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ن خالل تجربة المستثمرين في مجال التمويل األصغر التي ظھرت فكرة ھذه الورقة للوجود م
وعلى مدار السنوات، حاول عدد من . تعكس التحوالت الفاشلة لمنظمات غير حكومية

المستثمرين االستثمار في مؤسسات تمر بعملية التحول من منظمة غير حكومية إلى مؤسسة 
لتحول بسبب عدم قدرة أصحاب تمويل أصغر منظمة، لكنھم لم يجدوا غير انحالل لعملية ا

 قدم أليكس سيلفا، الشريك المؤسس لشركةو. المصالح على توفيق مصالحھم بشكل مالئم
الستثمار في مجال التمويل اورئيس مؤسسة كالميدو، ودريك ديبورا، نائب رئيس  أومتريكس،

وتشارك . البداية ذمنرؤية لھذه الورقة ، بتقديم الالشامل في مركز الدمج المالي في أكسيون الدولية
   .مركز الدمج المالي في أكسيون الدولية في رعاية ھذا المشروعكذلك كالميدو و

فريق وبمجرد تحديدنا بشكل واسع للموضوع الذي تطور ليصل إلى ھذا المشروع، نظم ال
 وستيفاني خليبرمان، منسق المشروع، إلى جانب براين بو .دبليوأيرا (لمشروع األساسي ل

إلجراء مقابالت مع مدى واسع من الالعبين سواء من داخل صناعة التمويل األصغر أو ) دوالن
وبينما ما كنا نحلم أن تتضمن ھذه الورقة كل ھذه الحكايات والرؤى المھمة التي . من خارجھا

حصلنا عليھا من خالل ھذه المحادثات، نريد أن نشكر بصدق كل ھؤالء الذين قدموا وقتھم 
  .من ھذه الورقة يتضمن قائمة لھؤالء الذين شاركونا ١معنا، والملحق  لمشاركة أفكارھم

مترابطة والدقيقة الأمل التوصل إلى فھم أفضل للقضايا على التعمق في حاالت محددة،  ومن أجل
مؤسسات بشأن التي لھا تأثير على مصالح أصحاب المصلحة، فوضنا ثماني دراسات حالة 

ونحن ممتنون لبھاتيا  ،الحاالت بشكل جيد للغايةدراسات  أجريتو. مناطق مختلفةمحددة من 
 لفريدو بيلو، وتوموأكامارا موديبو، ومؤسسة التمويل الدولية ، التي تعمل اآلن مع موھيني، 
وترجى . الحاالتعلى إنجاز دراسات وسيه لعملھم لالستشارات، ورويسانشيز خ A2Fكليھر من
لھا في النسخ المطبوعة من ھذه الوثيقة، وكلھا متاحة أن دراسات الحاالت لم تنشر ك، المالحظة

  www.centerforfinancialinclusion.org.إلكترونيا على  
  

من محترفين بالصناعة لھم وزنھم من أجل  عمل، التقت مجموعة ٢٠٠٩وفي منتصف مايو أيار 
وكانت . ة األولى من ھذه الوثيقة، والموضوعات المتعلقة واالستنتاجات األوليةمناقشة المسود

وبينما حاولنا . التعليقات الصادرة عن المجموعة قيمة وأبرزت تماما مدى تعقيد ھذا الموضوع
إنصاف رؤيتھم، ففي النھاي تأمل ھذه الوثيقة فحسب بأن تكون بداية للمناقشة حول التوافق 

، وعلى ١وأعضاء مجموعة العمل مذكورون في الملحق . ال أن تكون ختاما لھا األمثل للمصالح،
وجه التحديد نود أن نشكر ريتش روزنبرج من المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء على 
مراجعته لمسودة تالية بالتفصيل، وجاري مولھير من الشراكات العالمية على رؤيته في 

لتحول من منظمة غير حكومية وتضارب المصالح في مشروعات اجتماعية أخرى واجھت ا
  .الماضي

التي قامت بتحرير عدد مرات كتابة ھذه الوثيقة،  لجوان ھولوأخيرا ، نود أن نعرب عن امتناننا 
ونعتبر ھذه الوثيقة بداية لما نأمل أن يصبح حوارا مھما وعملية . على اآلراء الثاقبة التي قدمتھا
كما نأمل أن يجد القارئ ھذه الورقة . شأن موضوع فائق الحساسيةتعليمية عن الصناعة ككل ب

  .وبالطبع فإن أي خطأ فيھا ھو مسؤولية الكتاب وحدھم. محفزة كما وجدناھا نحن خالل كتابتھا
  
 
 

  ليبرمان. أيرا دبليو
  إليزابيث ريني

  برايان بوخ 
 ستيفاني دوالن

  



  تحول مؤسسات التمويل األصغرلماذا يمثل توفيق المصالح أھمية لعمليات : ١الجزء 
  

  حكاية تحذيرية 
  

إمبريسالایر، وھي منظمة غير حكومية جواتيمالية تقوم  جينيسيس، سعت مؤسسة ١٩٩٩في عام 
بنشاط التمويل األصغر إلى التحول إلى مؤسسة تھدف للربح، أي إلى مؤسسة خاضعة للتنظيم 

زبائنھا في سوق المشروعات  حتى يكون بمقدورھا أن تزيد من قدرتھا على الوصول إلى
وأوضحت الجھات المنظمة . الصغيرة الواسع في جواتيماال الذي ال يجد ما يكفيه من الخدمات

ولذلك اقترح قيام اندماج . أنھا لن توافق على الترخيص لجينيسيس لممارسة األعمال المصرفية
ووافق . لم يحققوا ھدفھم مع بانكاسول، وھو بنك كان مالكه ينوون إنشاء مؤسسة للفقراء لكنھم

أغلب أصحاب المصلحة، ومن بينھم رئيس مجلس إدارة جينيسيس على أن المؤسستين 
فالبنك لديه ترخيص كامل، وأنظمة معلومات متطورة، ومحفظة : بشكل مثالي" متالئمتان"

يداعات واألھم من ذلك أنه لديه إ. صغيرة لكنھا قوية، ولديه الخبرة في إدارة المعامالت المالية
ومن جانبھا تملك جينيسيس قاعدة ضخمة من زبائن المشروعات الصغيرة يخدمھم . للمدخرات

  .وبدا األمر وكأنه احتمال للمكسب ال خسارة فيه. الموظفون وتخدمھم طرق االئتمان الخاصة بھا
درجة على  الجديدفقد تبين أن موضوع من يدير البنك . لكن ھذه النظرة تبين أنھا سابقة ألوانھا

وكان ھناك تفاھم بين المستثمرين أن بانكاسول سيختار مديرا عاما له خبرة . حرجة من األھمية
 ٢٠بينما عرض على المدير العام للمنظمة غير الحكومية الذي يملك خبرة . باألعمال المصرفية

واعتبر الرجل المنصب المعروض . عاما في التمويل األصغر أن يشغل منصبا إداريا متوسطا
فھو يتطلب منه خسارة الھيبة واالستقاللية . عليه، وله بعض الحق في ذلك، خفضا لمركزه

  .ودخول إضافية متعددة
  

العام، كما لم يتبينوا في ھذا الوقت مدى  المديرولم يفكر المستثمرون في التحول من وجھة نظر 
في البنك الجديد ولم ما بدى به االتفاق له سلبيا، فھو لم تعرض عليه ال الفرصة لشراء أسھم 

وكما أشار أحد . تعرض عليه كذلك أي حوافز مالية أو معنوية تجعل االندماج أكثر جذبا له
لم نتصور أننا يجب علينا أن . لم نفكر حتى في المصالح الشخصية للمدير العام"المستثمرين 

  ."نفعل
  

حكومية إلعادة فتح غيرال للمنظمةوتعرقلت مفاوضات االندماج حيث تحاويل المدير العام 
وبعد سنتين دون قرار، انسحبت مجموعة المستثمرين، وانھار . موضوعات كانت قد حسمت

  .اتفاق االندماج
  

وواصل المنظمون . التحول إلى بنك أخرىومنذ ذلك الوقت حاولت جينيسيس ثالث مرات 
ر أو منتجات وانخفض نمو جينيسيس كثيرا، ولم يعد بإمكانھا تقديم خدمة االدخا. معارضتھم

وعلى أحد المستويات، بقيت . ووقع مديرھا العام للعمل مع مؤسسة منافسة. مصرفية أخرى
جينيسيس قصة نجاح، فھي من أوائل المؤسسات التي تخدم الزبائن من الفقراء وھي العب بارز 

  .٢لكن قدرتھا الكاملة لم تظھر. على المستوى الوطني
  
 
  

                                                 
ويمكن . وصوف أخرى موسعة في ھذه الوثيقة مستقاة من دراسات الحالة الموجودة في ملحق الوثيقة ھذا الوصف و ٢

  .١العثور على القصة الكاملة لجينيسيس امبريسالایر في الملحق 
  



  مشروع بحث توفيق المصالح
  

فھناك عدد كبير من نماذج التحول لمؤسسات التمويل األصغرحيث . يست فريدة من نوعھاقصة ل
أثر توفيق المصالح الشخصية لصناع القرار الرئيسيين من عدمه كما أثرت المصالح طويلة 

لكن وحتى اآلن، لم يجر تحليل رسمي . األجل للمؤسسة في النتيجة النھائية ومستقبل المنظمة
وبدون نقاش مفتوح بشأن كيفية التعامل مع المصالح الشخصية، فإن . عكاف لھذا الموضو

عدم تحول المؤسسة  ٣والثمن يكون . الموضوع يبقى رھنا للحوارات الھامسة في الغرف الخلفية
  .مرض، وھو ثمن ليس من السھل رؤيته، لكنه قد يكون فادحا غيرأو تحولھا بشكل 

  
ت ال تھدف للربح وذات الملكية غير الواضحة إلى وتحول مؤسسات التمويل األصغر من مؤسسا

، عندما ١٩٩٢مؤسسات تجارية لھا ملكية واضحة وإدارة واضحة يحدث منذ التحول األول عام 
تحولت المنظمة غير الحكومية البوليفية بروديم إلى بانوسول الرائع، وھو أول بنك تجاري خاص 

لوصول إلى المزيد من الزبائن، وسوف يواصل التوجه ل. متخصص في التمويل األصغر
والحاجة لتوسيع دائرة المنتجات المطروحة لجذبھم، والتغييرات التنظيمية دفع مؤسسات التمويل 

وحتى بالنسبة لمؤسسات التمويل األصغر التي تھدف للربح، فإن فرص . األصغر باتجاه التحول
كل خاص إلى مؤسسة مساھمة، أو مثال، من مؤسسة مملوكة بش(االندماج والجولة الثانية للتحول 

سوف تواصل الظھور مثيرة بعضا من نفس الموضوعات التي نقوم ) من شركة تمويل إلى بنك
  .بتحليلھا ھنا

  
وأي عدد من المتغيرات يمكن أن يعقد عملية . كثيرا ما يمكن أن يكون الطريق إلى التحول شاقا

ولوجيا المعلومات، إلى حاجات المستثمرين التحول، ابتداء من البيئة القانونية إلى تحديات تكن
وال تنجح كل محاوالت التحول، كما في حالة جينيسيس، وقد . وإدارة المنظمة غير الحكومية

  .يكون بعضھا مفيدا لكنه ال يحدث أبدا
  

وفي ھذه الورقة، يتحدث تركيزنا على توفيق المصالح إلى العناصر اإلنسانية الفاعلة خالل 
واألشخاص ذوو الصلة بعملية . أن التحول المستقبلي لمؤسسة التمويل األصغرصناعة القرار بش

مدراء العموم وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفون وحتى —تحول مؤسسة التمويل األصغر
وھؤالء األفراد قد يملكون سلطة تعطيل . لديھم مصلحة خاصة في نتيجة عملية التحول –الزبائن 

وھمھم . عطيلھا بالفعل إذا ما توقعوا أال تصب نتيجتھا في مصلحتھمھذه العملية وربما يحاولون ت
فاھتماماتھم تتضمن المركز الشخصي والشھرة والمھمة االجتماعية والرغبة في . ليس ماليا فقط

ومن المھم بالنسبة لكل المشاركين في عملية . السيطرة إلى جانب عدد من الدوافع األخرى
تثمرون المحتملون الذين يجلسون حول طاولة المفاوضات، أن صناعة القرار، ومن بينھم المس

يلتفتوا إلى وجود مثل ھذه األمور وأن يجدوا سبال لتوفيق المصالح لصناع القرار الرئيسيين بما 
ومن جانبھا، ال تقدر المصالحة الموفقة بشكل جيد . يضمن الخير طويل األجل للمنظمة ومھمتھا

  .غير الموفقة تستطيع إفشالھا في إنجاح التحول، لكن المصالح
  

وبدأ مشروع بحث توفيق المصالح بھدف واحد واضح، وھو حث صناعة التمويل األصغر على 
وقمنا بدراسة . مناقشة ھذه العقبة الحائلة المحتملة لتحول مؤسسات التمويل األصغر الجاري

الحاالت ليس  وتركز. خمس دراسات حالة بتعمق وقارناھا بأمثلة مختصرة من حاالت أخرى
فقط على مصالح صناع القرار، خاصة المدير العام، لكنھا تركز أيضا على أعضاء مجلس 
                                                 

خ المطبوعة من ھذه الوثيقة، وھي متاحة الكترونيا الحظ رجاء، لم يتم تضمين كل الحاالت في بعض النس  ٣
 www.centerforfinancialinclusion.org.:على

  



ومعظم الحاالت كانت لمؤسسات ال تھدف للربح تتحول إلى مؤسسات تھدف . اإلدارة والموظفين
وباإلضافة إلى . للربح، على الرغم من أننا نضع في االعتبار االندماج واالكتساب أيضا

) يو.إم.يو(في بوليفيا، و) آي.إي.إف(سيس، تتضمن دراسات الحالة بنك أكليدا في كمبوديا، وجيني
  . في أوغندا، ومؤسسة بارتنر للتمويل األصغر في البوسنة

  
على أنھا أمثلة تحكمية، ولكن األفضل أن ينظر إليھا على أنھا أمثلة حاالت ال ىوينبغي أال ينظر إل

طريقة والنجاح لوفقا ل تباينوھي ت. التفكيرإثارة خالص الدروس ونستخدمھا الست. مرشدة محددة
مقابالت مع عدد كبير أثرت وباإلضافة إلى ذلك، . مسألة التوفيق بين المصالحعولجت به الذي 

مؤسسات التمويل األصغر،  ومدير(األصغر تمويل المن الناس من مختلف أنحاء قطاع 
شركات األسھم (عيدا عن التمويل األصغر بالقطاع الخاص من و) ن، وشبكاتوومستثمر

  .ھذه الورقة) تعويض المھني، وأصحاب رؤوس أموالالالخاصة، وشركات 
  

في ھذا  افكيرتفي خطاب أكثر انفتاحا ووخالل البحث لوضع ھذه الوثيقة، سمعنا رغبة قوية 
كين في ھما واقعيا بل وحيويا للكثيرين من المشارالمصالح وفيق موضوع تويبدو . الموضوع

 تهمعالجأن تتم على الرغم من أن المصالح الشخصية موضوع صعب للغاية و. عمليات التحول
طوير وسائل للقيام بذلك، سواء على مستوى تحتاج إلى تصغر صناعة التمويل األفعلنا، 

  .الصناعة وفي حاالت فردية
  

جماع على أدوات البدء في التوصل إلى نوع من اإل –وفي مدى بحثنا، ظھر ھدف رئيسي آخر 
أوال، مقترحات بشأن كيفية دمج المناقشات : وھذه األدوات تأتي على نوعين. توفيق المصالح

بشأن المصالح الشخصية في عملية صناعة القرار خالل مفاوضات التحول، وثانيا، خلق تفاھم 
ء العموم، عام بشأن الوسائل المقبولة لتعويض أو مكافأة أصحاب المصالح الرئيسيين، مثل مدرا

  .من أجل زيادة توافقھم من النجاح طويل المدى للمؤسسة
  

وتنوي ھذه الوثيقة أن تكون بداية لمناقشة باتساع الصناعة حول المعالجة المالئمة لمصالح 
وإلى حد ما (أصحاب المصالح الرئيسيين في مؤسسات التمويل األصغر خالل عمليات التحول 

  ). في حاالت االندماج
  : ونھدف إلى

  
وضع ھذه الورقة بالقرب من موضوعات أكبر في الصناعة وفي تحول مؤسسات  -

  .التمويل األصغر
تعريف تحدي توفيق المصالح في إطار التحول من مؤسسات ال تھدف للربح إلى  -

 .مؤسسات تھدف للربح
 ..استخدام أمثلة وحاالت من الخبرة الفعلية للصناعة، و -
" ممارسات جيدة"لموضوعات على شكل اقتراح بعض الحلول الناجعة لھذه ا -

  .مقترحة ومجاالت تتطلب المزيد من التعاون في الصناعة
  

كما نشير أيضا إلى أن مشروعات اجتماعية أخرى وصناعات ذات أھداف أساسية مزدوجة 
والمشكلة ليست مستحيلة الحل، كما أن . واجھت وتغلبت على نفس المعضلة) اجتماعية ومالية(

ليس مختلفا من حيث المبدأ مع صناعات أخرى ذات دوافع اجماعية عند التفكير  التمويل األصغر
  .في مسألة توفيق المصالح

ھذه المقدمة، التي تشرح الموضوع وتضعه في مكانه ) ١: (وتنقسم الورقة إلى ثالثة أقسام رئيسية
لربح إلى تحليل للتحول من مؤسسات ال تھدف ل) ٢(في إطار تحول مؤسسات التمويل األصغر،  



مؤسسات تھدف للربح ومصالح أصحاب مصلحة متعددين، وخاصة صناع القرار الرئيسيين كما 
الحلول الممكنة والممارسات الجيدة، إلى جانب الخطوات ) ٣(تم شرحه في دراسات الحالة، و

، وقائمة قائمة المراجعويمكن العثور على . التالية للصناعة في التعامل مع ھذا الموضوع
  . ة في المرفقاتوسعحالة معلى دراسات ، ومعھم المقابالتاص الذين تمت األشخ

ومع ذلك، خرجنا من ھذه العملية . اعتبار التوصيات األولية في القسم األخير إال كبداية ال يمكن
، أوال. التوصيات التي تبرز حسب مقتضى الحال في كثير من الظروفبتوصيتين على األقل من 

المصالح الشخصية في مداوالتھا موضوع معالجة بعملية التحول تحتاج إلى  التي تقوم المنظمات
طرف من ثانيا، نحن نعتقد أن المستشارين . ھذه ھي توصيتنا األساسيةو. بطريقة عادلة وشفافة

ذلك في العمل على  أن يساعدوا على توفير الموضوعية لمساعدة منظمة على  ثالث مستقل يمكن
وأوضح ذلك، وكذلك سوف تظھرالمناقشة الالحقة أنه ال يوجد . اسةحل ھذه الموضوعات الحس

