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  التمويل األصغرمجال  فيالمانحة الجهات المساعدة في تحسين فعالية 
  

   االئتمانمكونات
  

با وينظر لالئتمان غال .متعددة القطاعاتالأخذ شكل مكون لالئتمان في المشروعات تإن نسبة كبيرة من تمويل الجهات المانحة للتمويل األصغر 
 عمر إنتاجيذات النوع من التصميم كمكون في مشروعات كبيرة  وحيث إن هذا .كأداة إلنجاز أهداف لمشروعات تتناول مشكالت تنموية معقدة

 .  فيههناك مجال كبير لإلخفاق في توفير خدمات مالية مستدامة للفئات المستهدفة ،قصير

  االئتمان؟مكونات ما هي 
  : سمات معينة كما يليفي وأحجاما مختلفة، ولكنها يمكن أن تشترك أشكاالالئتمان مكونات اتأخذ 
االئتمان جزء من مشروعات أكبر تركز على الزراعة أو البيئة أو الصحة أو التعليم المهني أو إعادة التأهيل بعد الصراعات أو الخدمات ف •

ت التنمية الريفية المتكاملة، إلى صناديق دوارة صغيرة في  كبرى في مشروعايةائتمانتسهيالت االجتماعية، وتندرج مكونات االئتمان من 
 .مشروعات التمكين

 . ما مجموعة محددة من األفراد ويستخدم لغرض شراء مستلزم ما أو لتغيير سلوكاالئتمانيستهدف  •

 .يتم تقديم خدمات االئتمان من خالل مؤسسة مالية أو مباشرة من قبل المشروع •
 

  كيف تعمل مكونات االئتمان؟
فمن خالل التركيز .  الغالب ضعيفافي كان االئتمانت أن أداء مكونات إن التجارب التي تمت منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي قد بينّ

  .ت الجهة المانحة الفرصة لخلق مصادر تمويل دائمةقصيرة األجل يمكن أن تفوِّالعلى األهداف 
 التكاليف وحجم ي نتيجة التكاليف المرتفعة ونسب الفائدة المدعومة التي ال تغطعةيمكن لمكونات االئتمان فقدان رأسمالها بسرو •

 .اإلصدارات المحدود ونسب التحصيل الضعيفة

بناء إلى بما أن مكونات االئتمان ال تهدف ، وقد تتوقف خدمات االئتمان عند نهاية المشروع، مما يعني أن األثر سيكون قصير األمدكما  •
 . بدون مصدر دائم للخدمات المالية فإن الفئة المستهدفة تترك غالباً،القدرات المؤسسية

استمرت فقط خالل تنفيذ (العوائد قصيرة األجل .....  زيادة اإلنتاجية والدخل وفرص التوظيف، ولكن إلىأدى مشروع التنمية الريفية المتكاملة "
 .2002 كانون الثاني/ينايرالنكا ،  ، تقييم مشروع الريف ، سري) IFAD(إيفاد ". صول إليه ، أما األثر الدائم في التخفيف من الفقر فلم يتم الو)المشروع

 االقتراضفمن خالل تشجيع األفراد على ،  المصمم كأحد مكونات مشروع متكامل يمكن أن يؤدي إلى إثقال المقترضين بالديوناالئتمان •
 . ومة إلى زيادة األعباء والديون على الفقراء المراد مساعدتهملالستثمار في أعمال لم يقوموا بها قد تؤدي القروض المدع

 مسح هناكف. تقديم االئتمان المدعوم يمكن أن يعيق تطوير االئتمان المحلي ومنظمات االدخار وفروع المؤسسات المالية القابلة للنمو •
 الريفي قد أدى إلى انسحاب مؤسسات التمويل األصغر مارلالستثوجود مكونات ائتمان كبيرة يفيد قامت به منظمة العمل الدولية في أوغندا 

من القطاع، وبرغم التزامها بتحقيق االستدامة لم تتمكن مؤسسات التمويل األصغر من منافسة نسب الفائدة المدعومة وال تحمل المستويات 
 .المرتفعة من التعثر والمتأخرات

 التمويل لمؤسساتتسهيالت ائتمانية فعندما توفر الجهات المانحة ،  الجهات المانحة يمكن أن تشجع على االعتماد علىيةاالئتمان التسهيالت •
اإلضافة إلى ذلك فإن المؤسسات المالية ب. فإنها بذلك تصرف اهتمام هذه المؤسسات عن البدء أو االستمرار في خدمات التوفيراألصغر 

