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 الجهات المانحة موجز
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  التمويل األصغرمجال في المانحة الجهات المساعدة في تحسين فعالية 
  

  تمويل تقنية التمويل األصغر 
  

زيادة واتهم بصورة أكثر دقة، متابعة عمليمن  من التقنيات المتاحة لمساعدة مقدمي التمويل األصغر على تحسين فعاليتهم، مجموعة متنوعة واسعة النطاقهناك 
مازالت الغالبية العظمى من مؤسسات التمويل األصغر تصارع الختيار التقنيات المناسبة والتي تحقق فومع ذلك، . عمالء جدد/الشفافية، والوصول إلى زبائن

ت التمويل األصغر يتبعون مبادئ جيدة في االستثمار واإلدارة عند من هنا فإنه يجب على الجهات المانحة التأكد من أن مقدمي خدماو. عائداً كبيراً على االستثمار
  . اختيارهم وتنفيذهم لتقنيات جديدة

  

   التمويل األصغر؟في التقنيات المستخدمة هيما 
ذات الحجم الصغير قد تكتفي مؤسسات التمويل األصغر ف. تساعد تقنيات نظم المعلومات مؤسسات التمويل األصغر على متابعة وتحليل العمليات وإعداد التقارير

 أو استخدام تلك النظم باستخدام الدفاتر اليدوية أو أوراق العمل، ولكن معظم مؤسسات التمويل األصغر في النهاية تحتاج إلى نظم معلومات مصممة لها خصيصاً
يمكن لتكنولوجيا نظم المعلومات أيضا أن تتضمن أجهزة كما . والمراقبين من أجل متابعة العمليات المالية وإعداد تقارير لإلدارة والجهات المانحة المتوفرة تجارياً

هناك والعميل، / من خالل نظام الدرجات لتسهيل التنبؤ بسلوك الزبونالعميل/الزبونالعميل، وآليات تقييم /الكمبيوتر المحمولة التي تقوم بتسجيل معلومات الزبون
   .VASTت بين الموظفين والفروع ، مثل نقل البيانات عبر األقمار الصناعية أيضا تقنيات االتصال التي تقوم بنقل البيانا

  

، وشبكات نقاط (ATM) اآللي بعض األحيان ، تستخدم المؤسسات األكبر من مؤسسات التمويل األصغر والبنوك تقنيات غير تقليدية، مثل ماكينات الصراف فيو
الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، و، ) دم بطاقات االئتمان في عمليات السداد والمعامالت األخرى محالت التجزئة تستخفيلكترونية إأجهزة (POS البيع

 خارج المكاتب الفرعية، وبالرغم من أن التقنيات الجديدة وإيداعه، والتحويالت، وسحب النقد ) المدفوعات(للعمالء بالقيام بسداد /وتسمح هذه التقنيات للزبائن
  . العديد من البلدان، إال أنها لم تثبت حتى اآلن أنها أكثر فعالية من العمليات التقليديةفي تقليل تكلفة خدمة الفقراء يمكن أن تسهم في

  

   التمويل األصغري خدماتكيف تفيد التكنولوجيا مقدم
  

ديرين من التقييم المستمر لألداء والتنبؤ باحتياجات النقد، يوفر بيانات متزامنة ودقيقة تمكن المأمر إن وجود نظام معلومات  :القرارات القائمة على المعلومات
 سباندانا بالهند من تجميع بيانات متزامنة وموثوق بها استخدمتها في إدارة لها بسرعة، فعن طريق تطوير نظم المعلومات تمكنت واالستجابةوتوقع الكوارث 

  . 45 ـمتابعة األداء عبر فروع المؤسسة ال
بنقل البيانات لحظياً عبر شبكة الفروع الخاصة بها باستخدام وصالت الخطوط الهاتفية واالتصال عبر ) إكوادور (تموز/ يوليو23م تعاونية  تقو:زيادة المرونة

  .عللعمالء باستخدام الخدمات البنكية في أي من الفرو/ الصناعية، وهي طرق أسرع وأرخص من نقل البيانات مادياً، كما أنها تسمح للزبائناألقمار
عن طريق توحيد عملية الموافقة على القرض مع وجود % 10من تقليل تكاليف إصدار القرض بنسبة ) بيرو( تمكنت ميبانكو :تخفيض التكاليف التشغيلية

  . العميل/بطاقة للدرجات تستخدم للتنبؤ بسلوك السداد لدى الزبون
 في المحاسبة ئ تقارير موحدة موثوق بها تتبع مبادبإنتاجم للمعلومات يسمح للمديرين بتصميم نظا) باكستان (First Microfinance قام بنك :تقارير أفضل

