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   معلومات عامة ومقدمة-1

 محفظتها االستثمارية ةلمزيد والمزيد من العمالء وتنميامع جذب  تنموصناعة التمويل األصغر ما زالت 

 النجاح، تأتي الحاجة الماسة إلى نظم اهذعلى الرغم من تحقيقها لو. التجاريةاألعمال ابتكارات ب هاوترحيب

موحدة الودقيقة المالية التقارير اللومات التي تحافظ على وتكنولوجيا المعمالئمة الدارة اإلمعلومات 

اعتماد التكنولوجيا في ا ما نوعسارت بخطى بطيئة ككل  مؤسسات التمويل األصغرخاصة ألن ، وإعدادها

مركزية لمعالجة أو آلية هيئة حتى اآلن صناعة التمويل األصغر وال يوجد لدى .  التشغيليةفي عملياتها

  .ةالماليالتقارير يث معايير أو تحدااللتزام 

صناعة التمويـل  كي تلبي ، والوقت مناسب رفع مستوى تقاريرها  لتشغيلية  حاجة  المؤسسات الفردية   تلبي  و

التحـديث  ) SEEP Network(، نشرت شبكة سيب 2005في عام ف.  هذه الحاجةيجماعبشكل األصغر 

الممارسـين  ضـمت   إجمـاع   تيجة لعمليـة     ن  أي    سنوات، 10بعد  صغر  التمويل األ تقارير  معايير  لاألول  

وغيـرهم مـن ذوي      والمستثمرين   )الفقراءالمجموعة االستشارية لمساعدة    بما في ذلك    (والجهات المانحة   

،  التمويل األصـغر   معيار لصناعة بمثابة  ،  تشيع تسميته كما   ،"إلطارا"يعتبر  في الوقت الراهن،    و. العالقة

  . جوانب إدارة األداء الماليجميعل هتناولعدم المسلم به من أنه رغم 

لخـدمات  مجموعـة عمـل ا    حدد أعضاء   ،  2007عام  شبكة سيب   لجتماع العام   االفي المؤتمر السنوي و   و

لجنة  وأنشئوا ،سيبكة  بشأهم أولويات   كأحد  معايير التقارير المالية    لشبكة سيب    ةالتابع) FSWG(المالية  

 2008عمـل عـام     واشتمل ال . لمعالجة هذا األمر   الخدمات المالية منبثقة عن مجموعة عمل     فرعية خاصة   

مـن خـالل    ذوي العالقـة    ، وتسهيل مشاركة    التمويل األصغر  وإجراء مسح لصناعة     1،تقريرنشر  على  

علـى صـعيد    إلى األمام ىبمثابة خطوة كبريعد  هذا التقرير   و. جماعيةالمباشرة وال والمنتديات  مناقشات  ال

صناعة التمويل األصغر   مبادرة معايير تقارير    ل التجارية المحتملة    ستعرض نماذج األعمال  يالمبادرة، و هذه  

)MRSI .(لرفـع مـستوى    جميـع   المن  الطوعية  مساهمات  الراء و اآلالمدخالت و بهذه المبادرة   ترحب  و

فـي  مزيد من المعلومات    ويمكن االطالع على    . بوجه عام هذه الصناعة   والنهوض ب معايير إعداد التقارير    

  .detail/article/content/org.seepnetwork.www://http/6172 :ع الويبموقعلى هذا الصدد 

                                                 
ارير    . "2008 ديوك موب، ، بيل تاآر، وروثميتوفي دبيتر وول، بلين ستيفنز، ستيف واردل، را  1 ايير تق ة مع ل األ مذآرة مفاهيم لجن ، "صغر التموي

ارير      ايير تق ة بمع ة المعني ة الفرعي ل األاللجن غر التموي ل   ص ة عم ة لمجموع دمات المالي التابع مة (ة الخ نطن العاص بكة: واش يبش ).  س
6172/detail/article/content/org.seepnetwork.www://http.  
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مماثلة للمعايير في مجموعـة     تتمتع باختصاصات    من المؤسسات التي     اعددالعام  االستعراض   ا هذ يدرس

وضع بهدف  المختلفة  المجاالت  قارن جهود هذه    يكما  . ةيالمحاسبووالتقنية  المجاالت التشغيلية   متنوعة من   

الخصائص الفريدة لـصناعة    على  أفضل الممارسات   اختيار  موائمة  حول كيفية   مقترحات  الم  يقدتمعايير و ال

  .ةييير المحاسبمعاالهيئتين من هيئات  لأشملاستعراض تم تضمين باإلضافة إلى ذلك، . التمويل األصغر

  لنتائج والتوصياتللملخص التنفيذي ا -2

مبادرة معايير تقارير   ب والتوصيات الرئيسية للنهوض     ، الممارسات أفضلبالمتعلقة  جاءت المقترحات التالية    

تحليـل  ، نتيجـة    تشجيع اعتماد المعايير  الهادفة إلى   مفيدة  الليات  اآل، و )MRSI(صناعة التمويل األصغر    

  .بمزيد من التفصيل في هذا النصتم نقاشها قد و. التجاريةل نماذج األعمال هاواستعراضشبكة سيب 

  العناصر الرئيسية للنجاح

لخـدمات الماليـة    حـددت مجموعـة عمـل ا      ،   األخرى المؤسساتمختلفة و المعايير  هيئات ال دراسة  بعد  

)FSWG (  تقـارير معايير  ناجحة ل هيئة  إلنشاء  التالية  المهمة  ستشاريين العناصر   االخبراء  وغيرها من ال 

  :صغرالتمويل األ

في هذه المؤسسة الجديدة وسلطتها     معهم  بناء الثقة   وتشاركية  العملية  هذه ال في  ذوي العالقة   تعزيز مشاركة   

  .ولوائحها هاومعايير

  .ةالجديد الممثلةالهيئة دعم استقاللية المبادرة و -1

نشاء هـذه   إالهادفة إلى   رأس المال لتمويل أنشطة التنسيق      المنتظم والكافي ل  تدفق  ضمان ال  -2

 .الهيئة الجديدة

 .صناعة التمويل األصغر في الوقت الراهنبد وجهربط ال -3

 .صغرلتمويل األصناعة امعايير خارج هيئات الإشراك  -4

  .الوطنيعلى المستوى أو الهيئات المهنية / لعمل مع الحكومات ول اتبناء القدر -5

  النتائج الرئيسية

بعـين   )MRSI(ر تقارير صناعة التمويـل األصـغر        مبادرة معايي  تأخذ ينبغي أن    :الهيكل القانوني  -1

مـن  ف. ة واالستفادة من تاريخها الطويـل     يلمعايير المحاسب الهيئات  الهياكل القانونية   انعكاس  االعتبار  
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 اتمؤسسلالرابطات المنتسبة   أو   يةمؤسسات الخدم الإحدى  داخل  وتطويره   األولي   هاوضع هيكل الممكن  

من ممثلين عن الدول مشكل  األمانة، و ةفاستضا هإنشاء كيان يمكن  ك  لكن األهم من ذل   . التمويل األصغر 

ليس من الضروري إنشاء    و ، بشكل قانوني   جمع األموال  هيمكنو،  األصغرالتمويل  على  الموقعة  األولى  

  .مؤسسة جديدة

عـن  وظائفها اإلداريـة    بفصل  صغر  التمويل األ هيئة معايير تقارير    تقوم  ينبغي أن    :الهيكل التنظيمي  -2

يقلل من المخاطر المحتملة،    من شأنه أن    هذا  و. معايير التقارير المالية  لوائح و سم الذي يرسي قواعد     الق

 وجمـع   اإلدارةوضع المعايير بوضوح عـن      لذا ينبغي تمييز     ."دوا القط مفتاح الكرار   ا"مثل  وتصور  

  .األموال والتسويق

دعم الخيري في   طلب ال  )MRSI( مبادرة معايير تقارير صناعة التمويل األصغر     ليجوز   :رأس المال  -3

إضافة إلى ذلك، يلزمهـا     . هذه الصناعة صالحيات  حصول على   الوتأسيسها لذاتها   ة أثناء   مبكرمرحلة  

 هـا يمكنو. لمعايير المالية لالرئيسيون   نمنفذوالنهم  حيث إ ،  رأس المال ب تهمومساهم مشاركة المحاسبين 

التي تـشمل   ى األنشطة والمنتجات التي تدر الدخل،        إل االبتدائيرأس المال الخيري    باالنتقال  بعد ذلك   

  .اعضوية، وذلك بهدف أن تصبح مكتفية ذاتيالاالشتراكات ورسوم المستخدمين، و

مبادرة معايير تقارير صناعة التمويل األصغر      ل اواقتصاديمن المفيد تجاريا     : التجارية نموذج األعمال  -4

أساس قوي أن تتطور بـسرعة  وجود مع يمكنها و. إحدى المؤسسات الكبرىأن تبدأ كجهد مدعوم من     

الـصناعة،  هذه  منتجات تعليمية إلى ما بعد قبول       ومن الممكن أن ينتظر إيجاد      .  دخلها الخاص  لتحقق

الكيانات لدى  الترخيص  بأو  خارجية  المعايير  إحدى هيئات ال  األفضل أن يتم ذلك عن طريق       من  وربما  

 .متخصصةال

على مصاغ وثنائي المستوى على إيجاد هيكل صغر ايير تقارير التمويل األمعينبغي أن تعمل مبادرة   

