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   التمويل األصغر مجالفيالمانحة الجهات المساعدة في تحسين فعالية 
  

   :االئتماناالدخار مهم مثل 
   للفقراءخدمات اإليداع 
  

مثل الزواج أو (امل مع األحداث الكبيرة في حياتهم فالمدخرات هي غالباً السبيل الوحيد الذي يستخدمه الفقراء للتع. على االدخارالفقراء دائماً يقبل 
  . الكوارث الطبيعية أو االستفادة من فرص العمليوتخط) الموت

  

  كيف يقوم الفقراء باالدخار؟
 على مجبرينيكونون وعادة ما . التي تقدمها المؤسسات الرسمية وشبه الرسميةالطوعي نادرا ما يتمكن الفقراء من الحصول على خدمات اإليداع 

استخدام طرق غير رسمية، مثل االستثمار في الثروة الحيوانية وحفظ النقد في المنازل وجمع المدخرات لدى الجيران والمشاركة في جمعيات 
لمثال أن على سبيل افمن الممكن . هذه الطرق غالباً بالمخاطرة العالية وقلة السيولة وترتبط بشروط موحدة غير مرنةتتسم كل و. االدخار واالئتمان

التعامل مع هذه األشكال من االدخار كما أن . تموت البقرة نتيجة للمرض، ويجب بيع البقرة ككل وليس على أجزاء من أجل الحصول على النقد
  . غالباً ما يرتبط بتكلفة عالية من الوقت والمال

  

  ؟االئتمانهل المدخرات أكثر أهمية من 
ما  كلفة أعلى وغالباًت اتستخدم ألجلها المدخرات، ولكن االئتمان يتضمن مخاطرة أكبر وذس األغراض التي تُغالباً ما يستخدم الفقراء االئتمان لنف

أنهم مستعدون لدفع رسوم مقابل ذلك، وقد لدرجة  االدخار يفضل الفقراء غالباًحيث .  مثله في ذلك مثل خدمات اإليداع المالئمة،يكون غير متوفر
 مساعدة الفقراء على زيادة الدخل وتقليل المخاطر، ومع ذلك فإن أثر المدخرات على الدخل يستغرق فيئتمان من االتكون المدخرات أكثر أهمية 

  .وقتا أطول من االئتمان
  

  ؟اإليداعخدمات ماذا يريد الفقراء من 
ثابتة في القيمة إن أن تكون  واًا مناسب أن تكون مدخراتهم آمنة وأن تكون تكلفة المعامالت منخفضة وأن يكون تصميمهفييرغب الفقراء بالطبع 

  :ما يليفيأمكن، وتنحصر أولوياتهم بالترتيب 
 .أن تكون المدخرات آمنة من االختالس والسرقة والحريق وبعيدة عن األقارب وطلباتهمبوذلك  :األمن  •

ع والسحب، وتعتبر أوقات االفتتاح المناسبة الزبون يقلل من تكلفة اإليدا/وجود الخدمات قريبة من العميلإن  :معامالتالتكاليف انخفاض  •
 . همة أيضامواستخدام الحد األدنى من أوراق العمل أشياء 

الزبون من القيام بإيداع مبالغ صغيرة مختلفة القيمة، وتمكنه أيضا /منتجات اإليداع الطوعية الفردية التي تمكن العميلتعد  :التصميم المناسب •
ضل، كما تعتبر المدخرات التعاقدية مفيدة أيضاً لتوفير نفقات الحياة المستقبلية مثل الزواج والجنازات من السحب بسرعة ومرونة هي األف

 .واحتفاالت المواليد الجدد

يمكن تقديمها حتى ولو بعوائد فعلية سالبة، وذلك يدل المناطق الريفية  إذا كانت تكاليف المعامالت منخفضة فإن المدخرات في :الفائدة أسعار •
 . الفائدة الفعليةأسعار ومع ذلك فإن الطلب على االدخار يزيد بارتفاع .  أن الفقراء ال يهتمون بنسب الفائدة عند تقييم خيارات االدخارعلى

  

   يمكنها تقديم خدمات اإليداع؟التي المؤسسات هيما 
الئتمان والسيولة كل من ا قوية لإدارةويتطلب ذلك . آمنةإيداع يات إن المؤسسة التي تقدم خدمات اإليداع للفقراء يجب أن تتمتع بالقدرة على القيام بعمل

مثل التضخم ( وقدرة مالية على تحمل الصدمات الخارجية ، ونظم إلدارة المعلومات،كما يتطلب ذلك أيضا وجود رقابة داخلية. ومخاطر نسبة الفائدة
خاضعة لإلشراف بصورة سليمة وال يعني سات التي تقوم بجمع الودائع من العامة المؤسيجب أن تكون كما .  وتوفر رأس مال كاف،)وزيادة قيمة العملة

 تكوين متطلبات المسئولية وفقاً لنطاق فييمكن لمزيج من اإلستراتيجيات أن يساعد و.  المركزيمن اإلشراف من قبل البنك نفسه ذلك أنها تتطلب النوع 
  .السعي للوصول لألعداد الكبيرة من الفقراءوأخيرا ، يجب أن تلتزم المؤسسات ب. مؤسسة اإليداع
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الفنية لتصميم   مكاناً مناسباً لتوسيع نطاق االدخار، ولكنها غالبا ما تحتاج إلى المساعدةالبنوك التجارية والبنوك التي تخضع لرقابة الحكومةتمثل و •

و   في أندونيسياBRI، ومن األمثلة الناجحة بنك راكيات اإلدارةنظم التنظيم ومنتجات مناسبة للفقراء، كما قد يتطلب األمر تغييرات أساسية في 
Banco do Nordeste البرازيلفي  . 

