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اللقاء الدولي حول مؤسسات التمویل األصغر الناشئة              "لقد تم إعداد هذه الوثيقة بغرض تقدیمها آورقة عمل في                       
وتعطي هذه  .    م في مقر األمم المتحدة بنيویورك         ٢٠٠١و  ني یو ١  – مایو    ٣٠الذي عقد خالل الفترة من          "  والواعدة

صندوق األمم المتحدة لتنمية     وقد تم عقد هذا االجتماع برعایة         .    م٢٠٠١و  نيرة عن الوضع حتى شهر یو       الوثيقة صو 
 ٦٠وقد ضم هذا اللقاء     .    ، والوحدة الخاصة للتمویل األصغر، والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في أفریقيا            رأس المال 

  لألمم المتحدة  ائي لألمم المتحدة، ومكاتب البرنامج اإلنمائي      للبرنامج اإلنم  مایكروستارت التابع امج  نمشارآًا یمثلون بر  
، ومقدمي الخدمات الفنية، وخبراء في مجال التمویل األصغر، والوحدة الخاصة للتمویل                         من مختلف أنحاء العالم      

 المتحدة  التابعة للبرنامج اإلنمائي لألمم     مایكروستارت  علمًا أن برامج      .    األصغر التابعة لصندوق تنمية رأس المال         
تقوم بتقدیم المساعدة الفنية للمؤسسات المبتدئة والناشئة والواعدة عن طریق إبرام عقود خدمات مع مقدمي الخدمات                      

الذین وآان الهدف من اللقاء هو إطالع الجهات المانحة، ومقدمي الخدمات والمهنيين              .    من الجنوب ، وعدد منهم    الفنية
تطویر المؤسسي لمؤسسات التمویل        النمو و  القضایا الهامة الخاصة بدعم           العلى   المؤسسات الناشئة،      یعملون مع      

 .األصغر الناشئة
 

 -:وهناك أوراق أخرى في نفس السياق وهي
  اللقاء الدولي حول مؤسسات التمویل األصغر الناشئة والواعدة –محضر اجتماع  •
 تطویر عالقات متميزة للمساعدة الفنية : ريدو شفيق الحق شمحمد •

  عند اختيار مؤسسات التمویل األصغر  الواعدةآيفية الترآيز على اآتشاف المنظمات: ونتنجمارك اد
دروس من اتحاد   :  جمع رؤوس األموال عبر استثمارات حقوق الملكية في مؤسسات التمویل األصغر            :  بيتر آوي  •

 في آمبودیا) أآليدا(وآاالت التنمية االقتصادیة المحلية 
 التمویل األصغر الواعدةتحدید مؤسسات : الين بولفي •
 اآساكحالة  .    استثمارات حقوق الملكية في مؤسسات التمویل األصغر والتحول       :  غانهيواغ شيولون /روبرتو آاتر  •

XACمانغوليا ،. 
 

الوحدة الخاصة للتمویل   /موجودة على موقع صندوق تنمية رأس المال       )  بما فيها ورقة نيكاینزي   (وجميع أوراق العمل    
 .sam/org.uncdf.wwwاألصغر 

 
تنمية رأس المال والوحدة الخاصة للتمویل األصغر عن شكرهما لكل من ساهم بتقدیم                  األمم المتحدة ل   ویعرب صندوق 

 مساهمات  وشكر خاص لكل من قام بإعداد       .    المشارآات أو بطرح المالحظات خالل اللقاء الدولي للتمویل األصغر            
االفتتاحية ووضع  إلعدادهم  أنيتي آراوس ونانسي بيرغ وآدم روجز في              من    ميز آالً لنا أن ن   والبد  .    أوراق عمل و

وفي األخير، یجب القول أن تنفيذ هذا المشروع لم یكن ممكنًا لوال دعم المكتب اإلقلمي للبرنامج                              .    فعاليات اللقاء  
 . فعاليات  اللقاء وإعداد هذه الوثيقةاإلنمائي لألمم المتحدة في أفریقيا، حيث قام بتمویل

 
ة، قونلفت النظر هنا إلى أن وجهات النظر واالستنتاجات المطروحة في هذه الوثيقة هي من أفكار آاتب هذه الوثي                              

ویجب عدم نسبتها بأي حاٍل من األحوال إلى صندوق تنمية رأس المال أو المكتب اإلقليمي للبرنامج اإلنمائي لألمم                           
 .أفریقياالمتحدة في 

 
 :بالمراجعةقام     :عنوان الكاتب
 آبير خبراء

 الوحدة الخاصة للتمویل األصغر\صندوق تنمية رأس المال      آالميدو
 ٢٦الطابق   ميدان األمم المتحدة،٢   شارع ولنجتون، الطابق السادس٦٦

 ١٠٠١٧نيو یورك،   ، آنداON M5K 1A2تورانتو، 
  org.uncdf@sumكتروني برید ال  1) 416 (308-6528: هاتف
 sam/org.uncdf.www  1) 416 (308-6533: فاآس
com.calmeadow@Anicayenzi
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 ملخص تنفيذي
 

