم مؤسسات التمويل األصغر التي قدمت تقارير في عام 

 205,314,502 )٢٠١٠ديسمبر٣١إجمالي عدد العمالء (كما في

 153,306,542 )٢٠١٠ديسمبر٣١النساء (كما فيإجمالي عدد 

 137,547,441 )٢٠١٠ديسمبر٣١إجمالي عدد العمالء األشد فقًرا (كما في

 113,138,652 )٢٠١٠ديسمبر٣١إجمالي عدد العميالت األشد فقًرا (كما في

                                                 
الون مقيدين في )، كان العمالء في والية أندرا براديش ما يز ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(التي تغطي السنة المنتهية في  ٢٠١١عندما قمنا بجمع البيانات في أوائل عام   ١

كانت ما تزال  دفاتر مؤسسات التمويل األصغر، ويعاملون معاملة المقترضين النشطين. وعلى الرغم من أن عمليات االسترداد لم تكن وشيكة، إال إن قروضهم
، لم يتحسن ٢٠١١أغسطس  ٣١. لكن كما في يوًما. ولهذا السبب، قمنا بتضمين هؤالء العمالء في مجموع األعداد ٩٠في الحسبان ألنها كانت متأخرة بأقل من 

بالمائة، ومرتفعة  ١٠الوضع في والية أندرا براديش حتى اآلن. وتم تسجيل معدالت سداد منخفضة في مؤسسات التمويل األصغر في والية أندرا براديش بنسبة 
ة من أرقام والية أندرا براديش تم طرحها من حسابنا إلجمالي العمالء بالمائ ٩٠بالمائة. هذا ونفضل االعتدال في أرقامنا، ولذا في هذه الحاشية،  ٥٥بنسبة 

بالمائة من عمالء والية أندرا براديش من إجمالي العمالء الذين تم الوصول إليهم والبالغ عددهم  ٩٠والعميالت األشد فقًرا على مستوى العالم. ففي حال طرح 
بالمائة من العمالء األشد فقًرا في والية أندرا براديش من إجمالي العمالء  ٩٠؛ وفي حال طرح ١٩٩،٨٨١،٢٨٢العدد إلى ، فسوف ينخفض ٢٠٥،٣١٤،٥٠٢

بالمائة من العميالت األشد  ٩٠؛ وفي حال طرح ١٣٢،٤٥٩،٢٠٧، سوف ينخفض العدد إلى ١٣٧،٥٤٧،٤٤١األشد فقًرا الذين تم الوصول إليهم والبالغ عددهم 
، فسوف ينخفض العدد إلى ١١٣،١٣٨،٦٥٢درا براديش من العميالت األشد فقًرا الالتي تم الوصول إليهن والبالغ عددهن فقًرا الالتي ينتمين إلى والية أن

١٠٨،٢٣١،٧٦٠.  
الوطني  ، عندما أنهينا عملية جمع البيانات، كان بنك الهند٢٠١١أغسطس  ٣١هذه النسبة أقل بكثير مما كانت عليه في تقارير السنوات السابقة ألنه، كما في  ٢

، ال يزال يجمع بيانات من مكاتبه اإلقليمية، ولم يستطع تزويد الحملة ٢٠١١مارس  ٣١)، الذي تنتهي سنته المالية في NABARDللتنمية الزراعية والريفية (
إلى  ٢٠٠٢شد فقًرا الذين تم ذكرهم في تقرير عام بالمائة من العمالء األ ١٠بالعدد النهائي. ولذا، ينقص البيانات الحالية، الواردة في هذا التقرير، رقم ارتفع من 

 ٩٤.٨وكانت هذه األرقام مساوية لألرقام المقدمة في العام الماضي، لكانت نسبة  NABARD. ولو كنا استلمنا أرقام بنك ٢٠١١بالمائة في تقرير عام  ٤١
الواردة في هذا التقرير  NABARDبالمائة عمرها عام أو أكثر. وكانت أرقام بنك  ٥.٢بالمائة من البيانات المتوفرة لدينا في هذا التقرير نسبة حديثة والباقي 

  شهًرا أو أقل. ١٨بالمائة من البيانات في هذا التقرير عمرها  ٩٤.٨، وهو ما يعني أن ٢٠١٠مارس  ٣١اعتباًرا من 

ديسمبر  ٣١كما في 
، ذكرت ٢٠١٠
مؤسسة  ٣،٦٢٥

تمويل أصغر بأنھا 
حققت الوصول إلى 
٢٠٥،٣١٤،٥٠٢ 
عميل، من بينھم 
١٣٧،٥٤٧،٤٤١ 

عميل كانوا من بين 
األفراد األشد فقًرا 

عندما حصلوا على 
قرض للمرة األولى.
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لبيانات المقدمة من من ا ٣التحققالحملة استطاعت ، ٢٠١١ومن بين المؤسسات التي قدمت تقارير في عام 
من بالمائة  ٥٣نسبة أسرة من األسر األشد فقًرا: وهو ما يعني أن  ٧٢،٣٨٥،٩٧٢، التي تمثل ٣٢٨المؤسسات ال

التحقق منها. ويمكن االطالع على قائمة كاملة تم حالية و النسبة الهي الذين تم ذكرهم إجمالي األفراد األشد فقًرا 
  .١الملحق ذا التقرير في هها لالتحقق منالتي تم المؤسسات ب

 ١٣٧.٥البالغ عددهم المقدمة للعمالء األشد فقًرا القروض تؤثر ، فرادتتألف من خمسة أعميل متوسط أسرة مع و 
من إجمالي عدد سكان االتحاد  أكثرعدد أفراد نسمة. وهذا يمثل مليون  ٦٨٧.٧على ما مجموعه مليون عميل 

يزال ما الفقر إال إن ، انتشارهفي أصغر لرغم من أن التمويل األصغر لم يعد على او روسيا.  إلى باإلضافة األوروبي
  ا.مستمرً 

  :هما نيهدفعلى  ٤ان األصغرماالئتحملة قمة تنطوي 

على أفقر األسر في العالم، وخاصة النساء في تلك األسر، أسرة من مليون  ١٧٥حصول ضمان على العمل  - ١
  .٢٠١٥الخدمات المالية والتجارية بحلول نهاية عام من وغيرها  ةالحر األعمال جل ألاالئتمان 

والتي تم تعديلها مراعاة يوم، في ال ٥أمريكيدوالر  ١.٢٥عتبة مليون أسرة  ١٠٠تخطي العمل على ضمان  - ٢
  .٢٠١٥و  ١٩٩٠ما بين في الفترة لتعادل القوة الشرائية، 

التي االنتكاسات أن رغم  ٢٠١٥وعد النهائي في عام نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف األول بحلول المإننا 
  خطر.للنمونا المطرد عرضت  ،أندرا براديشفي أماكن مثل والية  ،حدثت

) أنه ١(: هما تحقيق لسببينفي الاألصعب الهدف أنه سيكون كنا نعلم ، ٢٠٠٦عندما وضعنا الهدف الثاني في عام و 
أن تثق في إلى الكفاف  مرأة من مجردحيث تنتقل ال. التحولحداث إيتطلب في جوهره ) ٢(، وكبيريمثل تحدي قياس 

عرضة للصدمات الخارجية ألن تي تم تمكينها المرأة ولم تعد العائلتها. لر حياة أفضل لنفسها و يتوفبمقدورها أنه 
تقدم الدعم ا أن تنتمي اآلن إلى شبكة اجتماعية غنية أيضً المرجح . ومن هاأصولها ودخلمن اآلن عائلتها قد زادت 

لتحدي المتمثل في قياس هذا التمكين، هذا التحول في حياة العمالء، من عدم وجود وينبع افي األوقات الصعبة. 
ما تزال الحملة ومع أن  عميل.يبدأ فيه الأو من أي عام  ١٩٩٠من عام ابتداًء الفقر على مستوى بيانات أساسية 

مواجهة هذا التحدي من  ت، حاولوالتحقق من ذلك لخروج من الفقراالتي تقيس حركة البيانات  جمعمن أجل  تكافح
  بنغالديش والهند. وهما لعالمفي اللتمويل األصغر أكبر سوقين قطرية في إجراء دراسات مسحية خالل 

أدارها التي ، بنغالديشمن دراسة مستمدة نتائج ، قدمنا ٢٠١١عام االئتمان األصغر لحملة قمة تقرير حالة في و 
الدراسة أنه على مدى السنوات واكتشفت . التي تتخذ من داكا مقًرا لها االقتصاديةمجموعة األبحاث من زهير  سجاد
، بنغالديشفي أسرة من أسر التمويل األصغر مليون  ٢ما يقرب من صافي أن )، ٢٠٠٨-١٩٩٠الماضية ( ١٩ال

  ش.يفي اليوم في بنغالدمريكي أدوالر  ١.٢٥عتبة تخطت ، فرد أسرةمليون  ١٠بما في ذلك ما يقرب من 
                                                 

المسؤولين، وتم تزويده باألرقام، ويرى أن المؤسسة واألرقام المقدمة موثوقة  من خالل عملية التحقق، تعني الحملة بأن المتحقق "قام بزيارة البرنامج وقابل كبار ٣
  وذات مصداقية". 

الخاصة بالقمة، يشير أي ذكر "لالئتمان األصغر" إلى البرامج التي توفر االئتمان لألعمال الحرة وغيرها من  ١٩لغرض هذا التقرير، وحملة االلتزام للعام ال ٤
  ارية (بما في ذلك االدخار والمساعدات الفنية) لألفراد الفقراء جًدا.الخدمات المالية والتج

  فيما يلي تدل $ على العملة األمريكية.  ٥

تشير دراسة
الھند] إلى أن [

صافي ما يقرب 
ماليين تسعة من 

أسرة مشاركة في
التمويل األصغر، 

بما في ذلك ما 
 ٤٥يقرب من 

مليون فرد أسرة،
١.٢٥تخطى عتبة

دوالر أمريكي في 
اليوم فيما بين 

 ١٩٩٠الفترة 
 .٢٠١٠و
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في الهند من مؤسسة  جراها شوباشيس غانغوبادهياالحملة نتائج دراسة مماثلة أنشرت ، ٢٠١١عام  أغسطسفي و 
في التمويل األصغر، بما  مشاركةمعيشية ماليين أسرة  ٩. وتشير الدراسة إلى أن صافي ما يقرب من يةالتنمية الهند

و  ١٩٩٠الفترة بين فيما في اليوم أمريكي دوالر  ١.٢٥عتبة تخطى ، فرد أسرةمليون  ٤٥في ذلك ما يقرب من 
دوالر  ١.٢٥الفقر يعيشون تحت عتبة كانوا في الهند من العمالء بالمائة  ٣٧أن إلى التقرير تشير تقديرات . و ٢٠١٠

التي  صغرتمويل األال إلى حد كبير قبل أزمةوتم استكمال هذا المسح البرامج. أحد لى إ وافي اليوم عندما انضم
  .المشمولة بالخدمة، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد األسر أندرا براديشفي والية  ٢٠١٠اندلعت في نهاية عام 

لحملة هذا العام، الذي ورد لأكثر من نصف العدد اإلجمالي لعمالء التمويل األصغر  نالهند وبنغالديش تمثالأن مع و 
بحلول عام الهدف الثاني بلوغ عدم ا تقريبً إلى أنه يكاد يكون من المؤكد ستقراء االعن طريق هذه الدراسات تشير 
بعيد المنال، أمر تحقيق هذا الهدف لماذا يبدو تفسير هذا التقرير لذا يحاول للحملة، و متواضع تحقيق هذا و . ٢٠١٥

  .على صعيد تحقيقهتقدم إحراز في األصغر تمويل ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الو 

في جميع أنحاء العالم، وخاصة األزمة  التمويل األصغرالتهديدات التي تواجه قطاع نناقش في تقرير هذا العام، و 
مستويات خطيرة من المديونية نتجت ، لم يسبق لها مثيل بعد فترة من النمو والمنافسةو الراهنة في جنوب الهند. 

التي بعض المبادرات المثيرة على ا أيضً ونلقي نظرة ر السمعة. ها زيادة مخاطر االئتمان ومخاطت، تلللعمالء المفرطة
  لهذه التحديات. ىتصدت

  أندرا براديشلعمالء: حالة والية باوٕالحاق الضرر النمو والمنافسة 

لحملة قمة المبلغ عنهم عمالء عدد الفي  التزايدمن  بالمائة ٦٨على مدى السنوات الخمس الماضية، شكلت الهند 
مؤسسات للتمويل أربع أكبر ، موطن أندرا براديشكثير من هؤالء العمالء في والية ويعيش ال. صغراالئتمان األ

 اربطهي)، و SHGsالذاتي ( العونمجموعات شجع ي الواليةعن برنامج تدعمه  في البالد، فضالً كانت  ٦األصغر
  المؤسسات المالية الرسمية.ب

ووصلت و الوالية، مليون عميل في  ١٧أكثر من إلى  يمجموعات العون الذاتوصلت ، ٢٠١٠بحلول نوفمبر و 
العديد من العمالء على قروض من عدة حصل . و عميل ماليينستة إلى أكثر من  التمويل األصغرمؤسسات 

أكثر من  أندرا براديشلألسرة الواحدة في والية األصغر دين التمويل متوسط األمر الذي جعل مصادر مختلفة، 
 ٨٣أن واكتشفت إحدى الدراسات  ٧في الهند. أخرىواليات في لألسرة دوالر  ١٥٠أقل من بة دوالر، مقارن ١،٧٠٠
هم حصل على قروض من أكثر من مصدر، والعديد منالوالية حصلوا على من عمالء التمويل األصغر في  بالمائة
: :)سيجاب(الفقراء ة المجموعة االستشارية لمساعدصادر عن تقرير ولخص  ٨في نفس الوقت.أو أكثر قروض أربعة 

                                                 
 لالمحدودة للتمويل األصغر، مؤسسة أسميثا ميكروفين المحدودة، ومؤسسة شير ميكروفين المحدودة، ومؤسسة سبندانا سفورتي فاينانشا SKSمؤسسة  ٦

  المحدودة.
)، ٢٠١٠(نيو دلهي: الحصول على الخدمات اإلنمائية، منشورات سيج، ٢٠١٠: تقرير حالة القطاع لعام التمويل األصغر في الهندنيفاسان، إن. سري ٧

http://www.microfinanceindia.org/uploaded_files/publication/1311572030.pdf.  
)، ٢٠١٠، IFMRبراديش (تاميل نادو، الهند: أبحاث دي. جونسون وٕاس. ميكا، الحصول على التمويل في والية أندرا  ٨

http://www.ifmr.ac.in/cmf/publications/wp/2010/CMF_Access_to_Finance_in_Andhra_Pradesh_2010.pdf.  

توحي الصورة التي 
رسمتھا البيانات بأن 
األسر في والية أندرا

براديش [حصلت] 
العديد من على 

القروض والديون 
[أكثر] [مما بدا] 

ممكن احتماله، إذا ما
أخذنا في االعتبار 

مستويات دخلھا 
وقدرتھا على السداد.

سيجاب، مذكرة 
مناقشة مركزة رقم 

٦٧ 
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الديون العديد من القروض و على ] حصلت[ أندرا براديشأن األسر في والية بها البيانات تالصورة التي رسمتوحي "
  ٩ا على السداد."وقدرته هامستويات دخلإذا ما أخذنا في االعتبار كن احتماله، ممبدا] ما م] [أكثر[

في لتمويل األصغر ل ة، أكبر مؤسسالمحدودةس. ميكروفاينانس اس. كيه. امؤسسة طرحت ، ٢٠١٠عام في يوليو و 
مليون  ١٥٥األولي االكتتاب العام طرح بلغ و العام األولي. االكتتاب )، آنذاكمليون عميل  ٧بما يربو على الهند (
 ممة أسهمهمليون دوالر قي ١٩٥أيًضا ن و ن الحاليو المساهموباع دوالر. بليون  ١.٥الشركة بنحو قيم و مؤسسة للدوالر 

  ١٠.أضعاف ةبأربع للشركةمن القيمة الدفترية أكبر في سعر السهم الذي كان مع تحقيق أرباح كبيرة الطرح، هذا في 

لى إيشير باعتباره نجاح االكتتاب أشاد بعض فالب. مؤسسةهذه الفي على عملية االكتتاب الصحافة ردود فعل وتباينت 
التي ثروة الآخرون على بينما ركز في الهند.  التمويل األصغراصة بالخألموال غير محدودة لمصادر ذو مستقبل 
المفاجأة  وكانت. بجانبها المسيئةالتحصيل مزاعم ممارسات مع وضع ، مؤسسةالفي  نو ن والمؤسسو المستثمر جناها 

  .براديش أندراحاالت انتحار من قبل عمالء التمويل األصغر في والية بتفيد بوجود وردت ادعاءات عندما المذهلة 

من النسائية  مجموعات العون الذاتيحماية مرسوم يقضي ب"بإصدار ، ردت حكومة الوالية ٢٠١٠في أكتوبر و 
أخرى، مراسيم هذا المرسوم، من بين و  ١١."أندرا براديشصغر في والية االستغالل من جانب مؤسسات التمويل األ

كل من  ا بدالً تسديد القرض شهريً ويقضي بلعمالئها، مؤسسات التمويل األصغر تقرضه المبلغ الذي يمكن أن يحدد 
شبكة لفي مكاتب الحكومة المحلية. ونتيجة لذلك، أفاد ماثيو تيتوس، الرئيس التنفيذي جميع السداد أسبوع، وأن يتم 

في  التمويل األصغرعمليات توقفت لقد "، في الهند خدمات التمويل األصغرالتي تقدم  اتشبكإحدى ال، دهان- سا
  ١٢".ءببط أندرا براديشية وال

معدل وانخفض لعمالء. على اقروض من مؤسسات التمويل األصغر تتعلق باللم تكن هناك أي عقوبات جديدة و 
غذيه العناصر السياسية المحلية ت، وبرز أيًضا التأخر المتعمد عن السداد. بالمائة ١٠استرداد القروض إلى أقل من 

القيام التمويل األصغر ن لمؤسسات و ن الميدانيو الموظفولم يستطع . ةاضحو  ةسياسي ألغراضعمالء التضلل التي 
مؤسسات التمويل وواجهت الجديد. الوالية ا لقانون ينظر إليها وفقً التي عقابية الجراءات اإلبسبب  التحصيلمهام ب

  ."القروض ضعف استردادمسألة السيولة و بسبب  هاعمليات نهاءاألصغر الصغيرة خطر إ

وذوي العالقة والعمالء  ءعضااألباستطالع آراء دهن -قامت مؤسسة سا، ٢٠١١الربيع والصيف من عام في فصلي و 
اآلخرين (المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ووسائل اإلعالم) لمعرفة المزيد عن األسباب التي أدت إلى أزمة والية 

المائة مؤسسات التمويل األصغر معظم أن ن ده-مؤسسة سا واكتشفتواآلثار المترتبة على القطاع.  أندرا براديش

                                                 
(واشنطن العاصمة: سيجاب،  ٦٧، رقم : اآلثار العالمية المترتبة على أزمة التمويل األصغر في الهند"، مذكرة مناقشة مركزة٢٠١٠، "والية أندرا براديش سيجاب ٩

٣)، ٢٠١٠ ،http://www.cgap.org/gm/document-1.9.48945/FN67.pdf.  
 ٦٥رقم  جي. تشين وآخرون، "طرح أسهم التمويل األصغر الهندي لالكتتاب العام: االكتتاب العام األولي لمؤسسة اس كيه اس،" مذكرة مناقشة مركزة، ١٠

  .http://www.cgap.org/gm/document-1.9.47613/FN65_Rev.pdf)، ٢٠١٠(واشنطن العاصمة: سيجاب، 
١١ http://indiamicrofinance.com/wp-content/uploads/2010/10/Andhra-MFI-Ordinance.pdf  
  .٢٠١١كتبنا هذا التقرير في صيف عام  ١٢

دھن - سا شبكةاكتشفت 
أن معظم مؤسسات

التمويل األصغر المائة 
التي شملتھا الدراسة، 

تفتقر إلى المبادئ
متعلقة التوجيھية ال

باإلقراض لعمالء 
مؤسسات التمويل 

األصغر األخرى  ولم 
تطبق أنظمة لقياس

مستوى مديونية 
 العمالء.
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اإلقراض لعمالء مؤسسات التمويل األصغر األخرى المتعلقة بالمبادئ التوجيهية إلى التي شملتها الدراسة، تفتقر 
  ١٣.)٢(الشكل العمالء لقياس مستوى مديونية  ةنظملم تطبق أو  )١(الشكل 
  صغر: المنافسة والتعاون بين مؤسسات التمويل األ١الشكل 

  

  مؤسسات التمويل األصغرتقييم مديونية العمالء بحسب : ٢الشكل 

  

خضـع مؤسسـات لتمويل األصـغر يُ لقانون مشروع وضع على دهن وغيرها مع الحكومة الهندية -وقد عملت مؤسسة سا
لقــانون مشــروع ال ةالحاليــالصــيغة . وأخبرنــا تيتــوس قــائًال: "يبــدو أن التنظيميــة المركــزيلبنــك االتمويــل األصــغر لســلطة 

                                                 
نشورة تم التكليف بإجراءھا من قبل حملة قمة االئتمان األصغر، واشنطن دھان لحملة قمة االئتمان األصغر"، وثيقة غير م-ساشبكة ام. تيتوس، "تقرير من  ١٣

  .١٠/٨/٢٠١١العاصمة، 
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مــن تشــريعات تهــدف إلــى مواجهــة  التحــديات طويلــة األمــد التــي واجههــا قطــاع شــامًال جــزًءا تعتبــر ) ٢٠١١(أغســطس 
خــدمات شــاملة مــن الممكــن أن تقــدمها مؤسســات التمويــل األصــغر، بمــا فــي ويقتــرح مشــروع القــانون التمويــل األصــغر. 

هــا مــن الخــدمات". وكمــا فــي هــذه الصــياغة، تــم تقــديم مشــروع القــانون والتقاعــد والتــأمين وغير االدخــار والتحــويالت ذلــك 
  إلى البرلمان الهندي وينتظر الموافقة عليه.

علـى المترتبة وآثارها  أندرا براديشلنا بعض وجهات النظر حيال أزمة والية  ايقدملتحدثنا مع اثنين من المصرفيين وقد 
الــذي يشــغل روبــرت أنيبــالي ألزمــة فــي واليــة أنــدرا بــراديش كــل مــن اتنــاول ، ١اإلطــار فــي و صــناعة التمويــل األصــغر. 

العضو المنتدب فـي صـناديق االسـتثمار الذي يشغل منصب أسعد محمود ، و تمويل األصغرللمدير سيتي بنك منصب 
 دعميـوضـوح فـي التنظـيم والحاجـة إلـى وجـود هيكـل ضـرورة العلـى أنيبـالي شدد و دويتشه بنك. في ة العالمية االجتماعي

إلــى النظـر بصــراحة فــي محمــود يـدعونا و ومـا شــابه ذلــك. الســداد،  ةنظمــوأهـذا القطــاع، بمــا فـي ذلــك مكاتــب االئتمـان، 
أن نــولي األزمــة، ويقــول يجــب هــذه مؤسســات التمويــل األصــغر والجهــات المانحــة والمســتثمرين فــي ه تــلعبالــدور الــذي 

  ، واألداء االجتماعي.أسعار الفائدة ، وشفافيةمالءالعلبنات البناء األساسية مثل حماية ب مزيد من االهتمام

: تأثير األزمة١اإلطار 

  بوب أنيبالي: "الوضوح الذي يحقق االستقرار"

أوضحت أزمة التمويل األصغر في والية أندرا براديش 
بجالء الحاجة إلى الوضوح في التنظيم. وكما شاهدنا 
ة في أسواق أخرى، كلما افتقرت إلى الوضوح في البيئ

عادة سار في الالتنظيمية، المقترنة بالنمو السريع، 
شيء ما بشكل خاطئ. وفي هذه الحالة، كادت هذه 
األزمة تقضي على صناعة التمويل األصغر في والية 
كبيرة من واليات دولة مهمة للغاية، وسيؤدي ذلك على 
األرجح إلى الكثير من األضرار الجانبية للمؤسسات 

  .في جميع أنحاء البالد

ورأينا في الهند صناعة تخطت الرقابة، ووصلت إلى 
مليون شخص. [وهذا الصناعة] بحاجة اآلن إلى  ٣٠

جزء من الطيف الكامل للخدمات كأن ينظر إليها 
المالية في الهند. وال يهم إذا تم توفير االئتمان من 
خالل منظمة غير حكومية أو مؤسسة مالية بنكية أو 

ان المتبادل، وٕانما يجب غير بنكية، أو مجتمع الضم
  أن يندرج تحت نفس اإلطار التنظيمي.

ويتيح الوضوح التنظيمي للسوق العمل حتى عندما ال 
يكون التنظيم هو األفضل. حتى إن البيئات التي  بها 

حدود قصوى ألسعار الفائدة يوجد فيها أسواق نشطة، 
ألن المؤسسات المالية والمستثمرين يعرفون القواعد 

ملهم. ويعتبر عدم الوضوح أسوأ ما يمكن أن وكيفية ع
يحدث في سوق ما. وهذا ما نراه اآلن في الهند. 
وبتقديم تشريعات [وطنية] جديدة أمام البرلمان، شرع 
المستثمرون في القيام باستثمارات مرة أخرى [في] 
تشغيل مؤسسات التمويل األصغر خارج والية أندرا 

يستثمر. وال يزال براديش. لكن داخل الوالية ال احد 
الغموض يحيط حتى اآلن بما إذا كانت لوائح الوالية 
أو اللوائح الفدرالية تتسم بالتميز أم ال. ونتيجة لذلك، 
عاد العمالء، الذين اعتادوا الوصول إلى طيف كبير 
من مقدمي خدمات التمويل األصغر، اآلن إلى 

  مقرضي المال للحصول على القروض.

ح في التنظيم واإلشراف، فإن وباإلضافة إلى الوضو 
األسواق المالية في حاجة إلى بنية مناسبة لتقديم الدعم 
لها، أشياء من قبيل مكاتب االئتمان وأنظمة الدفع. 
وبتطبيق هذه األشياء، تتوفر لديك أنظمة اإلشراف 
وهياكل تقديم التقارير التي تساعد على تحقيق مزيد 

  من االحتراس في النظام.

يعتبر عدم الوضوح 
أسوأ ما يمكن أن

يحدث في سوق ما. 
وھذا ما نراه اآلن في 
الھند. ونتيجة لذلك، 
عاد العمالء، الذين 

اعتادوا الوصول إلى 
طيف كبير من مقدمي 

ل خدمات التموي
األصغر، اآلن إلى 

مقرضي المال للحصول
بوب –على القروض. 

  انيبالي، سيتي بنك
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 ٤٠فـــي  التمويـــل األصـــغرك، اشـــتغلنا بففـــي ســـيتي بنـــ
دولــة. وســعينا إلــى تبــادل أفضــل الممارســات والــدروس 
المستفادة في جميـع هـذه األسـواق حتـى يتسـنى تطبيقهـا 
ـــــذل العنايـــــة  ـــــة. وكجـــــزء مـــــن ب ـــــى األوضـــــاع المحلي عل
ـــة، تفحـــص عملياتنـــا المحليـــة مـــا إذا كـــان هنـــاك  الواجب

الالزمـة لـدعم وضوح في اللوائح والبنية الماليـة الداعمـة 
  النمو [الصحي] في التمويل األصغر.

  "الحقيقة تحررك"أسعد محمود: 

فــي التمويــل األصــغر أزمــة إلــى األفــراد كثيــر مــن ينظــر 
قضــية سياســية فــي المقــام علــى أنهــا واليــة أنــدرا بــراديش 

ـــك ال أوافـــقلكـــن األول.  ـــى ذل ـــاك أبعـــاد مـــع أن . عل هن
من ذلك بكثير، كبر أبالتأكيد، فإن المشكلة لها سياسية 

كبيــر مــن المشــكلة مــع مؤسســات التمويــل الجــزء يبــدأ الو 
  والمستثمرين والجهات المانحة التي تدعمها.

حســـــن نمـــــن هـــــذه األزمـــــة، و نســـــتفيد كصـــــناعة كنـــــا ذا إ
نظــر فــي يتعــين علينــا ال، نتيجــة لــذلك التمويــل األصــغر

الحقيقــــــة عــــــن أنفســــــنا. الحقيقــــــة هــــــي أن الكثيــــــر مــــــن 
  عمالئها.لها بال عالقة  غرالتمويل األصمؤسسات 

ـــى ركـــزت صـــغر األتمويـــل المؤسســـات العديـــد مـــن و  عل
زيـــــادة وتيـــــرة نموهـــــا. ل انمطًيـــــ انهًجـــــاســـــتخدمت النمـــــو و 
لتســـــويق وأهملـــــت الجانـــــب االجتمـــــاعي إلـــــى ا توهرعـــــ

المـــــــانحين منـــــــا مـــــــن فـــــــي هـــــــذه العمليـــــــة. و  اعمالهـــــــأل
علــى النمــو اإلقبــال الشــديد هــذا مــن يغــذي والمســتثمرين 

  .تطلعاتناا و تمويلنب

تمويـل التحـدث مـن قبـل فـي هـذه لقد رأينا أنواع األمـور 
ـــــد  هـــــذه داخـــــل مـــــن المؤسســـــات األصـــــغر، لكـــــن العدي

الصــــناعة لــــم تتخــــذ الخطــــوات الالزمــــة لمنــــع ذلــــك مــــن 
الحــدوث مــرة أخــرى. فمــاذا علينــا أن نفعــل؟ دعونــا نبــدأ 

وضـــع اللبنـــات األساســـية، مثـــل الحملـــة الذكيـــة لحمايـــة ب
مــــن أجــــل شــــفافية التمويــــل األصــــغر [بــــادرة ومالعمــــالء 

ـــدة]. ا ـــا لشـــفافية فـــي تحديـــد أســـعار الفائ ـــى إنن بحاجـــة إل
 تطـــوير بطاقـــات األداء التـــي تظهـــر األداء االجتمـــاعي

فيهــا، والشــفافية الحوكمــة قــوة نظــام مــدى ، و [للمؤسســة]
مـن األهـم مـن ذلـك، و فـي رواتـب المسـؤولين التنفيـذيين. 

ا ال جتمـــــاعي ارتباًطـــــالجانـــــب االالضـــــروري أن يـــــرتبط 
الجزء االجتمــــاعي مــــن فــــينفصــــم مــــع الجانــــب المــــالي. 

ال ي ذالعمالء، والـــاالهتمـــام بـــالتمويـــل األصـــغر يعنـــي 
  .يحمل إال الخير لألعمال

ضـع و لمسـتعدون ] ومـا زلنـا[وضـعنا في دويتشـه بنـك، و 
جمــع صــندوق بصــدد ونحــن . أينمــا كانــت كلمتنــاأموالنــا 
ـــــون دوالر الســـــتث ١٠٠بقيمـــــة  ـــــي مؤسســـــات ملي مارها ف

التمويــــل األصــــغر التــــي يمكــــن أن تثبــــت حســــن خدمــــة 
لتأهـــل لهـــذا الصـــندوق، ولالعمـــالء وابتكـــار المنتجـــات. 

يجب أن تشارك مؤسسات التمويل األصغر مـع الحملـة 
ا نريـــد أيًضـــو تمويـــل األصـــغر. الشـــفافية مبـــادرة الذكيـــة و 

 منتـدى نشـاءا في هذه الصـناعة إلناستخدام اسمنا ودور 
بصـــراحة عـــن مشـــاكلنا كصـــناعة فيـــه تحـــدث ال نســـتطيع

  ا لحلها.وما يمكننا القيام به معً 

أول أزمـــــــة كبيـــــــرة واجهناهـــــــا األزمـــــــة  ههـــــــذتعـــــــد ربمـــــــا 
للتخلــــي عـــــن المناســـــب اآلن لـــــيس الوقــــت و كصــــناعة. 

الوقــت المناســب لمواجهــة الحقيقــة بصــدق  هلكنــ ،العمــل
حتــى نــتمكن مــن تحريــر أنفســنا لخدمــة عمالئنــا بشــكل 

  المستقبل. أفضل في

العضـو المنتـدب لصـناديق منصـب سعد محمود أيشغل 
 يمفي دويتشه بنك ومق ةالعالمي ةاالجتماعي اتاالستثمار 

. (كتـب هـذا التعليـق فـي األمريكيـة في الواليات المتحـدة
  ..)٢٠١١صيف عام 

ية العالميــة النســائية المؤسســة المصــرفينتمــون إلــى ممــن  يةا الشــمالكــيمر شــبكات أقــادة  تضــملجنــة تحــدثنا أيًضــا مــع 
)WWB ،( و) صندوق رؤيةVision Fund( ،التـي أفادتنـا بأنهـا ال تـرى فينكـا، وأكسـيون، و ، إنترناشونالبورتينتي أو

). وفـــي كثيـــر مـــن ٢تغييـــرات جوهريـــة طـــرأت علـــى تصـــورات الجهـــات المانحـــة إزاء التمويـــل األصـــغر (انظـــر اإلطـــار 

العديد من مؤسسات 
التمويل األصغر 

ركزت على النمو 
واستخدمت نھًجا 

نمطيًا لزيادة وتيرة 
نموھا. وھرعت إلى 

التسويق وأھملت 
الجانب االجتماعي 

ألعمالھا في ھذه 
أسعد  - العملية. 

محمود، دويتشه بنك
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 وفي األعم األغلب تمكنت ، وبالنسبة للجزء األكبر،اهلالجهات المانحة  الحاالت، أدت األزمة إلى محادثات أطول مع
أن العديـد مـن الجهـات المانحـة سـمعت مع من إثبات ما قامت به شبكاتهم في محاولة لمنع إلحاق الضرر بعمالئهم. و 

األصـغر، يبـدو أن  عن الوضع في الهند أو قرأت شيًئا عن الدراسات األكاديمية التي شـككت فـي مـدى فعاليـة االئتمـان
ذلــك لــم يــؤثر علــى دعمهــا الشــامل للتمويــل األصــغر. ومــن ناحيــة أخــرى، واجهــت صــعوبة فــي الحصــول علــى نفــس رد 

، الرئيس التنفيذي للمؤسسـة اسكندريانلين االفعل المتحمس من المستثمرين االجتماعيين كما كان من قبل. تقول ماري 
ــا"، "كنــا نظــن أن هــذا المكــان الــذي يمكننــا أن المصــرفية العالميــة النســائية، "اآلن يعــود  المســتثمرون االجتمــاعيون إلين

ا إزاء مخــاطر الســمعة المتعلقــة باالســتثمار فــي هــذا قليــل مــن المــال. واآلن يســاورنا القلــق حًقــالفيــه جيــًدا ونجنــي  ننجــز
  القطاع."

  : نقطة التحول الرئيسية٢اإلطار 

يــــة تحــــدثنا بشــــكل فــــردي مــــع قــــادة خمــــس شــــبكات دول
مليــون  ٨مًعــا أكثــر مــن تخــدم  التــيللتمويــل األصــغر، 

مــا  جميــععميــل، حــول كيفيــة تــأثر عملياتهــا العالميــة ب
  حدث في والية أندرا براديش.

كيف أثرت األزمة على قدرتكم على جمع األموال من 
  الجهات المانحة والمستثمرين؟

ــينمــاري  ، المــدير التنفيــذي للمؤسســة اســكندريان أل
لقد وصلنا إلى منتصـف لعالمية النسائية: المصرفية ا

الطريــق فــي جمــع صــندوق اســتثماري ألعضــائنا الــذين 
إلــى المصــارف. وتردنــا اآلن الكثيــر مــن  ينتقلــونكــانوا 

األســئلة مــن قبــل المســتثمرين االجتمــاعيين الــذين أبــدوا 
ألحقـــــــت قصـــــــص حـــــــاالت اهتماًمـــــــا بصـــــــندوقنا. لقـــــــد 

كـــانوا يلعبـــون االنتحـــار أضـــراًرا جســـيمة بأولئـــك الـــذين 
علـــى حافـــة محـــيط االســـتثمار االجتمـــاعي، وأصـــبحوا 
اآلن غيـــــــــر مســـــــــتعدين للمجازفـــــــــة بإلحـــــــــاق الضـــــــــرر 

وعلـــى جانـــب الجهـــات المانحـــة، لـــم نـــر  باســـتثماراتهم.
تـــأثيًرا كبيـــًرا. وهـــذا قـــد يكـــون لـــه عالقـــة مـــع الجهـــات 

  المانحة لنا واستثماراتها في ما ندافع عنه.

لـم  نفيذي لمؤسسة فينكـا:روبرت سكوفيلد، المدير الت
نـــر تـــأثيًرا كبيـــًرا علـــى جانـــب المـــنح، لكـــن ســـمعنا مـــن 
بعـــض المســـتثمرين لـــدينا أنهـــم ألول مـــرة يـــرون بعـــض 
االســتردادات لصــناديق التمويــل األصــغر رغــم أنهــا ال 
تــزال علــى مــا يبــدو يعوضــها المســتثمرين الجــدد. ففــي 

ألمانيـــــــا، هاجمـــــــت وســـــــائل اإلعـــــــالم بشـــــــدة التمويـــــــل 
مـن الصـعب جمـع أمـوال  كانونتيجة لذلك،  األصغر،

جديــدة للتمويــل األصــغر هنــاك ... وبعــد ذلــك انصــب 
نقــد األكـــاديميين علــى التمويـــل األصــغر، زاعمـــين أنـــه 

  ليس له أي تأثير في أحسن األحوال على العمالء.

