
يُبنيِّ برنامج (CrediAmigo) للتمويل األصغر الذي أقامه بنك  الشمال الشرقي  البرازيلي كيف ميكن ملؤسسة مالية دولية مثل البنك 

ــه لألفراد.   ويأتي الدعم الدؤوب الذي  ً في تطوير قدرة قطاع التمويل األصغر على تقدمي خدمات ً مفيدا ــزا ً محف ــي أن تكــون عامال الدول

قدمه البنك الدولي على مراحل لبنك الشــمال الشــرقي  وهو يُصمم ويُدشــن ويرعى برنامج كردي أميجو  على النقيض من الفهم 

  .ً ً على املدفوعات الكبيرة القريبة األجل على حســاب بناء قدرة املدفوعات األطول أجال الشــائع بأن البنوك املتعددة األطراف تركز دائما

ويشــير التقدم الذي مت إحرازه حتى اآلن إلى بعض الدروس التي ميكن أن تســتفيد منها اجلهات املانحة متعددة األطراف فيما يتعلق 

بالتمويل األصغر:

َّبة للتعامل مع األفراد  يتمثل األمر األكثر أهمية فى أن النتائج قد تكون أفضل حني يأتي اإلقراضُ الضخم عقب تطويرِ القدرة ار

ً من أن يسبقه.   بدال

ً أن تقدم  يؤدي التحرر من االفتراضات اجلازمة املســبقة (على ســبيل املثال "البنوك الكبيرة اململوكة للدولة ليس بوســعها أبدا

ً")  إلى خلق نهج يقوم على االستفادة من الفرص املتاحة من املرجح أن يحقق نتائج طيبة.  ً أصغر جيدا متويال

ميكن لبنك له شــبكة كبيرة قائمة بالفعل من الفروع، بعد عمل جتريبي مناســب،  البدءُ في تقدمي التمويل األصغر بسرعة أكبر 

ً من مؤسسة جديدة متخصصة في التمويل األصغر فقط. كثيرا

 يتعنيُ على موظفي اجلهات املانحة غير املتخصصني العاملني في أنشــطة التمويل األصغر أن يحصلوا على املعرفة األساسية 

بشأن عناصر التمويل األصغر املستدام ويفضل أن يكون ذلك عبر التدريب أو على األقل العمل مع األخصائيني عن كثب. 

الة مع قيامها بدور فني محدود،  مثل وضع معايير إرشــادية متوافقة مع أفضل املمارســات  ميكــن أن تكــون اجلهــات املانحة فعّ

الدولية، وجعل املؤسسة املتعاملة على اتصال بأفضل املمارسني في مجال التمويل األصغر.

عندما تقع عثرات اثناء سير العمل، يظل االلتزام املؤسسي للعميل بأهداف البرنامج قوياً، وميكن أن حتُول احملافظةُ على التركيز 

على االلتزام دون وقوع رد فعل مفرط إزاء هذه العثرات.

تعد سلســلة مذكــرة املناقشــة املركَّزة 
تســتخدمها  التي  الرئيســية  الوســيلة 
اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء 
من أجل نشر أفضل املمارسات في مجال 
ــات، واجلهات  ــل األصغر بني احلكوم التموي
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ــى الضغوط  ــراف عل ــات املانحــة املتعددة األط ــدى اجله ــب إح تغل
ــل األصغر في بنك الشــمال  ــات: قصــة التموي ــة باملدفوع املتعلق

الشرقي (BANCO DE NORDESTE) في البرازيل

CGAP اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء (أحد برامج التمويل األصغر)



وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2000، بعد ثالث سنوات فقط من 
ــدء عمــل برنامــج كــردي أميجــو، كان البرنامــج بالفعل مــن بني أهم  ب
ــة من حيــث االختراق  ــكا الالتيني ــل األصغــر في أمري مؤسســات التموي
اجلغرافي لألســواق، وعدد العمالء، ونطاق الوصــول والتغطية.  حيث كان 
ــدى البرنامج ما يربو على 55 ألف عميلٍ نشــطٍ في 358 بلدية في أرجاء  ل
املنطقة الواقعة في شــمال شــرق البرازيل. وكان متوسط رصيد القرض 
ً)، وهو ما يقل عن 6 في  ً أمريكيا ً (270 دوالرا ً برازيليا غير املسدد 541.47 رياال

املائة من نصيب الفرد من إجمالى الناجت القومي في البرازيل.1  
وتعد نوعية حافظة القروض، وإنتاجية املوظفني لدى برنامج كردي أميجو من 
أفضل مســتويات املمارســة الدولية. وثمة 2.5 في املائة فقط من قروضه متأخرة 
ً لقياس مخاطر حافظة القروض مدته  ً صارما الســداد، حيث إنه يســتخدم معيارا
ً.  كما يبلغ املعدل الســنوي خلســائر القروض لدى هذا البرنامج ما نسبته  30 يوما
ــام، تخصيص احتياطي لتغطية  2.5 في املائة، وذلك حتى بعد أن جرى، وبشــكل ت
ً أو أكثر.     ــا ــات موعد اســتحقاق أي من دفعاتهــا ملدة 90 يوم ــون التي ف ــة الدي كاف
ويتعامل كل موظف من أخصائيي اإلقراض الذين لديهم تســعة أشهر أو أكثر من 

اخلبرة مع ما متوسطه 313 عميال. 
 وينمو معدل الربحية بصورة جيدة. كما أن نحو 85 في املائة من فروع برنامج 
كردي أميجو البالغ عددها 108 فروع متارس عملياتها بشــكل مســتدام، وقد حقق 
البرنامج ككل  االســتدامة املالية الكاملة في منتصــف عام 2001. 2 وعلى ذلك، 
ــإن  برنامج كردي أميجــو  يبني أن التركيز على "العمالء منخفضي الدخل" ميكن  ف

ً مع حتقيق االستدامة في املصارف التجارية في البرازيل. أن يكون متسقا
ً إن منوذج برنامج كردي أميجو  وقال مديرو بنك الشــمال الشرقي مرارا
له تأثير حتفيزي على بقية برامج وأقســام البنك. حيث يســتخدم البنك 
ــرة املكتســبة من برنامج كــردي أميجو في مجاالت مثل اســتخدام  اخلب
ــق بالقــروض ذات املعدل  ــد فيمــا يتعل ــر تقالي ــز املوظفــني، وتطوي حواف

املنخفض للتأخير في السداد. 

وبينما يؤدي اســتمرار اتســاع نطاق عمل برنامج  كــردي أميجو إلى 
إحداث مشاكل وحتديات جديدة، فإن أداءه حتى اآلن يدعو لإلعجاب بكافة 

املعايير.  وتشرح هذه املذكرة كيفية حدوث ذلك. 