والشكل القانوني والقدرة المؤسسية التي تمكنها من جمع المدخرات الطوعية من نظم التنظيم واإلدارة إلى  المنظمات غير الحكوميةتفتقر معظم كما  •
 في القطاع غير الرسمي كما يوضح سجل العديد من مؤسسات التمويل األصغر فيرة من البدائل الموجودة العامة، ولكنها قد تكون أقل مخاط

 .بنغالديش

خصصة فيما يتعلق  مناسبة بشكل أكبر من معظم البنوك غير المتبنوك التمويل األصغر المتخصصة والمؤسسات المالية غير المصرفيةربما تكون و •
 .، ولكنها عادة ال تملك البنية األساسية على نطاق واسع)حيثما تسمح التشريعات(بالوصول إلى صغار المودعين على أسس قابلة للنمو 

 .اع خاصة في غرب أفريقياستداماً لخدمات اإليدهماً وُمقدماً ُمُم) مثل االتحادات االئتمانية وتعاونيات االدخار واإلقراض ( التعاونيات الماليةوتُعتبر •

 فإن ذلك قد يمكنها من توفير ،)مثل مجموعات المساعدة الذاتية وبنوك القرية ( لمجموعات شبه الرسمية التي تدار ذاتياًنظراً النخفاض تكاليف او •
جموعات عادة  ما تكون غير مرنة بخالف المؤسسات األخرى، ولكن منتجات االدخار التي تقدمها هذه المالنائية الخدمات للمودعين في المناطق 

 . ومن الصعب تقديمها في نطاق المؤسسات المالية الرسمية
  

  خدمات التوفير؟مساندة ما الذي تحتاج الجهات المانحة معرفته حول 
ك فإنه يجب على الجهات  أمان، لذلفيأن ودائعهم على  التأكيد للفقراء فيخدمات التوفير تتحمل الجهات المانحة المسئولية الفعلية مساندة عند 

وكذلك إذا ، )خاصة البنوك الكبيرة التي تخضع للرقابة( لديها الخبرة الداخلية لتحديد المؤسسات الشريكة المناسبة تالمانحة تقديم الدعم فقط إذا كان
سنوات ) المدخرات(شروعات التوفير وقد تتطلب م. لديها االستعداد للعمل على مدى طويل وتحمل مخاطر كبيرة في مشاريع ذات عوائد عاليةكان 

  . المستمر دون وجود أية ضمانات للنجاحالفنيعديدة من الدعم 
  

  :الجهات المانحةللمساندة التي تقدمها ستراتيجيات إ
 .استعض عن ذلك باستثمار في المساعدة الفنية طويلة األجلو، الكبيرة التسهيالت االئتمانية تجنْب •

رقابة واإلشراف الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك تنسيق المناقشات مع الحكومات والبنوك المركزية حول  كيانات البناء قدراتتمويل  •
 .السياسات والقوانين والتشريعات المطلوبة لتيسير جمع الودائع الصغيرة وحماية المدخرين

 .التجديد الخاصة بمنتجات التوفير بما في ذلك االبتكار واألبحاث وعمليات التصميمتمويل  •

، خاصة تلك التي تملك )مع األفراد ( للبنوك التجارية والمنظمات األخرى التي تخضع لإلشراف وتعمل بالتجزئةالمعلوماتإيصال على العمل  •
تاج تحو. البنوك أن تفهم أن تمويل المحافظ من خالل جمع الودائع من الفقراء يمكن أن يكون مربحاًإذ ينبغي على . شبكة كبيرة من الفروع

 . هذا المجالفيلى المعلومات الخاصة بالممارسات الجيدة إالجهات المانحة والمعاهد المصرفية 

 . لوقت محدود، مع ربط عمليات صرف التمويل بتحقيق مؤشرات أداء واضحةالبنية األساسية وعجز التشغيل لمؤسسات التجزئةتمويل  •

 . الفنيمعات للسيولة وكيانات إشرافية بديلة ومؤسسات تدريب ومؤسسات تقدم الدعم  التي تعمل كمجبناء القدرات المؤسسية للمنظماتتمويل  •

 .كن هناك طريقة لتجنب القروض، فيجب تسعير القرض بنفس تكلفة جمع الودائعتفإذا لم ،  المحافظ القروض المدعومة لتمويلتجنْب •
 

 ،فبواسطة استثمار صغير نسبياً.  في تايلندGTZ لة التعاون الفني األلمانيلوكامشروع حالي لالمانحة للجهات هناك مثال جيد للممارسات الجيدة و
 لمدة سنتين في بنك الزراعة والتعاونيات الزراعية، وقد قام الخبيران يخبير دولي وخبير محلالتعاقد مع بتمويل  وكالة التعاون الفني األلمانيقامت 

 مليون مدخر صغير 2,2، وبعد ست سنوات أصبح لدى البنك 1996 آذار/مارسبه في بتصميم منتج للمدخرات األصغر واختباره وبدء العمل 
  . يوروماليين  207روا ما قيمته وفَّ
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