 .ياالئتمان التسهيل الفئة المستهدفة بعد انتهاء إقراضغالبا ما تتوقف عن 
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  ؟االئتمانما هي بعض األسباب وراء األداء الضعيف لمكونات 
 بالجهات المانحة ي أهداف محددة للفئة المستهدفة يمكن أن يؤدوإنجازإن وجود مفاضلة بين توفير خدمات مالية مستدامة  .األهدافتضارب  •

 . االستدامة تخفيف متطلبات إلى

 لديها سياسات واضحة تبين ما هو األسلوب األمثل تمعظم الهيئات ليسف .رد والخدمات الماليةعدم وضوح الفارق بين تحويالت الموا •
من خالل تحويل الموارد أو من خالل التدخالت أو من خالل استخدام الخدمات المالية المهنية يمكن ذلك هل ولتحقيق أهداف معينة، 

 .األخرى

 رئيسياً للفئة المستهدفة، وهذه الفرضية قد  يفترض تصميم المشروع بأن االئتمان يمثل عائقاًقد . رئيسياًاالفتراض بأن االئتمان يمثل عائقاً •
 .ال تكون دائماً صحيحة

 مجال في لديها الخلفية الفنية ت معظم المؤسسات ووحدات تنفيذ المشروعات التي تقوم بتوزيع القروض ليس.اإلدارة غير المتخصصة •
 .اإلقراض األصغر وااللتزام نحو االستدامة على المدى الطويل

 أكبر، ويمكن أن يستخدم االئتمان لجذب  من المشروع الصغير مشروعاً يمكن أن يجعل االئتماُن.الضغوط الكبيرة لتخصيص األموال •
 . في نهاية السنة الماليةفي الموازنة لمكون االئتمانبند  إضافة العمالء، كما أنه من السهل نسبياً/الزبائن

 

  التمويل األصغر؟ عملية يمكن للجهات المانحة عمله لتحسين ما الذي 
 قامت العديد من الجهات المانحة بتصميم سياسات لدعم بناء القدرات على تقديم الخدمات حيث . كلما أمكناالئتمان مكونات تجنْب .1

 .سسات المتعاملة مع األفرادالمؤ في االستثمارالمالية على المدى الطويل عن طريق 

 إن تحليل المصادر الحالية للتمويل غير إذ.  من أن عدم الوصول إلى الخدمات المالية هو عائق حقيقي للفئة المستهدفةالتحقق .2
 المنطقة سيؤدي إلى فهم حاجة الفئة المستهدفة وذلك سيقود عملية تصميم فيالرسمي وخدمات التوفير واإلقراض األصغر المقدم 

 .المنتجات والمنهجيات

، بغض النظر عن مدى صغر مكون االئتمان، فإذا كان مكون خبراء التمويل األصغر في تصميم وتنفيذ ومتابعة المشروع إشراك .3
 . تعيين خبير فإنه يجب عدم تنفيذه صغيرا لدرجة ال تبرُراالئتمان

 تستمر بعد انتهاء التيهات المانحة دعم الخدمات المالية يمكن للجحيث  .لمؤسسات المتخصصة في تقديم الخدمات الماليةمساندة ا .4
 في Sida’s PRODELمشروع ف . األهداففي تشترك معها التيتمويل المشروع عن طريق الربط مع المؤسسات المالية القائمة 

 .لسوق المستهدفتحول من تقديم قروض اإلسكان بنفسه إلى العمل من خالل مؤسسات مالية متخصصة تعمل في نفس انيكاراغوا 

تأكد من أن التقارير المقدمة للجهات المانحة تتضمن مؤشرات رئيسية تبين أداء مكون و .االئتمانفي مكونات  ترسيخ المساءلة .5
 . االئتمان

ات في مناطق ما بعد الصراعف .م الدعم لمشروعات مستقلة للتمويل األصغر يمكنها االستمرار بمفردهافي غياب الخدمات المالية قدِّ .6
لتمويل األصغر المستقلة يضع األساس لنمو اوجد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية أن تقديم الدعم لمشروعات 

 . منظمات مالية دائمة
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