خلفية عامة

تعد البرازيل منذ فترة طويلة واحدةً من بني أكبر أسواق التمويل األصغر 
التي لم تســتغل بعد في العالم.  وبسبب تعداد سكان البالد الضخم، 
ً عن انفتاح اقتصادها،  فإن لديها أكبر تركُّز  وارتفاع معدالت الفقر، فضال
ملشروعات العمل احلر الصغرى في أمريكا الالتينية، والتي قُدِّرت مبا يربو 
على 9 ماليني مشــروع منها مليونان على األقل في املنطقة الشمالية 
الشــرقية  وحدها.3 وعلى الرغم من هذا الســوق الضخم احملتمل، ومن 
ضآلة نطاق التغطية من قبل القطاع املصرفي، لم يكن لدى أي برنامج 
ــي للتمويل األصغر في عــام 1998 أكثر من 5 آالف عميل.   وأمكن  برازيل
اعتبار برنامجني فقط، كالهما يتبع منظمة غير حكومية، على الطريق 
ــة.  واقتُرِحت أســبابٌ متنوعة  للوصــول إلى حتقيق االســتدامة الكامل
لضعــف منو التمويل األصغر في البرازيل، منها تاريخ التضخم احلاد في 
البالد، والدور الشــائع ملصارف القطاع العام، والعدد القليل للمنظمات 
ــكا الالتينية لديهــا قيودٌ  ً أخــرى بأمري ــا ــد أن بلدان ــة.  بي ــر احلكومي غي
مشابهةٌ قد طورت بسرعة أكبر مؤسسات متويل أصغر مستدامة وذات 
ــة تغطية عالية. وكانت حالة التلكؤ لدى البرازيل غريبة بصفة  إمكاني
خاصة في ضوء أن أول برنامج متويل أصغر "حديث" في أمريكا الالتينية 
ــس في ريســيف بالبرازيل في  وهو برنامج (Projecto Uno)  كان قد تأسّ

عام 1971.
وفي عام 1996 قرر البنك الدولي أن يستطلع إمكانية تطور التمويل 
األصغر في إطار جهوده خلفض الفقر في املنطقة الشــمالية الشــرقية 

بالبرازيل وهو أفقر أقاليم البالد. 

ً من بدء تشــغيله.   فــي الوقت الذي كان لدى مؤسســة    ــرض من العمــالء، وذلك بعــد 13 عاما ــا 61 ألف مقت ــدى بنــك (BancoSol ) فــي بوليفي ــة عــام 2000 كان ل ــول نهاي 1 بحل
(Compartamos ) في املكســيك 64 ألف عميل بعد نحو 10 ســنوات. وكان متوســط رصيد القروض غير املسددة املســتحقة ملؤسسات التمويل األصغر بأمريكا الالتينية 45 في املائة 
بنســبة نصيب الفرد من إجمالي الناجت القومي، حســبما ورد في نشــرة األعمال املصرفية الصغرى  (MicroBanking Bulletin) عدد أبريل/ نيســان 2001. وفي بنغالديش يبلغ متوسط 

ً أو نحو 40 في املائة بنســبة نصيب الفرد من إجمالي الناجت احمللي.   ً أمريكيا الديون غير املســددة لبنك (Grameen)         دوالرا
2 "االســتدامة التشــغيلية" هي القدرة على دفع كافة تكاليف التشــغيل عدا تكلفة املوارد املالية املتحققة من إيرادات الفوائد على القروض.  "االستدامة املالية" هي القدرة على دفع 

كافة تكاليف مبا في ذلك التكاليف املالية من إيرادات الفوائد.  
3 لالطــالع على خلفية عن مشــروعات العمل احلر الصغرى، والقطــاع املالي، وقطاع التمويل األصغر في البرازيل، يرجى االطالع على تقرير  آفاق التمويل األصغر في البرازيل لســتيفن 

ً - واشــنطن العاصمة 2000). ً واجتماعيا شــونبرجر (البنك الدولي – منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ووحدة التنمية القابلة لالســتمرار اقتصاديا
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ً لبنك  الشــمال الشــرقي في مارس/ آذار عام 1995، وذلك في أعقاب جناحه الكبير كرجل أعمال في القطاع اخلاص في  ني الدكتور كوســتا دي كويروز رئيســا عُ

والية ســيرا. وشــرع دكتور كويروز على الفور في إصالح كبير للبنك بهدف جعله أحدث، وأكثر فاعلية، وأســرع في االستجابة ملتطلبات التطوير في املنطقة 

ً إلى  الشمالية الشرقية.  ومنذ ذلك احلني، زادت أصول القروض من 2.6 بليون ريال برازيلي إلى ما يربو على 6 باليني ريال برازيلي، وارتفع عدد القروض من 68 ألفا

أكثر من 404 آالف قرض.  

زادت حصة بنك  الشمال الشرقي من السوق من 35 في املائة من كافة القروض املقدمة في املنطقة الشمالية الشرقية إلى 78 في املائة.                           

وبلغ حجم املصروفات اإلدارية بالنظر إليها كنسبة من األصول أقل من نصف مستواها عام 1995 (3.4 في املائة عام 2000 مقابل 7.9 في املائة في عام 

.(1995

ً إلى أقل من 4 آالف موظف.  فّض عدد املوظفني من 5468 موظفا خُ

ً بحســب حجم  ً في املتوســط إلى مســتوى ملزم بني 21 و 60 يوما ــرة الزمنية الفاصلة بني طلب القرض واملوافقة عليه من 217 يوما وانخفضــت الفت

القرض.

 أعاد البنك تنظيم هيكله وعملياته جلعل العميل في بؤرة تركيزه، ولتقليل العوائق التي تعترض تفاعل املوظفني في مختلف ااالت الوظيفية.   

زادت استثمارات البنك بقوة في تدريب املوظفني وأنظمة املعلومات. 