  .حل واحد يناسب الجميع
  

  : تحول مؤسسات التمويل األصغر
  

على أنه التغيير من " التحول"لماذا التحول؟  يشير الممارسون في صناعة التمويل األصغر إلى 
سول أبوابه ليصبح أول منظمة وعندما فتح بانكو. حالة عدم استھداف الربح إلى حالة استھدافه

غير حكومية للتمويل األصغر تتحول إلى بنك، أصبح نموذجا للصناعة مقدما للمرة األولى لمبدأ 
  .التحول بين منظمات التمويل األصغر

  
وتتحول مؤسسات التمويل األصغر ألنھا كمؤسسات مالية منظمة، يمكنھا أن تزيد من مداھا 

وينقل التحول المؤسسات إلى قطاع . أن توسع من مدى منتجاتھا وقدرتھا على النمو كما يمكنھا
التمويل الرسمي، حيث يمكنھا أن تزيد رأس مالھا من األسواق المحلية والعالمية من خالل 
مستثمرين خارجيين ومن مقرضين تجاريين إلى صناديق ملكية متخصصة إلى مستثمرين 

ل على إعداد المؤسسة لتمويل على المدى ويساعد التحو. محليين ودوليين في القطاع الخاص
وعلى الرغم من أن الحصول على . الطويل وزيادة مصداقياتھا في عيون المستثمرين المحتملين

رأس المال واحد من الدوافع الرئيسية للتحول إلى مؤسسة تھدف للربح، فإن المنظمات غير 
  :خرى من بينھا ما يليالحكومية تقوم بھذه العملية من أجل العديد من األسباب األ

  
من أجل تقديم خدمات  :توسيع الخدمات المالية وخاصة االدخار أمام زبائنھا -

االدخار والحصول على إيداعات الزبائن مقابل تكلفة قيلية من أجل تمويل نفسھا 
  .يجب ان تصبح المنظمات غير الحكومية مؤسسات مالية منظمة

ويل، يمكن للمؤسسات أن تزيد من حجم مع زيادة الحصول على التم :زيادة المجال -
 .عملياتھا وتوسع وصولھا إلى زبائنھا

عندما تتحول إلى مؤسسات خاضعة للتنظيم، تزيد مؤسسات : اكتساب الشرعية -
التمويل األصغر من مصداقيتھا في عيون صناع السياسة في الحكومة، وكذلك في 

لحاليين والمحتملين عيون المستثمرين في مجال اإلقراض والملكية والزبائن ا
 .والقطاع المالي الرسمي

من أجل االمتثال للشروط التنظيمية، تحث المؤسسات المتحولة في : زيادة الكفاءة -
العادة أنظمة المكاتب الخلفية، والتحكمات والشفافية في الحسابات، وھو ما يزيد إلى 

 .المزيد من الكفاءة في التشغيل
ي بعض الدول ذات القواعد المنظمة الجديدة ف: التوافق مع التشريعات الجديدة -

للتمويل األصغر، يكون التحول إجباريا بحكم القانون بما يتطلب تحول كل المنظمات 



غير الحكومية التي تمارس التمويل األصغر إلى مؤسسات خاضعة للتنظيم 
 .الحكومي

جلس يطلب المنظمون من المؤسسات المالية المرخص لھا تعيين م :تحسين اإلدارة -
وفي حاالت كثيرة تظھر لجان إضافية إلى جوار مجلس اإلدارة " جيد ومالئم"إدارة 

 .مثل إدارة المخاطر ولجان التعويض والمراجعة
  

  تعريف النجاح في التحول
  

قبل التعرض للمصالح الخاصة، سيكون من المساعد أن نرسي مناقشتنا بالبدء بمنظور واسع جدا 
ج إلى إطار من المرجعية للحكم على ما إذا كانت مصالح أصحاب ونحتا". المصلحة العامة"لـ 

. المصلحة المتعددين تتماشى مع مصلحة المؤسسة على المدى الطويل والزبائن الذين تخدمھم
التحول يكون ناجحا إذا ما كان التحول إلى إطار عملي : وربما تكون قاعدة القرار البسيطة ھي
ومن . قدرة مؤسسة التمويل األصغر على القيام بمھمتھا المؤسسة التي تھدف للربح يزيد من

مع االستثناء (الصعب رؤية أي أسباب للتحول ال تحركھا مھمة المؤسسة الراغبة في التحول 
ويساعد التحول الناجح المؤسسة الجديدة على تحقيق األھداف ). المحتمل للمتطلبات التنظيمية

  . في خدمة مھمتھااالستراتيجية والتكتيكية المذكورة سلفا 
  

وللتحديد أكثر، نحن نقيس نجاح التحول بما . ويقع الزبائن في قلب مھام مؤسسة التمويل األصغر
إذا كان يعظم قدرة مؤسسة التمويل األصغر على المدى الطويل في تقديم خدمات عالية الجودة 

خدم طرح دافع ويفترض أن ي. إلى أكبر قدر ممكن من الناس الذين تسعى إلى الوصول إليھم
الربحية في ھذا الخضم ھذا الھدف عن طريق السماح لمؤسسة التمويل األصغر بتحقيق أھداف 
محددة، مثل الحصول على التمويل واالعتراف تحت مظلة التنظيم الحكومية واتساع مدى 

وبال شك سوف تظھر مفاضالت معقدة، مثل المفاضلة بين . المنتجات التي تقدمھا، وھكذا
ومثل ھذه المفاضالت تجعل . إلى المزيد من الزبائن والوصول إلى الزبائن األكثر فقراالوصول 

  .مدى من اآلراءتقييم النجاح في أي لحظة مفتوحا أمام 
  

وتخلف . ويضاف إلى ھذه المعادلة مسألة مستقبل المنظمة غير الحكومية األصلية ومھمتھا
والتي تصبح في العادة مساھما في المؤسسة  التحوالت وراءھا المنظمة غير الحكومية المؤسسة،

. ويمكن أن تتجه المنظمة غير الحكومية في ھذه الحالة في عدد من االتجاھات. المالية الجديدة
وحولت . تواصل المنظمة غير الحكومية العمل في مجال التمويل األصغروفي بعض الحاالت 

وھذا الخيار ال . أن تحولت إلى بانكوسولبروديم في بوليفيا تركيزھا إلى المناطق الريفية بعد 
ينصح به بشكل عام حيث أنه يفترض عالقة متضاربة محتملة بين مؤسسة التمويل األصغر 

ويمكن أن تركز المنظمة غير الحكومية على . الجديدة والمنظمة غير الحكومية األصلية
حولة لتمويل ھذه موضوعات اجتماعية أخرى باستخدام حصص من مؤسسة التمويل األصغر المت

المؤسسة لكومبارتاموس بانكو، والتي وھذه ھي الحالة في المنظمة غير الحكومية . األنشطة
وأخيرا، ومثلما حدث في أكليدا، يمكن للمنظمة غير . ةتواصل تشغيل برامج الصحة والتغذي

 وعلى أي حال، فإن الدور. الحكومية المنشئة أن توقف التشغيل وتعمل فقط كحامل أسھم
المستقبلي للمنظمة غير الحكومية جزء مھم من النتيجة يجب الحكم عليه خالل تقييم عملية 

  .التحول
وسوف يتم توفيق المصالح الخاصة عندما تؤدي خطة التحول إلى فرض الالعبين الرئيسيين 

وھم على األرجح إذ يفعلون ذلك . قرارات تفيد المؤسسة على المدى الطويل كما سبق التعريف
  .ن ھذه القرارات جيدة بالنسبة لمصالحھم الشخصية، أو على األقل مقبولةيرو

  



  التحول في صناعات أخرى
  
غير أن . كما ھو مستخدم ھنا، يبدو وكأنه مصطلح فريد قاصر على التمويل األصغر" التحول"

المنظمات في صناعات أخرى تعبر الخط بين المؤسسات التي ال تھدف إلى الربح والمؤسسات 
وتقوم بعض المؤسسات بالتحول من .  ي تھدف للربح، وبدافع من العديد من األسباب نفسھاالت

أجل تحقيق مدى أوسع من االنتشار، ومن أجل زيادة رأس مالھا بنفسھا على القيمة التي أنشأوھا 
على سبيل المثال، بعض شركات التكنولوجيا الحيوية تحولت من مشروعات . أو للسببين معا

تھدف للربح أو معاھد علمية ال تھدف للربح، مثل المعھد الوطني للصحة في الواليات بحثية ال 
ويتحول العلماء وراء المكتشفات إلى عالم التجارة الذي يھدف للربح من أجل تحويل . المتحدة

  .منتجاتھم الجديدة إلى منتجات تجارية
  

أت منظمات إعادة تأھيل ومثل ذلك أيضا بدأت صناعة المساكن شبه الجاھزة المتخصصة وبد
المسجونين في الواليات المتحدة وأوروبا، والتي يشار إليھا عادة على أنھا مؤسسات إصالحية، 
حياتھا كمجموعة متنويعة من المنظمات غير الحكومية المخصصة لھدف اجتماعي ھو إعادة 

مناسب أنھا يمكن وتبينت ھذه المنظمات غير الحكومية في الوقت ال. دمج المسجونين في المجتمع
  .أن تعمل على أساس االستدامة المالية أو حتى على أساس الربحية

  
ومرت الصناعة بأسرھا بعملية تحول، مما أسفر عن تحول عدد من الالعبين األساسيين من 

  ).أنظر الصندوق(منظمات غير حكومية إلى مؤسسات تھدف للربح 
  

ھة عندما يتم بيعھا إلى مجموعات المستشفيات خالل عملية تحول مشابوتمر المستشفيات الخيرة 
وفي ھذه الحاالت، يتلقى األفراد في العادة حوافز تتماشى مع نظام المشترى . التي تھدف للربح

الذي يھدف للربح، والقياسات المعيارية التي تم تطويرھا لمراقبة األداء االجتماعي للمستشفى بعد 
ية والتكنولوجيا الحيوية ممارسات معيارية تتعلق كما طورت صناعات الرعاية الصح. التحول

  .بأنواع الحوافز التي تعتبرھا المنظمات مناسبة
  

  تحديات توفيق المصالح: ٢الجزء 
  

  تضارب المصالح 
  

الذي يجعل توفيق المصالح في تحول مؤسسة التمويل األصغر غريبا في أفضل حاالته ھو أن 
ادف للربح وإطار العمل غير الھادف للربح ربما يكون الخط الواضح الفاصل بين إطار العمل الھ
عندما تبدأ منظمة غير حكومية حياتھا في إطار عمل . واضحا، ونجد من المفيد أن نعرضه اآلن

ال يھدف للربح، فكل شخص ذي صلة يقبل ضمنا أو صراحة القواعد السارية على المؤسسات 
  ....التي تستھدف الربح، وھي 

  
 

  حية االجتماعية المؤسسات اإلصال
  

اليوم عددا واسعا من وكاالت المعالجة التي تھدف للربح والتي " اإلصالحيات االجتماعية"تتضمن 
وھذه الخدمات . التأھيل استشارة مفوضة للمجرمين في مرحلةال تھدف للربح، والتي تقدم خدمات 

ات الجنسية وتعاطي ذات الصلة باالعتداءوھذه الخدمات قد تتضمن خدمات المشورة . قد تتضمن
المخدرات والعنف في نطاق األسرة والتحكم في العصبية والسيطرة على الغضب والتدريب على 



. ھدف ھذه الصناعة ھو مساعدة المجرمين المدانين على العودة إلى المجتمعو .مھارات الحياة
المخدرات والمختلين ويتراوح الزبائن بين مرتكبي الجرائم البسيطة إلى ضحايا اإلدمان الشديد على 

وعلى مدار الوقت، تحول المسؤولون عن المؤسسات اإلصالحية الباحثين عن بدائل أفضل . عقليا
  .إصالحية خاصةإلى منظمات وأقل تكلفة إلعادة دمج المسجونين في المجتمع 

بعض الخاصة، تبينت وبينما كانت أموال القطاع العام موجھة إلى الوكاالت اإلصالحية االجتماعية 
لشريحة بعينھا من منظمات المجتمع المدني أنھا يمكن أن تصل بخدماتھا إلى المعيار المطلوب 

وتعكس دوافعھم التوجه من أجل توسيع . المسجونين وتحقيق مدى واسع والعمل بأسلوب يھدف للربح
. رالمدى والوصول إلى الزبائن وتقديم منتجات جديدة في عمليات تحول مؤسسات التمويل األصغ

واصبح العديد . صناعة اإلصالحيات االجتماعية كلھا على مدار عشر أو خمس عشرة سنةوتحولت 
منظمات غير حكومية أخرى البقاء كما ھي للربح بينما قررت  من ھذه المؤسسات مؤسسات تھدف

  .مفضلة في كثير من األحوال العمل مع أصعب أنواع المدانين وھم المختلون عقليا
صلة بالنسبة لھذه الورقة من خبرة اإلصالحيات االجتماعية ھو أن الصناعة كلھا  والجانب األكثر

كما . حققت توافقا مع أخالقيات الوكاالت التي تھدف للربح من خالل األحكام التعاقدية والرقابة
وظھرت استطالعات شفافة مثل تقرير . طورت الصناعة أيضا تعريفات مشتركة لعالجات بعينھا

DASIS  بمقدمي خدمة عالج مدمني المخدرات الذي يقارن صراحة بين الوكاالت التي الخاص
للتعاقدات الحكومية العطاءات التنافسية وأصبحت . تھدف للربح والوكاالت التي ال تھدف للربح

. كما ظھرت سوابق تعاقدية وقانونية لعقاب المخالفين. من أجل ضمان معامالت عادلة وشفافةمعيارا 
األحكام لضمان جودة الخدمة، وأعرب المراقبون للصناعة عن شعورھم بالمزيد من  د ھذهومع وجو

بين كل من المؤسسات التي تھدف وأصبح تعويض الحوافز، ٤. االرتياح مع وكاالت العالج التجارية
حزم الحوافز على شكل تعاقدات المشورة مقبولة وأصبحت . التي ال تھدف للربح، أكثر قبوالللربح و
أو تحولت منظماتھم إلى منظمات تھدف للربح  المنظمات غير الحكومية الموجودة عندمالمدراء 

  .تطلبھا المؤسسات التجارية
  

1 Karol Lucken, “Privatizing Discretion: ‘Rehabilitating’ Treatment in 
Community Corrections,” Crime and Delinquency 43, no. 3 (1997).  

2 The DASIS Report, 2003, 
http://www.oas.samhsa.gov/2k4/owners/owners.htm.  

3 Carole McCarthy and others, “Privatising Community Corrections,” 
Center for Applied Psychology and Criminology, Bond University, 

Australia, February 2000. 
 
 

الرخصة للمنظمة غير الحكومية للعمل،  بما يتضمن الحكومة التي منحت" كل شخص"
على . والممولين الذين أمدوا المنظمة غير الحكومية بالمال، والموظفين الذين قبلوا شروط العمل

  :سبيل المثال
  

للمنظمة تمنح الحكومة رخصة لعمل ال يھدف للربح اعترافا بالغرض االجتماعي  -
وفي المقابل، تنص في . لضرائبموافقة لھذا السبب على إعفائھا من اغير الحكومية 

القانون على أنه بينما يمكن للمنظمة غير الحكومية أن تحقق ربحا فليس لھا أن توزع 
  .األرباح على أطراف خاصة دون أن تفقد ھذا الموقف وتستحق عليھا الضرائب

                                                 
٤ “Community Corrections,” The John Howards Society of Alberta, 1998, 

http://www.johnhoward.ab.ca/PUB/C29.htm.; See also Center for Community Corrections, 
.http://www.centerforcommunitycorrections.org  



عندما يقدم الممولون منحا أو قروضا ميسرة، فإنھم يفعلون ذلك من منطلق أن  -
وباإلضافة إلى ذلك، . دعم الغرض االجتماعي للمنظمة غير الحكوميةعداتھم ستمسا

 .من الممكن أن يطلب الممولون قيودا بعينھا على استخدام أموالھم
ويقبل كبار المدراء شروط التوظيف التي نادرا ما تتضمن أجرا مبنيا على معدل  -

 .األداء وال يمكن أن تتضمن حقوق ملكية
ي دون فائدة مالية مباشرة في المنظمة، حتى ولو كانوا يدرك المدراء أن دورھم يأت -

وھم يؤدون عملھم من منطلق الغرض . يحصلون على مقابل وقتھم في االجتماعات
 .إلزاميااالجتماعي مع واجب إلزامي بإدارة الموارد المالية 

  
لمالية وبالنسبة للنمط الذي يھدف للربح، تھيمن اختالفات عديدة، وخاصة بالنسبة للمؤسسات ا

  :الخاضعة للتنظيم الحكومي
  

المؤسسات التي تھدف للربح لھا حرية كسب األرباح وإنفاقھا كما تشاء، بأن تعيد  -
ضخھا في الشركة أو تكافئ بھا حملة األسھم أو تنشئ حوافز لموظفيھا ما دامت 

قادرة على وبالنسبة لمؤسسة مالية، ما دامت تبقى (تسدد التزاماتھا الضريبية 
  . ٥السداد

على أساس حصص الملكية وتخضع للتغيير عندما تتحدد السيطرة على المؤسسة  -
على الرغم من أن اتفاقات المساھمين والفئات المختلفة من (تباع األسھم وتشترى 

 "الفانيليا العادية" األسھم يمكن أن تعدل من ترتيبات
ھم المالية، إدارة المؤسسة مرتبطة بالحفاظ على مصالح المساھمين وخاصة مصالح -

وال يوجد غرض اجتماعي إال باتفاق كافة . وھكذا تقديم غرض أساسي جديد للمنظمة
 .األطراف

  
القواعد  نوتواجه المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الحكومي اعتبارات إضافية م -

. لإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة" الكفاءة والمالءمة"الحاكمة للملكية ومعيار 
استخدام إطار عمل الھدف للربح لمؤسسات التمويل األصغر المتحولة  وقد سمح

بتقديم المزيد من الخدمات للمزيد من الزبائن مما كان من الممكن أن تفعل كمؤسسة 
جزء ال يتجزأ من  ، وھوومع ذلك، فإن الخط الفاصل بين اإلطارين. ال تھدف للربح

على الضرائب في تحصيل الدولة القانون في معظم أو جميع البلدان، يحمي مصلحة 
المؤسسات التي ال تھدف للربح والمجتمع لضمان عدم وضع  األنشطة المربحة

 استخدامتحديد كيفية في لممولين ولھدف االجتماعي األرباح قبل شواغل أخرى لل
العام الواسع وراء التمييز بين إطار عمل استھداف الغرض معظمنا يؤيد و. تبرعاتھم

خيري قطاع جزء ضروري من بناء دعم ھذا التمييز و.  لعمل الخيريالربح وإطار ا
ومع ذلك، فإن التمييز في بعض األحيان . أھداف اجتماعية متعددة يتعامل معنشط 

وال يوجد شيء في أصله غير . صغر المتحولةمؤسسات التمويل األغير مريح ل
ل إلى آخر يخلق إطار العمل التشغيلي، لكن التحول من إطار عمأخالقي سواء في 

