
موجز الجهات المانحة 

والم�ستثمرين
تديرها  التي  القرو�ض  �صناديق  من  العديد  مب�صاندة  املانحة  اجلهات  تقوم 

احلاالت  اأغلب  فـي  ت�صميمها  يتم  والتي   )CMLFs( املحلية  املجتمعات 

التمويل  موؤ�ص�صات  من  النقي�ض  وعلى  حجمًا.  اأكرب  مل�صروعات  كمكونات 

تديرها  التي  القرو�ض  �صناديق  فاإن  مهنيني،  موظفـني  ت�صم  التي  االأ�صغر 

اإدارة  اأنف�صهم فـي  املجتمعات املحلية تعتمد على اأع�صاء اجلماعات املحلية 

بالن�صبة  جذابة  بدائل  ال�صناديق  هذه  تكون  اأن  وميكن  ال�صناديق.  هذه 

و�صول  دون  الباهظة  التكلفة  حتول  التي  واملناطق  ال�صكانية  لل�صرائح 

النماذج  حققت  وقد  اإليها.  الر�صمية  االأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  خدمات 

املعتمدة على املدخرات نتائج واعدة ومب�صرة باخلري، ولكن متويل �صناديق 

بدء  عند  اخلارجي  املال  براأ�ض  املحلية  املجتمعات  تديرها  التي  القرو�ض 

القرو�ض وف�صل  اإىل تدين معدالت �صداد  يوؤدي ب�صورة �صبه دائمة  الن�صاط 

وانهيارها. ال�صناديق  هذه 

 ما هي �سناديق القرو�ض التي تديرها 

املجتمعات املحلية؟
تديرها  التي  القرو�ض  بت�صغيل �صناديق  املحلية  املجموعات  اأع�صاء  ي�صطلع 

عمليات  على  حمرتفة  مهنية  رقابة  اأو  اإدارة  اأية  بدون  املحلية،  املجتمعات 

تديرها  التي  القرو�ض،  �صناديق  وت�صتخدم  القرو�ض.  وحت�صيل  الإقرا�ض 

املجتمعات املحلية مب�صاندة من اجلهات املانحة، مناهج متنوعة. فقد ُي�صار 

اإليها بو�صفها �صناديق روؤو�ض الأموال املتجددة، اأو البنوك القروية القائمة 

على الإدارة الذاتية، اأو جمعيات الإقرا�ض والتوفـري التجميعي. وهناك ثالثة 

مناذج �صاحلة ومالئمة لهذه ال�صناديق:

النموذج، تبداأ �صناديق القرو�ض  ال�صناديق املمولة خارجيا: فـي هذا 

املال من قبل جهة مانحة،  راأ�ض  بفعل �صخ  املحلية  املجتمعات  تديرها  التي 

ال�صندوق  يقوم  اأن  املتوقع  ومن  املدخرات.  ب�صاأن  ُتذكر  �صروط  اأية  بدون 

بتلقي  الأع�صاء  نهاية من خالل قيام  اإىل ما ل  راأ�ض ماله وموارده  بتجديد 

و�صداد القرو�ض املمولة من راأ�ض املال اخلارجي.

تركز هذه ال�صناديق على تكوين  ال�صناديق املعتمدة على املدخرات: 

املدخرات. ويتم اإقرا�ض الأع�صاء من ح�صيلة هذه املدخرات وحتقيق عائد 

اجلهات  وت�صطلع  املمنوحة.  القرو�ض  على  فائدة  فر�ض  خالل  من  عليها 

املانحة بتقدمي خدمات الدعم الرتويجي والتدريب والر�صد واملتابعة، ولكنها 

ل تقوم بتزود هذه ال�صناديق باأي راأ�ض مال خم�ص�ض للقرو�ض.

الذاتية  امل�صاعدة  جمموعات  متثل  الذاتية:  امل�صاعدة  جمموعات 

النموذج ال�صائد فـي الهند، ويتم اإدراجها ب�صورة م�صتقلة فـي اإطار منوذج 

املمولة  ال�صناديق  من  بكل  اخلا�صة  واملالمح  اجلوانب  تت�صمن  لأنها  ثالث 

امل�صاعدة  جمموعات  وتبداأ  املدخرات.  على  املعتمدة  وال�صناديق  خارجيا 

الذاتية ن�صاطها عادة با�صتخدام مدخرات اأع�صائها دون �صواها من املوارد. 