  . الصناعة والمقاييس القومية
ها من ادخار المزيد ءعمال/زبائنها) بوليفيا( األماكن المزدحمة، مكنت برودم في االستخدام السهلة اآللي عن طريق وضع ماكينات الصراف :الودائع المتزايدة

  . النقدفي، عندما يكون لديهم فائض صغرأغ وبمبال
العمالء من استخدام البطاقات البنكية الخاصة بهم لسحب / حيث يتمكن الزبائنPOSبتجربة أجهزة ) أوغندا( تقوم كيرودب :للعمالء/توفير خدمات أفضل للزبائن

  .النقد في منافذ التجزئة، بدال من االنتظار في الطابور في الفرع
يمكن في المناطق الريفية فتح حساب بسهولة من خالل موظف الصراف اآللي ، حيث ) جنوب أفريقيا( Standard في بنك :العمالء الريفيين/نزيادة الزبائ
   .عالية جداًالفروع  تكلفة إنشاء

     

   يجب أن تتبعها مؤسسات التمويل األصغر عند استخدام التقنيات؟التي ئالمباد هيما 
  . أعمال مؤسسة التمويل األصغر كما يتطلب تخطيطاً مسبقاًفينية جديدة لتقديم الخدمات يتطلب عادة تغييرات أساسية إن تنفيذ نظام أو تق

  

عمل مؤسسة التمويل األصغر، وعلى المؤسسة قبل التخطيط وضع رسالة وأهداف إستراتيجية  فينقاط النقص تغطي  إن التكنولوجيا لن :للعملبإستراتيجية البدء 
  .ت تشغيلية محددةوإجراءا
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مصادر مختارة للمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 
  بشأن التكنولوجيا

: متاحة على موقع المجموعة
www.cgap.org/iss_ 

 
: القرارات الخاصة باالستثمار في التكنولوجيا •

 عشرة أسئلة رئيسية

: سلسلة مبتكرات تكنولوجيا المعلومات •
عراضات لتكنولوجيات مثل الكروت الذكية، است
بطاقة هوية بالسمات ، وماكينات الصرف اآلليو

 البيولوجية

  إرشادات حول إجراءات أنظمة المعلومات •

دليل إجراءات أنظمة المعلومات اإلدارية ونموذج  •
 تدريبي

يمول، بشكل مشترك، : صندوق أنظمة المعلومات •
 أنظمة استشاريين لتقديم المشورة بشأن تنمية

 )org.isfund.www(المعلومات 
 

التنفيذ و، االختيارو، االحتياجاتتحليل و المشروع، إعداد:  نظام للتكنولوجيا يتطلب ست خطوات محددةأي اختيار أو تحسين :اتباع عملية التنفيذ المتعاقبة
  . كل من هذه الخطواتفيواإلدارة، ومن المهم العمل بعناية 

  
أي أنه يجب احتساب العوائد على االستثمار : ت التمويل األصغر مع التكنولوجيا مثلما تتعامل مع أي استثمار آخر يجب أن تتعامل مؤسسا:تذكر أساسيات العمل

  .العمالء والموظفين واإلدارة/وقياسها مقابل التكاليف الكلية، ويجب أن تقدم التكنولوجيا القيمة المضافة الواضحة إلى جميع المستخدمين لها، بما فيهم الزبائن
  

 األطراف المعنية على جميع المستويات، إشراك مشروع آخر، يجب أن يحظى تنفيذ التكنولوجيا بدعم واضح من اإلدارة وأن يتم أي مثل :األساسدارة هي اإل
يمكن و. وقعة غير متإضافية أية تكاليف إلىزنة للتكاليف المتوقعة باإلضافة ا، وأن تتضمن مو) مع مؤشرات واضحة لألداء(كما يجب التخطيط بدقة 

  . المشروع والعمل كوسيط مع الموردينإدارة في المساعدة في المتخصصين أن يمثلوا قيمة كبيرة لالستشاريين
  

        تستخدم التكنولوجيا لتحسين عملياتها؟التيكيف يمكن للجهات المانحة تقديم الدعم لمؤسسات التمويل األصغر 
  : المبادئ التاليةإتباع تقدم دعماً لمؤسسة تمويل أصغر في مجال التكنولوجيا التيعلى الجهات المانحة 

 قد ال تكون مناسبة التي تتعرض الجهات المانحة ومؤسسات التمويل األصغر أحيانا إلغراء التقنيات :الحصول على النصيحة المتخصصة المستقلة •
 باستشاريين متخصصين ومستقلين يمكن أن يجلب منظورا موضوعيا يساعد مؤسسات ة، لذا فإن االستعانةنلمؤسسة التمويل األصغر في مرحلة معي

