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  التمويل األصغرمجال في المانحة الجهات المساعدة في تحسين فعالية 
  

  أثر التمويل األصغر
  

ذا حالة التمويل األصغر، يجب على الجهات المانحة أن تحدد ما إ، وفي هااتترغب الجهات المانحة في ضمان تحقيق عائد اجتماعي على استثمار
  . الفقرحدة يحقق عائداً اجتماعياً كافياً بالمقارنة بالوسائل البديلة لتخفيف  فسوكان توفير الخدمات المالية للفقراء 

من األخبار الجيدة أن عمليات تقييم األثر أوضحت أن الخدمات المالية للفقراء تعمل على تحسين حياة األفراد عن طريق زيادة دخولهم وتحسين و
ليس الحل السحري،  إال أنه لتحفيز التقليل من الفقر اًهمم عامالًيعد وبالرغم من أن التمويل األصغر .  دفع ثمن الخدمات االجتماعيةقدرتهم على

ل ال أن تمويل الجهة المانحة للتمويل األصغر يجب أن يكمِّن كما أ. حيث إن الخروج من دائرة الفقر خطوة تميل إلى أن تكون بطيئة وغير منتظمة
  . يحل محل االستثمارات في الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم والبنية األساسية

  ؟"أثر التمويل األصغر"بـ  ينعنماذا 
 من األثر بفهم تأثير الخدمات المالية على حياة الفقراء، وحتى اآلن ركزت معظم عمليات تقييم األثر على برامج اإلقراض األصغر بدالًهذا يختص 

  . من الخدمات الماليةالمجموعة المتنوعة واألوسع نطاقاًالنظر إلى 
 .مخاطر التي يتعرض لها الفقراءاليعنى األثر بنمو الدخل وزيادة األصول وتقليل أثر  •

 يكلاللتتضمن األبعاد المتعددة للفقر، بما في ذلك الدخل ) األصول، التوظيف، اإليرادات(تمتد مؤشرات األثر إلى أبعد من مقاييس المشروع  •
 ). من ناحية زيادة الثقة في النفس والتحكم في موارد األسرة بين النساء( من أسباب القوةالتحسن في الصحة والتعليم والتمكين ولألسرة، 

 ماذا نعرف عن أثر التمويل األصغر؟
إلى  يجب أن تصل المؤسسات المالية .أهمية االنتشار •

ا هو وكم. العمالء الفقراء لكي تحقق أثراً/الزبائن
عمالء التمويل /موضح في الشكل، يقع معظم زبائن

األصغر اليوم في دائرة حول خط الفقر، أما الفقراء 
للغاية فنادراً ما يصل التمويل األصغر إليهم، وعادة ما 

مة ءمالتكون برامج شبكات األمان االجتماعي أكثر 
 .الفقراء وأشّدللمعدمين 

نتجات المالية مثل شروط القرض وحجمه تلعب دوراً في األثر، فقروض رأس المال القصيرة إن خصائص الم .خصائص المنتج لها أهمية •
الذين يحتاجون إلى عمل استثمار واحد لشراء معدات فهذه القروض ن ولمنتجااألجل ربما تكون جيدة للتجار الراغبين في شراء بضائع، أما 

 . تاجون لخدمات أخرى مثل المدخرات أو القروض طويلة األجلالعمالء ربما يح/هؤالء الزبائنن إ، حيث  لهمغير مناسبة

العمالء تلعب دوراً في األثر، فأثر الخدمات المالية على /إن الموارد األساسية المتوفرة لدى الزبائن .العمالء مهمة/موجودات الزبائن •
 . العمالء الذين يبدءون بقاعدة موارد ضعيفة/ أعظم من الزبائنيكون) مادية، أو اجتماعيةأو مالية، (العمالء الذين يبدءون بموارد أكثر /الزبائن

 للمؤسسة له عالقة طردية مع األثر، لذا فمؤسسات التمويل المستدامة تسعى عميالً/إن طول المدة التي يكون فيها الفرد زبوناً .االستدامة مهمة •
 .لتعظيم األثر بتوفير الخدمات المالية بشكل مستدام

 في األثر، فالظروف االقتصادية الصعبة وضعف البنية إن الوضع االقتصادي العام والبيئة القانونية تلعب دوراً مهماً .همةالظروف المحلية م •
العمالء على االستفادة /الفساد وانعدام األمن تؤثر سلبياً على قدرة الزبائنكذلك ، و)الطرقوالصحة، والتعليم، في (األساسية االجتماعية والمادية 

 .دمات الماليةمن الخ

  ما هو أثر التمويل األصغر؟
  على مستوى األسرة

يحدث أو ) كما في أوغندا(ن استخدام القروض والودائع يمكن أن يحدث تنوعا لمصادر الدخل أل ؛ األسرةدخلالتمويل األصغر إلى زيادة  ييؤد •
 ).كما في أوروبا الشرقية(نموا للمشروع 
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، حيث يمكن استخدام اإلقراض األصغر للحصول على قطعة أرض ممتلكاتهمالعمالء من بناء وتغيير /بائنمكن الزإن توفير الخدمات المالية ُي •
لعمالء أيضا استخدام القروض في االستثمار ا/يمكن للزبائنو .أو القيام بعمليات البناء أو تحسين اإلسكان أو شراء حيوانات وسلع استهالكية

  .الذاتي مثل االهتمام بالصحة والتعليم

 واالستفادة من دارة المخاطرالتمويل األصغر يمكنهم من إو .إن الفقراء دائما معرضون لمزيد من الفقر فهم ينتقلون من كارثة إلى أخرى •
االستهالك عند حدوث  ىمستو القروض لحماية )Pro Mujerبروماجور (مجموعة عمالء /في بوليفيا يستخدم زبائنف .الفرص بشكل أفضل

