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  التمويل األصغرمجال  فيالمانحة الجهات المساعدة في تحسين فعالية 
  

  واإلشراف على التمويل األصغر التنظيم 
  

صة يتم اإلشراف عليها عداد الكبيرة من األفراد فإنه يجب في نهاية األمر أن ينتقل التمويل األصغر إلي مؤسسات مرخاألمن أجل الوصول إلى 
عمالئها ومضاعفة رأس المال بها عن طريق / يمكن للمؤسسة المرخصة أن تقدم خدمات التوفير لزبائنهاحيث. من قبل السلطات المالية في الدولة

 فيعظم الدول سوف تحتاج  مفي المعتاد فإن القوانين والتنظيمات المصرفية المصرفيونظراً ألن التمويل األصغر يختلف عن العمل . جمع الودائع
  . المدى القريبفي تناول هذه التنظيمات إلى بعض التعديل حتى تتناسب مع التمويل األصغر، ومع ذلك ال تحتاج جميع الدول إلىالنهاية 
  واإلشراف على التمويل األصغر؟التنظيم  و معنىما ه

 هذه القواعد، ويحتاج فرض تطبيقالتمويل األصغر، أما اإلشراف فهي عملية  تطبق على التيمجموعة من القواعد الحكومية إلى " تنظيم"يعود لفظ 
 فهذا النوع من التنظيم من شأنه حماية سمعتهم المالية ومنعهم من فقدان .واإلشرافالتنظيم  إلىصغر الذين يقومون بقبول الودائع األالتمويل مقدمو 

متطلبات وقواعد كفاية رأس على سبيل المثال (ض فرِ الرسمية التي تَالرقابة وهذه. المالي النظام فيتدمير الثقة من ثم ر واأموال المودعين الصغ
  .عملية صعبة وباهظة التكاليف ألنها تتضمن فهم وحماية الصحة المالية للمؤسسةتعد  )القروضخسائر المال وتضع قواعد مخصص 

 يتسمان المديرين غير المناسبين أو تتطلب تقارير وعرضاً/ المالكز وتصفية فرالتي تقوم على سبيل المثال" المتحوطةغير "إن قواعد الرقابة 
  .هذه الحالة ليست مضطرة لتحمل مسئولية السمعة المالية للمنظمةفي بالشفافية، هي أسهل في إدارتها ألن السلطات الحكومية 

 أن موجودات التمويل األصغر إلىع ذلك بصورة أساسية  ويرج.المصرفي العاديالجهاز  معاملة مختلفة عن إلىيحتاج التمويل األصغر كما 
اإلقراض غير المضمون ونسب سقوف ؛  تتطلب عادة تعديالًالتيومن مجاالت التنظيم . تتكون من عدد كبير من القروض الصغيرة غير المضمونة

  .والحد األدنى لرأس المال القروضخسائر كفاية رأس المال وقواعد مخصص 
  ويل األصغر؟هل يجب تنظيم التم

  :االعتبارات التالية يجب أن توجه القرارات الخاصة بتنظيم التمويل األصغر
ن يجب و فقط عندما يكون هناك مودعاللوائح التنظيمية التحوطية تظهر الحاجة إلى حيث.  فقطاالئتمان يمؤسسات التمويل األصغر العاملة ف •

 تقوم بتمويل نفسها من خالل والتي فقط االئتمان يسسات التمويل األصغر العاملة فليست ضرورية لمؤهذه اللوائح حمايتهم، وبالتالي فإن 
 .  نسبياًمخففاًتحوطي وغير  الجهات المانحة أو القروض التجارية، فمثل هذه المؤسسات ربما تتطلب إشرافا

 اإلشراف التحوطيللغاية أو بعيدة للغاية لدرجة أن  تتلقى الودائع تكون صغيرة التيبعض المنظمات المجتمعية ف. المنظمات المجتمعية الصغيرة •
ن هناك مخاطرة في المؤسسات التي تتلقى الودائع وال يتم اإلشراف عليها، لكن الخيارات األخرى أ كما .باهظ التكاليف سيكون الفعال 

