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  لجهات المانحة اموجز
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  التمويل األصغرمجال  فيالمانحة الجهات المساعدة في تحسين فعالية 
  

  :مشاريع الجهات المانحة في مجال التمويل األصغر
  سؤاال حول الممارسة الفعالة12

  

ن معظم الدعم المقدم من لك .همة للفقراء مثل االدخار والتأمينمخدمات تقديم الخدمات المالية للفقراء، وهناك " التمويل األصغر" يعني :الخلفية
وبشكل عام، يوفق . وتحظى خدمات التوفير والتأمين أيضاً باألهمية بالنسبة للفقراء). التمويل األصغر ("الجهات المانحة يتجه نحو اإلقراض

  .  بدرجة كبيرةالحالي العرض مستوىالطلب على الخدمات المالية مستوى 

المالية حجر الزاوية للتمويل األصغر الفعال، ويقصد باالستدامة المالية قدرة مؤسسة التمويل األصغر على تغطية جميع تكاليفها من االستدامة وتعد 
أن تصبح مالية لمؤسسات التمويل األصغر التي تتمتع باالستدامة اليمكن حيث . العمالء/خالل الفائدة والرسوم األخرى المدفوعة من قبل الزبائن

ن الجهات المانحة ليس لديها األموال أليمكنها االستمرار في العمل حتى بعد توقف المنح والقروض الميسرة، وبالتالي  من النظام المالي، جزءاً
اد على مصادر التمويل وعندما تحقق مؤسسة التمويل األصغر االستدامة فإنه يمكنها االعتم.  على التمويل األصغرالعالميالكافية لتلبية الطلب 

وقد أثبتت التجربة أن التمويل األصغر .  لتمويل توسعها في تقديم خدماتها للفقراء بدال من االعتماد على التمويل المحدود للجهات المانحةالتجاري
  . العمالء الفقراء/يمكن أن يكون مستداماً حتى مع الزبائن

  :إما أن تكونهي  ف،تمولها الجهات المانحة ضمن أربع فئات، وفقاً ألسلوب صرف األمواليمكن تصنيف معظم مشاريع التمويل األصغر التي و

مثل البنوك التي (العمالء الفقراء / وتقدم خدمات مباشرة إلى الزبائن)التعامل مع األفراد (مؤسسة تمويل أصغر تقوم بخدمات التجزئة •
  أو،)تمتلكها الدولة

يقوم بتمويل مؤسسات التمويل األصغر المختلفة التي تقدم خدمات تعامل مع المؤسسات،  لل)لتقديم المنح(اتحادياً  اًصندوق •
 أو، التابعة للقطاع الخاصالتجزئة، مثل المنظمات غير الحكومية أو البنوك التجارية 

  أو،لمنظمات المجتمع المحليةالدوارة من مشروع لتنمية المجتمع يقدم تمويال لصناديق اإلقراض مكوناً  •

البنية األساسية ، مثل منظمة غير حكومية دولية أو شركة استشارية، تقوم ببناء القدرات المؤسسية ووضع تنفيذ فنيةجهة  •
 .لصناعة والمساعدة في وضع السياساتل

  :األسئلة التالية مرتبطة باألنواع األربعة من المشروعات، إال إذا تم ذكر خالف ذلكوتعتبر 
 غالبا ما يكون اإلقراض األصغر جزءاً من مشاريع متعددة األنشطة، خاصة مشاريع تنمية مشروع؟ في هذا اليهل هناك مكون إقراض .1

 .المجتمع أو مشاريع الصناديق االجتماعية

مثل ضحايا مرض اإليدز أو ضحايا ما بعد للمعاناة  تواجه المجموعات المعرضة للعمالء المستهدفين؟/هل اإلقراض مناسب للزبائن .2
 عليهم، وتكون المنح أداة أفضل لمساعدة مثل هذه بيرة في سداد القروض، وفي هذه الحالة ربما يكون اإلقراض عبئاًالصراعات صعوبة ك

