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 مقدمة

السنوات القليلة الماضية ؛ و ذلك قد تطور بشكل سريع خالل  1إن مشهد الشمول المالي بمنطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا

تزايد المخاطر و و قد نتج عن ذلك  و زيادة المخاطر المالية.مع دخول أطراف جديدة بالسوق و تغيير اللوائح التنظيمية 

ن تكون قادرة على من أجل أ بإعادة النظر في إستراتيجياتها التي تعمل بالمنطقة ضرورة قيام مؤسسات التمويل األصغر

 األكثر فقرا )قاعدة الهرم االقتصادي(.توسيع نطاق الخدمات المالية الرسمية للفئات 

؛ على المالية في بيئة اقتصادية غير مستقرة مخاطر السوق و المخاطر رة او تعتمد قدرة مؤسسات التمويل األصغر في إد

من و قد قام كل  .مجالس اإلدارةكفاءة مدى و  الحوكمة المؤسسيةمدى قوة مدى قوة إستراتيجيات المخاطر الخاصة بها ، و 

بدعم من البنك الهولندي لتنمية و و شبكة "سنابل" مركز الشمول المالي لدى منظمة "أكسيون" و مؤسسة "كالميدو" 

من خالل مؤسسات التمويل األصغر بالمنطقة  هإلى فهم تحديات الحوكمة الرئيسية التي تواجبالسعي ؛  (FMO)المشروعات 

اإلدارة  مجالسالتحديات التي يراها أعضاء  بدراسة. و يقوم هذا التقييم حجم الطلبو الفنيةحتياجات لالتقييم إجراء 

على ما إذا كانت مجالس اإلدارة مجهزة بشكل تركيز مع ال والمديرون التنفيذيون لمؤسسات التمويل األصغر العاملة بالمنطقة

 للمؤسسات التي يعملون بها. االستقرار والنمو تحقيقجيد من أجل 

قترض تقوم مؤسسات التمويل األصغر بمنطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا في الوقت الحالي بخدمة حوالي ثالثة ماليين م

مليون  56 بحوالية التي تقدر ذلك أقل بكثير من السوق المحتملو يعتبر  – 2مليار دوالر 2تزيد عن  تمويل بمحفظة

كانت بطيئة التأقلم و ؛  في المنطقة إن قطاع التمويل األصغر و كذلك البيئة األساسية للشمول المالي بشكل عام.3مقترض

أخرى من العالم النامي. و يالتها في أجزاء عانت من النمو البطئ على مدى السنوات العشر الماضية ، و ذلك مقارنة مع مث

بين الفئات ذات الدخل المنخفض و فيما السيما رسمي ،  لحسابن بالمنطقة بعدم ملكيتهم % من عدد البالغي86 حوالي قد أفاد

. هذا ، و يوجد 5مليون شخص قاموا باالقتراض من قنوات غير رسمية 92 ما يقدر بحوالي يوجد. و عالوة على ذلك 4النساء

غالبا ما صغرى و الصغيرة. و ية المقدمة للعمالء من ذوي الدخل المنخفض و للمشروعات اللمن الخدمات الماقدر محدود 

منظمات الو  المصرفية مالية غير المؤسسات الال تتلقى الودائع و التي مؤسسات كل من المؤسسات التمويل األصغر  تتضمن

غالبا ما تكون ذوي الدخل المنخفض )التي تقدم الخدمات المالية للفئات  األساسيةو هي الجهات الرسمية حكومية الغير 

 (.أصغر خدمات ائتمان

 

واستطالع رأيهم لس اإلدارة مجا أعضاءمن المديرين التنفيذيين و  140باستقصاء و مقابلة ؛ لقد قمنا من أجل إجراء التقييم 

بعملها. و قد قمنا أيضا في القيام مجالس اإلدارة كفاءة مدى عن تحديات و فرص الحوكمة التي تواجه مؤسساتهم و  حول

في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا. إن هذا تحديات الرئيسية للحوكمة اللس اإلدارة و ابتقييم نقاط القوة و الضعف لمج

ممارسات  باإلضافة إلى فرص مؤسسات التمويل األصغر في تحسين التقرير يقوم باستكشاف بعض من هذه المجاالت