ــت املنظمات غير احلكومية هي النوع الوحيد من مؤسســات   ملا كان

ــر البنــك الدولي في  ــة فــي البرازيل، فكَّ ــل األصغــر العامل التموي

ــة  ــاتٍ مالي ــر مؤسســة رئيســية (تُقــدم خدم ــة فــي تطوي البداي

للشــركات) لتقدمي التمويل واملســاعدة الفنية.  لكن عدد وقوة هذه 

ــة  ــن، وكان بنــك التنمي ــا محدودي ــة كان ــر احلكومي املنظمــات غي

ــدان األمريكية يخطط لعملية متويل أصغر رئيســية مببلغ 150  للبل

ــرو.  وقد قرر فريق عمل  ــون دوالر أمريكي مقرها في ريو دي جاني ملي

ــر منوذج بنك  ــي يركز على تطوي البنــك الدولي اعتمــاد نهج تكميل

ــى املنظمــات غير  ً مــن اعتماد نهــجٍ تنافســيٍّ يركز عل ــدال جتــاري ب

ــة.  احلكومي

ــوك القطاعني العام واخلــاص العاملة  وحتــدث فريق العمل مع بن

فــي املنطقــة الشــمالية الشــرقية ليقيس مــدى اهتمامهــا باألمر 

ــه. وقد نظــرت بنوك القطــاع اخلــاص للتمويل األصغر   وقدرتهــا علي

ــد كانت بنوك  ــري وليس فرصــة جتارية. وق ــار أنه عمــل خي ــى اعتب عل

ً ملهمتها االجتماعية لكن بدا أنها توفر  ً نظرا القطــاع العام أكثر اهتماما

ً لبرنامج مستدام ماليا.  ً ضعيفا أساسا

بنك الشــمال الشــرقي يعرب عن اهتمامه وموافقته على 

املبادئ األساسية

ــروز رئيس بنك   ــغ كوســتا دي كوي فــي ســبتمبر/ أيلول عــام 1996، أبل

الشمال الشرقي البنك الدولي أنه مهتم بتطوير برنامج متويل أصغر ذي 

ــدى البنك، الذي خرج لتوه من عملية إصالح  ــة عاملية.  حيث كان ل نوعي

كبيرة، 6 باليني ريال برازيلي (3 باليني دوالر أمريكي) على شكل أصول،

ً في أرجاء املنطقة الشمالية الشرقية. (انظر اإلطار رقم 1).   و 176 فرعا

اإلطار رقم 1: اإلصالح يطلق شرارة النمو في بنك بنك الشمال الشرقي



ــر اإلقليمي للبنك، عن  ــروز يبحث، وذلك حتى يفي بأمر التطوي وكان كوي

سبل وصول للفقراء أكثر فاعلية عما كانت عليه التسهيالت االئتمانية 

ً بصفة خاصة بالقطاع غير الرسمي.  املوجهة للبنك. فقد كان مهتما

ــق من البنك  ــر / تشــرين الثاني عــام 1996، التقى فري وفــي نوفمب

ــق من جهــاز اإلدارة العليا فــي مقر البنك فــي فورتاليزا  ــي مع فري الدول

ملناقشــة جتربة التمويل األصغر وأفضل املمارسات.  ووافق الفريقان على 

مبادئ التشــغيل األساسية لتطوير برنامج مســتدام، والتي سيستلزم 

من بعضها التخلي اجلدي عن سياسات وممارسات سابقة للبنك: 

ــدة أعلى من الســوق للعمالء من أجــل تغطية التكلفة  أســعار فائ

ً إلدارة القروض البالغة الصغر بصورة مستدامة   املرتفعة نسبيا

ــي  ــج الت ــى أســاس النتائ ــل األصغــر عل ــأة موظفــي التموي مكاف

ً للمساءلة ) يحققونها (من خالل خضوعهم شخصيا

نظم إمداد اإلدارة باملعلومات والتي تتيح ألخصائيي االئتمان األصغر 

ــخٍ دقيقٍ للمعامــالت التجارية وحالة  القــدرة على الوصــول الفوري لتاري

السداد احلالية لكافة العمالء 

قرارات ائتمان ال مركزية تدعمها عمليات مراقبة جودة الحقة 

االلتزام مبستويات عالية للغاية فيما يتعلق باسترداد القروض

 ً ُقيَّدة سياســيا فصل عمليات التمويل األصغر عن برامج اإلقراض امل

بالبنك

دعم قوي من القيادة العليا في بنك  الشــمال الشرقي في مواجهة 

الضغوط التي سيضعها التمويل األصغر على كاهل عمليات البنك.

وقد ســعى البنك الدولي، في مرحلة مبكرة من املناقشــات، إلى احلصول 

ــى مســاعدة فنية مــن اخلبراء مــن موظفــي اموعة االستشــارية  عل

ملســاعدة الفقراء.  ففي فبراير/ شباط عام 1997 زارت بعثة مشتركة من 

البنــك الدولي واموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء بنك الشــمال 

ــة للتمويل األصغر.   الشــرقي لتقييمــه باعتباره نقطة انطــالق محتمل

ً بأن برامج االئتمــان األصغر في البنوك اململوكة  ً متاما ــق واعيا وكان الفري

ً ما تنجح.    لكنهم وجدوا أن بنك  الشمال الشرقي لم يكن  للدولة نادرا

ً للدولة:  فإدارته كانت، وعلى غير املعتاد، ذات توجه  ً مملوكا ً عاديا بنكا

ً من التدخل السياسي اخلارجي.  وكان  نحو األعمال، وبدت متحررة نســبيا

ن فاعليته من  بنك الشــمال الشــرقي يجري عملية إعادة تنظيم ليحسِّ

خالل حوافز أفضل للموظفني، وأنظمــة معلومات، وتركيز على العمالء، 

ومرونة، وكلها عناصر أساســية للتمويل األصغــر الناجح.  وقد خلصت 

البعثة إلى أن هذه العوامل، إلى جانب االلتزام القوي من قبل اإلدارة العليا 

ــي يتمتع بها البنــك بالفعل في  ــة الوصــول املهمة الت ــك، وإمكاني للبن

ــد فاقت مخاطــر التدخل السياســي  املنطقة الشــمالية الشــرقية ق

ــم البعثة، وافق البنك  املتأصل فــي بنوك القطاع العام.  وبناءً على تقيي

ــي في بنك   ــل صغير لبرنامــج متويل أصغر جتريب ــى تقدمي متوي ــي عل الدول

ــي من أجــل املســاعدة الفنية  الشــمال الشــرقي من خــالل قرض حال

ً بأن التفكير فــي قرض كبير من  ــة مقتنعا ــق البعث ــب.  وكان فري والتدري

ــرة وتقييم  البنــك الدولي ســابق ألوانه قبل وضــع عملية جتريبية صغي

نتائجهــا.  كما كان لقائد فريق البنك الدولي حــظ العمل مع مدير كان 

ــادر على  ــر مقــدار التمويل الق ً ليقيــس أداءه بشــيء أخــر غي مســتعدا

تخصيصه كل عام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

البنك الدولي يدرب املعنيني من جهاز موظفيه

من الواضــح مبزيد من التأمل فــي األحداث املاضية أن فاعلية مشــاركة 

ــى تطور مهارات  البنــك الدولي مع بنك  الشــمال الشــرقي اعتمدت عل

موظفي البنك الدولي، واملشــاركة اللصيقة للممارســني الناجحني في 

مجــال التمويل األصغر.   فبمجرد أن قرر البنك دعم برنامج كردي أميجو 

ــر اإلدارة التي يتبعها  ــق العمل ومدي ــي، حضــر كل من رئيس فري التجريب

ً حول التمويل األصغر اســتمر ملدة ثالثة أسابيع في بولدر  ً تدريبيا برنامجا

ــة. ويقول هــؤالء املوظفــون إن التدريب قد  ــورادو األمريكي فــي والية كول

ــى العناصر  ســاعدهم على تركيز احلوار مع  بنك الشــمال الشــرقي عل

األساسية للنجاح، وعلى أن يضعوا على مائدة احلوار نصائح فنية معينة 

حصلوا عليها من املمارســني الناجحني مــن ذوي اخلبرة والذين كانوا على 

اتصــال بهم خــالل برنامج بولدر.  وقام فريق عمل البنــك الدولي أو  بنك 

الشمال الشرقي فيما بعد بتوظيف عدد من هؤالء املمارسني. 