وبعد فرتة من جناحها فـي الإقرا�ض وحت�صيل املوارد اخلا�صة بها، ميكن اأن 

تتقدم جمموعات امل�صاعدة الذاتية اإىل اأحد البنوك التجارية بطلب للح�صول 

على قر�ض من اأجل تعزيز مواردها املالية الذاتية وزيادة فعاليتها.

كيف كان اأداء �سناديق القرو�ض التي تديرها 

املجتمعات املحلية؟
بالتفاوت  املحلية  املجتمعات  تديرها  التي  القرو�ض  اأداء �صناديق  يت�صم 

الكبري تبعا للنموذج امل�صتخدم. اإذ اإن املجموعات املمولة خارجيا ت�صهد 

ب�صورة دائمة تقريبا فقدان راأ�صمالها ومن ثم انهيارها نتيجة ملعدلت 

ال�صداد ال�صيئة. وحتقق املجموعات املعتمدة على املدخرات نتائج اأف�صل 

مدخراتها  من  بالإقرا�ض  املجموعات  هذه  لقيام  ونظرا  عامة.  ب�صفة 

اأكرث قوة كما  تغدو  القرو�ض  اإىل �صداد  الدافعة  فاإن احلوافز  اخلا�صة، 

تكون معدلت ال�صداد اأكرث ارتفاعا ب�صورة معتادة. اأما اأداء جمموعات 

البنوك  اأحد  من  قر�ض  على  حت�صل  التي  الهند  فـي  الذاتية  امل�صاعدة 

التجارية فـيت�صم بتفاوت اأمناطه.

ما هي املزايا واملحا�سن التي تقدمها �سناديق 

القرو�ض التي تديرها
فـي  وخدمتها.  الريفـية  املناطق  فـي  واالنت�صار  التوا�صل 
تعمل  اأن  املحلية  املجتمعات  تديرها  التي  القرو�ض  �صناديق  مقدور 

ال�صكانية  بالكثافة  املت�صفة  غري  املناطق  اأو  النائية  املناطق  فـي 

فعالية  حتقيق  الر�صمية  الأ�صغر  التمويل  خدمات  على  ي�صعب  التي 

ب�صناديق  املرتبطة  التكاليف  تعترب  اإذ  فـيها.  التواجد  اأو  التكاليف 

لعدم  منخف�صة  تكاليف  املحلية  املجتمعات  تديرها  التي  القرو�ض 

تتحملها  التي  الت�صغيل  م�صروفات  اأو  لديها  باأجور  موظفـني  وجود 

الأ�صغر.  التمويل  موؤ�ص�صات  فروع  معظم 

تتمتع �صناديق القرو�ض التي تديرها  نطاق الو�صول اإىل الفقراء. 
فـي  ال�صغرى  والقرو�ض  املدخرات  باإمكانية معاجلة  املحلية  املجتمعات 

بتحديد  املجموعات  تقوم  اإذ  الأ�صغر.  التمويل  موؤ�ص�صات  معظم  نظر 

ي�صاوي  ما  اإىل  يتدنى حجمها  قد  التي  ـ  بها  املعامالت اخلا�صة  اأحجام 

0.01 دولر اأمريكي. وت�صتطيع هذه ال�صناديق، فور حتقيق النمو بدرجة 

اإدارتها والتحكم فـيها.  اأن تقوم بالإقرا�ض مببالغ ميكن  كافـية، 

التي تديرها املجتمعات  القرو�ض  املرونة. نظر ل�صغر حجم �صناديق 
املحلية ومعرفة الأع�صاء ببع�صهم البع�ض، فاإنه فـي و�صع هذه ال�صناديق 

تراعي  �صداد  بجداول  �صريعة  قرو�ض  تقدمي  فـي  مرونة  اأكرث  تكون  اأن 

الظروف والفروق الفردية. 

�صناديق  على  يتعني  ل  اأنه  على  العادة  جرت  واالدخار.  التوفـري 
القرو�ض غري الر�صمية التي تديرها املجتمعات املحلية اأن متتثل لل�صروط 

التنظيمية التي متنع العديد من موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر الر�صمية من 

قبول الودائع الطوعية. 

با�صتخدام  الوكالت  بع�ض  تقوم  املحلية.  املجتمعات  تنمية 
كو�صائل  املحلية  املجتمعات  تديرها  التي  القرو�ض  �صناديق  جمموعات 

التثقيف  مثل  الأخرى،  الإمنائية  الأهداف  لتحقيق  مالئمة  وقنوات 

ال�صحي اأو تلبية الحتياجات فـي الإطار ال�صامل للمجتمع املحلي.