  في مقدمة صناعة التمويل األصغر المتطورة.البقاء  الحوكمة و الوصول إلى قاعدة أكبر من العمالء و

 

 خصائص المشاركين

حتياجات تقييم االالتي شاركت في "بالمنطقة  األصغرمويل تمؤسسات الإدارة لس ايلي ملخص لمكونات و خصائص مجفيما 

 :"حجم الطلبو  الفنية

 من مصر و المغرب و السودان و األردن و فلسطين.كانت أغلب المؤسسات المشاركة في االستقصاء  •

 عميال نشطا. 50,000أقل من خدمة % أشاروا إلى 70 •

 المدير العام في مجالس اإلدارة.% من المشاركين يشغلون منصب المدير التنفيذي أو 47 •

 الذكور.% من 77من المشاركين كانوا من اإلناث و % 23 •
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 ؟يقع المقر الرئيسي لمؤسستكم السؤال: في أي بلد : 1شكل توضيحي رقم 

 

 
 
 
 السؤال: كم عدد العمالء النشطين التي تقوم مؤسستكم بخدمتهم ؟ :2ل توضيحي رقم كش
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اإلمارات العربية المتحدة
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أفغانستان

35%

35%

13%

9%

8%

العمالء النشطون

10,000أقل من 

50,000إلى 10,001من 

100,000إلى 50,001من 

250,000إلى 100,001من 

250,000أكثر من 
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 السؤال: ما هو أفضل وصف لنوع مؤسستكم ؟ :3شكل توضيحي رقم 

 

 
 

 

 في مؤسستكم ؟ اتقومون به التيالوظيفة الحالية هي : السؤال: ما 4شكل توضيحي رقم 
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22%

70%

1%

4%

نوع المؤسسة

ئع مؤسسة هادفة للربح تتلقى الودا
(بنك تجاري)

ودائعمؤسسة هادفة للربح ال تتلقى ال

مؤسسة مالية غير هادفة للربح 
مؤسسة تمويل/منظمة غير حكومية)

(أصغر

اتحاد ائتماني/ جمعية 

أخرى

47%

8%

24%

21%

الوظيفة الحالية بالمؤسسة

مدير عام/ مدير تنفيذي 

رئيس مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة 

وظيفة أخرى/ مدير 
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 :حجم الطلبو  الفنيةملخص تقييم االحتياجات 

التي تقوم مجالس  الفنيةلى المجاالت خالل التقييم بأن يشيروا إ المديرين التنفيذيين و أعضاء مجالس اإلدارة لقد طلب من

و قد رأى المشاركون بأن مجالس إداراتهم تكون أكثر كفاءة (. 5اإلدارة بها بأفضل كفاءة أو بأقل كفاءة )شكل توضيحي رقم 

 : المجاالت التالية في

 مراقبة األداء المالي •

 مراقبة األداء االجتماعي •

 الرسالةب اإللتزامتعزيز  •

 

إن العديد من الرسالة و األداء االجتماعي بشكل خاص ؛ يمثالن نقاط القوة و مجاالت اهتمام. اإللتزام بو قد لوحظ أن 

رسمية لإلشراف على  وظائفالمؤسسات تقوم بتقييم كل من مؤشرات األداء المالي و االجتماعي و تقوم بشكل متزايد بإنشاء 

 قامتمدير األداء االجتماعي ، و كذلك قام صندوق المرأة باألردن بإنشاء وظيفة  األداء االجتماعي. فعلى سبيل المثال ،

 لجنة األداء االجتماعي التي تقدم تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.بإنشاء غرب ممؤسسة األمانة بال

 

 التالية. التقنية/الفنيةمدى كفاءة مجلس اإلدارة الخاص بكم في المجاالت  تقييم: السؤال: يرجى 5شكل توضيحي رقم 
 

 
 
 

 هي: كفاءةو كانت المجاالت التي رأى المشاركون أن مجالس اإلدارة تكون فيها أقل 

  مجلس اإلدارةديناميكية العالقات بين أعضاء  •

 تقييم وسائل التكنولوجيا و النماذج الجديدة لألعمال •

 إدارة مخاطر السوق و المخاطر المالية •

 