مــا  ســكوت بــراون، المــدير التنفيــذي لصــندوق رؤيــة:
الجتمــاعي نــزال نواصــل بقــوة شــق طريقنــا تجــاه األداء ا

منـذ زمـن طويـل. ويسـرنا اآلن اتخاذنـا  العمالءوحماية 
لهذه الخطوات قبـل أن تعصـف األزمـة. إننـا معروفـون 
ليس كمستثمر فحسب، بل كمستثمر اجتماعي. وعلـى 
جانب الجهات المانحة، أجرينـا محادثـات كثيـرة، لكنهـا 
ليســــــت ســــــيئة. ويمكــــــن أن نفســــــر مبادئنــــــا وأنظمتنــــــا 

  االجتماعي. الخاصة بقياس األثر

ــــــذي لمؤسســــــة  ــــــدير التنفي ــــــل مورغنســــــترن، الم ب
ورتينتي أ ونالب ســمعنا الكثيــر عــن األســئلة.  :إنترناش

وارتفعــــت اللهجــــة أكثــــر مــــن ذلــــك، "مــــا الــــذي يجعلــــك 
مختلًفا؟" مـا أود أن أشـير إلـى هـو أن األمـوال معنـا ال 

. فــــإذا كســــبنا مــــاًال فــــي اســــتثماراتنا، تــــتم تخــــرج بعيــــًدا
ــا مؤسســة غيــر هادفــة للــربح، إعادتــه إلــى أعما لنــا. إنن

وليس لدينا استراتيجية للخروج. ولذا نتواجد هناك لفترة 
طويلــــة. وال نبحــــث عــــن اكتتــــاب عــــام أولــــي أو جنــــي 
أمــــوال كبيــــرة مــــن العائــــدات. معظــــم النــــاس يحصــــلون 
على ذلك. والجهات المانحة تبحـث عـن أسـباب المـنح 

ألحقت قصص حاالت
االنتحار أضراًرا 

جسيمة بأولئك الذين 
كانوا يلعبون على

حافة محيط االستثمار
االجتماعي، وأصبحوا

اآلن غير مستعدين 
للمجازفة بإلحاق

الضرر باستثماراتھم.
ماري ألين  –

اسكندريان، مؤسسة 
المصرفية العالمية 

 النسائية 
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ن وعـــن أســـباب عـــدم المـــنح. وكـــان االقتصـــاد مـــن بـــي
أســـباب عـــدم المـــنح، وفقـــط عنـــدما بـــدا أن األمـــور قـــد 
تتحســــــن، بــــــدأنا نتلقـــــــى أخبــــــاًرا ســـــــيئة عــــــن التمويـــــــل 
األصــغر. وهــذا أعطــى النــاس ســبًبا للتفكيــر فــي ربمـــا 
عدم المنح أو المنح لشيء آخر. وعام بعد عـام، نحـن 
علـــى وشـــك الوصـــول إلـــى المكـــان الـــذي كنـــا نفكـــر أن 

  نكون فيه.

لــم  تنفيــذي لشــركة أكســيون:مايكــل شــلن، الــرئيس ال
نــر انخفاًضــا فــي جمــع األمــوال. حيــث إن لــذلك تــأثير 
يتمثـــل فـــي أننـــي يجـــب أن أقضـــي الكثيـــر مـــن الوقـــت 
ـــــة قصـــــيرة  لشـــــرح مـــــا يجـــــري. وال توجـــــد وســـــيلة حقيقي
لوصـف مـا حـدث فـي [واليــة أنـدرا بـراديش]. قـرأ النــاس 
عــــن حــــاالت االنتحــــار، ولــــذا اضــــطررت إلــــى تفســــير 

  ذلك.

قوم به شبكتك تفاعًال مع األزمـة فـي واليـة ما الذي ت
  أندرا براديش؟

: لقـد أمضــينا الكثيـر مـن الوقــت فـي النظــر سـكندريانا
إلــى مــا نمثلــه كشــبكة ومــن نرغــب فــي أن يكــون جــزًءا 
من شـبكتنا. أدركنـا عنـدما فعلنـا هـذا أنـه واجهتنـا نفـس 

 شــــــبكة و  دهــــــان-شــــــبكة ســــــاالمشــــــاكل التــــــي واجهتهــــــا 
MFIN التمويـــــل األصـــــغر]* فـــــي  [شـــــبكة مؤسســـــات

الهنــد، ولــم تســمح اتفاقــات األعضــاء إال بعــدم االنتمــاء 
ـــــاألداء. لكـــــن، مـــــاذا عـــــن مخـــــاطر  ـــــق ب ألســـــباب تتعل
الســمعة؟ مــاذا لــو كــان عضــًوا يعمــل بطريقــة تتعــارض 
مــــع أفضــــل مصــــالح هــــذا الصــــناعة أو الشــــبكة؟ إننــــا 
نحاول الخروج ببعض القواعد التي من شأنها أن تقـدم 

األمـــر  مـــن صـــوت عنـــدما يحـــدث هـــذا، لكـــنلنـــا أكثـــر 
  ليس سهًال.

هـــذه المـــرة الثانيـــة لنـــا اآلن مـــن خـــالل هـــذا  ســـكوفيلد:
[عقــــــــب األزمــــــــة االقتصــــــــادية األحــــــــداث النــــــــوع مــــــــن 

ــا.  العالميــة]، ونحــرص حرًصــا شــديًدا علــى ترتيــب بيتن
وبنـــاًء علـــى تاريخنـــا الطويـــل مـــن التركيـــز علـــى األداء 

الذكية، ومبـادرة شـفافية  االجتماعي، وقعنا لهذه الحملة

ــــل األصــــغر، وفريــــق عمــــل األداء االجتمــــاعي. ال تموي
فـــي  األهـــدافواتخـــذنا خطـــوات للتأكـــد مـــن تنفيـــذ هـــذه 

إنشــاء بجميــع بالدنــا. وقــد فــوض مجلــس إدارتنــا أيًضــا 
لجنـــــة الرقابـــــة علـــــى األداء االجتمـــــاعي، التـــــي تتمتـــــع 
بمكانـــة مســـاوية للجنـــة الرقابـــة النظاميـــة، لكنهـــا تركـــز 

  لى قياس أثر منتجاتنا وخدماتنا على عمالئنا.ع

 قونعلم أنه سيكون طريًقا طـويًال وشـاًقا السـتعادة البريـ
يـــزال مـــا فـــي تـــاج التمويـــل األصـــغر، لكـــن نعـــرف أنـــه 

القيــام بــه. علينــا هنــاك الكثيــر مــن العمــل الــذي يتعــين 
ونعتقــــد أنــــه إذا واصــــلنا القيــــام بالعمــــل الجيــــد وٕاظهــــار 

الجهات المانحة. وما يـزال هنـاك  النتائج، فسوف تعود
الســؤال قائًمــا حــول مــا إذا كــان يمكــن أن تحــدث تــأثير 
ـــى  حقيقـــي بمجـــرد التمويـــل األصـــغر أم أنـــك تحتـــاج إل
أنشطة اجتماعية أخرى. وما تزال مؤسسـة فينكـا تعمـل 
فــــي هــــذه المنــــاطق، وأنــــا مــــتحمس تماًمــــا عــــن آفــــاق 
التمويـــل األصـــغر الـــذي يـــوفر منصـــة قـــد تكـــون قـــادرة 
أيًضا علـى التعامـل مـع إخفاقـات الحكومـات واألسـواق 
األخــــرى، مثــــل التعلــــيم والرعايــــة الصــــحية. وهــــذا أحــــد 
ـــــــــي يمكـــــــــن ألصـــــــــحاب المشـــــــــروعات  المجـــــــــاالت الت

  االجتماعية إحداث تأثير [كبير] فيها.

وسنواصــــل جعــــل األداء االجتمــــاعي وحمايــــة  بــــراون:
العمــــــالء جــــــزء أساســــــي مــــــن عالقتنــــــا مــــــع شــــــركائنا. 

قيـــــاس األداء مقارنـــــة بمعاييرنـــــا فـــــي هـــــذه  وسنواصـــــل
المجـــاالت. وقـــد أظهـــرت هـــذه األزمـــة لنـــا مـــدى أهميـــة 
قيــــاس الجانــــب االجتمــــاعي مــــن عملنــــا بقــــدر الجانــــب 

  المالي.

اإلقـراض. عمـل فـي عالقـة البصـدد إننـا  مورغنسترن:
مــا أظهرتــه هــذه األزمــة هــو أهميــة إقامــة عالقــة قويــة 

فعنــدما تصــبح مــع العميــل أكثــر مــن أي وقــت مضــى. 
األمور سـيئة، تـود إقامـة عالقـة مـع العمـالء مـن النـوع 
الــــذي يرغبــــون فيــــه بالســــداد مــــرة أخــــرى حتــــى يتســــنى 
الحفـــاظ علـــى اســـتمرار هـــذه العالقـــة. وتـــود أن يعـــرف 

إننا بصدد العالقة في
ا عمل اإلقراض. م

أظھرته ھذه األزمة
ھو أھمية إقامة 
عالقة قوية مع 

العميل أكثر من أي 
بيل  –وقت مضى. 

مورغنسترن، 
أبورتينتي

 إنترناشونال 
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العميل أنك متواجد لهم على المدى الطويـل، لـذلك هـم 
  بحاجة إلى حماية عالقتهم معك.

هـذه جـوهر البحـث عـن  أثار هـذا قـدًرا كبيـًرا مـن شلن:
الصـــناعة التـــي آمـــل أن تكـــون نقطـــة تحـــول. ومـــع أن 
واليـــة أنـــدرا بـــراديش انطلقـــت منهـــا الشـــرارة، أعتقـــد أن 
القضـــايا ســـتؤول إلـــى مـــا هـــو أعمـــق مـــن ذلـــك بكثيـــر، 
وستؤول إلى أعمق مـن ذلـك بكثيـر لعـدة سـنوات. لكـن 
مـــــــا هـــــــي المخـــــــاوف الحقيقيـــــــة؟ تتمحـــــــور التســـــــاؤالت 

قراض المفـرط، وممارسـات التحصـيل الحقيقية حول اإل
الرســـــوم، والتــــأثير. وهـــــذه أســـــئلة و الســــيئة، واألســـــعار، 

جيـــــدة يتعـــــين التفاعـــــل معهـــــا. وٕاذا كانـــــت هـــــذه هـــــي 
القضــــايا، أرى أن الحلــــول تتمثــــل فــــي الحمايــــة القويــــة 
للمســـتهلك، وزيـــادة الشـــفافية، وطريقـــة مـــا موحـــدة علـــى 

أنــه  مســتوى الصــناعة لقيــاس األداء االجتمــاعي. وأرى
ــــــة الذكيــــــة [مبــــــادرة شــــــفافية  إذا اعتمــــــد الجميــــــع الحمل
التمويل األصغر]، وبعـض المعـايير المتفـق عليهـا فـي 
األداء االجتمـــاعي، نكـــون حينئـــٍذ عالجنـــا جـــوهر هـــذه 

  القضايا.

  

وقبل بضع سنوات، أظهرت الهند مؤشرات نجاح كبيرة كـنجم صـاعد فـي مجتمـع التمويـل األصـغر، مـع التوسـع بسـرعة 
لوصــول إلــى ماليــين النســاء الالتــي ســعين إلــى تثقيــف أبنــائهن، وٕاطعــام أســرهن، وتــوفير المــأوى اآلمــن. لكــن فــي فــي ا

إحــدى الواليــات، واليــة أنــدرا بــراديش، أتــى التوســع الســريع بتكلفــة مثــل تركيــز مؤسســات التمويــل األصــغر علــى نجاحهــا 
يــوم، تحــاول ماليــين النســاء جاهــدة العثــور علــى ســبل ونموهــا الــذاتي أكثــر مــن التركيــز علــى نجــاح ونمــو عمالئهــا. وال

  الحصول على التمويل الالتي حصلن عليه ذات مرة.

  التمويل األصغر في وضع الدفاع

تمويــل األصــغر فــي واليــة أنــدرا بــراديش، وتــم الشــعر ممارســو التمويــل األصــغر فــي جميــع أنحــاء العــالم بأصــداء أزمــة 
، وهــو عبــارة عــن مســح للمخــاطر التــي تواجــه ٢٠١١التمويــل األصــغر عــام  قشــور المــوز فــيفــي الموضــوع تنــاول هــذا 

) بنشـر تقريـر CSFI، يقـوم مركـز دراسـة االبتكـار المـالي (٢٠٠٨شـهًرا منـذ عـام  ١٨صناعة التمويـل األصـغر. وكـل 
األصـغر  من ذوي العالقة بالتمويل ٥٣٣، وفي هذا العام تلقى المركز استجابات من قشور الموز في التمويل األصغر

  دولة. وكتب أندرو هيلتون، المدير التنفيذي للمركز، في تقديمه للتقرير: ٨٦في 

هناك الكثيـر مـن النـاس ذوي النوايـا الحسـنة والحريصـين فـي صـناعة التمويـل األصـغر الـذين يسـاورهم القلـق 
ـــا، وانحـــرف بعيـــًدا عـــن رســـالته األصـــلية، وتخصيصـــه  ـــا خاطًئ (أو حتـــى بـــأن التمويـــل األصـــغر أخـــذ منعطًف

إفساده) من خالل السعي وراء الحجم والربحيـة .... هـذا أمـر جديـد و... يتـرك التمويـل األصـغر ومؤسسـات 
والنمــو وتقــديم منتجــات  -التمويــل األصــغر الفرديــة عنــد "نقطــة تحــول". فهــل تواصــل هــذه الصــناعة التطــور 

يــة التقليديــة (البنــوك وشــركات حتــى ال يمكــن تمييزهــا عــن المؤسســات المال -جديــدة والوصــول إلــى الســوق 
التمويـــل االســـتهالكي، الـــخ)؟ أم أنهـــا تعيـــد اكتشـــاف جـــذورها كمصـــدر أكثـــر اعتـــداًال مـــن مصـــادر االئتمـــان 

  صغير النطاق إلى سوق محدودة نسبًيا بين الشرائح محدودة الدخل في الدول الفقيرة بوجه عام؟

اطر فـي مؤسسـة سـيتي مايكروفاينـانس ومـدير مشـروع قشـور ، يقـارن فيليـب بـراون، العضـو المنتـدب للمخـ٣اإلطار في 
الموز في التمويل األصغر، تقرير قشور الموز الحـالي بالعـددين السـابقين مـن التقريـر وبالمخـاطر فـي صـناعة التمويـل 

يشير تقرير 
[قشور الموز] 
الحالي إلى أن 

المخاطر الثالثة 
األكبر التي تراھا 
ھذه الصناعة ھي 

خطر االئتمان 
وخطر السمعة 
وخطر التدخل 

 السياسي 
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خطـر االئتمـان و خطـر ثالثة مخـاطر تتمثـل فـي ترى ككل. ويبين التقرير الحالي أن صناعة التمويل األصغر األصغر 
  التدخل السياسي.خطر سمعة و ال

  : التمويل األصغر يفقد طابعه السحري٢٠١١: قشور الموز في التمويل األصغر لعام ٣اإلطار 

تحــدثنا مــع فيليــب بــراون، الــذي عمــل مــع فريــق مركــز 
 ) علـــى تقريـــر قشـــورCSFIدراســـة االبتكـــار المـــالي (

الموز. وطلبنا من فيليب وضع هذا التقرير الثالث فـي 
تقريرين األولين واألحداث الجارية فـي صـناعة سياق ال

التمويــــل األصــــغر فــــي الوقــــت الــــذي كــــان يجــــري فيــــه 
  .٢٠١٠االنتهاء من المسوح في نهاية عام 

ويعكس مسح قشور الموز استمرار النمـو والتطـور فـي 
هــذا القطــاع، ويســلط الضــوء علــى الحاجــة إلــى زيــادة 

ان التركيـــز علـــى احتياجـــات العمـــالء ومخـــاطر االئتمـــ
المرتبطـــة بهـــا، فـــي مقابـــل المخـــاطر المؤسســـية التــــي 
طغـت علـى الدراسـات المسـحية السـابقة. ومـع انحســار 
المخـــاطر المباشـــرة التـــي طرحتهـــا األزمـــة االقتصـــادية 

العالميــــة، وحــــل محلهــــا مخــــاوف أكبــــر حــــول االتجــــاه 
  المستقبلي لهذا القطاع.

زال خطر االئتمان هـو الخطـر األعلـى فـي مسـح يوما 
. وظـل الضـغط االقتصـادي أحـد العوامـل، ٢٠١١عام 

لكــن المنافســة، واإلقــراض المتعــدد، وضــعف الضــوابط 
الداخليــة، والتــدخل السياســي المقتــرن بالســلوك المتغيــر 
للعمــالء، جميعهــا ســاهم فــي ارتفــاع مخــاطر االئتمــان 

  وزيادة القلق عن إفراط مديونية المقترضين.

" و "األســـرع أدنـــاه "المخـــاطر األكبـــر ٢يقـــارن الجـــدول 
  التــي شــملها المســح فــي ٢٤صــعوًدا" مــن المخــاطر ال

  .٢٠١١و  ٢٠٠٩تقريري 

  : المخاطر األكبر" و"األسرع صعوًدا٢الجدول 

الوضـــــــــــع فـــــــــــي  المخاطر األكبر
٢٠١١  

الوضـــــــــــع فـــــــــــي
٢٠٠٩  

الوضـــــــــــع فـــــــــــي  األسرع صعوًدا
٢٠١١  

الوضـــــــــــع فـــــــــــي 
٢٠٠٩  

  ٣  ١ المنافسة ١ ١  خطر االئتمان
  ١  ٢ االئتمانخطر ١٧ ٢  خطر السمعة

  ١١  ٣ خطر السمعة ٩ ٣  المنافسة
  ٧  ٤ التدخل السياسي ٧ ٤  حوكمة الشركات
  ١٣  ٥ انحراف الرسالة ١٠ ٥  التدخل السياسي

  

ال خطر االئتمان ما يز
ھو الخطر األعلى في 

. وظل٢٠١١مسح عام 
الضغط االقتصادي أحد 
العوامل، لكن المنافسة،

واإلقراض المتعدد، 
وضعف الضوابط 

الداخلية، والتدخل 
السياسي المقترن 
بالسلوك المتغير 

للعمالء، جميعھا ساھم 
في ارتفاع مخاطر 

االئتمان وزيادة القلق 
عن إفراط مديونية 

فيليب  -  قترضين.الم
، سيتي براون

 ميكروفاينانس
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ــــذي يعــــرف بعجــــز  ــــة خطــــر االئتمــــان، ال تعكــــس هيمن
المقترضـــــــين عـــــــن الســـــــداد، إلـــــــى حـــــــد كبيـــــــر اإلدراك 
 المتنـــامي وواســـع النطـــاق لمشـــكلة المديونيـــة المفرطـــة.

وحدد المشاركون أسباب كثيرة للمديونية المفرطة، لكـن 
بتصـــــنيف مرتفـــــع فـــــي معظـــــم  تطغـــــىشـــــدة المنافســـــة 

بوجـــه عــــام  ٣المنـــاطق، والتـــي تصـــنف بــــالخطر رقـــم 
  .٢٠١١واألسرع صعوًدا في عام 

وتســـــير المخـــــاطر الخمـــــس األعلـــــى هـــــذا العـــــام مًعـــــا. 
النتيجة ويتعين معالجته ألسباب  خطر االئتمانويمثل 

ـــــذي خطـــــر الســـــمعة عمـــــال والســـــمعة. ويشـــــتملاأل ، ال
، على زوايـا عديـدة، العديـد منهـا يـرتبط ٢يصنف برقم 

  النمو وتحول نموذج األعمال.ب

  

  

  

  

  

  

  

  

وينظر إلى المنافسة على أنها إيجابيـة وسـلبية بالنسـبة 
للعميل، حيـث تزيـد مـن تقبـل المخـاطر لـدى مؤسسـات 

وااللتـزام  التمويل األصغر وضعف ممارسات اإلقراض
  السياسي. وهذا يتجلى في المخاوف 

المتعلقــــــة بمــــــدى نوعيــــــة وفعاليــــــة حوكمــــــة الشــــــركات. 
ويخشــى العديــد اآلن مــن أن ردود فعــل الحكومــة تجــاه 
هـــذه القضـــايا قـــد يســـبب مزيـــًدا مـــن المشـــاكل للقطـــاع، 

  مما يؤدي إلى تدخل سياسي وتنظيم غير مناسب.

  متوسطة: درجات المخاطر الرئيسية وال٣الشكل 

  

  ةالمحركات الكبير 
االســـم الجيـــد للتمويـــل األصـــغر يتعـــرض الســـمعة:  خطـــر

  للهجوم على نحو متزايد
  تقويض معايير العمل والمعايير األخالقيةالمنافسة: 

  إظهار الضعف تحت الضغطحوكمة الشركات: 
  رد الفعل العنيف ضد التدخل السياسي:

  ممارسات اإلقراض في التمويل األصغر
  توفير بيئة صحيةاإلخفاق في التنظيم غير المالئم: 

  المحركات الكبيرة
  ألسفل

  انحسار القلق بشأن األزمة العالميةاالقتصاد الكلي: 
  تخفيف نقص السيولة النقديةالسيولة: 

  عودة المستثمرين إلى السوقية: التمويل القليل للغا
"حــروب العملــة" ليســت مصــدر قلــق العمــالت األجنبيــة: 

  رئيس
  منخفضة وأقل تقلًباأسعار الفائدة: 

، تقريـــــر قشــــــور المــــــوز فـــــي التمويــــــل األصــــــغر ٧ص  -
: التمويل األصغر يفقد طابعه السـحري (نيويـورك: ٢٠١١

 )٢٠١١مركز دراسات التضمين المالي، 

استمرت درجات
الخطر العام التي
تعكس "مستويات
القلق" في االرتفاع

بالمقارنة مع المسوح
السابقة. وھذا

المستوى المتزايد
كانت أزمة  –للقلق

والية أندرا براديش 
آخذة في التكشف فقط
عندما أجري المسح 

والتشكيك الناتج  –
فيه يعتبر  مما ال شك

أمًرا صحيًا، لكن
حسبما كتب أحد 
المستجيبين: "أيًا
كان السبب، فإن

سمعة ھذه الصناعة 
لن تكون أبًدا كما

فيليب  -  كانت."
، سيتي براون

 ميكروفاينانس
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، اســــتمرت درجــــات )٣الشــــكل (كمــــا هــــو مبــــين فــــي 
الخطـــــر العــــــام التـــــي تعكــــــس "مســـــتويات القلــــــق" فــــــي 
االرتفـاع بالمقارنــة مــع المسـوح الســابقة. وهــذا المســتوى 

كانــت أزمــة واليــة أنــدرا بــراديش آخــذة  –المتزايــد للقلــق 
ـــدما أجـــري المســـح  والتشـــكيك  –فـــي التكشـــف فقـــط عن

يعتبـر أمـًرا صـحًيا، لكـن حسـبما  الناتج مما ال شك فيه
ــا كــان الســبب، فــإن ســمعة  كتــب أحــد المســتجيبين: "أًي

  هذه الصناعة لن تكون أبًدا كما كانت."

وتقــدم الدراســة لمحــة ســريعة عــن المشــهد ســريع التغيــر 
لقطــــاع التمويــــل األصــــغر. وال تكمــــن قيمتهــــا فــــي أيــــة 
استنتاجات محددة ولكن في رفـع مسـتوى النقـاش حـول 

ـــه أســـئلة صـــعبة المخـــ ـــذي تطـــرح في اطر فـــي الوقـــت ال

أوجـــــــه  حــــــول مســـــــتقبل القطــــــاع. وتبـــــــين ردود الفعــــــل
االخـــتالف الكبيــــرة فــــي وجهــــات النظــــر بــــين المنــــاطق 
والممارســـين والمســـتثمرين والمـــراقبين. ويعكـــس المســـح 
مــدى اتســاع هــذا القطــاع، فضــًال عــن نمــوه المتواصــل 

مويــــل وانتشــــاره. وهــــذا يشــــير أيًضــــا إلــــى أن قطــــاع الت
ـــــــي  ـــــــوى نفســـــــها الت األصـــــــغر يواجـــــــه اآلن بعـــــــض الق

  شاهدناها تاريخًيا في القطاع المالي األوسع نطاًقا.

يشغل فيليب براون منصب العضـو المنتـدب للمخـاطر 
فـــي مؤسســـة ســـيتي مايكروفاينـــانس ويقـــيم فـــي المملكـــة 
ــــي  ــــه مــــدير مشــــروع قشــــور المــــوز ف المتحــــدة. كمــــا أن

  التمويل األصغر.

  

من والية أندرا براديش أيًضا في أعقاب سلسلة من الدراسات األكاديمية الحديثـة عـن التمويـل األصـغر،  األخبارجاءت 
فـــي مـــزاعم أن التمويـــل األصـــغر ينتـــزع العمـــالء باســـتمرار مـــن بـــراثن الفقـــر. ووفًقـــا لنثنائيـــل غولـــدبرغ، مـــدير  والتشـــكيك

حث أكاديمي شـارك بـبعض هـذه الدراسـات، "تظهـر )، وباIPAالسياسات في مؤسسة ابتكارات من أجل مكافحة الفقر (
التقييمات العشوائية للتمويل األصغر نتائج متفاوتة، إذا من الواضح أن االئتمان ليس دواًء شامًال الذي ثبت في بعـض 
 األحيان أنه كذلك، ويبدو أن االدخار واعًدا. لكن االئتمـان واالدخـار يظهـران أدلـة علـى مسـاعدة األسـر المعيشـية علـى

  ١٤إدارة محافظها المالية: تسهيل االستهالك أو االستثمار في الشركات.

الطـرق المسـتخدمة لدراسـة التـأثير. ومـن بـين الطـرق الرئيسـية،  علـىوألقت نتائج هذه الدراسات أيًضـا ظـالًال مـن الشـك 
مقارنـة مجموعـة مـن )، أثر هذا التـدخل، مثـل االئتمـان األصـغر، مـن خـالل RCTتقيس التجربة المضبوطة عشوائًيا (

األشـخاص الــذين يحصـلون علــى قــرض بمجموعـة مماثلــة مــن األشـخاص الــذين يتمتعــون بـنفس الخصــائص األساســية، 
ولكن لم يحصلوا على قرض. وتحقق أساليب التقييم هذه قـوة جديـدة لتقيـيم التمويـل األصـغر، لكنهـا تنطـوي أيًضـا علـى 

ة التحــــرر مــــن الجـــوع، إلــــى "أنـــه تــــم إيـــراد النتــــائج [التجــــارب نقـــاط ضــــعف. ويشـــير كريســــتوفر دانفـــورد، رئــــيس منظمـــ
المضبوطة عشـوائًيا] فـي ضـوء متوسـط تجـارب المقترضـين، التـي تحجـب مجموعـة متنوعـة مـن التجـارب. وهنـاك نسـبة 
كبيــرة، وٕان كانــت ال تـــزال أقليــة، تســتثمر قروضـــها فــي األعمـــال التجاريــة الحقيقيــة وتحقـــق نتــائج طيبــة فـــي كثيــر مـــن 

يــان نتيجــة لــذلك. ويبــدو أن الغالبيــة ال تســتفيد إال بشــكل متواضــع وفــي المقــام األول مــن آثــار تســهيل االســتهالك، األح
  ١٥وتعاني أقلية صغيرة فقط نتيجة االقتراض.

                                                 
مــؤتمر قمــة إن. غولــدبرغ، "نظــرة أعمــق علــى البــرامج التــي تعمــل مــع شــديدي الفقــر: مــن بــرامج شــبكات األمــان إلــى االبتكــارات األخــرى،" ورقــة غيــر منشــورة ل  ١٤

  .١٧/١١-١١/١٤يادوليد، أسبانيا، ، فا٢٠١١االئتمان األصغر العالمي 
   . انظر٦/٧/١١من تعليقات دانفورد في إحدى فعاليات مجلس الشؤون العالمية، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية،  ١٥

http://www.itsyourworld.org/assnfe/ev.asp؟ID=2974&SnID=967198496. 

إن جنون تقييم 
أثر مكافحة الفقر 

يقترب بشكل 
ھش من فرض 

الھيمنة غير 
الواقعية على 

التغيير 
االجتماعي. إن 

لمھنة غرور ا
يتمثل في أن كل 

برنامج من 
برامج مكافحة 
الفقر في دائرة 

الشبھة إلى حين 
تقييم مقيم 

 – أكاديمي لھا.
جوناثان لويس، 
مايكروكريديت 

 إنتربريزيز



 ٢٠١٢ عام حملة قمة االئتمان األصغر حالة تقرير
٢١

ــةكتــاب "ديــن كــارالن ويعقــوب أبيــل ألــف و  ــا طيب ــر مــن نواي إلظهــار كيــف يمكــن للتجــارب المضــبوطة عشــوائًيا  ١٦"أكث
ي توجيه القرارات المتعلقة بمكان وكيفية استثمار الموارد المحدودة ألجل المساعدة في الحد من الفقـر واالقتصاد السلوك

، لكنـه تعـرض أيًضـا النتقـادات مـن جانـب وصـحيفة وول سـتريت فـوربسفي العـالم. ونـال هـذا الكتـاب إشـادة فـي مجلـة 
ميــة أكثــر ممــا تبــرره نتائجــه. وكتــب جوناثــان أولئــك الــذين يــرون أنــه يعــزو اختصاصــات متميــزة إلــى الدراســات األكادي

إنتربريزيز، في مجلة هافينغتون بوست "إن جنون تقييم أثر مكافحة الفقر يقتـرب  تلويس، مؤسس مؤسسة مايكروكريدي
بشكل هش من فـرض الهيمنـة غيـر الواقعيـة علـى التغييـر االجتمـاعي. إن غـرور المهنـة يتمثـل فـي أن كـل برنـامج مـن 

. وفي عالم التقيـيم المغلـق، تكـون األمـور التـي ال إلى حين تقييم مقيم أكاديمي لها لفقر في دائرة الشبهةبرامج مكافحة ا
  ١٧يمكن قياسها غير مرئية. واألمور التي ال يمكن أن يتحقق منها المقيم ينبغي أال ُتمول."

وارت، الـذي يعمـل مستشـاًرا "، أعـده غـي سـتيأكثر مـن نوايـا طيبـة"كتـاب على استعراض مقتطف من  ٤اإلطار يحتوي 
٢٠١١.١٨يونيــو  ١٤)، جامعــة هارفــارد، فــي مركــز التضــمين المــالي، Ash Centreمســتقًال وزميــل فــي مركــز أش (

                                                 
١٦  http//www.poverty-action.org/book/index.html 
  ،٦/٢١/١١)، هوف بوست إمباكت، ٤من  ١جيه. لويس، "تقييم األثر االجتماعي: هل يفيد؟ هل مثالي؟ (الجزء  ١٧

http://www.huffingtonpost.com/jonathan-lewis/social-impact-evaluation-_b_881296.html. 
  ، مراجعة الكتاب غي ستيوارتجيه. ستيوارت، "'أكثر من النويا الطيبة"، دين كارالن وأبيل يعقوب ١٨

http://centerforfinancialinclusionblog.wordpress.com/2011/06/14/more-than-good-intentions-by-dean-karlan-
and-jacobappel-book-review-by-guy-stuart/. 
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: التجــارب العشــوائية المضــبوطة وأشــكال ٤المربــع 
  أخرى من األدلة

 أكثــــر مــــن نوايــــا حســــنة"يعتبــــر كتــــاب كــــارالن وابيــــل "
حيــــان، ... مطالعــــة ســــهلة ومقنعــــة فــــي كثيــــر مــــن األ

والقصص التي تدفع حًقا الفصول إلـى األمـام، وتجعـل 
الكتــــاب مقنًعــــا، هــــي تلــــك التــــي تبــــدأ بوصــــف كــــارالن 

ــــــا الحســــــنة" ــــــاس ذوي "النواي ــــــه مــــــع الن ــــــة تعاون  -لكيفي
األشـــــخاص الـــــذين يحـــــاولون تقـــــديم الســـــلع والخـــــدمات 
ـــــدان الناميـــــة، لجمـــــع  لألفـــــراد واألســـــر الفقيـــــرة فـــــي البل

اولة لمعالجة مشكلة كالهمـا أراد البيانات وذلك في مح
مصـــدر قـــوة العمـــل يمثـــل فـــي جـــوهره أن يحلهـــا. وهـــذا 

الـــذي وصـــفه كـــارالن وابيـــل فـــي هـــذا الكتـــاب: بالنســـبة 
للبـــــاحثين، المســـــاعدة فـــــي الجهـــــود الراميـــــة إلـــــى حـــــل 
المشـــكالت التـــي تواجـــه الفقـــراء، وتعـــين عليهمـــا البـــدء 

لــــذين بالمشــــكالت التــــي يواجهانهــــا ويواجههــــا األفــــراد ا
يرغبون فـي مسـاعدتهم، وجمـع األدلـة بشـأن مـا يصـلح 
وما ال يصلح في حل هذه المشكالت حتى يتسنى لهم 

  بعد ذلك التصرف على أساس هذه األدلة.

وعلى الرغم من الكثير من نقـاط القـوة فـي الكتـاب، إال 
إنه يشتمل على بعض نقاط الضعف. من بينها وجهـة 

ــــة الموثــــوق  انظرهمــــ بهــــا فــــي مجــــال عــــّم يشــــكل األدل
التنميــــة. إن كــــارالن وابيــــل يريــــدان منــــا أن نصــــدق أن 
التجــارب العشــوائية المضــبوطة تعتبــر أداة أساســية فــي 
التعرف على حلول المشاكل من خالل األبحاث. وفـي 

ن بـــأن ايعتقـــد االواقـــع، هنـــاك أدلـــة واضـــحة علـــى أنهمـــ
 اهــــذه هــــي الطريقـــــة الوحيــــدة إلجـــــراء األبحــــاث. وهمـــــ

" باســـتخدام التجـــارب الدقـــة، يســـاوون "باســـتمرار وتعـــال
العشوائية المضبوطة، األمـر الـذي يطـرح السـؤال: هـل 
جميـع األشـخاص، الـذين يقــدمون أدلـة علـى مـا يصــلح 
ومـــــــا ال يصـــــــلح دون اســـــــتخدام التجـــــــارب العشـــــــوائية 

؟ هــــل التجــــارب دقيــــقالمضــــبوطة، ال يقومــــون بعمــــل 
العشوائية المضبوطة هي السبيل الوحيـد للوصـول إلـى 

  حقيقة األمر؟

بـــالنظر إلـــى حجـــم مـــا نعرفـــه عـــن مـــا يصـــلح ومــــا ال 
يصــلح فــي التمويــل األصــغر فــي ظــل غيــاب التجــارب 
العشــوائية المضــبوطة، نضــطر إلــى طــرح الســؤال وهــو 
مــــــا هــــــي الــــــرؤى التــــــي تضــــــيفها التجــــــارب العشــــــوائية 
المضــبوطة؟ دعونــا نتأمــل أعمــق فــي مناقشــة إقـــراض 

ن وابيـل، فـإن األدلـة النظراء. وعلى حـد مالحظـة كـارال
مـــــن التجـــــارب العشــــــوائية المضـــــبوطة لكـــــارالن علــــــى 
ـــــى أن شـــــرط المســـــؤولية  ـــــراض المجموعـــــة تشـــــير إل إق
المشـــــــتركة لإلقـــــــراض النظيـــــــر لـــــــيس ضـــــــرورًيا إلدارة 
ـــــزال  المخـــــاطر فـــــي ظـــــل انعـــــدام تنفيـــــذه، حيـــــث مـــــا ي
المقـــرض قـــادًرا علـــى التحصـــيل. ويعـــرف الـــذين عملـــوا 

ت بالفعــــــل أن شــــــرط فــــــي هــــــذا المجــــــال لــــــبعض الوقــــــ
ا بشكل كامل بسـبب طبق دائمً يالمسؤولية المشتركة ال 

المخـــاوف الحقيقيـــة للممارســـين حيـــث يضـــع كثيـــر مـــن 
  الضغوط على المقترضين.

وعــالوة علــى ذلــك، وعلــى حــد مالحظــة كــارالن وابيــل، 
مـــن بــــين المــــدافعين الرئيســــيين عـــن هــــذا الشــــرط بنــــك 

، ٢٠٠٢، انخفضـــت هـــذه الممارســـة فـــي عـــام غـــرامين
الثانية. فهل قام بـذلك  غرامينعندما وضع إصالحات 

فــي أعقــاب نتــائج التجــارب العشــوائية المضــبوطة؟ ال، 
التجــــارب العشــــوائية المضــــبوطة  غــــرامينلــــم يســــتخدم 

ــم يواجــه سلســلة خســائر  التخــاذ هــذا القــرار. كمــا أنــه ل
كارثيــــة فــــي الوقــــت الــــذي انهــــارت فيــــه مجموعــــة تلــــو 

لية المشـــتركة، وهـــو أمـــر األخـــرى تحـــت وطـــأة المســـؤو 
يرى كـارالن وابيـل أنـه نتيجـة محتملـة لشـرط المسـؤولية 

إلـــــى  غـــــرامينالمشـــــتركة. وبـــــدًال مـــــن ذلـــــك، تحـــــدثت 
عمالئهـــا وموظفيهـــا، وأثبتـــت إمكانيـــة نجـــاح القـــروض 
الفرديــة فــي بيئــة المجموعــة وخدمــة العمــالء علــى نحــو 

  أفضل.