املانحة  اجلهات  تواجهها  التي  التحديات  هي   ما 

تديرها  التي  القرو�ض  �سناديق  م�ساندة  فـي 

املحلية؟ املجتمعات 
التي  القرو�ض  �صناديق  اأن  الواقع  اخلارجي.  املال  راأ�س  ت�صوهات 
الف�صل ب�صفة  تتجرع مرارة  واملمولة خارجيا  املحلية  املجتمعات  تديرها 

�صبه دائمة، ويرجع ذلك عادة اإىل �صعف معدلت ال�صداد. فتخلف النا�ض 

عن �صداد قر�ض قامت بتمويله اأطراف خارجية هو اأمر اأكرث �صهولة من 
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املجموعات  تكون  اأن  وينبغي  الهند.  فـي  الذاتية  امل�صاعدة  ملجموعات 

املوؤهلة متمتعة ب�صجل جيد ورا�صخ فـي جمال حت�صيل القرو�ض والإقرا�ض 

امل�صاندة  اإليه من  تنال ما حتتاج  اأن  الأع�صاء، على  من موارد مدخرات 

الالزمة لإدارة مبالغ اأكرب لراأ�ض املال. 

امل�صاندة  اإىل  املجموعات  حاجة  مت�ض  قوية.  فنية  م�صاندة  تقدمي 

من  متنوعة  لطائفة  الالزمة  التدريبية  والدورات  املتخ�ص�صة  اخلارجية 

الدفاتر،  وم�صك  العامة،  لالإدارة  اجليد  النظام  منها  واملهام،  الوظائف 

بتمويل  تقوم  اأن  املانحة  و�صع اجلهات  وفـي  ال�صداد.  التخلف عن  واإدارة 

اخلطة  ت�صع  اأن  عليها  ينبغي  اأنه  اإل  الأوىل،  املراحل  فـي  امل�صاندة  هذه 

اأ�صا�ض  على  خاللها  من  امل�صاندة  تقدمي  ميكن  التي  بالهياكل  املعنية 

على  الحتادات  خالل  من  امل�صاندة  تقدمي  يجري  كاأن  الطويل،  الأمد 

املثال. �صبيل 

ل ميكن  ب�صاأن الأداء.  اإعداد ورفع تقارير جادة  الإ�صرار على 

باأعباء  املحلية  املجتمعات  تديرها  التي  القرو�ض  �صناديق  كاهل  اإثقال 

الأمور  من  ولكن  التفا�صيل،  فـي  مغرقة  دفرتية  وقيود  �صجالت  م�صك 

توا�صلها  تقارير عن  باإعداد  امل�صروعات  تقوم هذه  اأن  الأهمية  احلا�صمة 

وانت�صار خدماتها على الأقل ـ كذكر اأعداد العمالء واملجموعات، وبيانات 

وقدرة  ال�صناعة،  لهذه  القيا�صية  املعايري  وا�صتخدام  القرو�ض،  �صداد 

املجموعة على البقاء وال�صتمرار.

تديرها  التي  القرو�ض  �صناديق  م�صروعات  م�صار  تتبع 

واإبراز  تعزيز  اآليات  اإىل  املعنية  الوكالت  حتتاج  املحلية.  املجتمعات 

املحلية  املجتمعات  تديرها  التي  القرو�ض  ل�صناديق  الداخلية  املكونات 

الفني  بال�صتعرا�ض  اخلا�صة  النظم  ومالءمة  كفاءة  �صمان  اأجل  من 

واملتابعة. والر�صد 
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وعندما  اجلريان.  مدخرات  من  متويله  مت  قر�ض  �صداد  فـي  التاأخر 

يبداأ بع�ض الأع�صاء فـي التخلف عن ال�صداد، �صرعان ما يحذو اآخرون 

حذوهم نظرا لتعر�ض الدافع الرئي�صي لل�صداد للخطر ــ وهو ا�صتمرار 

القدرة على احل�صول على قرو�ض من ال�صندوق فـي امل�صتقبل.