 
 
 

11%

2%

9%

9%

2%

2%

13%

4%

17%

29%

4%

7%

33%

20%

28%

18%

43%

28%

37%
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19%
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37%
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43%
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13%
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المالية/إدارة المخاطر السوقية

مراقبة األداء المالي

مراقبة األداء االجتماعي

النماذج الجديدة لألعمال/ تقييم وسائل التكنولوجيا 

فهم صناعة التمويل األصغر

تعزيز التماشي مع الرسالة

مدى كفاءة مجلس اإلدارة في المجاالت الفنية

األقل كفاءة1 2 3 4 األكثر كفاءة5
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 ؟ في الوقت الحاليتي تقلقكم بشكل أكبر الالكبرى قضايا الحوكمة السؤال: ما هي  :6شكل توضيحي رقم 

 

 
 

اإلدارة  عالقات مجلس ؛ فإن نصف المشاركين قد أبدوا مخافوهم من ديناميكية 6و كما هو مبين في الشكل التوضيحي رقم 

و (. 6األعضاء الجدد بالمجلس )شكل توضيحي رقم إدخال للمجلس و  الجماعية فةالمعرقاعدة و المجلس  وظيفةبما في ذلك 

فإن هذه ؛ إذا كان هذا هو الحال أن تعمل بشكل فعّال. و من أجل تعاني ببساطة تشير هذه النتيجة إلى أن مجالس اإلدارة 

ال توجد قائال: "على التحديات الرئيسية التي تواجه  المؤسسة. و قد أشار أحد المشاركين المجالس ال تكون مستعدة للتركيز 

المهام ال يوجد لدى مجلس اإلدارة خلفية كافية عن كذلك و ، للحوكمة واضحة سياسات لوائح تنظيمية داخلية واضحة و ال 

  داخل المؤسسة".استقرار اإلدارة الضرورية لوظيفتهم في تحقيق 

 

 و اللجان،  العضويةحدود فترات و ، : المهارات ديناميكية مجلس اإلدارة

 مهارات مجلس اإلدارة

 الضروريةمعرفة إن معظم المشاركين في التقييم كانوا يشعرون بأن مجالس إدارتهم تفتقر إلى التنوع و المهارات و ال

مجموعة متشابهة من المهارات لديهم أعضاء مجلس اإلدارة فمعظم بالتمويل األصغر من أجل إدارة مؤسساتهم بشكل فعّال. 

% من مؤسسات التمويل األصغر التي 70إلى ذلك ، فإن  باإلضافةفي األعمال التجارية و القطاع العام. و خلفيات  مع

مجلس أعضاء بشكل عام يكون لديها لذلك ( ، و 3شاركت بالتقييم هي عبارة عن منظمات غير حكومية )شكل توضيحي رقم 

 ، مما يساهم في الفعالية المحدودة.من المتطوعين إدارة 

وقد و قد أقّر معظم المشاركين بأن مجالس إدارتهم ال تتلقى أي تدريب متخصص عن التمويل األصغر أو الشمول المالي. 

نصف المشاركين في التقييم ، مما يشير إلى حاجة أعضاء برزت ديناميكية و مهارات مجلس اإلدارة كأكثر األمور التي تقلق 

 لوفاء بمسؤولياتهم.أجل امن مجلس اإلدارة إلى التدريب و تجهيزهم 

باللغة اإلنجليزية أو كجزء من برنامج إن الخيارات الخارجية لتدريب أعضاء مجلس اإلدارة محدودة و عادة ما يتم تقديمها 

و يوجد عدد قليل من  .قيود الوقتعوائق اللغة و تحديين رئيسيين ألعضاء مجلس اإلدارة و هما: طويل، مما يشكل 

 ممن لديها أعضاء مجلس إدارة يشاركون بجدية في المناسبات التدريبية الخارجية.المؤسسات بالمنطقة 

 

50%

12%

9%

7%

7%

5%
5%

5%

أكبر قضايا الحوكمة
ديناميكية مجلس اإلدارة

إدارة المخاطر 

التمويل و عملية التحّول

اإلستراتيجية

ملالمنافسة و البيئة الصعبة للع

التحديات السياسية

األداء االجتماعي

التخطيط للخالفة
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 مجلس اإلدارةأعضاء حدود فترات 