أكثر مخاطرة، لذا فإن إغالق هذه المنظمات لن يساهم ربما تكون ) لخإ...النقد أو الثروة الحيوانية،عن طريق (للعمالء للتوفير /المتوفرة للزبائن
لوائح  معظم المشرعين الذين يواجهون هذا السؤال قرروا أن يتركوا هؤالء الوسطاء الصغار يعملون بدون لكن. ضمان سالمة المودعين في

 .العمالء أقل من حدود معينة/د الزبائناعدأ الموجودات ومادامت وإشراف وذلك تنظيمية تحوطية

البد أن تكون قد وصلت لدرجة تمكنت فيها من تحقيق فجل قيام مؤسسات التمويل األصغر بجمع الودائع بصورة آمنة أمن  .ظروف الدولة •
وفيما عدا ذلك فإن الخسائر . دخل كاف لتغطية تكاليفها، بما فيها التكاليف المالية واإلدارية الخاصة بجمع وإدارة الودائع التي تقوم بتحصيلها

ربما يكون من المنطقي االنتظار حتى تصبح هناك أعداد كبيرة من مؤسسات التمويل و . في النهاية إلى تآكل أموال المودعينيف تؤدسو
في البلدان التي تمكنت من وضع تشريعات ونظم للتمويل األصغر بسهولة ف .األصغر المؤهلة قبل وضع نظام لترخيص التمويل األصغر

  . تأتي بعد تطوير الصناعة وليس قبلهاوفعالية كانت التنظيمات
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  قبل اإلشرافالتركيز على القدرة اإلشرافية 
 إصدار ، حيث إن بأنها سوف تحافظ على أموالهم آمنةتعد المودعين ضمنياًفإنها عندما تقوم الحكومة بالترخيص للمؤسسات المالية بتلقي الودائع 

  :التجربة تفيد العديد من الدروسوهذه  .إنجازهإذا كان هناك ضمان بأن هذا الوعد يمكن  إالم يجب أن يتال التراخيص لمؤسسات التمويل األصغر 
من مشكالت، يعاني  الذي المصرفي بالجهازمشغولين للغاية يكونون غالباً ما فالمشرفون القدرة اإلشرافية في معظم الدول النامية محدودة،  •

 .والذي هو بالطبع محور اهتمامهم األساسي

عدد المؤسسات المالية مما يثقل الجهات اإلشرافية ويضعف قدرتها على  ازدياد متطلبات منخفضة للحد األدنى من رأس المال يؤدي إلى وضع •
للحد من عدد التراخيص مما يجعل عملية اإلشراف تكفي  لذا يجب أن تكون متطلبات الحد األدنى لرأس المال مرتفعة بدرجة .اإلشراف الفعال

 . ممكنة

ولكن . الكلي أطراف ثالثة، مع االحتفاظ بالسلطة واإلشراف إلىوم البنوك المركزية، من وقت آلخر، بتخويل بعض من سلطة اإلشراف تق •
 . من قبل كيانات تسيطر عليها المؤسسات التي يتم اإلشراف عليها لم يثبت فعاليته في الدول النامية" الذاتياإلشراف "

بواسطة سلطة مالية متخصصة وليس بواسطة الجهة الحكومية المسئولة  يتمعلى تعاونيات اإلقراض واالدخار يجب أن  اإلشراف التحوطيإن  •
 .عن التعاونيات

   تنظيم التمويل األصغر؟في ما هو الدور المناسب للجهات المانحة 
 يمكن حيث. زالة هذه السقوف على رأس أولوياتهاالفائدة يجب على الجهات المانحة أن تجعل عملية إ ألسعار البلدان التي بها سقوف يف •

فائدة  أسعار بتقاضيللجهات المانحة أن تساعد في رفع الوعي لدى السياسيين والعامة حول سبب قيام مؤسسات التمويل األصغر المستدامة 
 .مرتفعة نسبياً

مثل (، تحتاج المؤسسات غير المصرفية لى نظام السوقالسائرة على طريق التحّول إفي بعض النظم القانونية، مثل تلك التي في البلدان  •
في مثل هذه الحاالت على الجهات المانحة تشجيع التغيرات و . تخويل قانوني صريح للقيام بعملية اإلقراضإلى) المنظمات غير الحكومية