 :وتنشأ ھذه المشكالت من ثالثة مصادر. مشكالت
 

                                                 
شركات التي تھدف للربح، وخاصة في سلطت األزمة المالية العالمية األخيرة الضوء بشدة على رواتب المدراء وحوافز العالين في العديد من ال  ٥

للمزيد من المناقشة . وربما تؤدي الغضبة الشعبية على حزم الحوافز الخيالية إلى فرض قيود أكثر حزما ورقابة على الشركات. الشركات المالية
 Harvard Business Review 87, no. 9 "المعركة القادمة على راتب المدير"المتعمقة بشأن رواتب المدراء، أنظر كارين ديلون، 

(September 2009): 98-103  



تمنح . الحفاظ على استخدام األصول غير الھادفة للربح من أجل الغرض االجتماعي -
سلطات الترخيص مجلس إدارة المنظمة غير الحكومية مھمة الحفاظ على الغرض 

رر المجلس إعادة توجيه إذا قو. لقيمة الصافية للمنظمةل قيادتھماالجتماعي من خالل 
لمزايا للألغراض االجتماعية ومانح  اعھذه الموارد لصالح أفراد، فإن الحكومة، كر

  ھا تدخلالضريبية، وربما ل
حقيقة أن جميع األطراف قد وافقت على مجموعة واحدة من . مسبقالتفاق اال -

منظور الكون موضع شك من يويحتمل أن  ،جعل من الصعبتالقواعد األساسية 
ينطبق  فإن ذلككما ذكر للتو، و. دون موافقة الجميعبخالقي تغيير تلك القواعد األ

  .الصافية للمنظمة ةقيمالبصفة خاصة على مسألة استخدام 
مجموعة جديدة من المستثمرين أصحاب يدخل إطار للربح . جديدةالفاق اآل -

يھتمون  في حين أن العديد من المستثمرين في مجال التمويل األصغر. المصلحة
مستجدين وإذا كان المستثمرون . بينما ال يھتم اآلخرون بذلكالمھمة االجتماعية، ب

القيود المفروضة ال يحترمون صحة أو  يفھمونقد ال  م، فإنھعلى التمويل األصغر
 .الخيريطار في اإل

  
  

سر التمويل األصغر أكثر استعدادا للجالمتخصصون في مجال ن ومستثمرأن يكون المكن من الم
اء مدروربما ال يكون . مثال رأس المال االستثماري بين اإلطارين من المستثمرين العاملين في

بالتحول عارفين بالممارسات الموجودة حاسم القرار ال يتخذون نمؤسسات التمويل األصغر الذي
لبعض االرتباك أثناء والموقف مرشح في أحسن األحوال . في إطار العمل الذي يھدف للربح

  .لعمل الناس في اتجاھات وأغراض متضاربةاألحوال أسوأ في ، وفاوضاتالم
  

فقد أنشأ اثنان من مدراء . ويتجلى تضارب المصالح في حالة االتحاد األوغندي للتمويل األصغر
أنظر (العموم الموھوبين المخلصين منظمة غير حكومية تقوم بنشاط التمويل األصغر من الصفر 

وبدأ المديران االتحاد األوغندي للتمويل األصغر كمشروع لنيل ). ٦حق الحالة بالكامل في المل
ألف دوالر أمريكي من بنك  ٣٢درجة الماجستير عندما كان االثنان في المدرسة العليا مستخدمين 

وفي البداية لم يكونا يتلقيان رواتب أو كانا يتلقيان رواتب ضئيلة، وقاما في . محلي كتمويل مبدئي
  . بعض القروض األولية لمنظمتھم غير الحكومية البداية بدعم

  
وبدأ المشروع صغيرا، وعلى مدار بضع سنوات كان قد اجتذب كميات متزايدة من المنح وتمويل 
الدين من مانحين من بينھم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومفوضية األمم المتحدة السامية 

وخدمت منظمة االتحاد . منظمة نوفيبد و، ومنظمة ھيفوس ومؤسسة فورلشؤون الالجئين
مليون دوالر أمريكي  ١٦.٦ألف مقترض بمحفظة دين تزيد على  ٣٦األوغندي للتمويل األصغر 

عندما قرر المؤسسان تحويلھا، بعد تغير في القوانين األوغندية المنظمة بما يسمح لمؤسسات 
  .التمويل األصغر المتحولة بتلقي الودائع

  
 ةلمستثمرين، وطلب المؤسسان إلى جانب اثنين من أعضاء مجلس اإلداروبدأت مفاوضات ا

وكانوا يريدون ما يكفي ليكون لھم الحق في . المحليين تملك حصة كبيرة من المنظمة الجديدة
وقال أشخاص أجريت معھم ). في المئة لكل مؤسس ١٤ما يقرب من (مقعد في مجلس اإلدارة 

اعترافا دراء كانوا يشعرون أنھم يستحقون حصة كبيرة مقابالت بخصوص ھذه الوثيقة إن الم
ھل من العدل أن يحصل : "وعلى إثر ذلك سألوا. بمساھمتھم بحصة العرق على مدار السنين

، وباإلضافة إلى ذلك، قالوا "المستثمرون الجدد على كل القيمة دون تعويض الفريق الذي أنشأھا؟
ھم إلى الحفاظ على األداء القوي والنمو لمؤسسة إن حصولھم على حصة كبيرة من الملكية سيدفع



وأكثر من ذلك فإن امتالكھم لحصة كبيرة سيسمح لھم باالحتفاظ ببعض . التمويل األصغر
لكن أيا من المدراء لم يكن يملك من رأس المال . السيطرة على مؤسسة التمويل األصغر المتحولة

  .ما يكفيه لشراء الحصة المرغوبة
  

من المانحين األصليين لالتحاد األوغندي للتمويل األصغر، واحد وضات وشارك في المفا
وكان  . مستثمرون محتملون جدد، و)للتحول ومستثمر محتملكمنسق (أكسيون انترناشونال 

بعض المانحين قلقين بشأن إذا ما كان من المقبول تحويل موارد الجھة المانحة المخصصة لخدمة 
معاد استثمارھا التي تولدت عن ھذه التبرعات، إلى مؤسسة أغراض اجتماعية، والعائدات ال

مؤسسة التمويل ) وتم حل ھذا الموضوع بسھولة، ولكن كان من الواضح أن، أ. ٦تھدف للربح
يبقى رأس المال المتبرع به وما لحقه من ) القيام بالمھمة األصلية، باألصغر الجديدة ستواصل 

أن قيمة األسھم العائدة لمساھمة المنظمة ) المؤسسة، ج رأس مال معاد استثماره في قاعدة ملكية
غير أنه . غير الحكومية في مؤسسة التمويل األصغر الجديدة ستظل تفيد المنظمة غير الحكومية

مع وصول األمر إلى تعويض المؤسسين والمدراء، ظھر الخالف، ألن النموذج غير الھادف 
وشعر . لم يسمح بتحقيق مكاسب خاصة ل األصغرللربح الذي بدأ به االتحاد األوغندي للتموي

المستثمرون والمانحون بعدم االرتياح لفكرة منح ھذه الحصة الكبيرة من الملكية للمديرين على 
  .الرغم من دورھم الذي ال ينكره أحد في بناء مؤسسة التمويل األصغر

  
الراتب الحالي تحويل وكبديل لمنح حصة مقدمة من الملكية اقترحت مجموعة المستثمرين 

للمدراء إلى حصص في الملكية، وھو ما من شأنه أن يبني حصتھم في الملكية بالتدريج من خالل 
وعلى النقيض من ذلك، شعر المدراء أنھم يستحقون حصة كبيرة في الملكية . األداء المستقبلي

. دايةوأن تكون ھذه الحصة فورية اعترافا بمساھمتھم بالعرق في إنشاء المؤسسة في الب
  .لت كذلك الخالفات بشأن حجم حصتھم، ودخلت المفاوضات إلى حيز اإلحباطوتواص

  
صندوق سعى المؤسسون والمدراء إلى مجموعة أخرى من المستثمرين يقودھم وعند ھذه النقطة 

مليون دوالر في حصة مھتمة بتقديم حصة وكانت أوريوس . ألوريوس كابيتالشرق أفريقيا 
ويبدو أن المجموعة . ين لعملية التحول، لكنھم أرادوا بناء خروج سريعورأس مال مدالملكية 

الجديدة من المستثمرين كانت أقل اھتماما نسبيا بشأن األصول غير الربحية لالتحاد األوغندي 
كما يمكن أن تعاملوا مع المؤسسين المدراء إلى حد كبير للتمويل األصغر، وبناء على ذلك 

وأعطوا المؤسسين الحصة . المؤسسين ألي أعمال أخرى استثمروا فيھايتعاملوا مع المستثمرين 
وكأنھم سددوا مصادر المنظمة غير الحكومية وتخلصوا من صوتھا في اإلدارة التي أرادوھا، 

  .تماما
  

، وھي تحول االتحاد األوغندي إلى أوغندا المحدودة للتمويل األصغر، ٢٠٠٥آب / وفي أغسطس
قادت أوريوس كابيتال مجموعة االستثمار  ٢٠٠٨وفي عام . كوميمؤسسة خاضعة للتنظيم الح

  .الحاملة ألسھم أوغندا المحدودة للتمويل عملية بيع المؤسسة إلى إيكويتي بانك أوف كينيا
  

االتحاد األوغندي للتمويل األصغر بوضوح الفجوة بين قواعد اللعبة للمؤسسات وتعرض حالة 
كما أنھا تكشف . وغياب الجسر الفعال بينھما تھدف للربح التي تھدف للربح والمؤسسات التي ال

  .أيضا عن طبيعة المشكلة التي تظھر في غياب الممارسات العيارية
  
  

                                                 
تتضمن اتفاقات المنح في بعض األحيان نصوص بشأن االستخدام الدائم ألموال المنح تنص على أنھا يجب أن تخدم إلى   ٦

  .األبد ھدفھا االجتماعي المبدئي وأال تصبح ثروة خاصة



  الشركاءمصالح مجموعة 
  

نتحول اآلن إلى النظر في مخاوف المجموعات الكبرى من أصحاب المصالح خالل التحول 
  .المدير العام ومجلس اإلدارة: يةفي المنظمة غير الحكومالقرار ابتداء من صناع 

  
ھو في العادة أھم صناع ) رئيس مجلس إدارة المنظمة غير الحكومية(المدير العام . مدراء العموم

وعلى األقل، . في عملية التحول وربما كان أيضا الشخص الذي يبدأ عملية التحول نفسھاالقرار 
ومن أجل . منه التأثير على نتيجة التحول كما في حالة جينيسيس، يحتل المدير العام موقعا يملك

  .نجاح التحول، من الجيد جدا إذا ما أيد المدير العام المسار الذي يسير فيه التحول
  

حب : حرك مدراء المنظمات غير الحكومية؟ تتبادرعدة أشياء إلى الذھنما ھي العوامل التي ت
لمركز االجتماعي، واألمان الوجاھة الشخصية، والشھرة واالمؤسسة واإلخالص لمھمتھا، و

المدراء أن يلقوا المعاملة التي يعتبرونھا وإضافة إلى ذلك، يريد . المالي ومكاسب مالية أخرى
وكل ھذه العوامل . عادلة مع الوضع في االعتبار مساھماتھم السابقة والمتوقعة في المؤسسة

  .التحولمنفردة أو مجمعة تؤثر على رغبة المدير في المضي قدما في عملية 
  

. مؤسسة التمويل األصغوفي العديد من الحاالت يكون المدير العام قد قضى سنوات في بناء 
وربما يكون قد أنشأ وعزز المؤسسة، وقضى ساعات ال تحصى مھموما بالمؤسسة سعيدا وھو 

 يمكن أن يرى المدير العام مؤسسةو. نمت الصداقة الوثيقة بين الموظفين والعمالءو. تنمويراھا 
 عادةوفي ال. في أوساط المجتمع المحليأو مصدرا لالحترام التمويل األصغر دعوة إلى الحياة 

درجة راتبا ويتمتع بباإلضافة إلى ذلك يتلقى المدير و. بحرية كبيرة في اتخاذ القراريتمتع المدراء 
لتجارب ا غطيةلت اكون كافييعلى الرغم من أن الراتب قد ال وعالية من االستقرار الوظيفي، 

األلف منظمة غير حكومية تقوم بأعمال التمويل األصغر من بناء التي مر بھا المدير في والمحن 
ومع تحول مؤسسة . فإنه يحصل على معاش تقاعدي، امدير محظوظالوإذا كان . إلى الياء

التمويل األصغر إلى الصيغة التجارية، تصبح المنظمات غير الحكومية المتحولة مؤسسات 
 ومديرويعيش . يستفيد منھا حملة أسھمھا، وفي بعض الحاالت يحققون منھا فوائد كبيرةربحية 

إلى درجة وأحيانا (ھذا االحتمال صغرعلى التمويل األالتي تقوم بأعمال المنظمات غير الحكومية 
أن عددا من التحوالت أدت إلى يركز المدير على حقيقة وفي حاالت أخرى، قد ). ةغير واقعي
 القرار خاللفي قرار تؤثر سوف وجميع ھذه االعتبارات . الرئيس التنفيذي األصلياستبدال 
  .التحول عملية

  
ب للمنظمة غير الحكومية ھم أيضا أصحاأعضاء مجلس إدارة .  مدراء المنظمات غير الحكومية

احتمال الرضوخ وفي عملية التحول، يواجه مدراء المنظمة غير الحكومية . مصالح مھمون
قبل ذين يحكمون التحول والمنتخبين من ديري مؤسسات التمويل األصغر الجديدة اللسلطة م
ولكن مجلس إدارة المنظمة غير الحكومية يتخذون القرار النھائي بشأن ما إذا كان . المساھمين

وبمعرفة أن التحول يخلق خيارات شخصية صعبة لمدراء المنظمة . التحول سوف يمضي قدما
  .كان منحھم حوافز مناسبة عامال مساعدا في دفع عملية التحول إلى األمامربما ، غير الحكومية

  
في بعض األحيان يكون المدراء من بين مؤسسي المنظمات غير الحكومية وفي العديد من 
  . الحاالت البارزة، يكون رئيس مجلس اإلدارة القوة المحركة وراء إنشاء المنظمة غير الحكومية

المنظمة وربما يتمتعون بنفوذ ورضاء اء بااللتزام العميق بمھمة وربما يشعر ھؤالء المدر
وربما يكون لمدراء آخرين دوافع مشابھة، ولكن بدرجة أقل . شخصي من إدارتھم لمنظمة ناجحة

المدراء غير المؤسسين الذين ربما يكونوا قد تعاقدوا خدمة ألحد على سبيل المثال، . قوة



ربنل يشعرون بااللتزام تجاه المنظمة لكنھم يشعرون صديقة،  المؤسسين أو أحد الممثلين لمنظمة
وعلى أي حال، فإن أعضاء . رغم ذلك بالتردد تجاه تحدي مدير مندفع المشاعر أو مدير زميل

وفي كل الحاالت، فإن . بشعور قوية بالملكيةمجلس اإلدارة المخلصين واإلدارة يشعرون كثيرا 
  .ص للمؤسسة وألغراضھا االجتماعيةالمدراء لديھم واجب قانوني باإلخال

  
والمصالح الشخصية لمدراء مجلس اإلدارة تشبه إلى حد كبير مصالح كبار المدراء، على الرغم 

قوت و بالتأكيد أن المدراء ال يكسبون وأكثر ھذه االختالفات أھمية ھ. من وجود بعض االختالفات
بل حضور االجتماعات أو بدالت يومھم من المنظمة، بينما يمكن أن يحصلوا على أجور مقا

توفيق المصالح للمدراء متعلقا وربما يكون . فتكون أجورھم الرئيسية غير ملموسةللسفر، 
بموضوعات مثل التحكم والسلطة والمساھمة والمظھر والمركز االجتماعي أكثر مما يتعلق 

  .بالعائد المالي
  

ظمات غير الحكومية التي تقوم وھناك اعتبار أخير ينطبق على كل من مدراء ورؤساء المن
التجارية االفتقار المحتمل للخبرة في االستثمار في الملكية والممارسات بالتمويل األصغر، ھو 

ربما يكونون أقل بأسا في  و. الصلة مقارنة بالمستثمرين الجدد حول طاولة المفاوضاتذات 
  .مصالحھم أو خلق حلول مبتكرة تناسب كل األطرافالدفاع عن 

  
بينما يكون الموظفون في العادة صناع القرار خالل عملية التحول، يكون موقفھم . موظفونال

ويتطلب . وسلوكھم مؤثرا في نجاح المؤسسة الجديدة، لذا فمن المھم وضع مصالحھم في االعتبار
التحول الناجح دعما من أغلبية الموظفين في المنظمة غير الحكومية الذين ينتقل أكثرھم إلى 

وقد تتضمن مخاوف . استنتاجا مسلما بهوھذا الدعم ليس . التمويل األصغر الجديدة مؤسسة
أمان وظيفتھم خاصة في حالة االندماج أو عندما ينضم إليھم فريق الموظفين خالل عملية التحول 

ورواتبھم وثقافة الشركة للمنظمة غير الحكومية وكذلك الحفاظ على المھمة جديد من المحترفين 
  . ترقيھم المھنيالخاصة و

  
عندما تحول بانكوسول، قاوم العديد من موظفي المنظمة غير الحكومية فكرة التحول إلى بنك، 

بين ثقافات ونبه الصدام . الجماعة لديھم حول النظر إلى البنوك على أنھا المشكلةوتجمعت روح 
األخرى إلى أھمية  العمل الذي واجھته بانكوسول بعد التحول المنظمات غير الحكومية المتحولة

وھناك طرق عديدة للقيام بذلك مثل التواصل المركز . الموظفين ألسھم خالل عملية التحولشراء 
ونركز في ھذه الوثيقة على الملكية والتعويض المالي . في تحول أكيداأو التدريب كما ھي الحال 

  .برامج تمليك الموظفين لألسھممن خالل 
  

ستثمرين في النمو المستقبلي والربحية للمؤسسة حيث أنھم المالك تكمن مصالح الم. المستثمرون
المستقبليون لمؤسسة التمويل األصغر التي تھدف للربح، إذا كانت المؤسسة تسير بدوافع 

إدارة عالي فريق ومصلحتھم ھي ضمان وجود . بالتنفيذ المستقبلي لألھداف االجتماعيةاجتماعية 
فھم معتادون على ضمان ا كانوا يأتون من القطاع الخاص، إذو. وبنية إدارية فعالةاألداء 

فريق الصحيح ذي الدوافع الصحيحة عن طريق بناء حزم رواتب قائمة على حصولھم على ال
  . الحوافز

  
المستثمرون التأكد من أنھم يمكن أن يستوعبوا الخالفة، إما عن طريق التقاعد الطوعي يريد كما 