 .، وتقييم متطلبات التكنولوجيا، والتعامل مع موردي التكنولوجياإستراتيجيةالتمويل األصغر على وضع أولويات 

سة التمويل ألصغر قامت بعناية بتقييم االستثمار، ويجب  مناقشة متطلبات التكنولوجيا المقترحة مع اإلدارة والتأكد من أن مؤس:توجيه أسئلة حازمة •
على الجهات المانحة أن تحث مؤسسات التمويل األصغر على انتظام العمل في برنامج نظم 
المعلومات قبل التفكير في األدوات األكثر تطورا، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والتقنيات 

 . الجديدة لتقديم الخدمة

 من شأنها دعم مؤسسة التي إن النظم :ختص بتكاليف التأسيس والتشغيلالواقعية فيما ي •
التمويل األصغر عبر األجل الطويل يمكن أن تكون باهظة الثمن، حيث إن سعر شراء البرامج 

فقط من التكلفة اإلجمالية للتنفيذ، أما بقية التكلفة فتتمثل في وقت % 15 تمثل عادة واألجهزة
تكلفة التكنولوجيا هي يذكر أن . ل العمليات لتتالءم مع النظام الجديدالموظفين والتدريب وتعدي

للعميل / المتغيرة للزبونلالحتياجاتكلفة مستمرة حيث تستجيب عمليات التمويل األصغر ت
والبيئات التنظيمية والرقابية، ومع ذلك فال يجب أن تتعدى الموازنة السنوية لتشغيل نظام 

 . مؤسسة التمويل األصغرإيراداتمن % 15-12ه تكنولوجيا المعلومات وصيانت

" االبتكارات" يجب أن تتجنب الجهات المانحة تمويل : اعتبارك ما تم تجربته من قبلفيضع  •
 .إال بعد التأكد من أنه قد تم اختبار التكنولوجيا المقترحة وفهم ما يصلح وما ال يصلح منها

 القدرة على تنفيذ إلىلتمويل األصغر  تفتقر معظم مؤسسات ا:ضمان بناء القدرات الشامل •
مشروعات تكنولوجيا ناجحة، فجميعها تقريباً تكون معرضة لألزمات مثل تلك الناتجة عن 

المزود القوي رحيل الموظفين الرئيسيين، وال يمكن للتكنولوجيا أن تحل محل فريق العمل 
مويل التكنولوجيا يترافق يجب أن تضمن الجهات المانحة أن تو.  والرؤيةوااللتزامبالمهارات 

 . المخاطر والحكموإدارةمع بناء القدرات البشرية 
  

 بعض أسواق التمويل األصغر ، ربما تكون الطريقة األفضل للهيئات المانحة لدعم استخدام التكنولوجيا هو تصميم مبادرات تكنولوجية على مستوى فيو
 النواحيإن دعم حيث .  والبطاقات االئتمانيةاآلليم الفقراء كيفية استخدام الصراف يلومات أو برامج تعلالصناعة، مثل بناء قدرات شركة محلية لتكنولوجيا المع

تحسين هدف بذلك  السوق ويمكنها فيالتي تخدم العامة فيما يخص تكنولوجيا التمويل األصغر تساعد على توزيع الفوائد بين جميع مؤسسات التمويل األصغر 
  .المالية السائدة النظم فيدمج الفقراء 

  ).  CGAP(، بمساهمة من جهاز موظفي المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء Nicole Pasrichaو  Gautam Ivatury: تأليف
 ”Andrew Mainhart, “Management Information Systems for Microfinance: An Evaluation Framework  : لالطالع على المزيد من المعلومات

(Washington, DC: USAID Microenterprise Best Practices Project, 1999); Normand Arsenault, “Answering the Top Five Myths about Selecting 
Software for Microfinance Institutions, ”http://www.microfinancegateway.org/content/article/detail/3812; Charles Waterfield and Nick Ramsing, 

“Management Information Systems for Microfinance Institutions: A Handbook,” CGAP Technical Tool No. 1 (Washington, DC: CGAP, 1998); 
CGAP Microfinance Technology Program, “Technology Investment Decisions: 10 Key Questions” (www.cgap.org/iss_site/documents.html), 

CGAP “IT Innovation Series” (www.cgap.org/publications/microfinance_technology.html), and “CGAP IS Process Guidelines” 
(www.cgap.org/iss_site/helpdesk/is_process_overview.html . مواقع على شبكة اإلنترنت : www.cgap.org/iss_site; www.isfund.org. 


