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   الجهات المانحة موجز
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  التمويل األصغرمجال في المانحة الجهات المساعدة في تحسين فعالية 
  

   تصميم نظم مالية تخدم الفقراءيكيف يمكن للجهات المانحة المساعدة ف
  

ية الرسمية من أجل ضمان توفير الخدمات المالية لعدد كبير هناك إدراك متزايد لدى الجهات المانحة بأهمية دمج التمويل األصغر في النظم المال
ن هو بحاجة إليها من قبل مجموعة متنوعة من مؤسسات التمويل هذا المنهج يعني تقديم جميع الخدمات المالية لكل َمو. من الفقراء بشكل دائم

 منذ فترة )DFID(وزارة التنمية الدولية البريطانية و )GTZ(ماني بعض هيئات المساعدة التنموية مثل وكالة التعاون الفني األلقد قامت و. األصغر
 على هذه التجارب األولية وتجارب أخرى في الموجز اهذعتمد يو. طويلة بتطبيق منهج النظم المالية في عمليات التمويل األصغر الخاصة بها
  . دم الفقراءتحديد طريقة عملية يمكن أن تستخدمها الجهات المانحة لتصميم نظم مالية تخ

  
  إطار العمل

توضح التجربة األولية أن الجهات المانحة في دولة ما يمكنها تقديم المزيد من المساندة الفعالة للنظم المالية التي تخدم الفقراء عن طريق تعاونها مع 
 تراتيجية القطاع، أو االشتراك في التمويلسإالمشاركة في و مثل االتفاق على مبادئ مشتركة، –صور التعاون المختلفة وذلك ألن . بعضها البعض

يقترح إطار العمل التالي خطوات يمكن أن تتخذها الجهات المانحة لتطبيق و . تساعد الجهات المانحة على االستفادة من مواردها وتحسين األثر–
  .منهج يقوم على النظم المالية

  
تتضمن األطراف المعنية المؤسسات حيث . نظور زيادة الخدمات المالية للفقراء من متحليل أولويات وعوائق األطراف المعنية بالنظام المالي .1

نظم الدفع المختلفة، والخدمات التي تجمع المخاطر، وجميع أنواع الوسطاء الماليين، والحكومية التي تقوم باإلشراف السياسي واإلداري، 
متوسطة و ،)السياسة(كبرى :  مستوياتة المانحة بتصنيف هذه األدوار في ثالثتقوم بعض الجهاتو .الزبائن/البنية المالية األساسية، والعمالءو
الفائدة إلى التكاليف  ألسعار المعوقات من وجود سقوف وتتنوع). المتعاملة مع األفرادالمؤسسات المالية ( وصغرى ،)البنية األساسية(

 .المؤسسية المحدودة على مستوى التجزئةالمرتفعة لتقديم الخدمات المالية في المناطق الريفية إلى القدرات 

النطاق الواسع أن  ذلك.  مع كل طرف من األطراف المعنية لخلق قائمة من األنشطة المحتملةتحديد التدخالت المحتملة للجهة المانحة .2
لوكة للدولة عن طريق بناء جدار تقليل التدخل السياسي في البنوك المموللتدخالت المحتملة يتضمن االستثمار المباشر في المؤسسات المالية، 

زبائن /عازل بين االئتمان ومنتجات االدخار القابلة للنمو وبين البرامج المدعومة، وتقديم المساعدة الفنية لمجالس االئتمان لتغطية عمالء
 . التمويل األصغر

ن كل هيئة يجب أن تعمل على جميع مستويات هذا أيعني منهج يقوم على النظم المالية ال  إتباعإن  .اختيار التدخل المناسب من القائمة .3
. هناك قائمة من الخيارات للجهة المانحة الواحدة وعليها أن تختار التدخل المناسب وفقاً إلمكانياتها والميزات التي تتمتع بهاإن النظام، حيث 

معظم الطرق ف .وصوت واحدمع إجراءات متوافقة في المقابل يمكن أن تقوم الجهات المانحة بتجميع الموارد وتنفيذ البرامج المشتركة و
المناهج الشاملة لقطاعات مثل ( المعونةتتوافق هذه الخيارات مع بعض العوامل الجديدة الخاصة بنماذج و. المبتكرة تقع بين هذين البديلين

