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   البرنامج 
 

 في الساخنة المناقشات  من للعديد األساسي الموضوع االقتصاد تنمية على األصغر التمويل تأثير أصبح

 هذه ستعطي األخرى، المؤسسات وخبرات FEMIP آلية دراسات إحدى نتائج ضوء في .األآاديمية الدوائر

 األصغر التمويل تأثير لقياس األساسية المعامالت لتحديد سيسعون الذين والممارسين للباحثين األرضية الجلسة

 الرجل بين الفرص وتكافؤ العمل فرص وتعزيز الفقر لتقلي سبل على أيًضا الجلسة سترآز .المنطقة في

  .والتعليم والصحة والمرأة

 
 

  بوفيه - غداء 12:30
 

  فاينانس بالنت رئيس ،جاك أتالي :المتحدث الضيف
 
 

   أداة لدعم التنمية، لكن تحت أي ظروف؟– 2الجلسة  14:00
 

  COFIDES بمؤسسة االستثمار رئيس ،جوس لويس آاربيلو  :الجلسة رئيس
  المغرب لبنك المصرفية للرقابة العام المدير عبد الرحيم بو عزة،    :المقدمة

 
  والتنظيمي القانوني اإلطار تهيئة نحو ◄

 
  للزراعة السوري الوزير معاون ،نبي رشيد محمد الدآتور  •
  التونسية المالية وزارة القطاعي، التمويل عن المسؤول المدير سهير تكتك،  •
 التنمية بنك األوسط والشرق أفريقيا لشمال االقتصادية التحتية والبنية المالي القطاع رئيس ر،أرلينا الميج  •

  kfw األلماني
  

 
 
 
 

  والتسجيل االستقبال 08:30
 
 

  الجلسة التمهيدية 10:00
 

  •  للمالية التونسي الوزير، محمد رشيد آشيش
 تثمارلالس األوروبي البنك رئيس نائب ،فيليب دو فونتان فيف  •
   سنابل شبكة إدارة مجلس رئيس ،سماء بن حميدةأ  •
  

 
 

  القضايا والتحديات : قياس تأثير التمويل األصغر– 1الجلسة  10:30
 

 التنمية دراسات معهد بحث، زميل ،مارتن جريلي. أ :الجلسة رئيس
  للتنمية يةالفرنس للوآالة التنفيذي الرئيس نائب جان ميشيل ديبرا، :                 المقدمة

 
 ◄  االجتماعية؟ والتنمية االقتصاد على األصغر التمويل يؤثر هل

 
  لالستثمار األوروبي للبنك المساعد المدير ،دانيال أوتولينجي  •

  •  األمانة جمعية رئيس ،أحمد غزالي
  فاينانس ببالنت مدير ،ديوآيت سيباستيان  •

 
 نحو ◄  المتوسط األبيض البحر منطقة في األصغر التمويل لمؤسسات المشترآة المؤشرات

  
  •  والشرقية الوسطى ألوروبا األصغر التمويل مرآز مدير نائب ،آاتارزينا باوالك
  •  سنابل في االجتماعي األداء إدارة مشروع مدير ،أذينة الجندي
  •   للتضامن التونسي مديرالبنك نائب ،سامية منصور



              )FEMIP (متوسطية لإلستثمار والشراآة-لآللية األورومؤتمر الرابع  ال    
  تأثيراته؟ هي ما المتوسط األبيض البحر منطقة في األصغر التمويل

 
  2008 لعام أيار/مايو 5 ونس،ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التحويل ظروف أو األصغر لتمويلا مؤسسات احترافية تحويل ◄  االتصال؟ إنشاء يمكن آيف :األصغر التمويل ومؤسسات المهاجرين أموال
  
    للبريد العامة للمؤسسة مالعا المدير الرئيس ،عادل قعلول  •
   المغربي الفالحي القرض لبنك مالعا المدير الرئيس ، طارق سجلماسي  •
  )Oxfam Novib (نوفيب أوآسام مؤسسة البرامج، مسؤول نويل،-ليلى ريسبنس  •

 
 
 

 التجاري التسويق نجاح دىم األصغر التمويل مؤسسات بواسطة جمعها تم التي األموال في السريع النمو يعكس
 ينشدها التي األهداف تتوافق هل .أقل بدرجة الخاص القطاع مستثمري وبين المالية المؤسسات في األصغر للتمويل
 التمويل مؤسسات تستطيع ظروف أي تحت األصغر؟ التمويل مؤسسات أهداف مع الخاص القطاع مستثمرو
 العمال لتحويالت المؤثر الحجم بمعرفة اآلخر، الجانب لىع األموال؟ مصادر يف التنوع هذا دعم األصغر

  األصغر؟ التمويل تنمية في فعالية أآثر دور تولي على األخير يتشجع هل المهاجرين،
 
 

  النتائج 18:00
  األوروبي االستثمار بنك رئيس نائب ،فيليب دو فونتان فيف  •

 
 

 آوآتيل - استقبال حفل 19:00
 
 
 

◄ 
  الناجح

 
  •  )Accion (أآسيون الرئيس، نائب ،فيكتوريا وايت

  األمانة جمعية العام، المدير ،الممنيفؤاد عبد   •
  الدولي البنك ،اقتصادية خبيرة ،سحر احمد نصر  •

 
 

 مدار على النشطين العمالء عدد ارتفع فقد .العربي العالم في النشطة القطاعات أآثر من األصغر التمويل قطاع يعد

 أن إلى التقديرات تشير آما. 2007 عام في عميل مليون 9 إلى ليصل األضعاف عشرات الماضية سنوات السبع

 الطريق تمهد التي العوامل الجلسة هذه تتناول وسوف .مستفيد مليون 40 إلى وصل قد المحتملين المستفيدين عدد

 اإلطار وإنشاء األصغر التمويل مؤسسات احترافية مجال في خاصًة المنطقة، يف األصغر للتمويل السريع للتقدم

  .المناسب القانوني

 
 

  القهوة لتناول استراحة 16:00
 
 

   هل يستطيع المستثمرون المسؤولون اجتماعًيا المساهمة في نمو التمويل األصغر؟– 3الجلسة  16:30
 

 )BIAT (البيات ،العام المدير ،صالح الدين العجيمي :الجلسة رئيس
 االستشارية المجموعة األصغر، التمويل أول أخصائي ،زافير ريلي :مقدمة 

  )CGAP (الفقراء لمساعدة  
 
  الخاص؟ والقطاع التجارية البنوك ستلعبه الذي الدور ما ◄

 
 )LuxFLAG( لوآسفالغ مؤسسة رئيس ،آنيث هاي  •
   الصغيرة األموال رؤوس تنمية صندوق اإلدارة، مجلس رئيس لزر،يآيث ب  •
   باريبا بي.إن.بي بنك ،برنامج مسؤول، مارك شكري  •