 



 أســعار الفائدة لدى مقرضي األموال غير الرسميني.  ومت تشجيع السداد 
الفوري من خــالل عرض رد جزء من الفائدة، وتقدميِ قروضٍ جديدة خالل 24 

ساعة للمجموعات التي تسدد بانتظام في املوعد احملدد. 
 ً .ومت تعيني رئيس الس االستشاري لبنك الشمال الشرقي منسقا
ــة تعيني كبار املوظفني من مختلف أرجاء  ً للبرنامج، مع متتعه بحري ــا عام
ــدة إلدارة البرنامج وتصميمه، فقد قرر البنك  ً للنوعية اجلي البنــك.  ونظرا
الدولي ترتيب احلصول على منحة قدرها 900 ألف دوالر أمريكي من اليابان 
ــر أنظمة املعلومات، وزيادة  بغرض دعــم تدريب أخصائيي اإلقراض، وتطوي
املســاعدة الفنية،  وكل ذلك للتهيئة لقــرض محتمل من البنك الدولي 

لدعم توسيع الحق لبرنامج كردي أميجو.
ــة، بصورة حصرية  ــز البنك الدولي خــالل املرحلة التجريبي وقد ركَّ
ــى حتقيق االســتدامة املمكنة لبرنامج كــردي أميجو. وتُركت  تقريباً، عل
اإلدارة اليومية لبرنامج كردي أميجو لبنك الشــمال الشرقي. ونأى البنك 
ً من ذلك ملساعدة إدارة  الدولي بنفسه عن تفاصيل العمليات، وسعى بدال
ــى العناصر  ــا عل ــى تركيزه بنــك  الشــمال الشــرقي فــي احملافظــة عل
األساســية الضرورية مــن أجل حتقيق االســتدامة. وكان بنك  الشــمال 
الشــرقي  يعالج بوضوح التسعير والتكاليف اإلدارية لكن سداد القروض 

 .ً ً كافيا لم ينل اهتماما

الثقة الزائدة تؤدي إلى كارثة..

ً أن البرنامج التجريبي يســير بشكل جيد في الشهور األربعة  بدا واضحا
األولى. فقد كانت إدارة  بنك الشــمال الشــرقي متحمســة بشــأن قدرة 
ــدى قطاعات رفيعة من احلكومة. وفي  البرنامج، واالســتجابة اإليجابية ل
غمار حماســهم، قرر كبار مدير بنك الشــمال الشــرقي تسريع خطوات 
 .ً ــى 50 فرعا ــذ برنامج كردي أميجو، وتوســيعه من خمســة فروع إل تنفي
وأعلنوا على املأل أن البرنامج ســيكون لديه 100 ألف عميل بحلول نهاية 
الســنة األولى من التشــغيل.وحذَّر البنك الدولي، واموعة االستشارية 
ملساعدة الفقراء، ومستشــارو املساعدة الفنية بالبرنامج جميعهم من 
ــار أداء الســداد ألداة اإلقراض  ــرةٌ للغاية الختب أن أربعة أشــهر مدةٌ قصي
ــك ألن التخلف عن أداء الدين زاد عادة فــي دورات قروض تالية.    ــدة؛ ذل اجلدي
ولكن إدارة   بنك الشمال الشرقي أحست بأنها ملتزمة بالتوسع.  وأشار 
ً يشــمل املنحــة اليابانية  ً إضافيا ــى أن دعما البنــك الدولي بعــد ذلك إل

سيكون 

املشاركة  الفنية للبنك الدولي محدودة

ــي واموعة  ــة، كانت مســاعدة البنــك الدول ــة التجريبي خــالل املرحل
االستشــارية ملســاعدة الفقراء محصورة في مســاعدة بنك  الشــمال 
ــة، والتعلم من  ــدة النوعي ــرة دولية جي الشــرقي فــي احلصــول على خب
التجارب املشــابهة في بلدان أخرى. واســتخدم بنك  الشــمال الشرقي 
التمويل الذي اعتمده البنك الدولي في اجلوالت الدراســية لكبار املدريني 
في مؤسســات التمويل األصغر الناجحة في بوليفيا وشيلي وكولومبيا 
 ً وإندونيســيا.  وبناءً على هذه الزيارات، كان بنك  الشــمال الشــرقي قادرا
على دراســة املناهج الفنية، وإعداد قائمة قصيرة لالستشــاريني. واختار 
البنك مؤسســة ACCION إنترناشــيونال وهي مجموعة ذات خبرة قوية 
فــي اإلقراض بضمان اموعات املتضامنة. كمــا ابتعد البنك كذلك عن 
برنامجــه القدمي غير الناجح واملدعوم بشــدة لإلقراض الفردي والذي كان 

يستهدف العمالء أنفسهم. 
ومبســاعدة مؤسسة  ACCION إنترناشــيونال، أجرى بنك الشمال 
ً للمؤسســات غير الرسمية، وطوَّر أدوات قروض جتريبية.   الشرقي مسحا
ــه العاملني في قروض  ــر اختيار ملوظفي ــواد تدريبية ومعايي ً م وأعــد أيضا
ــى أخصائيني من خارج جهاز  ــل األصغــر.  واختار البنك أن يوكل إل التموي
موظفيه مهمة االضطالع بالوظائــف املتعلقة بقروض التمويل األصغر 
ــة لديه ومســتويات  ــة لقــوة العمل النقابي ً للمؤهــالت غير املرن نظــرا
ً في  ــة كان دور البنــك الدولي محصــورا مرتباتهــا. وطوال هــذه العملي
املســاعدة اإلدارية في إدارة املوارد املالية. وكان دور اموعة االستشــارية 
ً على املســاعدة على التعرف على متطلبات  ملســاعدة الفقراء مقصورا
ــر البرنامج، وتنظيم جوالت دراســية، وإيجاد جهــات من املمكن أن  تطوي

تقدم مساعدة فنية. 
وفي ديســمبر/ كانون األول عام 1997، شرع بنك  الشمال الشرقي 
ن  ــد تضمَّ فــي تنفيذ برنامــج كردي أميجو في خمســة مــن فروعه. وق
ً مســتمدة من اجلوالت الدراســية، ودراســة  البرنامــج التجريبي دروســا
ــى أداة واحدة من  ً عل الســوق، واملســاعدة الفنية. وكان االختبار مقصورا
ً لعمالء أفراد جرى  ــا ــروض متتد ألجل يبلغ 90 يوم أدوات القــروض:  وهي ق
تنظيمهم في "مجموعات تضامنية" مكونة من نحو خمسة مقترضني 
 .ً قَّت دفعات الســداد كل 15 يوما نَ كل منهم قروض اآلخر. واســتُحِ مِ ضَ
وكانت أســعار الفائدة أعلى بكثير من أســعار الفائدة التي يضعها بنك   

الشمال الشرقي ملقترضيه التقليديني لكنها كانت أقل بكثير من



ــدة للحافظة، مع عــدم ارتفاع قيمة  ً باحلفــاظ على نوعية جي مشــروطا
ً) عن 5 في املائة.4 احلافظة املعرضة للمخاطر (ملدة 30 يوما

ٌ سريعٌ لنوعية احلافظة،  وكما كان متوقعاً، نتج عن التوســع تدهور

ت ألخصائيي اإلقراض، الذين  عَ وخسائر قروض فادحة. (الشكل 1) فقد وُضِ

أســيء اختيارهم وتدريبهم، أهدافُ أداءٍ تعتمــد على الكم، ومن ثَم فقد 

اندفعوا نحو اإلقراض دون تركيزٍ كافٍ على قدرة السداد واملتابعة.   وأخذت 

خسائرُ القروض املتزايدة بسرعة مديري بنك  الشمال الشرقي  على حني 

ــغ رئيس البنــك كافــة املديرين  َّة.5 فبعــد شــهرين من التوســع، أبل ــر غِ

ــراض اجلديدة  ــوا أو يُوقفــوا عمليات اإلق ــأن عليهم أن يُقلل اإلقليميــني ب

ً على اســترداد القروض. وعملت مؤسســة  ويُركزوا بصورة حصرية تقريبا

ACCION إنترناشيونال مع البنك لوضع إستراتيجيات السترداد القروض، 

ــري الفروع.  ورغم هــذه اجلهود،  ــي اإلقراض ومدي ــادة تدريب أخصائي وإلع

ــو على مليوني دوالر  كلَّفت هذه األحداث بنك  الشــمال الشــرقي  ما يرب

أمريكي في صورة خسائر قروض. واستغرق األمر ستة شهور أخرى قبل أن 

تنخفــض قيمة احلافظــة املعرضة للمخاطــر إلى ما دون احلــدود املتفق 

عليها. 