 وعلــى الــرغم مــن أن عمليــة تحديــد المنــتج الــذي كانــت
رب اتقدمــــــه للعمــــــالء لــــــم ينطــــــوي علــــــى تجــــــ غــــــرامين

عشـــوائية مضـــبوطة، إال إنـــه كـــان قائًمـــا علـــى األدلـــة. 
 غـــرامينلكـــن هـــل كانـــت هـــذه األدلـــة أدلـــة جيـــدة؟ هـــل 

الثانيـــة؟  غـــرامينإصـــالحات بنجـــاح كانـــت محظوظـــة 
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 -  حقيقة األمر؟

غاي ستيوارت، 
  جامعة ھارفارد
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ربما، ولكن علـى األرجـح، كـان قـادًرا علـى رسـم صـورة 
حتمــــل النــــاجم دقيقــــة الحتياجــــات العمــــالء والحــــراك الم

عــن تغييــرات منتجاتــه، وعلــى هــذا األســاس أجــرى هــذه 
ــــــرات. والقــــــدرة علــــــى االتســــــام بالدقــــــة ال تكــــــون  التغيي

ــــــث محــــــددة ــــــب ، حي ــــــي أوًال تتطل ــــــات، الت وجــــــود البيان
استندت في هذه الحالة على سنوات من الخبرة متمثلـة 

اليـــــومي مـــــع العمـــــالء. ثانًيـــــا، تتطلـــــب  االحتكـــــاكفــــي 
قدرتها علـى االسـتفادة مـن البيانـات استعداد المؤسسة و 

ن اذن اللـان الشرطاالخاصة بها. الحظ مدى أهمية هذ
دافـــع عنهمـــا كـــارالن وابيـــل: الحصـــول علـــى البيانـــات 
وتحليلها واالستفادة منها. الشـيء الوحيـد المختلـف هـو 

ــــات فــــي  –طبيعــــة البيانــــات  ــــرات مقابــــل االختالف الخب
  لضابطة.النتائج المقاسة للمعالجة والمجموعة ا

كان الدرس الرئيسي بالنسبة لي [مـن هـذا الكتـاب] هـو 
التأكيد مجدًدا على أهمية اإلشراك المستمر في عمليـة 
التنميـــــة كسلســـــلة مـــــن المشـــــكالت التـــــي يتعـــــين حلهـــــا 
باســـتخدام األدلـــة الملموســـة لتحديـــد مـــا يصـــلح ومـــا ال 
يصــــــــلح. ويريــــــــد المؤلفــــــــان أن نصــــــــدق أن التجــــــــارب 

ة هـي السـبيل الوحيـد لتقـديم األدلـة العشوائية المضـبوط
تشـــير إلـــى  االملموســـة، لكـــن مـــن الواضـــح أن كتاباتهمـــ

ــــدان  ــــك، يري ــــى ذل ــــاك طــــرق أخــــرى. وعــــالوة عل أن هن
توسيع نطاق اسـتخدام التجـارب العشـوائية المضـبوطة. 
ولــيس مــن الواضــح أنــه ينبغــي القيــام بــذلك مــن خــالل 
توســـــيع نطـــــاق عمـــــل المؤسســـــات مثـــــل معهـــــد اإلدارة 

. وبــدًال مــن ذلــك، ينبغــي أن تكــون فــي )IPA( امــةالع
رى ذلـك فـي معهد اإلدارة العامة يـوأعتقد أن  ،األعمال

أعمــال تــدريب األفـــراد فــي البلــدان الناميـــة علــى القيـــام 
بهــــذا العمــــل. وســــأخطو خطـــــوة إضــــافية وأحــــدد بأنـــــه 
ينبغـــي أن يشـــغل األفـــراد، الـــذين يجـــري تـــدريبهم علـــى 

ان، منصــب مــدراء اإلدارة هــذه األســاليب فــي هــذه البلــد
فـــي منظمـــات التنميـــة، والتـــي ينبغـــي غرســـها الوســـطى 

فــي أفكــار جمــع البيانــات الســليمة وفــي فعاليــة منظمــة 
التعلـــيم التـــي ال تخشـــى اختبـــار أفكارهـــا. وعـــالوة علـــى 

المـانحين األفـراد والمؤسسـات يبحـث ذلك، أوصـي بـأن 
عـــن المنظمـــات المنخرطـــة باســـتمرار فـــي العمـــل علـــى 

ـــــدان حـــــل  المشـــــكالت التـــــي يواجههـــــا الفقـــــراء فـــــي البل
  النامية، والتي تم تأسيسها لالستفادة من أخطائها.

يشــغل جــي ســتيوارت منصــب مستشــار مســتقل وزميــل 
في مركـز أش فـي جامعـة هارفـارد، ويقـيم فـي الواليـات 

  المتحدة األمريكية.
  

 ، حيـــثائًمـــا عـــن خـــروج العمـــالء مـــن دائـــرة الفقـــرأوال، أظهـــرت الدراســـات األكاديميـــة أن التمويـــل األصـــغر لـــم يســـفر د
أظهرت أزمة والية أندرا براديش أن النمو السريع جًدا للتمويل األصغر في منطقة واحـدة يمكـن أن يسـبب ضـرًرا حقيقًيـا 

  للعمالء. لقد كان هذا العام عاًما واقعًيا لمجتمع التمويل األصغر. وعلى حد قول مايكل شيلين في أكسيون:

نقطـة تحـول. ومـع أن بمثابـة كون يي آمل أن ذإلى قدر كبير من تحليل الذات في هذه الصناعة ال أدى هذا
واليــة أنــدرا بــراديش كانــت الشــرارة، أرى أن القضــايا كانــت وســتزال أعمــق بكثيــر لعــدة ســنوات. لكــن مــا هــي 

التحصــيل الســيئة المخــاوف الحقيقيــة؟ تتمحــور التســاؤالت الحقيقيــة حــول اإلفــراط فــي اإلقــراض، وممارســات 
واألســعار والرســوم والتــأثير. وهــذه أســئلة جيــدة يتعــين التفاعــل معهــا. وٕاذا كانــت هــذه هــي القضــايا، أعتقــد أن 
الحلـــول تكمـــن فـــي الحمايـــة القويـــة للمســـتهلك، وزيـــادة الشـــفافية، وٕايجـــاد طريقـــة موحـــدة علـــى مســـتوى هـــذه 

  الصناعة لقياس األداء االجتماعي.

ليس من الواضح
[توسيعأنه ينبغي

نطاق استخدام
التجارب العشوائية

من المضبوطة]
خالل توسيع نطاق
عمل المؤسسات 
مثل معھد اإلدارة 

غاي  -  العامة
ستيوارت، جامعة 

 رفاردھا
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  األصغراستعادة روح التمويل 

في الوقت الذي كـان يتعـرض فيـه قطـاع التمويـل األصـغر للهجـوم، ظهـر إلـى حيـز الوجـود عـدد مـن المبـادرات الهادفـة 
  إلى مواجهة تحديات الميدان، ومن بين هذه المبادرات:

  

عنيـة بتحديـد قيم المسؤولية (على سبيل المثال، مبادرتي الحملة الذكية لحماية العمـالء وشـفافية التمويـل األصـغر الم ■
  أسعار فائدة شفافة).

  أخالقيات العمل. ■
  إدارة األداء االجتماعي. ■

الماضـــية، ظلـــت حملـــة قمـــة االئتمـــان األصـــغر تعمـــل مـــع ذوي العالقـــة مـــن واقـــع هـــاتين  ١٨علـــى مـــدى األشـــهر ال 
الفقــر والتحــول فــي خــتم التميــز لتجــاوز المبــادرتين والمبــادرات األخــرى لبنــاء واســتكمال هــذا العمــل عــن طريــق إدخــال 

خــتم التميــز هــذا بالمؤسســات الماليــة ذات االنتشــار الكبيــر لألســر الفقيــرة والمســتبعدة، وتلــك  مــدويعت. التمويــل األصــغر
، رسـم بيـاني يوضـح كيـف )٤الشكل (التي وضعت نهًجا استراتيجًيا واضًحا لدعم تحول عمالئها. وفيما يلي أدناه، فـي 

  الجتماعي واألطراف الفاعلة تكميل بعضها البعض.مبادرات األداء ا مجموعةيمكن 

اسـتخدام المعـايير  مـع)، SPTFوسوف يعتمـد خـتم التميـز علـى عمـل الحملـة الذكيـة وفريـق عمـل األداء االجتمـاعي (
الخاصــة بهمــا كمتطلبــات أساســية لخــتم التميــز. كمــا يســاعد فــي تحديــد والتعــرف علــى هــذه المؤسســات التــي تصــل إلــى 

الفقراء ويمكن أن يظهر حركة عمالئها الذين يخرجون من دائرة الفقر. وبالقيام بـذلك، يقـدم خـتم التميـز  أعداد كبيرة من
خدمة لهذه الشريحة من مجتمع التمويل األصغر التي تريد التركيز على الحد من الفقر واالستفادة مـن هـذه المؤسسـات 

  التي تحظى بسجالت إنجاز ثابتة في هذا المجال.

  فية ربط مبادرات األداء االجتماعي واألطراف الفاعلة: كي٤الشكل 

  

ختم يساعد 
في تحديدالتميز 

والتعرف على 
ھذه المؤسسات
التي تصل إلى 
أعداد كبيرة من
الفقراء ويمكن 
أن يظھر حركة
عمالئھا الذين 
يخرجون من 

 دائرة الفقر.
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نتنــاول فــي األجــزاء التاليــة ســبع خطــوات يمكننــا كمجتمــع اتخاذهــا لضــمان أال نلحــق الضــرر بعمالئنــا وأن عملنــا يســفر 
  أكبر من القدرة والفرصة لشق طريقهم للخروج من الفقر. اعن منحهم هم وعائالتهم قدرً 

  ال تضر: ١الخطوة 

مثـل  –ت إليزابيث راين، المدير التنفيذي لمركز التضـمين المـالي فـي أكسـيون الدوليـة، قائلـة: "إن التمويـل األصـغر كتب
مــــن الممكـــن أن يكــــون آمًنــــا إذا مـــورس بطريقــــة مســـؤولة". "لكــــن رأينــــا فـــي اآلونــــة األخيـــرة أن لــــيس جميــــع  –الجـــنس 

صــغر اآلمــن. كمــا يحــدث مــع ذلــك النشــاط المحفــوف المشــاركين فــي صــناعة التمويــل األصــغر يمارســون التمويــل األ
بالمخاطر األخرى، تواجه األطراف الفاعلـة فـي التمويـل األصـغر مغريـات تسـتدرجها بعيـًدا عـن عالقـات صـحية طويلـة 

ال يحتاج المـرء إلـى أن ينظـر إلـى مـا هـو أبعـد مـن واليـة أنـدرا بـراديش فـي الهنـد، حيـث أدى إغـراء المقرضـين و األجل. 
وأربـاح إلـى إغـراق العديـد مـن العمـالء بالـديون المفرطـة التـي  ومكانـةسرعة كبيرة من أجـل كسـب حصـة سـوقية بالنمو ب

  ١٩لها عواقب سيئة كما هو متوقع لكل من العمالء والمقرضين".

؟ نقحـت الحملـة الذكيـة، التـي تعـد إحـدى ءعمالالالضرر بـعدم إلحاقنا لذا كيف نمارس التمويل األصغر بأمان لضمان 
مبــادرات العالميــة الهادفــة إلــى حمايــة العمــالء فــي صــناعة التمويــل األصــغر، مــؤخًرا مبادئهــا للتأكــد بشــكل أفضــل مــن ال

دعم هذه المبادئ أكثر مـن قام ب). و ٥تطبيقها على الطيف الكامل للخدمات المالية التي تقدمها للعمالء (انظر اإلطار 
جهـة مانحـة ومسـتثمر، األمـر الـذي  ١٠٠ة تمويل أصـغر و مؤسس ٥٠٠فرد ومؤسسة، بما في ذلك أكثر من  ٢،٠٠٠

يجعلهــا بمثابــة المبــادئ التوجيهيــة األكثــر قبــوًال بوجــه عــام لممارســي التمويــل األصــغر. وأتــى الــدعم واســع النطــاق لهــذه 
المبــادئ بشــكل جزئــي رًدا علــى بعــض االنتهاكــات التــي حــدثت، لكــن فــي النهايــة "ألن حمايــة العمــالء ليســت الشــيء 

  ٢٠صحيح فقط، فهي الشيء الذكي الذي يتعين القيام به".ال

  

                                                 
  ، ٢٠/٠١/٢٠١١إي. راين، "ثالثة أسرار للتمويل األصغر اآلمن"، ھف بوست وورلد،  ١٩

http://www.huffingtonpost.com/elisabeth-rhyne/three-secrets-of-safe-mic_b_811586.html  
  ، "لمحة عن الحملة"، "رسالة & أھداف الحملة"،smartcampaign.orgالويب:  انظر موقع ٢٠

http://smartcampaign.org/about-the-campaign/campaign-mission-a-goals  

أتى الدعم واسع
[حماية النطاق

لھذه العمالء]
المبادئ بشكل

جزئي رًدا على 
بعض االنتھاكات 
التي حدثت، لكن

نھاية "ألن في ال
حماية العمالء 
ليست الشيء

الصحيح فقط، فھي
الشيء الذكي الذي

–. يتعين القيام به
الحملة الذكية،
موقع الويب
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ــة العمــالء ٥اإلطــار  ــة لحماي ــة الذكي ــادئ الحمل : مب
  )٢٠١١(منقحة يوليو 

  تصميم وتقديم المنتجات المناسبة ■

يولي مقـدمو الخـدمات عنايـة كافيـة بتصـميم المنتجـات 
وقنوات التوزيع بطريقـة ال تسـبب ضـرًرا للعمـالء. ويـتم 

تجـــــات وقنـــــوات التوزيـــــع مـــــع األخـــــذ فـــــي تصـــــميم المن
  االعتبار خصائص العمالء.

  منع اإلفراط في المديونية ■

يــــولي مقــــدمو الخــــدمات عنايــــة كافيــــة بجميــــع مراحــــل 
عملية االئتمان الخاصة بهـم لتحديـد أن العمـالء لـديهم 
القـــــدرة علـــــى الســـــداد دون اإلثقـــــال بالـــــديون المفرطـــــة. 

خــدمات ويراقبــون وباإلضــافة إلــى ذلــك، ينفــذ مقــدمو ال
األنظمــة الداخليــة التــي تــدعم الوقايــة مــن اإلفــراط فــي 
المديونيـــة ويعـــززون الجهـــود الراميـــة إلـــى تحســـين إدارة 
مخــــاطر االئتمــــان علــــى مســــتوى الســــوق (مثــــل تبــــادل 

  المعلومات االئتمانية).

  الشفافية ■
ينقــل مقــدمو الخــدمات معلومــات واضــحة وكافيــة وفــي 

غـــــــة يمكـــــــن أن يفهمهـــــــا الوقـــــــت المناســـــــب بطريقـــــــة ول
العمــالء، بحيــث يمكــن للعمــالء اتخــاذ قــرارات مســتنيرة. 
وتــم تســليط الضــوء علــى الحاجــة إلــى معلومــات شــفافة 

  عن أسعار وشروط وأحكام المنتجات.
  التسعير المسؤول ■

يــتم وضــع األســعار والشــروط واألحكــام بطريقــة تكـــون 
فـــي متنـــاول العمـــالء، مـــع الســـماح للمؤسســـات الماليـــة 

حقيــق االســتدامة. ويســعى مقــدمو الخــدمات جاهــدين بت
  إلى تحقيق عائدات حقيقية إيجابية على الودائع.

  المعاملة العادلة والمحترمة للعمالء ■

يعامـــــل مقـــــدمو الخـــــدمات الماليـــــة ووكالئهـــــم العمـــــالء 
ــــنهم، ويؤكــــدون  ــــاحترام، وال يميــــزوا بي بشــــكل عــــادل وب
ــــــــة للكشــــــــف عــــــــن الفســــــــاد  وجــــــــود الضــــــــمانات الكافي

استئصــاله، وأيًضــا المعاملــة العدوانيــة أو المســيئة مــن و 
قبــــــل مــــــوظفيهم ووكالئهــــــم، والســــــيما خــــــالل مبيعــــــات 

  القروض وعمليات تحصيل الديون.

  خصوصية بيانات العمالء ■

ســـيتم احتـــرام خصوصـــية بيانـــات العمـــالء األفـــراد وفًقـــا 
لقــوانين ولــوائح االختصاصــات القضــائية الفرديــة. ولــن 

البيانــات إال لألغــراض المحــددة لهــا  يــتم اســتخدام هــذه
وقــت جمعهــا أو حســبما يســمح بــه القــانون، مــا لــم يــتم 

  االتفاق على خالف ذلك مع العميل.

  آليات تسوية الشكاوى ■

يطبـــق مقـــدمو الخـــدمات آليـــات فـــي حينهـــا ومســـتجيبة 
لتســوية شــكاوى ومشــكالت العمــالء، ويســتخدمون هــذه 

ـــة وتحســـين ـــات لحـــل المشـــكالت الفردي المنتجـــات  اآللي
  والخدمات.

  المصدر:
http://www.smartcampaign.org/stora
ge/documents/20110802_Client_Pro
tection_Principles_FINAL_.pdf

  

، أسبانيا، وصف راين العملية بـأن الحملـة فايادوليدلقمة االئتمان األصغر العالمية في  بإجرائهاتم التكليف  ٢١وفي ورقة
لتحقق من أن مؤسسات التمويـل األصـغر الفرديـة تعمـل وفًقـا لمبـادئ حمايـة العمـالء. ولـم اصلون اسيو الذكية وشركائها 

                                                 
ن األصغر العالمية عام إي. راين، "ما هو الحاجز المنخفض والحاجز المرتفع على حماية العمالء؟" ورقة غير منشورة تم التكليف بإجرائها لقمة االئتما ٢١

١٧/١١/٢٠١١-١٤، ٢٠١١.  

توفر مبادئ 
الحملة الذكية 
مستوى الحد 

األدنى بالنسبة 
لممارسي 

التمويل األصغر
الذي يريدون 

تقديم الخدمات 
المالية للعمالء 
محدودي الدخل

بطريقة 
ية، مع أخالق

ضمان عدم 
اإلضرار 
 بعمالئھم.
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تضع الحملة الذكية األدوات الالزمة لتقـديم التقـارير الذاتيـة فحسـب، ولكـن وضـعت أيًضـا آليـات للتقييمـات والتصـنيفات 
والمستثمرين قريًبا في طلـب التقييمـات الخارجيـة الخارجية من قبل وكاالت التصنيف المستقلة. وستبدأ الجهات المانحة 

  القائمة على هذه المبادئ كجزء من عملية بذلهم العناية الواجبة.

  : اعرف عميلك٢الخطوة 

توفر مبادئ الحملة الذكية مستوى الحد األدنى بالنسبة لممارسي التمويل األصغر الـذي يريـدون تقـديم الخـدمات الماليـة 
بطريقـــة أخالقيـــة، مـــع ضـــمان عـــدم اإلضـــرار بعمالئهـــم. لكـــن للتأكـــد مـــن أن خـــدماتهم تلبـــي للعمـــالء محـــدودي الـــدخل 

احتياجــات العمــالء وطموحــاتهم، يتعــين علــى مؤسســات التمويــل األصــغر االســتثمار فــي التعــرف علــى عمالئهــا. وفــي 
ي ألكسـيون الدوليـة، أن عرض تقديمي مؤخًرا أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، الحظ مايكل شيلن، الـرئيس والمـدير التنفيـذ

هـــؤالء "الـــذين يبيعـــون منتجـــات [وخـــدمات] [التمويـــل األصـــغر] علـــيهم واجـــب خـــاص لمعرفـــة عمالئهـــم وتصـــميم وبيـــع 
  ٢٢أكثر أهمية عندما يكون العمالء في أسفل الهرم." هنألهذا و المنتجات التي تناسب احتياجاتهم. 

كثر من أي وقت مضى لفهم احتياجـات العمـالء وطموحـاتهم. هذا ويتوفر لدى قطاع التمويل األصغر أدوات وأبحاث أ
أنــواع الخــدمات الماليــة علــى شــتى وهــذا يتــيح لهــم علــى نحــو أكثــر دقــة فهــم التــأثير الــذي يمكــن أن يكــون للوصــول إلــى 

مختلــف األفــراد. ونبــين بانتظــام حيــاة العمــالء علــى اســتمرارية الــدخل، مــع التركيــز بصــفة خاصــة علــى تلــك التــي تــدور 
دوالر وال  ١،٢٥دوالر فــي اليــوم أو دوالريــن لخــط الفقــر اليــومي، لكــن العمــالء ال تحــدثوا عــن خــط الفقــر  ١.٢٥ول حــ

منـزل أو آمـالهم فـي محصـول هـذا العـام أو الوضعوا هدًفا "النتشال أنفسـهم مـن الفقـر." إنهـم يتحـدثون عـن حالـة سـطح 
السـتماع خاصـة باسسات التمويـل األصـغر التـي تطـور نظـم كيف يكون بمقدورهم توفير الزي المدرسي ألبنائهم. إن مؤ 

إلى عمالئها واالستفادة منهم تكون قادرة على ابتكار منتجـات وأنظمـة الـدعم التـي تسـاعد علـى تلبيـة كافـة االحتياجـات 
  الفورية لعمالئها وخططها للمستقبل. ومن خالل ذلك، تبني قاعدة عمالء موالين تساعدها على جذب عمالء جدد.

مــن الواضــح، أن الفقــراء، مــثلهم مثــل بــاقي شــرائح الســوق، يرغبــون فــي مجموعــة كاملــة مــن الخــدمات الماليــة لتلبيــة و 
، تـــأليف داريـــل كـــولينز، وجوناثـــان مـــردوخ، وســـتيوارت روثرفـــورد، وأورالنـــدا محـــافظ الفقـــراءاحتياجـــاتهم. ويوضـــح كتـــاب 

) تحويـل التـدفقات النقديـة غيـر المنتظمـة لألسـرة إلـى ١هـي: ( روثفن، أن فقراء العالم لديهم ثالثـة أهـداف ماليـة رئيسـية
، وخاصـــة الكـــوارث الصـــحية الطارئـــةحـــاالت ال) التعامـــل بشـــكل أفضـــل مـــع ٢تـــدفقات سلســـة وأكثـــر قابليـــة للتنبـــؤ، و (

ــ نافعــة) جمــع مبــالغ إجماليــة ٣والطبيعيــة، و ( ق للرســوم المدرســية أو االســتثمار فــي المشــروعات. ويتفــاوت كيفيــة تحقي
هـــذه األهـــداف، ويتعـــين علـــى مؤسســـات التمويـــل األصـــغر فهـــم احتياجـــات عمالئهـــا وتطلعـــاتهم مـــن أجـــل تحويـــل هـــذه 

  ٢٣األهداف المالية العامة إلى منتجات مفيدة.

، لنا مدى أهمية االسـتماع إلـى العمـالء Pro Mujerووصفت كارمن فيالسكو، أحد المؤسسين المشاركين في مؤسسة 
  لخدمات المناسبة، وتقول:لتطوير المنتجات وا

                                                 
   .٨/٧/٢٠٠١مالحظات قدمها مايكل شيلن في مجلس الشيوخ الفرنسي ، بااليس دو لوكسمبورج، باريس،  ٢٢
مطابع جامعة برينستون،  دي. كولينز وآخرون، محافظ الفقراء: كيف يعيش الفقراء في العالم على دوالرين في اليوم (برينستون، الواليات المتحدة األمريكية: ٢٣

٢٠٠٩.  

منذ السنوات 
 لناحاو ...األولى

االستماع بعناية
إلى احتياجات
العمالء. لھذا

السبب كافحنا طيلة
ھذه السنوات، 
يوًما بعد يوم، 

ألجل عدم التخلي
عن األداء 

االجتماعي فـي
 Proمؤسسة 
Mujer . - كارمن
 Proفيالسكو،
Mujer  
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مــن األشــياء التــي قمنــا بهــا منــذ الســنوات األولــى التــي بــدأنا فيهــا عملنــا هــو محاولتنــا االســتماع بعنايــة إلــى 
عـدم التخلـي عـن األداء ألجـل احتياجات العمـالء. لهـذا السـبب كافحنـا طيلـة هـذه السـنوات، ويوًمـا بعـد يـوم، 

ب، وتمكـــين المـــرأة كهـــدفنا األول والـــرئيس لهـــذا البرنـــامج. ، والتـــدريPro Mujerمؤسســـة ي ـاالجتمـــاعي فـــ
التمويل األصغر كوسيلة لتمكين أفراد عمالئنا. وقمنا بتضمين التدريب فـي مجـال الصـحة، وتضـمين وقدمنا 

. وقمنــا أيًضــا بتضــمين تقــديم الخــدمات الصــحية Pro Mujerالرعايــة النهاريــة ألطفــالهم عنــدما يــأتون إلــى 
الهدف من جميع ذلك هو التأكد مـن أننـا نضـع رسـالتنا موضـع التطبيـق العملـي، وأننـا قـريبين األولية، وكان 

قـد تـم لبطريقة أكاديمية ليس هو أفضل طريقة لتشغيل المؤسسة.  نراهللغاية من احتياجات العمالء، وما كنا 
مقـــوم االئتمـــان  تحفيزنـــا واســـتمالتنا إلـــى إســـقاط مقـــوم الصـــحة ومقومـــات التـــدريب وحشـــد كافـــة جهودنـــا علـــى

األصغر. لقد كنا عنيدين للغاية. لماذا تمسكنا بأسلوبنا المتكامل؟ ذلك ألننا كنـا علـى يقـين. وأمكننـا أن نـرى 
  من استجابات العمالء أنهم يشيدون بالمؤسسة ألنهم أدركوا أنهم تلقوا إجابات حقيقية الحتياجاتهم الحقيقية.

  تشكيل خدماتها: ءعمالالالحتياجات متيحة ، Pro Mujer وكانت مؤسسات تمويل أصغر أخرى عنيدة مثل

في هايتي، تستخدم مؤسسة فونكوز مراقبي األثر االجتماعي، الذين يعملون فـي المكاتـب الفرعيـة ويجـرون مقـابالت  ■
مــع العمــالء، ويــديرون مجموعــات التركيــز واستقصــاءات الخــروج طــوال الوقــت. وبالقيــام بــذلك، علمــوا أن عمالئهــم 

القلق إزاء احتمـال بـدائًمـا الشعور دون راحة البال. وأوضح آن هاستينجز، مدير مؤسسة فونكوز، "إنهم ال يريدون يري
حــدوث إعصــار آخــر، وقــد عملنــا بجــد هــذا العــام [لتقــديم] التــأمين األصــغر ضــد الكــوارث، ونفــذنا ذلــك اآلن. وكانــت 

  هناك أمطار غزيرة، تؤتي ثمارها بالفعل لهم."

قدمــه علــى ســبل العــيش فــي تمنــتج ادخــار للفتيــات، تــم ربطــه بالتــدريب الــذي  BRAC ت مؤسســة، طــور فــي أوغنــدا ■
مركــز الشــباب. ومــن خــالل هــذا المنــتج، يــأملون فــي معالجــة االعتــداء الجنســي والحمــل فــي ســن المراهقــة. وتكيــف 

  مؤسسة فونكوز في هايتي وتجرب نفس هذا البرنامج.

أداة لمســاعدة العمــيالت علــى تحديــد أهــداف  )NWTFوومــن فــور تومــورو ( نيغــروسفــي الفلبــين، طــورت مؤسســة  ■
  أعمالهن وقياس التقدم المحرز مقارنة بها، مما يساعدهن على رسم مسارات خاصة بهن للخروج من الفقر.

ي إن فهـــم العمـــالء يعنـــي أيًضـــا معرفـــة فـــرص األعمـــال الخاصـــة بهـــم، وتـــدفقاتهم النقديـــة، وأنـــواع الخـــدمات الماليـــة التـــ
شـركة االستشـارات اإلداريـة العالميـة،  ٢٤يحتاجونها على األرجح. ويقارن بحث شامل عن السوق، أجرته أوليفر وايمان،

عـــرض التمويـــل األصـــغر مقابـــل الطلـــب المحتمـــل اســـتناًدا إلـــى تقســـيم الفقـــراء فـــي العـــالم بحســـب مقتضـــيات عيشـــهم 
ــ ١.٦األساســية. وتشــير تقــديرات الدراســة إلــى أنــه مــن بــين  ون فقيــر فــي ســن العمــل (الــذين يعيشــون علــى أقــل مــن بلي

مليـون شـخص يمتلكـون مشـروعات صـغيرة كمصـدر رزق رئيسـي لهـم.  ١٨٠دوالرين في اليـوم)، ال يوجـد سـوى حـوالي 
مليـون  ٨٠مليون نسمة) علـى الزراعـة كمصـدر رزق رئيسـي، و ٦١٠وتعتمد مجموعة أكبر بكثير من البالغين الفقراء (

مليـون  ٣٠٠مليـون، والبـاقي  ٤٦٥أو صيادين. ويشكل العاطلين عن العمـل والعمالـة غيـر النظاميـة نسمة آخرين رعاة 
  هم موظفين من ذوي األجور المتدنية.

                                                 
  .٢٠٠٨أوليفر ويمان، "تحليل عرض وطلب وسقف التمويل األصغر على مستوى العالم"، التحليل الداخلي المعد لمؤسسة بل & ميليندا غيتس،  ٢٤

من الممكن أن 
التمويل  يساعد

عندما  - األصغر 
يقترن بالخدمات 
والمنتجات لتعزيز

سبل العيش 
الريفية والزراعية

الفقراء في  - 
المناطق الريفية 

من خالل ضمان أن
تظل الزراعة 

المصدر الرئيسي 
لألمن الغذائي 
 والدخل لألسر.
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مليون مزارع، ال يـتم عـادة تصـميم قـروض تمويـل أصـغر موحـدة مـع أخـذهم فـي االعتبـار، لكـن  ٦١٠وباالنتقال إلى ال
كبر في تلبية احتياجات هذه الشريحة. وفي ورقة تـم تقـديمها فـي مـؤتمر القمـة التمويل األصغر لديه فرصة للعب دور أ

، والمؤلفـون اورئيس مجلـس إدارتهـ BRACركز السيد فاضل عابد، مؤسس  ٢٠١١،٢٥العالمي لالئتمان األصغر عام 
ز سـبل العـيش عندما يقترن بالخدمات والمنتجات لتعزيـ -المشاركون له في الكتاب، على كيف يمكن للتمويل األصغر 

مســاعدة الفقــراء فــي المنــاطق الريفيــة مــن خــالل ضــمان أن تظــل الزراعــة المصــدر الرئيســي لألمــن  - الريفيــة والزراعيــة
  الغذائي والدخل لألسر.

وكتــب عابـــد وآخـــرون "يعـــد التمويـــل األصــغر والخـــدمات الزراعيـــة بمثابـــة مـــزيج قــوي محتمـــل فـــي الســـعي الهـــادف إلـــى 
نــاطق الريفيــة وتحقيــق األمــن الغــذائي." "وربمــا تكــون آليــات التمويــل الموجهــة بحســب الســوق تخفيــف حــدة الفقــر فــي الم

لمؤسسات التمويل األصغر مصدًرا ممتاًزا وأكثر استدامة من مصـادر التمويـل، بالنسـبة إلـى مـنح المسـاعدات اإلنمائيـة 
لـــة بـــين مؤسســـات التمويـــل األصـــغر الرســـمية والقـــروض والمؤسســـات الخيريـــة. وهنـــاك العديـــد مـــن أوجـــه التـــآزر المحتم

  والقطــــــــــــاع الزراعــــــــــــي. ويمكــــــــــــن لمؤسســــــــــــات التمويــــــــــــل األصــــــــــــغر أن تســــــــــــهم فــــــــــــي التنميــــــــــــة الزراعيــــــــــــة بثالثــــــــــــة
) [العمــل] كقنــاة مــن خاللهــا يمكــن ٣) [تقــديم] التعلــيم والتــدريب، و (٢) [تقــديم] الخــدمات الماليــة، و (١طــرق رئيســية: (

الزراعيـة توزيـع منتجاتهـا علـى نحـو أكثـر فعاليـة." وتمضـي الورقـة فـي بيـان  لألطراف الفاعلة األخرى في سلسلة القيمـة
العديـد مـن الطـرق التــي تكيـف بهـا مؤسســات التمويـل األصـغر منتجاتهـا لــدعم التمويـل الزراعـي، بمــا فـي ذلـك الــدفعات 

ين، بمــا فــي ذلــك الموســمية، والتــأمين علــى المحاصــيل، وتمويــل سلســلة القيمــة، واالرتباطــات بمقــدمي الخــدمات اآلخــر 
  خدمات اإلرشاد الزراعي.

  : تشجيع االدخار٣الخطوة 

حـــاجتهم إلـــى  -أو أكثـــر مـــن  -تعنـــي معرفـــة اعـــرف عميلـــك معرفـــة حـــاجتهم إلـــى أمـــاكن جيـــدة وآمنـــة لالدخـــار بقـــدر 
الحاصــلة علــى موافقــة الجهــات التنظيميــة لقبــول  -مؤسســات التمويــل األصــغر  ويوجــد لــدىالحصــول علــى االئتمــان. 

مــدخرين أكثــر مــن المقترضــين فــي كثيــر مــن األحيــان. ويوجــد فــي بنــك  -وتقــديم الخــدمات المناســبة لالدخــار الدخــار ا
مــــدخًرا. ويوجــــد فـــــي بنــــك إيكــــويتي فــــي كينيـــــا  ٢٥٠،٠٠٠مقترًضــــا و  ٤٥،٠٠٠أبــــورتينتي إنترناشــــونال فــــي مـــــالوي 

حـدات ادخـار لغيـر المقترضـين. وكمـا و  غـرامين، افتـتح بنـك ٢٠٠١ماليين مودع. وفي عـام  ٤مقترض و  ٧١٥،٠٠٠
بالمائة من محفظة القـروض  ١٤٥التي بلغت و ودائع، شكل بليون دوالر في  ١.٤، ضم ما يزيد على ٢٠١١في يوليو 

  مليون دوالر. ٩٦٥غير المسددة بقيمة 

ون في المنـاطق لألشخاص الذين يعيش ،الخاضعة للتنظيم ،العالم، ما يزال تقديم خدمات االدخار نحاءلكن في بعض أ
النائية مكلًفا للغاية. وفي هذه المناطق، يعتبر "التمويل األصغر "الموجه بحسب االدخار" ضارب بجذوره، مع استخدام 
مجموعات االدخار غير الرسمية كوسـيلة لتـوفير الخـدمات الماليـة الالزمـة فـي األمـاكن التـي ال توجـد فيهـا مصـارف أو 

كــة التمويــل األصــغر الموجهــة بحســب االدخــار أن "صــناعة التمويــل األصــغر مؤسســات التمويــل األصــغر. وتــرى حر 
وتصـر علـى أن  ٢٦الموجهة بحسب االئتمان ليست مهيأة للوصول إلى مئات ماليين األفراد ذوي الموارد المالية األقل"،

                                                 
ائي فـي المنـاطق الريفيـة"، فـي ممـرات جديـدة اس. دافيس وآخرون، "استخدام التمويل األصغر باإلضافة إلى الخدمات الزراعية لتحسين سبل العيش واألمـن الغـذ ٢٥

  ).٢٠١١هاريس و ايه. أويمبو (ستيرلنغ، فيرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية: مطابع كوماريان، سيصدر قريًبا -للخروج من الفقر، المحرر اس. ديلي
  سد الفجوة،  –التمويل األصغر في أفريقيا: تقرير حالة القطاع  -٢٠١١، CAREمؤسسة  ٢٦

http://www.care.org/getinvolved/advocacy/access-africa/.  

[مجموعات 
تعتبر االدخار]

آليات تقديم
الخدمات المالية
األجدى اقتصاديًا

في وحيدة ال
المناطق ذات

الكثافة السكانية
المنخفضة مع
ضعف البنية

التحتية، كما ھو
الحال في العديد

من البلدان 
 األفريقية.
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ن الميــزة الكبــرى مجموعــات االدخــار تعتبــر آليــة أفضــل لتــوفير الوصــول إلــى الخــدمات الماليــة التــي يحتــاجون إليهــا. إ
لمجموعـــات االدخـــار علـــى معظـــم مؤسســـات التمويـــل األصـــغر تتمثـــل فـــي أن هـــذه المجموعـــات تقـــدم االدخـــار ولـــيس 
القروض كخدمة "دخول"، والتي يراها البعض بأنها خطرة للغاية بالنسبة للفقراء والفقراء جـًدا، والسـيما إذا لـم يكـن لـديهم 

  مشروعات صغيرة يستثمرون فيها.

مجموعات االدخار قروًضـا لألعضـاء أيًضـا، وٕان كانـت بطريقـة مختلفـة للغايـة عـن مؤسسـات التمويـل األصـغر. وتقدم 
وتقــوم هــذه المجموعــات بتجميــع مــدخراتها فــي صــندوق القــرض، حيــث تســتحق جميــع اإليــرادات مــن الفوائــد ألعضــاء 

تعتبر آليات تقديم الخدمات المالية األجـدى  المجموعة أنفسهم وليس لمؤسسة خارجية. وعلى هذا النحو، فإنها غالًبا ما
اقتصادًيا في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة مع ضعف البنية التحتية، كما هو الحال في العديـد مـن البلـدان 

  األفريقية.