وفي النھاية، يجب أن يضمن المستثمرون أن الثمن الذي . لحاليينأو من خالل استبدال المدراء ا
  .فرصة جيدة لعائد قوي على استثمارھميدفعونه في حصلتھم سيعطيھم 

 



  ھل تحتاج الحوافز إلى تحقيق توفيق مصالح العمالء؟
  

توفيق المصالح في عملية تحويل عمالء في االعتبار في أي مجھود لالبد أن توضع مصالح ال
ففي النھاية منفعة العميل ھي قلب الھدف االجتماعي في جميع  .التمويل األصغر  مؤسسة

وعلى أية حال تختلف اآلراء كثيرا . المنظمات الغير حكومية التي تقدم خدمات التمويل األصغر
  .حول أنسب الطرق لخدمة مصالح العميل

 
له صوت في القرارات  ن الملكية ستمكن العميل من أن يكونإيقول معارضو ملكية الزبائن 

نھا تسمح للعميل باإلستفادة أباإلضافة إلى . ل تسعير المنتجاتالتي تؤثر عليھم بشكل مباشر مث
وتشرك بعض . نوتماما كما يفعل المستثمر, المالية من أرباح مؤسسة التمويل األصغر

مؤسسات التمويل األصغر المتخصصة مثل بنك جرامين في بنجالديش وكذلك اتحادات 
  . االئتمان، الزبائن في الملكية

  
بعض عمليات التحول صممت بحيث تتضمن تحويل الزبائن إلى مالكين، غالبا من خالل جمعية 

حدث ھذا عدة مرات في الھند، حيث ال يسمح للمنظمات غير . تصبح فيما بعد مالكة أسھم
البنى ربما تؤدي  ن ھذهإويقول المشككون . الحكومية بأن تصبح مالكة لمؤسسات ھادفة للربح

كما أنھم يشيرون . خداع الزبائن بحدوث التوفيق وفي النھاية تداري على تحكم اإلدارة فقط إلى
إلى الفائدة العائدة المشكوك فيھا من استخدام مدخرات العمالء في تمويل شراء األسھم، ومن ثم 

  .تقليل فرصة الزبائن في استرداد أموالھم 
  
. ت ھو خدمة مصالح العمالء على أكمل وجه من خالل دورھم كزبائنالمنظور التجاري الثاب  

. ومن الواضح أن المؤسسات تنمو و تزدھر فقط حين تجذب العمالء وتبقيھم في حالة رضاء
وتميل المؤسسات ذات التوجھات التجارية إلى التركيز على توفيق المصالح الخاصة باإلدارة 

بدال , )فز موجھة تستھدف الوصول إلى عمالء أكثرعن طريق حوا: مثال(مع مصالح العمالء 
وفي ھذا النھج يستفيد العمالء ماليا فقط في حالة خفضت مؤسسة التمويل . من حدوث العكس
  . األصغر األسعار

 
ملكية الزبائن تستحق معاملة أكثر اكتماال من تلك التي يمكن أن تقدم من خالل منظور ھذه 

ي أنه عند األخذ في االعتبار توفيق مصالح العميل فمن األھمية وھناك مالحظة أخيرة ھ. الوثيقة
الزبائن المحددون من الممكن . بمكان االھتمام بجميع العمالء بدال من االھتمام بعمالء محددين

أن تتضارب مصالحھم، كما في حالة اتحادات اإلئتمان حيث يرى المقرضون والمقترضون 
  .المصالح بشكل مختلف

   
 

فإن أغلب المستثمرين على األرجح يكونون مؤسسات تحول مؤسسات التمويل األصغر في حالة 
فعلى األرجح  ،صندوق تملكوإذا كان المستثمر . بما يتضمن المنظمة غير الحكومية األصلية

والذي يوفق مصالحھم بالمصالح طويلة مفاوضوھا بعض التعويض المبني على األداء، سيتلقى 
حية أخرى، فإن المفاوضين للمنظمات غير الحكومية والشبكات ومن نا. المدى للصندوق

بينما . على األرجح لن يتلقوا تعويضا متغيرا) المؤسسات المالية الدولية(ومستثمري القطاع العام 
لتسليط التعويض الذي يحصل عليه مفاوضو المستثمرين ال يكون ذا صلة مباشرة، ونذكره 

وھؤالء الذين يتلقون . أن تظھر حول طاولة التفاوض فرص التي يمكنالضوء على عدد من ال
مدفوعات على أساس األداء أنفسھم ربما تكون لديھم آراء مختلفة بشأن مالءمتھا لمدراء مؤسسة 

  .التمويل األصغر  أكثر ھؤالء الذين ال يتلقون



كما اإلدارة والمجلس والمستثمرون العبون أساسيون في التحول وفي توفيق المصالح، بينما 
  .يلعب أصحاب المصالح اآلخرون دورا مھما أيضا

  
في شبكات التمويل األصغر التي تضم مؤسسات تمويل أصغر أعضاء حول العالم . الشبكات 

دور قوي، أو مثل أكسيون وفينكا وبروكريديت وأوبورتيونيتي إنترناشونال، يكون إلدارة الشبكة 
وينبع ذلك في العادة من دور . ت األعضاءعلى األقل دور إرشادي في عمليات تحول المؤسسا

وللشبكات . أو مستثمرين في فروعھم أو المؤسسات األعضاء/الشبكات كأعضاء مجلس إدارة و
مصلحة قوية في كل من النجاح االجتماعي والنجاح المالي للمؤسسة وفي كثير من الحاالت تكون 

  .متحكم في إدارة المؤسسةالشبكات مھتمة بالحفاظ على نفوذھا أو يكون لھا حتى دور 
  

وانتحت منظمات الشبكات نحو تطوير تناول محدد للتحول، وتنفيذ ھذا التناول على أكبر عدد من 
وأكبر االستثناءات على ذلك ھو (الشبكات منظمات ال تھدف للربح وأغلب . المنضمين إليھا

تھدف ت صناديق تملك غير أن ھذه الشبكات التي دخلت في عمليات كثيرا ما أنشأ). بروكريديت
. للربح أو أدوات استثمارية أخرى لتسھيل مشاركتھم في مؤسسات التمويل األصغر المتحولة

  .وأحد األمثلة على ذلك ھو أكسيون لالستثمارات
  

المصالح الشخصية خالل اعتبار أحجمت معظم الشبكات عن المشاركة في وحتى وقت قريب، 
ر اھتماما بالفقر أقل ارتياحا مع بعض من األشكال التجارية وتبقى الشبكات األكث. عمليات التحول

  .للحوافز التي نوقشت في الجزء الثالث
  

ه مقابلة من شبكة تمويل أصغر ذلك التوفيق السيء أكثر من شخص واحد أجريت معذكر ولكن، 
لمصالح تسبب في فشل  عمليات تحول، وفي ترك مدراء من ذوي الخبرة لمؤسسات التمويل ل

فز ھذه الخبرات، بين عوامل أخرى، يمكن أن تتسبب في زيادة انفتاح الشبكات للحوا. غراألص
وفي الواقع، أشارت شبكة تمويل أصغر واحدة إلى أنھا بعد . أكثر مما كانت عليه في الماضي

تقدم حوافز لإلدارة والمدراء ترتبط بالنمو في تقييم الملكية لمؤسسة التمويل التحول بدأت 
  .األصغر

  
كثيرا ما يحدث أن يأتي تمويل مؤسسة التمويل األصغر من عدد من المؤسسات . الجھات المانحة

ا رة خالل مراحل نموھ روض ميس نح أو ق ى شكل م ل . المانحة عل انحين وتعم وال الم بعض أم
ل األصغر اضمنا باعتبارھا جزء ال األساسي في مؤسسة التموي د و. من رأس الم ل التحول، ق قب

ةغير الحكوية التي تقوم بالتمويل األصغر  المنظمةتحتاج  ى موافق ة إل ى الالمانحة  الجھ سماح عل
ل إذا بأن تتحول تبرعاتھا  إلى أسھم في الشركة التي تحولت حديثا إلى الغرض التجاري، على األق

اون إلى وقد سعت الجھات المانحة عموما . منحة ال يزال سارياالاتفاق كان  ان ألنالتع در اإلمك  بق
يحوالت الت رع األول نح، وتعزز التب ى الم ة عل  تكن في معظم الحاالت الو. تنھي اعتماد المنظم

م أن على الرغم من الجھة المانحة صعبة المنال، موافقة  ة ت ة المرتبطة بكل حال الجوانب القانوني
  .مربكة للغايةتكون في بعض األحيان 

  
. ت التمويل األصغر بعد التحوليفضل معظم المقرضين التجاريين إقراض مؤسسا. المقرضون

 KfW، للتمويلمؤسسة الدولية المثل (ومع ذلك، فإن المقرضين الذين يمثلون مؤسسات عامة 
قدم قروضا للمنظمات غير قد تأي أداة أخرى من أدوات استثمار التمويل األصغر، ، أو )FMOو

التي تتحول إلى أسھم  حويل، مثل السندات القابلة للتالحكومية المتحولة من خالل أشباه األسھم
مع مضي عملية ماية حقوق المقرض لحمكتوبا قرض الاتفاق يكون في ھذه الحالة . وقت التحول
، بما في ذلك النصوص حول الحد األدنى من متطلبات رأس المال، ونوعية التحول قدما



لمقرض يلعب ونظرا لھذه االعتبارات، فإن ا. التحول، وھلم جرا ثمنالمحفظة، وحقوق التحول و
على فمساھم، المقرض إلى  المنظمات غير الحكومية، ولكن، ما لم يتحولفي تحول دورا ھاما 

  .الحوافز بشأندور يذكر في المفاوضات المباشرة لن يكون له األرجح 
  

يجب أن يوافق منظمو األعمال المصرفية الترخيص الجديد لمؤسسة التمويل  . المنظمون
. الترخيص يحتاج المستثمرون وتحتاج اإلدارة أيضا الموافقة عليھا األصغر، وفي إطار عملية

 القواعد المنظمة كما في حالة بارتنر، تحدوفي البوسنة، . إمكانيات الملكيةوتحدد القواعد المنظمة 
وفي الھند، ال تملك . من مؤسسة تمويل أصغر التي يمكن أن تملكھا المؤسسة النسبة المئوية من 

  .لحكومية الحق في امتالك أسھم في مؤسسات ماليةالمنظمات غير ا
  

 على المحك؟ القائم ما 
 

حول طاولة المفاوضات،  السةالح مختلف األطراف المعنية الجاآلن وبعد أن استعرضنا مص
من الذي . الجميع يسأل نفس األسئلة. اعنھ وادرس بعض القضايا التي يمكن أن يتحدثندعونا 

مھمة ھل ستخدم مؤسسة التمويل األصغر الجديدة ؟ ألصغر الجديدةيسيطر على مؤسسة التمويل ا
ن لتشغيل مؤسسات التمويل واألرباح؟ من ھم األشخاص المناسب وزيعكيف سيتم تالمنظمة؟ 

  .اآلنإليھا ننتقل  التياألسئلة ھي ھذه ؟ وكيف سيتم تقديرنا لما أنشأناهاألصغر الجديدة؟ 
  

  السيطرة والحفاظ على المھمة
  

وغالبا ما . التحول تغييرا في الملكية واإلدارة، وھو ما يخلق تغييرا في السيطرة والسلطة يتطلب
وحتى . المنظمة غير الحكومية األصلية أن يخفضوا درجة سيطرتھميطلب من صناع القرار في 

لو كان لديھم االستعداد للتنازل عن السلطة لالعبين الجدد، فربما ھمھم ضمان أن الالعبين الجدد 
  .كما ھم يلتزمونبمھمة المنظمة غير الحكومية يلتزمون 

  
ويمكن شراء وبيع األسھم في الشركات في أي وقت، وھناك توقع أن بأن تتغير الملكية كما أن 

ليس كذلك في المنظمات غير الحكومية حيث ال يوجد واألمر . آلية تغير الملكية أيضا متوقعة
القوية أو المؤسسات لتفاعل بين األفراد نتيجة للحكومية غير ا ةالمنظمالسيطرة في ظھر وت. مالك

كما  حكم القانونال مسألة واقع  ھي مسألة أمرفي كثير من األحيان  ةالحقيقي والسلطة. والنشطة
ة إدار، في مبادئ وممارسات على سبيل المثال. الحظت الكتابات عن اإلدارة في التمويل األصغر

 واء فيالسلطة س تركزتى أن عملية اإلدارة قد تفشل إذا إل ونشيراب يالتمويل األصغر، فإن الكتَ 
يقومون بدور  يد مدير تلقى قراراته تصديقا نھائيا بال مراجعة من المدراء أو أعضاء مجلس إدارة

، ولكن عرضة للھيمنة وتدخل مجلس اإلدارة بالطبعتكون الشركات  إدارةو. ٧ تنفيذي للغاية
خاص المؤسسات المالية بوجه ، والھياكل الھادفة للربحتصاحب  لتيصرامة ا كثراإلدارة األ

  .مصممة لتجنب أو تقليل ھذه المشاكلالخاضعة للتنظيم 
 
 

في السلطة في المنظمات غير الحكومية أن تكون ثابتة، وعالوة على ذلك، فمن الشائع تماما 
تطور الت وفي العديد من الحا. حيث يبقى نفس األشخاص في مناصبھم لفترات طويلة

المنظمات غير الحكومية ممارسات إدارية تقدم إشرافا معقوال تحت ظروف طبيعية ما لم تحدث 
والمسألة ھنا ھي أن صناع . تغييرات كبيرة تعيد ترتيب مراكز السلطة التقليدية في المؤسسة

                                                 
 ,Development Alternatives" ارسات إدارة التمويل األصغرمبادئ ومم"ماريا أوتيرو وريتشل روك وسونيا سالزمان   ٧
.http://www.gdrc.org/icm/govern/govern.pdfInc., August 1998,   



ه من ربما يكونون معتادين لسنوات عديدة على ما يتمتعون بالقرار في المنظمة غير الحكومية 
وتھدد التغيرات التي يأتي بھا التحول بتعطيل ھذه المكانة . قدر كبير من السلطة الشخصية

  .المريحة
  

وتمتع مدراء كل من جينيسي واالتحاد األوغندي للتمويل األصغر بالسلطة الكاملة في مؤسسة 
وفي . التمويل األصغر قبل تحولھا وعرفوا أن التحول سيجبرھم على التضحية ببعض السيطرة

حالة جينيسيس لم تقدم أي حوافز وفشل التحول، وفي حالة االتحاد األوغني للتمويل األصغر 
ولذلك تشكلت ) في نظر المؤسسين(قدمت مجموعة المستثمرين األولى حوافز لم تكن كافية 

  .مجموعة جديدة قدمت للمؤسسين ما أرادوا
  

بوسنة والھرسك، مدى األھمية التي وتكشف حالة بارتنر، وھي مؤسسة للتمويل األصغر في ال
، وسرعان ما ١٩٩٧وتأسست بارتنر على يد ميرسي كوربس عام . يمكن أن تصل إليھا السلطة

ة الحالة كاملة الرجاء قراء(أصبحت واحدة من كبريات مؤسسات التمويل األصغر في البوسنة 
وحققت عائدات ايدة وأثبتت نموا رائعا على الرغم من المنافسة المتز). ٤في الملحق رقم 

ودفع فريق من المدراء يقودھم رئيس يتمتع . مستقرة على الملكية وعلى جودة حصص األصول
وفي ھذه الحالة يكون فريق اإلدارة مركز . بروح القيادة بارتنر إلى مكانة تستحق احترام أقرانھا

وتمارس . ربسالقوى الحقيقي في المؤسسة بقدر أكبر من مجلس اإلدارة وأكثر من ميرسي كو
  .وكأنھا مالكة أغلبية األسھماإلدارة سيطرة فعلية 

  
ويأمل أصحاب المصلحة الحاليين في بارتنر في التحول إلى مؤسسة مالية تھدف للربح يكون 

أن تتحول  ٢٠٠٦وتتطلب البيئة التنظيمية الجديدة المتبناة في . لھا الحق في تلقي الودائع
وبعد يمكن أن تتحول . ائتمان أصغرنر أوال إلى مؤسسات مؤسسات التمويل األصغر مثل بارت

وال تستطيع الشركة التقدم . إلى شركة تھدف للربح مع المؤسسة على أن تكون المساھم الرئيسي
  .ص لتلقي الودائع إال بعد أن يتم تحولھايللحصول على  ترخ

  
ينص القانون على أن و. تظھر التحديات التاليةخطوتين ذه العملية المكونة من وفي نھاية ھ

  . تمتلك المؤسسة أغلبية األسھم
  

وكمؤسسة ال تھدف للربح لن  .وسوف تشتري ميرسي كوربس واإلدارة والموظفون أسھم أقلية
اإلدارة والموظفون شراء حصص في وتتوقع . تكون المؤسسة منظمة بنسب مئوية للملكية

. ة تصل إلى حوالي عشرة في المئةالمؤسسة الجديدة، ربما بأسعار مخفضة، بحصة تملك نھائي
وأبطأ التعارض بين موقف األقلية الذي . في المئة ١٥و ١٠وتملتك ميرسي كوربس نسبة بين 

ستتحول له اإلدارة في المستقبل مع سلطتھا الفعلية الحالية بشدة من عملية التحول حيث ال يبدو 
ھو بقاء الرئيس التنفيذي بار وكان أحد الحلول التي وضعت في االعت. األمر جذابا لإلدارة

بدال من ) كرسي السلطة الحقيقي(لمنظمة بارتنر غير الحكومية في منصبه كرئيس للمؤسسة 
  .رئاسة الشركة التي تھدف للربح

  
ال يتضمن في العادة غرضا اجتماعيا، وألنه يقدم إطار العمل المؤسسي الذي يھدف للربح وألن 

بشأن  الرئيسي الجديد، فھناك دائما سؤال في التحول  أھدافا مالية عندما يصبح ھو الغرض
وحتى لو كانت المھمة العامة لخدمة . كيفية مواصلة مھمة المنظمة في المؤسسة الجديدة

قلب نموذج األعمال، فإن الخالفات المحتملة بين  مقبولة تماما على أنھامنخفضي الدخل 
ى السطح في قرارات تتراوح بين سياسة األھداف المالية واالجتماعية على األرجح ستطفو عل

   . توزيع األرباح وبين تسعير المنتجات



والحفاظ على المھمة ھو احد المسائل المھمة أمام أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء وأصحاب 
  .المصالح المؤسسية مثل المنظمات غير الحكومية المؤسسة والشبكات

  
ة غير الحكومية حصة سيطرة في الملكية وفي العديد من عمليات التحول، تتلقى المنظم

بدمج موارد المانح األصلي في إطار موازنة األصول ويخدم ذلك الغرض المزدوج . المجمعة
الخاصة بالمنظمة غير الحكومية إلى جانب ضمان ان مؤسسة التمويل األصغر تركز على 

سيطرة على التحول ألن وربما ال تريد المنظمة غير الحكومية أن تفقد ال. مھمتھا االجتماعية
بسبب األصول التي استثمرتھا من أجل بناء المنظمة غير الحكومية أو بسبب الخوف من تحول 