ئق إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء وثامثل (الدولة إستراتيجية يمكن أن تسهم في تعميق التوافق والعمل على نطاق والتي ) بأكملها
PRSPs .(تعتمد جميع الخيارات على رؤية شاملة مشتركة للقطاع والتنسيق األفضل بين الجهات المانحة و) بما في ذلك التبادل المنتظم

ناسباً لبناء نظم مالية تخدم ومع ذلك فالتمويل من خالل موازنات الحكومة ليس م). وااللتزام على الصعيد المحليللمعلومات وزيادة الملكية 
 .الفقراء

  

  عمل الجهة المانحة منفردة وفقاً لميزاتها التنافسية
قبل البدء بأي عمل يجب أن تقوم كل ف. للتدخل مع طرف بعينه من القطاع الماليمالءمة هناك بعض السمات التي تحدد الجهات المانحة األكثر 

 . الجدول التالي يقدم بعض األمثلة المختارةو.  التي تمنحها الميزة التنافسية لهذا النوع من التدخل لديها السماتتجهة مانحة بتقييم ما إذا كان
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  بعض الخصائص للجهات المانحة المميزة  أمثلة للتدخل المحتمل للجهة المانحة  الدور
 الوسطاء الماليون

  ) على الصعيد الجزئي(
مع مؤسسات التمويل األصغر أخذ المخاطر  •

 . واألقل شهرةالواعدة
 .التخطيط للحصول على التمويالت التجارية •
  .تقديم التمويل لتصميم منتجات جديدة •

 .االستعداد لتحمل المخاطر، وثقة القطاع الخاص بالجهة المانحة •
  .)مثل المساعدة الفنية لبناء القدرات(أدوات مناسبة  •

البنية المالية األساسية 
  )متوسطة(

 . التمويل األصغرتدريب المدققين حول مقاييس •
  .بناء سوق لخدمات التدريب المحلية •

 موظفون مختصون •
  رؤية صبورة طويلة األجل •

  السياسة 
  )على الصعيد الكلي(

 .تنظيم الحوار حول التوسع في النظام المالي •
تصميم مؤشرات العمق المالي التي توضح أعداد  •

 .الزبائن، وليس الموجودات فقط/العمالء
  .ف المناسبين لبناء ثقة العامةدعم التنظيم واإلشرا •

 .جهات مانحة غير مركزية مع موظفين ميدانيين متخصصين •
 .خبرة في التنظيم واإلشراف •
 .جهات مانحة كبرى مع رؤية طويلة المدى ونفوذ سياسي كبير •
  .أدوات المساعدة الفنية •

 

  البرامج المشتركة باستخدام التمويالت المجمعة
أنه من األفضل زيادة فعالية مواردها من خالل العمل ) وبصفة خاصة الهيئات الصغيرة التي تقدم المنح وقدراتها الفنية محدودة(ربما تجد بعض الجهات المانحة 

تركة وتوسيع نطاق أدوات التمويل إن التمويل المشترك يمكن أن يسمح بتطبيق المبادئ المشف. في برامج مشتركة على مستوى الدولة أو المنطقة أو حتى العالم
مجتمعة عما يمكن أن تنجزه أية جهة وهي  المزيد إنجاز مما يمكن الجهات المانحة من –واالستخدام األمثل للموارد المتخصصة وتخفيض تكاليف إدارة البرنامج 

  .مانحة منفردة
السفارة ، و)SIDA (الوآالة السويدية للتنمية الدولية؛ و)CIDA( لتنمية الدوليةالوكالة الكندية ل، و )DFID(وزارة التنمية الدولية البريطانية كيف عملت

  معاً لتمويل عملية تمويل الفقراء في تنزانيا ) RNE(الهولندية 
وسع في التمويل المتوفر التمويل الريفي جزء من النظام المالي وأن هناك حاجة إلى الت/ تدرك كل هيئة أن التمويل األصغر:األهداف المشتركة للجهات المانحة •

