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  التمويل األصغرمجال  يالمانحة فالجهات المساعدة في تحسين فعالية 
  

  اتحادات التمويل األصغر
  

  ما هو االتحاد؟
متعددة من مؤسسات على مؤسسات ) ماناتالضوالقروض، والمنح، من (تقوم بتوزيع التمويل للتعامل مع الشركات الثانية أو منظمة الفئة االتحاد هو منظمة من 

  . ، وقد يكون التمويل مصحوباً بالدعم الفني أو بدونه واحدة دولة واحدة أو منطقةفيصغر األتمويل ال
  ؟المانحةلماذا تجذب االتحادات الجهات 

سات التمويل األصغر صغيرة للغاية أو عددها كبير مما يجعل  تكون فيها مؤسالتي الدول فيتستخدم الجهات المانحة االتحادات لتوصيل التمويل والخدمات الفنية 
الدخول في عالقات تمويلية مباشرة صعباً، وتكون االتحادات جذابة ألنها تخلص الجهات المانحة من مهمة اختيار مؤسسة التمويل األصغر، وهي من المهام 

  . طلوبةالصعبة، وتضعها على عاتق مؤسسة محلية يفترض أن لديها المهارات الم
  كيف كان أداء االتحادات؟

أنه تم تأسيسها في دول ال يوجد عدد كاف من مؤسسات التمويل إلى لسوء الحظ فإن أداء الغالبية العظمى من االتحادات كان مخيباً لآلمال، ويرجع ذلك غالباً 
  .االتحاداألصغر الجيدة ذات القدرة على استيعاب التمويل الذي يقدمه 

  تحاد الجيد؟ما هي خصائص اال
، وقد أوضحت التجارب أن تطوير مؤسسات )بما فيها البنوك(يكون لديه هدف واضح وهو المساعدة على تطوير مقدمين مستدامين للتمويل األصغر أن  .1

 . تمويل أصغر قوية ومستدامة هو السبيل األمثل للتوسع في خدمة الفقراء، وليس زيادة عدد مؤسسات التمويل األصغر

 قادر على حماية المؤسسة من التدخل السياسي، وبذلك يضمن قيام اإلدارة باتخاذ القرارات بناًءقوي  ولديه مجلس إدارة  سياسياًمستقالًالتحاد اأن يكون و .2
 . على أسس فنية

 .في بلد أو منطقة ماالتحاد ا على تقييم واقعي لعدد مؤسسات التمويل األصغر المؤهلة التي يمكنها استيعاب تمويل تمويله بناًءاالتحاد يتلقى أن و .3

 وعمق االنتشار ونوعية اإلدارة واتجاه المؤسسة  الحافظة على معايير اختيار واضحة مثل جودةبتمويل مؤسسات التمويل األصغر بناًءاالتحاد يقوم أن و .4
 .تلبية هذه المعايير في تفشل التيإيقاف تمويل مؤسسات التمويل األصغر االتحاد ويجب أن يكون في مقدرة . نحو االستدامة

 على خطط ، وليس بناًء)مؤسسات التمويل األصغر ( على التدفق النقدي واالحتياج لألخيرةلمؤسسات التمويل األصغر بناًءاالتحاد يتم تصميم قروض وأن  .5
 .لإلصدار محددة مسبقاً

 .ة يتم تطبيقها بصرامةبمتابعة مؤسسات التمويل األصغر بناء على أسس واضحة ومعايير محدداالتحاد يقوم وأن  .6

 . التمويل األصغر والمهارات اإلدارية والمالية وتتمتع باألمانة مجالفيأن يكون لدى االتحاد إدارة ممتازة تمتلك مزيجا من الخبرة و .7

  :تواجه االتحاداتمشتركة تحديات 
عدد مؤسسات يعتبر حيث يمكنها تلبية معايير االختيار، الخطط في االتحاد في تقدير عدد مؤسسات التمويل األصغر التي واضعو  ما يبالغ دائماً •

 معايير –بنغالديش  اتحاد للتمويل األصغر في – PKSFمؤسسة استخدمت بنغالديش التمويل األصغر القابلة للنمو عائقا مهماً لمعظم االتحادات، ففي 
جمهورية ال و(K-Rep)أما االتحادات في كينيا . في  المرحلة األولىمن المتقدمين % 10 للحصول على التمويل إال  لم يتأهل ومع ذلك،عامة لألهلية

تفوق احتياجات جميعها  لديها فقد كانت األموال المتوفرة ،(PPAF) وباكستان (Fundacion Carvajal) وكولومبيا (FondoMicro) يةالدومينيك
 . مؤسسات التمويل األصغر المؤهلة للتمويل

 من ،Fred Levy دراستها من قبل ت تم، فمن بين ثمانية وعشرين اتحاداً ما يكون ناجحاً مكان آخر نادراًفي "ناجح"نموذج اتحاد محاكاة إن  •
 ". يناسب الجميعاً واحداًنموذج" لم يجد ، اليمنإلىاألرجنتين 
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 رمعايير االختياادات الجادة في تطبيق االتحبيد أن . بسرعةاألموال تحادات لصرف تقوم الجهات المانحة واألطراف المعنية األخرى بالضغط على اال •
لكن بعض االتحادات .   عما كان متوقعاً أصغر من مؤسسات التمويل األصغر المؤهلةاًال تتمكن في الغالب من الصرف بسرعة ألنها عادة تجد عدد