... لكن االلتزام الشديد من قبل بنك  الشمال الشرقي أعاد 

برنامج كردي أميجو ثانيةً إلى املسار الصحيح

وكان من السهل على البنك أن ينسحب عند هذه النقطة، حيث لم تكن 

ً أن بنك  الشمال الشرقي  ثمة التزامات كبيرة أو طويلة األمد، وبدا واضحا

ــد فعــل   ً عــن مقاومــة الضــرورات السياســية.  وق ــد أظهــر عجــزا ق

ــه.  وكان القليل من املنتمني  ــة ما توقعه رافضو املشــروع عند بدايت بدق

تمع التمويل األصغر من واســعي االطالع - يعتقــدون أن هذه العالقة 

تســتحق االســتمرار. لكن رئيس فريق العمل، واألعضاء الرئيســيون في 

الفريق شــعروا بأن إدارة بنك الشــمال الشــرقي ما زالت ملتزمة بجعل 

برنامج كردي أميجو مستداماً، لذا ثابروا على ما أصبح من منظور البنك 

الدولي مسألة محفوفة مبخاطر أكثر بكثير من أي مخاطر أخرى.   

ً بالنســبة للبنوك الكبيرة أن تســتخف  وفــي الواقع، ليــس غريبا

بالطابع املعقــد لدعم برنامج للتمويل األصغر. حيــث تُظهر جتربة بنك  

الشمال الشرقي أن املشاكل التي حتدث ليس من احملتم أن تكون قاتلة إذا 

ع  ما عاد التركيز على االستدامة.    وقد أقنعت مشاكل وتكاليف التوسُّ

الســابق ألوانه مديري بنك  الشــمال الشــرقي في كافة املســتويات بأن 

دة ومتقلبة، وأنهم احتاجوا  جهَ نوعية حافظــة التمويل األصغر كانت مُ

إلى إدارتها بعناية بشكل أكثر بكثير من أي شكل آخر.  ومنذ حدوث هذا 

التعثر، ركَّز برنامج كردي أميجو باستمرار على النمو إلى جانب النوعية. 

ً بطرق متنوعة:  ويبدو هذا االلتزام واضحا

فقد متت السيطرة بعناية على تزايد عدد الفروع وأخصائيي اإلقراض 
(الشكل 2).6

ــى الرغم من أنه بنــك مملوك للدولة، فقد حافظ بنك الشــمال  وعل

الشرقي على التزامه بالربحية في تصميم وإدارة  كردي أميجو. فقد بدأ 

البرنامج بســعر فائدة شهري موحد قدره 5 في املائة، ثم حتوَّل إلى سعر 
شهري فعلي قدره 6.9 في املائة، بعد توافقه مع التضخم.7

4 "مخاطر حافظة القروض" هو إجراء يقسم الرصيد املتبقي من القروض املتأخرة على الرصيد املتبقي من حافظة القروض بأسرها.    

5 ميكن أن ينهار نظام الســداد بســرعة كبيرة ألن التمويل األصغر بدون ضمان.   فحني يرى أحد مقترضي القروض الصغرى العديد من نظرائه يتخلفون عن ســداد ديونهم 

يخبو حافزه للسداد.  فاملبرر الرئيسي الذي يجعله يسدد قرضه هو توقعه خلدمات مستقبلية إذ إنه يعرف أنه مبجرد توقف الناس عن السداد لن تكون اخلدمة متاحة لفترة 
ً. لذا فهو ال يريد أن يكون آخر شخص على منت السفينة الغارقة.  طويلة جدا

ً.  وتشكّل هذه الفروع معظم  6 شرع برنامج كردي أميجو في تأسيس "فروع فردية" تتكون من أخصائي إقراض واحد، وذلك لزيادة فعالية تكاليف تغطية انتشاره جغرافيا

الزيادة في أعداد الفروع منذ أغسطس / آب عام 1999.
ــاءً على ذلك، تكون التكاليف اإلدارية مرتفعة حني يتم  7 تعــد القــروض الصغــرى، مقارنةً بالقروض العادية، بالغة الصغر على الرغم من كثافة املوظفني العاملني بها.  وبن

ً للغاية لتعويض هذه التكاليف، والسيما إن كانت اإلدارة ملتزمة بتخفيض ذلك السعر، حتى  قياسها كنسبة مئوية من مبالغ القروض. ويتطلب األمرُ سعرَ فائدة مرتفعا
ً للغاية لهذه القروض، لدرجة أنهم مستعدون لدفع أسعار فائدة مرتفعة،  ً كبيرا وإن كان ذلك التخفيض في مرحلة مبكرة.  وقد أظهرت التجربة أن العمالء يكنون تقديرا

وفي واقع األمر، أن العديد منهم يدفع أسعار فائدة أعلى للمقرضني غير الرسميني.
ً لسعر شهادات اإليداع السائد بني البنوك.  8 حني حوَّل بنك الشمال الشرقي موارد مالية لبرنامج كردي أميجو، وضع سعر حتويل داخلي مساويا
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بعد ذلك باســتبدال مديري الفروع من جهاز موظفي البنك مبنســقني مت 
اختيارهم من بني أخصائيي اإلقراض. (الشكل 4).  

ــار أنها مراكز ربح منفردة. لكن بنك  الشــمال  ــم الفروع باعتب مت تقيي
َّز الوحدات الفنية املركزية لبرنامج كردي أميجو واستثمر بقوة  الشرقي عز
في نظام تزويد اإلدارة باملعلومات، لتســهيل حتسني عملية الرصد املركزية 
ألخصائيي اإلقراض، وألداء الفروع، وذلك من أجل احلفاظ على منافع وفورات 

احلجم في إدارة شؤون املعلومات، واالبتكار، واملوارد البشرية. 