ندرة التناوب ألعضاء مجلس إدارة مؤسسات التمويل األصغر. فمعظم مجالس يوجد قلق رئيسي آخر بشأن الحوكمة هو 

و التي غالبا ما يتم تجديدها. و نتيجة لذلك ، فإن معظم أعضاء مجلس ثالث سنوات لمدة لديها في المتوسط فترة اإلدارة 

، و في بعض الحاالت منذ تأسيس المؤسسة. و على الرغم من أن ذلك اإلدارة لديهم مقاعد بالمجلس لعقد من الزمن أو أكثر 

جديدة أو يترك مجاال للمهارات المن الممكن أيضا أن يتسبب في جمود المجلس ، و ال قد يضمن استمرارية القيادة ، إال أنه 

 بشكل فعّال. للمؤسسة المشورةمن شأنها توفير لوجهات نظر حديثة 

 

و قد أشار العديد من أعضاء مجالس اإلدارة و المديرين التنفيذيين الذين تمت مقابلتهم ، بأنه من الصعب تعيين أعضاء جدد 

العالقات و في بعض الحاالت فإن اعتبارات القدرات و المهارات المناسبة. أولئك الذين لديهم ، السيما لمجلس اإلدارة 

أو كبير هذه العملية ، فعلى سبيل المثال تقوم بعض المؤسسات بحجز مقعد رئيس المجلس للمؤسس  االجتماعية تحل محل

أيضا إلى أنهم يفضلون الحفاظ على و قد أشار بعض المديرين التنفيذيين العائلة للمشروع العائلي أو ألحد الرموز السياسية. 

وقتا طويال من أجل تكوين عالقات فعّالة. إال أن أحد  يستغرق، ألن بناء الثقة و االتصاالت  نفس المجلس من أجل االستقرار

ات إن اللوائح التنظيمية الجديدة و الظروف الجديدة للسوق تجبر مؤسسكبار المديرين الذين تمت مقابلتهم قد صّرح قائال: "

جديدة في مجاالت  خبرة و توجد حاجة ماسة إلىعلى إدخال أعضاء جدد و دم جديد في مجلس اإلدارة".  التمويل األصغر

أسواق المنطقة و هي شرائح و لشرائح هامة و محددة في ،  و الخدمات المالية الرقمية، لخدمات المالية التحّول التجاري ل

 الشباب و المرأة و الالجئين. 

 

 مجلس اإلدارةلجان 

اللوائح  تقومالتي تعمل ضمن المجلس. و المجلس و كذلك باللجان  بمكوناتتتأثر ممارسات الحوكمة داخل مجلس اإلدارة 

مجلس اإلدارة و المهارات الواجبة للهيكل المكون لاألصغر في بعض بلدان المنطقة بفرض معايير التنظيمية الجديدة للتمويل 

عامة للرقابة المالية بمصر تتطلب حاليا من مؤسسات التمويل الهيئة ال فإن. فعلى سبيل المثال ، المهنيو الحد األدنى للمستوى 

و يجب على جميع مجالس  تقوم بإجراء إصالحات محددة لمجلس اإلدارة.األصغر الساعية للحصول على الترخيص أن 

 ، كما يجب على مؤسسات التمويل األصغر الكبرىتجارية أو  اإلدارة أن يكون لديها شخص واحد على األقل ذو خلفية مالية

أن يكون لدى مجالس إدارتها لجنة للمخاطر و الرقابة الداخلية )لجنة تدقيق(. أما البلدان األخرى مثل األردن و فلسطين ، فال 

 قواعد محددة لحوكمة مؤسسات التمويل األصغر.تزال تقوم بصياغة 

 

لقد قمنا بسؤال أعضاء مجالس اإلدارة و المديرين التنفيذيين عن نوع اللجان المتوفرة لدى مجالس اإلدارة الخاصة بهم و عن 

( و لجان مخاطر %62تبين أن معظم المشاركين لديهم لجان تدقيق )فد و (. 7سبب أهمية هذه اللجان )شكل توضيحي رقم 