ة ك وما يزال عدد من المؤسسات الدولية غير الهادفة للـربح تشـجع هـذا النـوع مـن التمويـل األصـغر، بمـا فـي ذلـ الجمعي

ان ومؤسسـة خـدمات اإلغاثـة الكاثوليكيـة، وأوكسـفام أميركـا، وبـالن )، CARE( التعاونية للمساعدة واإلغاثة في كل مك
إنترناشــونال، ومؤسســة أغــا خــان، ومنظمــة رؤيــة العالميــة. وعلــى غــرار مجموعــات االدخــار واالئتمــان التقليديــة الــدوارة، 

ريب الذي يساعدها على أن تصبح أكثر شفافية وديمقراطية وأماًنـا، وتـدار علـى تتلقى مجموعات االدخار "الحديثة" التد
نحـــو أفضـــل. ويـــتم قيـــاس أداء مجموعـــة االدخـــار بـــنفس النســـب مثـــل مؤسســـات التمويـــل األصـــغر، بمـــا فـــي ذلـــك إدارة 

ـــة لكـــل عضـــو تمـــت مســـاعد ته)، وتـــم المحـــافظ واألصـــول، ونوعيـــة المحفظـــة، والربحيـــة (االســـتدامة)، والكفـــاءة (التكلف
  ٢٧).SAVIXاإلعالن عن أدائها وجعله متاًحا للجمهور في تبادل معلومات مجموعات االدخار (

ورغــم اعتمــاد الوكــاالت التــي تشــجع مجموعــات االدخــار علــى أمــوال الجهــات المانحــة فــي تشــكيل مجموعــات االدخــار 
ال، ذكــرت جمعيــات القــروض واالدخــار وتــدريبها ومراقبتهــا، تحقــق هــذه المجموعــات عائــدات إيجابيــة. علــى ســبيل المثــ

 ٤٧)، متوســط عائــد علــى األصــول بلــغ CARE( لجمعيــة التعاونيــة للمســاعدة واإلغاثــة فــي كــل مكــانالقرويــة التابعــة ل
  ٢٨.دوالر ٢٦.٢٠تكلفة لكل عضو تمت مساعدته بالمائة ومتوسط 

الماليــة الرســمية، وعلــى عكــس معظــم وتختلــف مجموعــات العــون الــذاتي فــي الهنــد فــي أنهــا تــرتبط عــادة بالمؤسســات 
مجموعـــات العـــون الـــذاتي، ال تـــوزع بشـــكل دوري أمـــوال المجموعـــة بكاملهـــا علـــى األعضـــاء. ومـــا يـــزال البنـــك الـــوطني 

، مــع تمكــين الفقــراء ١٩٩٠) يشــجع مجموعــات العــون الــذاتي منــذ عــام NABARDالهنــدي للزراعــة والتنميــة الريفيــة (
 ٦٨قراض فيما بينهم. وقد وصلت مجموعات العون الـذاتي هـذه التـي يشـجعها البنـك إلـى واألشد فقًرا على االدخار واإل
بالمائة من جميع العمالء الذين تم ذكرهم لحملة قمـة االئتمـان األصـغر العـام الماضـي  ٣٣مليون عميل، وهو ما يمثل 

  ٢٩).٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(البيانات كما في 

                                                 
٢٧ http://savingsgroups.com/.  
  التمويل األصغر في أفريقيا. -٢٠١١، CAREمؤسسة  ٢٨
قيرات واألشد دوًرا حاسًما ألكثر من عقد من الزمان في ريادة حركة مجموعات العون الذاتي في الهند، من خاللها نظمت النساء الف NABARDبنك لعب  ٢٩

رتبط مجموعات فقًرا أنفسهن في مجموعات ادخار. ويقوم أعضاء مجموعات العون الذاتي باالدخار واإلقراض فيما بينهن، وٕادارة شئون مجموعاتهن أيًضا. وت
  ا.العون الذاتي الناضجة بالنظام المصرفي الرسمي، التي تشمل شبكة فروع ممتدة في جميع أنحاء البالد لتعزيز موارده

  ٢٠١٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ٢٠٠١  ١٩٩٩  ١٩٩٧  العام
  ٦٧،٩١٤،٠٠٠  ٤٠،٩٤٩،٦٢٢  ٢٤،٢٧٧،١٤٠  ١٠،٧٦٠،٤٠٠  ٣،٩٩٢،٣٣١  ٥٦٠،٩١٥  ١٤٦،١٦٦  إجمالي العمالء

  ٥٤،٣٣٠،٠٠٠  ٣٢،٧٥٩،٦٩٧  ١٩،٤١٢،٠٧٠  ٨،٦٠٨،٣٠٠  ١،٦٠٠،٩٢٥  ٢٢٤،٩٢٧  ٥٨،٦١٣  العمالء األشد فقًرا

يلعب االدخار 
دوًرا رئيسيًا في

مساعدة ذوي 
الدخل المحدود 
وغير النظامي 

على اإلبقاء 
على الفوائض 
التي يحققونھا،

بحيث تتوافر 
األموال عندما 

إليھا. يحتاجون
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إجـراء إصـالح شـامل لنمـوذج مجموعـات العـون الـذاتي  ،M-CRILسسة مؤ ويقترح مالكولم هاربر، رئيس مجلس إدارة 
فــــي أعقــــاب الصــــعوبات التــــي واجهتهــــا مؤسســــات التمويــــل األصــــغر العاملــــة فــــي الهنــــد. وأوصــــى بــــأن العضــــوية فــــي 

المالي، من خالل البنوك التي تقدم حسابات االدخار الشخصـية التضمين مجموعات العون الذاتي أصبحت طريًقا إلى 
أعضــاء هــذه المجموعــات. ومــن ثــم تصــبح مجموعــات العــون الــذاتي نظــام تــراكم وتوزيــع فعــال مــن حيــث التكلفــة  لجميـع

  ٣٠القروض.و لمجموعة واسعة من المنتجات المالية، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، والتحويالت، 

الترتيبـات التـي تـربط االثنـين، وسواء من خالل البنوك الخاضعة للتنظيم أو مجموعات االدخار غير الرسمية أو بعض 
يلعب االدخار دوًرا رئيسًيا في مساعدة ذوي الدخل المحدود وغير النظامي علـى اإلبقـاء علـى الفـوائض التـي يحققونهـا، 

  بحيث تتوافر األموال عندما يحتاجون إليها.

  : تشجيع التثقيف المالي٤الخطوة 

لجيــدة فــي تحســين تقــديم خــدمات التمويــل األصــغر، فهــي ال تكفــي نظــًرا ألهميــة مبــادئ واســتراتيجيات حمايــة العمــالء ا
كيفيــة اســتخدام منــتج اتخــاذ قــرار بشــأن عنــدما يتعلــق األمــر بــإدارة أمــوالهم أو الصــائبة لتمكــين العمــالء التخــاذ القــرارات 

اتخــاذ كيفيــة المــالي إلــى مســاعدة العمــالء علــى معرفــة ويهــدف التثقيــف . العمــالءتضــمن والء القــرض أو االدخــار. وال 
هــذه هــي و الخــدمات الماليــة.  وقــدمها مقــدميالمنتجــات التــي ومناســبة قيمــة مــدى مســؤولة وتقيــيم و ماليــة مناســبة قــرارات 

  .العمالء محورهاالتي الخدمات تقديم الخطوة التالية في 

امج  هــذا المجــالثمــة رائــد فــي  و برن ف لتاھ الي ثقي المي الم تــديره مؤسســة و )، الــذي تمولــه مؤسســة ســيتي GFEP(الع
المـــالي لمعالجـــة لتثقيـــف ل االبرنـــامج منهًجـــهـــذا وقـــد وضـــع  ٣١ومنظمـــة التحـــرر مـــن الجـــوع. أبـــورتينتسمايكروفاينـــانس 
الميزانيــة، وٕادارة الــديون، واالدخــار، إعــداد ذات األهميــة القصــوى لعمــالء التمويــل األصــغر، بمــا فــي ذلــك الموضــوعات 

ت الماليـــة، والحصـــول علـــى الخـــدمات المناســـبة للشـــباب، وٕادارة المخـــاطر، فهـــم الخـــدمات المصـــرفية، وٕادارة التحـــويالو 
مـن قنــوات علــى طيـف كبيــر ، وتـم تكييفـه دولــة ٦٠المـنهج فـي أكثــر مـن يســتخدم اليـوم، و والتـأمين، وحمايـة المســتهلك. 

  التوزيع.

لرســـائل األساســـية إلـــى لنقـــل االمســـتخدم "إن اإلبـــداع ، أبـــورتينتسمؤسســـة مايكروفاينـــانس مونيـــك كـــوهين، رئـــيس وقـــال 
فهـذا المجـال ا، مثـل تحـديً مـا يـزال يالمـالي التثقيـف قياس مدى فعالية لكن " "ني،دهشيزال ما يقطاعات السوق المختلفة 

ا إلـى وأشـار كـوهين أيًضـ ."يجابيةالبارزة إالنتائج حيث تعد ؛ لكن بدأنا نعرف ما يصلحجيدة شحيحة. البرامج الو  حديث

                                                                                                                                     
ات غير الحكومية) هم أيًضا أعضاء حملة قمة االئتمان األصغر ويقدموا خطط عمل مؤسسية. ولتجنب (البنوك والمنظم NABARDبنك بعض شركاء 

 NABARD. وبعد هذه الحسابات، بلغ إجمالي عمالء NABARDبنك ازدواجية العد، تم طرح حصة األرقام التي أبلغت عنها هذه الوكاالت من أرقام 
، ٢٠٠٢التي تم القيام بها ألول مرة عام  –فقًرا عندما بدأوا في البرنامج. وتستند هذه الحسابات المستوفاة عميل، كان منهم من بينهم األشد  ٦٥،٨٧٦،٥٨٠
. وتم طرح سؤال على هذه NABARDعلى البيانات التي تم جمعها من المؤسسات في الهند التي تتداخل مع  – ٢٠١١، ومرة أخرى عام ٢٠٠٦وتحديثها عام 

). وعلى أساس هذا البحث، تم األخذ في االعتبار NABARDت العون الذاتي المرتبطة بالمصارف (أي المتضمنة في أرقام المؤسسات عن نسبة مجموعا
  %  عند حساب إجمالي العمالء وٕاجمالي النساء وٕاجمالي العمالء األشد فقًرا وٕاجمالي العميالت األشد فقًرا.٣.١٥ NABARDانخفاض أرقام 

  .،٢٧/٧/٢٠١١، Savings-Revolution.orgيل األصغر: األزمة أو الفرصة أمام مجموعات االدخار"، ام. هاربر، "انصهار التمو  ٣٠
http://savings-revolution.org/blog/2011/7/27/the-microfinance-meltdown-crisis-or-opportunity-for-savings.html. 

٣١ http://www.globalfinancialed.org.  
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 ورئيسية ذال
 اصلة ومتكرًر

ومصاحبًا 
فرصة ممارسةل

سلوكيات 
تكون جديدة، 
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 - . القروض
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ميكروفاينانس 
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تكون ا إلى جنب مع فرصة ممارسة سلوكيات جديدة، وجنبً  اصلة ومتكررً  ورئيسية ذالرسائل الل إيصايكون "عندما ه أن
  ."مستويات االدخار ومعدالت سداد القروضالنتيجة ارتفاع 

الـذاتي االسـتهالكية وجمعيـات التمويـل األصـغر العـون آليات أمام ا الطريق المالي أيضً أن يمهد التثقيف كن ومن المم 
قــراض تتجــه أكثــر إلــى اإلالعديــد مــن بــرامج التمويــل األصــغر نظــًرا ألن يصــبح أكثــر أهميــة األمــر هــذا و ة. االســتهالكي

  مجموعة.الفي نظام إقراض المتأصل ، التي ال تبني هذا النوع من رأس المال االجتماعي الفردي

 أكثـــر.تناســـبهم الماليـــة التـــي  األدواتتتعلـــق بـــحكيمـــة القيـــام باختيـــارات المـــالي العمـــالء القـــدرة علـــى التثقيـــف يمـــنح و 
ينبغـي العمالء علـى فهـم مـا مما يساعد بين العمالء ومقدمي الخدمات المالية،  يعلى معالجة الخلل المعرفويساعدهم 
  وا على ذلك.حصليذا لم يفعلوا إمن مؤسساتهم المالية، وماذا أن يتوقعوه 

  تهومكافأ األداء االجتماعيمراقبة : ٥الخطوة 

العائــدات الماليــة يركــز علــى ي بــدأ كحركــة اجتماعيــة، أصــبح ذعــض القلــق مــن أن التمويــل األصــغر، الــهنــاك بمــع أن 
وتواصــل العائــدات االجتماعيــة علــى االســتثمار. التــي تحبــذ إعــادة تنظــيم المؤسســات فــي عــالج اليكــون ربمــا ، والحجــم

 ٣٢،داء االجتماعيفريق عمل األحددها مجموعة من المبادئ التي وتنطلق من زخم اكتساب الحركة األداء االجتماعي 
لمؤسسـة إلـى واقـع عملـي"، و "االعتـراف بـأن لألهداف االجتماعية لالترجمة الفعالة بأنه األداء االجتماعي الذي عرف "

علـى وخـدمتهم متزايـدة مـن الفقـراء والمهمشـين العـداد األتحسـين حيـاة المتمثل في هدف اللتحقيق ال يكفي األداء المالي 
  ٣٣دام.نحو مست

ــتمؤسســات التمويــل األصــغر و جانــب مــن الرســالة حركــة األداء االجتمــاعي تصــحيح انحــراف هــذا وتحــاول   اغــرس وعًي
الـــذين يجـــب أن يلتزمـــوا بـــه كـــالتزامهم بالنتيجـــة النهائيـــة ، والمســـتثمرين اإلدارة التنفيـــذيين، ومجـــالسالمـــدراء فـــي  اجديـــدً 

، عــن هــذا Pro Mujerمؤسســة الســكو، الشــريك المؤســس ومــدير كــارمن فيوتحــدث . لهــا همتبنــيفــي حــال  ةاالجتماعيــ
ــأا إلــى فــي بــرن، سويســرا، مشــيرً  ٢٠١٠فريــق عمــل األداء االجتمــاعي عــام فــي الجلســة االفتتاحيــة الجتمــاع األمــر   هن
ة إلـى ا، نحـن بحاجـحًقـتوجـد النيـة قـد رغـم إيمـاني بـأن النزاهـة والشـفافية والمسـاءلة. ولكـن، بتحقيـق ملتزمـون أننا "نقول 

  ٣٤أقوالنا وأفعالنا".سد الفجوة بين 

مــن يتطلــب إنــه . الــذي يركــز علــى العمــالءوحتــى التمويــل األصــغر العمــالء تجــاوز األداء االجتمــاعي تــدابير حمايــة وي
وضــع نتــائج يتطلــب أيًضــا ولكــن  م فحســب،التغيير اإليجــابي لعمالئهــبــااللتــزام مجــرد ممارســي التمويــل األصــغر لــيس 

هـدف طمــوح، إنــه عبـارة عـن النتـائج. هـذه تحقيـق علـى صــعيد قيـاس التقــدم المحـرز العمـالء و ة المعـالم واضـحالعمـالء 
يواجــه لكنــه التمويــل األصــغر. لممارســي تحقيــق مســتوى أعلــى مــن الشــفافية والتركيــز علــى العمــالء إلــى ســعى هــدف ي
مجموعــــة مــــن مؤشــــرات األداء  فريــــق عمــــل األداء االجتمــــاعي علــــىأعضــــاء ولــــم يتفــــق ا تحــــديات فــــي التنفيــــذ. أيًضــــ

                                                 
االجتماعي مؤسسات التمويل األصغر والشبكات الدولية والوطنية والجهـات المانحـة والمسـتثمرين ووكـاالت التصـنيف مًعـا للمسـاعدة فـي  يجمع فريق عمل األداء ٣٢

  تعريف األداء االجتماعي ووضع األساليب الخاصة بإدارة األداء االجتماعي وقياسه.
  .http://sptf.info/sp-task-force/declaration-of-principlesفريق عمل األداء االجتماعي،  إعالن مبادئانظر  ٣٣
  ،٣٠/٠٦/٢٠١٠-٠٧/٠١/٢٠١٠سي. فيالسكو، "خطاب الترحيب"، االجتماع السنوي لفريق عمل األداء االجتماعي، بيرن، سويسرا،  ٣٤

http://sptf.info/images/welcomeaddresscarmenvelasco2010.pdf.  

األداء يتطلب 
من االجتماعي 

ممارسي 
التمويل األصغر

مجرد ليس 
التغييرباللتزام ا

اإليجابي 
م لعمالئھ
ولكن  فحسب،

يتطلب أيًضا 
وضع نتائج 

واضحةالعمالء 
قياس والمعالم 

التقدم المحرز 
على العمالء 

تحقيق صعيد 
 النتائج.ھذه 

أن التمويل األصغر
يمكن أن يكون له 
تأثير أكبر بكثير

العمالء على حياة 
من خالل 

"االستفادة من 
البنية التحتية

المادية،ورية البش
والمعرفة في 

السوق، وعالقات
العمالء لخلق قيمة

أليكس  - . للعمالء
كاونتس، مؤسسة

ن ا غ



 ٢٠١٢ عام حملة قمة االئتمان األصغر حالة تقرير
٣٣

في اجتماعهم السنوي في دن بوش، هولندا، فـي يونيـو و رير. اتقبناًء عليها يقدمون الالمقترحة التي  ةعالميالاالجتماعي 
  .ةطموحبأنها  ونآخر ورآها ، حًدا منخفًضاعالمية المعايير ال ه ينبغي أن تضعالبعض أنرأى ، ٢٠١١

مجموعـــة مـــن لوضـــع ) MIXلتمويـــل األصـــغر (اتبـــادل معلومـــات ســـوق مـــع عي فريـــق عمـــل األداء االجتمـــاوقـــد عمـــل 
لتمويــل األصــغر. اتبــادل معلومــات ســوق إلــى المنتظمــة المؤشــرات لمؤسســات التمويــل األصــغر لتشــمل تقاريرهــا الماليــة 

وفـــي  .والحوكمـــةاالحتفـــاظ بـــالعمالء، والتوعيـــة مـــن الفقـــر، والشـــفافية، موضـــوعات مـــن قبيـــل  ١١اللمؤشـــرات وتشـــمل ا
لتمويــل اتبــادل معلومــات ســوق تمويــل أصــغر تقــارير إلــى مؤسســة  ٢٠٠٠مــن بــين  ٤٠٠حــوالي الوقــت الــراهن، تقــدم 

  هذه المؤشرات االجتماعية.حول األصغر 

النتيجـة النهائيـة مؤسسـات التمويـل األصـغر التـي ترغـب فـي إدارة األداء االجتمـاعي واسـتخدام  تـهآخر، واجه وثمة تحدٍ 
كجــزء مــن  هامؤشــرات األداء االجتمــاعي واسـتخداملمجــالس إداراتهـا فهــم التأكــد مـن يتمثـل فــي األداء،  لقيــاسالمزدوجـة 

إذا  للمؤسسـةاالجتماعيـة طموحـات الالمالية على حسـاب هذا وتطغى النتيجة النهائية عملية صنع القرار الخاصة بهم. 
  لعمالء.اإلى المستثمرين أكثر من اإلدارة استمع أعضاء مجلس 

تلبيتهـا بقـدر العمـالء احتياجـات مـن تلبيـة لتمكين مؤسسـات التمويـل األصـغر باألهمية لحركة األداء االجتماعي سم وتت
مــن خــالل األفعــال بصــناعة التمويــل األصــغر األقــوال إذا طابقــت فيالســكو،  ضحــوعلــى حســب لمطالــب المســتثمرين. 

 اواضـحً  االمؤسسـات الفرديـة حـافزً ، فإنـه يكـون لـدى اعيـةمجموعـة مـن المؤشـرات االجتمعـن تقارير دقيقة االلتزام بتقديم 
مــا تــزال النتيجــة النهائيــة ، لكــن فــي الوقــت الــراهن. بطريقــة مســتدامة مالًيــالتحقيــق أقصــى قــدر مــن النتــائج االجتماعيــة 

داء إدارة األفـــإن ذلـــك، يحـــدث ميـــزان. وعنـــدما تحـــول الأخـــذ األســـبقية لكثيـــر مـــن المؤسســـات، لكننـــا نأمـــل فـــي الماليـــة ت
عـن تسـهيل زيـادة فـرص  عمالئهـا، فضـالً علـى مزيـد مـن القيمـة إضـفاء لمؤسسات التمويـل األصـغر ستتيح االجتماعي 

هادفـة القطاعـات غيـر الالجهات الفاعلة األخرى (الحكومة، و تقدمها الحصول على المنتجات والخدمات التي تقدمها أو 
  الفقر.استئصال شأفة للربح) بغية الهادفة للربح، و 
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  التحول حقق: ٦خطوة ال

بالنسبة لبعض مؤسسـات التمويـل األصـغر، سـاعدها اسـتخدام مؤشـرات األداء االجتمـاعي علـى فهـم التحـديات األخـرى 
التي يواجهها العمالء والتي قد توقـع بهـم فـي شـرك الفقـر. وفـي مقابلـة سـابقة فـي هـذا التقريـر، صـرح روبـرت سـكوفيلد، 

ــا حــول مــا إذا كــان يمكــن إحــداث أثــر حقيقــي مــن خــالل  المــدير التنفيــذي لمؤسســة فينكــا، قــائًال: "مــا يــزال الســؤال قائًم
التمويــل األصــغر فقــط أم أنــك تحتــاج إلــى كافــة هــذه األنشــطة االجتماعيــة األخــرى أيًضــا... مــن قبيــل التعلــيم والرعايــة 

قـود، مـع عـرض قيمـة أكثـر بـذلك منـذ عقامـت عـدد مـن مؤسسـات التمويـل األصـغر وهنـاك الصحية." إنه لـيس وحيـًدا. 
  لعمالئها تتجاوز الوصول إلى الخدمات المالية.

لعمـالء الفقـراء ااالستفادة من خدمات التمويـل األصـغر مـع تحسـين فـرص وصـول على صعيد وقد تم إحراز تقدم كبير 
ــو لــى الخــدمات الصــحية وتمويــل الصــحة. إ ــا،نــورث يثرمــان، أســتاذ باحــث فــي جامعــة لا لشــيال وفًق وكريســتوفر  كارولين

التعــاون مــع مقــدمي خــدمات التمويــل األصــغر قنــوات أن يفيــد مكــن مــن الم" :التحــرر مــن الجــوعمنظمــة دانفــورد، رئــيس 
وتتـيح لتمويل الذاتي في الغالب للوصول إلى ماليين األسـر غيـر المخدومـة والمحرومـة مـن الخـدمات. الحالية لتوزيع ال

عـن  ، فضـالً الصـحية والخـدماتالتثقيـف الصـحي لتوزيـع مـن نوعهـا فريـدة ا التمويل األصغر فرصً أنظمة تقديم خدمات 
وتكشـف  ٣٥جميـع أنحـاء العـالم.فـي  ميصـعب الوصـول إلـيهالفقراء الـذين توفير خيارات تمويل الرعاية الصحية لماليين 

 والحصـــول علـــى يالصـــحالتثقيـــف دمـــج علـــى مؤسســـات التمويـــل األصـــغر فـــي الهنـــد بتـــدريب تجربـــة الحملـــة الخاصـــة 
متكاملــة، الخــدمات بمجــرد تجريــب الك مؤسســات التمويــل األصــغر فــي البدايــة، يتشــكرغــم أنــه عــن الخــدمات الصــحية 

  ا.نفسهألعمالئها و لفروع أكثر وأكثر، ألنها تدرك الفوائد سرعان ما توسع نطاقها 

مقــدم ا أيًضــيفيــد كــن مممــن الالقيمــة للعمــالء، لكــن مــن إضــافة الخــدمات والمنتجــات غيــر الماليــة مــن الممكــن أن تزيــد 
مثـل العميل على السداد، إنه يمثل فرصـة ربـح جديـدة للمؤسسـة (المضافة قدرة خدمة ترفع الا عندما الخدمة، وخصوصً 

مؤسسـات التمويـل األصـغر لـديها القـدرة علـى تقـديم جميـع . لكـن لـيس العمـالءوالء تحقيـق زيـادة القروض الصحية) أو 
 اللقيـام بـذلك أو ألنهـداخـل المؤسسـة الخبرات والمهارات  تملكلعمالء، إما ألنهم ال يد اقد تفالخدمات غير المالية التي 

ذات التمويـل األصـغر خـدمات مقـدمي حتى إن الحالة، تلك في و ستطيع تقديم مثل هذه الخدمات وتغطية تكاليفها. تال 
العمالء، التي تركز على لخدمات المالية ل المستدامالتقديم لتركيز على امن خالل قد ينجزون جيًدا االجتماعية الرسالة 

. وعـالوة علـى ذلـك، تقـديم هـذه الخـدماتلمقدمي الخدمات الذين لديهم ميزة وخبرة نسبية فـي األخرى ترك الخدمات مع 
 هــاحتاجيتلــك التــي بيتعلــق أي خــدمات غيــر ماليــة علــى رأس الخــدمات الماليــة، بــل األمــر يتعلــق بمجــرد تكــديس لــيس 

  .لتقديمها لهم بفعاليةوٕايجاد وسيلة  ا،لعمالء حقً ا

، أن التمويــل األصــغر يمكــن أن يكــون لــه تــأثير أكبــر غــرامينألــيكس كــاونتس، رئــيس مؤسســة يــرى ، وعلــى غــرار ذلــك
الماديــة، والمعرفــة فــي الســوق، وعالقــات و مــن خــالل "االســتفادة مــن البنيــة التحتيــة البشــرية العمــالء بكثيــر علــى حيــاة 

المنتجـــات مؤسســـات التمويـــل األصـــغر فـــرص الحصـــول علـــى مـــن الممكـــن أن تتـــيح ة للعمـــالء": العمـــالء لخلـــق القيمـــ
التقنيــات الزراعيــة المحســنة وآليــات التمويـــل المتعلقــة بأو المعرفــة  هــي، مثــل مواقــد الطالتــي تعــزز الرفاهيــة والخــدمات

                                                 
ح دمج التمويل األصغر والتربية الصحية واألشكال األخرى للحماية الصحية لعمالئك ولمؤسسة التمويل األصغر اس. ليثرمان و سي. دونفورد، "لماذا يصل ٣٥

-١٤، فايادوليد، أسبانيا، ٢٠١١الخاصة بك، وكيفية القيام بتضمين ذلك"، ورقة غير منشورة تم التكليف اإلجراء بها لقمة االئتمان األصغر العالمية 
١٧/١١/٢٠١١.  

[محمد عرف 
يونس] العمل 
االجتماعي بأنه

عدم شركة 
وعدم خسارة ال

ذات ، الربح
الھدف 

 االجتماعي.
ويمكن 

للمستثمرين 
استرداد 

 ماستثماراتھ
األولية، ولكن 
بعد ذلك ال يمكن

األرباحمار استث
مرة أخرى إال 

 في الشركة.
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هيكـل تقـديم لـى إتمويل األصـغر اليضاف ا، حيث ممكن أيضً  العكسو في متناول اليد. هذه المنتجات والخدمات  لجعل
المنـاطق العمالء "األشد فقًرا" فـي تحدي تسويق "الميل األخير" في الوصول إلى لتجاوز وسيلة كبالفعل الخدمات القائم 
  ٣٦.التي تشتد الحاجة إليهامن خالل الخدمات الريفية والنائية 

غيـر المقـدور غيرهـا مـن المنتجـات والخـدمات، و ة لجمع بين الحصول على الخدمات الماليـلمقاربة أخرى ومع ذلك ثمة 
نمــوذج األعمــال تتمثــل فــي هم، تلتحســين رفــاهإليهــا لكــن هنــاك حاجــة ماســة فــي الســابق متاحــة لهــم الأو غيــر عليهــا 

كاملــة لقمــة االئتمــان فــي ورقــة و الحــائز علــى جــائزة نوبــل ومؤســس بنــك غــرامين، محمــد يــونس. طــوره ي ذاالجتماعيــة الــ
الهـدف ذات ، عـدم الـربحو خسـارة العـدم االجتماعي بأنه "شـركة العمل سبانيا، عرف أفي  ٢٠١١عام ية العالماألصغر 

األربـاح مـرة أخـرى إال اسـتثمار األولية، ولكن بعد ذلك ال يمكـن  مويمكن للمستثمرين استرداد استثماراته ٣٧االجتماعي."
المــدراء  ضحــشــركات اجتماعيــة، و كر أن تعمــل مؤسســات التمويــل األصــغه يتعــين علــى أنــبقتــرح يــونس وافــي الشــركة. 

لــدخول فــي شــراكات لتأســيس شــركات اجتماعيــة، ومعالجــة علــى التمويــل األصــغر فــي جميــع أنحــاء العــالم لالتنفيــذيين 
تماًمـا ) بطريقة مسـتدامة، وغير ذلكقضايا الفقر (المتعلقة بالرعاية الصحية والتغذية والمياه الصالحة للشرب، والطاقة، 

، والعديــد ويوكيغــوني مايتيــكديــداس أفعــل بنــك غــرامين مــن خــالل شــراكاته مــع الشــركات العالميــة، مثــل دانــون و مثلمــا 
  غيرها.

التمويــل ومــع اســتمرار االبتكــار فــي مســاهمة التمويــل األصــغر فــي الحــد مــن الفقــر. طالئــع أمثلــة علــى جميعهــا هــذه 
وتعزيــز  علــى تحســين خدماتــه الماليــة اكــون قــادرً يســوف فنضــج والتغلــب علــى مــا يواجهــه مــن تحــديات، فــي الاألصــغر 

  التحتية لتسهيل الوصول إلى الخدمات األخرى كذلك. تهبني

تحـد مـن  مـؤثرةأو ماديـة ا تحـديات أيًضـ ونقـد يواجهـ نالـذيو أي مصـدر للـدخل، األفراد الذين ال يمتلكون لكن ماذا عن 
ا ا؟ اسـتنادً هـذه المجموعـة أيًضـتقديم خـدمات لويل األصغر لتمليمكن هل قدرتهم على االنخراط في األنشطة اإلنتاجية؟ 

تقــوم )، CFPR/TUPا" ("تحــدي حــدود الحــد مــن الفقــر: اســتهداف الفقــراء جــدً  BRACمؤسســة برنــامج إلــى نجــاح 
شـراكة بال"تخـرج" بـرامج  ١٠تجريـب ب) BRACلــالتـابع من معهد التنميـة مقدمة مساعدة تقنية بسيجاب ومؤسسة فورد (

األساســية لهــذه البــرامج مــن دعــم االســتهالك لفتــرة زمنيــة وتتكــون المقومــات  ٣٨دول.المحليــة فــي ثمــاني ات المؤسســمــع 
وثيــق المســاندة المحــددة، وتــوفير الخــدمات الماليــة (عــادة االدخــار)، واألصــول اإلنتاجيــة، وتــدريب المؤسســات، ودعــم 

مقــدم ربط مــع الخــدمات الحكوميــة أو الــريــق (فــي كثيــر مــن األحيــان عــن ط ي)، والــدعم الصــحي(بواســطة مســاعد ميــدان
مـن الفقـر المـدقع عـن طريـق الحـد للخـروج خلق ساللم في الفكرة تتمثل الرعاية الصحية غير حكومي). و لخدمات آخر 
بنــاء وبعــد ذلــك ا النعــدام األمــن الغــذائي وســوء الحالــة الصــحية، وعــدم وجــود األصــول)، مــن الضــعف الشــديد (نظــرً أوًال 

  إمكانات النمو.بسالسل القيمة تربط ا التي ستدامة تدريجيً سبل العيش الم

 ١٨بعـد إلـى أنـه بـرامج أحـد المـن المسـتمدة النتـائج األوليـة وتشـير  ،عـدة بـرامج تجريبيـةلتقييمات عشـوائية وتجري اآلن 
، عـة الضـابطةالمجمو مـن أسـر % أكثـر ١٥سر المعالجة التي زاد استهالكها مـن المـواد الغذائيـة بنسـبة األكانت ا، شهرً 

                                                 
ق الجديدة ونتس، "نحو إعادة التمويل األصغر من خالل حل "مشكلة الميل األخير": وضع حلول الطاقة النظيفة والمعلومات العملية للفقراء"، في الطر ايه. كا ٣٦

  ).٢٠١١ر قريًبا هاريس وايه. أويمبو (سترلينغ، فيرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية: مطابع كوماريان، سيصد-للخروج من الفقر، المحرر، اس. دالي
، طرق جديدة للخروج من الفقرمحمد يونس، "العمل االجتماعي والتمويل األصغر: إقامة شراكات مع المؤسسات والكيانات األخرى لتسريع نهاية الفقر"، في  ٣٧

  ).٢٠١١سيصدر قريًبا هاريس و ايه. أويمبو (سترلينغ، فيرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية: مطابع كوماريان، -المحرر اس. دالي
  هاييتي، والهند، وباكستان، وهندوراس، وبيرو، وأثيوبيا، واليمن، وغانا. ٣٨
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عــن دخــل  لإلبــالغ أكثــر احتمــاالً كانــت الماشــية، اليــوم لينصــرف إلــى تربيــة ســاعة واحــدة فــي العمــل بمعــدل وقــت زاد و 
تلقـى دعـم غـذائي أقـل مـن األسـر و انخفـاض انعـدام األمـن الغـذائي، اإلبـالغ عـن أساسي من األنشـطة غيـر الزراعيـة، و 

عـــن تصــور الالصــحية وتحســـين الحصــول علـــى مزيــد مـــن المعرفــة و المصــرفية، ا أكثـــر فــي حســـاباتهادخــار األخــرى، و 
  ٣٩."المجموعة الضابطةأسر في تلك عن نفسية الضائقة الالصحة خالل العام الماضي، وانخفضت أعراض 

، لمسـاعدة الفقـراء المجموعـة االستشـاريةالخاصة بتخرج" البرامج "المعماريين في سيد هاشمي، أحد المهندسين ويوضح 
  وراء هذا البرنامج.األفكار الكامنة  منالمزيد 

إن أدوات والمـأوى، ودعـم سـبل العـيش.  ،المسـاعدات الغذائيـةاألفراد األشد فقًرا فـي الواقـع إلـى معظم يحتاج 
 النقديـة، والعمــلالتحـويالت المـواد الغذائيـة أو و  ،شـبكات األمـانتبـدو األكثـر منطقيـة تتمثـل فـي التنميـة التـي 
سـبيل للخـروج مـن يجـاد إلألفـراد األشـد فقـًرا لا الـدعم الـالزم ألمان هذه ال توفر غالبً شبكات الكن . المضمون

أنشــطة لتحقيــق االســتقرار فــي حيــاتهم، هنــاك حاجــة إلــى الزمــة شــبكات األمــان رغــم أن الفقــر المــدقع. لــذلك، 
إال الئتمـان يمكـن إدخـال اال لـذا تحسـين أوضـاعهم. و ل هـاالمشـاركة فييمكـنهم  ةاقتصـاديفرص إضافية لخلق 

، وٕاذا المراقبـة الصـارمةدقيق و الـسـتهداف االمـن خـالل بفعاليـة لبـرامج تنفيذ أحـد ا... وٕاذا تم ةالحقمرحلة في 
ــال ةماليــالؤسســات ممــع العاليــة الجــودة شــراكات إقامــة كــان يمكــن  الرعايــة الصــحية، خــدمات مقــدمي ة و قوي

الفقــر المــدقع دائــرة علــى مــدى عــامين مــن شــد فقــًرا مــن األفــراد األكبيــرة حينئــٍذ مــن الممكــن أن تتخــرج أعــداد 
  .عايةالر األمان أو دعم  طلبعيش االقتصادية، دون الرجوع إلى الومواصلة سبل 

  تقدير التميز: ٧الخطوة 

مـــالي وتـــوفير خـــدمات قيمـــة وبأســـعار معقولـــة تضـــمين منـــذ البـــدايات األولـــى، كـــان التمويـــل األصـــغر أكثـــر مـــن مجـــرد 
التكليــف تــم فــي ورقــة و . ئهــمعمال ةحيــا وتحقيــق تحــول فــيالحــد مــن الفقــر برواد التمويــل األصــغر  التــزمحيــث للفقــراء. 
أول ، مستشـار تشيسـتونسـوزي عـرف في أبيدجان، ساحل العاج،  ١٩٩٩عام قمة االئتمان األصغر الجتماع بإجرائها 

عميـق الجـذور بأنـه "تغييـر  التحول، غراالئتمان األصحملة قمة الجديد لمدير الالمالي، والري ريد، التضمين في مركز 
أو المجتمـع /لفـرد واتجلى في مستوى أعلى من وجـود ي ،هياكلالواألعمال والعالقات و واالتجاهات في المعتقدات والقيم 

علـى هـدًفا مرتبًطـا قمـة أقـر مـؤتمر الفي هاليفـاكس، كنـدا،  ٢٠٠٦االئتمان األصغر العالمية عام قمة مؤتمر في و  ٤٠".
تعــادل لالمعدلــة مراعــاة دوالر فــي اليــوم،  ١.٢٥مليــون أســرة فــوق عتبــة  ١٠٠ارتفــاع للتأكــد مــن بــالتحول: يــد وجــه التحد

  .٢٠١٥و  ١٩٩٠بين عام في الفترة القوة الشرائية، 

للخـروج مـن المتمثل في االنتقال هذا التقرير، وصفنا الصعوبات التي نواجهها في قياس وتحقيق هذا الهدف بداية في و 
في القضاء على الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة،  اأساسيً  ادورً يلعب ما زلنا نعتقد أن التمويل األصغر و الفقر. 