وربما . التي نذكرھا الحقا المھمة كما في حالة سنترو دي فومنتو آ انسياتيفاس إيكونوميكاس
حكومية القدرة يصبح األمر خسارة للنفوذ أو الغرض، أو الخوف من أن تفقد المنظمة غير ال

وعند توفيق المصالح من المھم أن يفھم المانحون . على استغالل األرباح المستقبلية
  .حتى يمكنھم تقديم مقترحات جيدةوالمستثمرون األسباب وراء مخاوف المنظمة غير الحكومية 

  
مھمة وأحد العوامل التي تسبب التعقيد ھو أنه ليس من السھل التمييز بين توجه الحفاظ على ال

وأحد أكثر الطرق فاعلية في الحفاظ على المھمة ھو، . وتوجه الحفاظ على النفوذ الشخصي
ولكن الميل اإلنساني . بالطبع، الحفاظ على نفس األشخاص في المناصب الرائدة في المنظمة

الخالص ھو أن ھؤالء الناس أنفسھم ربما يختلطون تماما بالمؤسسة أو بمھمتھا لدرجة أنھم 
  .أن الحفاظ على سلطتھم ھو الطريق األفضل وربما الوحيد للحفاظ على المھمة يعتقدون

  
كيف اختارت منظمة بوليفية ) FIE(وتكشف حالة سنترو دي فومنتو آ انسياتيفاس إيكونوميكاس 

غير حكومية االحتفاط بالسيطرة على مؤسسة التمويل األصغر الجديدة من أجل الحفاظ على 
فبعد وقت قصير من تحول بانكوسول، قدمت  ).٥املة في الملحق رقم ر الحالة كأنظ(مھمتھا 

في شكل الحكومة البوليفية خيار تحول المنظمات غير الحكومية إلى مؤسسات مالية غير بنكية 
) FFP(وألن قفز المنظمة غير الحكومية للتحول إلى ). FFP(يدعى فوندو فينانسييرو بريفادو 

  ).FFP(التحول إلى ) FIE(كان أقل إزعاجا من التحول إلى بنك تجاري، فقد قررت 
  

كيفية ضمان أن المؤسسة في ) FIE(تم التعبير عنه في تحول وكان الموضوع الرئيسي الذي 
من أن يتآكل ) FIE(وخافت . الجديدة سوف تخدم زبائنھا من المستثمرين منخفضي الدخل

وفي النقاشات الداخلية قبل . ي ظل البنية الجديدة التي تتطلب الربحاإلخالص لخدمة الفقراء ف
عن طرق للحفاظ على مھمتھا والحفاظ على السيطرة على المؤسسة ) FIE(التحول بحثت  

  :الجديدة وقررت اتخاذ الخطوات التالية
  

  بيان مھمة المؤسسة الجديدة يظل منسجما مع مھمة المنظمة غير الحكومية -
ل ودقيق للمساھمين المحتملين الذين سيتلقون بسعادة مھمة وجرى بحث طوي -

)FIE .( ذوي بخدمة التزامھم  أنواستبعد عدد من المساھمين المحتملين عندما تبين
 .الدخول المتدنية كان ھدفا ثانويا بالنسبة لتحقيق العائد على االستثمار

كمنظة غير  )FIE(ل فريق المديرين التنفيذيين والموظفين الذين عملوا بنجاح لتشغي -
واختارت المؤسسة أال تستقدم موظفين . FFPحكومية ھم نفس الفريق الذي بدأت 

 .من بنوك
استخدم توزيع األرباح ليس فقط كتعويض للمساھمين على مخاطرتھم ولكن كوسيلة  -

غير الحكومية من مراكمة سبل شراء األسھم من شركائھا  FIEأيضا لتمكين منظمة 
 .الف فيما يتعلق بالمھمةفي حالة نشأة الخ



وعلى الرغم من أن المساھمين المحتملين أعربوا عن التزامھم بالمھمة إال أن  -
 .المؤسسة أصرت على الحفاظ على السيطرة

  
  

بالحفاظ على السيطرة على األغلبية في المؤسسة الجديدة بشكل جيد حتى ھذه  FIEوعمل حل 
على المدى الطويل  FIEن ھذا الترتيب في صالح إذا ما كالكن بعض المراقبين سألوا . اللحظة

أن المنظمة غير الحكومية لديھا قدرة محدودة على توليد رأسمال النمو مع الوضع في االعتبار 
  ). أي فقط من خالل حصص موزعة من أرباح المؤسسة المالية الجديدة(دون إذابة حصتھا 

  
 FIEنديز، إلى بنكين تجاريين تاركين الرئيسيين، بانكوسول وكاجا لوس أ FIEوتحول منافسا 

والحت عدة فرص لالندماج على مدار السنين لكنھا كانت . إلى حد ما في موقف تنافسي أضغف
بدأ المساھمون في  ٢٠٠٩وفي عام . ترفض في النھاية بسبب مخاوف تتعلق بالسيطرة والمھمة

FIE  قاعدة الملكية ويجلب في استكشاف فكرة إنشاء شركة قابضة كخيار من شأنه أن يوسع
  .رأس مال إضافي بدون التحول عن غرض المھمة أو الموضع النھائي للسلطة

  
ومعظم مدراء المنظمات غير الحكومية الذين يسعون إلى السيطرة بشكل كامل على مؤسسة 
. التمويل األصغر المتحولة يريدون حقا ان تواصل مؤسسة التمويل األصغر خدمة الفقراء

ا وأشار العديد ممن أجرين. جلس اإلدارة كمالك يساعد في الحفاظ على المھمووجودھم في م
معھم مقابالت من أجل ھذا المشروع إنھم يحبون أن يروا بقاء المنظمة غير الحكومية المؤسسة 
كمساھم مؤثر، خاصة مع وجود العديد من التحديات التي تواجه تحول مؤسسة التمويل 

لحكومية كمساھم يمكن أن يساعد في الحفاظ على استقرار ووجود المنظمة غير ا. األصغر
  .المؤسسة

  
واالتحاد األوغندي للتمويل األصغر، الذي تحول إلى  FIEومن المثير لالھتمام مقارنة نتائج 
 سسة مالية مستقلة، في حين أن أصحابمؤ FIEفما زالت . أوغندا المحدودة للتمويل األصغر
وھو إيكويتي  سسة لشريك استراتيجيل األصغر قد باعوا المؤالجدد ألوغندا المحدودة للتموي

وتسير أوغندا المحدودة للتمويل األصغر في طريقھا لتصبح أول عملية إقليمية إلكويتي . بانك
، بالمھمةصلة ذات نتائج أفضل من وجھة نظر الأي قرير ليس من السھل تو. بانك خارج كينيا

. خدمة ذوي الدخل المحدود التزامهإكويتي بانك و بالنظر إلى اإلنجازات الرائعة وقدرات
 FIEغير الحكومية لعبت دورا مھما في توجيه القرارات في  FIEوالواضح ھو أن منظمة 

أوغندا المحدودة للتمويل بنية ذلك في تغيير جذري، في حين أن لم يحدث أي والحفاظ عليھا من 
  .ية األصلية دون سلطة تذكروتركت بنية التغيير المنظمة غير الحكوم - - األصغر

  
وفي أكثر الحاالت تطرفا، فناك احتمال يعارض مساھم مسيطر المنظمة غير الحكومية أي 

وحققت بعض مؤسسات التمويل األصغر . تصرفات من شأنھا أن تتسبب في خسارة السيطرة
كون لديھم تأو أن م، ھمين الحاليين لرأس المال بأنفسھوھو ما يتطلب زيادة المسا نموا ھائال

يختاروا االندماج مع مستثمرين آخرين الذين يضيفون حصة رأس المالي الرغبة في أن 
  .الناقصة

  
في السنوات القليلة األولى، ربما كانت المنظة غير الحكومية بال الماضية  وفي السنوات القليلة

أن النمو إذا  غير. موارد تفي بمطالب رأس المال، على سبيل المثال، تحويل الدين إلى ملكية
وفي بعض . فإن المنظمة غير الحكومية ربما ال تستطيع الوفاء باحتياجات رأس المالتواصل، 



الحاالت، فقد تجد المنظمة غير الحكومية ما يغريھا بفرض قيود على النمو من أجل الحفاط على 
  .السيطرة على مؤسسة التمويل األصغر

  
يد من فرص االندماج التي كان من شأنھا أن تؤدي نقول إنھا رفضت العد MFIواستكماال لقصة 

شريك محتمل واحد على األقل عرضا يثير وقدم . إلى خسارة المنظمة غير الحكومية للسيطة
. ھي فرصة االندماج مع بروديموكانت الفرصة محل التساؤل . الجارية FIEاالھتمام لعملية 

ز في مجال التمويل نفسھا كالعب باروبعد إنشاء بانكوسول، نجحت بروديم وفي إعادة إنشاء 
في  FIEوفي وقت االندماج المقترح، كانت قاعدة العمالء الرئيسية لمنظمة . األصغر الريفي
وھكذا خطط الدمج للجمع بين المؤسستين جمعا تكامليا بما يعطي مؤسسة . األساس حضرية

. وريفية على وجه سواءالتمويل األصغر الجديدة قاعدة زبائن أكبر بكثير وآفاق نمو حضرية 
بسرعة كبيرة عدم المضي  FIEفقد قرر صناع القرار في . تمض مناقشات االندماج بعيداولم 

غير الحكومية ال تريد أن تضحي بالسيطرة على  FIEفقد كانت منظمة . قدما في االندماج
على المحك كانت ھناك عوامل أخرى وبالطبع، . عملياتھا، حتى على الرغم من الفوائد المحتملة

ونثير ھذا المثال لنوضح أن المنظمات غير . صعب حتى تحت أفضل الظروفأيضا، فاالندماج 
الحكومية، كمنظمات، ھي األخرى ربما تكون لھا مصالح يجب وضعھا في االعتبار كجزء من 

  .عملية التحول
  

 ر المنشئةوفي عملية تحول تقليدية إلى مؤسسة للتمويل األصغر، فإن مؤسسة التمويل األصغ
كتلة كبيرة من األسھم في مؤسسة التمويل األصغر المتحولة، حتى وإن لم تنتھي وھي تمتلك 

ولغرض الحفاظ على مھمتھا يبدو من األفضل أن تبقى المنظمة . تكن ھذه الحصة كافية للسيطرة
 التركيز علىدخول وسوف تضمن ملكية المنظمة غير الحكومية . غير الحكومية مساھما بارزا

المھمة االجتماعية في القرارات االستراتيجية على مستوى مجلس اإلدارة، حتى على الرغم من 
أن العديد من المستثمرين البارزين في التمويل األصغر ملتزمون بالمھمة االجتماعية للتمويل 

  .األصغر
  

ة التحول، وينصح بدمج األھداف االجتماعية لمؤسسة التمويل األصغر في البيان التأسيسي لعملي
وفي النھاية . ، وذلك للمساعدة في ضمان االستمرارية للحد األدنى من الدورينFIEكما فعلت 

ويتوقع . فإن استمرارية الملكية سبب مھم آخر للمنظمة غير الحكومية للحفاظ على حصة مؤثرة
لمتوسط، من المستثمرين الدوليين في مجال ملكية األسھم السعي إلى البيع على المدى االعديد 

وتضمن ملكية المنظمة غير الحكومية لنسبة كبيرة أن واحدا . ربما من ثالث إلى سبع سنوات
من المساھمين سيبقى مع مؤسسة التمويل األصغر لفترة طويلة ويحافظ على القلب الثقافي 

  .للمؤسسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بناء فريق مؤسسي قوي
  

ت يقولون دائما إن فريق اإلدارة ھو أھم المستثمرون في مجال ملكية األسھم من كافة الفئا
العوامل في قرار االستثمار في أي عمل، والمستثمرون في مؤسسات التمويل األصغر ال 

وقدرة فريق اإلدرة على دفع المؤسسة إلى األمام لتصل إلى أقصى ما . يختلفون عنھم في ذلك
وف يكون للمستثمرين مصلحة فإذا كان فريق اإلدارة قويا، فس. تملك من إمكانيات شأن أساسي

وكما جرت . مزدوجة في االحتفاظ بالفريق، ولضمان استمرارھم مع المؤسسة في المستقبل
، فقد أدت ھذه الحاجة إلى طرح اشكال عديدة من التعويضات المبنية على ٣المناقشة في الجزء 

للتمويل األصغر، تحاد األوغندي وفي مثال اال. األداء مثل خيارات تملك األسھم في المؤسسة
اقترحت أول مجموعة مستثمرين ھذا النوع من التعويض لتشجيع الفئة العليا من المدراء على 

  .مواصلة االلتزام بالمؤسسة على المدى المتوسط
  

وھذه المسالة تتعقد بحقيقة أنه مع تحول المؤسسة من منظمة غير حكومية إلى مؤسسة مالية 
ومن . ھا، فعلى المھارات اإلدارية أن تتطور مع المؤسسةاضعة للتنظيم، ومع استمرار نموخ

ي قدرة اإلدارة على مواصلة قيادة ، النظر بتعمق فالضروري، على الرغم من أنه غير مستحب
وحتى أفضل المنظمات غير الحكومية قد تحتاج موھبة . مؤسسة مختلفة تماما بعد التحول

يكون الرئيس التنفيذي من ذوي الخبرة في وفي معظم الدول يتطلب قانون البنوك أن جديدة، 
  .العمل المصرفي

  
وبعد وقت قصير من تحول بانكوسول في بوليفيا وميبانكو في بيرو، وھما اثنان من أوائل 
. عمليات التحول، طلب مجلس اإلدارة في كل مؤسسة من الرئيس التنفيذي التنحي عن منصبه

ويدرك المحترفون . اتھم غير الحكومية األصليةوقد كان كل منھما من قادة االستثمار في منظم
في الصناعة الذين شھدوا العديد من عمليات التحول أن الشخص الذي يبني مؤسسة مثل منظمة 

وھناك . غير حكومية ربما ال يكون الشخص الصحيح لينقل المؤسسة إلى المستوى التالي
يكون ھذا التحول ممكن أن ومن ال. مھارات مختلفة، على األخص مھارات مصرفية، مطلوبة

نقلة كالسيكية من الحاجة إلى منشئ ديناميكي يبدأ المنظمة إلى مدير محترف يجب أن يكون 
  .رسوخا في العمل المصرفيأكثر 

  
الحوافز المناسبة، فمن الممكن أن يؤثر وإذا لزم تغيير المدير، وھذا ال يحدث بطريقة شفافة مع 

وفي مثل ھذه الحاالت، ربما . ما يتجلى في حالة جينيسيسكذلك على عملية التحول بالكامل، 
. يبدأ مجلس إدارة مؤسسة التمويل األصغر في البحث عن أي خطأ أو مبرر للتخلص من المدير

التخلص من المدير قد يكون كارثيا بالنسبة للمدير أو بالنسبة للمؤسسة وقد يھدد أداء وھذا 
لس اإلدارة والمستثمرون، لكنھم ليسوا على وفي بعض األحيان يشك أعضاء مج. المؤسسة

وفي ھذه . ، في أن المدير العام يفتقر إلى القدرة على إدارة مؤسسة مالية خاضعة للتنظيميقين
الحالة ربما يضع المجلس الجديد مدة عام كاختبار لألداء بعد التحول، مع وجود حوافز مناسبة 

  .مصاحبة
  

ي حاالت بعينھا يمكن لمدراء المنظمة غير الحكومية أن أكليدا في كمبوديا أنه فوتكشف حالة 
إدارة المؤسسة الخاضعة للتنظيم، فقد أراد فريق اإلدارة الفرصة إلدارة البنك الجديد، يواصلوا 

من البنوك وكان العدد المحدود . على الرغم من الوعي الكامل لدى الفريق بافتقارھم للخبرة
واالفتقار إلى عدد كاف من األفراد ذوي الخبرة الذين يمكن  المتطورة في كمبوديا في ھذا الوقت

، مدير جديد من بينھم قد أثرا على مجلس اإلدارة الذي قرر االحتفاظ بفريق اإلدارةتوظيف 
  ).٣يرجى النظر في الحالة كاملة في الملحق (واالستثمار في تدريبھم 



  الممارسات الجيدة الناشئة والتوصيات. ٣الجزء 
  

اعتبارا واضحا وعادال وشفافا يتحسن توفيق المصالح عندما تتضمن العملية اإلدارية يمكن أن 
ويمكن لصناع القرار أن يعرضوا حوافز محددة . لمصالح أصحاب المصلحة ذوي الصلة

ونتحول . ومناسبة حتى يأتي القرار الذي يتخذونه جماعية في أفضل صالح المؤسسة وزبائنھا
  .وات المتاحة لتحقيق توفيق المصالحاآلن إلى بعض من أھم األد

  
  المشاركة في الملكية

  
ھي أكثر الحلول المقترحة على ألسنة المشاركين في كانت المشاركة في ملكية أسھم المؤسسة 

الصناعة الذين أجرينا معھم مقابالت لتحقيق توفيق مصالح الصف األول من اإلدارة مع مصالح 
وفي عالم المؤسسات التي تھدف للربح، . ى الطويلالمستثمرين ولخير المؤسسة على المد

  .أسھم الملكية لكبار المدراء ظاھرة شبه عالميةأصبحت 
  

والمشاركة في ملكية األسھم مفضلة ألنھا توفر للمدير العام راتبا يرتبط مباشرة بالنجاح 
دراء ويفضل العديد من المستثمرين أن يروا شراء الم. المستقبلي لمؤسسة التمويل األصغر

  ". ليكون لھم دور في اللعبة"حتى يظھروا التزامھم بمستقبل المؤسسة أو ألسھم الملكية 
  

تقدم جزرة لتقدير القيمة على المدى الطويل وعصاة قصيرة األجل والمشاركة في ملكية األسھم 
ومع فرص تقدير الحصة على . في وجه القرارات السيئة التي تضر بمؤسسة التمويل األصغر

  .، تكمل الملكية مكافآت األداء السنوية المركزة على منجزات األجل القصيرالوقتمدار 
  

ولكن، من . والنسبة المئوية للملكية التي تلقاھا المدراء العموم في الماضي تظھر مدى واسع جدا
عدد من المستثمرين ومقدمي المعونة التكنولوجية، نستنتج أن المبالغ تقع في خالل الحديث مع 

 ١حصة جماعية بين في المئة من إجمالي األسھم للرئيس التنفيذي، و ٥و ٣م في نسبة بين العمو
في  ١٠و ٥يتراوح بين للمدراء التنفيذيين اآلخرين، وحد أقصى لملكية اإلدارة في المئة  ٣و

وتشير البيانات من صناعات أخرى إلى أن ملكية اإلدارة والمدير في العموم ال تتجاوز . المئة
المئة، خاصة بالنسبة للشركات مثل جماعات المراقبة إلدارة الشركات ستبلغ في  ١٥