أحد المشاركين قائال: "إن المجلس يحتاج إلى  ة حول مدى كفاءة اللجان. و قد أشارو كانت هناك تغذية مرتدة متباين%(. 58)

أكثر قوة و كذلك يحتاج األعضاء إلى فهم أفضل ألدوارهم داخل اللجنة ، و ذلك حتى نتمكن من العمل لجان أكثر كفاءة و 

 على تحقيق األهداف".
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 لدى مجلس اإلدارة الخاص بكم ؟ المتوفرةالسؤال: ما هي اللجان  :7شكل توضيحي رقم 

 

 

 إدارة مخاطر السوق و المخاطر المالية

الكفاءة في مراقبة مخاطر السوق المشاركون أن مجالس إدارتهم تفتقر إلى باإلضافة إلى ديناميكية مجلس اإلدارة ، رأى 

و قد كان لالضطراب الذي أصاب المنطقة في السنوات األخيرة آثار خطيرة على مقدمي الخدمات المالية.  والمخاطر المالية.

و بالنسبة أزمات سيولة.  فقد واجه اآلخرأما البعض  و واجه البعض تعثرات كبيرة بسبب تعطل الحياة االقتصادية لعمالئهم

اليمن و سوريا و العراق و كذلك المتضررين بشكل غير  للبلدان المتضررة بشكل مباشر من الصراعات مثل فلسطين و

دورها خالل األزمات من خالل تدفق الالجئين مثل األردن و لبنان ، فقد أدركت مؤسسات التمويل األصغر مدى أهمية مباشر 

قام بدعم االحتياجات المالية س إدارتهم قد ناقش أو ل. و قد أشار نصف المشاركين في التقييم بأن مج6كمقدمي خدمات مالية

لهم أو على إستراتيجيات محددة من أجل الوصول إليهم. لالجئين بما في ذلك الموافقة على تقديم منتجات مصممة خصيصا 

يمكن للجميع بحيث إلدماج الالجئين السوريين فعلى سبيل المثال ، قامت مؤسسة "المجموعة" بلبنان ؛ بإعداد إستراتيجية 

و  (.ها على مستوى المجتمعات المضيفة والعمالء القائمينخارج أم داخل المؤسسة على مستوى الموظفينسواء ) تقبلها

من  قروض "مجموعات مختلطة"تقديم تمويل مجموعات فقط و كذلك إطالق ب أن تبدأ"المجموعة" مؤسسة قررت إدارة 

 لتنقلاالناتجة عن مخاطر الو شدة التنافس المحتمل ل الحدّ من اللواتي تم اختيارهن ذاتيا من أجالنساء اللبنانيات و السوريات 

 إلدماج العمالءيقومان باختبار أساليب فيتاس شركة المرأة و  كل من صندوق ال يزال. أما في األردن ، ف7فيما بين الالجئين

التمويل األصغر التابع لألونروا في تقديم الخدمات لما يزيد عن خمسة ماليين من  ن في محافظهم. و يواصل برنامجيالالجئ

النازحين  يعتبرون منالعديد من العمالء أن في األردن و سوريا و الضفة الغربية و قطاع غزة ، حيث الالجئين الفلسطينيين 

 داخليا.

الشرق األوسط و شمال أفريقيا ، فإن مؤسسات التمويل و في ظل األزمات السياسية و االقتصادية التي تعصف بمنطقة 

  المشترك بين مؤسسة التمويل الدولية و سنابل تواجد مجالس إدارة قوية. و وفقا للتقرير اإلقليمي األصغر تحتاج إلى دعم

الذي أشار إلى أن و " التي تواجه قطاع التمويل األصغر في العالم العربيالمحتملة  للمخاطرتقييم : "أصوات تحت عنوان

و قد  .هي المخاطر الخارجية و المخاوف األمنية و اإلفراط في المديونية 8أخطر التحديات التي تواجه قطاع التمويل األصغر

و على الرغم من أن تم تصنيف الهياكل الضعيفة للحوكمة المؤسسية بالمرتبة السابعة ألشد المخاطر واحتمال تزايدها. 