التمويـل أن يقـوم مـن أجـل و لـى القضـاء علـى الفقـر المـدقع والجـوع. إالـذي يـدعو  ١،٤١هـدف اإلنمـائي لأللفيـة الوالسيما 
ا إلــى الفقــراء جــدً تصــل تلــك المؤسســات التــي ورفــع معنويــات حديــد علــى ت ينكــون قــادر نأن علينــا هــذا الــدور، باألصــغر 

                                                 
  .٢٠١١ان. غولدبيرغ، "نظرة أعمق على البرامج التي تعمل مع الفقراء األشد فقًرا"،  ٣٩
ليف بإجرائها الجتماع مجالس قمة االئتمان األصغر، أبيدجان، اس. تشيستون و ال. ريد، "قياس التحول: تقييم وتحسين أثر االئتمان أألصغر"، ورقة تم التك ٤٠

  .٢٦/٠٦/١٩٩٩-٢٤ساحل العاج، 
٤١ http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml.  

نأمل في إعادة 
تعريف قطاع 

التمويل األصغر
الذي يكون 

، مسؤوالً 
وشامالً حقًا 
(بما في ذلك 

الفقراء)، 
في ا ومساھمً 
التغيير 

 اإليجابي.
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خــتم التميــز لتجــاوز الفقــر والتحــول فــي إدخــال مــع و الخــروج مــن دائــرة الفقــر. علــى ا فــي مســاعدة عمالئهــا وتحقــق نجاًحــ
ذلــك (بمــا فــي وشــامًال حًقــا ، مســؤوالً الــذي يكــون ، نأمــل فــي إعــادة تعريــف قطــاع التمويــل األصــغر التمويــل األصــغر
مؤسســات التمويــل األصــغر التــي علــى  التميــزخــتم نعتــرف مــن خــالل هــذا و فــي التغييــر اإليجــابي. ا الفقــراء)، ومســاهمً 

الفقر إلى حد كبير، واتباع نهج استراتيجي للحـد مـن من تجمع بين االستدامة المالية والممارسات المسؤولة مع التوعية 
  التحول للعمالء.تحقيق الفقر و 

فرانســيس ســينها، المــدير ووصــف ا. شــهرً  ١٨منــذ االئتمــان األصــغر كــرة خــتم التميــز مــن قبــل حملــة قمــة فاســتهلت وقــد 
الـنظم متجـاوًزا ستفسـر يطموح"، وأنـه "العملية و "بأنه يتسم بالنظمة الريفية في الهند، هدفه لأل EDAلمؤسسة التنفيذي 

 ةتطلـــب ممارســـات مســـؤوليا إلـــى أن خـــتم التميـــز "ًضـــشـــير أييالنتـــائج الفعليـــة فـــي التمويـــل األصـــغر". و إلـــى والعمليـــات 
يتطلعـون لهؤالء الـذين ختم التميز إن ا. مستدامة ماليً وأيًضا النتيجة النهائية الجميع مستويات المؤسسة، على أخالقية و 

مــــا يمكــــن أن يحققــــه التمويــــل بكــــون بمثابــــة مصــــدر إلهــــام واعتــــراف يأن يهــــدف إلــــى إلــــى بــــذل المزيــــد مــــن الجهــــد، و 
  ٤٢."راألصغ

مرئيـــاتهم حـــول فـــي هـــذه الصـــناعة للحصـــول علـــى األشـــخاص مئـــات االئتمـــان األصـــغر إلـــى حملـــة قمـــة وقـــد وصـــلت 
ـــيم خـــتم التميـــز. األســـاليب  ـــقوالمؤشـــرات المســـتخدمة لتقي ـــة مشـــروع وضـــع ، ومـــن هـــذا المنطل ـــة التوجيهيـــة المؤقت اللجن

مـن خـالل هـذه و مؤسسات التمويل األصغر. من العديد استخدامها في اختبارات بيتا في يجري مجموعة من المؤشرات 
تحديــد مــا إذا كــان يجــري علــى خــتم التميــز آليــة التقيــيم التــي تســاعد مؤسســة التمويــل األصــغر ســوف يطــوف العمليــة، 
  .أم ال في حياة عمالئهاأهدافها تحقيق 

مؤسـس و ا جون هـاتش فينكمؤسسة ا مع عامً  ١٦هاريس في تأسيس حملة قمة االئتمان األصغر منذ -داليشارك سام 
. )RESULTS(ين مـواطناللـوبي هـاريس مجموعـة -دالـيأسـس ا، عاًمـ ٣١ومنـذ حـوالي  ٤٣يونس.بنك غرامين محمد 

  .ختم التميز لتجاوز الفقر والتحول في التمويل األصغر إنشاءصف و ، ٦اإلطار في و 

التــي تســاعد االســتفادة منهــا و تلــك و خــتم التميــز علــى تحديــد مؤسســات التمويــل األصــغر يســاعد فــي نهايــة المطــاف، و 
المطـر والبـرد، ووجبـات يقـيهم والسـكن الالئـق الـذي ألسـرهم، والصـحة  ،العمالء على تحقيق أحالمهم: التعلـيم ألطفـالهم

  منتظمة.غذائية 

                                                 
، المحرر روج من الفقرطرق جديدة للخاف. سينها، "ما بعد الخدمات المالية األخالقية: إعداد ختم التميز لتجاوز الفقر والتحول في التمويل األصغر، في  ٤٢

  ).٢٠١١هاريس و ايه. أويمبو (سترلينغ، فيرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية: مطابع كوماريان، سيصدر قريًبا -اس. دالي
  ليطلق مركز تمكين وتحول المواطنين. ٢٠١٢هاريس الحملة في عام -سوف يترك دالي ٤٣
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ختم التميز لتجاوز الفقر  في: تأمالت ٦اإلطار 
  والتحول في التمويل األصغر

لتحول في ختم التميز لتجاوز الفقر وا ترجع نشأة
أقيم خالل  تصوريحفل عشاء إلى  التمويل األصغر

القمة اإلقليمية لالئتمان األصغر في أفريقيا والشرق 
. وطرح ٢٠١٠األوسط في نيروبي، كينيا، في أبريل 

المنسق، ديف إليس من مؤسسة براند، على 
المجموعة هذا السؤال: "أين تريدون أن يكون هذا 

أين تتوقعون أن يكون أعوام، وليس  ١٠المجال بعد 
هذا المجال، لكن أين تريدون أن يكون؟" أتى األفراد 
إلى الميكروفون وتبادلوا رؤاهم حول هذا المجال. 
وتحدث أحد المشاركين عن الخواء األخالقي في 
حركة الحقوق المدنية األمريكية الذي خلفه اغتيال 
مارتن لوثر كينغ، والحاجة إلى اتخاذ موقف أخالقي 

  ال التمويل األصغر.في مج

عمل جامي بورا، إحدى مؤسسات ببشدة  تأثرتلقد 
التمويل األصغر في كينيا، في مساعدة أفراد 
المجموعة على تغيير مسار حياتهم، ووجدت نفسي 
في الميكروفون أقول: "أتصور التمويل األصغر من 

بأنه استعادة كرامة المرء ُعرف جل الخالص، الذي أ
علم أنه أمر يبدو بعيد المنال، وقيمته وتحريره". أ

لكني أحب فكرة التمويل األصغر الذي يطمح 
  وقيمتهم وتحريرهم. األفرادالستعادة كرامة 

لقد تحدثت عن التمويل األصغر من أجل الخالص 
في العشاء الختامي لقمة االئتمان األصغر اإلقليمية، 

أخرى بعد يومين عند إطالق اللجنة الوطنية ومرة 
ة للقمة العالمية المقبلة لالئتمان األصغر في المضيف
سبانيا، على ا، اسبانيا. وفي تلك الليلة في فايادوليد

بصوت  يالعشاء مع محمد يونس، قرأت أنا وزميل
مرتفع على يونس مقال سلبي على الصفحة األولى 
في صحيفة نيويورك تايمز. ووصف المقال أسعار 

غر التي الفائدة في بعض مؤسسات التمويل األص
بالمائة في نيجيريا والمكسيك،  ١٢٥حامت حول 

وغيرها من التحديات التي يواجهها هذا المجال. 
وعدت بعد ليلتين إلى مسقط رأسي في برينستون، نيو 
جيرسي، وحضرت حفلة أقامها أحد األصدقاء. ويبدو 

أفراد  ١٠أن الجميع قرأ مقال التايمز. وأتى أكثر من 
هذا المقال؟"  اطلعت علىسأل أحدهم "هل و  ،إلي

وتساءل آخر "ما الخطأ في التمويل األصغر؟" 
وتساءل شخص ثالث في ذهول "أليس لديكم ختم 

  الموافقة؟".

كانت الهوة بين رؤيتي للتمويل األصغر من أجل 
 الخالص وهذه األسئلة المؤلمة كبيرة على التحمل

أرسلت مالحظاتي في أسبانيا إلى العديد وقد . تقريًبا
ن قادة هذا المجال. وطلبت إجراء اتصال هاتفي م

لمناقشة المقال السلبي في صحيفة التايمز، هذا جنًبا 
إلى جنب مع دعوتي إلى نموذج التمويل األصغر 

وقيمتهم وتحريرهم.  األفرادكوسيلة الستعادة كرامة 
، وعلى الرغم من ٢٠١٠واجتمع ستة منا في أبريل 

  منذ ذلك الحين.توسع المجموعة، لم نفوت شهًرا 

وركزت مناقشاتنا على الفور على إمكانية إنشاء نوع 
ما لختم الموافقة أو ختم التميز. وكان واضًحا منذ 

إلى األمر قدًما هذا دفع البداية أنه إذا كان يتعين 
األمام، علينا أن نقيم شراكة مع عمل الحملة الذكية 
على حماية العمالء، وعمل فريق عمل األداء 

اعي، وغيره. وتحول الخالص لفترة وجيزة إلى االجتم
ختم التميز لتجاوز التحول الروحي وأخيًرا استقر على 
  .الفقر والتحول في التمويل األصغر

لمؤسسة سينها، المدير التنفيذي وتم تكليف فرانسيس 
EDA بكتابة مذكرة نظمة الريفية في الهند، لأل

 مفاهيم. وقد مرت مذكرة المفاهيم هذه بأربعة
مسودات، وسيتم مناقشتها في الجلسة العامة في قمة 

. وخطت الجهات الممولة خطوة إلى األمام، فايادوليد
وستصبح اللجنة التوجيهية المؤقتة لجنة توجيهية 

. ولدينا فرصة لتأسيس رؤية طموحة لهذا ةدائم
المجال من شأنها أن تساعد في تحديد الممارسين 

أعلم أنه أمر 
يبدو بعيد 

المنال، لكني 
أحب فكرة 

التمويل األصغر
الذي يطمح 

الستعادة كرامة
األفراد وقيمتھم

 -  وتحريرھم.
 داليسام 

حملة  ،ھاريس
ئتمان قمة اال
 األصغر



 ٢٠١٢ عام حملة قمة االئتمان األصغر حالة تقرير
٣٩

للوصول إلى  الذين يبذلون أقصى ما في وسعهم
الفقراء والفقراء جًدا، والذين أحدثوا تحوًال في حياة 
عمالئها. إن الصعوبة تكمن في وضع المؤشرات 
لقياس فقر العمالء وخروجهم من دائرة الفقر. فمن 
الواضح أنه يجب أن يكون هناك تحقق من قبل 

  طرف ثالث ألية مؤسسة تحصل على ختم التميز.

حالة لوالتقرير النهائي  هذا هو العدد الثالث عشر
الذي ارتبطت به.  تقرير حملة قمة االئتمان األصغر

في  ٢٠١١وكانت قمة االئتمان األصغر العالمية عام 
واألخيرة التي ساعدت في  ١٥هي القمة ال فايادوليد

 ،RESULTSمجموعة تنظيمها. وبعد تأسيس 
المواطنين المعنية بإنهاء الفقر في لوبي مجموعة 
عاًما، والمشاركة في تأسيس حملة قمة  ٣١ل العالم قب

عاًما، أتطلع إلى إطالق  ١٦االئتمان األصغر قبل 
  .٢٠١٢مركز تمكين وتحول المواطنين في عام 

عاًما في كل مؤسسة، أعتقد أن الوقت  ١٥وبعد نحو 
قد حان للمضي قدًما في ذلك. ولذا طرحت على 
لغ نفسي هذا السؤال: "ما الذي صنعته وأسعدني با

السعادة، ومع ذلك يعد األقل تبنًيا حتى اآلن، واألقل 
تحقيًقا في العالم؟" من الواضح أنه كان عملي على 
إنشاء هياكل الدعم التي تلهم المواطنين وتمكنهم 
وتتيح لهم خلق أبطال في وسائل اإلعالم والكونجرس 

بشأن هذه القضايا مثل القضاء على الفقر وتسوية 
د نقل العمل الذي استهله عدد منا قضايا المناخ. وأو 

إلى المؤسسات األخرى  RESULTSفي مجموعة 
  من خالل مركز تمكين وتحول المواطن.

كل من يقرأ هذا التقرير وجميع من  ضأحإنني 
على أن يسألوا أنفسهم هذه  فايادوليدحضر قمة 

األسئلة: "ما الذي أسعدني في عملي؟ ما الذي 
"أرى أن األجوبة على أسعدني في التمويل األصغر؟ 

هذه األسئلة سوف تكون طموحة. إنه من الممكن أن 
نخفض أنظارنا إلى ما هو سهل أو قابل للتنفيذ، أو 
تحقيق رؤية أعمق لهذا المجال وللعالم. إن األمر حًقا 

  متروك لنا.

حفل عشاء دعونا نأمل في أن الفكرة التي ولدت في 
لتجاوز الفقر  في نيروبي، كينيا، لختم التميز تصوري

والتحول في التمويل األصغر، ستكون وسيلة أساسية 
لتحقيق أعلى الطموحات في التمويل األصغر ومثال 
واضح على مقولة فيكتور هوجو "ال شيء ... أقوى 

  من الفكرة التي حان وقتها."

 RESULTSهاريس مؤسس مجموعة - يعد سام دالي
ق وحملة قمة االئتمان األصغر، ويعمل على إطال

. ويقيم ٢٠١٢مركز تمكين وتحول المواطنين في عام 
  في الواليات المتحدة األمريكية.

إنني أحض كل من
يقرأ ھذا التقرير 

وجميع من حضر 
قمة فايادوليد على
أن يسألوا أنفسھم
ھذه األسئلة: "ما 
الذي أسعدني في
عملي؟ ما الذي 

أسعدني في
التمويل األصغر؟
"أرى أن األجوبة
على ھذه األسئلة 

سوف تكون 
 طموحة.
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  المسح منهجية

عاًما وبدأت في  ١٤منذ بحالة تقرير حملة قمة االئتمان األصغر تجمع حملة قمة االئتمان األصغر البيانات المتعلقة 
) تعميم خطط العمل المؤسسية إلى آالف ١(. وتتكون العملية من ٢٠٠٠التحقق من تلك البيانات في عام 

مؤسسة من أكبر مؤسسات التمويل  ٥٠٠) حملة الهاتف ألكثر من ٢الممارسين، وطلب أحدث البيانات لديهم؛ (
) عملية التحقق التي تطلب تثبت طرف ثالث من البيانات المقدمة من ٣األصغر في العالم لتشجيع تقديم البيانات؛ (

) كتابة ونشر التقرير. أسفرت هذه العملية، منذ ٥) تجميع البيانات وتحليلها؛ و(٤األصغر؛ ( أكبر مؤسسات التمويل
ما يربو على عقد من الزمان، عن أكبر عملية جمع للبيانات من المصادر األولية من مؤسسات التمويل األصغر 

  المتاحة.

قبل المؤسسات الفردية. ولكن بعض البيانات، أتت وفي معظم الحاالت، تم تقديم البيانات الواردة في هذا التقرير من 
لمنع ازدواجية الحساب، قامت الحملة بتحليل البيانات المستمدة من هذه و . األم من مؤسسات الشبكات أو المؤسسات

المؤسسات األم تم حساب بيانات مؤسسات الشبكات أو  وسواءالمؤسسات لتحديد أي ازدواجية محتملة من شركائها. 
تزال تلعب دورا حاسًما في تسهيل عملية جمع البيانات من الشركات التابعة لها، والحملة في غاية ما  هيفأم ال، 

االمتنان لهذا الدعم. وللحصول على قائمة كاملة بالشبكات وغيرها من المؤسسات التي قدمت مساعدات مهمة في 
  .١ي التعليق الختامعملية جمع البيانات هذا العام، يرجى االطالع على 

ما ، كان ٢٠١١أغسطس  ٣١، كما في ١٦ومن بين آالف المؤسسات والداعمين األفراد في مجالس الحملة ال
دولة أعضاء في مجلس الممارسين، وقدمت خطة عمل  ١٤٧مؤسسة تمويل أصغر تنتمي إلى  ٣٦٥٢ مجموعه

ممارسة خطة عمل مؤسسة من المؤسسات ال ٦٠٩، قدمت ٢٠١١. وفي عام ١٩٩٨واحدة على األقل منذ عام 
مؤسسة لم يسبق لها القيام بذلك أبًدا. وبلغت نسبة العمالء األشد فقًرا المبلغ عنهم لدى  ٧٠مؤسسية، بما في ذلك 
٪. وهذا يعني أن البيانات ٥٦.٥ - ٢٠١١التي قدمت خطة عمل مؤسسية في عام  - ٦٠٩المؤسسات الممارسة ال

٪ عمرها عام أو أكثر. ولالطالع على ٤٣.٥٪، والنسبة الباقية ٥٦.٥ الواردة في هذا التقرير بيانات حديثة بنسبة
  .٣الملحق ، يرجى االنتقال إلى ٢٠١١قائمة كاملة بالمؤسسات واألفراد الذين قدموا خطة عمل مؤسسية في عام 

 وطلب من الممارسين تقديم بيانات مهمة في قياس التقدم المحرز على صعيد تحقيق هدفي الحملة. وتبين خطة
العمل المؤسسية مجموعة مشتركة من األهداف االستراتيجية، وتخلق وسيلة سهلة للمؤسسات لتبادل خططهم 
وٕانجازاتهم. وتعتبر خطة العمل المؤسسية بمثابة لبنة البناء األساسية للحملة. وفي خطة العمل المؤسسية لهذا العام، 

) ٢جمالي للعمالء النشطين (عمالء ذوي قرض حالي) و () ما هو العدد اإل١أتت البيانات المقدمة من أسئلة مثل (
ما هو العدد اإلجمالي للعمالء النشطين الذين كانوا من بين األشد فقًرا عندما حصلوا على القرض األول. طلبنا 

(مقترح)  ٢٠١١ديسمبر  ٣١(فعلي)،  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١إجابات لهذه األسئلة وغيرها خالل الفترات الزمنية التالية: 
  (مقترح). ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ و

دوالر في اليوم. وبسبب وجود استراتيجية أكثر  ١.٢٥، طلبت الحملة عدد العمالء الذين تخطوا عتبة ٢٠٠٧وفي عام 
صرامة لجمع هذه البيانات والتحقق منها، لم نبدأ إال في تقرير العام الماضي تقديم النتائج األولية لهذا المؤشر. 

دوالر في اليوم، يرجى الرجوع إلى  ١.٢٥لمعلومات عن عملنا لقياس االنتقال فوق عتبة وللحصول على مزيد من ا
  .٤ص 

 ٦٠٩قدمت 
مؤسسة من 
المؤسسات 

الممارسة خطة 
مل مؤسسية، بماع

 ٧٠في ذلك 
مؤسسة لم يسبق 

لھا القيام بذلك 
أبًدا. وبلغت نسبة 
العمالء األشد فقًرا
المبلغ عنھم لدى 

المؤسسات 
٦٠٩الممارسة ال

التي قدمت خطة - 
عمل مؤسسية في

 -  ٢٠١١عام 
٪. وھذا ٥٦.٥

يعني أن البيانات 
الواردة في ھذا 
التقرير بيانات 
حديثة بنسبة 

سبة ٪، والن٥٦.٥
٪ ٤٣.٥الباقية 

عمرھا عام أو 
 أكثر.
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هذا وتؤكد الحملة في كل عام على أن جميع البيانات مبلغ عنها ذاتًيا. لكن موظفي حملة االئتمان األصغر قاموا 
ديها بيانات مشكوك فيها توضيح بمراجعة جميع خطط العمل المؤسسية التي تم تلقيها. ويطلب من أي مؤسسة ل

االستجابات التي قدمتها، وٕاذا لم يتم تسوية هذه القضايا، ال يتم تضمين البيانات المشكوك فيها في التقرير. 
  وباإلضافة إلى ذلك، هناك عملية التحقق من طرف ثالث، مبينة أدناه.

  عدد العمالء الذين تم الوصول إليهم

عميل  ٢٠٥،٣١٤،٥٠٢وصلت إلى  ٤٤مؤسسة تمويل أصغر ٣٦٥٢ا مجموعه ، يكون م٢٠١٠ديسمبر  ٣١بحلول 
عميل من بين األشد فقًرا عندما التحقوا  ١٣٧،٥٤٧،٤٤١حصلوا على قرض حالي. ومن بين هؤالء العمالء، كان 

قارة بالمائة من العمالء األشد فقًرا المبلغ عنهم في آسيا، وهي ال ٩١.٣بالبرامج الخاصة بهم. ويوجد ما يقرب من 
  ٤٥.دوالر في اليوم ١.٢٥بالمائة من سكان العالم الذين يعيشون على أقل من  ٦٦التي تضم ما يزيد قليًال على 

  عملية التحقق

، بدأت الحملة التحقق بشكل مستقل من جوانب البيانات التي تغطي السنة السابقة. وتزود أكبر ٢٠٠٠في عام 
و المؤسسات البحثية أو الشبكات أو غيرها من المؤسسات التي يمكن المؤسسات الحملة بأسماء الوكاالت المانحة أ

لها التحقق من إجمالي عدد العمالء الذين تم الوصول إليهم، ونسبة جميع العمالء من النساء، وعدد العمالء األشد 
أكيد البيانات المقدمة حققين المحتملين يطلب منهم تتفقًرا، ونسبة العمالء األشد فقًرا من النساء. وتم إرسال خطاب للم

من قبل مؤسسة تمويل أصغر معينة. وينص الخطاب على أنه: "من خالل التأكيد، نعني أنك قمت بزيارة البرنامج، 
وقابلت كبار المسؤولين، واطلعت على أوجه العملية، وقدموا لك األرقام، وترى أن المؤسسة واألرقام المذكورة أدناه 

  .١الملحق حصول على قائمة كاملة بالمؤسسات المتحقق منها، يرجى الرجوع إلى موثوق بها وذات مصداقية." لل

بالمائة من العمالء  ٦٧مؤسسة، وهو ما يمثل  ٧٨، تحققت ٢٠٠٠في حالة تقرير حملة قمة االئتمان األصغر لعام 
 ٣٢٨ق من بيانات األشد فقًرا المبلغ عنهم، من البيانات الخاصة بها من قبل طرف ثالث. وهذا العام، تم التحق

أسرة من األسر األشد فقًرا  ٧٢،٣٨٥،٩٧٢بالمائة من مجموع العمالء األشد فقًرا أو  ٥٣مؤسسة، وهو ما يمثل 
  .)٣(الجدول 

                                                 
% من ٤٣.٥، التي تمثل ٣،٠٤٣. وأرسلت المؤسسات الباقية ال٢٠١١عمل مؤسسية في عام مؤسسة خطط  ٦٠٩، أرسلت ٣،٦٥٢من هذه المؤسسات ال ٤٤

  قرير.إجمالي العمالء األشد فقًرا المبلغ عنهم هذا العام، بيانات في األعوام السابقة، وقامت أمانة الحملة بتضمين هذه األرقام في هذا الت
 ١.٢٥بليون نسمة دون عتبة  ١.٤اإلنترنت وضعتها مجموعة األبحاث اإلنمائية التابعة للبنك الدولي، يعيش وفًقا ألداة بوفكالنت، أداة قياس الفقر على شبكة  ٤٥

  %) يعيش في أسيا ٦٦.٤مليون نسمة (أو  ٩١٢دوالر في اليوم في العالم النامي. من بينهم 
)http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplic.html(  

 ٣١بحلول 
ديسمبر 
، يكون ٢٠١٠

ما مجموعه 
مؤسسة ٣٦٥٢

تمويل أصغر
وصلت إلى 

٢٠٥،٣١٤،٥
عميل  ٠٢

حصلوا على 
قرض حالي.

ومن بين ھؤالء
العمالء، كان

١٣٧،٥٤٧،٤
عميل من  ٤١

بين األشد فقًرا 
عندما التحقوا 

بالبرامج 
 الخاصة بھم.
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  ٣١/١٢/٢٠١٠- ٣١/١٢/١٩٩٩نتائج عملية التحقق،  :٣الجدول 

عدد المؤسسات   التاريخ
  المتحقق منھا

عدد العمالء األشد 
  فقًرا المتحقق منھم

بة المتحقق منھا من النس
  العمالء األشد فقًرا المبلغ عنھم

العدد اإلجمالي للعمالء 
  األشد فقًرا المبلغ عنھم

12/31/99 78 9,274,385 67 13,779,872 

12/31/00 138 12,752,645 66 19,327,451 

12/31/01 211 21,771,448 81 26,878,332 

12/31/02 234 35,837,356 86 41,594,778 

12/31/03 286 47,458,191 87 54,785,433 

12/31/04 330 58,450,926 88 66,614,871 

12/31/05 420 64,062,221 78 81,949,036 

12/31/06 327 79,181,635 85 92,922,574 

12/31/07 284 84,916,899 80 106,584,679 
12/31/09* 327 119,490,847 93 128,220,051 

12/31/10 328 72,385,972 53 137,547,441 

، لم تحصل الحملة على بيانات أو تتحقق منها ولم ننشر حالة تقرير حملة قمة من الزمن ، ألول مرة في عقد٢٠٠٩عام * في 
  .٢٠٠٨ديسمبر  ٣١سبب عدم وجود أرقام في  ذااالئتمان األصغر، وه

  النمو الناتج من المؤسسات التي قدمت تقارير ألول مرة
تدرج المؤسسات التي لم يسبق لها أن قدمت خطط عمل مؤسسية. ففي عام تبذل الحملة كل عام جهوًدا متضافرة ل

بالمائة من الزيادة في العمالء األشد فقًرا، الذين تم الوصول إليهم، من المؤسسات التي قدمت  ٥٧.٨، أتى ٢٠٠١
ة من النمو . وجاءت حصة كبير )٤(الجدول  ٢٠٠٠ديسمبر  ٣١تقارير ألول مرة، والتي تغطي البيانات اعتباًرا من 

، الذي توسع بشكل كبير خالل السنوات األربع الماضية. وكما ورد في الصفحة NABARDبنك في تلك السنة من 
بنك التنمية الرائد في الهند الذي يشجع مجموعات العون الذاتي التي يرتبط الكثير منها  NABARD، يعتبر ٢٣

بالمائة نتيجة المؤسسات التي  ١٠.٤كانت الزيادة بنسبة بالمؤسسات المصرفية الرسمية. وفي بيانات هذا العام، 
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١قدمت تقارير ألول مرة، وتغطي البيانات الفترة من 

  ٢٠١٠- ٢٠٠٠: النمو في العمالء األشد فقًرا من المؤسسات التي قدمت لتقارير ألول مرة، ٤الجدول 
 النسبة  التاريخ

٢٢.٠  ٣١/١٢/٢٠٠٠ 
٥٧.٨  ٣١/١٢/٢٠٠١ 
٣٣.٨  ٣١/١٢/٢٠٠٢ 
٢٧.٥  ٣١/١٢/٢٠٠٣ 
٥.٨  ٣١/١٢/٢٠٠٤ 
٦.٦  ٣١/١٢/٢٠٠٥ 
٦.٨  ٣١/١٢/٢٠٠٦ 
٤.١  ٣١/١٢/٢٠٠٧ 
٦.٥  ٣١/١٢/٢٠٠٩ 
١٠.٤  ٣١/١٢/٢٠١٠ 

ھذا العام، تم 
التحقق من بيانات

مؤسسة،  ٣٢٨
٥٣وھو ما يمثل 

بالمائة من 
مجموع العمالء 

األشد فقًرا أو 
٧٢،٣٨٥،٩٧٢ 
أسرة من األسر 

األشد فقًرا 
 ).٣(الجدول 
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مليون عميل أشد فقًرا في نهاية  ١٣٧.٥إلى  ١٩٩٧مليون عميل أشد فقًرا في نهاية عام  ٧.٦من  االرتفاعويمثل 
  .)٥(الجدول هذه عاًما  ١٣بالمائة خالل مدة ال ١،٧١٠ا بنسبة ارتفاعً  ٢٠١٠عام 

  ٢٠١٠- ١٩٩٧: التقدم في التقارير، ٥الجدول 
  العدد اإلجمالي للعمالء  عدد البرامج التي قدمت تقارير  التاريخ

  الذين تم الوصول إليهم
  عدد العمالء األشد فقًرا 

  المبلغ عنهم
  ٧،٦٠٠،٠٠٠ ١٣،٤٧٨،٧٩٧ مؤسسة٦١٨  ٣١/١٢/١٩٩٧
  ١٢،٢٢١،٩١٨ ٢٠،٩٣٨،٨٩ مؤسسة٩٢٥  ٣١/١٢/١٩٩٨
  ١٣،٧٧٩،٨٧٢ ٢٣،٥٥٥،٦٨٩ مؤسسة١،٠٦٥  ٣١/١٢/١٩٩٩
  ١٩،٣٢٧،٤٥١ ٣٠،٦٨١،١٠٧ مؤسسة١،٥٦٧  ٣١/١٢/٢٠٠٠
  ٢٦،٨٧٨،٣٣٢ ٥٤،٩٣٢،٢٣٥ مؤسسة٢،١٨٦  ٣١/١٢/٢٠٠١
  ٤١،٥٩٤،٧٧٨ ٦٧،٦٠٦،٠٨٠ مؤسسة٢،٥٧٢  ٣١/١٢/٢٠٠٢
  ٥٤،٧٨٥،٤٣٣ ٨٠،٨٦٨،٣٤٣ مؤسسة٢،٩٣١  ٣١/١٢/٢٠٠٣
  ٦٦،٦١٤،٨٧١ ٩٢،٢٧٠،٢٨٩ مؤسسة٣،١٦٤  ٣١/١٢/٢٠٠٤
  ٨١،٩٤٩،٠٣٦  ١١٣،٢٦١،٣٩٠ مؤسسة٣،١٣٣  ٣١/١٢/٢٠٠٥
  ٩٢،٩٢٢،٥٧٤  ١٣٣،٠٣٠،٩١٣ مؤسسة٣،٣١٦  ٣١/١٢/٢٠٠٦
  ١٠٦،٥٨٤،٦٧٩  ١٥٤،٨٢٥،٨٢٥ مؤسسة٣،٥٥٢  ٣١/١٢/٢٠٠٧
  ١٢٨،٢٢٠،٠٥١  ١٩٠،١٣٥،٠٨٠ مؤسسة*٣،٥٨٩  ٣١/١٢/٢٠٠٩
  ١٣٧،٥٤٧،٤٤١  ٢٠٥،٣١٤،٥٠٢ مؤسسة٣،٦٥٢  ٣١/١٢/٢٠١٠

، بشكل جزئي إلى طرحنا من قائمة ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١بيانات في * يرجع االرتفاع الطفيف في عدد المؤسسات، التي قدمت 
  عمالء. الديهليس  اأنفسه اشبكة ساعدت بتجميع خطط عمل الممارسين ولكنه ٨٨الممارسين أكثر من 

، والنمو المتوقع ٢٠٠٥ة الفعلية في عدد العمالء األشد فقًرا الذين تم الوصول إليهم منذ العام الزياد ٥الشكل يبين 
  .٢٠١٥مليون أسرة من األسر األشد فقًرا في العالم بحلول العام  ١٧٥، والنمو المطلوب للوصول إلى ٢٠١٥حتى 

  ٢٠١٥- ٢٠٠٥، : مسار ارتفاع عدد العمالء األشد فقًرا الذين تم الوصول إليهم٥الشكل 

  

  توزيع العمالء بحسب حجم المؤسسة

يمثل االرتفاع 
مليون ٧.٦من 

عميل أشد فقًرا
في نھاية عام

إلى  ١٩٩٧
مليون ١٣٧.٥

عميل أشد فقًرا
في نھاية عام

ارتفاًعا ٢٠١٠
١،٧١٠ بنسبة

بالمائة خالل 
عاًما ١٣مدة ال

 ھذه.
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من  ٢٠١٠مليون عميل أشد فقًرا تم الوصول إليهم في عام  ١٣٧.٥بالمائة) من ال ٨٩مليون ( ١٢٢.٥يجري خدمة 
عميل أو أكثر من العمالء األشد  ١٠٠،٠٠٠ لديهامؤسسة وشبكة قدمت تقارير إلى الحملة، جميعها  ٨٥قبل أكبر 

  مؤسسة تم تضمين بياناتها في هذا التقرير. ٣،٦٢٥لعدد حجم الالتحليل بحسب  ٦الجدول فقًرا. ويبين 

  : المؤسسات التي قدمت تقارير بحسب الحجم٦الجدول 

حجم المؤسسة (في ضوء األشد
  فقًرا)

العدد المجتمع للعمالء األشد  عدد المؤسسات
  فقًرا

  نسبة إجمالي العمالء األشد فقًرا

  ٢٩.٢٨ ٤٠،٢٦٧،٦٧٠ ١٣  مليون أو أكثر
١٢.٤٣ ١٧،٠٩٥،١٩٦ ٦٤ ٩٩٩،٩٩٩- ١٠٠،٠٠٠  
٧.٩١ ١٠،٨٧٧،٨١٠ ٣٦١  ٩٩،٩٩٩- ١٠،٠٠٠  
١.٩٩ ٢،٧٣١،٠٤٤ ٥٥٨  ٩،٩٩٩- ٢،٥٠٠  
  ٤٧.٣٣ ١،٤٧٠،٤٤٨ ٢،٦٤٨  ٢،٥٠٠أقل من 

  ٧٤.٣٣ ٦٥،١٠٥،٢٧٣ ٨  الشبكات*

، ومؤسسة المجتمع المستدام، Ananya Finance for Inclusive Growthتشمل الشبكات المنظمات األم التي توفر الدعم المالي (* 
 All India Association for Micro إنك)، والدعم الفني (خدمات أكسس اإلنمائية، ورابطة االتحاد األسيوي لجمعيات التسليف، و

Enterprise Developmen) والترويج ودعم التنمية ،(NABARD(هيئة تنمية المناطق  )، والبرامج الكبيرة التي ترعاها الحكومات
  ).Mahila Arthik Vikas Mahamandalالريفية في بنجالديش و

  العميالت الالتي تم الوصول إليهن

 ٨٢،٣، كان ٢٠١٠مليون عميل من العمالء األشد فقًرا الذين تم الوصول إليهم في نهاية عام  ١٣٧.٥من بين 
مليون في  ١٠.٣لفقيرات جًدا الالتي تم الوصول إليهن من مليون) من النساء. وارتفع عدد النساء ا ١١٣.١بالمائة (

بالمائة في عدد النساء  ١.٠٠١. وهذا يمثل زيادة قدرها ٢٠١٠مليون في نهاية عام  ١١٣.١إلى  ١٩٩٩نهاية عام 
مليون  ١٠٢.٩. وتمثل الزيادة ٢٠١٠ديسمبر  ٣١إلى  ١٩٩٩ديسمبر  ٣١األشد فقًرا الذين تم الوصول إليهن من 

  عاًما الماضية. ١١إضافية من النساء األشد فقًرا الالتي حصلن على قروض صغيرة في ال امرأة

االرتفاع في عدد النساء األشد فقًرا الالتي تم الوصول إليهن بالنسبة إلى العدد اإلجمالي لألشخاص  ٦الشكل ويبين 
  عاًما الماضية. ١١األشد فقًرا الذين ورد أنهم حصلوا على قروض صغرى في ال

 ١٣٧.٥من بين 
مليون عميل من 

العمالء األشد فقًرا 
الذين تم الوصول 

إليھم في نھاية عام 
 ٨٢،٣، كان ٢٠١٠

 ١١٣.١بالمائة (
مليون) من النساء. 
وارتفع عدد النساء 
الفقيرات جًدا الالتي 
تم الوصول إليھن من

مليون في  ١٠.٣
 ١٩٩٩نھاية عام 

مليون  ١١٣.١إلى 
في نھاية عام 

. وھذا يمثل ٢٠١٠
١.٠٠١زيادة قدرھا 

بالمائة في عدد 
النساء األشد فقًرا 
الذين تم الوصول 

 ٣١إليھن من 
إلى  ١٩٩٩ديسمبر 

.٢٠١٠ديسمبر  ٣١
وتمثل الزيادة 

مليون امرأة ١٠٢.٩
إضافية من النساء 
األشد فقًرا الالتي 

حصلن على قروض 
 ١١صغيرة في ال

  اًما الماضية.ع
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  : ارتفاع عدد النساء األشد فقًرا الالتي تم الوصول إليهن بالنسبة إلى إجمالي الفقراء األشد فقًرا٦الشكل 

  

  استخدام أدوات قياس الفقر

وعدم  يكمن التحدي األكبر لحملة قمة االئتمان األصغر في سد الفجوة بين التزامنا بالوصول إلى األسر األشد فقًرا
  ات قياس الفقر المستخدمة عالية الجودة.وجود عدد كاف من أدو 

، طلبت الحملة من الممارسين بيان منهجية قياس الفقر التي يستخدمونها، إن وجدت، ٢٠٠٠وابتداًء من عام 
بالمائة  ٦٦.٦الستهداف أو تحديد العمالء األشد فقًرا. ومن بين المؤسسات التي قدمت تقارير هذا العام، ذكرت 

تقدير. ومن بدًال من ال) استخدام إحدى األدوات ٢٠٠٠دم خطة عمل مؤسسية في عام مؤسسة تق ٥١٢من  ٣٤١(
 ١.٢٥عدد عمالئها الذين يعيشون على أقل من  ٥٥٣التي قدمت بيانات هذا العام، ذكر  ٦٠٩بين المؤسسات ال

ائة) استخدام بالم ٦٢.٧مؤسسة ( ٣٤٦خطة عمل مؤسسية التي تم تلقيها، ذكرت  ٥٥٣دوالر في اليوم. ومن بين ال
  تقدير.بدًال من المنهجية قياس الفقر 

ومن بين هذه األدوات، يوفر مؤشر التقدم نحو الخروج من الفقر، الذي يعتبر أداة تقييم واستهداف فقر العمالء، 
بيانات موضوعية على مستوى الفقر لتستخدمها المؤسسات في إطار نظام إدارة األداء االجتماعي الخاص بها. وهو 

أسئلة) يقيم المؤشرات غير المالية البسيطة. وقد كلفت مؤسسة  ١٠رة عن سجل نتائج غير مكلف وسهل الجمع (عبا
بالتعاون مع المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب)، ومؤسسة فورد، وغيرها من الجهات المانحة  –غرامين 

ة بتطوير مؤشرات التقدم نحو الخروج من الفقر على شركة إدارة مخاطر التمويل األصغر ذات المسؤولية المحدود –
المستوى العالمي. ويوفر المؤشر معلومات تمكن المستخدمين من فهم احتياجات عمالئهم بشكل أفضل ويقيم مدى 
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فعالية برامجهم ومنتجاتهم. وفي السنوات الخمس الماضية، قدمت مؤسسة غرامين، بالشراكة مع شبكات التمويل 
ية واإلقليمية ورواد الصناعة في مجتمع األداء االجتماعي، التدريب والموارد والدعم الالزم لتشجيع األصغر العالم

مؤسسة مختلفة على  ١٠٦اعتماد مؤشر التقدم نحو الخروج من الفقر. وتعي مؤسسة غرامين في الوقت الراهن بأن 
  مستوى العالم تستخدم مؤشر التقدم نحو الخروج من الفقر.