قسم وك، تتخذ من مؤسسة أم مقرٍ لهاأمانة كبدأ تينبغي أن و. األخرى ةيمعايير المحاسبالغرار هيئات 

كيان قوي قادر على ظهور سليم، ينبغي الس اسهذا األمع و. مستقل مسؤول عن وضع المعايير التقنية

   مقرا لهة القائمةيمعايير المحاسبإحدى هيئات المن بتمويله الخاص أو يتخذ لى قدميه الوقوف ع

  العامة اتالتوصياإلجماع وخالصة 

مناقـشات  المن خـالل  صناعة التمويل األصغر ما يناسب  الخيارات المتاحة للعثور على أفضل   دراسةتم  

، والتحليل الـدقيق لـردود الفعـل        ةلمحاسباأخصائيي  وذوي العالقة بالتمويل األصغر     مع  النطاق  واسعة  
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المدخالت القائمة على   استنادا إلى هذه العملية     و.  التمويل األصغر  لصناعةدراسة استقصائية   من  المستمدة  

  :التوصية الرئيسية التاليةمبادرة معايير تقارير صناعة التمويل األصغر قدم ت، بوجه عام

  تشجيع اعتماد المعايير

مؤسـسات  حـوافز   أن تكـون    لذا يجب   .  المستخدم تبني هو   ةالناجحالتقارير  ناصر  عمن  هام  ثمة عنصر   

هذه بعـض   و. للمعنيينالعتماد معايير التقارير المالية مصممة بشكل مناسب وذات قيمة          التمويل األصغر   

  :الحوافزبشأن لدراستها المختارة السمات 

  .ذوي العالقةمن عدد إشراك  -1

 .اتللحصول على المرئيإنشاء آليات  -2

 .الشهاداتمنح  -3

 .الخصوصيةتعزيز  -4

  .المتطلبات القانونيةوضع  -5

  اييرلمعلهيئتين من هيئات ااستعراض مفصل 

ة الدوليـة   يمعايير المحاسـب  المجلس   ماصغر ه التمويل األ تقارير  لمعايير  ثاقبة   رؤية   انقدمن ي اثمة نموذج 

)IASB (  ة المالية   يمعايير المحاسب الومجلس)FASB .(  المتعلقـة  المعـايير   وضـعتا    ينتالمؤسسوهاتين

  2.العالميبالمجال المحاسبي 

معـايير  مجلـس ال  ة الدوليـة و   يمعايير المحاسـب  الهذا التقرير، قمنا باستعراض تاريخ مجلس       ومن أجل   

 نامجلـس الوبـدأ   .  الخاصة بهما  طراألنماذج و الومقارنة  لهما  ة المالية والهياكل التنظيمية الحالية      يالمحاسب

، المعـايير الجمعيـات وأنـشطة     ونظرا لنمـو    . المهنيةالرابطات  ن داخل   اأنشطة لج ك عمل و  تيمجموعك

  . اليومينالحاليكليهما هي إلى صالليالمجلسين  ينلهذتطورت األعمال المحددة 

                                                 
ورز   أيًضا  نااستعرض  2 د ب تاندرد أن تم عرضها    . شرآات التصنيف، بما في ذلك وآالة موديز وس م ي ا ألنه  ول ى  رسومً تتقاضى   ة خاص ات شرآ اهن ا عل
  .ا على هذه المبادرةأقل انطباًقتعد  التجارية هانماذجألن والتي تقدمها، خدمات ال
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  )IASB(ة الدولية يمعايير المحاسبالمجلس 

محاسـبية  الاألجهـزة     من خالل اتفاق بين    1973عام  ) IASC(ة الدولية   يمعايير المحاسب اللجنة  تأسست  

المملكة المتحدة وايرلندا والواليات    وهولندا  والمكسيك  واليابان  وألمانيا  وفرنسا  وكندا  ومستقلة في أستراليا    ال

فـي البدايـة    كانـت   و. المحاسبية الدولية شروط  الوتوحيد الممارسات   إلى  الحاجة  ها  تدفعوالتي  المتحدة ،   

ممثلـين  يعينون  األعضاء  وكان  . وثالث منظمات دولية  دولة   13ينتمون إلى   مكونة من ممثلين متطوعين     

ـ ال  إضافيين   ينمراقب باللجنةمناء  األمجلس  ويضم  . لجانمختلف ال للعمل في   فنيا   امستشارواثنين    ونيتمتع

ة المالية  يمعايير المحاسب ال، ومجلس   )IOSCO(المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية      بحق التصويت من    

)FASB(اوغيرهلمفوضية األوروبية، ، وا.  

،  لدعم أنشطتها  طوعيةالستشارية  االمجموعات  الا من   عددIASC ((ة الدولية   يمعايير المحاسب اللجنة  وتضم  

المجلس االستشاري، واللجنـة    و،  المعاييرجنة تفسيرات   ول،  لمساعدة الفقراء  ةاالستشاريوتحديدا المجموعة   

بهـدف   1997مؤقـت عـام     الالسـتراتيجية   فريق عمل ا  للجنة  ا، شكلت ا   عام 25مضي  بعد  و. التوجيهية

الوطنيـة  المحاسـبية   في دمـج المعـايير      لهذه اللجنة   رئيسية  المهمة  وتمثلت ال . استعراض فعالية العملية  

  .والعالمية

تمثلـت رسـالتها     ،مؤسسة مستقلة  أطلقت عندما   2001عام  ة الدولية   يمعايير المحاسب اللجنة  عمل   وتتوج

لغـة  بالمتكاملة في العـالم     أسواق رأس المال    تزويد  ادفة للربح في الواليات المتحدة في       كمؤسسة غير ه  

ـ    يمعايير المحاسب الالكيان األم لمجلس    بمثابة   تأصبحو. التقارير المالية بخاصة  مشتركة    وة الدوليـة، وه

دم أكثـر   ليخاليوم  ما  وما زال هذا الكيان قائ    . ةيمعايير المحاسب الهيئة مستقلة لوضع    كتابع تم إنشاءه     كيان

  .تلتزم بمعاييرهدولة عضو  100من 

وضع معـايير التقـارير الماليـة       ) 1( :ة الدولية هدفين رئيسيين هما    يمعايير المحاسب المجلس  لدى  يوجد  و

تفسيرات التقارير  لجنة  تضعها  الموافقة على التفسيرات التي     ) 2 (، و ها وإصدار العرضالدولية ومسودات   

  ).IFRIC(المالية الدولية 

  الهيكل التنظيمي

الشكل أدنـاه   يبين  (هي  رئيسية  ة الدولية خمسة عناصر     يمعايير المحاسب المجلس  يضم  في الوقت الراهن،    

  ):كيفية تفاعلها
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مجلـس  علـى   ) مـوظفين ال يوجد   ،  أمين IASC ()22 (ة الدولية يمعايير المحاسب اللجنة  تشرف   •

منـذ  و.  عن جمع التبرعات   يةمسؤولوتضطلع بال ،  تهة الدولية وهيكله واستراتيجي   يمعايير المحاسب ال

، )6(أوقيانيـا   / سياأ، و )6( وأوروبا   ،)6(أمريكا الشمالية   : هذه المناطق يمثل األمناء   ،  2005عام  

التغييرات الدسـتورية أغلبيـة     تتطلب   و ،األمناء باألغلبية البسيطة  ويصوت  ). 4(أخرى  ومناطق  

  . األصواتثالثة أرباعب

المسؤولية ب) اثنين دوام جزئي  دوام كامل و    موظف   12(ة الدولية   يايير المحاسب معالمجلس  يضطلع   •

 ).IFRS(عن وضع معايير التقارير المالية الدولية الوحيدة 

 مـن   االتفسيرات للموافقة عليه  )  عضوا IFRIC) 14 تفسيرات التقارير المالية الدولية   لجنة  تضع   •

 .ة الدوليةيمعايير المحاسبالقبل مجلس 

ة يمعايير المحاسب المجلس  فيه  تشاور  يمنتدى  )  عضوا SAC )20لمعاييرللمجلس االستشاري   ايوفر   •

لتقـارير  لصـرامة   معايير  بوضع  تزم  ويل. عملهالمؤسسات المتأثرين ب  األفراد وممثلي   مع  الدولية  

عن طريق  الدولية  ة  يلمعايير المحاسب امجلس  االستشاري   المجلس   دعموي). IFRS(المالية الدولية   

 نشر مقاالت   يشملاألمر  وهذا  . الدولية في جميع أنحاء العالم    لتقارير المالية   اع اعتماد معايير    تشجي

 . والمشاركة في االجتماعات العامةداعمة لهذه المعايير

  .للمشاريع الفرديةخبيرة فرق عمل ك مجموعات العملتخدم  •

  Top#htm.restruct/restruct/com.iasplus.wwwاإلنترنت، شبكة موقع المعايير المحاسبية الدولية على  : المصدر

  :ة الدولية مزايا عديدةيمعايير المحاسبالمجلس الحالي ليوفر الهيكل التنظيمي 

مـن خـالل    من جمع األمـوال     ) IASC(ة الدولية   يمعايير المحاسب اللجنة  ل الهيكل القانوني    هيمكن -1

 شركات المحاسبة والشركات الدوليـة    وتمثل  . التبرعات ورسوم األعضاء والمساهمات الحكومية    