المؤسسة  في حالة ما إذا اجتازتعلى رأس المخاطر ؛ إال أنه من الواضح أن الحوكمة الجيدة ضرورية الحوكمة قد ال تكون 

 أبرز التحديات التي تواجهها. بشكل فعّال

11%

58%

62%

34%

37%
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34%

15%

26%
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لجنة موارد بشرية

لجنة حوكمة

لجان أخرى
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ساهمت بشكل قد في المغرب ؛ ات التمويل األصغر الرائدة مؤسسبإحدى الحديثة بأن الحوكمة الضعيفة  التقاريرلقد أظهرت 

و قد  ضغط ال يمكن تحمله للعديد من المؤسسات، حيث أدى النمو السريع إلى  2008كبير في أزمة السداد المغربية لعام 

بالدولة في بذل الجهود الرامية إلى تحسين التطوير المؤسسي للتمويل األصغر ثالثة مؤسسات أكبر انتهت األزمة عندما بدأت 

و تحسين عملية ، و ممارسات جيدة للحوكمة ، و تقييم إلدارة المخاطر ، جيات تدريبية جديدة تطبيق منهمثل طويل األجل 

أنهم مستمرين في مواجهة عدم و يجب على مجالس اإلدارة استيعاب هذه الدروس الهامة حيث  .9استرداد المتأخرات

 االستقرار ببلدانهم.

 الجديدة لألعمال النماذجو  ةالتكنولوجي الحلولتقييم 

إن الخدمات المالية الرقمية تقوم بتوفير إمكانيات كبيرة لمؤسسات التمويل األصغر من أجل التوسع في قنوات تقديم الخدمة و 
أعداد مؤسسات التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق  ازدادتو قد زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية للفئات المستبعدة. 

مؤسسة  46من بأكثر من الضعف خالل السنوات الثالث الماضية  األوسط و شمال أفريقيا و التي تقوم بتقديم الخدمات المالية
الخدمات . و تقوم نصف هذه المؤسسات بتقديم حلول المدفوعات و يقوم ثلثها بتقديم خدمة اإلقراض و 10مؤسسة 105إلى 

لى السوق ؛ هذه المؤسسات الجديدة التي دخلت إوجود منافسة من من المشاركين يرون  الكثيرأن . و على الرغم من 11المالية
و النماذج الجديدة ة التكنولوجيالحلول مجالس إدارتهم تقوم بشكل فعّال بتقييم قد أشاروا بأن من المشاركين % فقط 4إال أن 

 (.5رقم لألعمال )شكل توضيحي 

و مع ازدياد منافسة مؤسسات التكنولوجيا المالية ، فإن مؤسسات التمويل األصغر بالمنطقة تحتاج إلى التفكير بشكل 

شراكات جديدة مع األطراف الفاعلة في التكنولوجيا المالية. و قد تكوين إستراتيجي فيما يتعلق بإنشاء نماذج أعمال مبتكرة و 

نحو تكوين شراكات مع شركات اتصاالت أو تكنولوجيا مالية باتخاذ خطوات صغر األتمويل المؤسسات بعض  بالفعل قامت

 مثل:

و "بنك تونس  و ذلك بالشراكة مع شركة "فياموبيل"، دينار" لعمالئها  -إم خدمة "تقوم "أندا للتمويل" بتقديم  تونس: •

 "البريد التونسي".بالتعاون مع  دينار" -و "إي العربي الدولي" 

 .قام "صندوق المرأة" باعتماد خدمة "محفظتي" و هي أحد حلول الدفع اإللكتروني من شركة "أمنية"األردن:  •

موال األبالشراكة مع مؤسسة "وفاكاش" بتقديم خدمات تحويل  "األصغرقامت مؤسسة "األمانة للتمويل المغرب:  •

 لعمالئها بشكل محلي و دولي.

و  و مؤسسة التضامن للتمويل األصغراإلسكندرية أعمال رجال جمعية )غر ثالث مؤسسات للتمويل األصتقوم مصر:  •

بتجربة المحافظ اإللكترونية بالتعاون مع بنكين و ثالثة شركات  ،( الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية

 لخدمات الهاتف المحمول.