خرى قيمة وهي أداة تقييم الفقر الخاصة بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية، عبارة عن مسح قصير وبسيط ثمة أداة أ
لألسر المعيشية (وٕان كان عادة أطول قليًال من مؤشر التقدم نحو الخروج من الفقر) يستخدم لقياس مدى انتشار الفقر 

ستغرق أقل من يسؤال)  ٢٥- ١٠وجز خاص بدولة معينة (بين السكان. وتشمل كل أداة من أدوات تقييم الفقر مسح م
دقيقة إلجرائه. ويجمع المسح مجموعة متنوعة من المعلومات، بما في ذلك خصائص أفراد األسرة، وظروف  ٢٠

يتم إدخال البيانات التي تم جمعها من هذه الدراسات في قالب إدخال بعد ذلك السكن، وملكية الموجودات المعمرة. 
) البيانات لحساب إحصائيات بسيطة وتقدر EPI Infoأو  CSProوالتي من واقعها تعالج برامج معينة (البيانات، 

 ٢٥إلى  ١٠نسبة األسر التي تعيش تحت خطوط الفقر المتعددة. ويتراوح أساس هذه المسوح لمؤشر تقدير الفقر من 
اختيار هذه المؤشرات مع األساليب  مؤشًرا تم تحديدها على أنها أفضل عوامل تنبؤ بمستويات الفقر. وقد تم

اإلحصائية من مجموعة كبيرة من المؤشرات المحتملة المستمدة من بيانات المسوح األسر الممثلة على المستوى 
الوطني. ويتم دعم منفذو أداة تقدير الفقر من خالل مجموعة كبيرة من الموارد المجانية، بما في ذلك أدلة المستخدم 

ودليل التنفيذ، والدورات التدريبية الشخصية وعلى االنترنت، ومنتدى على شبكة اإلنترنت، ومكتب الخاصة بكل دولة، 
دولة، والتي تستخدمها  ٣٨، ستكون أدوات تقدير الفقر متاحة لعدد ٢٠١١للمساعدة. وبحلول منتصف سبتمبر عام 

  مؤسسة. ٣٠- ٢٥في الوقت الحالي ما بين 

  البيانات اإلقليمية

مؤسسة في  ١،٠٠٩، توجد ١٩٩٨التي قدمت تقارير لنا منذ عام  ٣،٦٢٥التمويل األصغر ال  من بين مؤسسات
في أمريكا الالتينية ومنطقة  ٦٤٧مؤسسة في آسيا والمحيط الهادئ، و  ١،٧٤٦أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و 

  .)٧(الجدول رقم البحر الكاريبي 

وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية،  وعند جمع بيانات إقليمية من منطقة الشرق األوسط
، تضمن التقرير العدد اإلجمالي ٢٠٠٦استخدمت الحملة األرقام التي قدمتها ثالث مؤسسات كبيرة. وبدءا من العام 

نتمون إلى أوروبا للعمالء الذين ينتمون إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والتي قدمتها شبكة سنابل؛ الذين ي
الشرقية وآسيا الوسطى، قدمها مركز التمويل األصغر؛ والذين ينتمون إلى أمريكا الشمالية، قدمها معهد أسبن. ولم 

  تشمل البيانات المستمدة من هذه المؤسسات معلومات عن العمالء األشد فقًرا الذين تم الوصول إليهن.

بكات هي أيًضا أعضاء في الحملة، وتقدم خطط العمل المؤسسية. وبعض مؤسسات التمويل األصغر الشريكة في الش
ومن أجل تفادي ازدواجية الحساب، طرحنا العدد اإلجمالي للعمالء الذين أوردتهم مؤسسات التمويل األصغر هذه من 

بلغت إجمالي األرقام التي وردت من شبكة سنابل، ومركز التمويل األصغر، ومعهد أسبن. وتمثلت البيانات التي أ
منها قدمت بيانات للحملة. وتمثل البيانات التي أوردها مركز التمويل األصغر أكثر من  ٣١عضوا،  ٦٨عنها سنابل 

مؤسسة، لم يقدم أي منها بيانات للحملة منذ عام  ٤٢منها قدمت بيانات للحملة. ويمثل معهد أسبن  ١٧عضًوا،  ٨٠
  ة بها).(لذلك، لم نطرح أي أعداد من البيانات الخاص ٢٠٠٥
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  : التحليل اإلقليمي لبيانات التمويل األصغر٧الجدول 

عدد البرامج التي   المنطقة
  قدمت بيانات

عدد إجمالي 
العمالء في 

٢٠٠٩  

عدد إجمالي 
العمالء في 

٢٠١٠  

عدد إجمالي 
العمالء األشد فقًرا 

  ٢٠٠٩في 

عدد إجمالي 
العمالء األشد فقًرا 

  ٢٠١٠في 

عدد العميالت 
األشد فقًرا في 

٢٠٠٩  

عدد العميالت 
األشد فقًرا في 

٢٠١٠  
 4,783,256 3,935,808 7,248,732 6,360,861 12,692,579 10,776,726 1,009  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 104,752,430 97,385,541 125,530,437 117,178,142 169,125,878 156,403,658 1,746  أسيا ومنطقة المحيط الھادئ

 2,363,100 1,935,685 2,919,646 2,834,742 13,847,987 12,257,181 647  ومنطقة البحر الكاريبي أمريكا الالتينية

 1,165,358 1,217,113 1,680,181 1,492,322 4,290,735 4,552,387 91  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 113,064,144 104,474,146 137,378,996 127,866,067 199,957,179 183,989,952 3,493  مجاميع دول العالم النامي

 12,214 56,651 41,809 109,318 155,254 148,628 86  أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

 62,294 163,318 126,636 233,810 5,202,069 5,996,500 73  أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى

 74,508 219,969 168,445 343,128 5,357,323 6,145,128 159  مجاميع دول العالم الصناعي

 113,138,652 104,694,115 137,547,441 128,209,195 205,314,502 190,135,080 3,652  المجاميع العالمية

العالقة بين عدد األسر التي تعيش في فقر مدقع في كل منطقة (أي تلك التي تعيش على أقل من  ٧الشكل يبين 
تعادل القوة الشرائية)، وعدد األسر األشد فقًرا التي أوردت بيانات والتي تم المعدلة مراعاة لدوالر في اليوم  ١.٢٥

  .٢٠١٠الوصول إليها عبر القروض الصغرى في كل منطقة في نهاية عام 

  : تحليل الوصول اإلقليمي إلى التمويل األصغر٧الشكل 

  

دوالر فــي  ١.٢٥ألشــخاص الــذين يعيشــون علــى انتشــار االئتمــان األصــغر علــى المســتوى اإلقليمــي ببيانــات ا ٧* يقــارن الشــكل 
http://data.worldbank.org/data-(للبنك الدولي  ٢٠١١مؤشرات التنمية العالمية عام اليوم، التي يمكن االطالع عليها في 

2011-indicators/wdi-development-catalog/worldـــــــــــــــم التحقـــــــــــــــق منهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل  بوفاكـــــــــــــــل نـــــــــــــــت )، وت
)http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplic.html(.  
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  وفي الختام

تساءلت "من يقرأ هذه الكتب؟" أجاب و من السقف.  يتدلمبحبل بعض الكتب على لوح معلق مربوط رأيت 
أطفالها في  ترك"أعميان" ... لكنها لم تو، ان القراءة والكتابةفال يعر جها جوريمون بأنها كانت هي وزو 

الظالم، حيث أرادت تثقيفهم حتى يتسنى لهم تبوؤ مكانة الئقة بين األشخاص البارزين. ومن ثم تكريمهم 
  في المجتمع.

  )١٩٩١مقتطف من كتاب جوريمون وآخرون من قبل محمد يونس (

عاًما مضت، ورؤيتها لمستقبل واعد ينتظر أطفالها تحققت بفضل تجربتها  ٣٠قرب من قصة جوريمون منذ ما ي تتبكُ 
أيًضا بياتريس دي تشافاريا، أحد عمالء  ةملهمكانت مع مشروع بنك غرامين الذي ما يزال ملهًما للنجاح إلى اليوم. و 

لمقابلة، "أحلم بامتالك ، إحدى مؤسسات التمويل األصغر في بوليفيا. وأخبرت القائمين على اCRECERمؤسسة 
قطعة أرض ألطفالي. هذا ما أتمناه لو كان األمر باستطاعتي. إنني أعمل على تحقيق هذا الهدف عن طريق 

." كال المرأتين لديهما هذه األحالم على األرجح االدخار، وبمساعدة أبنائي، وسأكون قادرة على تحقيق أمنيتي
  على الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهما.المتواضعة، أحالم تحققت جزئًيا بالحصول 

لكن جوريمون وبياتريس كانتا صادقتين مع ذاتهما إزاء المسؤولية المصاحبة لالئتمان. وأكدت بياتريس بأن "االئتمان 
ي يساعد كثيرا. ويكون جيًدا إذا ما تم استثماره، ولكن إذا تم تبديده ال يكون جيًدا. إننا بحاجة إلى معرفة ما الذ

ستستثمر فيه". وعالوة على ذلك، ال تنتهي قصص العمالء دائًما نهاية سعيدة. وشاركت ايلينا ميلو، إحدى عميالت 
  ، قصتها في التمويل األصغر عندما سار بشكل خاطئ:CRECERمؤسسة 

د ألن عملــي لــم يحقــق مــا اقبــل خمــس ســنوات، حصــلت علــى قــروض مــن ثالثــة بنــوك، ولــم أتمكــن مــن الســد
بيــع إلــى المــال للقيــام بالســداد. ولــم اســتطع القيــام بأيــة مبيعــات. وانتهــى بــي األمــر إلــى االضــطرار  يكفــي مــن

  سيارتي للوفاء بالتزامات القرض.

ثمة سبب آخر لهذه المشكالت ارتـبط بإدمـان زوجـي للكحـول، وهـذا هـو سـبب فشـلي. آمـل أن يتحسـن، لكـن 
ة، تعلمـت درًسـا حقيقًيـا ولـن أحصـل أبـًدا علـى قـروض لم يكن هناك عالج لمشكلته. ومع هـذه التجربـة السـيئ

مـــن العديـــد مـــن مؤسســـات التمويـــل األصـــغر. وحصـــلت اآلن علـــى قـــروض أقـــل ولـــيس أكثـــر. وقـــد تعافيـــت، 
  وتعلمون، أنه يجب أن تستمر حتى تحقق هدفك.

هم المالية. ولكن كما رأينا أحيانا يجرجر سوء الحظ العمالء، وأحياًنا يتخذ العمالء قرارات تجعلهم يعجزون عن التزامات
. ومؤسسات وفشلهم في جميع أجزاء التقرير، تشترك مؤسسات التمويل األصغر في المسؤولية عن نجاح عمالئها

التمويل األصغر ليست الجهات الفاعلة الوحيدة في هذا: المستثمرين والجهات المانحة والمسؤولين الحكوميين، 
ين عليهم تقديم الحوافز التي تشجع مؤسسات التمويل األصغر على وضع يتع موالشبكات، والمدافعين، وجميعه

العمالء في صدارة أولوياتهم. وبالعمل مًعا، يمكننا تطبيع مبادئ حماية العمالء، ووضع معايير عالمية لألداء 

بالعمل مًعا، 
يمكننا تطبيع 
مبادئ حماية 

العمالء، ووضع
يير عالمية معا

لألداء 
االجتماعي، 
وبعد ذلك، 

بالنسبة ألولئك 
الذين 

يشاركوننا ھذه 
الرؤية، دفع 

حدود االبتكار 
نحو نموذج 

طموح للتمويل 
األصغر للتوعية
بالفقر وتحقيق 

 التحول.
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طموح للتمويل  االجتماعي، وبعد ذلك، بالنسبة ألولئك الذين يشاركوننا هذه الرؤية، دفع حدود االبتكار نحو نموذج
  األصغر للتوعية بالفقر وتحقيق التحول.

وفي هذا التقرير، أوضحنا سبع خطوات كإطار للتصدي للتحديات التي نواجهها في مجال التمويل األصغر. هذه 
الخطوات ليست مفاهيم جديدة، وتتضمن قدًرا كبيًرا من الدعم والزخم. إن ما ندعو إليه هو نهج شامل إلعادة تركيز 

  تمامنا على احتياجات العمالء، وحتى ال نبتعد عن األهداف الطموحة.اه

هذا ونشيد وندعم عمل الحملة الذكية، ومبادرة شفافية التمويل األصغر، وفريق عمل األداء االجتماعي في وضع 
ها ال تضمن المعايير والممارسات لتتبعها هذه الصناعة. لكن حماية العمالء، والشفافية، واألداء االجتماعي وحد

ختم التميز لتجاوز الفقر والتحول وصولنا إلى الفقراء ومساعدة هؤالء الناس على الخروج من دائرة الفقر. ومن خالل 
، نأمل في أن ندرك ونستفيد من تلك المؤسسات واألفراد الذين يقبلون هذه المهمة الصعبة في التمويل األصغر

  الفقر ويجازفون بالحلم مرة أخرى، والبدء في تحقيق هذه األحالم. المتمثلة في دعم العمالء الذين يعيشون في

تتمثل في وجبات غذائية منتظمة لجميع أفراد األسرة، ومنزل يوفر المأوى من البرد والمطر،  –إن أحالم عمالئنا 
لمات. ولكن هي األمور التي كثير منا يعتبرها من المس –وتعليم يمنح األطفال فرصة لعيش حياة أفضل من آبائهم 

هو ألكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ما تزال هذه المقومات األساسية أحالًما بدًال من الواقع. وحلمنا 
  قوة لمساعدة عمالئنا على تحقيق أحالمهم.و أن نرى أن يصبح التمويل األصغر أداة قوية أكثر من أي وقت مضى 

حلمنا ھو أن 
نرى أن يصبح
التمويل األصغر
أداة قوية أكثر
من أي وقت 
مضى وقوة 
لمساعدة

عمالئنا على 
تحقيق

 أحالمھم.
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  خاتمة

لــــوبي المــــواطنين لمجموعــــة ، التــــي تعتبــــر امتــــداًدا ١٩٩٧ان األصــــغر عــــام هــــاريس أول قمــــة لالئتمــــ-نظــــم ســــام دالــــي
RESULTS  ٢،٩٠٠للضــغط علــى الحكومــات التخــاذ إجــراءات ضــد الفقــر فــي العــالم. وضــمت تلــك القمــة األولــى 

 ١٠٠دولــة، فــي واشــنطن العاصــمة، إلطــالق حملــة بهــدف الوصــول إلــى  ١٣٧مؤسســة مــن  ١،٥٠٠شــخص يمثلــون 
قًرا فـي العـالم، وبخاصـة النسـاء فـي تلـك األسـر، مـن خـالل االئتمـان للعمـل الـذاتي والخـدمات الماليـة مليون من األشد ف

  .٢٠٠٥والتجارية األخرى بحلول عام 

هاريس، الذي يعمل كمدير لحملة قمة -، هذا التقرير أيًضا هو األخير مع سام دالي٦اإلطار وحسبما أوضح في 
يتصدى لهذا التحدي الجديد المتمثل في إطالق مركز تمكين وتحول المواطن.  االئتمان األصغر. وفي العام المقبل،

ونحن نختتم هذا التقرير، نرغب في أن نتوقف لحظة للتأمل في العمل الذي أنجزه سام للمساعدة في تحفيز هذه 
ان بالتمويل األصغر إلى الحركة والتركيز على خدمة األشد فقًرا في العالم. وقد لعبت جهود سام دوًرا رئيسًيا في اإلتي

المسرح العالمي، وجعل قادة الحكومات واألعمال في العالم على علم بأنه يمكنهم لعب دور في إتاحة الفرصة 
  لمحدودي أو منعدمي الدخل إلعالة أنفسهم وأطفالهم.

ساورك الشك ...  في تقرير آخر لحالة حملة قمة االئتمان األصغر، استشهد سام بالمهاتما غاندي، الذي قال: "متى
] الذي ربما تكون رأيته، واسأل نفسك فيما إذا كانت كذااستخدم االختبار األول. تذكر وجه أفقر وأضعف رجل [

ا منها؟ هل تعيده إلى التحكم في حياته ومصيره؟ إن تقدم له أي نفع. وهل كسب شيئً أن الخطوة التي تفكر فيها 
  ن يضعهم المجتمع آخرًا في الصدارة".الذي دالتنمية الحقيقية تضع هؤالء األفرا

الذين يضعهم  دهذه هي األسئلة التي استخدمها سام لتوجيه عمل حملة قمة االئتمان األصغر. إن "وضع هؤالء األفرا
المجتمع آخًرا في الصدارة" يوجهنا اآلن ونحن ندعو التمويل األصغر بإصالح رؤيته المتمثلة في مساعدة األشد فقًرا 

من أجل إبقاء أطفالهن في المدارس، ووضع  نكافحية أفضل ألنفسهم وألسرهم. ألنه أينما وجدت نساء وتوفير حيا
الطعام على المائدة، والحصول على مكان آمن للعيش، سنواصل العمل على تحقيق رؤية سام. ولذا نطلب منكم 

  االنضمام إلينا.
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  شكر وتقدير

. وقدم أكثر من تقرير حملة قمة االئتمان األصغرحالة عداد ي إشخص ومؤسسة ف ١،٠٠٠هذا العام، ساهم أكثر من 
. وتقر حملة قمة االئتمان األصغر ٣الملحق ، مدرجة في ٢٠١١مؤسسة وفرد خطة عمل مؤسسية في عام  ٧٠٠

  ا الممارسين.بأنه ما كان يوجد تقرير لوال هذه المؤسسات واألفراد داخلها، وخصوصً 

دائًما، لقد لعبت مؤسسات الشبكات دوًرا حاسًما في تسهيل عملية جمع البيانات من أعضائها  وكما هو الحال
. ١الحاشية الختامية والشركات التابعة لها. وبأخذ عدد الشبكات التي قدمت دعًما في االعتبار، أوردناها ثانية في 

فرد ومؤسسة لطلبنا  ١٦٠د استجاب أكثر من ثمة نشاط آخر بالغ األهمية لهذا التقرير هو التحقق من البيانات. وق
  . وتعطينا مساعداتها الثقة لإلبالغ عن البيانات الموجودة في هذا التقرير.٢الملحق التحقق؛ وهي مذكورة في 

  
هاريس إلتاحة الفرصة لنا لكتابة هذه النسخة من التقرير خالل عامه -وعالوة على ذلك، نود أن نشكر سام دالي

مدير حملة قمة االئتمان األصغر. ونتمنى له حًظا سعيًدا مع إطالق مركز تمكين وتحول األخير في منصب 
المواطن. كما أننا ممتنون لسام وسابينا روجرز لدعمهم الذي ال يقدر بثمن، من خالل جوالت المقابالت المتعددة، 

محرز على صعيد تحقيق أهداف الحملة وٕاجراء عدد من المقابالت، والتأكد من أننا نمثل بدقة رؤية الحملة والتقدم ال
  ومحاورها الرئيسية.

وقدم األشخاص التاليين مقابالت و/أو مساهمات خطية في هذا التقرير: لوكاس ألوبي، وروبرت أنيبالي، وفيليب 
هاريس، وداتا سانكار، وجون دي ويت، وكريستوفر دانفورد، -براون، وسكوت براون، ومونيك كوهين، وسام دالي

ل غولدبرغ، ومالكولم هاربر، وسيد هاشمي، وآن هاستينغز، وماري إلين اسكندريان، وايريس الناو، وفيجاي ونثنائي
ماهاجان، وأسعد محمود، وجيلبرت اس. مارامبا، وبيل مورغنسترن، وام.دي. سيف اإلسالم خان ناهد، وبيث بورتر، 

وكارمن فيالسكو. ونود أيًضا أشكر أليكس كاونتس، وٕاليزابيث راين، ومايكل شيلن، وروبرت سكوفيلد، وماثيو تيتوس، 
ومحمد يونس، وسوزان ديفيس، والسير فاذلي عابد، ومحبوب حسين، ورود دوبتسكي، وٕاليزابيث راين، وفرانسيس 

  سينها، الذين كتبوا أوراًقا مستنيرة أوراق متعمقة ومحفزة لقمة هذا العام، والتي اقتبسنا منها في هذا التقرير.

في مقابلة النظراء والعمالء أو تبادلوا معنا رؤاهم الثاقبة: رانيا عبد الباقي، وبارفين  اشخاص التاليين وقتً وقضى األ
أصغر، وديفي سيرج أزاكبام، وأبان الحق، وانوج جاين، وروبينا كاسور، وفيكاش كومار، وماري جين ماكاباجال، 

ييرمو سيبرتغيو، ورونيل فارغاس، وكيم ويلسون، ومحمد وأنصار بارفين، وبول ريبلي، ونورما روساس يزاراجا، وغ
  ظافر، وروشانا ظفار، وشبانة ذو الفقار.

  ونحن ممتنون لمساهمتهم في هذا التقرير، ولما قدموه من مساهمات مستمرة في قطاع التمويل األصغر بشكل عام.

ي وقت متأخر وقدمت مقترحات مفيدة وقضت نيشا سينغ وقًتا من جدول أعمالها المزدحم لمراجعة مسودة التقرير ف
من أجل إدخال تحسينات عليها. وقدمت جانيت هيسي دعًما كبيًرا في التحرير وساعدت على تطوير هيكل واضح 

  لسردنا.
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وقضى موظفو قمة االئتمان األصغر والمتدربين كميات هائلة من الوقت في جمع البيانات وٕادخالها وتبويبها؛ 
لمتحققين في جميع أنحاء العالم؛ ومراجعة مسودات التقرير. وباإلضافة إلى سام وسابينا، واالتصال بالممارسين وا

آنا أويمبو، وكميل ريفيرا، للطرق المتعددة التي و ممتنون أيًضا بشكل خاص إلى دي.اس.كيه. راو، وليزا ليغاريد، 
  أسهموا بها في تقرير هذا العام.

، وفابيوال دياز، وجيسي مارسدن، وداليا بالتشيك، وشيال راو، وزوتشتل ونود أيًضا أن نشكر موظفي الحملة سو كيسي
سانشيز، لمساهمتهم في هذا العمل. ولعب المتدربون دوًرا رئيسًيا في حملة االتصاالت، ولذا نود أن نشكر ستيرن 

 S&Bني بوفي (بودنك، وكريستوفر بودي، وعائشة داتواني، وآنا جاريوت، وجين جيسا، ولورا الليند. وترجمت ميال

International( وٕاليانا ديل كاستيلو دي جوتشالك هذه التقارير باللغتين الفرنسية واإلسبانية على التوالي، ونحن ،
 Partnersممتنون لمساهمتهما في هذا الجهد. ونقحت كريستين هنتر هذا التقرير وقام بإخراجه دون ليفاندوفسكي (

Image Coordinators.(  

مة االئتمان األصغر قائمة طويلة من الممولين الذين يؤمنون برسالتنا. ونعرب عن امتناننا لهؤالء األفراد ويمول حملة ق
والمؤسسات المذكورة في الغالف الخلفي لهذا التقرير، والتي لوال التزامها المالي، ما كان ممكًنا تحقيق أهدافنا النبيلة. 

  لوثيقة إلى حيز الوجود. ونحن ممتنون حًقا لدعمها.وقدمت مؤسسة سيتي الدعم الالزم إلبراز هذه ا

يعد هذا التقرير ثمرة مساهمات وخبرات الكثير من األشخاص الذين تبادلوها بسخاء. وكانت القرارات بشأن ما تم 
ا تضمينه وما لم يتم تضمينه في التقرير قراراتنا، ونتحمل المسؤولية الكاملة عن أية أخطاء يتم العثور عليها في هذ

  التقرير.

  الري ريد                جان مايس 

  أوك بارك، الينوس، الواليات المتحدة األمريكية  ويستمورالند، نيو هامبشاير، الواليات المتحدة األمريكية 

  
  ٢٠١١أغسطس  ١٧
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  حاشية ختامية: المؤسسات والشبكات التي ساعدت في جمع خطط العمل المؤسسية

Name  Country 
Credit and Development Forum (CDF)  Bangladesh 
Grameen Trust  Bangladesh 
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)  Bangladesh 
Asociaci َ◌n de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural 
(FINRURAL)  

Bolivia 

Association Professionnelle des Institutions de Microfinance (APIM) 
au Burkina Faso  

Burkina Faso 

Réseau des Institutions de Microfinance (RIM) au Burundi  Burundi 
Cambodia Microfinance Association  Cambodia 
National Association of Microfinance Institutions in Cameroon 
(ANEMCAM)  

Cameroon 

Développement international Desjardins (DID)  Canada 
Red Financiera Rural (RFR)  Ecuador 
Sanabel – The Microfinance Network for the Arab Countries  Egypt 
Ghana Microfinance Institutions Network (GHAMFIN)  Ghana 
Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (REDIMIF)  Guatemala 
Association Nationale des Institutions de Microfinance (ANIM) 
d’Haïti  

Haïti 

Katalysis Red Microfinanciera Centroamericana  Honduras 
Red de Microfinancieras de Honduras (REDMICROH)  Honduras 
ACCESS Development Services  India 
Ananya Finance for Inclusive Growth Pvt. Ltd.  India 
National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)  India 
Sa-Dhan  India 
Small Industries Development Bank of India (SIDBI) India 
Gema PKM Indonesia  Indonesia 
Rural Microfinance Development Centre Ltd. (RMDC)  Nepal 
Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF)  Nicaragua 
LAPO Microfinance Bank Limited  Nigeria 
Pakistan Microfinance Network (PMN)  Pakistan 
Pakistan Poverty Alleviation Fund (PPAF)  Pakistan 
Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoci َ◌n a la Peque◌ٌa y 
Microempresa de Per ْ◌ (COPEME)  

Peru 

Federaci َ◌n Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC)  

Peru 

People’s Credit and Finance Corporation (PCFC)  Philippines 
Association of Microfinance Institutions of Uganda (AMFIU)  Uganda 
CARE USA  USA 
Catholic Relief Services  USA 
CHF International  USA 
Freedom from Hunger  USA 
Grameen Foundation  USA 
Opportunity International  USA 
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  : مؤسسات التمويل األصغر المتحقق منها١الملحق 

لتأكـد مـن البيانـات التـي أبلغـت عنهـا أكبـر لعملية التحقق الصغر باالئتمان حملة قمة لقيام الحادي عشر هذا هو العام 
التـــي قـــدمت خطـــط عمـــل  -وُطلـــب مـــن مؤسســـات التمويـــل األصـــغر الممارســـة   ٤٦.مؤسســـات التمويـــل األصـــغر لـــدينا

  أســــماءبالحملــــة تزويــــد  -األشــــد فقــــًرا العمــــالء عميــــل مــــن  ٢،٥٠٠أكثــــر مــــن والتــــي ذكــــرت  ٢٠١١للعــــام مؤسســــية 
  .ا، والشبكات و/أو المؤسسات األخرى التي يمكن أن تثبت البيانات الخاصة بهالبحثيةمؤسسات الانحة، و الوكاالت الم

نســبة إجمــالي عــدد ) ٢() مجمــوع عــدد العمــالء النشــطين، ١(لتأكــد مــن نقــاط البيانــات التاليــة: احققــين توطلــب مــن الم
  عنـــدمااألفـــراد األشـــد فقـــًرا ذين كـــانوا مـــن بـــين ) إجمـــالي عـــدد العمـــالء النشـــطين الـــ٣(مـــن اإلنـــاث، النشـــطين عمـــالء ال

  الذين هم من اإلناث.األشد فقًرا العمالء نسبة ) ٤(قرض ألول مرة، و حصلوا على 

ـــــين التزامهـــــكـــــان كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي الســـــنوات الماضـــــية، و  ـــــة هـــــو ســـــد الفجـــــوة ب ـــــر للحمل ـــــق االتحـــــدي األكب   بتحقي
األشـد "لمصـطلح كل استخدام يجب قراءة فعالة لقياس الفقر. ولذلك،  أدواتعدم وجود و  الوصول إلى األفراد األشد فقًرا

  ٤٧هذه المعضلة.في هذه المالحق في سياق فقًرا" 

على األقل مؤسسة خارجية واحدة من قبل  ٣٢٨ ة الممارسالمن مؤسسات التمويل األصغر وتم إثبات المستمدة 
مليون عميل من العمالء  ٧٢.٤ققت الوصول إلى بأنها ح ٣٢٨ال). وذكرت هذه المؤسسات ٢الملحق  فيموجودة (

  .األشد فقًرامن العدد اإلجمالي للعمالء بالمائة  ٥٣، أو ٢٠١٠بحلول نهاية عام  األشد فقًرا

Institution Country 
Poorest Clients 
 as of 31 Dec. 2010 

% Poorest Clients 
that are Women 

Total Active 
Clients as of 31 

Dec. 2010 

% Total 
Women 

Verified by 

ASIA and the PACIFIC       

Grameen Bank Bangladesh 8,340,000 96 8,340,000 96 128 

Association of Asian Confederation of Credit Unions Thailand 6,965,250 56 7,660,720 57 31 

SKS Microfinance  Ltd. India 6,020,684 100 6,663,252 100 44 

Bangladesh Rural Development Board Bangladesh 5,132,479 70 5,438,000 70 4 

Spandana Sphoorty Financial Ltd. India 4,188,655 89 4,188,655 89 44 

Vietnam Bank for Social Policies Vietnam 3,617,057 52 8,166,287 52 42 

ASA Bangladesh Bangladesh 3,350,623 90 4,467,497 89 19 

BRAC Bangladesh 3,340,000 99 5,450,000 95 19 

Share Microfin Ltd. India 2,552,208 100 2,552,208 100 44 

Bandhan Financial Services Pvt. Ltd. India 2,329,783 100 3,009,907 100 105 

Asmitha Microfin Ltd. India 1,483,737 100 1,561,828 100 44 

Equitas Micro Finance India Pvt. Ltd. India 1,403,385 100 1,403,385 100 130 

                                                 
دة وذات، تعني الحالتحققب ٤٦ ذكورة معتم ام الم رى أن المؤسسة واألرق ام، وي ده باألرق م تزوي ار المسؤولين، وت ل كب امج وقاب ارة البرن ام "بزي أن المتحقق ق  ملة ب

  مصداقية".
الغ عددھم يشير  ٤٧ ل من  ١.٤مصطلح "األشد فقًرا" في الدول النامية إلى أي من السكان الب ى أق ذين يعيشون عل ون نسمة ال دل دو ١.٢٥بلي وم والمع الر في الي

ا عن  ل دخلھ رامجھم  ٥٠مراعاة لتعادل القوة الشرائية، أو األسر التي يق دما شرعوا في ب م، عن ر في دولھ ذين يعيشون تحت خط الفق ع أولئك ال ة من جمي بالمائ
ام  ة للع ة العالمي رات التنمي ى مؤش تناًدا إل م. (اس ة بھ -http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development، ٢٠١١الخاص

indicators/wdi-2011.(  
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Ananya Finance for Inclusive Growth Pvt. Ltd. India 1,338,608 100 1,673,261 100 67 

CARD MRI Philippines 1,244,582 99 1,244,582 99 146 

Grama Vidiyal Micro Finance Ltd. India 1,212,601 100 1,212,601 100 9 

Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project India 1,184,355 75 1,315,950 75 92 

BURO Bangladesh Bangladesh 755,099 100 755,099 100 19 

Central People’s Credit Fund of Vietnam Vietnam 667,000 45 1,450,000 45 76 

Mahila Arthik Vikas Mahamandal Ltd. India 630,704 100 734,133 100 48 

ASA International Bangladesh 564,630 99 705,788 99 110 

Working Women’s Forum India 529,961 100 529,961 100 145 

CASHPOR Micro Credit India 470,893 100 470,893 100 143 

Shakti Foundation for Disadvantaged Women Bangladesh 457,951 99 457,951 99 132 

Grameen Financial Services Pvt. Ltd.                          India 377,013 100 382,466 99 119 

Samurdhi Authority of Sri Lanka              Sri Lanka 360,000 40  720,000 65 13 

National Rural Support Programme    Pakistan 349,246 54 432,769 54 16 

Thengamara Mohila Sabuj Sangha     Bangladesh 329,800 98 515,370 98 19 

Khushhali Bank Ltd.                            Pakistan 325,523 25 325,523 25 3 

Islami Bank Bangladesh Ltd.              Bangladesh 319,859 82 319,859 82 19 

Cauvery Kalpatharu Grameen Bank    India 314,070 95 314,070 95 68 

PADAKHEP Manabik Unnayan Kendra   Bangladesh 299,166 86 334,566 86 19 

State Ministry of National Family Planning  Indonesia 278,088 95  278,088 95 78 

Coordinating Board,Indonesia (BKKBN) 

Karnataka Regional Organisation for Social Service India 250,000 100 250,000 100 147 

BSS Microfinance  Pvt. Ltd. India 234,860 100 234,860 100 163 

Kashf Foundation Pakistan 234,000 100 312,146 100 15 

Jagorani Chakra Foundation Bangladesh 228,408 97 285,511 95 19 

United Nations Development Program Microfinance Project 

Executed by Pact Institute in Myanmar Myanmar 207,391 99 345,652 99 97 

RDRS Bangladesh Bangladesh 190,269 89 253,692 89 111 

Caritas Bangladesh Bangladesh 189,106 77 218,513 77 19 

Professional Assistance for Development Action India 185,800 100 195,600 100 80 

Palli Daridro Bimochon Foundation Bangladesh 175,000 95 600,000 98 19 

BWDA Finance Ltd. India 155,843 85 458,362 86 106 

Proshika Manobik Unnayan Kendra Bangladesh 142,959 67 1,191,332 64 19, 156 

Angkor Mikroheranhvatho (Kampuchea) Co., Ltd. Cambodia 142,175 85 250,930 86 155 

Swanirvar Bangladesh Bangladesh 138,955 90 463,027 90 19 

Mitra Bisnis Keluarga Ventura Indonesia 137,427 100 211,155 100 11, 126 

South Malabar Gramin Bank India 123,115 65 820,750 35 121 

United Development Initiatives for Programmed ActionsBangladesh 120,350 94 203,984 89 110 