 إن إقراض شخص لن حيث،  لسداد القرض نقدياً وبصورة عامة يعتبر اإلقراض األصغر مناسبا لألسر التي لديها بالفعل تدفقاً.المجموعات
يمكن و. العميل ومؤسسة التمويل األصغر/لعائد الذي سيحصل عليه من القرض يمثل مخاطرة كبيرة للزبونيتمكن من السداد إال من خالل ا

 انتهت  إال النشاط الزراعيتمولال ، ولكن برامج اإلقراض األصغر التي  أن يصبح مستداماً في المناطق الريفيةلإلقراض األصغر المتنوع
 . غالبا بالفشل

تتم  تصف بعض مشاريع التمويل األصغر نفسها بأنها تركز على الفقراء بالرغم من أنه لم ء الذين تتم خدمتهم؟العمال/ما مدى فقر الزبائن .3
 .، بل يمكن أن يستفيد منه األقل فقراً أيضاشديدي الفقرفالتمويل األصغر ال يخدم فقط . العمالء بجدية/دراسة المستوى الفعلي لفقر الزبائن

على سبيل يبلغ الحد األدنى، (العميل، يجب أن تكون هناك مصداقية، فإذا كان الوصول إلى مستوى فقر معين /ومهما كان مستوى فقر الزبون
 .العميل/ضرورياً للمشروع، فيجب أن يستخدم المشروع األدوات المتاحة الختبار مستوى فقر الزبون%) 25 ، ما نسبتهالمثال
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 تعلن معظم مشروعات التمويل األصغر أن هدفها هو االستدامة المالية، ولكنها ع؟ تصميم المشروفيهل اشترك أخصائي التمويل األصغر  .4

إن إشراك الخبراء يزيد بشكل كبير من فرص النجاح، خاصة عندما يشاركون منذ المراحل المبكرة لتصميم لذلك ف. ا تحقيقهفيتفشل 
 .المشروع

 إن التمويل األصغر الفعال نادراً ما ينجح عبر الهيئات ؟ة المالية بتقديم خدمات التجزئ مؤسسات متخصصةتقومهل الخدمات المالية  .5
أية كيانات أخرى ال تكون رسالتها وخبرتها مركزة على تقديم خدمات االدخار عبر متعددة الخدمات، أو الالحكومية أو منظمات المجتمع 

 .واإلقراض

على توفير تسهيالت إال تركز ال  التي إن المشاريع ى التجزئة؟ تعمل على مستوةهل المشروع يدعم تنمية مؤسسات تمويل أصغر مستدام .6
ومن هنا يجب على المشروعات أن تركز على تنمية مؤسسات تمويل أصغر مستدامة . ائتمانية لمجموعة محددة قلما ينتج عنها أثر مستدام

انظر السؤال ( بصرامة الماليتطبيق متطلبات األداء أوالهما  ،فيكون بطريقتينلبناء مؤسسات مستدامة أما السبيل . تعمل على مستوى التجزئة
دعم بناء القدرات يجب أن يشجع على ألن . األخرى تقديم األموال لبناء قدرات المؤسسة وليس االكتفاء بتقديم أموال لإلقراضو، ) أدناه8رقم 

 . د على مقدمين خارجيين للخدمةتنمية خدمات التدريب والمساعدة الفنية المحلية كلما أمكن، بدال من االعتما

 القائل بأن التمويل هو االفتراض تقوم مشروعات التمويل األصغر الكبيرة غالبا على هل تصميم المشروع يخلق ضغطاً لصرف األموال؟ .7
العائق الرئيسي في  إنحيث . وعادة ما يكون هذا االفتراض خاطئا.  الدولةفيالتمويل األصغر صناعة العائق الرئيسي الذي يمنع تطور ونمو 

تقوم المشروعات غالبا بتخصيص  ،ففي هذه الحالة.  تقوم بتقديم خدمات التجزئةالتيمعظم الدول هو ندرة مؤسسات التمويل األصغر الفعالة 
وجود دي ويمكن أن يؤ. كبر من قدرة المؤسسات على استيعابها ويلحق ذلك ضغوط سياسية لصرف مبالغ كبيرة بسرعةبصورة أأموال كثيرة، 