 . الرسومدافعي عضاءاأل

 اإلداريـة القضايا االستراتيجية والمهام     على أهمية    ة الدولية يمعايير المحاسب اللجنة  تركز مؤسسة    -2

 .ريرمسؤوليات منفصلة عن وضع معايير التقاك

هناك عمليـة   و. ياموضوعا تقييما   من تقييم فعاليته  المستقلة   واإلداريةاالستراتيجية  تمكنها األقسام    -3

 IFRIC تفسيرات التقارير المالية الدوليـة  ولجنة  SACلمعاييرلالمجلس االستشاري قيام لضمان 

 .الداعمة على نحو فعال ارهمادوأب
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ة يكيانـات المحاسـب   الالتعاون مـع    مع   ،كهيئة مستقلة  الدوليةة  يلمعايير المحاسب إن وضع مجلس ا    -4

لمعـايير  بهدف تنفيـذ االلتـزام با     عضاء في هذه الهيئات     األالنفوذ مع الممارسين    يمنحه  الوطنية،  

 .المحاسبية

 ،معلوماتسوى ال لهذه الصناعة   وال يقدمون    ،األمناء خبراء مستقلين في مجال المحاسبة والتمويل       -5

ة يمعـايير المحاسـب   اللجنـة   مؤسسة  من قبل   ويتم تعيينهم   . الحاكميةة أو   ال يشتركون في اإلدار   و

 .تابعةكيانات من خالل  ونعملي، وا من بين أعضائهم اختياره، ويتمالدولية

ة الدولية الحصول علـى     يمعايير المحاسب المجلس  يمكن ل لمعايير،  لمن خالل المجلس االستشاري      -6

مدخالت مـستمرة   بتقديم  المجتمع  وجوب قيام   رى  وي. همن المستخدمين النهائيين لمعايير   مرئيات  

 .لممارسات الحاليةوجعلها وفقًا لمن أجل تعزيز معاييره 

  النموذج المالي

) لمدة تصل إلى خمس سـنوات     (مالية  اللتزامات  االة الدولية من خالل     يمعايير المحاسب المجلس  يتم تمويل   

لمالية والبنوك المركزية، والمنظمـات الدوليـة       من شركات المحاسبة والشركات الصناعية والمؤسسات ا      

 عن  مستقلة وظيفة   تعدجمع التبرعات، والتي    بة الدولية   يمعايير المحاسب اللجنة  وتقوم  . والحكومية األخرى 

  .أنشطة المعايير

  )FASB (ة الماليةيمعايير المحاسبالمجلس 

ـ لالتابع  ة  يمبادئ المحاسب المجلس  وضع  ،  ةتاريخيمن الناحية ال    د األمريكـي للمحاسـبين القـانونيين      لمعه

، تـم تدشـين مؤسـسة       1973في عام   و. في الواليات المتحدة  ة  يالمحاسب واإلجراءاتمعايير  الالمعتمدين  

  :بهدفمستقلة  ةخاصكمؤسسة ) FAF(المحاسبة المالية 

  . وتحسينهاالتقاريرالمالية ومعايير المحاسبة معايير  وضع •

 .هذه المعاييرإطالع المعنيين على  •

ة يمجلس معـايير المحاسـب    وة المالية   يمعايير المحاسب ال مجلس   ، أي المعاييرمجالس وضع   إدارة   •

 .، والمجالس االستشارية (GASB)الحكومية

 .وضع المعايير والمجالس االستشاريةمجالس اختيار أعضاء  •

  . ونزاهة عملية وضع المعاييريةحماية استقالل •
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  األهداف الرئيسية

. ة عن وضع المعايير المحاسـبية للقطـاع الخـاص         يالمسؤولبة المالية   يالمحاسب المعايير يضطلع مجلس 

معـايير لجميـع    اللوضع  الالزمة  جميع الصالحيات والسلطات    ) FAF(مؤسسة المحاسبة المالية     همنحوت

تعترف و. هادفة للربح الغير  المؤسسات  القطاعين العام والخاص، و   مؤسسات   و ،غير الحكومية المؤسسات  

  .ارسميالمجلس معايير ب والمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 3والبورصةوراق المالية لجنة األ

، بما في ذلك ه وتثقيفتوجيه الجمهوربهدف والتقارير المالية وضع معايير المحاسبة في رسالته تتمثل و

وضع ية على ة الماليمعايير المحاسبويعمل مجلس ال. الماليةالبيانات مراجعو الحسابات ومستخدمي 

نشطة مفتوح األباب و. البحوث الكتساب رؤى وأفكار جديدةإجراء المفاهيم والمعايير المحاسبية من خالل 

  .عضاءمجموعات األعلى نحو نشط من طلب اآلراء باإلضافة إلى ، العامةلمشاركة ل

 1933عام الصادر أوكسلي قانون األوراق المالية األمريكي -، عدل قانون ساربانيس2002في عام 

  :ة المالية، بحيث يمكنيمعايير المحاسبمجلس التوسيع نطاق ب

  .كيان خاصتنظيمه ك •

 .مجلس األمناءيشكل أن  •

أسـهمها  تداول  ملاالرسوم من الشركات    بأوكسلي  - من قانون ساربانيس   109المادة  حسب  تمويله   •

 . والمبيعاتالسوقبناء على رسملة  في البورصة

 .األصوات بأغلبيةجراءات اإلن خالل اعتماد قرارات سريعة ماتخاذ ضمان  •

 .الحفاظ على المعايير الحالية لحماية المستثمرين •

تـأثير  "شبه حكومي لها    إلى جهاز   ة المالية   يمعايير المحاسب مجلس ال هذه التغييرات بشكل فعال     حولت  وقد  

  ."نالقانو

  الهيكل التنظيمي

الـصناعة، بمـا فـي ذلـك        األطراف المعنية بهذه    ة المالية من    يمعايير المحاسب العضوية مجلس   تتألف  

أعـضاء مجلـس    شـيح   ترويتم  . ، وغيرهم القانونيينالمصارف، وشركات المحاسبة العامة، والمحاسبين      

                                                 
واعتمدت .   للجنة األوراق المالية والبورصة هيئة تنظيمية لوصع المعايير المحاسبية المالية ومعايير التقارير للشرآات المتداول اسهمها في البورصة 3

  .  بالمسؤولية في المصلحة العامةأن القطاع الخاص أثبت وفاءهة وراق المالية طيلة تاريخها على القطاع الخاص بالنسبة لهذا الدور لدرجلجنة األ
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المعهد األمريكي للمحاسـبين  ) 2(رابطة المحاسبة األمريكية، ) 1: (راعيةمؤسسات مناء من قبل ثمانية     األ

ـ   ) 3(القـانونيين،    Financial Executivesومؤسـسة  ) 4(، واألبحـاث تثمارات رابطـة إدارة االس

International  ،)5 (  الحكوميةلشؤون المالية   واتحاد موظفي ا  ،)7(،  يـين محاسـبين اإلدار  المعهد  و) 6 (

  .رابطة صناعة األوراق الماليةو) 8(، الحكوميينوأمناء الخزانة والمراقبين للمدققين والرابطة الوطنية 

وتقـع  .  في الواليات المتحـدة    ربحالهادفة لل غير  إحدى المؤسسات   ) FAF(ة المالية   مؤسسة المحاسب تعد  

  .الكياناتهذه الشكل أدناه العالقات بين يوضح و. ك، كونيتيكترويويفروعها في نوجميع 

مع المستخدمين  عن كثب   ة المالية   يمعايير المحاسب يعمل مجلس ال  ة الدولية،   يمعايير المحاسب مجلس ال مثل  و

. بـشأنها والمشورة  يعلن عن المعايير ويقدم النصح       من القطاع الخاص     ا متسقً اصوتً يوفرحيث  . يينالنهائ

كـون  أن ي ة المالية   يمعايير المحاسب هدف مجلس ال  ة الدولية، كان    يمعايير المحاسب المجلس  كذلك أيضا مثل    

هياكل الوتتشابه  . ت الحالي  في الوق  ميزانيتهالتزام الحكومة ب   عن سيطرة الحكومة، على الرغم من        مستقالً

. ة الدولية يلمعايير المحاسب مع تلك الخاصة بمجلس ا    ة المالية   يمعايير المحاسب لمجلس ال التنظيمية والقانونية   

  .موحدةالمعايير ال وعاليةالالجودة ويشجع عضاء عتمد األتة يهيئة محاسبعبارة عن  األصلي هتنظيموكان 

   التمويليالنموذج

قـانون  بموجب   المحاسبةة المالية من رسوم دعم      يمعايير المحاسب تأتي أموال مجلس ال    ،في الوقت الحالي  

مـوظفي  ولمجلـس،   العاملين فـي ا   نفقات الرواتب واستحقاقات الموظفين     الوتشمل  . أوكسلي-ساربانيس

 مـن التكـاليف     %70ة الماليـة    يمعايير المحاسب مجلس ال رواتب  وبلغت  . البحوث، والمجلس االستشاري  

  .ةمصاريف إداريعبارة عن الباقي بينما ، 2007لية عام اإلجما

. ورسـوم العـضوية   والمنشورات  المنتجات  مبيعات  من  يأتي  تمويل  كان ال أوكسلي،  -ساربانيسقانون  قبل  