 .األخرى تستسلم لضغوط الصرف وتقوم بتمويل مؤسسات تمويل أصغر أقل جودة

على التنازل االتحاد إلى إرغام هذا ما ويؤدي تدخل الحكومة في اتحاد .  على قرارات تمويل مؤسسات التمويل األصغر سلباًالسياسييؤثر الضغط  •
من  ) NDTF (الصندوق االستئماني للتنمية الوطنية في سري النكاعانى عن رسالته وتمويل مؤسسات تمويل أصغر غير مؤهلة، ففي سريالنكا 

 .مؤسسات تمويل أصغر غير مؤهلة ومحدودة االنتشاربتمويل ك قام تدخل سياسي كبير ونتيجة لذل

افتراض أن االتحادات سوف تمهد الطريق للتمويل ف،  بين مؤسسات التمويل األصغر ومصادر التمويل التجارية ما تبني االتحادات جسوراًنادراً •
 توفر التمويل األرخص الذي يقدمه بل إنَّـ  االتحاد ما يكون هذا الهدف ضمن أهداف  لمؤسسات التمويل األصغر غير صحيح ألنه نادراًالتجاري
 . التجارييعمل على تقليل الحافز لمؤسسات التمويل األصغر للحصول على التمويل االتحاد 

. مات التمويل األصغر بعد انتهاء التمويل ما يشجعهم على االستمرار في تقديم خدقيام االتحاد بتمويل البنوك التجارية وشركات التمويل نادراًإن  •
 عندما تكون أموال البنك في خطر اًتوضح أن احتمال استمرار البنوك في اإلقراض األصغر يكون مرتفعباراغواي  في GlobalMicroفتجربة 

 . وعندما يصاحب تمويل االتحاد المساعدة الفنية

  جيدة؟كيف يمكن للجهات المانحة المساهمة في تطوير اتحادات 
  االتحادتصميم 
بتمويلها، وهذا االتحاد  سيقوم التيالبد من القيام بتحليل مالي وتشغيلي تفصيلي لعينة كبيرة نسبياً من مؤسسات التمويل األصغر االتحاد قبل تأسيس  •

 .االتحادالتحليل سيساعد في تحديد حجم 

ب يزيد مع زيادة الطلب من مؤسسات التمويل األصغر المؤهلة، وعندما يكون كلما أمكن، ابدأ بتمويل مناسو.  إلى الحد األدنىضغط الصرفتخفيض  •
العالقة أنه لن يتم صرف مبالغ كبيرة في السنوات ذوو ن يتفهم أهناك ضرورة لتمويل ضخم منذ البداية اعمل على أن تكون فترة الصرف طويلة و

بسبب وذلك لتجنب النقد ) مثل استثمارها في سندات حكومية ألغراض اجتماعية(لة  وحاول القيام بتصميم آلية الستثمار األموال غير المستغ.األولى
 .عدم استغالل األموال

 . لالتحاد الحقاً تتسم بالكفاءةتحديد المديرين المناسبين لالتحاد أثناء مرحلة التصميم وال تفترض أنه من الممكن إيجاد إدارة  •

  عالقة االتحاد بالجهات المانحة
 في تحسين األدوات التي يستخدمها االتحاد لقياس جودةوتساعد يز التركيز اإلستراتيجي على مؤسسات التمويل األصغر القابلة للنمو، تعزتعمل على  •

 .للزبائن لدى مؤسسات التمويل األصغر/ القروض واالستدامة المالية والوصول للعمالءحافظة

 . مؤسسة التمويل األصغر واالستدامة واالنتشار حافظةأو الحكومة على أهداف مثل جودةوالجهة المانحة لالتحاد تقييم متطلبات التقارير تركيز  •

 . االتحاد عمليات الصرف المستقبلية لالتحاد من قبل الجهة المانحة أو الحكومة مع أداء ربط •

 .وملتزم باستقالل االتحادقوي  إدارة اختيار مجلسومشاركة الحكومة في مجلس اإلدارة، تقييد أو إلغاء .  االستقالل السياسي لالتحادضمان •

  عمليات االتحاد
تقارير تفصيلية حول استخدام  ما لم يقتضي األمر رفع ، االتحادالقيود المفروضة على كيفية استخدام مؤسسات التمويل األصغر لتمويالت تخفيض  •

 .احتيالاألموال وذلك لتجنب عمليات 

على السالمة ) ، والرصد التقاريرالمسبق، ورفعالتقييم (، وتركيز العالقة لموجودة في خطة عملها مؤسسات التمويل األصغر وفقاً لألهداف ارصد •
   . المؤسسية الخاصة بمؤسسة التمويل األصغر

 6رية لمساعدة الفقراء رقم وهي دراسة خاصة للمجموعة االستشا" Apex Institutions in Microfinance: " بعنوانFred Levyيرتكز هذا الموجز على تقرير كتبه : المصادر
 ,Richard Rosenberg and Brigit Helms (CGAP: آتبه آل من" Microfinance Apex Assessment Framework"، وتقرير بعنوان )2002آانون الثاني /يناير(

forthcoming 2002)  .لالطالع على المزيد من المعلومات  .Where to go for more information. Papers: “Water, Water, Everywhere...,” CGAP Donor 

Brief No. 3 (May 2002); "The Second Story: Wholesale Microfinance in Latin America," by Marguerite Berger, Allison Beck, and Maria 

Lucia Lloreda (IADB paper, forthcoming September 2002.( الموقع على اإلنترنت :See www.microfinancegateway.org/viewpoint_archive.htm 
for “Capital vs. Capacity” discussion and Format for Appraisal of Microfinance Institutions at 

www.cgap.org/html/p_technical_guides04.html. 
 

  