Foundation for a Sustainable Society, Inc. Philippines 119,743 90 149,679 85 47 

National Bank of Cambodia Cambodia 116,486 80 1,020,784 80 153 

The First Microfinance Bank Ltd. Pakistan 113,648 35 151,531 34 3 

Sanghamithra Rural Financial Services India 112,000 99 124,569 99 122 

Resource Integration Centre Bangladesh 110,890 90 114,830 90 19 

Madura Micro Finance, Ltd. India 110,597 100 276,493 100 104 

ASA Philippines Foundation, Inc. Philippines 98,603 100 

Chhimek Bikas Bank Ltd. Nepal 96,972 100 97,646 100 141 

Bangladesh Extension Education Services Bangladesh 91,985 93 110,017 93 19 

Nirdhan Utthan Bank Ltd. Nepal 91,321 100 91,321 100 83 

Palli Mongal Karmosuchi Bangladesh 82,245 100 108,385 100 19 

ESAF Micro Finance and Investments Pvt. Ltd  India 80,000 99 326,069 99 79 

Village Financial Services Pvt. Ltd. India 79,548 100 243,756 100 22 

Integrated Development Foundation Bangladesh 78,025 100 82,132 100 19, 96 

Eco-Social Development Organisation Bangladesh 75,497 99 118,611 97 19 

Manabik Shahajya Sangstha Bangladesh 71,275 100 108,658 100 19, 96 

HOPE Foundation India 71,000 100 81,000 100 124 

Institution Country 
Poorest Clients as 

of 31 Dec. 2010 
% Poorest Clients 
that are Women 

Total Active 
Clients as of 
31 Dec. 2010

% Total 
Women 

Verified by 
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HEED Bangladesh Bangladesh 70,012 97 72,188 97 19 

Sajida Foundation Bangladesh 68,953 94 98,504 94 19 

Swabalamban Laghubitta Bikas Bank Ltd. Nepal 67,340 100 67,340 100 141 

Christian Service Society Bangladesh 65,940 96 115,919 95 160 

Ad-din Welfare Centre - Jessore Bangladesh 62,099 99 95,538 99 19 

Centre for Development Innovation and Practices Bangladesh 61,080 95 71,859 92 19 

China Foundation for Poverty Alleviation China 60,517 84 67,241 84 72, 166
Asomi Finance Pvt. Ltd. India 59,616 99 59,616 99 23, 140 
Muslim Aid UK - Bangladesh Field Office (Muslim Aid 
Bangladesh) 

Bangladesh 58,541 99 69,036 99 19 

Coastal Association for Social Transformation Trust Bangladesh 55,243 97 58,151 96 19 

SKS Foundation Bangladesh 54,855 100 93,331 99 19 

Negros Women for Tomorrow Foundation Philippines 54,059 99 85,808 99 14 

WAVE Foundation Bangladesh 53,835 99 92,125 99 107 

Network of Entrepreneurship & Economic Development India 53,000 90 59,281 90 80 

BRAC Sri Lanka Sri Lanka 52,498 100 65,607 100 93 

Sonata Finance Pvt. Ltd. India 52,335 100 130,837 100 79 

Gram Utthan India 51,768 100 69,957 100 5 

ASA Pakistan Ltd. Pakistan 51,228 99 85,380 99 3 

Jeevan Bikas Samaj Nepal 51,120 100 51,120 100 141 

Rural Reconstruction Foundation Bangladesh 48,956 99 212,576 98 19 

Palli Progoti Shahayak Samity Bangladesh 48,490 99 48,490 99 19 

ASHRAI Bangladesh 48,329 100 48,329 100 19 

Mahasemam Trust India 47,723 100 79,539 100 149 

Adhikar India 46,271 100 67,059 100 44 

Forum for Rural Women Ardency Development Nepal 41,960 100 41,960 100 141 

Ansar - VDP Unnayan Bank Bangladesh 41,800 65 97,158 70 19 

Nerude Laghubitta Bikas Bank Ltd. Nepal 41,727 100 41,727 100 141 

Small Farmers Development Foundation Bangladesh 39,100 63 68,430 72 19 

Centre for Self-Help Development Nepal 38,087 100 38,182 100 141 

Thardeep Rural Development Program Pakistan 34,186 70 34,186 70 16 

The Institute of Rural Development Bangladesh 34,000 98 50,000 98 19 

Society for Social Service Bangladesh 33,528 100 279,931 96 156 

Bangladesh Association for Social Advancement Bangladesh 32,900 98 86,600 98 19 

Holy Cross Social Service Centre India 32,300 100 32,300 100 66, 144 

ChildFund India India 31,668 77 34,800 77 5

Society Development Committee Bangladesh 30,091 98 48,534 94 19 

Aakay Ang Milamdec Microfinance Foundation, Inc. Philippines 29,836 99 29,836 99 14 

PAGE Development Centre Bangladesh 29,382 100 62,517 98 19 

Assistance for Social Organization and Development Bangladesh 29,055 100 55,418 100 19 

ATMABISWAS Bangladesh 28,435 96 29,930 96 19 

Mitra Dhu’afa Foundation (Koperasi Mitra Dhuafa) Indonesia 28,000 100 38,124 100 39 

Kazama Grameen Inc. Philippines 27,811 99 27,811 99 61, 96 

Uttara Development Program Society Bangladesh 26,000 100 104,000 99 19 

Institution Country 
Poorest Clients as 
of 31 Dec. 2010 

% Poorest Clients 
that are Women 

Total Active 
Clients as of 31 

% Total 
Women 

Verified by 

People’s Oriented Program Implementation Bangladesh 25,914 100 165,553 99 19 

Ujjivan Financial Services Pvt. Ltd. India 24,635 100 821,173 100 12, 34 
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Bandhu Kallyan Foundation Bangladesh 24,242 90 30,303 85 19 

Al-Falah Aam Unnayan Sangstha Bangladesh 23,596 99 29,495 99 19 

Akhuwat Pakistan 23,292 21 25,880 33 87 

Shishu Niloy Foundation Bangladesh 23,062 99 23,295 99 19 

Srizony Bangladesh Bangladesh 22,725 100 37,304 96 19 

Heifer Project International China China 21,000 39 26,156 40 49 

Village Education Resource Center Bangladesh 20,000 98 43,158 98 19 

Sewa Bank India 20,000 100 25,000 100 101 

Social Advancement Through Unity Bangladesh 19,816 100 64,194 92 156 

Gram Unnayan Karma Bangladesh 19,778 100 86,722 96 110,156 

MAMATA Bangladesh 19,165 91 29,370 92 37 

Development Initiative for Social Advancement Bangladesh 17,940 86 21,765 95 19 

Somaj O Jati Gathan Bangladesh 17,500 44 35,922 39 19 

Enterprise Bank, Inc. Philippines 16,272 98 46,826 95 61 

Sindh Agricultural and Forestry Workers Coordinating Organization Pakistan 15,784 40 26,306 48 3 

Gono Kallayan Trust Bangladesh 15,743 95 22,491 96 19 

People’s Bank of Caraga, Inc. Philippines 15,734 91 39,335 91 61 

Joypurhat Rural Development Movement Bangladesh 15,716 87 26,605 86 19 

Shariatpur Development Society Bangladesh 14,978 100 42,795 100 19 

Centre for Mass Education in Science Bangladesh 14,362 68 16,827 73 19 

Bangladesh Environment Development Organization Bangladesh 13,110 91 15,423 91 19 

Vayalar Memorial Youth Club India 12,500 100 12,500 100 165 

Orix Leasing Pakistan Ltd. Pakistan 12,408 97 17,476 95 3 

Pally Bikash Kendra Bangladesh 12,369 98 38,367 98 19 

Nabolok Parishad Bangladesh 12,352 99 15,425 99 131 

Ad Jesum Development Foundation, Inc. Philippines 12,305 90 13,672 90 7 

PROGRESS (Akti Samaj Unnayan Mulak Sangstha) Bangladesh 12,055 98 30,139 98 19 

Hilful Fuzul Samaj Kallyan Sangstha Bangladesh 12,035 55 14,714 55 19 

Grameen Jano Unnayan Sangstha Bangladesh 12,000 100 20,900 100 19 

BRAC Pakistan Pakistan 12,000 100 83,797 100 3 

National Development Programme Bangladesh 11,804 100 47,217 99 19 

Nowabenki Gonomukhi Foundation Bangladesh 11,370 98 33,442 91 19 

Women Cooperative Society Ltd Nepal 11,339 100 11,339 100 24 

Sabalamby Unnayan Samity Bangladesh 10,450 100 30,136 99 19 

Funding the Poor Cooperative - Chinese Academy of Social  
Sciences 

China 10,331 80 15,894 93 96 

MANUSHI Nepal 9,732 100 9,732 100 141 

Annesha Foundation Bangladesh 9,427 98 16,060 98 19 
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SETU Bangladesh 9,057 99 43,418 99 19 

Alalay Sa Kaunlaran Sa Gitnang Luzon, Inc. Philippines 8,974 19 48,094 78 14 

Capital Aid Fund for Employment of the Poor - Ho Chi Minh City Vietnam 8,932 76 164,400 76 96 

Bina Swadaya Indonesia 8,930 100 27,102 84 148 

GHASHFUL Bangladesh 8,700 99 28,609 99 19 

Proyas Manobik Unnayan Society Bangladesh 8,500 100 14,037 100 19 

MOUSUMI Bangladesh 8,475 96 14,853 96 19 

Serviamus Foundation Incorporated Philippines 8,451 100 10,563 99 14 

Centre for Advanced Research and Social Action Bangladesh 8,200 97 9,131 97 19 

OPP-Orangi Charitable Trust Pakistan 8,186 14 45,478 10 16 

Fund for the Encouragement of Self-Reliance Vietnam 8,116 89 15,434 88 114 

Grameen Development Services India 8,100 100 10,000 100 80 

Jinnah Welfare Society Pakistan 7,683 93 13,719 95 16 

Grameen Manobik Unnayan Sagstha Bangladesh 7,420 86 24,258 88 19 

Young Power in Social Action Bangladesh 7,390 96 12,742 90 19 

Nav Bharat Jagriti Kendra India 7,356 85 9,163 80 116 

Solidarity Bangladesh 7,115 92 8,894 93 19 

World Concern Bangladesh Bangladesh 7,094 92 14,596 92 19 

Alternative Development Initiative Bangladesh 7,000 85 19,216 91 19 

Community Support Concern Pakistan 6,990 100 11,673 90 3 

Samadhan Bangladesh 6,857 89 13,713 89 19 

Dushtha Shasthya Kendra Bangladesh 6,821 100 99,218 99 156 

BASTOB-Initiative for People’s Self-Development Bangladesh 6,758 90 8,448 90 19 

Guidance Society for Labour Orphans and Women India 6,500 100 9,010 100 44 

Dak Diye Jai Bangladesh 6,331 99 34,074 94 19, 85 

Self-Help and Rehabilitation Programme Bangladesh 6,276 100 17,330 98 156 

Gono Unnayan Prochesta Bangladesh 6,000 95 16,195 98 19 

Community Women Development Centre Nepal 6,000 100 6,000 100 141 

Anannyo Samaj Kallyan Sangostha - Pabna Bangladesh 5,733 100 36,867 92 156 

Samannita Unnayan Seba Sangathan Bangladesh 5,505 98 7,224 98 19 

Concern for Environmental Development and Research Bangladesh 5,354 95 6,692 94 107 

Palashipara Samaj Kallayan Samity Bangladesh 5,207 98 14,878 93 19 

Dhaka Ahsania Mission Bangladesh 5,093 100 42,438 93 19 

Sagarika Samaj Unnayan Sangstha Bangladesh 5,000 90 27,757 90 19 

Association for Rural Advancement in Bangladesh Bangladesh 1,653 100 18,946 100 156 

EASTERN EUROPE and CENTRAL ASIA 
Microcredit Foundation EKI              Bosnia and 24,497 41 41,605 41 77
 Herzegovina      

Vision Fund AzerCredit LLC Azerbaijan 10,764 40 35,880 41 28 
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AgroInvest Serbia 6,115 59 33,183 59 95 

LATIN AMERICA and the CARIBBEAN       

AgroAmigo - Banco do Nordeste do Brasil S/A Brazil 652,643 47 652,643 47 64, 123 

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. Dominican 118,199 80 131,332 75 129,132 

Consorcio de ONGs Promoción de la Mujer y la Comunidad Peru 115,451 91 138,846 91 59 

CrediAmigo - Banco do Nordeste do Brasil, S.A. Brazil 91,863 74 737,826 66 40 

Pro Mujer - Bolivia Bolivia 87,256 93 89,362 93 33 
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Crédito con Educación Rural Bolivia 74,529 90 108,013 90 33 

Banco de las Microfinanzas Bancamía, S.A. Colombia 71,094 58 341,100 61 75 

Banco FIE, S.A. Bolivia 63,382 55 146,819 55 29 

Plan International - Region of Americas and Caribbean Panama 58,804 56 74,417 75 6 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Mexico 50,080 71 62,800 71 60, 133 

Compartamos Banco Mexico 36,033 100 1,961,995 98 98 

Banrural Grameen Microfinanzas Guatemala 35,198 100 35,198 100 96, 138 

Fundación Mundo Mujer - Popayán Colombia 30,000 67 352,592 67 132 

Fundación para el Desarrollo Integral de Programas 
Socioeconómicos 

Guatemala 29,600 73 39,555 73 157 

Fonkozé - Fondasyon Kole Zepòl Haiti 29,370 100 50,638 99 154 

Pro Mujer - Nicaragua Nicaragua 25,701 95 28,557 96 125 

Fundación Diaconia FRIF Bolivia 22,978 75 50,856 60 33 

Central Cresol Baser Brazil 14,700 5 45,023 18 26 

Unión Católica de Apoyo al Desarrollo Comunitario (UCADE) Ecuador 14,454 76 21,263 76 18 

Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Honduras 13,420 68 26,960 62 56 

Friendship Bridge Guatemala 13,000 100 13,000 100 91 

Asociación de Familia y Medio Ambiente Honduras 11,373 70 13,380 69 158 

Fundación de Asesoria Financiera a Instituciones de Desarrollo 
Servicio Social (FAFIDESS) 

y 
Guatemala 

10,868 97 14,491 98 58, 134 

Fundación Génesis Empresarial Guatemala 10,127 73 130,514 70 32 

Microfinanzas Arariwa Peru 9,450 60 14,538 75 103 

FUNED VisionFund OPDF Honduras 8,527 80 14,212 54 56 

Asociación Costa Rica Grameen Costa Rica 8,187 100 10,234 100 73 

World Relief Honduras Honduras 7,500 100 12,544 80 56
Asociación Benéfica PRISMA Peru 6,526 30 21,019 69 103 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda Colombia 6,471 54 28,872 57 62 

Asociación de Mujeres en Desarrollo - MUDE Guatemala 5,069 90 5,640 93 137 

Microcrédito Para el Desarrollo Peru 4,231 98 7,016 98 103 

Fundación D-MIRO Misión Alianza Ecuador 2,918 69 36,463 62 74 

MIDDLE EAST and NORTH AFRIC 

LEAD Foundation 

A 

Egypt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria Business Association - Small and Micro Enterpris e Egypt 136,633 70 174,569 55 168 

BRAC Microfinance Afghanistan Afghanistan 127,749 100 155,279 82 54 

Al Tadamun Microfinance Foundation Egypt 103,658 100 103,658 100 17 

enda inter-arabe Tunisia 83,133 83 156,854 71 17 

Dakahlya Businessmen’s Association for Community 
Development 

Egypt 78,433 69 105,691 54 168 

Salaf Albaraka FONDEP Morocco 45,000 42 132,419 52 63 

Turkish Grameen Microcredit Project Turkey 42,306 100 42,306 100 17 

Jordan Micro Credit Company (Tamweelcom) Jordan 39,139 90 46,046 97 17 

BRAC Southern Sudan South Sudan 18,498 100 18,498 100 45 

Development and Employment Fund / Reyada Jordan 12,188 74 25,376 59 1 

Microfund for Women Jordan 11,163 100 62,408 97 1 
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Al Amal Microfinance Bank Yemen 11,007 62 14,730 61 50 

Middle East Microcredit Company Jordan 10,068 66 12,703 54 167 

National Microfinance Bank Jordan 7,355 90 24,521 92 70 

Lebanese Association for Development (Al-Majmoua) Lebanon 6,500 62 23,417 44 35 

Association de Microfinance  Oued Srou Morocco 3,000 90 3,000 90 94 

Ameen s.a.l. Lebanon 2 624 56 13 476 26 167
Catholic Relief Services Sudan North Sudan 2,047 99 3,412 99 162 

Catholic Relief Services Sudan South South Sudan 705 84 1,174 84 162 

SUB-SAHARAN AFRICA    
Amhara Credit and Savings Institution Ethiopia 654,470 65 659,636 65 46 

Oromia Credit & Saving Share Company Ethiopia 458,762 30 458,762 30 2 

Dedebit Credit and Saving Institution Share Company Ethiopia 381,461 56 415,146 54 100 

COWAN African Responsive Banking Micro Finance Bank Nigeria 345,000 90 360,000 90 53 

Kafo Jiginew Mali 273,736 29 288,143 28 161 

Equity Bank Ltd. Kenya 267,161 53 510,146 53 108 

Bank of Agriculture Nigeria 195,234 25 780,936 26 51 

Oxfam America in Mali Mali 132,110 100 220,184 100 84 

Farmers Development Union Nigeria 128,646 90 157,159 89 71 

BRAC Tanzania Tanzania 116,358 100 119,116 98 86 

CARE International in Uganda Uganda 95,669 66 307,616 66 41 

Social Development Fund Gambia 94,500 70 105,000 70 139 

Grooming People for Better Livelihood Centre Nigeria 93,022 99 93,022 99 27 

Sinapi Aba Trust Ghana 83,702 92 104,628 92 57 
Crédit Rural de Guinée, S. A. Guinea 76,050 43 101,406 43 38 

CARE International in Kenya Kenya 63,948 83 137,228 83 41 

CARE International in Tanzania Tanzania 61,849 71 173,246 71 41 

Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives Malawi 59,459 25 102,517 25 169 

Centre for Grassroots Economic Empowerment Nigeria 53,793 100 65,578 100 51 

The Small Enterprise Foundation South Africa 53,400 100 69,333 99 142 

CARE International in Rwanda Rwanda 52,072 81 91,515 81 41 

PRIDE Microfinance Ltd. (Uganda) Uganda 47,159 41 65,898 41 21 

Centenary Bank Uganda 43,000 9 121,000 9 21 

Wisdom Microfinance Institution, S.C. Ethiopia 40,647 65 46,721 65 135 

Fédération des Caisses Populaires du Burkina Burkina Faso 39,499 100 164,583 48 120 

Crédit du Sahel, S.A. Cameroon 39,000 29 42,500 44 69 
Concern Universal Microfinance Operations Malawi 37,894 82 44,845 82 36 

Caisse Coopérative d’Epargne et de Crédit Mutuel Burundi 37,675 74 43,354 74 112,132 

BRAC Uganda Uganda 37,052 100 107,708 99 21 

Asha Microfinance Bank Ltd. Nigeria 35,959 100 35,959 100 53 

Wasasa Microfinance Institution, S.C. Ethiopia 32,776 60 43,702 45 102 

Catholic Relief Services Kenya Kenya 31,629 84 52,714 84 162 

CARE International in Mali Mali 30,540 100 47,719 100 41 
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UM-PAMECAS Senegal 30,000 90 75,806 61 120 

FUCEC - TOGO Togo 29,815 100 77,899 64 89 

Crédit Communautaire d’Afrique Cameroon 29,230 69 63,121 62 55, 115
LAPO Microfinance Bank Ltd. Nigeria 28,440 20 355,502 92 99 

Catholic Relief Services Uganda Uganda 25,473 70 42,455 70 162 

Catholic Relief Services Tanzania Tanzania 25,198 61 41,997 61 162 

Système Financier Décentralisé ASUSU, S.A. Niger 25,000 67 38,555 75 20, 88 

Réseau des Caisses d’Epargne et de Crédit Nyèsigiso Mali 24,131 21 24,812 43 30 

A Self-Help Assistance Program, Zimbabwe Zimbabwe 21,005 81 21,005 81 81 

Plan International - Region of East and Southern Africa Kenya 19,948 6 128,568 53 117 

CARE International in Malawi Malawi 19,321 80 36,872 80 41 

CAURIE-Micro Finance Senegal 18,967 100 41,770 99 65 
Union des Clubs d’Epargne et de Crédit du Mayo-Kebbi  de Pala Chad 16,174 31 17,971 31 112 

CARE International in Mozambique Mozambique 15,469 74 28,024 74 41 

Molyn Credit Ltd. Kenya 15,000 58 20,000 55 82 

ASA Ghana Ghana 14,246 100 40,702 99 57 

Micro Start - Action des Femmes pour le Développement Burkina Faso 14,003 98 18,924 91 127 

Grandissons Ensemble ASBL Republic of Congo 13,000 70 13,000 90 109 

Catholic Relief Services Rwanda Rwanda 12,998 68 21,663 68 162 

Institution de Micro finance Hekima Republic of Congo 12,684 94 13,213 94 90 

CAMEC Nationale Mali 11,745 56 20,824 37 30 

Union des Baoré Tradition d’Epargne et de Crédit Burkina Faso 11,500 70 13,900 58 52, 152 

Catholic Relief Services Benin Benin 11,379 74 18,965 74 162 

CARE International in Ethiopia Ethiopia 10,110 70 22,874 70 41 

BRAC Microfinance Ltd. Sierra Leone Sierra Leone 8,704 100 16,837 99 25 

CARE International in Sierra Leone Sierra Leone 8,480 66 12,080 66 41 

Kraban Support Foundation Ghana 8,017 98 9,606 98 8 

BRAC Liberia Microfinance Company Ltd. Liberia 8,012 100 20,559 99 150 

Catholic Relief Services Malawi Malawi 6,478 79 10,796 79 162 

Association des Caisses de Financement à la Base Benin 6,438 96 28,905 85 159 

Catholic Relief Services Ethiopia Ethiopia 6,005 68 10,008 68 162 

Réseau des Caisses Communautaires Rurales du Bénin Benin 4,461 100 5,577 97 136 

Catholic Relief Services Zimbabwe Zimbabwe 4,104 75 6,841 75 162 

Catholic Relief Services Burundi Burundi 4,033 62 6,721 62 162 

CARE International in Ghana Ghana 4,011 75 14,072 75 41 

Catholic Relief Services Ghana Ghana 3,938 86 6,563 86 162 

Catholic Relief Services Mali Mali 3,550 91 5,916 91 162 

Catholic Relief Services Burkina Faso Burkina Faso 3,429 80 5,715 80 162 

CARE International in Lesotho Lesotho 3,222 83 5,722 83 41 

Catholic Relief Services Senegal Senegal 2,940 80 4,900 80 162 

OMAKONSULTS Microfinance Institution Nigeria 2,800 100 3,586 98 150 

Aidez Small Project International Ghana 2,770 3 3,864 97 10 
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Imo Self Help Organization Nigeria 2,500 95 3,500 95 118 

Catholic Relief Services Cameroon Cameroon 2,037 79 3,395 79 162 

Catholic Relief Services Democratic Republic of Congo Democratic 
Republic  

1,945 73 3,241 73 162 

Catholic Relief Services Sierra Leone Sierra Leone 1,592 63 2,654 63 162 

CARE International in Madagascar Madagascar 768 54 1,118 54 41 

Catholic Relief Services Madagascar Madagascar 541 55 902 55 162 

Catholic Relief Services Lesotho Lesotho 521 76 868 76 162 

Catholic Relief Services Nigeria Nigeria 437 81 728 81 162 

Catholic Relief Services Zambia Zambia 357 85 595 85 162 

Catholic Relief Services Central African Republic Central African 
Republic 

354 79 590 75 162 

CARE International in Liberia Liberia 353 81 441 81 41 

Catholic Relief Services Liberia Liberia 280 55 467 55 162 

Catholic Relief Services Niger Niger 153 54 254 54 162 

Catholic Relief Services Eritrea Eritrea 46 100 76 100 162 
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  : قائمة المتحققين٢الملحق 

Number    Name of Verifier                         Institution                                     Country 
1 Abdel-Baki, Ranya Sanabel – The Microfinance Network for the Arab Countries Egypt 
2 Abdula, Kelifa Self Help Africa Ethiopia 
3 Ahmed, Syed Mohsin Pakistan Microfinance Network (PMN) Pakistan 
4 Ali, Zulfiquar Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) Bangladesh 
5 Alok, Deepak M2i Consulting India 
6 Alvarez, Leonardo Plan International - Region of Americas and Caribbean Thailand 
7 Amata, Gondelina National Livelihood Development Corporation Philippines 
8 Amoa-Bosompem, Magnus ASSFIN Ghana 
9 Anandkumar, T.S. ICICI Bank India 
10 Andah, David O. Ghana Microfinance Institutions Network (GHAMFIN) Ghana 
11 Andriesse, Gauke Cordaid Netherlands 
12 Annadanam, Veena Yamini MicroSave India 
13 Anthony, Emil Consultant Sri Lanka 
14 Aquino Jr., Carlos H. Microfinance Council of the Philippines, Inc. (MCPI) Philippines 
15 Arbab, Amjad Shore Bank International Pakistan 
16 Ashfaq, Yasir Pakistan Poverty Alleviation Fund (PPAF) Pakistan 
17 Assaad, Julia Grameen-Jameel Pan-Arab Microfinance Ltd. United Arab Emirates 
18 Auerbach, Paula Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ecuador 
19 Awal, Md. Abdul Credit and Development Forum (CDF) Bangladesh 
20 Ba, Aminata Agence de Régulation du Secteur de la Micro Finance Niger 
21 Baguma, David Association of Microfinance Institutions of Uganda (AMFIU) Uganda 
22 Banerjee, Tarun ACCESS Development Services India 
23 Bhandari, Aditya Incofin Investment Management India 
24 Bhattarai, Sangya Nepal Investment Bank Ltd. Nepal 
25 Bin Seraj, Faisal BRAC West Africa Programme - Research and Evaluation Unit Sierra Leone 
26 Bittencourt, Gilson Alceu Secretaria de Polيtica Econômica, Ministério da Fazenda Brazil 
27 Bouan, Maxime Blue Orchard Finance Switzerland 
28 Brown, Chris CB Consulting Azerbaijan 
29 Calle, Dalila Microfinanza Rating Ecuador 
30 Camara, Ibrahim APIM-Mali Mali 
31 Cameron, Derek Canadian Co-operative Association Canada 
32 Canek Pinelo, Maritza Fondo de Desarrollo Local para Guatemala - Cooperaci َ◌n Sueca ASDI 
Guatemala 
33 Castro, Nestor Asociaci َ◌n de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural (FINRURAL) Bolivia 
34 Chegu, Rajiv Michael & Susan Dell Foundation India 
35 Chehade, Nadine Planet Rating France 
36 Chilumpha, Fletcher Financial Inclusion in Malawi (FIMA) Project Malawi 
37 Chowdury, Hossain Grameen Trust Bangladesh 
38 Condé, Kémo Banque Centrale Guinea 
39 Connor, Erin Grameen Foundation USA 
40 Cortes Neri, Marcelo Fundaçمo Get ْ◌lio Vargas Brazil 
41 Coulibaly, Abdoul Karim Access Africa - CARE USA Tanzania 
42 Dam, Tran Van Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Vietnam 
43 Daniels, Mark Opportunity International Australia Australia 
44 Das, Vijayalakshmi Ananya Finance for Inclusive Growth Pvt. Ltd. India 
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Number       Name of Verifier                     Institution                                                                       Country 

45  Data, Charles Southern  Sudan Microfinance Development Facility                    Germany 

46  Dean, Debra   Grameen Foundation                                                       USA 

47  Diokno-Villaviray,   Aurora Luz Department of Finance                                 Philippines 

48  D’souza, Judith  IFAD                                                                                India 

49  Du, Xiaoshan  Rural Development Intuition                                           People’s Republic of China 

50  Dueb, Nasser   AGFUND                                                                         Saudi Arabia 

51  Ehigiamusoe,   Godwin LAPO Microfinance Bank Ltd.                           Nigeria 

52  Ehlinger, Aude   SOS Faim                                                                           Luxembourg 

53  Fabamwo, Olufemi   Central Bank of Nigeria                                                     Nigeria 

54  Fakiri, Katrin  Microfinance Investment Support Facility for Afghanistan (MISFA) Afghanistan 

55  Fanche, William   Afriexchange                                                               Cameroon 

56  Flores, Indiana   Red de Microfinancieras de Honduras (REDMICROH)  Honduras 

57  Fosu Quaye,  Clara Ghana Microfinance Institutions Network (GHAMFIN) Ghana 

58  Galo Vanegas,   Yoselin REDCAMIF                                                         Nicaragua 

59  Garcيa Bedregal,  Luis Freedom from Hunger                                                Peru 

60  Garrido Noguera,   Celso Universidad Aut◌َnoma Metropolitana Azcapotzalco    Mexico 

61  Generoso, Edgar   People’s Credit and Finance Corporation (PCFC)            Philippines 

62  G َ◌mez, Wilson   AECOM Internaciona                                                       Colombia 

63  Grine, Abderrahim   KPMG                                                                               Morocco 

64  Guadagnin, Joمo Luiz   Ministério do Desenvolvimento Agrلrio                           Brazil 

65  Gueye, Absa   APSFD Sénégal                                                                 Senegal 

66  Gupta, Bhawani Shankar  Support Dvc Colony, Hazaribag Jharkhand                       India 

67  Gupta, Sanjay   SIDBI                                                                                  India 

68  Halemane, Nanda   Prasthuthi                                                                            India 

69  Hamadou, Ibrahima   Fonds Provincial de Refinancement                                   Cameroon 

70  Hamdan, Marwan   Delta Informatics                                                                Jordan 

71  Hansen, Katja   Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)                          Germany 

72  He, Guangwen   Center for Rural Finance & Investment Research, China Agriculture University People’s  

                                                                         Republic of China 

73  Hernلndez, Carlos   Oikocredit                                                                          Costa Rica 

74  Herrera, Jessica   Red Financiera Rural                                                         Ecuador 

75  Higuera, Claudio   Emprender y Presidente Asomicrofinanzas                       Colombia 

76  Hung, Dao Van   Policy and Development Institute                                      Vietnam 

77  Ibrahimpasic, Maja   USAID-Sida FIRMA Project                                             Bosnia and Herzegovina 

78  Ismawan, Bambang   Yayasan Bina Swadaya                                                      Indonesia 

79  Jain, Jayesh   Grameen Foundation                                                           India 

80  Jain, Vinod   Trust Consulting, Lucknow                                                 India 

81  Kakono, Tafirenyika   CARE International                                                              Zimbabwe 

82  Karanja, Carol   Association of Microfinance Institutions (AMFI) Kenya    Kenya 

83  Karki, Sanjay Mercy   Corps Nepal                                                                           Nepal 

84  Karlan, Dean   Innovations in Poverty Action at Yale University               USA 

85  Kashem, Md. Abdul Palli Karma-Sahayak  Foundation (PSKF)                                             Bangladesh 

86  Kewe, Sosthenes   Financial Sector Deepening Trust                                        Tanzania 

87  Khan, Ather Azim   University of Central Punjab                                                 Pakistan 

88  Kiepin Toyé,   Amina Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralises du Niger   

                                                                         AP/SFD Niger)                                                                       Niger 
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89  Kpizing, Esodong  Cellule d’Appui et de Suivi des Institutions Mutualistes ou  

H. Ministère de l’Economie et des Finances, Coopératives d’Epargne et de Crédit  Togo 

90  Kreger, Michelle   Kiva      USA 

91  Kuhn Fraioli, Lisa   Freedom from Hunger     USA 

92  Kumar, N. Manmath  Vijaya Bank     India 

93  Kurera, Niroshan   Etimos Lanka Pvt. Ltd.    Sri Lanka 

94  Lamrini, Rida   INMAA      Morocco 

95  Landmann, Lucretia  Symbiotics Research & Advisory S.A.   Switzerland 

96  Latifee, Huzzat I.   Grameen Trust     Bangladesh 

97  Lwin, U Aye   UNDP      Myanmar 

98  Martnez Rojas Rustrيan, Jes ْ◌s A. McBride Corp.     Mexico 

99  Marx, Michael   Food and Agriculture Organization (FAO)   Italy 

100  Mees, Marc   SOS Faim     Luxembourg 

101  Mehta, Anjali   Indian School of Microfinance for Women    India 

102  Mensink, Mariel   Terrafina Microfinance    Netherlands 

103  Meza, Jorge   COPEME     Peru 

104  Mogilshetty, Shilpa   Consultant     India 

105  Mohan, Brij   ACCESS Development Services   India 

106  Moris, A. John   M/S A. John Moris & Co., Chartered Accountants  India 

107  Mridha, Md. Abdul Hye  Institute of Microfinance    Bangladesh 

108  Mugwang’a, Trevor  MicroSave     Kenya 

109  Mukalayi, Toussaint  CRONGD – KINSHASA   Republic of Congo 

110  Nabi, Md. Atiqun   INAFI Asia and Bangladesh    Bangladesh 

111  Nath, Bhabatosh   Responsive to Integrated Development Services (RIDS)    Bangladesh 

112  Ndayishimiye, Cyprien  Réseau des Institutions de Microfinance (RIM)  Burundi   

113  Ngamine, Jean   Caritas Suisse     Chad 

114  Nguyen, Nhien   Center for International Cooperation   Vietnam 

115  Niebou, Achille Aimé  Cabinet A. NIEBOU    Cameroon 

116  Nilesh, Arya   Sa-Dhan      India 

117  Norgah, Samuel   Plan International - Region of East and Southern Africa  Kenya 

118  Ochekwu, Amedu Andrew  Centre for Microenterprise Development   Nigeria 

119  Ohri, Chandni   Grameen Foundation    India 

120  Ouédraogo, Alpha   Confédération des Institutions Financières (CIF)Burkina Faso 

121  Padmakumar, K.P.   NABARD Malappuram    India 

122  Paramasivaiah, N.T.  Navachetana Microfin Services Pvt. Ltd.  India 

123  Peraci, Adoniram Sanches  Food and Agriculture Organization (FAO) Brazil 

124  Perumal, Sai B.   mFinstreet     India 

125  Puglielli, Laura   Global Partnerships    USA 

126  Purnama, Frans   Indonesian Microfinance Association   Indonesia 

127  Raginel, Laetitia   Entrepreneurs du Monde    Burkina Faso 

128  Rahman, Hossain Zillur  Power and Participation Research Centre   Bangladesh 

129  Ramos, Kenia   Fundacion Codespa    Dominican Republic 

130  Rao, D.S.K.   Microcredit Summit Campaign   India 

131  Roy, Michael A.   Local Government Engineering Department   Bangladesh 

132  Ruf, Rebecca   Women’s World Banking    USA 
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Number  Name of Verifier               Institution                                                                 Country 
133  Ruiz, Clemente   Universidad Nacional Aut◌َnoma de México   Mexico 

134  Ruiz, Daniel   REDIMIF       Guatemala 

135  Ryan, Johanna   VisionFund International     United Kingdom 

136  Salifou, Moussa   Axes de Développement Consulting (AD Consulting)  Benin 

137  Sلnchez, Ra ْ◌l   Red Katalysis       Honduras 

138  Sansone, Philip  Whole Planet Foundation     USA 

139  Senghor, Bai   Central Bank of The Gambia     The Gambia 

140  Sharma, Abhijit   Indian Institution of Bank Management    India 

141  Shrestha, Shankar  Man Rural Microfinance Development Center Ltd. (RMDC) Nepal 

142  Simanowitz, Anton  Institute of Development Studies    United Kingdom 

143  Singh, Saneesh  Dia Vikas Pvt. Ltd     India 

144  Singh, Sarjeet   Support for Sustainable Society     India 

145  Srinivas, T. Balaji  Lakshmi Vilas Bank      India 

146  Stack, Kathleen  Freedom from Hunger      USA 

147  Stanley, Francis Joseph Skills for Progress (SKIP)     India 

148  Sumarta, Harya Gema  PKM Indonesia       Indonesia 

149  Sundar, Paul  Habitat for Humanity India Trust     India 

150  Taiwo, Kehinde   Obafemi Awolowo University, Ileife    Nigeria 

151  Tamba II, Kollie S.  Central Bank of Liberia      Liberia 

152  Tassembedo,   Moussa Lessokon      Burkina Faso 

153  Thy, Yuthear Amret  Microfinance Institution      Cambodia 

154  Toohig, Jeff   Grameen Foundation      USA 

155  Torres, Olga Agora  Microfinance Partners LLP     United Kingdom 

156  Touhid, Gulam Palli  Karma-Sahayak Foundation (PSKF)    Bangladesh 

157  Turiel, Daniel   ACTEC       Belgium 

158  Valenzuela, Cesar  Espiralica Research & Consulting    Honduras 

159  Van de Voorde, Herman BRNEfonden Bénin      Benin 

160  Van Middelkoop,  M.B. Woord en Daad      Netherlands 

161  Vandeweerd, Luc  ADA Luxembourg      Luxembourg 

162  Vanmeenen, Guy  Catholic Relief Services      Kenya 

163  Venkatanarayana, G. R. G.R. Venkatanarayana Chartered Accountants   India 

164  Villiagas, Socrates  Catholic Church      Philippines 

165  Vineethkumar, V. S.  Law Quarters       India 

166  Xiao, Rong   Give2Asia       China 

167  Zain, Shaimaa   Sanabel - The Microfinance Network of Arab Countries  Egypt 

168  Zayat, Rizkallah   USAID Cairo       Egypt 

169  Zulu, Mathews   Swedish Cooperative Center     Malawi 



 ٢٠١٢ عام حملة قمة االئتمان األصغر حالة تقرير
٦٨

  ٢٠١١لذين قدموا خطة عمل مؤسسية في عام : المؤسسات واألفراد ا٣الملحق 

Council of Advocates Council of Non-Governmental Organizations (NGOs) 
Convergences 2015, France Abundant Life Mission, Uganda 
Country Women Association of Nigeria (COWAN) Action Solidaire Pour le Développement Communautaire, Burundi 
Imp-Act Consortium, United Kingdom Asamblea de Cooperaci◌َn por la Paz, Spain 
Institute for International Urban Development, United States ASEFED, Cameroon 
International Association for Community Development, United Kingdom Banlieues du Monde Mauritanie, Mauritania 
World Microfinance Forum-Geneva, Switzerland Family Resources Development Motivators, Nigeria 
World Savings Banks Institute (WSBI), Belgium Forum des Anciens Combattants par la Lutte Contre le SIDA, Amélioration de la 
 Santé et de l’Education, Burundi 
Council of Banks and Commercial Finance Institutions Fresh Mercy Ministries, India 
BancoEstado Microempresas, S.A., Chile Friends of Farming Association, Uganda 
SNS Impact Investing, the Netherlands Fundaci◌َn Ayuda en Acci◌َn, Spain 
 Fundaci◌َn Habitلfrica, Spain 
Council of Corporations Fundaci◌َn Iberoamericana para el Desarrollo, Spain 
Responsive to Integrated Development Service (RIDS), Bangladesh Habari Multipurpose Cooperative Society Ltd., Kenya 
 Janamangal Sanskrutik Anusthan, India 
Council of Domestic Government Agencies Khosen Credit Union, Ukraine 
National Poverty Eradication Programme, Nigeria Liberia Initiative for Community Empowerment Inc. 
 Livelihood NGO, Cameroon 
Council of Educational Institutions Microfinance Information Exchange (MIX), United States 
10thousandgirl Campaign, Australia New Age Spirit International, Nigeria 
Centre de Formation en Management et Développement 
Organisationnel, Democratic Republic of Congo 