 مليون دوالر و  13.3عضوية  رسوم ال منشورات و المبيعات  بلغ إجمالي   ،  2002على سبيل المثال، في عام      

 و  2001في عـامي    و. وشملت النفقات تكلفة السلع المباعة والرواتب     . والي مليون دوالر، على الت    14.8

وهو ما يكفي  4 مليون دوالر على التوالي،6.5 ماليين دوالر و 9بلغت فوائض تشغيلية   لديها  ، كان   2002

  .ةي أو الحكومةالعاماألموال له العمل دون يتيح ألن 

                                                 
ه الحاشية مصدًرا تصف الحاشية السابقة بوجه عام لجنة األوراق المالية والبورصة، ويجب أن تذآر هذ. هنا" المرجع السابق" ال يمكن استخدام . [مرجع سابق  4

  .محدًدا بالنسبة لألرقام
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  كنموذجينة المالية ييير المحاسبمعامجلس الة الدولية ويمعايير المحاسبالمجلس  -4

الخصائص المـشتركة لمجلـس      بدراسة   )MRSI(مبادرة معايير تقارير صناعة التمويل األصغر       قامت  

ة المالية بمزيد من التعمـق فـي مجـاالت محـددة،     يمعايير المحاسبمجلس الة الدولية ويمعايير المحاسب ال

مـن هـذه    و.  التجارية الخاصة بهمـا    ماذج األعمال ون ةرسملالوالتنظيمية  وهياكل القانونية   الا  وخصوص

  .ةصغر والتوصيات التاليتناسب التمويل األما أفضل ها تناسب الخصائص، وضعنا نماذج محددة يبدو أن

  يالهيكل القانون

مجموعـة  داخـل   ة المالية   يمعايير المحاسب مجلس ال ة الدولية و  يمعايير المحاسب مجلس ال من  كل  يوجد مقر   

مما لربح،  هادفة ل غير  مسجلة كمؤسسات أمريكية    مؤسسات  بمثابة  المنظمات األم    عدوت. نات من الكيا  كبيرة

خيارات مرنة لجمع األمـوال     أيضا  كل يوفر   اهذا النوع من الهي   و. االجتماعيةرسالتها  شير بوضوح إلى    ي

الكيانـات   العديد من    تانالمؤسسويوجد لدى   . أو رسوم األعضاء  / الدعم الحكومي و  ومن خالل التبرعات    

الماليـة   دالمعايير والقواعفي تحديد المعين  دوره  لبيان  مستقل  القانوني  الميثاقه  كيان فرعي   كل  ولالفرعية،  

  .والمحاسبية

مجلـس  ة الدولية و  يمعايير المحاسب المجلس  بدأ  إذ  ا القانونية   ممن المهم للغاية فهم التطور التاريخي لهياكله      

للتخطيط طويـل   نتيجة  و. المنتسبةللجمعيات  تابعة  العمل  ال اتمجموعل اتكفعالية المالية   يمعايير المحاسب ال

  .الصناعةفي هذه  واالشتراكاالستراتيجية األوضاع طورا المدى، 

الهياكل القانونية محاكاة مبادرة معايير تقارير صناعة التمويل األصغر ي أن تحاول  ينبغ:التوصية 

من المستمدة ة المالية، واالستفادة من الدروس يايير المحاسبمعالة الدولية ويمعايير المحاسبال يلمجلس

أو التمويل األصغر الخدمية القائمة  اتمؤسسداخل إحدى ا أيضويمكنها أن تتطور .  الطويلاتاريخهم

ن مممثلين عامة باإلضافة إلى أمانة استضافة  ههو خلق كيان يمكنمن ذلك هم لكن األ. رابطة منتسبة

ليس من الضروري و  بصفة قانونية،جمع األموالي أن هيمكنوالتمويل األولي،  عنالموقعة الجهات 

 .بناء مؤسسة جديدة
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  الهيكل التنظيمي

هيئة تعالج ، حيث ثنائية المالية إطار يمعايير المحاسبمجلس الة الدولية ويمعايير المحاسبالمجلس يستخدم 

عين أعضاء مجلس اإلدارة، تستراتيجي، ومهام اإلدارة والتخطيط اال –المسجلة  المؤسسة –مركزية 

المجالس، والتي يطلق عليها المجالس االستشارية التقنية، دارية اإلوحدة وتعين هذه ال. جمع األموالتو

مجموعات مهتمة من عدة الذين ينتمون إلى المختصون وتتشكل المجالس من . بشكل مستقلنها تعمل كول

  .ة في القطاع الخاصيحاسبهيئات المالالمستخدمين النهائيين مثل 

ة يمعايير المحاسبمجلس الة الدولية ويمعايير المحاسبالتابعة لمجلس ال ةير الفنيايالمعويكون ألقسام وضع 

ضع القواعد يواألفراد نشطة األيفصل بين " جدار حماية"واجبات، فضال عن  للا تقديرياتحديدالمالية 

زيد من شأنه أن يهذا و. والدفاعيل المثال، في جمع األموال ، على سبهؤالء الذين يعملونوالمعايير من 

هذه  ويحفز اعتماد ،لقراراتلوالفنية موضوعية الالمزايا بلمستخدمين ويطمئن امن الشفافية والثقة، 

  .المعايير

 إداريةمعايير التقارير المالية أقسام التي تعد التمويل األصغر ينبغي أن يوجد بمؤسسة : التوصية 

وينبغي " ادوا القط مفتاح الكرار "هذا سوف يقلل من خطرو. وضع القواعد والمعاييرة خاصة بمستقل

 .ن اإلدارة وجمع األموال والتسويقعا ا واضحتحديدتحديد مهام وضع المعايير 

  ةلرسملا

منافع ك" متواضعة ة بدايالمعايير المحاسبية الدولية ومجلس المعايير المحاسبية الماليةمجلس كل من  بدأ

لجمعيات  اا امتدادمفي البداية باعتبارهواضحة " مراكز تكلفة"ا أيضكما كانا . في ضوء رسالتهما "عامة

  .سبعينيات القرن الماضيالمحاسبة في 

الجهود وتم تمويل . في مختلف الصناعاتتتشابه المعايير وضع التي بذلت مبكرا بهدف جهود ويبدو أن ال

إلى  ينرسوم المستخدماستندت مبادرة تشغيل بمجرد أن تواجدت ، والجمعيات هذهلبرامج داخل كاألولية 

من الناحية االكتفاء الذاتي يتمتعان بتين الناضجالمعايير مؤسستي كل من و .هامبيعاتوحجم المؤسسة 

  .برامج مدعومة ضمن عضوية مهنية محددةكانطلقا ا م، لكنهةماليال
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في  ةالمدعوممن المساعدات  تقارير صناعة التمويل األصغر تستفيد مبادرة معاييرسوف : التوصية 

مشاركة وهي بحاجة إلى . الصناعةحصولها على صالحيات هذه وأثناء تأسيسها لذاتها وقت مبكر 

مع رأس المال و. لمعايير الماليةن الرئيسيون لمنفذوالرأس المال ألنهم هم ب تهمالمحاسبين ومساهم

 .الدخللتحقيق  تطور األنشطة والمنتجات أنها الخيري، يمكناالبتدائي 

  التجاريةاألعمال نماذج 

مجلس المعايير من كل يعد و. من نماذج الدخلمتنوعة معايير مجموعة لدى هيئات البصفة عامة يوجد 

قانون الدعم قد و. من الناحية المالية اذاتيمكتفي المحاسبية الدولية ومجلس المعايير المحاسبية المالية اليوم 

وحصوله على ، 2002عام أوكسلي -قانون ساربانيسبتمرير مجلس المعايير المحاسبية المالية األمريكي 

مجلس المعايير المحاسبية الدولية وتشتمل نماذج األنشطة التجارية لكل من . األمريكية يتمويل الحكومال

  :على ما يليومجلس المعايير المحاسبية المالية 

  .اد العضويةاتحالدعم األولي كجزء من  •

 .رسوم العضوية التي تم جمعها من جميع األعضاء •

 .ين بناء على الحجم والمبيعاترسوم المستخدم •

عقد تعليمية مثل المنشورات والتدريب على استخدام المعايير و       التي غالبيتها منتجات    المنتجات   •

 .المؤتمرات

  .المستمر توفر الدعم المالي فاوقأ •

وضع هيئة  ،مجلس المعايير المحاسبية المالية/  المعايير المحاسبية الدوليةمجلسنموذج اتبع  :التوصية 

ا من خالل األنشطة أن تصبح مكتفية ذاتيوطالبها ب.  القائمةاتالمؤسسإحدى ولية داخل المعايير األوضع 

ية أجل تطوير المنتجات التعليمو ،الدخل مثل االشتراكات ورسوم المستخدمين ورسوم العضويةتدر التي 

المعايير أو إلحدى هيئات هذه المنتجات تعهيد ويمكن .  واعتمادهاالمعايير الماليةهذه الجهة بحتى تلتزم 

 .لكيان متخصصترخيصها 
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  التنظيميةالخيارات 

مـن  بالترتيـب   وهي مدرجة   . صغرتمويل األ صناعة ال أدناه أربع خيارات لتنظيم هذه المبادرة في        يوجد  

   ة يمعايير المحاسب مجلس ال  ل والتوصيات الواردة أعاله  التطور  مراحل  ا، وتستند إلى    األبسط إلى األكثر تعقيد