 . طيوإشراف تحواإلقراض فقط باإلقراض دون الحاجة لترخيص في التنظيمية للسماح للمؤسسات العاملة 

 يجب على الجهات المانحة أن تتأكد أوال من أن تحليل النظم المالية قد أثبت وجود عدد الماليقبل تقديم الدعم لتصميم نوع جديد من الترخيص  •
 .من مؤسسات التمويل األصغر القوية القابلة للترخيص، وإال فإن على الجهات المانحة أال تطلب تنظيم التمويل األصغر كشرط للمساعدة

 .2002عام  هصدارإ تم والذيأوغندا ،  يف تشريع التمويل األصغر ي ف رئيسياً المانحة دوراًات لعبت الممارسة الجيدة للجه:أوغندا يفالتنظيم 
 خمس مؤسسات تمويل إلى مع وجود ثالث ،صورة جيدةقد تطور ب كان ي للتنظيم ألن قطاع التمويل األصغر األوغندكان التوقيت مناسباً حيث

 األوغندي المركزي مع البنك )GTZ(التعاون الفني األلماني  وكالةلقد عملت و. لودائعلتلقي األن تصبح مؤسسات مرخصة جاهزة صغر أ
(BOU) المركزي مع البنك تشاوروبال . تتلقى الودائعالتيالتنظيم واإلشراف على مؤسسات التمويل األصغر وطار عمل للترخيص لوضع إ 
ودائع على إدارة  هذه المؤسسات ات على بناء قدر)USAID(ل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  المموSPEEDَّوع  يساعد مشر،األوغندي
 . المانحة عوامل رئيسية للنجاحاتلجه، والقوى الفنية ل استشارة األطراف المعنيةتمثلحيث  .العمالء/الزبائن

 يجب على الجهات المانحة تهيئة المناخ عن طريق تشجيع مؤسسات التمويل األصغر حتى لو لم يكن التمويل األصغر جاهزاً للتنظيم فإنه •
 . الجمهورمبادئ محاسبية جيدة ونشر نتائجها المالية على  إلتباع

دة من يجب على الجهات المانحة أن تتناول التنظيم من منظور القطاع المالي، مع إدراك أن التمويل األصغر يمكن أن يقدم من خالل أنواع عدي •
 .المؤسسات، وسوف يمنع ذلك التركيز على نموذج واحد

عندما تقوم الجهات المانحة بتشجيع الحكومة على ترخيص مؤسسات التمويل األصغر، فإنه يجب أن تقوم بتضمين خبراء إشراف في الفرق  •
وع تتضمن الموارد الفنية والمالية الضرورية الفنية التي تصمم التنظيمات، كما يجب على الجهات المانحة أن تتأكد من أن موازنات المشر

  . تكلفة اإلشراف المستمر كبيرة لذلك البد من تصميم الخطط الواقعية لسداد هذه التكاليفوألن .لتأسيس إشراف فعال
: ويجمل هذا الموجز آراء آٍل من .رية لمساعدة الفقراء، وجهاز موظفي المجموعة االستشاJoanna Ledgerwood، وTimothy Lyman، مع مساهمة من آل من Richard Rosenberg: تأليف

Christen Robert Peck و ، Timothy Lyman و ،Richard Rosenberg :إرشادات لتحقيق توافق اآلراء في مجال التمويل ، بالتمويل األصغر المعنيين التنظيم واإلشراف المبادئ التوجيهية بشأن
  ). 2003الستشارية لمساعدة الفقراء، واشنطن العاصمة، المجموعة ا (األصغر

 ,Robert Christen and Richard Rosenberg, The Rush to Regulate: Legal Frameworks for Microfinance: للمزيد من المعلومات
CGAP Occasional Paper No. 4 (Washington, D.C.: CGAP, April 2000). Hennie van Greuning, J.S. Gallardo, and Bikki K. Randhawa, A 

Framework for Regulating Microfinance Institutions (Washington, D.C.: The World Bank, 1999). A. Hannig and E. Katimbo-Mugwanya, 
eds., How to Regulate and Supervise Microfinance? Key Issues in an International Perspective (Kampala: Bank of Uganda/German 

Technical Cooperation (FSD) Project, 2000). These and other documents on this topic can be found on www.microfinancegateway.org 
 
  