  . في المئة ١٥المستثمرين المؤسسيين عندما يتجاوز إجمالي ملكية المدراء 
  

إلى  ٢٠ومن ناحية أخرى، في الشركات متوسطة الحجم كبيرة رأس المال، قد تملك اإلدارة بين 
من المدراء ، يكون مطلوبا ه النسبة الكبيرة من الملكيةوبھذ. في المئة من مجموع األسھم ٣٠

. ٨ في الشركةعموما أن يحققوا أھداف نمو طموحة وأن يستثمروا جزءا من مالھم الخاص 
يجب أن معھم مقابالت إلى أن المشاركة في أسھم الملكية األشخاص الذين أجرينا  أحد وأشار

  . ل التأثير الحقيقي على أدائهتدر عائدا يقارب الراتب األساسي للمدير من أج
   

وفي العديد من عمليات تحول مؤسسات التمويل األصغر المبكرة لم يكن المدراء بالضرورة 
واعتبروا ذلك . يرغبون بالضرورة في امتالك أسھم في مؤسسة التمويل األصغر الجديدة
لتي كانت في ذلك مخاطرة أكبر مما يجب، كما لم يشعروا بالراحة مع فكرة ملكية الموظفين ا

                                                 
إلى  ٢٠األصلية لھا، لنقل من  تذكر أنه إذا كانت المنظمات غير الحكومية تحتفظ بحصة ملكية لمساھمتھا في المحفظة  ٨
في المئة من األسھم مما يشكل  ٤٠إلى  ٣٠في المئة، لذا فإن المجلس األصلي واإلدارة ستوجه التأثير إلى ما يزيد على  ٣٠

  .كتلة تصويتية قوية
  



مؤسسات التمويل األصغر التجارية ولكن مع النجاح الذي تمتعت به بعض . الوقت ھي االستثناء
وھناك بعض المخاوف . األخيرة، فربما ال يستمر المدراء على نفس ترددھم الرائدة في السنوات

قد تقلل قة أنھا بالنسبة لدى المدراء والموظفين اآلخرين فيما يتعلق بملكية األسھم، مثل حقي
وفي ھذا القسم، نفترض أن المشاركة . النقدية وتزيد تركيز المحفظة المالية الشخصية لألفراد

في األسھم مفضلة لدى كبار المدراء كوسيلة لتوفيق المصالح ودراسة العديد من المسائل بشان 
  .الطرق المناسبة والفعالة لبناء مثل ھذه المشاركة

  
ية اإلدارة ألسھم شرعية ومالئمة الستخدامھا على بعض السبل إلى ملك ويتفق أغلب المراقبين

  : في تحول مؤسسات التمويل األصغر، وتتضمن
  

شراء المدراء ألسھم في وقت التحول، ودفعھم لنفس الثمن الذي يدفعه المستثمرون  -
ومثال على ذلك شراء األسھم الذي قام به العديد من أعضاء إدارة ومجلس . اآلخرون

شركة التمويل (ارة كومبارتاموس عندما أنشأت المنظمة غير الحكومية أوال سوفول إد
 ) ٢٠٠٠في عام 

 
أن يكسب المدراء أسھما على مدار الوقت بناء على األداء الجيد لمؤسسة التمويل  -

  .األصغر الجديدة وتغطيھا أرباح مؤسسة التمويل األصغر الجديدة التي تھدف للربح
  

تتمتع بقدر أقل من الوضوح والقبول من الناحية األخالقية وأحيانا من  لكن بعض الممارسات
وتختلف اآلراء فيما يتعلق بھذه الممارسات، على الرغم من أنه حتى إذا فكرت . الناحية القانونية

ا، فربما كانت محظورة بحكم قانون أخالقيمقبولة كل األطراف المتفاوضة فيھا واعتبروھا 
  :ومن بين ھذه الممارسات.  دف للربحالمؤسسات التي ال تھ

  
يستخدمونھا حينھا في شراء حصول المدراء على أموال من المنظمة غير الحكومية  -

 أسھم
  

أو بيع غير الحكومية بشكل ظاھر لدفع منحة من األسھم تخصيص موارد المنظمة  -
 .األسھم للمدراء بسعر مخفض

 
لتمويل أسھم ممنوحة أو ظاھر أال تخصص موارد المنظمة غير الحكومية بشكل  -

من أسھم المنظمة غير الھبة " تكلفة"مخفضة السعر لإلدارة، ولكن في الحقيقة تكون 
  .الحكومية ال من حصة المستثمرين

  
وتظھر المواقف األخيرة لعدة أسباب، كانت كلھا موجودة في حالة االتحاد األوغندي للتمويل 

للتمويل األصغر مبدأ حصة الملكية مقابل ، فقد استخدم مدراء االتحاد األوغندي األصغر
التأسيس للتفاوض على أنھم يستحقون أسھما في المؤسسة الجديدة كنوع من العرفان لمساھماتھم 

 –أن رواتبھم كانت ضئيلة في إنشاء مؤسسة التمويل األصغر، خاصة مع الوضع في االعتبار 
وإذا كان المستثمرون من . األولى خالل سنوات التكوين –وفي بعض الحاالت لم يكن لھا وجود 

ح من القيمة التي تحقيق الربعلى وشك منذ البداية، القطاع الخاص الذين لم يكونوا موجودين 
  في االتحاد األوغندي للتمويل األصغر، فھال استفادوا ھم أيضا؟ )المدراء/ نالمؤسسو(أنشأھا 

 . ع دفعھم واعترفوا بقيم إسھاماتھمومن السھل أن نرى السبب الذي من أجله تعاطف المراقبون م
وافقوا على العمل في ظل القواعد الحاكمة فإن الحقيقة غير المريحة كانت أنھم ومع ذلك، 



للمؤسسات التي ال تھدف للربح، بينما قدمت الجھات المانحة تمويال وقدمت الحكومات إعفاءات 
  .من الضرائب فقط ألنھا توقعت أن ھذه القواعد سوف تتبع

  
أتيحت لھم أسھم عادلة السعر، فإن مدراء المنظمات غير الحكومية والمؤسسين تى إذا وح

وھذا حقيقي بالتحديد . اآلخرين يفتقرون بشكل عام إلى الموارد الالزمة لشراء ھذه األسھم
بالنسبة للمدراء الذين عملوا لسنوات في مناصب في مؤسسات ال تھدف للربح، كما في حالة 

وقد تخلى المدراء عن فرصة كسب المزيد من الثروة عن . ي للتمويل األصغراالتحاد األوغند
فقط أولئك الذين اختاروا طريق استھداف . طريق اختيار للعمل في مؤسسات التمويل األصغر

  .الربح، أو الذين يأتون من ثروة مستقلة، يملكون الموارد الالزمة لشراء أسھم بسعر كامل
  

لمساعدة ل األصغر آليات متساھلة في تحديد أسعار األسھم وظف عدد من مؤسسات التموي
باألداء على مدار الوقت من خالل جدول زمني اإلدارة على شراء أسھم مع ربط ملكية األسھم 

ويمكن ربط الحصول على األسھم بأھداف مالية واجتماعية . يتم التفاوض عليه مقدما للتخويل
يحقق فيھا الموظف منحة أسھم أو التي يشارك خاللھا ويشير التخويل إلى الفترة التي . محددة

حيث يحقق وفترة التخويل المعتادة خمس سنوات، . خيارات أن يصبح متاحا للموظف لتحويله
فاوت في نفس اإلطار وأي ت. الموظف خمس مجموع عدد األسھم المتاحة له أو لھا كل عام

سھم على الفور على أن يجري على سبيل المثال، من الممكن أن تخول حصة من األ. ممكن
من وجھة وقيمة ھذا المنھج . ن ثالث إلى خمس سنواتتخويل بقية األسھم على مدار فترة م

. المؤسسة عندما تتحول إلى مؤسسة تھدف للربحالحوافز يمول من خالل أرباح أخالقية ھي أن 
  .ال على األداء السابقھو أنھا مبنية على األداء المستقبلي والقيمة من زاوية توفيق المصالح 

  
موارد المنظمات غير وباختصار، فإن الموضوعات األخالقية والقانونية تظھر إذا كانت 

التي تھدف للربح، ھي المصدر الحقيقي  الحكومية، بدال من ھذه التي تتحقق من خالل المؤسسة
  .للفائدة التي يحصل عليھا المدراء

  
ابقة اعترافا بالمساھمات الماضية أكثر إشكالية من ويعني ذلك أن المكافآت على األعمال الس

أن تكون خيارات شراء أو الحصول على األسھم على شكل (المكافآت على األداء المستقبلي 
واعتبر كل من أجريت معھم المقابالت تقريبا الشراء عند ). منحة مبنيا على األرباح المستقبلية

من التحول، ويؤيدون أيضا كسب أسھم إضافية  السعر الكامل ھو الحل األمثل في ذلك الوقت
ويوصي عدد قليل جدا في ھذه الصناعة  . على مر الزمن من خالل اتفاقات على أساس األداء

للنظر في  مستعدونبمنح أسھم مجانية للمدراء خالل التحول، على الرغم من أن العديد منھم 
  .جزئيادعمھا خفض األسعار أو 

  
وتتباين . أن نرى مدى واسعا جدا من الممارسات ء ليس من المدھشومع ھذا العدد من اآلرا
وفي . بشكل كبير جدا من السعر الرمزي إلى ما يقرب من السعر الكاملاآلجال بالنسبة للمدراء 

. حالة بارتنر، كان الفريق يتوقع الحصول على حصة من األسھم على أساس تفضيلي في السعر
أنه يعتبر أن آليات تسعير االسھم الممنوحة وسائل غير مقبولة  وأشار مستثمر بارز في الھند إلى

  .للتغلب على افتقار المدير إلى رأس المال الالزم لشراء األسھم
  
  
  
  
  



  مكافآت إنھاء الخدمة 
  

 المنظمات غير الحكوميةإلى اتخاذ مدير عام جديد قدمت في الحاالت التي تدعو فيھا الحاجة 
وذكرت مقابالت مع المتخصصين في ھذا . ء المنتھية خدمتھمالخدمة للمدرامكافآت نھاية 

أو  نھاء الخدمة ھو دفع لمبلغ للمديرودفع مكافآت إ. القطاع عدة حاالت لوجود ھذه المدفوعات
وتزيد مكافأة إنھاء الخدمة في العادة بناء على الوقت . الموظف عندما تنھي المؤسسة خدمته
وتؤمن قوانين العمل في . ير مساھمته خالل ھذه السنواتالذي قضاه المدير في المؤسسة، وتقد

كما تختلف . العادة حصول الموظف الذي تنھي المؤسسة خدمته على مكافأة إنھاء الخدمة
مضاعفات من الراتب الشھري أو السنوي، تتضمن المدفوعات المبادئ اإلرشادية، ولكن معظم 

اختار مجلس اإلدارة االستناد إلى وإذا . قائما على أساس عدد سنوات الخدمةيكون في العادة 
المظلة "الحد األدنى الذي تفرضه قوانين العمل، فإنه يقدم ما يمكن أن يسمى بحزمة العرفان أو 

أما ما يزيد على الحد األدنى لمكافأة إنھاء الخدمة، فال توجد قواعد أكثر من المعدالت ". الذھبية
وھذه القواعد لألسف غير دقيقة، . لالمقبوالمكافأة حجم غير الرسمية بين أبناء الصناعة لتحديد 

وإذا وھناك سؤال حول الصناعة التي يمكن اللجوء إلى آلياتھا عند تحديد مكافأة إنھاء الخدمة، 
  .ما كانت النظرة للمنظمات غير الحكومية أم للمؤسسات التي تستھدف الربح

  
المذكورة سلفا، حدث أكثر من مرة أن وفي المنظمات غير الحكومية اإلصالحية االجتماعية 

وفھم مثل . بعرض تعاقد استشارة ال يتضمن الكثير من المدير السابققامت مؤسسة تھدف للربح 
ھذه التعاقدات على أنھا نوع من التعويض على الخروج من الدور اإلداري أو ترك المؤسسة 

  . تماما
  

التعويضات على ترك مؤسسة التمويل  وإذا كان حصول المدراء المنتھية خدمتھم على نوع من
أكثر ميال للمشاركة في مناقشات يكون المدراء والمستثمرون األصغر يعتبر مقبوال، فربما 

ولألسف، فإن . صريحة وشفافة بشأن احتياجات اإلدارة من المؤسسة وعليه تسھل عملية التحول
شخصية سوف تواصل جعل ھذا حقيقة أن قواعد المؤسسات التي ال تھدف للربح تمنع الفائدة ال

  .المجال إشكاليا
  

وھناك ملحوظة أخيرة بشأن مكافآت إنھاء الخدمة ھو أنھا استخدمت أيضا في حاالت لم يكن 
المدير فيھا قد انتھت خدمته، لكنه يتحول من عدم الربحية إلى الربحية كوسيلة لتوفير رأس 

ل، تلقى مدير أحد مؤسسات التمويل وفي حالة واحدة على األق. المال الالزم لشراء األسھم
ومثل ھذه . مكافأة إنھاء خدمة كبيرة ثم اشترى حصة في الملكة في المؤسسة المتحولةاألصغر 

الممارسة ھي بالضرورة نسخة أخرى من الموقف اإلشكالي الذي وصفناه عاليه والذي تستخدم 
  .فيه موارد المنظمة غير الحكومية في منح مكافآت للمدراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  توفيق المصالح ألعضاء مجلس األدارة
  

كما أشير سلفا، فقد يكون ألعضاء مجلس إدارة المنظمة غير الحكومية المتحولة مصالح في 
حجم مصالح المدير العام باستثناء أنھم ليسوا موظفين في المنظمة مما يجعل اعتمادھم على 

ضاء مجلس اإلدارة دورا فعاال غير أن ھناك حاالت لعب فيھا أع. المنظمة في العموم أقل
أنھم يستحقون حصة مؤثرة في أسھم الملكية عند  يشعرونوحيويا في مؤسسة التمويل األصغر و

  .التحول
  

بار وتوجه توفيق المصالح ألعضاء مجلس إدارة المنظمة غير الحكومية شبيه تماما لتوجه ك
في االستثمار فعليھم أن  والحل المفضل ھو أنه إذا كان أعضاء المجلس يرغبون. المدراء
وتختلف نسب المساھمة بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسا إلى الثراء . دموا مالھم الشخصييستخ

النسبي أو القدرة على االستثمار، لكن  ھؤالء الذين تحدثنا إليھم يقترحون أن تكون أسھم أعضاء 
  . مجلس اإلدارة قليلة، بعض في المئة

  
المنح المقيدة لألسھم في إطار تخويل طويل األجل من الممكن أن  وآليات التسعير التفضيلي أو

  .تكون خيارات تمسھا نفس المخاوف المذكورة أعاله
  

والخبرة العامة في . تعويض ألعضاء مجلس اإلدارةبعض المؤسسات بعد التحول تختار تقديم 
مجلس صناعة التمويل األصغر ھي أن معظم المنظمات غير الحكومية ال تعوض أعضاء 

والتعويض ألعضاء . وعلى النقيض من ذلك، فإن معظم الشركات التجارية تفعل ذلك. إدارتھا
أو أجر /يتضمن عائدا سنويا و) بخالف التمويل األصغر(مجلس اإلدارة في القطاع الخاص 

ورؤساء اللجان الرئيسية مثل المراجعة أو . على حضور اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجنة
فأعضاء مجلس اإلدارة في وباإلضافة إلى ذلك، . الممكن أن تتلقى تعويضا أكبراألجور من 

والخيار الثاني أقل . بأسھمأو منح مقيدة /العديد من الشركات التجارية يتلقون خيارات أسھم و
  . شيوعا

  
وبين مؤسسات التمويل األصغر التجارية، فإن أغلب التعويض الذي يحصل عليه أعضاء 

وليست لدينا بيانات مؤكدة عما إذا كانت ممارسة تعويض أعضاء . كون متوسطامجلس اإلدارة ي
وفي مقابالتنا، كانت المبالغ . مجلس اإلدارة مطبقة بشكل واسع أو بشأن المبالغ المتضمنة

دوالر لكل اجتماع، وھو في األساس تعويض لألعضاء على  ١٠٠٠و ٥٠٠المرصودة بين 
. والعوائد السنوية أو الرواتب غير شائعة. ستشارين محترفينالوقت الذي أمضوه كما لو كانوا م

ومن الممكن أن يساعد المزيد من الشفافية واإلعالن عن مكاسب عضو مجلس اإلدارة ستساعد 
على زيادة معدل االحترافية في إدارة الشركة بين مؤسسات التمويل األصغر وتوفر بعضا من 

  .المھانة ألعضاء المجلس
  

  وظفين لألسھم وتقاسم األرباحخطط تمليك الم
  

ومن أجل دمج العديد من الموظفين أو دمجھم جميعا في برنامج للحوافز، حققت عدة مؤسسات 
وخطط تمليك . من خطط ملكية الموظفين ألسھمأشكاال مختلفة بارزة وناجحة للتمويل األصغر 

ن اسھم في خطة على شكل صندوق من خالله يمكن أن يشتري الموظفو الموظفين لالسھم
ويشارك . وتستخدم خطط تمليك الموظفين لألسھم في الدول مرتفعة الدخل. الشركة التي توظفھم

ماليين الموظفين في الواليات المتحدة في صناديق تمليك الموظفين لألسھم، وكل الشركات 
كية ملوتوفر . اليابانية المسجلة في البورصة تقريبا لديھا صناديق لتمليك الموظفين لألسھم



األسھم حوافز مالية للموظفين من خالل توزيع األرباح مما يعطي للمشاركين مصلحة أقوى في 
وفي . كما تعطي صناديق تمليك الموظفين لألسھم صوتا للموظفين في اإلدارة. نجاح المؤسسة

  .معظم الحاالت، يكتل الموظفون حقوقھم االنتخابية النتخاب ممثلين في مجلس اإلدارة
  

كن أن تستخدم مؤسسات التمويل األصغر صناديق تمليك الموظفين لألسھم من أجل ومن المم
ويمكن أن تكون صناديق تمليك الموظفين لألسھم محظورة على . زيادة دعم الموظفين للتحول

كبار المدراء، ولكننا في ھذه الوثيقة ننظر في مثالين أنشئت فيھما صناديق تمليك الموظفين 
  .ريب في كينيا -أكليدا في كمبوديا وكي: التحولكجزء من استراتيجيات  لألسھم لكل الموظفين

  
كانت ألكليدا بنية إدارية تعتمد بشكل كبير منذ أيامھا األولى كمشروع ثم منظمة غير حكومية، 

ولذا كان من الطبيعي أن تضمن فكرة مشاركة الموظفين وملكيتھم في مناقشات . على المشاركة
موظفي  ت جمعيةمن التشاور الداخلي، وافق الموظفون على التحول، وأنشئ وبعد الكثير. التحول
بغض النظر عن فئتھم  وبنيت جمعية موظفي أكليدا كشركة استثمار تسمح لكل موظفيھا. أكليدا

وتعمل جمعية موظفي أكليدا كما يلي بصور عديدة . أو وظائفھم بامتالك أسھم في أكليدا بانك
  : العاديةالموظفين لألسھم تميزھا عن صناديق تمليك 