  .مجلس المعايير المحاسبية المالية/ الدولية

   من الخبراء لوضع المعاييرتطوعيةإنشاء لجنة  -1

ة الدولية ومجلس المعايير يمعايير المحاسبمجلس الكل من تكونت الهيئات الدولية األولية ل :المؤيد

مجلس المعايير يضم و. المحاسبية المالية من ممثلين متطوعين وخبراء من المنظمات األعضاء المؤسسين

لوقوف على ألجل الجنة توجيهية ولجنة استشارية منها المحاسبية الدولية لجان أخرى تدعم هذه المبادرة، 

المشاركة للموظفين لمؤسسات سمحت اإذا إال عمل بشكل ناجع الاللجان لهذه ال يمكن و. القطاعهذا  ءراأ

 ينكممثلواالعتراف بهم الموظفين هؤالء صالحيات الصناعة هذه قبلت و لهذه المبادرة، همتكريس وقتب

  .لذوي العالقة ينشرعي

التقدم على إحراز ويعتمد . لية مع مرور الوقتافائدة هذا النوع من اللجان أقل فعقد تصبح  :المعارض

 ،ا قيود على نشر المعاييروهناك أيض. خرىاألولويات األمع ا دائمتنافس  ياألمر الذيالمتطوعين، وقت 

  .) لاللتزامطوعيتالساس األوالمشاركين للوضع التطوعي لهؤالء ا ، نظروفوق ذلك( والكفاءة ،والسلطة

   القائمةدعمات الأو منظماألصغر التمويل في إحدى مؤسسات  المبادرة ضع -2

دعم فريق بهدف أمانة  ري توفات التمويل األصغر القائمةمؤسسلالداعمة نظمات إحدى المبإمكان  :المؤيد

 إلطالق المبادرة بدعم أولي في ة سليمةطريقيعد هذا و. وذوي العالقة الخبراء يضماستشاري أو تقني 

، اقترح التقاريرلصناعة بشأن اعتماد معايير في هذه ااستقصائية أجريت مؤخرا في دراسة و. شكل منح

، والمجموعة االستشارية )MIX(تبادل معلومات التمويل األصغر مركز شبكة سيب، ولمستجيبون ا

، هموصولوالمشاركين في ضوء راحة همية خاصة باأل" المقر"اختيارويتسم  CGAP.(5(لمساعدة الفقراء 

بعد و. دوليةة اليمعايير المحاسبمجلس الخارجية مثل اللمجموعات المقدمة لواألهم من ذلك كله، الصورة 

  .أوصوا بشكل جماعي بشبكة سيبالثالث، المؤسسات حوار مستفيض مع هذه 

                                                 
ل األصغر،   انظر   5 سات التموي ة لمؤس ارير المالي ايير التق صائية لمع ة االستق ذآرة الدراس ذه   [.www.seepnetwork.orgم دد له ط مح اج راب أحت

  ].المذآرة
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لضمان رسمي مكتوب أو اتفاق في ترتيب جديدة المعايير هيئة المقر وضع أن يكون ينبغي : المعارض

المؤسسة أما السيناريو األسوأ سيكون الرقابة المفرطة من جانب . الفصل بين األدوار والمسؤوليات

لتقويض قد يكفي وسط الحل الحتى تصور .  للخطرعهاض يتم و معاييرةأيتعرض يمكن أن مضيفة، التي ال

شيء بعمل المنظمة األم قامت إذا " العالمة التجاريةخطر "باإلضافة إلى ذلك، هناك. الموضوعية والقبول

  .ريراالتقرفع معايير د ونتائج عكسية لجهذو 

  م بذاتهقائالمستوى هيكل ثنائي إنشاء  -3

بمـا  (دارة منفصلة   إة الدولية ومجلس المعايير المحاسبية المالية       يمعايير المحاسب لكل من مجلس ال    :المؤيد

سـقف  مستقلة تحت   الكيانات  ومن الممكن أن تظهر ال    . وضع المعايير لفعلية  ومهام  ) في ذلك جمع األموال   

، يةواالسـتقالل الدوام  ه أن يكفل للجنة     هذا من شأن  و. واجبات واألفراد المظلة واحدة فصل واضح للمهام و     

  .بوضوحمقصدها ورسالتها وتحديد 

الهيكل الذي يكـون   أو يةلجنة التطوعالمن  أكثر  كثافة رأس المال    على  قائم بذاته   الهيكل  يقوم ال  :المعارض

  .تجاريةالعالمة الاالعتراف ببدون بدأ يكما أنه . مؤسسة قائمةمقره داخل 

  القائمةة يالمعايير المحاسبمجالس دى داخل إحالمبادرة ضع  -4

مثل (أكبر راسخ كجزء من كيان و. جديدةاللمبادرة لا ا كبيرهذا الخيار نفوذًأن يمنح من شأنه  :المؤيد

ويوجد . ها أو دعمعلى تمويل األنشطةأن يوافق المستضيف ، يمكن )ة الدوليةيمعايير المحاسبمجلس ال

ية في الوقت الراهن مجموعات عمل تتناول المعايير في القطاعات مجلس المعايير المحاسبية الدولدى ل

الدراسة االستقصائية التي أجريت هذا هو الخيار األفضل في وكان .  األمرسابقة لهذاولذا توجد األخرى، 

6.ما يقرب من ربع المستجيبينوقد اختاره الصناعة، في هذه ا مؤخر  

وضع معايير التمويل إلى ة الدولية في الجهود الرامية يحاسبمعايير الملم يتم إشراك مجلس ال :المعارض

المزيد يتعين القيام بكمبادرة تجارية، عن األضواء صغر تمويل األتواري الل انظرو. حتى اآلناألصغر 

مجلس المعايير المحاسبية التابعة لعمل الوقد تطورت كافة مجموعات . من العمل لتحقيق هذه اإلمكانية

احتمال فقد السيطرة من قبل ويعد . المحاسبة يألخصائيكبير اإلشراك التدريجي، مع حو على نالدولية 

  . مثار قلقهذا النهجلممارسي مهنة التمويل األصغر 
                                                 

  . المرجع السابق 6
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مناقشة مستفيضة إجراء األصغر لتمويل لصناعة اتحديد األنسب الهادفة إلى هذه الخيارات اقتضت دراسة 

مهنة المحاسبة والردود أخصائيي وشملت التوصيات من  ،صغراألالتمويل ذوي العالقة المهتمين بمع 

هذه نقدم استنادا إلى هذه العملية واسعة المدخالت، و. الصناعةهذه التي أجرتها  ئيةاالستقصاالدراسة على 

  :التوصية المختلطة

يير مبـادرة معـا   ضـع   ثنائي المستوى، لكن    وهو هيكل   ،  3الخيار رقم   تجاه تحقيق   العمل   :التوصية 

ومـن  ). 2الخيار رقـم    (عامة  أمانة  أم ك في منظمة    مبدئيا   )MRSI(تقارير صناعة التمويل األصغر     

حتـى  المبـادرة   في تنمية   الهدف  ويتمثل  . القائمة اتمؤسسإحدى ال دارة المبادرة من    الممكن أن تأتي إ   

لة، قـادرة علـى     مستققوية  هيئة  يمكن أن تنشأ     ،سليمال ومع وجود األساس  . تصبح هيئة عاملة ممثلة   

معـايير  إحـدى هيئـات ال    داخل  توضع  أو  / مواردها المالية الخاصة، و   تمتلك  ،  االوقوف على قدميه  

 .)4الخيار رقم (ة القائمة يالمحاسب

  صناعة التمويل األصغرعلى تطبيق أفضل الممارسات  -5

قامت معايير، ولل هيئةتطوير " يةكيف"و" ماهيةب" فيما يتعلقصناعة التمويل األصغر تعمل بدأب ظلت 

معايير المؤسسات بعد تحليل و. عدد من الهيئات المعنية بوضع المعايير في مختلف الصناعاتبدراسة 

كيان مزدهر إلنشاء ، حددنا العناصر األساسية )الملحقفي  2 و 1انظر الجدولين ( تهاومقارنمختلفة ال

  .ةناجحبصورة  لوضع المعايير في صناعة التمويل األصغر

  صر الرئيسية للنجاحالعنا

من القبول من كاٍف  قدرٍ ةهيئات المعايير الناجحكافة يكون لدى يجب أن  .مع ذوي العالقةبناء الثقة  -1

صناعة االتصاالت الالسلكية قبول معاييرها من خالل اللجوء إلى المصلحة وقد كفلت . هاممارسيجانب 

ة الدولية ومجلس المعايير المحاسبية المالية، يالمحاسبلمعايير مجلس اأما . الفاعلة الشركاتلكبرى الذاتية 

التي قمنا المؤسسات كافة ليس لكن . الشركاتوالتزام المحاسبة مشاركة أخصائيي تمثل ذلك في فقد 

 اتطلب وجودتعملية تطورية عبارة عن وضع المعايير حيث إن . العامالمشاركة أو القبول ب تتسمبدراستها 

 .العتمادها على نطاق واسع مافي صناعة مزدهرا 

أن ، ويجـب    ثقةقادمة من موضع    على أنها   هذه المبادرة    ىينبغي أن ينظر إل    .دعم استقاللية المبادرة   -2