الشكل 1: تزايُد عمالء برنامج كردي أميجو وخسائرُ  الشكل 2: تزايد مكاتب وفروع اإلقراض

القروض في الفترة من 1997-2000

الشكل 3: سعر فائدة القروض لدى برنامج كردي أميجو والسعر 

(ً السائد بني بنوك البرازيل (سنويا
الشكل 4: موظفو برنامج كردي أميجو حسب املصدر

العمالء احلاليون         خسائر القروض 

سعر اإلقراض لدى كردي أميجو
سعر اإلقراض السائد بني البنوك

موظفون من بنك 
 الشمال الشرقي                          

متعاقدون
 

أخصائي اإلقراض    الفروع
 

منذ ذلك احلني، انخفض ســعر الفائدة بالتناســب مــع تكلفة احلصول 
على األموال في البرازيل، لكنه ظل عند مســتويات متوافقة مع حتقيق 

ربحية مبكرة (الشكل 3).8
ــة عالية ذا تكاليــف منخفضة،  تطلَّبــت االســتدامة منوذج إنتاجي
ً في بنك إمنائي كبير احلجم وتابع  وثقافة مؤسســية، وهو ما كان عسيرا
ً داخل البنك"  للقطاع العام. فقد أوجد بنك  الشــمال الشــرقي  "بنكا

ً من خالل االستعانة بأخصائيي إقراض من خارج البنك، ثم    أوال



ً على إشراك العديد من  وقام أســلوب اإلدارة غير التقليدي للبنك دائما

ــار املديرين فــي القــرارات املتعلقة بهــذا البرنامج. وبينمــا تطلب هذا  كب

ً كبيرة مــن موظفي كــردي أميجو إلبقاء عــدد كبير من  األســلوب جهــودا

املديرين املنشــغلني للغاية على دراية باملتطلبات اخلاصة للتمويل األصغر، 

ــى حد مدهش من املشــاركة في كردي  ــك درجة عالية إل ــه حقق  كذل فإن

ــى احملصلة  ً عل ً ضئيال ــرا ــك بالنظــر إلى أن لهــذا البرنامج تأثي أميجــو وذل

النهائية لبنك كبير كهذا. 

ولم يهتز دعم رئيس بنك الشمال الشرقي للبرنامج قط، كما لم يكن 

ً حول ما إذا كان يتعني أن يُدار هذا البرنامج بأســلوب مهني  ثمة شــك أبدا

ســيَّس.   وكان قرار التوســع الســابق ألوانه قد اتُخذ ألســباب  عالٍ وغير مُ

ً بالثقة الزائدة وليس بسبب  إســتراتيجية وليست سياسية، وكان مدفوعا

قلة االهتمام بسداد أقساط القروض.

حتديات أخرى

نت حافظة كردي أميجو شعر بنك  الشمال الشرقي بالتحدي  وفيما حتسَّ

الذي متثله إدارة مشــروع متويل أصغر آخذ في التوسع. وبدعم  من التمويل 

الياباني، طوَّرت الوحــدة الفنية املركزية لبرنامج كردي أميجو نظام حوافز 

ــراض تكون فيه العالوات مرتبطة بقــوة باألداء فيما يتعلق  ألخصائيي اإلق

ً في اإلنفاق على وحدات تدريبية موسعة،  بالسداد. واستُخدم التمويل أيضا

وعلى حتســينات فــي نظام معلومــات احلافظة.  وبعد إرســال بعثة حتقق 

بشــأن قرض مقترح، تعاقد البنك مع استشاريني خارجيني لتقييم برنامج 

كردي أميجو . وقد خلص هؤالء االستشاريون إلى أنه على الرغم من أن أداء 

ــاك تفاوت  ً في التحســن، فقد كان هن ــام، كان آخذا البرنامــج، بشــكل ع

متواصل في األداء فيما بني فروع البرنامج، وفيما بني أخصائيي اإلقراض، مع 

وجــود عدد قليل من املوظفني على درجة عالية من األداء يعوِّضون، بدورهم، 

األداء املتوسط بصفة عامة للباقني. 

واعتقد االستشــاريون أن هذا كان نتيجةً لالمركزية املفرطة للغاية، 

لكن أخصائيي اإلقراض أقنعوا الوحدة الفنية املركزية للبرنامج بأنه ناجت 

ــي، وأدى ذلك إلى أن شــروع  ــراض التضامن عــن مقاومة الســوق ألداة اإلق

البرنامج في دراسة القيام بخطوة باجتاه القروض الفردية.

ــه بشــأن عجز برنامــج كردي أميجــو عن حتقيق أداء ســليم  لَقِ ولِقَ

ــرةً ثانيةً اإلعداد  ــه، أجَّل البنك الدولي م بشــكل منتظم في جميع وحدات

للقرض، وطلب من اموعة االستشــارية ملساعدة الفقراء تقدمي مساعدة 

فنية مباشــرة حول املشاكل الرئيســية.  واعتمد قرار البنك الدولي بشأن 

مواصلة مسعاه من أجل القرض على جناح بنك  الشمال الشرقي في حل 

مشاكل األداء. 

وأوصت مراجعةٌ للمجموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء في 

ــي 1998 بضرورة قيام إدارة كــردي أميجو باإلبقاء  نوفمبر/ تشــرين الثان

ــادة التركيز على  ــى أداة اإلقراض احلالية، وتبســيط نظام احلوافز، وزي عل

ــق بإنتاجية أخصائي اإلقراض الســيما  متغيرات رئيســية عديدة تتعل

ــكل أخصائي إقراض في الشــهر  فيمــا يتعلق بعــدد العمالء اجلــدد ل

ــاد البنــك الدولي، واموعة االستشــارية ملســاعدة  (الشــكل 5).  وع

الفقراء إلى البرازيل بعد خمسة أشهر، حيث وَجدا أن إدارة كردي أميجو 

ــذ توصيات اموعــة، وأن نوعية  قامــت بجهــود مخلِصة جيدة لتنفي

احلافظــة، واإلنتاجية أخذتا في التحســن. وبناءً على هذه النتائج، وافق 

البنــك الدولي في مايو / أيار عام 1999 على مواصلة اإلعداد لقرض من 

أجل دعم توسيع البرنامج.

ً، قدم البنك الدولي القرض الكبير وأخيرا

ــة ببرنامج كردي أميجــو، والنوعية  ً ملعرفة البنــك الدولي التاريخي ونظــرا

العالية لنظم معلومات البرنامج، لم يحتج البنك الدولي إال لبعثة واحدة 

ُسبق الالزمة للتجهيز لقرض قيمته  لالضطالع بتدابير اإلعداد والتقييم امل

50 مليون دوالر أمريكي لدعم توســع البرنامج على مدى السنوات اخلمس 

املقبلة.9 واتفقت البعثة مع إدارة بنك  الشــمال الشرقي على أهداف األداء 

ــة احلافظة  ــه مرتبطــني بنوعي ــي أبقت القــرض ومدفوعــات حصيلت الت

ومستوى كفاءتها واستدامتها.



الشكل 5: إنتاجية موظفي برنامج كردي أميجو 
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الشكل 6: االعتمادات املالية لتطوير  برنامج
(كردى أميجو) (بالدوالر األمريكي)
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ً بااطر  بدت مشــاركة البنك الدولي لبنك  الشمال الشرقي محفوفةً متاما

 ،ً ــر جاهزا ــذي كان فيه القــرض الكبي ــول الوقــت ال ــذ عامــني، لكن بحل من

انخفضت ااطر بصورة كبيرة ألن بنك  الشمال الشرقي اآلن  لديه مشروع 

َسُ احلاجــةُ إليه  ــذي متَ ــزام اإلدارة ال ــاره، وبرهن على الت ــل أصغــر مت اختب متوي

ً خالل توسعه.  للمحافظة على هذا املشروع سليما

وقد صدَّق مجلس املديرين في البنك الدولي على القرض في مايو / أيار 2000. 