بتقديم محافظ أموال عبر الهاتف المحمول لعمالئها ، و  األصغراليمن: يسمح التشريع الحديث لمؤسسات التمويل  •

 .صراعات بها التي و النائية المناطقفي القاطنين بشكل خاص 

تدرك مؤسسات التمويل  ذلك في الوقت الذي وحاليا بالمنطقة إنشاء بيئة مواتية العتماد الخدمات المالية الرقمية،  يتمو 

كاتب الخلفية المساندة( ، و ذلك من أجل األصغر حاجتها إلى صياغة أفضل إلستراتيجياتها الرقمية )بما في ذلك نظم الم

  المتطورة ببلدانها.في األسواق المالية  االندماج

 و تحسين الحوكمة المؤسسي التطلع إلى المستقبل: التحّول

و بما أنها . كمقدمي خدمات ماليةتواجه تحديات كبيرة إن المنظمات غير الحكومية بمنطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا 

الس إدارة فعّالة قادرة على االلتزام و إلى المساهمين ، فقد زاد ذلك من صعوبة إنشاء مجمؤسسات غير هادفة للربح تفتقر 

و هي أيضا تعاني من أجل زيادة رأس المال الكافي تقديم الخبرة الالزمة و المساءلة المطلوبة من أجل ضمان االستدامة. 



 9 

التمويل مع تطور  مؤسساتلمزيد من و لذلك تقوم ا خالل األوقات الصعبة. لالستثماراالحتياطية  المواردلدعم النمو و زيادة 

أو مؤسسات مالية تتلقى الودائع ، مما إلى كيانات هادفة للربح  المؤسسي عملية التحّولباألخذ في االعتبار ؛ اللوائح التنظيمية 

 يخلق حاجة أكبر للمستثمرين و بالتالي الحاجة إلى حوكمة مؤسسية جيدة.

 

كوسيلة لجذب  المؤسسي قابلتهم يدرسون عملية التحّولإن حوالي ربع ممثلي مؤسسات التمويل األصغر الذين تمت م

؛ للعديد من مؤسسات التمويل األصغر الخطوة الصحيحة التالية تعتبر المؤسسي إن عملية التحّول االستثمار و زيادة التمويل. 

لالمتثال مع متغيرات اللوائح المنتجات التي يتم تقديمها أو توسيع نطاق لو أمن أجل الوصول إلى المزيد من العمالء و ذلك 

المضاعفات التشغيلية و التماشي مع الرسالة ؛ غالبا ما تشكل تحديات لعملية التحّول. إال أن الضغوط الخارجية و  التنظيمية.

يجب  فة المؤسسية ، األمر الذي سيكون أكثر صعوبة ألنهتتطلب عملية التحّول تغييرا في الثقاوقد أفاد أحد المشاركين قائال: "

 بدءا من القيادة العليا و وصوال إلى أخصائي االئتمان".للجميع تغيير العقلية 

تمويل" و  لقد قامت مؤسسة "أندا العالم العربي" و هي أكبر و أقدم مؤسسة تمويل أصغر بتونس ؛ بالتحّول مؤخرا إلى "أندا

تقوم بتقديم لتقوم بالتركيز على اإلقراض ؛ بينما ظلت المنظمة غير الحكومية األصلية هي شركة تمويل أصغر هادفة للربح 

تحديد المواهب المناسبة للقيادة صعوبات من أجل و يواجه مؤسسو و مديرو أندا  الخدمات غير المالية و اإلشراف عليها.

 أحد مؤسسي "أندا ،إن أسماء بن حميدة وجه. أصحاب نفس التاإلستراتيجية للكيان الجديد و كذلك في إيجاد المستثمرين 

"إننا  فقد صّرحت قائلة:المناسب. على الشريك  ملزواج أحد األبناء و التأكد من حصوله بالترتيبتمويل" تقوم بتشبيه ذلك 

رد  سوف يكونماذا  تدريمشكلة ثقة. إنك ال  فهناك. صالحمن ترك هذه المؤسسة الرائعة في أيدي شخص غير خائفون جدا 

تحّول منظمة غير حكومية كبرى ذات ثقافة مؤسسية إن المعضلة الحالية لمؤسسة "أندا" ترجع إلى أن  فعل األشخاص".