علـى نطـاق     تهـا ، وتغطي تها، مع المحافظة على استقالليتها وشفافي     "التأسيس) "أو شرعية (قبول  تحظى ب 
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بشكل كبير على عدد قليـل مـن        تعتمد  حكومي أو   ن  كياأال يديرها   لدعم موضوعيتها، ينبغي    و. الصناعة

فـإن  ،  القائمة مقرا لهـا    اتمؤسسالمعايير هذه تتخذ من إحدى ال     وإذا كانت هيئة    . المؤسساتالشركات أو   

  .حاسمةتعد  والتصور العام لهذه االستقاللية يةستقاللاالالجهود المبذولة لضمان 

السعي جاهدا للحصول على الكيان على هذا وجب إذا . رأس الماللوالكافي المنتظم تدفق الضمان  -3

 ةضحي بمعايير عادليويمكن أن ينظر إليه على أنه للخطر  ةموضوعيالفإنه يعرض سمعته المال، رأس 

لذا من .  المنتظميتدفق النقداللضمان  اأوقافًالمعايير وضع بعض هيئات تمتلك لذا . من أجل جمع األموال

الجهات المنح الكافي أو دعم دعم ) 1(األصغر تمويل صناعة المعايير ة هيئلدى يكون الضروري أن 

، وفي الوقت الراهن. السوقتتطلبها قيمة منتجات ) 3(أو /الشتراكات، وقدر كاف من او) 2(، المانحة

للنظر ا األكثر لفتًلكن  بالفعل ةالمدعومالمساعدات توجد و، بالصغر والتفتتاألصغر مجال التمويل يتسم 

من ، التمويل األصغرصناعة لحراك ا نظرو.  الخاص بهالتقاريرمعايير نشاط ال يوجهون لمحاسبين اأن 

من مدعومة دعما خيريا أو كون مدعومة تأن على المدى القصير صغر األكثر واقعية لمبادرة التمويل األ

  .المانحينقبل 

هذه أحد األهداف المثلى في ربط يتمثل  .صناعة التمويل األصغر في الوقت الراهنب ربط الجهود -4

دى لال يتوفر و. ة الدوليةيمعايير المحاسبمجلس المعايير التقارير المالية مثل أكبر من هيئات هيئة بالجهود 

الستخدام المعايير أو إنجازات  أو سجل الصناعةتماسك  وأنطاق الاألصغر حتى اآلن التمويل مبادرة 

قيام لنظرا و. ة الدوليةيمعايير المحاسبمجلس المع لالرتباط محاسبة ال يأخصائيمن قبل الكافي االهتمام 

أصبحت تخضع لرقابة وألنها التجاري رأس المال جذب المزيد والمزيد من بصغر تمويل األالمؤسسات 

أن تكون حاسمة ويجب سوف  ةالماليالتقارير معايير فإن كيانات خاضعة للتنظيم، كالبنوك المركزية 

  . الدوليةالتي تحكم الكيانات التجاريةوالتقارير يير المحاسبة مع معاتتوافق 

تعزيز ويتعين عليها . هذه المبادرة داخل صناعة التمويل األصغر في البدايةتبقى ومن المنطقي أن 

زيادة عدد مؤسسات التمويل األصغر و، )IFRS( معايير التقارير المالية الدولية من قبيلبوسائل الكفاءات 

المحاسبة، والتحرك أخصائيي  مع الحوار أفضل الممارسات في مجال التقارير المالية، وتعزيز التي تتبع

ألعمال التجارية اب الخاصة الدوليةالتقارير المالية على سبيل المثال، معايير (دولي منتدى إقامة نحو 

المعايير المحاسبية مثل مجلس القائمة  ؤسساتمالعالقات مع تنمية ال، و)الصغيرة أو المؤسسات المالية

نحو لعمل على انموا قل األصغر تمويل األالعزز بيئة تشجع مؤسسات هذا من شأنه أن يو. الدولية

  .معاييرالعمل األمر الذي يدعم ، االلتزام
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 معزوالًاألصغر التمويل من الممكن أن يكون  .صغرلتمويل األصناعة اخارج معايير الهيئات إشراك  -5

صناعة التمويل المعنيين بذوي العالقة من إشراك طيف كبير ك من األهمية بمكان ، لذلمركز ذاتياو

 الخبرة الالزمة لمواصلة هذه ،السائدةالتقارير المالية  بمعايير يلتزمون الذين ،نوالمحاسبويمتلك . األصغر

الدولية عملية ة يمعايير المحاسبمجلس المجلس المعايير المحاسبية المالية وأعد وقد . ها ودعمالمبادرة

صناعة ويمكن ل. ة المهنيةيالعمل من خالل القنوات المحاسب، باإلضافة إلى طريقة تنظيمية لوضع المعايير

  .ذوي العالقةهيكل مماثل لخدمة إقامة التمويل األصغر 

باإلضافة إلى عدم فهم معايير . أو الهيئات المهنية الوطنية/ لعمل مع الحكومات ول اتبناء القدر -6

البنوك ولوائح المعايير المحاسبية (الوطنية المتطلبات التنظيمية ما تتنافس ا كثيراعة التمويل األصغر، صن

، يجب صناعةهذه ال شموليةلتعظيم و.  التمويل األصغرمع جهود صناعة) مختلفةالبلدان الالمركزية في 

مع الحكومات والمحاسبين التواصل  )MRSI(مبادرة معايير تقارير صناعة التمويل األصغر  تعرفأن 

ينبغي الوطنية، الشروط يجب أن تتبع التمويل األصغر المنظمة ألن مؤسسة ونظرا . في جميع أنحاء العالم

واللوائح مبادرات الشمل تليكفي بما واسعة النطاق صغر لتمويل األلالموضوعة التقارير معايير أن تكون 

معايير تقارير مبادرة ل ةعمادالعالمية الحركة الظر إلى بالنخاصة الوطنية، وكذلك المعايير الدولية، 

  .صناعة التمويل األصغر

  تشجيع اعتماد المعايير

. قبول االلتزام بهاوباعتمادها إقناع األخصائيين  ومعايير التقارير الناجحة هعناصر  من مهمثمة عنصر 

مبادرة تعين  األصغر بحيث حوافز لمؤسسات التمويلالصناعة التمويل األصغر ومن الضروري أن تضع 

من تم اختيارها خمسة حوافز وفيما يلي أدناه . هاالخاصة بقيمة المعايير تقارير صناعة التمويل األصغر 

  .األصغرالتمويل ذوي العالقة بمناقشات مع المن واألخرى المعايير وضع هيئات 

 معايير تقـارير صـناعة      مبادرةمن الضروري أن تشرك      .ذوي العالقة من  مجموعة كبيرة   إشراك   -1

الذين سيستفيدون  الذين يتسمون باألهمية و   في صناعة التمويل األصغر     األطراف الفاعلة   التمويل األصغر   

الخبـراء  وذاتها، والجهات المانحة،    األصغر  مؤسسات التمويل   األطراف  وتشمل هذه   . معاييرالمن تحسين   

مـوردي  ، والمستثمرين باإلضافة إلى     ت التصنيف ووكاالنظم معلومات اإلدارة، والشبكات،     لاالستشاريين  

هـؤالء فـي    ذوي العالقـة    جميع  تضمين  ويجب  . نظم معلومات اإلدارة  شركات برمجيات   الخدمات مثل   

  .لكي تتسم بالنجاحالتقارير معايير وضع الهادفة إلى د وجهمن مراحل بذل الالمراحل المبكرة 
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يقدمون إلى منتدى   التقارير  مي المعلومات المالية ومعايير     مستخديحتاج   .لتقديم المرئيات إنشاء آليات    -2

ويجب أن تتدفق   . تغييرات في تقاريرهم  إجراء  الحصول على التحديثات التي تتطلب      وكذلك  ،  فيه مرئياتهم 

مـن هيئـات     هما يتم إنشاء  و. بوجه عام التمويل األصغر   المعايير وصناعة   مجالس  المعلومات بحرية بين    

لـذوي  السماح  لذا فإن   . العمليةهذه  تفاعالت وقنوات اتصال ومنشورات دورية إلدارة       ومحافل  إلى  حتاج  ي

ـ زيـد   يمن شأنه أن      صوتهم لسماع صوت في هذه العملية وتوفير آلية رسمية         مأن يكون له  العالقة ب  ن م

 .مبادرة معايير تقارير صناعة التمويل األصغر لمقبوله

تمويـل  تقـارير ال على اعتماد معـايير  الشهادات منح لية عممن الممكن أن تشجع . الشهاداتمنح  -3   

غير هادفـة للـربح   ة عالميوهي رابطة . Wi-Fi Allianceرابطة تمنحها صغر، مثل الشهادات التي األ

برنامج أطلقت  ن  أمنذ  و. نمو الشبكات المحلية الالسلكية   ب شركة من الشركات األعضاء المهتمة       300تضم  

 "شـعار  هذا الرابطـة  وتفحص  ."Wi-Fiمعتمدة من "بأنها  منتج 4،000يد تم تحد، 2000عام االعتماد 

Wi-Fi ويعـد  .  للحصول عليـه  المؤهلةعلى المعداتبه إال سمح ال تكعالمة تجارية مسجلة، و"  المعتمد

  .هاوأكمل عملية صارمة لضمان الجودةبالتزم أن حامله بإثبات لآلخرين بمثابة الشعار 

الوصول مثل االعتماد ترى مزايا عندما التقارير صغر معايير تمويل األالسسات مؤتتبنى ومن المرجح أن 