Rural Technology and Management Khadi & Village Industries Samiti, India 

G3 Microfinanzas, Bolivia SOTERMUN, Spain 
Graduate College of Aviation, Sierra Leone Tostan, Senegal 
International University of Business Agriculture and Technology 
(IUBAT), Bangladesh 

Visi َ◌n para el Desarrollo, Peru 

Master en Microcréditos para el Desarrollo-Universidad Aut َ◌noma 
de Madrid, Spain 

Women Emancipation and Empowering Group, Ghana 

Point Loma Nazarene University’s Microfinance Club, United States Young Stars Cultural Troupe of Nigeria 
  
Southern Illinois University, School of Social Work, United States Council of Practitioners 
Yunus Centre for Social Business and Health, United Kingdom A Self-Help Assistance Program (ASAP) Malaw 
 A Self-Help Assistance Program (ASAP) Zimbabwe 
Council of Foundations and Philanthropists Aakay Ang Milamdec Microfinance Foundation, Inc., Philippines 
1to4 Foundation, Switzerland ACCESS Development Services, India 
Citi Foundation, United States Ad Jesum Development Foundation, Inc., Philippines 
Fondation Sen’Finances, Senegal Ad-din Welfare Centre-Jessore, Bangladesh 
Fundaci َ◌n FIDESMA, Guatemala Addis Credit and Saving Institution, Ethiopia 
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation, Luxembourg Adelante Foundation, Honduras 
Kamayo Mindanao Foundation, Inc., Philippines Adhikar, India 
Mulchand and Parpati Thadhani Foundation, United States AGRAGATI, Bangladesh 
 Agricultural Science Foundation, India 
Council of Individual Supporters AgroAmigo–Banco do Nordeste do Brasil S/A, Brazil 
Patrick Yankey, Ghana AgroInvest, Serbia 
Allison Barber, United States Aidez Small Project International, Ghana 
Joanne Sow Hup Chan, People’s Republic of China Akhuwat, Pakistan 
Marta Garcia Mandaloniz, Northern Mariana Islands Al Amal Microfinance Bank, Yemen 
Sheila McLeod Arnopoulos, Canada Al Amana Microfinance, Morocco 
Francoise Clementi, Spain Al Tadamun Microfinance Foundation, Egypt 
 Alalay Sa Kaunlaran Sa Gitnang Luzon, Inc., Philippines 
Council of International Financial Institutions Albanian Savings and Credit Union, Albania 
Arab Gulf Programme for Development (AGFUND), Saudi Arabia Alexandria Business Association-Small and Micro Enterprise, Egypt 
Banco Centroamericano de Integraci َ◌n Econ َ◌mica, Honduras Al-Falah Aam Unnayan Sangstha, Bangladesh 
International Finance Corporation (IFC), United States Alliance de Crédit et d’Epargne Pour la Production, Senegal 
Ananya Finance for Inclusive Growth Pvt. Ltd., India Association for Micro-Entreprise Development (AIAMED), India 
Angkor Mikroheranhvatho (Kampuchea) Co., Ltd., Cambodia Alternative Development Initiative, Bangladesh 
Annesha Foundation, Bangladesh Amanah Ikhtiar Malaysia 
Ansar–VDP Unnayan Bank, Bangladesh Ameen s.a.l., Lebanon 
Apoyo Econ َ◌mico Familiar, S.A. de C.V., Mexico 
Arohan Financial Services Pvt. Ltd., India 

Amhara Credit and Savings Institution, Ethiopia 

ASA Afghanistan Ltd. Anannyo Samaj Kallyan Sangostha-Pabna, Bangladesh 
ASA Bangladesh Bangladesh Environment Development Organisation 
ASA Ghana Bangladesh Extension Education Services 
ASA Initiative, Ghana Bangladesh Krishi Bank 
ASA International, Bangladesh Bangladesh Rural Integrated Development for Grub-Street Economy (BRIDGE) 
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Council of Practitioners (Continuous) 
ASA International India Microfinance Pvt. Ltd., India Bangladesh Rural Development Board (BRDB) 
ASA Pakistan, Ltd. Bank of Agriculture, Nigeria 
ASA Philippines Foundation, Inc., Philippines Banque de l’Union Haïtienne, S. A.–Krédi Popilè, Haiti 
Asha Microfinance Bank Ltd., Nigeria Banque Tunisienne de Solidarité, Tunisia 
ASHRAI, Bangladesh Banrural Grameen Microfinanzas, Guatemala 
Asmitha Microfin Ltd., India BASTOB—Initiative for People’s Self-Development, Bangladesh 
Asociaci َ◌n Alternativa para el Desarrollo Integral de las Mujeres, Nicaragua Beselidhja–Zavet Micro Finance, Kosovo 
Asociaci َ◌n Benéfica PRISMA, Peru Bina Swadaya, Indonesia 
Asociaci َ◌n Costa Rica Grameen, Costa Rica BRAC Bangladesh 
Asociaci َ◌n de Familia y Medio Ambiente, Honduras BRAC Liberia Microfinance Company Ltd., Liberia 
Asociaci َ◌n de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural 
(FINRURAL), Bolivia 

BRAC Microfinance Afghanistan 

Asociaci َ◌n de Mujeres en Desarrollo (MUDE), Guatemala BRAC Microfinance Ltd. Sierra Leone 
Asociaci َ◌n Fondo de Desarrollo Regional, Peru BRAC Pakistan 
Asociaci َ◌n NEC RED Rural Sondondo, Peru BRAC Southern Sudan 
Asociaci َ◌n Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, 
Nicaragua 

BRAC Sri Lanka 

Asociaci َ◌n para el Desarrollo Integral Comunitario de Honduras BRAC Tanzania 
Asociaci َ◌n para el Desarrollo Integral Rural, Guatemala BRAC Uganda 
Asociaci َ◌n Para Inversi َ◌n y Empleo (ASPIRE), Dominican Republic BSS Microfinance (Pvt.) Ltd., India 
Asociaci َ◌n Salvadore ٌ◌a de Extensionistas Empresariales del INCAE, El 
Salvador 

BURO Bangladesh 

Asomi Finance Private Ltd., India BWDA Finance Ltd., India 
ASPADA Paribesh Unnayan Foundation, Bangladesh Caisse Coopérative d’Epargne et de Crédit Mutuel, Burundi 
Assistance for Social Organization and Development, Bangladesh Caisse d’Action Mutuelle d’Epargne et de Crédit, Democratic Republic of Congo 

Association de Microfinance Oued Srou, Morocco Caja de Compensaci◌َn Familiar de Antioquia, Colombia 
Association d’Entraide Professionnelle, Lebanon Caja de Crédito de Acajutla, El Salvador 
Association des Caisses de Financement à la Base, Benin Caja de Crédito de Jocoro S.C. de R.L. de C.V., El Salvador 
Association for Realisation of Basic Needs, Bangladesh Caja de Crédito de San Martيn, El Salvador 
Association for Rural Advancement in Bangladesh Caja de Crédito de Santiago Nonualco, El Salvador 
Association Nationale des Institutions de Microfinance d’Haïti Caja de Crédito de Usulutلn S.C. de R.L. de C.V., El Salvador 
Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU), Thailand Caja de Crédito de Zacatecoluca, El Salvador 
Association of Cambodian Local Economic Development Agencies (ACLEDA) Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, Peru 
Bank Ltd., Cambodia Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo, Peru 
Association of Development for Economic and Social Help, Bangladesh Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, Peru 
Association of Microfinance Institutions of Uganda (AMFIU Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas, Peru 
Association of Productive Entrepreneurship, Ghana Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana, Peru 
Association pour le Droit à l’Initiative ةconomique (ADIE), France Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., Peru 
Association Professionnelle des Institutions de Microfinance (APIM) 
au Burkina Faso 

CAMEC Nationale, Mali 

Association Professionnelle des Institutions de Microfinance (APIM) du Mali Capital Aid Fund for Employment of the Poor (CEP) - Ho Chi Minh City, Vietnam 
ATMABISWAS, Bangladesh CARD MRI, Philippines 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Sharia, Indonesia CARE International in Ethiopia 
Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A., Dominican Republic CARE International in Ghana 
Banco de las Microfinanzas Bancamيa S.A., Colombia CARE International in Kenya 
Banco FIE, S.A., Bolivia CARE International in Lesotho 
Banco FINCA, Ecuador CARE International in Liberia 
Banco Solidario, S.A., Ecuador CARE International in Madagascar 
Bandhan Financial Services (Pvt.) Ltd., India CARE International in Malawi 
Bandhu Kallyan Foundation, Bangladesh CARE International in Mali 
Bangladesh Association for Social Advancement CARE International in Mozambique 
Bangladesh Development Society CARE International in Rwanda 
CARE International in Sierra Leone CARE International in Tanzania 
CARE International in Uganda Caritas Bangladesh 
CASHPOR Micro Credit, India Catholic Relief Services, United States 
Catholic Relief Services Benin Catholic Relief Services Burkina Faso 
Catholic Relief Services Burundi Catholic Relief Services Cameroon 
Catholic Relief Services Central African Republic Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoci َ◌n a la Peque◌ٌa y 
Catholic Relief Services Democratic Republic of Congo Microempresa (COPEME) de Per◌ْ 
Catholic Relief Services Eritrea Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda., Colombia 
Catholic Relief Services Ethiopia Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda., Ecuador 
Catholic Relief Services Ghana Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas (CACMU), Ltda., 

Tantanakushka Warmikunapak, Ecuador 
Catholic Relief Services Kenya Cooperativa de Ahorro y Crédito UCADE–Padre Vicente Ponce Rubio, Ecuador 

Catholic Relief Services Lesotho Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito para el Desarrollo del Autoempleo, Colombia 

Catholic Relief Services Liberia Coopérative d’Epargne et de Crédit Bolingo, Republic of Congo 
Catholic Relief Services Madagascar Coopérative d’Epargne et de Crédit pour des Chrétiens Unis, Democratic 

Republic of Congo 
Catholic Relief Services Malawi Coopérative d’Epargne et de Crédit Pour le Dévéloppement Kasai 

Occidental, Democratic Republic of Congo 
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Catholic Relief Services Mali Coopérative d’Epargne et de Crédit (COOPEC) – TUMAINI, Democratic 
Republic of Congo 

Council of Practitioners (Continuous) 
Catholic Relief Services Niger Corporaci◌َn Acci◌َn por el Tolima–Actuar Famiempresas, Colombia 
Catholic Relief Services Nigeria Corporaci◌َn CORPROEM, Colombia 
Catholic Relief Services Rwanda Corporaci◌َn Viviendas Hogar de Cristo, Ecuador 
Catholic Relief Services Senegal Council for Socio Economic Benevolent Action, India 
Catholic Relief Services Sierra Leone COWAN African Responsive Banking Micro Finance Bank, Nigeria 
Catholic Relief Services Sudan CrediAmigo–Banco do Nordeste do Brasil S.A., Brazil 
Catholic Relief Services South Sudan CREDIFE Desarrollo Micro Empresarial–Banco Pichincha, Ecuador 
Catholic Relief Services Tanzania Crédit Communautaire d’Afrique, Cameroon 
Catholic Relief Services Uganda Crédit du Sahel S.A., Cameroon 
Catholic Relief Services Zambia Credit MFI, Cambodia 
Catholic Relief Services Zimbabwe Crédit Rural de Guinée S.A., Guinea 
CAURIE-Micro Finance, Senegal Crédito con Educaci◌َn Rural, Bolivia 
Cauvery Kalpatharu Grameen Bank, India Dak Diye Jai, Bangladesh 
Centenary Bank, Uganda Dakahlya Businessmen’s Association for Community Development, Egypt 
Central Cresol Baser, Brazil Dedebit Credit and Saving Institution Share Company (DECSI), Ethiopia 
Central People’s Credit Fund of Vietnam DevA Access and Empowerment International Ltd./Gtee., Nigeri 
Centre for Action Research-Barind, Bangladesh Development Action for Mobilization and Emancipation (DAMEN), Pakistan 

Centre for Advanced Research and Social Action, Bangladesh Development and Employment Fund–Reyada, Jordan 
Centre for Development Innovation and Practices, Bangladesh Development Association for Rural Peoples, Bangladesh 
Centre for Grassroots Economic Empowerment, Nigeria Development Initiative for Social Advancement, Bangladesh 
Centre for Mass Education in Science, Bangladesh Development Organisation of the Rural Poor, Bangladesh 
Centre for Micro-Finance, Nepal Development Project Service Centre, Nepal 
Centre for Rehabilitation Education and Earning Development 
(CREED), Bangladesh 

Development Promotion Group, India 

Centre for Self-Help Development, Nepal Development Support Team, India 
CF FINAMERICA, S.A., Colombia Développement international Desjardins, Canada 
CF Lanka Microfinance, Sri Lanka Dhaka Ahsania Mission, Bangladesh 
CHF (ACSI)-Iraq Dian Bhuana Lestari Foundation, Indonesia 
CHF International, United States Dunduliza, Tanzania 
CHF International ACSI, Lebanon Dushtha Shasthya Kendra, Bangladesh 
Chhimek Bikas Bank Ltd., Nepal DWIP Unnayan Sangstha, Bangladesh 
Chifeng Zhaowuda Women’s Sustainable Development Association, 
People’s republic of China 

EB-ACCION Microfinance S.A., Cameroon 

ChildFund Afghanistan Microfinance EC Bangladesh 
ChildFund India Eco-Social Development Organisation, Bangladesh 
Centro de Apoyo al Microempresario, I.A.P., Mexico Edpyme Raz, Peru 
China Foundation for Poverty Alleviation, People’s Republic of 
China 

Edpyme Proempresa S.A., Peru 

Christian Service Society, Bangladesh Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial S.A.C., Peru 
Coastal Association for Social Transformation (COAST) Trust, Bangladesh enda inter-arabe, Tunisia 
Coastal People’s Development Association, India Ensure Development Activities for Vulnerable Underprivileged Rural People 

(ENDEAVOUR), Bangladesh 
Community Development Society, India Enterprise Bank Inc., Philippines 
Community Economic Ventures, Inc., Philippines Environment Council Bangladesh, Bangladesh 
Community Finance Resource Center (CFRC), Vienna Equipe Pastorale auprès des Enfants en Détresse, Democratic Republic of Congo 

Community Services Trust, India Equipo de Educaci◌َn y Autogesti◌َn Social, Peru 
Community Support Concern, Pakistan Equitas Micro Finance India Private Ltd., India 
Community Women Development Centre, Nepal Equity Bank Ltd., Kenya 
Compartamos Banco, Mexico ESAF Micro Finance and Investments (Pvt.) Ltd., India 
Concern for Environmental Development and Research (CEDAR), Bangladesh GHASHFUL, Bangladesh 
Concern Universal Microfinance Operations, Malawi Global Bahumukhi Sahakari Sanstha (Global Multiple Cooperative 

Organization) Ltd., Nepal 
Consorcio de ONGs Promoci َ◌n de la Mujer y la Comunidad 
(PROMUC), Peru 

Gono Kallayan Trust, Bangladesh 

Esperanza Internacional, Dominican Republic Gono Unnayan Prochesta, Bangladesh 
European Microfinance Network, France GP Finance, Cameroon 
Express Finance IFN S.A., Romania Gram Unnayan Karma, Bangladesh 
Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit du Togo 
(FUCEC-TOGO) 

Gram Utthan, India 

Farmers Development Union, Nigeria Grama Vidiyal Micro Finance Ltd., India 
Fédéraci َ◌n Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Peru Grameen Bank, Bangladesh 
Fédérati َ◌n des Caisses Populaires du Burkina (FCPB), Burkina Faso Grameen Development Services, India 
Fédérati َ◌n des ONG du Sénégal Grameen Financial Services Pvt. Ltd., India 
Fédérati َ◌n Nationale des COOPEC du Burundi Grameen Foundation, United States 
Financiera Confianza, Peru Grameen Jano Unnayan Sangstha, Bangladesh 
Financiera FAMA, Nicaragua Grameen Manobik Unnayan Sagstha, Bangladesh 
Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, Mexico Grameen Trust, Bangladesh 
FINCA Afghanistan Grandissons Ensemble ASBL, Democratic Republic of Congo 
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FINCA Azerbaijan Grassroots Health Organization of Nigeria 
FINCA Guatemala Grooming People for Better Livelihood Centre, Nigeria 
Council of Practitioners (Continuous) 
FINCA Haiti Growing Opportunity Finance Pvt. Ltd., India 
FINCA Jordan Guidance Society for Labour Orphans and Women (GLOW), India 
FINCA México A.C. Habiganj Unnayan Sangstha, Bangladesh 
FINCA Per ْ◌ Hagdan Sa Pag-Uswag Foundation Inc., Philippines 
FINENZA, Spain Halley Movement, Mauritius 
Five Talents UK, United Kingdom Harmos Micro Enterprise Development Ltd.– Vision Fund Zambia 
Fondation Banque Populaire pour le Micro Crédit (FBPMC), Morocco HEED Bangladesh 
Fondo de Desarrollo Microempresarial, Ecuador HFC Boafo Microfinance Services Ltd., Ghana 
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Hilful Fuzul Samaj Kallyan Sangstha, Bangladesh 
Fonds d’Actions Mutuelles, Republic of Congo Holy Cross Social Service Centre, India 
Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes, Burkina Faso HOPE, Bangladesh 
Fonkozé–Fondasyon Kole Zep ٍ◌l, Haiti HOPE Foundation, India 
Fortune Grassroots Development Initiative MFI, Nigeria ID Microfinance, Haiti 
Forum for Rural Women Ardency Development (FORWARD), Nepal IMF Créa-Sol, France 
Foundation for a Sustainable Society Inc., Philippines Imo Self Help Organization, Nigeria 
Foundation for Women, United States Institution de Microfinance Hekima, Democratic Republic of Congo 
Foundation for Women Liberia Institution Marocaine d’Appui à la Microentreprise, Morocco 
Freedom from Hunger, United States Instituto de Investigaciones Socio-Econ َ◌micas y Tecnol◌َgicas, Ecuador 
Friends for Community Development and Youth Empowerment, Nigeria Instituto Hondure de Estudio y Desarrollo Integral de la Comunidad, Honduras 
Friendship Bridge, United States Integrated Development Foundation, Bangladesh 
Friendship Bridge, Guatemala INAFI International, Senegal 
Fund for the Encouragement of Self-Reliance, Vietnam Islami Bank Bangladesh Ltd., Bangladesh 
Fundaci َ◌n Agrocapital, Bolivia Jagorani Chakra Foundation, Bangladesh 
Fundaci َ◌n BanIgualdad, Chile Jana Utthan Samudayic Bank Ltd., Nepal 
Fundaci َ◌n de Asesoria Financiera a Instituciones de Desarrollo y 
Servicio Social (FAFIDESS), Guatemala 

Janodaya Trust, India 

Fundaci َ◌n de Asistencia para la Peque ٌ◌a Empresa, Guatemala Jeevan Bikas Samaj, Nepal 
Fundaci َ◌n de Investigaciones Visuales Franco Mattiello, Argentina Jeevankiran, India 
Fundaci َ◌n Diaconia–FRIF, Bolivia Jinnah Welfare Society, Pakistan 
Fundaci َ◌n D-MIRO Misi َ◌n Alianza, Ecuador Jordan Micro Credit Company (Tamweelcom), Jordan 
Fundaci َ◌n ECOPETROL para el Desarrollo Del Magdalena Medio, Colombia Joypurhat Rural Development Movement, Bangladesh 
Fundaci َ◌n Génesis Empresarial, Guatemala Kabalikat Para Sa Maunlad Na Buhay Inc., Philippines 
Fundaci َ◌n Integral Campesina, Costa Rica Kafo Jiginew, Mali 
Fundaci َ◌n Mundo Mujer-Popayلn, Colombia Kamurj Universal Credit Organization, Armenia 
Fundaci َ◌n para el Desarrollo de Nueva Segovia, Nicaragua Kapitalmujer S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., Mexico 
Fundaci َ◌n para el Desarrollo Integral de Programas Socioecon َ◌micos, 
Guatemala 

Karnataka Regional Organisation for Social Service, India 

Fundaci َ◌n para el Desarrollo Integral Espoir, Ecuador Kashf Foundation, Pakistan 
Fundaci َ◌n Uni َ◌n y Desarrollo de Comunidades Campesinas, Costa 
Rica 

Katalysis Red Microfinanciera Centroamericana, Honduras 
 

Funding the Poor Cooperative (FCP)–Chinese Academy of Social 
Sciences (CASS), People’s Republic of China 

Kaunlaran Sa Kabuahayan Microcredit Corporation, Philippines 

FUNED VisionFund OPDF, Honduras Kazama Grameen Inc., Philippines 
Gambia Rural Development Agency Gasha Micro-Financing S.C., 
Ethiopia 

Kenya Agency for Development of Enterprise and Technology (KADET) 
Kenya Women Finance Trust–DTM 

Ghana Co-operative Susu Collectors Association Ltd. National Development Programme, Bangladesh 
Ghana Microfinance Institutions Network (GHAMFIN) National Microfinance Bank, Jordan 
Khushhali Bank Ltd., Pakistan National Microfinance Foundation, Yemen 
KIEDF, Israel National Rural Support Programme (NRSP), Pakistan 
Konsey Nasyonal Finansman Popile, Haiti Nav Bharat Jagriti Kendra, India 
Kraban Support Foundation, Ghana Navachetana Microfin Services Pvt. Ltd., India 
Lak Jaya Microfinance Ltd (ASA International), Sri Lanka Negros Women for Tomorrow Foundation, Philippines 
LAPO Microfinance Bank Ltd., Nigeria Nerude Laghubitta Bikas Bank Ltd., Nepal 
Laxmi Microfinance Development Bank Ltd., Nepal Network of Entrepreneurship and Economic Development (NEED), India 
LEAD Foundation, Egypt New Life, India 
Lebanese Association for Development (Al-Majmoua), Lebanon Nidan Microfinance Foundation, India 
Liberation Movement for Women, India Nirantara Community Services, India 
Lithuanian Central Credit Union, Lithuania Nirdhan Utthan Bank Ltd., Nepal 
L’Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de 
l’Epargne et du 

Nissi Global Pvt. Ltd., Zimbabwe 

Crédit au Sénégal (UM-PAMECAS) Nowabenki Gonomukhi Foundation, Bangladesh 
Madura Micro Finance, Ltd., India NOWZUWAN, Bangladesh 
Mahasemam Trust, India OMAKONSULTS Microfinance Institution, Nigeria 
Mahila Arthik Vikas Mahamandal Ltd. (MAVIM), India Omo Microfinance Institution S.C., Ethiopia 
Malawi Microfinance Network (MAMN) ONG Espoir de la Famille, Benin 
Malawi Rural Finance Company, Ltd OPP-Orangi Charitable Trust, Pakistan 
Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives (MUSCCO) Opportunity International, United States 
MAMATA, Bangladesh Opportunity International Bank of Malawi (OIBM) 
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Manabik Shahajya Sangstha, Bangladesh Opportunity Uganda Ltd., Uganda 
Manidham Grameen Savings cum Credit Services, India Organizaci◌َn de Desarrollo Empresarial Femenino, Honduras 
Manila Community Services Inc., Philippines Orix Leasing Pakistan Ltd., Pakistan 
Council of Practitioners (Continuous) 
MANUSHI, Nepal Oromia Credit and Saving Share Company, Ethiopia 
McLevy Institute of Development Services, India Osphen Microfinance Savings and Loans, Ghana 
Mentors Philippines Microfinance Foundation Inc., Philippines Oxfam America, United States 
Micro Credit Company (MIKROFIN), Bosnia and Herzegovina Oxfam America in Cambodia 
Micro Start–Action des Femmes pour le Développement, Burkina Faso Oxfam America in El Salvador 
MicroBank, Spain Oxfam America in Guatemala 
Microcredit Foundation EKI, Bosnia and Herzegovina Oxfam America in Mali 
Microcrédito Para el Desarrollo, Peru Oxfam America in Senegal 
Microempresas de Antioquia, Colombia PADAKHEP Manabik Unnayan Kendra, Bangladesh 
Microfinance Centre for Central and Eastern Europe and the Near 
East (MFC), Poland 

PADES Microfinance, Togo 

Sewa Bank, India Pagasa Philippines Lending Company International, Philippines 
Microfinanzas Arariwa, Peru PAGE Development Centre, Bangladesh 
Microfund for Women, Jordan PAHAL, India 
Middle East Microcredit Company, Jordan Palashipara Samaj Kallayan Samity, Bangladesh 
Milgree Investments Pvt. Ltd., Zimbabwe Palli Mongal Karmosuchi, Bangladesh 
Mitra Bisnis Keluarga Ventura, Indonesia Palli Progoti Shahayak Samity, Bangladesh 
Mitra Dhu’afa Foundation (Koperasi Mitra Dhuafa), Indonesia Pally Bikash Kendra, Bangladesh 
Mitra Usaha Kecil Cooperative (DINARI Foundation), Indonesia Panyimur Rural Cooperative Savings and Credit Society Ltd., Uganda 
Molyn Credit Ltd., Kenya Pashchimanchal Grameen Bikas Bank Ltd., Butwal, Nepal 
Moris Rasik, East Timor Peermade Development Society, India 
MOUSUMI, Bangladesh People’s Bank of Caraga Inc., Philippines 
Movimiento Manuela Ramos, Peru People’s Education and Development Organisation, India 
Muslim Aid UK - Bangladesh Field Office (Muslim Aid Bangladesh), 
Bangladesh 

People’s Institute for Operational Research Training and Development, India 

Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Femmes, Niger People’s Multipurpose Development Society, India 
Mutuelle de Services Financiers pour la Prospérité, Benin People’s Organization for Social Transformation, Philippines 
Mutuelle d’Epargne et de Crédit d’Appui pour le Développement de la Femme, People’s Oriented Program Implementation, Bangladesh 
Democratic Republic of Congo PESADA (Sada Ahmo Association), Indonesia 
Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Eglises des Assemblées de Dieu de la Patte Plan International, United States 
d’Oie, Burkina Faso Plan International-Asia Regional Office, Thailand 
Mutuelle des Associations Féminines d’Epargne et de Crédit, Mauritania  
Nabolok Parishad, Bangladesh Plan International-Region of Americas and Caribbean, Panama 
Nano Financial Services India Pvt. Ltd., India Plan International-Region of East and Southern Africa, Kenya 
Nari Bikas Sangh, Nepal Plan International-West Africa Regional Office, Senegal 
Naria Unnayan Samity, Bangladesh Port Sudan Association for Small Enterprise Development, Sudan 
Narowal Rural Development Program, Pakistan Poverty Eradication and Community Empowerment, Ethiopia 
National Association for Microfinance Institutions in Cameroon (ANEMCAM) PRIDE Microfinance Ltd., Uganda 
National Bank Ltd., Bangladesh PRIDE Tanzania 
National Bank of Cambodia PRISM Bangladesh 
Pro Mujer-Argentina Shakti Foundation for Disadvantaged Women, Bangladesh 
Pro Mujer-Bolivia Shangathita Gramunnyan Karnasuchi, Bangladesh 
Pro Mujer-México Share Microfin Ltd., India 
Pro Mujer-Nicaragua Shariatpur Development Society, Bangladesh 
Pro Mujer-Per ْ◌ Sheva Nari O Shishu Kallyan Kendra, Bangladesh 
Pro Mujer / Pro Women International, United States Shishu Niloy Foundation, Bangladesh 
Professional Assistance for Development Action (PRADAN), India Shram Unnayan Sangstha, Bangladesh 
PROGRESS (Akti Samaj Unnayan Mulak Sangstha), Bangladesh Sinapi Aba Trust, Ghana 
Projet d’Appui à la Reinsertion Socioéconomique des Groupes 
Défavorisés, 

Sindh Agricultural and Forestry Workers Coordinating Organization 
(SAFWCO), Pakistan 

Republic of Congo Sindh Rural Support Organization, Pakistan 
Proshika Manobik Unnayan Kendra, Bangladesh SKS Foundation, Bangladesh 
Provident México, S.A. de C.V., Mexico SKS Microfinance Ltd., India 
Proyas Manobik Unnayan Society, Bangladesh Small Enterprise Development Agency, Tanzania 
PUNDUTSO Micro Finance, Zimbabwe Small Farmers Development Foundation, Bangladesh 
Quick One Financial Company Ltd., Ghana S.M.I.L.E. Microfinance Ltd., India 
Rashtriya Seva Samithi, India Social Advancement Through Unity (SATU), Bangladesh 
RDRS Bangladesh, Bangladesh Social Development Fund, Gambia 
Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (RADIM), Argentina Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral S.A., El Salvador 
Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF), Nicaragua Société Financière Africaine S.A., Cameroon 
Red Costarricense de Organizaciones para la Microempresa 
(REDCOM), Costa Rica 

Society Development Committee, Bangladesh 

Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (REDIMIF) Society for Development Initiatives, Bangladesh 
Red de Microfinancieras de Honduras (REDMICROH) Society for Social Service, Bangladesh 
Red Financiera Rural (RFR), Ecuador Solfi Soluciones Financieras, Mexico 
Red Latinoamericana para la Justicia de Género y el Derecho al Desarrollo Solidarity, Bangladesh 
Econ َ◌mico, Peru Somaj O Jati Gathan, Bangladesh 
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Red Paname ٌ◌a de Microfinanzas (REDPAMIF), Panama SOMOKAL, Bangladesh 
Regroupement des Institutions du Système de Financement 
Décentralisé du Congo, Democratic Republic of Congo 

Sonali Bank, Bangladesh 

Council of Practitioners (Continuous) 
Réseau Binumtontine, Cameroon Sonata Finance Private Ltd., India 
Réseau des Caisses Communautaires Rurales du Bénin South Asia Partnership-Bangladesh 
Réseau des Caisses d’Epargne et de Crédit Nyèsigiso, Mali South Malabar Gramin Bank, India 
Réseau des Institutions de Microfinance (RIM) au Burundi Spandana Sphoorty Financial Ltd., India 
Resource Development Foundation, Bangladesh Sreema Mahila Samity, India 
Resource Integration Centre, Bangladesh Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project (SKDRDP), India 
Rural Bank of Montevista, DAVAO, Philippines Srizony Bangladesh, Bangladesh 
Rural Bank of Pres. M. A. Roxas Inc., Philippines State Commission for Regulation of Financial Services Market, Ukraine 
Rural Community Development Society, Pakistan State Ministry of National Family Planning Coordinating Board (BKKBN), Indonesia 

Rural Development Bank, Cambodia Step Ahead Development Foundation, Thailand 
Rural Microfinance Development Centre (RMDC) Ltd., Nepal Sunflower Project (Projet Culture de Tournesol), Democratic Republic of Congo 

Rural Reconstruction Foundation, Bangladesh Sungi Development Foundation, Pakistan 
Rural Unit for Health and Social Affairs (RUHSA), India Surigaonon Rural Banking Corp., Philippines 
Rural Women Development Centre, Nepal Surjamukhi Sangstha, Bangladesh 
Sabalamby Unnayan Samity, Bangladesh Swabalamban Laghubitta Bikas Bank Ltd., Nepal 
Sagarika Samaj Unnayan Sangstha, Bangladesh Swadhaar FinServe Pvt. Ltd., India 
Sajida Foundation, Bangladesh Swanirvar Bangladesh 
Salaf Albaraka FONDEP, Morocco Système Financier Décentralisé ASUSU S.A., Niger 
Salone Microfinance Trust, Sierra Leone Talete King Panyulung Kampampangan Inc., Philippines 
Samadhan, Bangladesh Thaneakea Phum Cambodia Ltd., Cambodia 
Samannita Unnayan Seba Sangathan, Bangladesh Thardeep Rural Development Program, Pakistan 
Samastha Lanka Praja Sanwardana Mandalaya, Sri Lanka The Aspen Institute, United States 
Samurdhi Authority of Sri Lanka, Sri Lanka The First Microfinance Bank Ltd., Pakistan 
Sanabel - The Microfinance Network for the Arab Countries, Egypt The Institute of Rural Development, Bangladesh 
Sanghamithra Rural Financial Services, India The Small Enterprise Foundation (SEF), South Africa 
Santa Fe de Guanajuato A.C., Mexico The Society for Development of Human Abilities and Environment 

(OAZOANE), India 
Sarvodaya Economic Enterprise Development Services Ltd./Gtee., Sri Lanka Thengamara Mohila Sabuj Sangha, Bangladesh 
Self-Reliance Economic Advancement Programme (SEAP), Nigeria Tinh Thuong One-Member Ltd. Liability Microfinance Institution (TYM 

Fund), Vietnam 
Self-Help and Rehabilitation Programme (SHARP), Bangladesh Totem Prestamos S.A. de C.V. SOFOM, Mexico 
Serviamus Foundation Inc., Philippines TSPI Development Corporation, Philippines 
SETU, Bangladesh Turame Community Finance S.A., Burund 
Turkish Grameen Microcredit Project, Turkey Wisdom Microfinance Institution, Ethiopia 
UCPB-CIIF Finance and Development Corporation, Philippines Women and Associations for Gain both Economic and Social (WAGES), Togo 

UGAFODE Microfinance Ltd., Uganda Women and Children of Hope, Democratic Republic of Congo 
Ujjivan Financial Services Pvt. Ltd., India Women Cooperative Society Ltd., Nepal 
Uni َ◌n Cat َ◌lica de Apoyo al Desarrollo Comunitario (UCADE), 
Ecuador 

Women’s Finance House Botswana 

Uni َ◌n de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Centro, Ecuador Working Women’s Forum (WWF), India 
Union des Baoré Tradition d’Epargne et de Crédit, Burkina Faso World Concern, Bangladesh 
Union des Caisses d’Epargnes et Credit des Artisans, Mauritania World Relief, United States 
Union des Clubs d’Epargne et de Crédit du Mayo-Kebbi de Pala, Chad World Relief, Honduras 
Union des Institutions Mutualiste Communautaire d’Epargne et de 
Crédit, Senegal 

Yayasan Bina Kasih Luwuk, Indonesia 

Union Nationale des Coopératives d’Epargne et de Crédit 
(UNCOOPEC) de Côte d’Ivoire 

Young Power in Social Action, Bangladesh 

Union Régionale des Caisses du Bam, Burkina Faso Zimbabwe Association of Microfinance Institutions (ZAMFI) 
Union Régionale des Coopératives d’Epargne et de Crédit du Nazino, 
Burkina Faso 

Council of Religious Institutions 

United Development Initiatives for Programmed Actions 
(UDDIPAN), Bangladesh 

Reformation Glory Ministries, Kenya 

United Nations Development Program Microfinance Project–Pact 
Institute, Myanmar 

Widows Organisation International, Nigeria 

University of St. Thomas Social Entrepreneurship Program, Pakistan WAVE Foundation, Bangladesh 
Uttara Development Program Society, Bangladesh  
Vayalar Memorial Youth Club, India  
Vietnam Bank for Social Policies (VBSP)  
Village Education Resource Center (VERC), Bangladesh  
Village Financial Services Pvt. Ltd., India  
Virl Microfinance, Zimbabwe  
Vision Fund AzerCredit LLC, Azerbaijan  
VisionFund, Cambodia  
VisionFund International, United States  
Vivekananda Sevakendra O Sishu Uddyan, India  
Wasasa Microfinance Institution S.C., Ethiopia  
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