وكمــا كان احلال طوال العالقة بني بنك  الشــمال الشــرقي  والبنك الدولي، 

ــة،  ــة القــرض لبنــك الشــمال الشــرقي  الســيطرة الكامل تركــت اتفاقي

واملســؤولية عن العمليات التي يتم عن طريقها حتقيق األهداف.  وســيجري 

االتفاق على إجراء مراجعة ســنوية، مبا يســمح للبنك الدولي بتقييد تدخله 

املباشــر للمساعدة، مع قيام إدارة منفصلة في بنك  الشمال الشرقي بإدارة 

شــؤون القرض (من التوريد وإدارة مدفوعات حصيلة القرض)، واملساعدةِ في 

ً بدقة أكبر،  ــر برنامج لتقييم األثر. وفيما صــار دور البنك الدولي محددا تطوي

ارتقى دور اموعة االستشــارية ملساعدة الفقراء من دعم البنك الدولي في 

عالقته مع بنك  الشــمال الشــرقي إلى دور استشاري مباشر لبنك الشمال 

ــاء القــدرة. ميزانية البنك  ــى إســتراتيجية البرنامج و بن الشــرقي يُركِّز عل

الدولي/ اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء قرض أعيد برمجته الصندوق 

ــي اخلــاص بوضع السياســات وتنمية املوارد البشــرية بنك  الشــمال  اليابان

الشرقي

 

لٌ في العناصر التي أفضت إلى النجاح تأمُّ

تتضمن األنشــطة األكثر أهمية فــي تطوير برنامج كردي أميجو إلى برنامج 

ــم، والتجريب،  ــةَ املفاهيم، والتصمي ــة عاملية - صياغ ــل أصغر ذي نوعي متوي

 ً ً خارجيا والتعزيز األولي. ويعد من أبرز سمات هذه األنشطة أنها تطلبت متويال

ــة  مدفوعات مــن قرض البنك  ــل احلصول على أي ً، وأنهــا ظهرت قب محــدودا

 ً الدولي. ورغم أن هذه العمليات تطلبت من بنك  الشــمال الشرقي استثمارا

ً على مدى ما يقرب من ثالث سنوات، كانت تكاليف املساعدة اخلارجية  كبيرا

.ً منخفضة نسبيا

ــع الذي دام خمس ســنوات من  9 في واقع األمر، متكَّن بنك  الشــمال الشــرقي من متويل التوسُّ
موارده الذاتية. وكان قرض البنك الدولي ما زال ذا جاذبية لدى احلكومة البرازيلية ألنه جلب 

ً هي في أمس احلاجة إليه.  ً أجنبيا نقدا
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ُسبق   أنفق البنك الدولي في الفترة من عام 1996 وحتى إجراء التقييم امل

للقرض في عــام 1999 حوالي 150 ألف دوالر أمريكي من موازنته اخلاصة، 

ــات مراقبة متكث فترة  تشــمل تكاليف املشــاركة في ندوات أولية، وبعث

ــادةً ما تكون يومــني)، والتدريب الذي عقد فــي بولدر في والية  ــرة (ع قصي

ُسبق للمشروع.  كولورادو األمريكية، وبعثة حتقق واحدة، وبعثة التقييم امل

وقد قدمت اموعة االستشــارية ملســاعدة الفقراء حوالي 50 ألف دوالر 

أمريكي من الدعم الفني تشمل وقت موظفيها، واالستشارات اخلارجية. 

ــون دوالر أمريكــي في صورة  كمــا تلقى بنك الشــمال الشــرقي 1.2 ملي

مســاعدة مالية خارجية (منهــا 300 ألف دوالر أمريكي مــن موارد مالية 

أعيدت برمجتها من قرض ســابق للبنك الدولي، و 900 ألف دوالر أمريكي 

من حكومة اليابان).    

ــني دوالر أمريكي من موارده  وأنفق بنك  الشــمال الشــرقي حوالي 5 مالي

ــن مت تخصيصهــم للبرنامج،  ــب موظفيه الذي ــة على روات ــة الذاتي املالي

وتكاليف التدريب، والتمويل الكامل حلافظة القروض، واخلسائر املتراكمة 
مبا فيها شطب مليوني دوالر أمريكي من الديون املعدومة (الشكل 6).10

وتشــير جتربة بنك الشــمال الشــرقي إلى أن اجلهات املانحة قد حتتاج ألن 

ــر الثابتة في نهجها  تكون نفعية وليســت معتمدة على االفتراضات غي

ً عن دعم  ــي عازفا بشــأن التمويل األصغر. ففــي البداية، كان البنك الدول

ً أخذ على  ــوك للدولة حتى لو كان ذلك البنــك بنكا بنــك تنموي كبير ممل

ــام بإصالحات داخلية مهمة.  لكن القوة البادية اللتزام اإلدارة  عاتقه القي

ــى جانب احلاجة املاســة لتطوير قدرة  العليا لبنك الشــمال الشــرقي، إل

قطاع التمويل األصغر على تقدمي خدماته لألفراد في املنطقة الشــمالية 

ــة للبلدان  ــدى بنك التنمي ــة إلى "حق الشــفعة" ل الشــرقية، وباإلضاف

ً إلقناع  ــرت جميعا األمريكية في ســاحة املنظمــات غير احلكومية تضاف

البنــك الدولي بتحمل ااطرة ودعم برنامج كردي أميجو. ورغم أن البنك 

حَ بسحب دعمه، خاصة بعد التوسع غير احلكيم في عام 1998، فقد  نُصِ

حافظ االلتزام الواضح من قبل كبار مديري بنك الشمال الشرقي  بتطوير 

برنامج ذي نوعية عاملية على مشاركة البنك الدولي في البرنامج.

ومقارنةً بغيرهــم من متلقي دعم اجلهات املانحة، يعد مديرو البنوك ذات 

ــاءة، متشــككني ومقاومني، ولو بشــكل خاص،  للمشــورة الفنية  الكف
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ــن اختارتهم تلك  املقدمــة من اجلهــات املانحــة، أو من االستشــاريني الذي

ً منه بذلك، فقد قصر فريق البنك الدولي دوره املباشــر على  اجلهات. وإدراكا

ً من تقدمي مشورة فنية. ومع ذلك، فقد اتخذ البنك  تقدمي مشورة مركّزة بدال

خطوة غير عادية باالستثمار في برنامج تدريب مدته ثالثة أسابيع الثنني من 

موظفيه الرئيسيني. بالنظر إلى أحداث املاضي، شعر أعضاء الفريق أن هذا 

ً في جناح هذه املشاركة. ويعد توظيف خبراء من اخلارج  التدريب كان حاسما

ــدور موظفي أي من اجلهــات املانحة  ً ل ــه ال ميكــن أن يكون بديال ً لكن ــا مهم

