
 
          
 
 

المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء

 المبادئ األساسية للتمويل بالغ الصغر
 

يحتاج الفقراء، مثلهم     . الفقراء ال يحتاجون إلى القروض فقط بل إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية        ١
وال يحتاج الفقراء       . مثل اآلخرين، إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية المالئمة والمرنة بأسعار معقولة          

 . القروض فقط بل أيضا إلى االدخار والتحويالت النقدية والتأمين كل حسب أوضاعهإلى

 الحصول على الخدمات المالية بشكل مستمر يّمكن       .التمويل بالغ الصغر يعتبر أداة قوية لمكافحة الفقر  ٢
التمويل   يجعل . الفقراء من زيادة الدخل وتكوين األصول وتخفيض فرص تعرضهم إلى الصدمات الخارجية           

بالغ الصغر من الممكن لألسر الفقيرة االنتقال من مجرد البقاء على قيد الحياة من يوم إلى يوم إلى التخطيط           
 .للمستقبل، واالستثمار في تحسين تغذيتهم وأوضاعهم المعيشية وصحة وتعليم أطفالهم

 
الفقراء األغلبية الكبيرة من السكان      يشكل . التمويل بالغ الصغر يعني بناء أنظمة مالية تقدم خدمات للفقراء     

إال أن العدد األكبر من الفقراء مازالوا يفتقرون القدرة على الحصول على الخدمات                 . في معظم الدول النامية    
في بلدان كثيرة، مازال ُينظر للتمويل بالغ الصغر على أنه قطاع هامشي وعلى إنه بصورة             . المالية األساسية  

لتحقيق     . وي للجهات المانحة والحكومات وللمستثمرين ذوى المسئولية االجتماعية         رئيسية مصدر اهتمام تنم  
إمكانات التمويل بالغ الصغر الكاملة في الوصول إلى عدد كبير من الفقراء يجب أن يصبح جزءاً ال يتجزأ                 

 .من القطاع المالي

طيع معظم الفقراء الحصول على       ال يست. االستمرارية المالية ضرورية للوصول إلى عدد كبير من الفقراء  
ال يعتبر إنشاء    . الخدمات المالية بسبب نقص مؤسسات الوساطة المالية القوية العاملة على مستوى التجزئة                  

مؤسسات مالية قابلة لالستمرار غاية في حد ذاته، بل هى الطريقة الوحيدة للوصول إلى حجم ذي شأن وأثر                   
قابلية االستمرار هي قدرة مؤسسات التمويل بالغ الصغر      .  المانحة أبعد بكثير لما يمكن أن تموله الهيئات  

على تغطية جميع تكاليفها وهي تجعل من الممكن استمرار عمل مؤسسات التمويل بالغ الصغر واستمرار             
وهذا ألن تحقيق االستمرارية المالية يعني تخفيض تكاليف المعامالت            . تقديم الخدمات المالية للفقراء     

 وخدمات أفضل تلبي احتياجات البلدان المتعاملة مع المؤسسات المعنية والعثور على طرق           وعرض منتجات
 .جديدة للوصول إلى الفقراء المحرومين من التعامل مع البنوك

 

CGAP  1818 H Street, NW   MSN Q4-400   Washington, DC  20433 
Tel:  202 483 9594   Fax:  202 522 3744   E-mail:  cgap@worldbank.org    Web:  www.cgap.org 
 

 
 

٣

 
٤



األنظمة المالية من أجل الفقراء يعني            بناء. التمويل بالغ الصغر معني بإنشاء مؤسسات مالية محلية دائمة    ٥
ينبغي على هذه    . اطة مالية محلية سليمة يمكنها تقديم خدمات مالية دائمة للفقراء           إنشاء مؤسسات وس 

المؤسسات أن تكون قادرة على تعبئة وإعادة تدوير المدخرات المحلية وتقديم االئتمان ومجموعة متنوعة من    
 التي تمولها    بما في ذلك بنوك التنمية-االعتماد على التمويل من الجهات المانحة والحكومات       . الخدمات 
 . سيتقلص تدريجيا مع نضوج المؤسسات المالية المحلية وأسواق رأس المال الخاص-الحكومات

 
الفقير     .  ال يناسب التمويل بالغ الصغر كل شخص  أو كل وضع .التمويل بالغ الصغر ليس دائما هو الحل      ٦

ى من المساندة قبل أن يتمكن من   المعدم والجائع الذى ليس له دخل أو سبل للسداد بحاجة إلى أشكال أخر           
في حاالت كثيرة، تعتبر المنح الصغيرة وتحسينات البنية األساسية والعمالة            . االستفادة من أية قروض  

ينبغي كلما أمكن أن    . وبرامج التدريب وأية خدمات أخرى غير مالية أدوات مناسبة للتخفيف من حدة الفقر             
 .االدخارتقترن هذه الخدمات غير المالية مع بناء 