تديرها  التي  القرو�ض  �صناديق  تواجه  ال�صجالت.  م�صك  �صعف 

املجتمعات املحلية املخاطر عندما ل يتمكن الأع�صاء من م�صك ال�صجالت 

وحتقيق دقة واكتمال القيود الدفرتية وقراءتها. ولذا يتم ت�صمني دورات 

ت�صاندها  التي  امل�صروعات  بع�ض  مكونات  �صمن  الأمية  ملحو  تدريبية 

القوة  اأ�صباب  من  املراأة  متكني  برنامج  ذلك  فـي  مبا  مانحة،  جهات 

اأفريقيا.  فـي  القدرات  بناء  اأجل  من  ال�صراكة  لربنامج  التابع  نيبال  فـي 

الذي  النيجر  فـي  دوبارا  ما�صا  ماتو  برنامج  مثل  اأخرى،  برامج  وهناك 

وتقوم  والقرو�ض،  للمدخرات  القروي  اإطار منوذج »كري«  فـي  مت تطويره 

�صراء  والدخار عن طريق  التوفـري  كيفـية  الأع�صاء  بتعليم  الربامج  هذه 

اأ�صهم مببلغ ثابت ميكن ت�صجيله ب�صهولة با�صتخدام طوابع ميثل كل منها 

وحدة ادخارية. 

�صندوق  اإدارة  تنطوي  اأن  ميكن  وامل�صاندة.  التدريب  كفاية  عدم 

ال�صندوق  اأع�صاء  يحتاج  ولذا  التعقيدات،  من  الكثري  على  القرو�ض 

عادة اإىل الدورات التدريبية الالزمة. فلرمبا ل يعرف اأع�صاء املجموعة 

وحت�صيل  ال�صداد  جداول  وحتديد  الفائدة  اأ�صعار  احت�صاب  كيفـية 

اأو متابعة املقرت�صني املتخلفـني  ال�صداد فـي وقت ا�صتحقاقها،  مدفوعات 

اأن  الربيطانية  الدولية  التنمية  وزارة  وجدت  اأوغندا،  ففـي  ال�صداد.  عن 

الدورات التدريبية املعنية باإدارة التخلف عن ال�صداد كانت بالغة الأهمية 

فـي حتقيق جناح م�صروعها املعني بتعميق القطاع املايل. وت�صري التجارب 

املدفوعة  التمويل  متنوعة من عمليات  امل�صتمدة من جمموعة  واخلربات 

ال�صناديق  هذه  جمموعات  قدرة  اأن  اإىل  املحلية  املجتمعات  باعتبارات 

القدر  توفـري  يتم  مل  اإذا  الأرجح  على  تقل  ا�صتقرار  على  احلفاظ  على 

الالزم من امل�صاندة الفنية اخلارجية امل�صتمرة. 

الأع�صاء  يقوم  اأن  ميكن  باخلدمات.  املحلية  النخب  ا�صتئثار 

بدرجة  القرو�ض  �صندوق  با�صتغالل  املجموعة  فـي  ونفوذا  قوة  الأكرث 

ويوؤدي  ال�صداد.  تخلفهم عن  اإىل جانب  القرو�ض  اأكرب من ح�صتهم من 

مبجريات  اإملاما  والأقل  الأ�صعف  الأع�صاء  تعر�ض  اإىل  ذلك  حدوث 

بل ورمبا �صياع  القرو�ض،  القدرة على احل�صول على  اإىل فقدان  الأمور 

الذاتية. مدخراتهم 

ما هي اال�سرتاتيجيات التي ميكن اأن تتبعها اجلهات 

املانحة لتحقيق جناح �سناديق القرو�ض التي تديرها 

املجتمعات املحلية؟
املال  راأ�ض  تقدمي  يف�صي  امل�صبق.  اخلارجي  التمويل  عن  التخلي 

الأويل اإىل �صناديق القرو�ض التي تديرها املجتمعات املحلية اإىل ت�صويه 

دائمة  �صبه  ب�صفة  ويوؤدي  الأع�صاء،  اأمام  املتاحة  الت�صجيعية  احلوافز 

الوكالت  على  وينبغي  ال�صناديق.  وانهيار هذه  ال�صداد  التخلف عن  اإىل 

الراغبة فـي م�صاندة �صناديق القرو�ض التي تديرها املجتمعات املحلية اأن 

تقوم باتباع النهج املعتمد على املدخرات الذاتية. 

املجموعات  لتزويد  بالبنوك.  املرتبطة  ال�صناديق  مناذج  بحث 

ا�صتك�صاف  الذاتية، يجب  تتيحه املدخرات  اأن  اأكرب مما ميكن  براأ�صمال 

بالن�صبة  حدث  مثلما  بالبنوك،  ال�صناديق  هذه  �صالت  تدعيم  اآفاق 
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