املعنية باعتبار أنهم محاورين رســميني ملؤسســاتهم. إذ لن يكون موظفو 

اجلهات املانحة، الذين يفتقرون إلى بعضٍ من املعرفة الفنية األساسية في 

ــادة على التعــرف على االستشــاريني  ــل األصغــر، قادرين ع مجــال التموي

ــد، ورمبا لن تكــون لديهم املصداقية  البارعــني، أو االنتفاع بهم بشــكل جي

ذة.     الضرورية إلجراء حوار فعال مع املؤسسات املنفَّ

وكانت أهم مســاهمة إلدارة البنك الدولي هي دأبها في الســماح للتطوير 

بأن يتابع مســاره.   حيث استغرقت عملية تطوير، وجتريب، وتدعيم برنامج 

كردي أميجو، خاصة مع احلاجة للتعافي من التوســع السريع الذي شهده 

سبق ألي قرض. وقد  في وقت مبكر، ثالث سنوات قبل أن يتم إجراء تقييم مُ

ــة للبنك الدولي في البرازيل  طري ً من اإلدارة القُ ً اســتثنائيا تطلب هذا صبرا

ــي كانت تتعرض لضغوط مــن مصادر مختلفة للتحرك بســرعة أكبر  الت

ــر في التحرك  ــاك بعض التفكي ــق بالقــرض.  ورغم أنه كان هن فيمــا يتعل

ــاً، إال أن اإلدارة واصلت دعم تقييم  بســرعة أكبر لتقدمي قــرض أصغر حجم

فريق العمل بشــأن استعداد البرنامج للحصول على قرض كبير من البنك 

الدولي. 

ً إلنفاق هذا الكم من األموال حيث  10 ميكن القول بأن بنك الشــمال الشــرقي لم يكن محتاجا

ً. بيد أنه رمبا  ــره مقدما إنه كان ميكنه حتقيق النتائج نفســها بثلث االســتثمار الذي مت توفي

ً من العمل في مؤسســات بالغة الضخامة.  ً عاديا تكون هذه النوعيات من "األخطاء" جزءا

ورمبا كان البديل مســاعدة فنية صارمــة (وباهظة التكلفة) لن يقبلهــا البرازيليون.  وثمة 

شواهد للبنوك التي أنفقت أقل بكثير مثل بنك (Banco del Estado ) في شيلي الذي لم 

يرتكب بالفعل أية أخطاء بعد أن أمضى ســنوات قليلة يبحث عن النموذج الصحيح، كما 

 Bank) أن هناك شــواهد للبنوك التي أنفقت أكثير بكثير مثل بنك الشــعب اإلندونيســي

Rakyat) الذي كان عليه العمل على حتسني أداء 3500 فرع . 
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ونتيجــة لهذا النهج الصبور، مت تقدمي قرض أكبر مبخاطر أقل فيما يتعلق 

ــة التطوير  بتقويــض تركيز البرنامج على االســتدامة. وســمحت عملي

ــر خبرته وثقته فــي إدارة برنامج  األولية لبنك الشــمال الشــرقي بتطوي

 ً ــي اعتمدت متاما ــل حتى األخطاء املبكرة،  الت ضخــم للتمويل األصغر. ب

وّلت عواقبََها مواردُه الذاتية، كانت  على قرارات بنك  الشــمال الشرقي ومَ

ُســتحقة لدى هذا  ً في إرســاء ثقافة تخفيض املتأخرات امل ً مهما عنصــرا

ــع للقطاع العام. لذا فإن جنــاح البنك في حلِ  البرنامــج في بيئة بنك تاب

ــة إدارة املفاضلة بني النمو  مشــاكله املبكــرة، وتطويرِ إدراكٍ حــول كيفي

ونوعية احلافظة بدون الضغط الذي يفرضه دفع حصيلة قرض من البنك 

الدولي جعل البرنامج في مستوى ال يَنظر فيه بنك  الشمال الشرقي وال 

ــون دوالر باعتبار أنه  ــذي تبلغ قيمته 50 ملي البنــك الدولي إلى القرض ال

حافز على "منو يقوده جانب العرض".

وتبني جتربة برنامج كردي أميجو أن البنك الدولي وغيره من اجلهات املانحة 

ز في تطوير وتنمية قطاع  متعــددة األطراف ميكن أن يضطلعوا بدور محفِّ

التمويل األصغر إذا ما قاموا بالتالي: 

ــر أفضل الفرص املتاحة في بلد ما، وليس فرض منوذج عاملي  اقتفاء أث

(حيث تتضمن كافة مناهج بناء القدرة مخاطر جوهرية).

الســماح للبرامج بأن تطور قدرتها على إدارة النمو بحافظة ذات نوعية عالية 

ــل تقدمي متويل كبير للتوســع في البرنامج، حتى لو أدى هــذا إلى تأجيل األهداف  قب

اإلقراضية (حيث تعد أكبر عقبة أمام انتشــار خدمات التمويل األصغر هي القصور 

ليس في التمويل بل باألحرى في القدرة على تقدمي اخلدمات املالية لألفراد باقتدار).  

ــي للجهات املانحة في وضع معايير قياس متوافقة  حصر الدور الفن

ــى اتصال بأفضل  مــع أفضل املمارســات الدولية، وجعل املؤسســات عل

املمارسني في مجال التمويل األصغر.

ضمــان أن موظفي اجلهات املانحة العاملني مع مؤسســات التمويل 

األصغــر لديهــم دراية بالعناصر األساســية للتمويل األصغر املســتدام، 

ويفضل أن يكون ذلك من خالل التدريب أو على األقل العمل عن كثب مع 

أخصائيني ذوي نوعية عالية. 

ــا األداء قصيرة  ــى أهداف البرنامــج، وليس على قضاي إبقــاء التركيز عل

األجل واألخطاء احملتومة خالل تطوير البرنامج خاصة في املنظمات الكبيرة.
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كتب هذه املذكرة ستيفن إن شونبرجر، 
وروبرت بيك كريسنت. والسيد شونبرجر 

خبير أول متخصص في العمليات في 
طري للبنك الدولي في  املكتب القُ

كمبوديا. وعمل في السابق في قضايا 
التنمية الريفية والتمويل األصغر والريفي 

في إطار إدارة التنمية القابلة لالستمرار 
ً في مكتب شؤون منطقة  ً واجتماعيا بيئيا

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي التابعة 
للبنك الدولي ومقرها واشنطن 

العاصمة. والسيد كريسنت مستشار أول 
في اموعة االستشارية ملساعدة 

الفقراء. ويعرب املؤلفان عن امتنانهما 
لريتشارد روزنبرج  من اموعة 

االستشارية ملساعدة الفقراء إلسهاماته 
الكبيرة. 

نرحب بتعليقاتكم. يرجى االتصال بروبرت 
كريسنت عبر بريده اإللكتروني لدى اموعة 

االستشارية ملساعدة الفقراء 
. rchristen@worldbank.org:وهو

مدير النشر:
تيفني كرين

قام بالتصميم:
Meadows Design Office  ميدوز ديزاين 

أوفيس

رجاء، ال تتردد في مشاركة مذكرة 
املناقشة املركّزة تلك مع زمالئك وال تتردد 

في طلب نسخ إضافية منها.

جميع إصدارات اموعة االستشارية 
ملساعدة الفقراء متاحة على شبكة 

.www.cgap.org اإلنترنت على

 - CGA اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء (أحد برامج التمويل األصغر)
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