 .ن بذلك تخفيض كمية المواد التي يستخدمونهاالكوارث، متجنبي

  على المستوى الفردي
 والمشاركة بشكل أكبر أفضلمن االختيار بشكل تمكنهن  والوصول إلى المعرفة التحكم في المواردإدارة األموال وزيادة  فإنبالنسبة للنساء،  •

في عام ف . في احترام الذات والثقة بالنفس وزيادة في الفرص الجديدة نموٌّ االقتصاديَّيصاحب التمكيَنو .في أمور األسرة وشئون المجتمع
 .للمجالس المحلية في الهند) Activists for Social Alternatives – ASA ( مؤسسة عمالء/من زبائن اتسيد 103 ، تم انتخاب 2002

في ف .هم لبناء األصولمالعمالء، وهذا عنصر /ر الزبائن أعلى من غيمدخراتلديهم مستويات كون تعمالء التمويل األصغر إلى أن /يميل زبائن •
 بيرو أدى عدم الثقة في المؤسسات الرسمية إلى يوف. عمالء التمويل األصغر بفتح حسابات في البنوك أو مكاتب البريد/زيمبابوي قام زبائن

 . التوفير في مواد البناء والمخزون

  على مستوى المشروع
يمكن أي ( إن القروض تعتبر من المنقوالت حيث.  لخدمات التمويل األصغر، ولكن ليس دائماً كما هو متوقع نتيجةإيرادات المشروعترتفع  •

 أوضحت الدراسات أنه وقد. وتستخدم لتمويل االحتياج األكبر أو حيثما يتوقع الحصول على عائد أعلى) بشيء آخر مساو في القيمة استبدالها
لم  هانفسالهند وبيرو، ولكن الدراسات كل من ام إيرادات جميع المشروعات التي تديرها األسر في  ارتفعت بشكل ع1999 و 1997بين عامي 
 . على المشروعات نفسها التي تم الحصول على القرض من أجلهاتجد أثراً

الزبون /ت، سنجد أن العميلمستوى جميع المشروعا إلىبالرغم من ذلك، إذا نظرنا و. في المشاريع الفردية عادة ما يكون ضئيالًخلق الوظائف  •
عميل للتمويل األصغر في بيرو ثالثة أيام عمل إضافية /فعلى سبيل المثال، خلق كل زبون .من داخل األسرة عادة ما يخلق فرص عمل لغيره

 .في الشهر للعاملين من خارج األسرة

  كيف يمكن للخدمات المالية إحداث أثر أكبر؟
ت من أجل المشروعات الصغرى التي تتمتع بحجم أعمال كبير، َممِّ األصغر خدمات اإلقراض األصغر والتي ُصحتى اليوم، غالباً ما يقدم التمويل

العمالء يقومون بتحويل هذه /وضح أن الزبائنالشواهد توقد ركزت معظم عمليات تقييم األثر على هذا النوع من اإلقراض األصغر، ولكن 
يمكن للتمويل األصغر تحقيق أثر أكبر إذا وفر و .لمصروفات الطبية والجنائز ورسوم المدرسةالقروض الستخدامها في أغراض مختلفة مثل ا

 بصورة أفضل االحتياجات المختلفة للفقراء، بما في ذلك خدمات اإليداع والتأمين ي من الخدمات المالية التي تلبمجموعة متنوعة وواسعة النطاق
  .األصغر وتحويالت األموال

  : يمكن ذلك عن طريقالمانحة زيادة أثر الخدمات المالية للفقراء؟كيف يمكن للجهات 
 .إعطاء أولوية لالنتشار على نطاق واسع وتقديم الدعم للمؤسسات المالية التي تستطيع تحقيق االستدامة والنمو .1

ت الدخل المتعددة مع زيادة عدد العمالء في مستويا/االستثمار في نطاق واسع من المؤسسات المالية الواعدة لضمان الوصول إلى الزبائن .2
 .العمالء قدر اإلمكان/الزبائن

  . على ذلكمتابعة أداء مؤسسة التمويل األصغر بناًءوتشجيع االستدامة واألثر؛  .3

ة على العمالء وتفضيالتهم والعوائق التي تمنع الفقراء من استغالل الخدمات المالي/تشجيع أبحاث السوق لتطوير الفهم حول احتياجات الزبائن .4
 .الوجه األمثل

 .العمالء/دعم المؤسسات النشيطة التي تطور آليات ومنتجات تلبي احتياجات الزبائن .5
 

 Sources: Carolyn Barnes : المصدر. Deena Burjorjee، و)CGAP (المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء باالشتراك مع موظفين من Monique Cohen: تأليف
and Jennefer Sebstad, Guidelines for Micro- finance Impact Assessments, Discussion Paper for the CGAP Virtual Meeting on Impact 

Assessment (Washington DC: AIMS/MSI. 1999(; The SEEP Network, Learning from Clients: Assessment Tools for Microfinance 
Practitioners (Washington, DC: SEEP Network, 2001); Anton Simanowitz and Alice Walter, “Ensuring Impact,” in Pathways out of Poverty, 

ed. Sam Daley-Harris (Bloomfield, Conn.: Kumarian Press, 2002); Donald Snodgrass and Jennefer Sebstad, Clients in Context:The Impacts 
of Microfinance in Three Countries, Synthesis Report (Washington, DC: AIMS/MSI, 2002).  .على شبكة اإلنترنت مواقع : www.usaidmicro.org 

(go to “AIMS publications”); www.microfinancegateway.org/impact  

  