التي تم إجراء  –مؤسسات التمويل األصغر من العديد  توذكر. رأس المال االستثمارياألفضل إلى 

خاصة إذا  –توفير الوقت بأيضا  ونوهت.  لذلككنموذجالتمويل األصغر شفافية جوائز  – معهامقابالت 

حافز رئيسي ك – العتمادجل األالمعلومات التي تم جمعها  بلمانحين والمستثمرينتقارير اتزويد ضا أيتم 

التمويل صناعة معايير حول ية التي أجريت مؤخرا ئاصالدراسة االستقفي التقارير العتماد معايير 

  .أكثر جاذبيةيير المعاهذا من شأنه أن يجعل اعتماد ف، لالعتمادن يالمستثمروفي حال قبول . صغراأل

) Global Reporting Initiative(العالمية رفع التقارير مبادرة تمنح مؤسسة  .الخصوصيةتعزيز  -4

وتشجع . تهاومكافأالنتيجة النهائية الثالثية  في أنشطة اتفانيهتقديرا لخاتم الموافقة للشركات المشاركة 

ملتزمة اللمؤسسات ايضم صفوة ي نادي العضوية ف Baldridgeجوائز التميز التي تمنحها مؤسسة 

ا من ا كبيرا ما يتطلب استثمار وغالبةماالصربالتطبيق ويتسم . لمعايير التشغيليةمن امستويات عالية ب

  . فيهاتهاتكملها بعضويالمؤسسات التي تعتز الوقت والمال، لذلك 

ذوي قبول لكن  ،معاييرال إلى قوة القانون بالتأكيد الحاجةامتالك يحفز . القانونيةوضع الشروط  -5

أوكلي مثال ساطع في الواليات المتحدة، وعلى الرغم من - ساربانيسويعد قانون. مهمأمر زال ما العالقة 
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، )ISO(المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ولعل . واسع االنتشاريحظى بدعم بعض التذمر يبدو أنه وجود 

  7. على ذلك أفضل، مثالعالدنيا للتصنيالتي تحدد مستويات السالمة 

   خاتمة-6

هادفة جهودها الرامية إلى تطوير مؤسسة تواصل كي   طويالًاصناعة التمويل األصغر طريقًقطعت 

 ةرؤوس األموال التجاريونظرا لجذب قطاع التمويل األصغر ل. ها وتعزيزلوضع معايير التقارير المالية

واإلفصاح التي تعزز االتساق والشفافية والمقارنة مالية التقارير المعايير فإن وإشراف البنك المركزي، 

هيئات المعايير األخرى، ال الكثير لتستفيد من صغر تمويل األوتمتلك صناعة ال. ةكون حاسمتسالكامل 

  .الدخلوتحقيق عضوية والمنتجات تنظيم الالهياكل وبسيما فيما يتعلق 

يتأتى لن و.  معايير تقارير صناعة التمويل األصغرمبادرة بالنسبة لأمر حتميذوي العالقة إشراك ويعد 

 الجهات الفاعلةمن لطيف كبير النجاح من مؤسسة واحدة أو شخص واحد، ولكن من الجهود المتضافرة 

  .تحقيق هدف مشتركوذلك لفي التمويل األصغر 

                                                 
ة      )ISO(منظمة الدولية للتوحيد القياسي  ال 7 ة أو تابع زة حكومي  منظمة غير حكومية تكونت من المؤسسات العامة والخاصة، والعديد من أعضاءها أجه

ة اص        . للحكوم اع الخ ي القط صناعة ف ذه ال ات ه م رابط رون ه ضاء آخ اك أع ع ال(وهن ي   موق د القياس ة للتوحي ة الدولي ت  منظم بكة اإلنترن ى ش :  عل
htm.about/iso/org.iso.www://http.(  
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مذكرة مفاهيم لجنة معايير ": 2008 ديوك ميبا،بيل تاكر، وروث و، ميتوفي د، بيتر، بلين ستيفنز، ستيف واردل، راوول

 ،الخدمات الماليةلمجموعة عمل التابعة ألصغر االتمويل معايير تقارير ل، اللجنة الفرعية "صغرالتمويل األ

  detail/article/content/org.seepnetwork.www://http/6172 .سيبشبكة : واشنطن، العاصمة

). مايو( CPA مجلة " والملك العام، ة العاماألموال: ةة المالييمعايير المحاسبمجلس التمويل : 2004، .آر.جيويليامز، 
21349952n_ai/200405_is/5346qa_mi/articles/p/com.findarticles://http  

  

لمجموعـة عمـل    فرعية  اللجنة  وهي تمثل بؤرة تركيز ال    . صغرمعايير تقارير صناعة التمويل األ    تدعم شبكة سيب مبادرة     

 : االنترنـــتعلـــى شـــبكة مـــشروع الاالطـــالع علـــى معلومـــات ويمكـــن . لخـــدمات الماليـــةا

6172/detail/article/content/org.seepnetwork.www://http . مؤسسة  تولتشن منهذا التقرير درو كتبSocial 
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  ملحق

  )MRSI(مبادرة معايير تقارير صناعة التمويل األصغر مؤسسات ذات مجالس معايير تم فحصها من قبل : 1الجدول رقم 

AAA رابطة المحاسبة األمريكية  

AICPA المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين المعتمدين  

AIMR  الواليات المتحدة(رابطة إدارة االستثمارات واألبحاث(  

FAF   تدير مجلس المعايير المحاسبية المالية(مؤسسة المحاسبة المالية(  

FASB   الواليات المتحدة(مجلس المعايير المحاسبية المالية(  

FEI    مؤسسة Financial Executives International  

 

GASB  الواليات المتحدة(مجالس المعايير المحاسبية الحكومية(  

GFOA  الواليات المتحدة(لتمويل الحكومي رابطة مسئولي ا(  

GRI  مؤسسة مبادرة رفع التقارير العالمية  

IAS المعايير المحاسبة الدولية  

IASB  مجلس المعايير المحاسبية الدولية  

IASCF لجنة المعايير المحاسبية الدولية  

ICCO  المنظمة االستشارية لالتصاالت الدولية  

IEEE   واإللكترونياتالكهرباء معهد مهندسي  

IFRIC  لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية  

IFRS  معايير التقارير المالية الدولية  

IOSCO
  

  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

ISO  المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  

NIST  المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا  

NADACT  الواليات المتحدة(قين والمراقبين وأمناء الخزانة الحكوميين للمدقالرابطة الوطنية(  
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  لتمويل األصغرلالمالية تقارير النماذج األعمال التجارية المدروسة من قبل مبادرة معايير : 2الجدول رقم 

 

 
 مجموعة عمل األداء االجتماعيعالميةمؤسسة مبادرة رفع التقارير المجلس المعايير المحاسبية الدوليةمجلس المعايير المحاسبية المالية

   الكيان القانوني

  مؤسسة

 

  مؤسسة

 

 مؤسسة
شبكة النظراء المتطوعين من أخـصائيي

التمويل األصغر والشبكات التـي تنـدرج

  تحت مظلة مركز التمويل األصغر

ى تقارير اآلثار االجتماعية المترتبة عل     )الدولية(المحاسبة  )الواليات المتحدة(المحاسبة  

 األعمال التجارية 
 التمويل األصغر

 8يتم ترشيح مجلس األمناء من قبل        اإلدارة
مصارف أعضاء وشركات المحاسبة    

والمحاسبين القـانونيين المعتمـدين     

  .وغيرهم

خبراء مـستقلين فـي( أمين   22تضم  

  ).المحاسبة والتمويل

التصويت باألغلبية البسيطة، وتتطلـب

ثة أرباعالتغيرات الدستورية أغلبية ثال   

 .األصوات

 خبيـر16يتشكل مجلس اإلدارة مـن      

بالتنمية والمحاسبة واألعمـال التجاريـة

.والحكومة والمنظمات الحكومية الدولية

 .ينتخبها أعضاء مجموعة العمل

تـم جمـع( مليون جنيه إسترليني     16  2 2008 مليون دوالر لعام 41.4  حجم الميزانية

  ) مليون جنيه إسترليني12.5

 مليون دوالر فـي     5-4در بحوالي   تق

 .العام
 مشروعات األمـوال المحـددة ومـنح-

  .المساعدات الفنية

 . ميزانية التشغيل غير معروفة-

  :هيكل ثنائي المستوى الهيكل التنظيمي

 المؤسسة مسؤولة عـن التخطـيط-

االستراتيجي وتعيين موظفي المجلـس

  .وعن التمويل

 . يضع المجلس المعايير-

  :ئي المستوىهيكل ثنا

 المؤسسة مسؤولة عـن التخطـيط-

االستراتيجي وتعيين موظفي المجلـس

  .وعن التمويل

 . يضع المجلس المعايير-

   مجلس اإلدارة-

   مجلس ذوي العالقة-

   اللجنة الفنية-

   األمانة العامة الدولية-

  