 . جميعهم أيضاً ملتزم بالتنسيق مع بقية المانحينو. للفقراء
 الدعم للسياسة الوطنية للتمويل األصغر (FSD Program) يقدم برنامج تعميق القطاع المالي لخدمة الفقراء في تنزانيا:السياسة الحكومية المدعمة والمالئمة •

  .لحكومة تنزانيا
فعلى سبيل المثال اتفقوا على اتباع منهج عملي لبناء .  اتفقت الجهات المانحة على مبادئ مشتركة للعمل:لتنمية النظام المالي لخدمة الفقراءالمبادئ المشتركة  •

 ).اضجةقروض مسعرة تجارياً للمؤسسات النتوفير مثل توفير المنح في البداية ثم (السوق بما في ذلك خطة للخروج والسماح ألدوات السوق بالتطور 
 . ومنها متطلبات الحسابات والتقارير وسياسات الشراءFSD إن فعالية دمج التمويالت تواجه بتحديات جادة في تشغيل برنامج :توافق إجراءات الجهات المانحة •
تشمل مبادرات السوق وتطوير التي ليات سوف تدعم الوديعة نطاق العمو.  يتم تصميم وديعة تدار على أساس مهني لتيسير البرامج المشتركة:تصميم آلية للوديعة •

    .والسياسة والتنظيم) تصنيف االئتمان(والبنية األساسية ) اتحادات االئتمان والبنوك(قدرة التجزئة 
 

  المبادئ الظاهرة لتحسين فعالية دعم الجهات المانحة للنظم المالية التي تخدم الفقراء
يجب أن يوجه دعم معظم و.  للتوسع في الخدمات الماليةهو عنق الزجاجة الرئيسي) تجزئة(مع األفراد وساطة مالية وقوية للتعامل يظل وجود مؤسسات  •

 .الجهات المانحة لمساعدة المؤسسات المالية على االبتكار من أجل الوصول إلى أعدادا كبيرة من الفقراء
إن مهارات القادة حيث  .والجزئي الكلي والمتوسط :على المستويات) رأس المالللخدمات الفنية والمقدمين المحليين مثل  (بناء القدرات المحلية واألسواق •

 .المحليين والمؤسسات المحلية هي التي ستحدد مقدار النجاح وليس الجهات المانحة
 التحليلي يمكن أن تتم مشاركته أيضا أن العمليعني فإذا كان اآلخرون قد قاموا بالفعل بتحليل النظام المالي فإن التعاون  تجنب إعادة اختراع العجلة، •

 . واستخدامه بصورة موسعة
على الجهات المانحة أال و.  في وضع إطار عمل وسياسات مساعدة، ولكن النجاح يعتمد على مبادرات القطاع الخاصهماًمالحكومات القومية تلعب دوراً  •

 .تقوم بتوزيع الخدمات المالية من خالل الحكومات
 . لزيادة فعالية جميع أنواع التدخالت للجهات المانحةءاتتوافق المقاييس واإلجرا •

يجب أن يحتوي تصميم أي مشروع من مشاريع الخدمات المالية على شرح لكيفية و.  وليس إلضعافهم،استخدام الدعم لجعل األسواق المالية تعمل لخدمة الفقراء •
 . مساهمة الدعم المقدم في سد الفجوة وتحفيز رأس المال الخاص

 David Ferrand, “DFID’s Experiences in Eastern  :المصدر. ، بمساهمة من جهاز موظفي المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراءRuth Goodwin-Groen و،Brigit Helms: فتألي
and Southern Africa,” presentation for 2003 CGAP meeting, Paris, France; CGAP Staff, Microfinance Means Financial Services for the Poor, CGAP Donor 

Brief No. 11 (Washington, DC: CGAP, March 2003); Interviews with Dirk Steinwand, Carlos Cuevas, Klaus Maurer, Hege Gulli and David Ferrand. For 
more information: World Bank, Finance for Growth: Policy Choices in a Volatile World (Oxford: Oxford University Press, 2001).   
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