تكلفة تقديم عدد   . أسقف أسعار الفائدة يمكن أن تضر قدرة الفقراء على الحصول على الخدمات المالية     ٧
ما لم يكن باستطاعة   . كبير من القروض الصغيرة أكبر بكثير من تكلفة تقديم عدد قليل من القروض الكبيرة  

مؤسسات تقديم القروض بالغة الصغر أن تقاضي أسعار فائدة أعلى من متوسط أسعار قروض البنوك لن              
استمرارها محدوداً بسبب ندرة ومجهولية   تستطيع تغطية التكاليف، وبالتالي يصبح معدل نموها وقابلية       

عندما تضع الحكومات لوائح ناظمة ألسعار الفائدة، تضعها عادة           . موارد الحصول على التمويل المدعوم    
وفي الوقت نفسه، يجب أن ال    . عند مستويات منخفضة للغاية لتسمح باالئتمان بالغ الصغر القابل لالستمرار    

أسعار    ( الصغر عدم كفاءة عملياتها إلى المتعاملين معها في شكل أسعار            تمرر مؤسسات تقديم القروض بالغة   
 . أعلى بكثير مما يجب) فائدة ورسوم أخرى

 
حكومات البلدان بدوًر هام    تسهم. دور الحكومة هو التسهيل، وليس جهة التقديم المباشر للخدمات المالية         ٨

من ضمن أهم    . ت المالية مع حماية مدخرات الفقراء         في خلق بيئة مساندة من السياسات تحفز تطوير الخدما          
األمور التي يمكن أن تقوم بها الحكومات من أجل  التمويل بالغ الصغر الحفاظ على استقرار االقتصاد             
الكلي وتجنب غطاءات أسعار الفائدة واالمتناع عن تشويه السوق ببرامج إقراض مدعوم عالية التأخر في                   

يمكن أن تساند الحكومات الخدمات المالية المقدمة للفقراء بتحسين بيئة             . رارالسداد وغير قابلة لالستم  
األعمال ألصحاب مشروعات العمل الحر وقمع الفساد وتحسين فرص الوصول إلى األسواق والحصول                

في أوضاع خاصة، قد يكون التمويل الحكومي لمؤسسات مالية بالغة الصغر         . على خدمات البنية التحتية   
 .  االفتقار إلى أنواع أخرى من التمويلمبررا عند
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يجب أن   . الدعم من الجهات المانحة يجب أن يكون مكمالً، وليس مزاحماً لرأس المال من القطاع الخاص  ٩
تستخدم الجهات المانحة المنح والقروض وأدوات المساهمة في رأس المال بشكل مؤقت لبناء القدرة                   

مثل هيئات تقدير الجدارة    (الية، وتطوير البنية األساسية المساندة      المؤسسية لمؤسسات تقديم الخدمات الم    
ومساندة الخدمات والمنتجات في مرحلة          ) الخ...المالية ومكاتب تقدير األهلية االئتمانية وقدرات المراجعة        

في بعض الحاالت، قد يكون الدعم المالي األطول أمداً مطلوبا للوصول إلى المناطق قليلة                .  التجريب 
ولتحقيق الفعالية، يجب أن يسعى التمويل من الجهات المانحة إلى                . كان أو الذين يصعب الوصول إليهم    الس

إدماج الخدمات المالية للفقراء في األسواق المالية المحلية؛ استخدام الخبرة المتخصصة في تصميم                         
 األدنى من معايير األداء    المشروعات وتنفيذها؛ واشتراط استيفاء المؤسسات المالية وأي شركاء آخرين الحد        

 .كشرط الستمرار المساندة ؛ والتخطيط للخروج منذ البداية
 

يعتبر التمويل بالغ الصغر من الميادين     . نقص القدرات المؤسسية والبشرية يعد من أهم المعوقات  ١٠
رات التي    المتخصصة التي تجمع بين األعمال المصرفية التي لها أهداف اجتماعية وبين االحتياجات للقد                  

يجب بناؤها على جميع المستويات، بدءا من المؤسسات المالية للهيئات التنظيمية وجهات اإلشراف وأنظمة              
يجب أن تركز معظم االستثمارات في هذا القطاع،        . المعلومات، لهيئات التنمية الحكومية والهيئات المانحة        

 .سواء العام أوالخاص، على بناء القدرات
 

تعتبر المعلومات الدقيقة الموحدة       . فية المالية والشفافية في أنشطة الوصول إلى المتعاملين أهمية الشفا   ١١
والقابلة للمقارنة فيما يتعلق باألداء المالي واالجتماعي للمؤسسات المالية التي تقدم الخدمات أمراً بالغ             

الجهات المانحة والمستثمرون،       يحتاج المشرفون على البنوك في هيئات وضع اللوائح الناظمة لها و             . األهمية
واألهم من ذلك، الفقراء المتعاملون مع التمويل بالغ الصغر إلى هذه المعلومات للتقييم الدقيق للمخاطر               

 .   وللعائد منها
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