  
ويمكن . لم يتلق الموظفون أي أسعار تفضيلية كما لم يتلقوا أي أسھم كجزء من رواتبھم -

كما أن كل الموظفين تقريبا وعددھم لكل موظف أن يختار إذا ما كان سيشتري أسھما 
 .حوالي ستة آالف يشترون أسھما

  
ع الوضع في االعتبار مواردھم شراء األسھم، ممن أجل التسھيل على الموظفين في  -

وتملك جمعية موظفي أكليدا . المحدودة، يحصلون جدول زمني متسع للقيام بالشراء
. مع كل اكتتابفي المئة من مجموع أسھم ملكية أكليدا  ١٩الحق في شراء ما يصل إلى 

ومن الواضح أن الموظفين ليس لھم نفس الوصول إلى شراء أسھم راس المال كما يملك 
لذا فمن الممكن أن تشتري المنظمة غير الحكومية األسھم . المستثمرون الدوليون ذلك

معية موظفي أكليدا ثم تعيدھا إلى الجمعية على مدار الوقت حيث يشتري نيابة عن ج
 .المنفردون أسھماالموظفون 

  
تخصص األسھم في العادة بناء على سمو منصب ومدة عمل الموظف، لكن في حالة  -

 .أكليدا، لكل الموظفين حقوق متساوية في شراء األسھم جمعية موظفي
 

كل ستة أشھر، يجري يوم للتداول في إطار جمعية موظفي أكليدا بما يحدد سعرا عاما  -
وبتوفيرھا للتدال توفر الجمعية أيضا . األشھر التاليةألي عملية تبادل لألسھم في 

 .رك البنكالتسييل للموظفين الذين يرغبون في بيع أسھمھم أو في ت
 

ينتخب أعضاء جمعية موظفي أكليدا ممثلين اثنين يمثالن الجمعية في مجلس إدارة  -
  .أكليدا

  
وال يدعم جمعية موظفي أكليدا مانحون أو منظمة غير حكومية، كما أنھا على تحصل على أي 

ويشارك الموظفون على أساس تطوعي . تعويض عن الجھد الذي ساھمت به في إنشاء المؤسسة
قون نفس المخاطر والحقوق والمسؤوليات ومكاسب مالية محتملة مثلھم في ذلك مثل بقية ويتل

  . المساھمين
  



ونظر المدراء إلى دعوة الموظفين للمشاركة في المؤسسة الجديدة كبيان مھم عن قيمة المنظمة 
الموضوعة في الموظفين، وأصبحت جمعية موظفي أكليدا تعبيرا ملموسا عن شعور الموظفين 

وصممت أكليدا جمعية موظفي أكليدا إلعطاء كل الموظفين عرفانا . لى المدى الطويل بالملكيةع
وشعر المدراء أن من المھم أن يفھم الموظفون أنھم قد . في إنشاء المنظمةمتساويا بمساھماتھم 

وأملت اإلدارة أن تسھل مشاركة الموظفين في الخطة إلى تسھيل . يصبحون مالكا حقيقيين للبنك
وبعد تحولھا، . تحول المنظمة وخلق الدعم للشركة الجديدة، وحث الموظفين على زيادة اإلنتاجية
  .تمتعت أكليدا بفترة من النمو الھائل في الوصول إلى الزبائن وبنتائج مالية قوية

  
متعدد األغراض كبرنامج  ١٩٨٤ريب عام  -وبدأت كي. ريب -ونموذجنا التالي ھو كي

على اإلقراض األصغر، على الرغم  ١٩٩٠ريب منذ عام  - وركزت كي. لمشروعات التنمية
وھو ما أحيته المنظمة غير الحكومية بعد اكتسبت اھتماما واسعا في تنمية المشروعات، أنھا 

ريب غير الحكومية  –وتبقى منظمة كي . ريب بانك الجديد –نسج اإلقراض األصغر لكي 
مع المنظمة غير الحكومية بينما انتقل آخرون  نشطة بعد تشكيل البنك، وبقي بعض الموظفين

وأدى غياب اليقين بشأن أمان الوظيفة ومستقبل المؤسستين إلى صعوبات تعقدت . إلى البنك
ثقافي بين الموظفين الجدد القادمين من البنوك والذين يحصلون على مرتبات أعلى وبين بصدام 

ريب مع ھذه المشكلة بعدد من  –لت كي وتعام. الموظفين القدامى من المنظمة غير الحكومية
متاح لموظفي البنك ٩ صندوق تمليك الموظفين لألسھم برنامج الطرق، أحدھا كان إنشاء
وقام . وأنشئ الصندوق ليصبح جمعية كوا التعاونية متعددة األغراض. والمنظمة غير الحكومية

ين الذين يستخدمون الصندوق الذي يرأسه محترف من الخارج بتمويل شراء األسھم للموظف
وھو يحافظ على السيولة للموظفين . التمويل في منحة المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء

  . بشراء أسھمھم منھمريب  –الذين يتركون كي 
  

في التمويل وعلى الرغم من ھذين المثالين، ما زالت خبرة صناديق تمليك الموظفين لألسھم 
كمكافأة أو حافز ليس شائعا في العالم النامي، وعلق بعض  واستخدام األسھم. األصغر ضئيلة

تمليك الموظفين لألسھم ليست حافزا فعاال لدعم أداء العمليات ألن المراقبين على أن صناديق 
الفائدة ليست مفھومة أو مقدرة من قبل الموظفين، وألنھا ليست مرتبطة بشكل مباشر بأداء 

  .الموظف الفرد لوظفته
  

ليس موجودا، مما لك فإن اإلطار التشريعي لصناديق تملك الموظفين لألسھم وعالوة على ذ
لصياغة الھياكل التي تؤدي وظفية الصناديق باستخدام البنى القانونوية يتطلب تصميما مبتكرا 

  . وكان أحد الحلول ھو إنشاء جمعيات موظفين تقلد الصندوق في بنائه. المتاحة
  

ومن . نادرا ما يتم تداولھاتحتفظ بھا مؤسسات التمويل األصغر  والمشكلة الثانية ھي أن األسھم
. يؤدي غياب السيولة على األسھم وغياب أسعار اإلشارة إلى تعقيد عملية التغييرالممكن أن 

وأحد الحلول ھو الحفاظ على مجمع التسييل في إطار الجمعية حت يمكن للموظفين أن يصلوا 
سھم في حاالت الطواري وما إلى ذلك حتى يمكن للموظفين المحفوظ في ھذه األإلى رأس المال 

وإذا لم تقم المؤسسة وال مستثمروھا . الذي انتھت خدمتھم أن يسيلوا مدخراتھم كما تفعل أكليدا
  .ببيع أي أسھم مؤخرا فأن مؤسسة التمويل األصغر سيكون عليھا أن تحدد بنفسھا ثمن األسھم
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خرى للتعامل مع السيولة بما في ذلك إعادة شراء أسھم وتكھن العديد من المستثمرين بطرق أ
التخويل لتحقيق أھداف األداء الجيد في أعيد التفاوض عليھا من المدراء بناء على جداول 

المستقبل، أو تصميم أدوات تشبه الملكية والتي تقدم مدفوعات نقدية مرتبطة بقيمة ملكية مؤسسة 
بمن فيھم المستثمرون والمدراء الذين يملكون (المالك  ويؤثر جمود األسھم كل. التمويل األصغر

. ، وھو ما من شأنه أن يوفق بين كافة المساھمين في رغبة عامة في زيادة السيولة)أسھما
السيولة للموظفين دون حاجة إلى أن يبيعوا أسھمھم لخلق القوة  ١٠بتقديم وھناك خيار آخر 

موظفين  باالقتراض من شركتھم باستخدام لصناديق تمليك الموظفين لألسھم التي تسمح لل
وإذا تعثر الموظف، فيمكن للشركة أن تستعيد األسھم، وھي سياسة إقراض . األسھم كتراكم

 . ١١ منخفضة المخاطرة على الشركة
 
 

تتطلب صناديق تمليك الموظفين ألسھم قدر كبير من التخطيط ومصاريف مستمرة لالدارة، ولذا 
الذين تقدموا لھذا المشروع انھم  يفضلون الخطط التي تتضمن فقد أشارعدد من األشخاص 

بينما ال تحتاج أنظمة المشاركة في . المشاركة في األرباح أو أسھم ليس لھا الحق في اإلدارة
األرباح مدخل مالي من الموظفين وال تسترشد بحقوق الحوكمة والمسؤوليات إال أنھا قد تشكل 

) تخضع للضرائب(في األرباح توزع أموال نقدية آخر العام خطط المشاركة . حافزا ماليا قوي
أو تحول أموال في حساب الموظف والذي يصل إليه الموظف فقط حسب شروط وضعت 
بالسابق، بالنسبة لالختيار األخير قد يخضع المبلغ للضرائب أو ال يخضع إلى أن يسحب 

  . الموظف األموال
  
الملكية عن طريق األسھم وخاصة عن طريق منح  ين واالدارة فيفيطلق على مشاركة الموظ 

فھي تربط الموظف ". األصفاد الذھبية"األسھم المقيدة أو االختيارات التي تنمو مع الوقت أحيانا 
اذا تدھورت قيمة مؤسسة  . ھذا الرابط ليس دائما ايجابي. بالمؤسسة لمدى متوسط أو طويل

كما انه لو حدثت تصفية . بح عامل مثبطالتمويل األصغر وأصبحت األسھم بال قيمة قد تص
خمس (خالل فترة معقولة من الوقت ) نوع من البيع يسمح لمالكي األسھم من بيع أسھمھم(

بعد رفع حظر األسھم أو لو سمح للموظفين أو االدارة ببيع بعض أسھمھم قد تلعب ) سنوات مثال
-K المثال، الخطة األصلية ل على سبيل. تلك االختيارات دور سلبي كلما طالت فترة الملكية

Repوحيثأن ذلك . كانت تتضمن وضع أسھم البنك في سوق األسھم العامة خالل بضع سنوات
مع الوقت وأصبحت مركزة Kwa صناديق تمليك الموظفين ألسھم للم يحدث تضاءلت قيمة 

   .مع بعض كبار الموظفين فقط
 

استطاعا أن يفيدوا موظفيھم من خالل كان العكس صحيحا لبنوك اكويتي وكومبارتموس واللذان 
الكثير من موظفي بنك اكويتي وعمالئه أصبحم مالكي أسھم خالل اعادة . القيد بسوق األسھم

من خالل القيد بسوق األوراق المالية عظم اكويتي . ھيكلة البنك من بنك ادخاري لبنك تجاري
  .وج إن أرادوابنك من قيمة تلك األسھم وأعطت صغار مالكي األسھم طريق للخر

  
في حالة بنك كومبارتموس اشترى فريق االدارة العليا أسھم عندما تحولت كومبارتموس لشركة 

عندما قيدت كومبارتموس بسوق األوراق المالية المكسيكي وباعت األسھم خالل عرض . مالية
  . ثاني استطاع فريق االدارة من تحقيق ربح كبير

                                                 
دور خطط ملكية الموظفين لألسھم في إعادة الھيكلة والخصخصة "جيلبرت، . لد جيهبينز ورونا. ديفيد إم  ١٠

 ٢٠٠٤. من مؤتمر البنك الدولي بشأن إعادة ھيكلة بنوك الدولة" للمؤسسات المالية المملوكة للدولة
  

  )٢٠٠٨دار نشر جامعة تافتس، : ميدفورد(كيف تعيق قيود عدم الربحية قدراتھا : دان بالوتا، غير خيرية  ١١



    
يوجد . ة في تملك األسھم ال يدركون المخاطرة في تملك أسھمالموظفون ذوو الخبرة المحدود

ينصح الموظفون بعدم وضع جميع أصولھم المالية . حاجة لشرح واضح بأن ما يصعد قد يھبط
  . في نفس المؤسسة التي توفر قوت يومھم وھذا من وجھة نظر تشتيت المخاطرة

  
  ير والخطوات التالية العمليات، المعاي –تضمين التوفيق المصالح في التطبيق 

  
مدى سلبية التبعات المترتبة على رسم خط صلب بين ما ھوغير ھادف للربح وما ھو ھادف 

كما رأينا من قبل ھو شيء بالتأكيد يعقد . للربح نقطة جدل تكسب أرض جديدة في بعض الدوائر
محاولة لرسم االستثمار المسؤول اجتماعيا ھو . من عمليات التحول لمؤسسات التمويل األصغر

واجه كل من اصالح المجتمعات والمستشفيات ومؤسسات التقنية البيولوجية واآلن . خط وسط
الحلول ألمور المصلحة الشخصية . التمويل األصغر تحدي انشاء مؤسسات مزدوجة األھداف

في ھذه المواقف تحتاج إلى خلق معايير يراھا جميع المعنيين باألمر كأخالقية وفي نفس الوقت 
يطبق تلك المعايير أطراف . على المأل وتتجسد في اتفاقياتعلن تلك المعايير ت. تتفق مع القوانين

ننظر اآلن إلى . ثالثة تملك نظرة موضوعية ويمثلون المعايير األخالقية للصناعة أو المجتمع
عمليات تعالج تلك المواضيع أوال في مؤسسات التمويل األصغر ثم في صناعة التمويل 

تختلف عمليات التحول لكل مؤسسة تمويل أصغر ولھذا ال ننصح بطريقة واحدة . راألصغ
على كل قدمنا بعض التوصيات سابقا من أجل العمل باتجاه التوفيق وذلك قبل وبعد . للتوفيق
   .التحول

  
كما ناقشنا من قبل في أجزاء سابقة من الورقة البحثية، الكثير من المتاعب المصاحبة لتحول 

  . الشروط المعلنة والخفية لالتفاقات المتعلقة بتأسيس المنظمة غير الحكومية األساسية تنتج عن
  

من الممكن تفادي ھؤالء إذا كان التحول أمر متوقع عند انشاء منظمة غير الحكومية للتمويل 
في الماضي كانت كل المنظمات الغير حكومية تؤسس دون التفكير في التحول ولكن . األصغر

بدأت حاالت انشاء يصاحبھا تفكير في التحول وبالتالي أصبحت العملية التالية  ١٩٩٢منذ 
  . أسھل

  
بنية   FFPتأسست المنظمة الغير حكومية البوليفية بروكريديت التي أنشأت كاجا لوس أنديز 

أي منظمة غير  ؤسساليوم حين ت. تكررت الحالة مرات عدة منذئذ. التحول لمؤسسة مالية مقننة
ب التفكير ما اذا كان التحول سيصبح جزء من مستقبلھا واذا كان األمر كذلك يجب حكومية يج

اتفاق للمنظمة الغير حكومية  –أن تتوقع اتفاقيات التأسيس ھذا االحتمال بأكبر شكل ممكن 
ال يمكن لالئحة المنظمة الغير حكومية أو اتفاق . يساوي اتفاق الطالق الذي يكتب قبل الزواج

ل احتمال مستقبلي وتقديم حل له ولكن من المحتمل تحديد العمليات العريضة توظيفي توقع ك
  . التي تحل أمور الحوافز من خاللھا

  
  : على سبيل المثال

من الممكن أن تذكر المستندات التأسيسية واتفاقات التمويل أو عقود الموظفين اذا ما  -
. أمر ممنوع أو مسموحكانت األسھم مقابل المجھود المقدم للمنظمة غير الحكومية 

على سبيل المثال . لوكان مسموح فمن الممكن تأسيس المعادالت أو تحديد العمليات
قد يكون من المطلوب مراجعة جداول الحوافز أو أسعار األسھم عن طريق خبراء 

 . مالية في النتيجةمصالح ليس لديھم 



ية في المنظمة عند يمكن تحديد األطر التي تمكن للمؤسسات أو األفراد من جني ملك -
 . التحول

 
األموال التي تمنحھا الھيئات المؤسسة للمنظمة الغير حكومية قد تكون على ھيئة  -

قروض طويلة األجل مما يسھل للمؤسس سحب أموال من المنظمة وتحويلھا 
  . لمؤسسة مقننة

  
ثر رجعي يصبح المكافآت مثل منح أسھم مقابل المجھود والذي قد يثير تساؤالت إذا كان المنح بأ

يكون االتفاق . قد وافقوا عليه علنا منذ البدايةإن كانوا أكثر قبول ألن جميع األطراف بالمنظمة 
على تلك المواضيع عادة  أسھل في البداية عندما يكون حجم أعمال المؤسسة المنظمة لم يصل 

القوانين  على كل حال يجب مراعاة أن تكون تلك المكافآت في سياق. بعد إلى حجم تجاري
. كما يجب أن يتأكد المؤسسون أن تلك المكافآت لن تثبط المستثمرين من التدخل الحقا. المحلية

تقييم مؤسسة التمويل األصغر الحالية والشركة الجديدة تنظر في الماضي لتضمين االنجازات 
قشات تحويل لذا من الطبيعي أن ترتبط منا. السابقة وتنظر مستقبال للتنبؤ باحتماالت المستقبل

  .المصالح الشخصية بمناقشات التقييم
   

أحيانا يستقدم مؤسسات . من األساليب التي تمنح شفافية لھذه الطريقة استقدام مستشارين مستقلين
يم مؤسسات التمويل األصغر بحجة أن طرف يالتمويل األصغر والمستثمرون مستشارين لتق

يمكن تطبيق نفس المبدأ . ة موضوعية وعادلةثالث بدون مصالح شخصية في التقييم سيقدم نتيج
الطرف الثالث في ھذه الحالة لن يقدم رأي مستقل مبني على . على توفيق المصالح عند التحول

أساليب تحليلية معتمدة، ولكن سيقدم شفافية للعملية ويرشد الحوارات ويعمل بشكل كبير مثل 
فة الممارسات ذات الجودة للمساعدة سيسمع المستشار لجميع األطراف ثم يقدم معر.المحاور

  .يمكن للمستشار أن يعمل كممثل مصالح عامة. على اتمام االطار المقترح
 
مثل تلك التي  - قد تكون بعض منظمات الخدمات االستشارية التي تعمل بالتمويل األصغر 

فعل بشكل تقدم تلك الخدمات بال - تساعد مؤسسات التمويل األصغر على زيادة سنداتھا وأسھمھا 
لتعظيم الموضوعية والقبول . غير رسمي وقد يكونوا بمكانة تساعد على نشر الممارسات الجيدة

من كل األطراف يجب أن يختار جميع األطراف المستشار وتدفع أتعابه من مصاريف ما قبل 
  . البدء كما يدفع جميع المستثمرين التكاليف القانونية قبل البدء

  
مجلس ادارة امؤسسة التمويل األصغر الجديدة مسؤولية تحديد مكافآت حال تم التحول يتولى 

االدارة والموظفين وكذلك مكافآة المجلس ذاته واألخيرة ھذه عملية دقيقة تتطلب مراقبة الذات 
تعمل لجنة المكافآت مع االدارة لتوفيق المكافأت بما . مع األخذ في االعتبار نظرة حاملي األسھم