التخطيط المناسب للخالفة. و يأمل مؤسسو "أندا" بأن يقوم مجلس غياب ؛ باإلضافة إلى  خاصة تعتمد على شخصية المؤسس

 .12اإلرشاد أثناء هذه الفترة الحرجةتمويل" بتقديم التوجيه و  إدارة "أندا

 ملخص

إن قطاع التمويل األصغر بمنطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا يتأقلم مع البيئات الصعبة و التنافسية ؛ و لذلك فإن الهياكل 

ت العمالء. تقوم بدور في غاية األهمية من أجل مساعدة مؤسسات التمويل األصغر في النمو و تلبية احتياجاالقوية للحوكمة 

في توجهها إن مؤسسات التمويل األصغر بمنطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا تجد نفسها مضطرة إلى التفكير بجدية 

الوصول بهياكل الحوكمة الخاصة بها إلى المستوى المهني المطلوب لتحقيق أهدافها اإلستراتيجي المستقبلي و كذلك في كيفية 

، و نقص المهارات و االلتزام لدى مجالس اإلدارة ، ؛ و ذلك بسبب المخاطر الناشئة من اإلصالحات التنظيمية  اإلستراتيجية

، و خدمة شرائح غير تقليدية بالسوق )مثل  و تزايد المنافسة ، و دخول أطراف جديدة إلى السوق ، و استخدام التكنولوجيا

حجم الطلب" قد أظهرت الحاجة  ائج المستخلصة من "تقييم االحتياجات الفنية وإن النت الالجئين و األشخاص النازحين داخليا(.

و االهتمام بالدورات التدريبية الخاصة بحوكمة مؤسسات التمويل األصغر بمنطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا. و قد رأى 

التعرف على تستفيد من  فالس إدارتهم سوالمديرين التنفيذيين و أعضاء مجالس اإلدارة الذين تمت مقابلتهم ؛ بأن مجمعظم 

إن  أحدث االتجاهات الخاصة بالتمويل األصغر و الشمول المالي و كذلك التجارب المستخلصة من المنطقة و حول العالم.

 الطلب المتزايد و توجد حاجة و رغبة في التغيير.ة كما هي اآلن ، لن تكون قادرة على عالصنا
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http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf#page
http://www.seepnetwork.org/fosteing-resilience-in-the-middle-east-a-people-centered-approach-resources-1696-php
http://www.seepnetwork.org/fosteing-resilience-in-the-middle-east-a-people-centered-approach-resources-1696-php
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/703b6a004a7232b29eefdf9c54e94b00/Voices_MF_Sector_in_Arab_World.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/703b6a004a7232b29eefdf9c54e94b00/Voices_MF_Sector_in_Arab_World.pdf?MOD=AJPERES
http://goo.gl/bHsl60
http://microfinancegateway.org/library/fintech-mena-unbundling-financial-services-industry
http://microfinancegateway.org/library/fintech-mena-unbundling-financial-services-industry
https://cfi-blog.org/2017/06/02/microfinance-ngo-transformation-the-enda-tamweel-story/
https://cfi-blog.org/2017/06/02/microfinance-ngo-transformation-the-enda-tamweel-story/
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هو مركز  مركز الشمول المالي لدى منظمة "أكسيون":

و يعمل على الوصول أبحاث مبني على اإلجراءات العملية 

بناء قطاع للشمول إن  إلى الشمول المالي العالمي الكامل.

الوصول إلى الجميع بخدمات جيدة ؛ يتطلب  يمكنهالمالي 

يساهم مركز و  الفاعلة. األطرافجهودا مشتركة للعديد من 

في الفاعلين الشمول المالي في ذلك عن طريق التعاون مع 

لتحديات التي تتجاوز و معالجة ا التصديالقطاع من أجل 

قدرة أي طرف فاعل بمفرده ، و ذلك باستخدام أدوات 

و بناء القدرات و  اللقاءاتعقد  تتضمن البحوث و

 االتصاالت.

www.centerforfinancialinclusion.org www.cfi-blog.org 

www.cfi-blog.org 

 
 
 
 
 

 

http://www.centerforfinancialinclusion.org/
http://www.cfi-blog.org/
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