لذا فإنه من األفضل . لصرفها إلى اختيار مؤسسات تمويل أصغر ضعيفة أو مقترضين غير مناسبينالداعية الضغوط تلك مثل هذه األموال و
 .  على طلب مؤسسات التمويل األصغر التي تثبت قدرتها على النمو والتطورالبدء بمبالغ متواضعة وزيادة التمويل على مراحل، بناًء

 تعتبر ؟األرباحو تحصيل القروض معايير الختيار مؤسسات التمويل األصغر التي تعمل بالتجزئة ومتابعة أدائها خاصة قدرتها على هل هناك .8
 لديها آلية للتأكد تهذه أكثر المؤشرات أهمية لالستدامة المالية، ولكن بعض المشروعات ال تطلب هذه المعلومات، والعديد من المشروعات ليس

 .مؤسسات التمويل األصغرترفعها ات التي من المعلوم

وجود عدد كاف من مؤسسات عند هل هناك ما يبرر وجود االتحاد، خاصة ف، )للتمويل بالجملة(إذا كان المشروع يتضمن تمويال التحاد  .9
 مؤسسات التمويل األصغر اعدةمسا االتحاد ملتمويل والمساعدة الفنية التي يقدمهإذ يمكن ل التجزئة القوية التي يمكنها استيعاب التمويل؟

ن مصممي مشاريع االتحاد قلما كما أالجيدة، ولكنه ال يمكنه عادة خلق مؤسسات جيدة أو تحويل المؤسسات الرديئة إلى مؤسسات جيدة، 
 .  في تقدير هذه القدراتنيقومون بدراسة متفحصة لقدرات مؤسسات التمويل األصغر القائمة، ودائما ما يبالغو

لم تنجح في المساهمة في تطوير االتحاد  معظم مشاريع هل هناك حماية له من الضغوط والتدخل السياسي؟فلمشروع يتضمن اتحاداً، إذا كان ا .10
، غير قائملديها إدارة ومجلس إدارة يكون التمثيل الحكومي فيه ضعيفا أو تكون  الناجحة عادة ما االتحاداتو .مؤسسات تمويل أصغر مستدامة

سوف يكون مستقالًً عن التدخل االتحاد أن االتحاد  تأثير الحكومة، وتؤكد معظم وثائق مشاريع يجود القطاع الخاص القوأو يغلب فيه و
 .االتحاد جزءاً من هيكل االستقاللالسياسي، وغالباً ما يكون هذا التأكيد دون قيمة تذكر إال إذا كان هذا 

 دوالر 200 قيمة كل منها ، قرض1000 إن تكلفة إدارة استدامة التمويل األصغر؟هل سياسة الحكومة الخاصة بنسب الفائدة تساعد على  .11
 فإن مؤسسات التمويل األصغر يجب أن ، ومن هذا المنطلق. أمريكي دوالر200,000أعلى بكثير من تكلفة إدارة قرض واحد قيمته أمريكي 

ن استعدادهم لدفع هذه الفوائد، وعندما تفرض الحكومات سقوفاً ألسعار العمالء للخدمة فإنهم يبدو/ونظراً لحاجة الزبائن. تفرض فوائد عالية
 .الفائدة ال تتمكن مؤسسات التمويل األصغر من الحصول على الدخل الكافي لتصبح مستدامة

صرفية  إن السلطات المإذا تضمن المشروع ترخيص مؤسسات التمويل األصغر، فهل لدى السلطة المصرفية القدرة على اإلشراف عليها؟ .12
غالبا ما تستخدم مواردها في محاولة اإلشراف على النظم المصرفية التجارية الضعيفة، وعندما ُيطلب من هذه السلطات اإلشراف على 

 اإلشراف على البنوك التجارية، وقد يعني ي إلى صرف الموارد عن وظيفتها األساسية وهيمؤسسات التمويل األصغر فإن ذلك يمكن أن يؤد
إن اإلشراف على التمويل األصغر يتطلب آليات جديدة متخصصة للرقابة، إذ . ود اإلشراف الكافي على مؤسسات التمويل األصغرذلك عدم وج

      .وتحتاج مشروعات اإلصالح التشريعي إلى تناول هذه الموضوعات بواقعية

  