لسنوية باالضافة إلى األسھم أو المكافآت االختيارية وذلك باالتساق مع أھداف في ذلك المكافآت ا
  . الھيئة

  
تحتاج الممارسات التي تساعد على توفيق المصالح الفردية . صناعة التمويل األصغر

موافقة الصناعة أنه من المقبول أو حتى . والمؤسسية إلى دعم من صناعة التمويل األصغر ككل
ة المصالح الشخصية سيساعد على عرض األمر على طاولة المفاوضات االساسي مخاطب

تقدم الممارسات المعروفة االتجاه والقانونية . وحينھا يتم التعامل معھا بشكل بناء وأكثر نضجا
من . مما يسھل على من يفاوض على التحويل زيادة شفافية عملياتھم والوصول لنتائج أفضل

ناء خبرات في ھذا المجال حتى يشتھروا كخبراء ويزيد قبولھم المھم للمستشارين المحترفين ب
  .في عمليات التفاوض



  
فقطاع . الفجوة في المعلومات المتاحة لصناعة التمويل األصغر عن المكافأت مشكلة كبيرة

التمويل األصغر متأخر عن باقي القطاعات المالية وباقي القطاعات عموما في تقديم معلومات 
في القطاعات المتنوعة مثل األعمال المصرفية واألعمال . معايير الصناعةمقارنة لتطوير 

الخاصة والتقنية الحيوية تقدم مسوح المكافآت عالمات محددة للمدراء التنفيذيين وكبيري 
على سبيل المثال في . موظفي العمليات وكبيري موظفي العمليات والمناصب العليا األخرى

أو كبير الموظفين /ك المسوح تضم كبير الموظفين العلميين ومجال التقنية الحيوية مثل تل
تقدم العالمات المحددة حسب حجم المؤسسة والمنطقة الجغرافية وكون المؤسسة . الطبيين

  .مملوكة للقطاع العام أو الخاص وعوامل أخرى
 

مسوح المكافأت تماثل بشكل كبير عمليات تحديد العالمات لمؤسسات التمويل األصغر 
ذكورة في نشرة األعمال البنكية الصغرى وتعمل مثل النشرة على أساس مجاميع غير والم

تستخدم لجان مجلس االدارة . معلومة من القرناء تحمي السرية ألي معلومات متعلقة بالشركة
للمكافآت أو شركات متخصصة تلك المسوح لتحضير المكافآت الخاصة بشركاتھم أو يستقدون 

يمكن لتلك الشركات تقديم الدعم . عروض بناءا على نتائج المسوحشركات محترفة لتجھيز 
أقرت مجموعة . لمفاوضات مجلس ادارة مؤسسة التمويل األصغر وادارتھا وكذلك مستثمريھا

استثمارية أنھا تستقدم شركات محلية الجراء دراسة عن المكافآت حتى تتفھم المجموعة 
   .لحوافزممارسات السوق المحلي قبل عرض المرتبات وا

 
  

تحديد عالمات المكافآت عملية صعبة بالنسبة لمؤسسات التمويل األصغر بما أن المؤسسات 
قد يكون . تعمل عبر العالم في مناطق والبلدان ولكل منھم عملة وسوق عمل ومعايير مكافآت

من المجدي البداية بالمؤسسات التي تحولت والمؤسسات التجارية والمحددة من ناحية العدد 
 MIXمن الممكن تبادل المعلومات من خالل . وموصولة للشبكات العالمية من المستثمرين

لو وضحت قيمة العالمات . ونشرتھا لألعمال البنكية الصغرى مبدءيا من خالل منحة دعم
المحددة للصناعة يطلب من مؤسسات التمويل األصغر ابالغ النشرة على أساس السرية 

  .لى معلومات المسحويدفعون ثمن عادل للحصول ع
  

في ضوء  دقيقةفي نفس الوقت ندرك أن نظام المكافآت في القطاع المالي التقليدي يشھد مراجعة 
ال يوجد في الورقة أو في وجھات نظر من أجرينا معھم مقابالت ما يشير إلى  . األزمة العالمية

  . أي دعم زائد للمكافآت أو مكافآت للمخاطرة
  

ية للصناعة ھي توثيق أنواع ومقدار الحوافز التي تقدم ألصحاب بشكل أعم الخطوة التال
 .نأمل أن تظھر عالمات محددة باجماع القطاع مع تطور النقاش. المصالح

 
ھذا ال ينھي . قدمت تلك الورقة موضوع توافق المصالح ومواضيع أخرى تابعة للموضوع

ديدة في الورقة وتحتاج إلى بينما ذكرت مواضيع ع. المناقشة وانما يبدأھا ويضع لھا اطار
 :المزيد من المناقشة والبحث، تبرز مھمتان أساسيتان للصناعة

 
يمكننا تطوير معايير مشتركة اذا ما . على القطاع بأكمله االستمرار في مناقشة توفيق المصالح -

ة التقييم المستمر للتجرب. تبادلت مؤسسات التمويل األصغر والمستثمرون والمراقبون الخبرات
كما ستزيد . سيزيد من فھم أفضل طريقة لتضمين توفيق المصالح في عمليات التحول واالدارة

  .من االجماع حول ماھية الحوافز التي تشكل تعويض مناسب وأخالقي



 
. على المزيد من األبحاث دراسة التبعات القانونية والمحاسبية والتنظيمية للمفاھيم الواردة ھنا -

ل األصغر اذا تعاملوا مع تلك المصالح دون تحليل المطالب القانونية تخاطر مؤسسات التموي
نأمل أن نرى استمرار لألبحاث والحوار في المستقبل لتوسيع االختيارات الواضحة . والتنظيمية

  .ومواجھة حاجة لمؤسسات التمويل األصغر لتوفيق المصالح
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  رعاةحــــول ال
  

  مؤسسة كالميدو
  

كالميدو مؤسسة خيرية كندية مسجلة ال تھدف للربح، تحتفل بخبرة تزيد على العشرين عاما في 
وھدفنا ھو تمكين الفقراء الذين خلقوا ألنفسھم فرصة عمل في البالد . مجال التمويل األصغر

وخطتنا ضمان حصولھم . ية من تقوية مشروعاتھم ولتحسين مستواھم ومستوى عائالتھمالنام
ومن مقرنا في تورونتو ومن خالل فرع لنا في . كلفتھا يتحملونعلى خدمات مالية مستدامة 

كوستاريكا، ركزت كالميدو جھودھا على توجيه وإدارة رأس المال في االستثمارات المباشرة 
  .١٩٩٦ويل األصغر في أمريكا الالتينية وأفريقيا منذ عام لتطوير مؤسسات التم

  
وقد أقنعتنا خبرتنا المبكرة التي جنيناھا في مبادرات التمويل األصغر واسعة النطاق أن المسار 
األقرب للتنمية الفعالة لقطاع التمويل األصغر العالمي يتطلب إشراك مؤسسات تمويل أصغر 

  .محلية
  

  أكسيون الدولية إنترناشونال  مركز التضمين المالي في
  

ھو مركز بحثي يعمل لصالح صناعة التمويل  مركز التضمين المالي في  أكسيون إنترناشونال
  .األصغر ككل، مادا الجسر لتقوية اھتمام القطاع الخاص بالتمويل األصغر

  
نظمين وبالتعاون مع الكيانات غير الربحية والبنوك التجارية والشركات التكنولوجية والم 

والجامعات وآخرين كثيرين، يعمل المركز على استقدام خيرة العقول والخبرات لمجابھة 
التحديات التي تواجه الصناعة ككل، مستخدما أدوات مثل االجتماع وبناء التحالفات والبحث 

  . ونشر المعلومات والتدريب والتجريب
  

حقون خدمات مالية منظمة مسألة أن األشخاص منخفضي الدخل يستقرار والمركز مخصص إل
  .وعالية الجودة من األفضل أن تقدم من خالل برامج تجارية مستدامة تتضمن ھدفا مجتمعيا

ويسعى المركز لربط عالم التمويل األصغر بالمحركين الرئيسيين لالقتصاد العالمي، على سبيل 
تياجات المالية للفقراء، أسواق رأس المال والتكنولوجيا واستغالل إمكاناتھا للتصدي لالح: المثال

وعن طريق ضم ھذه العناصر جنبا إلى جنب، يمثل مركز التضمين المالي الجسر بين التمويل 
  .األصغر اليوم وبين مستقبل من الفرص المتاحة للجميع

  
  

  :عن المـــــؤلفين
  

  إليزابيث راين
يون العالمية منذ عام وھي كنائب رئيس أكس. السيدة راين ھي المديرة اإلدارية للتضمين المالي

وقد أدارت جھودا بحثية مؤسسية . ، مسئولة أيضا عن فتح أكسيون ألسواق أفريقيا والھند٢٠٠٠
  .لتطوير منتجات مالية جديدة واضطلعت بمنشورات أكسيون وأنشطتھا التعليمية

ومن موقعھا كمفكرة شھيرة وكاتبة في مجال التمويل األصغر، نشرت راين عددا ھائال من 
فھم : التمويل األصغر للمصرفيين والمستثمرين: مقاالت، وأربعة كتب في ھذا الموضوع منھاال



: تعميم التمويل األصغر"، و )٢٠٠٩,ھيل_ماكجرو(الفرص والتحديات لمؤشرات أسفل الھرم 
وعملت ). ٢٠٠١,كومارايان برس(كيف بدأ إقراض الفقراء؟ نما وجاء عبر الزمن في بوليفيا 

ما مھد ) ١٩٩٤كومارايان، " (عالم جديد لشركات التمويل األصغر"صدار محررا مساعدا إل
شملت خبرة السيدة رايان ثماني . األرضية أمام كثير من خبراء مجال التمويل األصغر الحاليين

وتقديم استشارات خاصة في سياسة التمويل ) كينيا وموزمبيق(سنوات من اإلقامة في أفريقيا 
  .مات والمؤسسات الدولية ومؤسسات التمويل األصغراألصغر والتشغيل، للحكو

  
  ليبرمان. آيرا دبليو

العالمية االستشارية " ليبام"السيد ليبرمان ھو رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
التي تساعد الحكومات والمؤسسات المالية العالمية والمؤسسات غير الربحية والشركات الربحية 

وأنشأ السيد ليبرمان أمانة لمساعدة الفقراء وعمل رئيسا لھا في . صاعدةفي أسواق الدول ال
ويعمل حاليا رئيسا للطاقم . ١٩٩٩حزيران / حتى يونيو ١٩٩٥حزيران / الفترة من يونيو

وھي منشأة تقدم السيولة في حاالت الطوارئ لمؤسسات التمويل األصغر  ELFاالستشاري بـ 
في لجنة االستثمار في مؤسسة كولفرت، ورئيس مجلس إدارة  ويعمل أيضا. في أمريكا الالتينية

صندوق ملكية " (أفريكاب"وھي عبارة عن منشأة مساعدة تقنية تخدم استثمارات " فينتك أفريكا"
ويعمل حاليا ضمن الطاقم االستشاري لمجلس صندوق أسھم ). التمويل األصغر في أفريقيا

  .التمويل األصغر
  

  برايان بوخ
مديرا لصندوق التمويل األصغر " أومتريكس"مل حاليا موظف استثمار في شركة السيد بوخ يع

ويعمل السيد بوخ بھذه الصفة مع . ومستشارا ماليا، التي تقع في سان خوسيه في كوستاريكا
مؤسسات التمويل األصغر في أمريكا الالتينية والدول الكاريبية خالل منشأتين للمساعدة التقنية 

صمم كال البرنامجين . نشأة للتمويل األصغر ومنشأة الدعم الفني الكاربيةوإدارة مخاطر الم
عالوة على . لتعزيز السعة المؤسسية لتقييم وإدارة المخاطر لشريك مؤسسات التمويل األصغر

ذلك فإنه يقدم تحليالت مالية ودعما لمنشأة سيولة طارئة وصندوق دين مصمم لمساعدة 
ة أزمة السيولة الناجمة عن السلوك اإلنساني أو كوارث مؤسسات التمويل األصغر لمواجھ

  .الطبيعة
  

، عمل السيد بوخ مع أكسيون إنترناشونال ومجلس صندوق أسھم "أوماتريكس"قبل العمل مع
نمو التمويل "بعنوان  ٢٠٠٦التمويل األصغر ومسئوال مساعدا عن الدراسة الصادرة في 

على بكالوريوس التجارة وبكالوريوس  حصل السيد بوخ ".٢٠٠٦- ٢٠٠٤األصغر التجاري 
  .الفلسفة من بوسطن كولدج

  
  ستيفاني دوالن

تعمل السيدة دوالن حاليا مع مركز التضمين المالي في أكسيون إنترناشونال ضمن فريق 
وتعمل على التنسيق في العمل بين مجلس صندوق . االستثمار في التمويل الشامل في المركز

عدد من الباحثين والمشاريع لتمويل متقدم للسھم لمؤسسات التمويل  أسھم التمويل األصغر وبين
كما أنھا معنية بمبادرات التحول . األصغر بما فيھا منشورات بنانا سكنز للتمويل األصغر

. والدورات التدريبية لجاھزية المؤسسة لالستثمار، معظم عملھا اآلن في الجوس، نيجيريا
التي تستضيفھا مؤسسة أكسيون، بما فيھا فتح أسواق لرأس وتلعب دورا محوريا في المؤتمرات 

. باإلضافة إلى مسئوليتھا عن فعاليات أخرى في الھند وأمريكا الوسطى. المال للتسويق األصغر
وعملت السيدة دوالن قبل التحاقھا بأكسيون كمحللة في مورجان ستانلي ألبحاث االئتمان وتقسيم 



كالوريوس العلوم السياسية والتاريخة من دارتموث حصلت دوالن على ب. إدارة المخاطر
 .كولدج

  
  قائمة المقابالت 

 المشاركون في مناقشات المائدة المستديرة
 

  وان بالنت فينتشرز، الواليات المتحدة  –لورين بيرنيل 
  جراسروتس كابيتال، الواليات المتحدة –بول ديليو 

  إف، الواليات المتحدة ٢إيه  –موديبو كمارا 
  المؤسسة الدولية لإلسكان، الواليات المتحدة –ا مكارتر إليس

  جلوبال بارتنرشيب، الواليات المتحدة –جاري مولر 
  المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء، الواليات المتحدة –ريتش روزنبرج 

  ميكروريت، الواليات المتحدة –داميان فون شتوفنبرج 
  

  قائمة المقابالت
  مانة، المغرباأل –فؤاد عبد المؤمني 

  تريودوس بانك، ھولندا –فيمكي بوس 
  فينكا انترناشونال، الواليات المتحدة –فيل بروتون 
  جينيسيس إمبريريسلایر، جواتيماال –إدجار بوكرا 
  من كلية القانون في جامعة ميتشجان، الواليات المتحدة –ديبرا بوراند 

  مستثمر منفرد، سويسرا –فينسنت بورجي 
  أكسيون إنترناشونال، الواليات المتحدة - و كارلوس كاستي
  أبويو انتجرال، إلسلفادور –لويس كاستيو 

  مؤسسة جرامين، الواليات المتحدة –جيل تشين 
  ، الواليات المتحدةكيللوججامعة  –بول كريستنسن 

  كلية التجارة بجامعة ھارفارد، الواليات المتحدة –مايكل تشاو 
  مستشارة مستقلة –ھيثر كالرك 

  الواليات المتحدة -ام إيزر ب
  استثمارات أكسيون في التمويل األصغر، الواليات المتحدة –إنريك فيرارو 

  استثمارات أكسيون في التمويل األصغر، الواليات المتحدة -جون فيشر 
  مشاريع البرادور، الواليات المتحدة  –شون فوت 

  تريبل جامب، ھولندا –إيريك جرتس 
  وورلد بانكينج وومنز –آنا جينشرمان 
  فينكا إنترناشونال، الواليات المتحدة  –فيليب جوديفي 

  أكسيون إنترناشونال، كولومبيا –دييجو جوزمان 
  الواليات المتحدة مشاريع سينتينيال،  –ستيف ھالستيدت 

  استثمارات أكسيون في التمويل األصغر، الواليات المتحدة -ميجيل ھيريرا 
  ند، الھندبيلويثر فا –منى كاتشواھا 
  أكسيون إنترناشونال، الواليات المتحدة –فاليري كيندت 

  بنك أكليدا، كولومبيا –بيتر كوي 
  أكسيون إنترناشونال، الواليات المتحدة  –بريان كويك 

  أكسيون إنترناشونال، الواليات المتحدة - ميليسا المبكين 
  إم بوبايان، كولومبيا.إف.إف –ليونور ميلو دي فيالسكو 



  لوك كابيتال، الھند –ناتاراجان  فينكي
  ، جواتيمااللایراجينيسيس امبريس –جوان نيمان 
   إم، بوليفيا.بي.آي –أوتيرو " بانتشو"فرانسيسكو 

  بلويذر فاند، الھند –فيسواناثا براساد 
  ، الواليات المتحدة المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء –ستيف راسموسن 

  تال، الھند يونيتوس كابي –إريك سافاج 
  تريبل جامب، ھولندا –مارك فان دويسبرج 

  ابورتيونيتي انترناشونال، الواليات المتحدة –كين فاندر فيلي 
  ليجاتوم، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  –فيليب فاسيلو 

  برومفين، نيكاراجوا –جوان فيجا 
  أكسيون إنترناشونال، الواليات المتحدة –فيكتوريا وايت 

  
يسعى إلى إقرار أن األشخاص منخفضي الدخل يستحقون خدمات مالية تضمين المالي مركز ال

عالية الجودة وأن ھذه الخدمات يمكن أن تقدم بالشكل األفضل من خالل نماذج تجارية تتضمن 
لصالح صناعة التمويل األصغر ككل، مادا الجسر لتقوية ويعمل المركز . غرضا اجتماعيا

  .تمويل األصغراھتمام القطاع الخاص بال
ومنظمين وجامعات  اوبالتعاون مع كيانات غير ربحية وبنوك تجارية وشركات تكنولوجي 

وآخرين كثيرين، يعمل المركز على استقدام خيرة العقول والخبرات لمجابھة التحديات التي 
النتائج واضعين أھدافا محددة وقياسات للمسؤولية من ونحن نركز على . تواجه الصناعة ككل

   www.centerforfinancialinclusion.org.جل تغيير حقيقيأ
  

دعمت لعشرين سنة األفكار المبتكرة  مؤسسة خيرية كندية مسجلة ال تھدف للربح كالميدو
، وأفكارا تشجع على مستويات أعلى من الكفاءة والوصول إلى الزبائن من تمويل األصغرلل

ا ھومن مقر. لمستثمرين من منخفضي الدخلخالل تحوط تجاري للخدمات المالية للمقترضين وا
ا في كوستاريكا، ركزت كالميدو جھودھا على توجيه وإدارة ھفي تورونتو ومن خالل فرع ل

رأس المال في االستثمارات المباشرة لتطوير مؤسسات التمويل األصغر في أمريكا الالتينية 
 almeadow.comwww.c  .وأفريقيا

 