المجموعة التطوعية وفق الهيكل التنظيمي

 للشبكة

 الـدعمالتمويل مـن خـالل رسـوم       الدخل

المحاسبي التي تلتزم بها الحكومة وفقًا

ــانون  ــانون ســاربانيسلق -ق

 األمريكي الـصادرأوكسلي

 2002عام 

ــنوات5 (- ــسات)  س ــن المؤس م

المحاسبية والـشركات والمؤسـسات

المالية والبنوك المركزية والمنظمـات

  .الحكومية

 . التمويل نسبي حسب الحجم-

تحصل على دعـم عينـي مـن قبـل          

 بما في ذلك مؤسسات التنمية      األعضاء،

ومشروعات البنك الدولي والـشركات     

الدولية وبنـوك التنميـة والحكومـات       

 .والمؤسسات

يتم تمويل األنـشطة مـن قبـل الجهـات

المانحة، بما في ذلك المجموعة االستشارية

 .لمساعدة الفقراء وغيرها من المؤسسات

ـ       -  المنتجات والخدمات ة وضع معـايير المحاسـبة المالي

  .والتقارير للجميع

  . إصدار المنشورات-

 . عقد االجتماعات المفتوحة للجان-

  . وضع المعايير-

  . لغات10 ترجمة المعايير إلى -

 تقديم المواد التعليميـة والتـدريب-

  .وعقد المؤتمرات

 توفير خدمات الدعم المباشر على-

  .شبكة إلنترنت

 وضع المبادئ التوجيهية لتقـارير      -

  .االستدامة

  . إعداد المواد التعليمية-

  . اعتماد المتدربين-

 تقديم توجيهات خاصة للمشروعات     -

  .الصغيرة والمتوسطة

  . تمويل األبحاث-

 . كتابة تقارير االستدامة-

  . إجراء حوار مع ا لنظراء-

  . تقديم التدريب-

 منح التمويـل لمؤسـسات التمويـل        -

 .األصغر األعضاء
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 المؤسـسة بـصنع القـرار        تقوم - آليات تشغيل العملية

  .االستراتيجي

  . يضع المجلس المعايير-

 . تقدم اللجان االستشارية المرئيات-

 تقوم المؤسـسة بـصنع القـرار        -

  .االستراتيجي

  . يضع المجلس المعايير-

 . تقدم اللجان االستشارية المرئيات-

المـسئوليات االئتمانيـة    :  المجلس -

حات والمالية والقانونية؛ وإجراء التنقي   

الالزمة للمبادئ التوجيهية؛ وتحديـد     

  .االستراتيجية

  . لجنة المستشارين الفنيين-

يقوم بـإجراء   :  مجلس ذوي العالقة   -

  .ترشيحات المجلس

  .تعيين الموظفين:  األمانة العامة-

 يقدم األعضاء طلب للمساعدة الفنيـة       -

  .ومنح األموال

يتم ترتيب الطلبات حسب الجدارة الفنية      

  .من قبل أعضاء مجموعة العملوالمالية 

يتم نـشرها مـن خـالل الهيئـات           ينفذها قانون الواليات المتحدة  حوافز النشر

 .المحاسبية التي تعتمد األعضاء
  . النشر من خالل أعضاء الشبكة-

ــضاء  - ــاص لألع ــدير خ ــة تق  ثم

الملتزمون وكذلك خصم على منتجـات    

 .مؤسسة مبادرة رفع التقارير العالمية

  .ماعات على مستوى النظراء عقد اجت-

  . تقديم التدريب-

 عقد جلسات تخطـيط االسـتراتيجي       -

  .الالحقة وتخطيط األعمال

 
معايير المنظمة الدوليـة للتوحيـد

 القياسي
 Baldridgeجـوائز مؤسـسة   

  للتميز 
  Wi-Fi Allianceرابطة   معايير مؤسسة بلوتوث 

    
 المؤسسة منظمة غير حكومية

 ملكية خاصة   جمعية تجارية مملوكة  

  غير هادفة للربح
 منظمة غير حكومية

ــة  اإلدارة العالمية التركيز ــي األعمــال التجاري الجــودة ف

 األمريكية
 قـصيرة   ةتطبيقات التوصيل الالسلكي  

 المدى
   واإلنترنتةالتطبيقات الالسلكي

 

 عـضوا   18تضم مجلس المسؤولين     اإلدارة

  .منتخبا

 12يعين المجلس أمـين الخزانـة و      

من أعـضاء مجلـس اإلدارة      عضو  

  .الفنية ورئيس لجنة وضع السياسات

ــدم - ــي يق ــارة،  والت  وزارة التج

  المشورة لها مجلس المراقبين

   المعهد الوطني للمعايير-

   مجلس المفتشين-

  

 انتخاب المجلس من المؤسـسات      -

  األعضاء

  . يوجد رئيس للشركة-

 مجلس اإلدارة، عادة من مدراء اإلدارة       -

  ؤسسات األعضاءالعليا للم

  . الموظفين المدفوع رواتبهم-

،2007حسب التقرير الـسنوي لعـام         حجم الميزانية

ــرادات  ــت اإلي ــك36،045بلغ  فرن

  .سويسري

 مليون سـنويا دوالر     8حصل على   

ــات المتحــدة  مــن حكومــة الوالي

باإلضافة إلى إيرادات مـن أوقـاف       

 . مليون دوالر20بلغت 

ــام 12.4 ــل ع ــون دوالر دخ  ملي
2007  

   غير متاح للجمهور-

  رسوم األعضاء-

 معهـد157 عبارة عن شبكة تضم      -  الهيكل التنظيمي

:من معاهد المعايير الوطنيـة للـدول      

  .عضو لكل دولة

 يوجد به جمعية عمومية، ومجلـس،-

  ).في جنيف(وأمانة عامة 

 . تقارير اللجان إلى المجلس-

  . هيكل تنظيمي ثنائي المستوى-

  . برامج المراجعة-

 يشرف المعهد الوطني للمعـايير      -

  .والتكنولوجيا على العملية

 مجلس اإلدارة مـن األعـضاء       -

  الرئيسيين

   مجلس مراجعة المؤهالت-

 مجلس المراجعـة االستـشارية      -

  الفنية

ــات  - ــة البني ــالس مراجع  مج

  المعمارية

  عضو10،000 موظفين لعدد -

  :هيكل تنظيمي ثنائي المستوى

  .يئات اإلدارية وضع األعضاء في اله-

 يدير الموظفون المنتجات والعالمـات-

  التجارية

   رسوم العضوية-   الفعاليات-/ لديه شراكة على مستوى الحكومـة     ~(يأتي مـن اشـتراكات العـضوية         الدخل
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~(والحقوق وحقـوق الطبـع      %) 50
ــشورات%)23 ــات المنـ ، ومبيعـ

 .والمجالت والمساهمات

%+ 90. صناعة التمويل األصـغر   

  .يدعم القطاع الخاص

 مليـون   8 الحكوميـة    تبلغ المساهمة 

دوالر، ويحصل أيضا على رسـوم      

 مليون  20وإيرادات من أوقاف تبلغ     

 دوالر

   التراخيص-

   رسوم العضوية-

  تسجيل أجهزة البلوتوث-

   برنامج منح الشهادات-

  الرعاية من العضو الراعي-

 لديه مخزن حاصل على شـهادة       - المنتجات والخدمات

  يزواأل

   وضع معايير األيزو-

   تقديم منشورات األيزو-

   عرض المنتجات اإللكترونية-

تحليالت المؤسسات باإلضافة إلى     -

  التقرير

   الجائزة-

   التقارير المنشورة-

  . نشر المواصفات-

  . لديه برنامج إداري وتأهيلي-

 حماية عالمات البلوتوث التجارية     -

  .من خالل االتفاقيات الصارمة

  .ع تقنية البلوتوث الالسلكيةتشجي

 

  .Wi-Fi شهادات رابطة -

 .Wi-Fi ترويج العالمة التجارية -

 يوجد لدى المنظمة الدولية للتوحيد      -  آليات تشغيل العملية

القياسي خطة اسـتراتيجية خمـسية      

  .معتمدة من قبل أعضاءها

 ينسق المجلس األنشطة بالتعـاون      -

 عضوا 18مع المسؤولين الرئيسيين و

 .نتخبام

  . عملية التقدم المفتوحة-

 المراجعــة الميدانيــة مــن قبــل -

  .المفتشين

 المراجعة في الموقـع مـن قبـل         -

  .المفتشين

  . اختيار الفائزين بالجوائز-

 التحاق األعضاء وسداد الرسـوم      -

وتقــديم المــؤهالت علــى شــبكة 

  .اإلنترنت

 عمليات مراجعة البلوتوث وتحديد -

  .مدى التأهيل

  .د الممنوح للمفاهيم المؤهلةاالعتما -

  . تقديم العضو للتقنية لفحصها-

 تحقق فريق الفحص من مواصـفات       -

  .IEEE 802.11واعتماد 

  . منح الشهادة بالعالمة التجارية-

  . تقديم مواد وأدلة مطبوعة- حوافز النشر

  . النشر من خالل أعضاء الشبكة-

وضعها قانون مالكوم بالدرج لرفـع      

، 1987لوطني لعام   مستوى الجودة ا  

  .107-100القانون العام 

 

يجعل االعتمـاد المنتجـات قابلـة       

  .للتسويق

  . عقد الموائد المستديرة-

 النشر مـن خـالل المطـورين        -

  .وخبراء الفحص والفعاليات

  . فعاليات التدريب-

  . االعتماد الدقيق-

 العالمة التجارية المحـددة والمعلـن       -

  عنها للمنتجات المعتمدة

  :تمذكرا
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