 رؤوس األموال على مستوى األفراد     آطریقة لجمع   (  حقوق الملكية في مؤسسات التمویل األصغر     في  ستثمار  االیعتبر  
 في بدایة التسعينات من القرن          أحيث بد له في أمریكا الالتينية،        وقد آان أول ظهور        .    تطورًا حدیثاًً )  المؤسساتو  

العشرین عندما آان عدد آبير من مؤسسات التمویل األصغر ذات النمو المتسارع تبحث عن مصادر جدیدة للتمویل                        
لهذه الهدف العام    إن  .    قراض والنفقات الرأسمالية   عمليات اإل ة احتياجاتها لرأس مال إضافي لتمویل            بهدف مواجه 

المشاریع الصغيرة    تخدم بصورة أساسية         ،االستثمارات هو إیجاد مؤسسات مالية ذات رساميل جيدة وإدارة مهنية                  
 . نفس الوقت عائدات مالية حقيقية للمستثمرینواألصغر، وتوفر في 

  

التي تعمل  ك  تلحقوق الملكية هي    في الحصول على استثمارات في       مؤسسات التمویل األصغر التي آانت أآثر نجاحًا         
 ها مستثمرون بمؤسسات بإصدار أسهم أآتتب       تلك ال قامت  حيث  .    مؤسسات مالية غير مصرفية        أو بنوكعلى هيئة    

ویرى المستثمرون بأن   .    لى مؤسسات ربحية  إوتحول معظمها من منظمات غير حكومية        .     ومؤسسات ًاأفرادیمثلون  
تجاري لتقدیم الخدمات المالية للمشاریع الصغيرة واألصغر          أسلوبب  االلتزام  یعني  رسمية مالية   لى مؤسسات إالتحول  

 .المؤسسات المالية التقليدیةتمامًا آما تفعل  ورفع التقاریر التنظيميةمعایير الوثيق بأعلى وااللتزام ال

 

  حقوق الملكية في مؤسسة تمویل          في ستثمار اال  المستثمرون أن   یعتبرل القانوني المناسب،      ك الهي وجودوإلى جانب    
 عائدات  لتحقيقتطورها  مكانيات  إ، وعلى   ة اإلداری هيئتها  وحنكةمؤسسة  ال على مدى جاذبية نموذج عمل        یعتمد  أصغر
 .يةمستقبل

 

ات التمویل األصغر    في إیجاد مؤسس   ساهمت قد   )ثنائية ومتعددة األطراف  (في معظم األحوال آانت المنظمات المانحة       
المؤسسي لمؤسسات التمویل األصغر ووضع األسس         توفير الدعم      ة على ت الجهات المانح   ملفلقد ع .    األآثر نجاحاً 

م عوقد قامت الجهات المانحة بتقدیم الد     .     من الناحية المؤسسية أو الناحية المالية      سسات سواءً ؤلمستقبل هذه الم  السليمة  
 .المالي لهذه المؤسسات عبر المراحل المختلفة لتطورها

 

 المالي،  نجاحالمستوى  و المؤسسات   ت جهات الدعم التنموي من حيث آفاءة      اتطلبدادت م زاخالل السنوات الماضية،    و
 تقدیم المنح    إلى جانب  مختلفة لالستثمار في قطاع التمویل األصغر             استراتيجياتباستخدام  دأت هذه الجهات      بحيث  

  في   جهات مستثمرة   المانحة ت بعض الجها   أصبحت ،وعلى ضوء هذا التصور الجدید    .    ةيسرتمانية الم ئاالوالتسهيالت  
 .حقوق الملكية في المؤسسات المالية التي تم استحداثها أو إنشاؤها مؤخرًا

 

والسبب في  .    سسات التمویل األصغر  غلبية الجهات المانحة طرق غير مباشرة لالستثمار في مؤ        أومع ذلك، استخدمت    
لية اتخاذ   متصبح ع  ذلك   ية آبيرة، وب     هو عدم قدرة مؤسسات التمویل األصغر على استيعاب مبالغ مال                    هالتوجذلك   

یضاف .    الموظفين و  الكثير من الوقت    مكلفة للغایة وتتطلب   دارة المحافظ االستثماریة     إ و  المباشر    قرارات االستثمار 
ليست لدیها اإلجراءات والسياسات المناسبة التي تمكنها من                     )لافي معظم األحو     (  الجهات المانحة  إلى ذلك أن        

 . المطلوبة إلدارة حقوق الملكيةات  المحلية أو القدراتالخبروفر لدیها تت  وال،الملكيةحقوق في ستثمار اال

 

في الستثمار  لأآثر فاعلية   طریقة التمویل بالجملة، وهي طریقة        معظم الجهات المانحة استخدام      ت  ونتيجة لذلك، قرر  
ى إدارة  ومستتحسين  اليف العمليات و   وتهدف هذه الطریقة إلى تقليص تك       .    حقوق الملكية في قطاع التمویل األصغر       

 تتم  نعض األحيا  ب وفي.    المخاطر وذلك عن طریق حشد الموارد البشریة والمالية عبر وسائل استثمار متخصصة                  
 .فرادأرسملة هذه الوسائل باالشتراك مع منظمات مانحة أخرى ومع مستثمرین آخرین إما مؤسسات أو 
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الملكية في التمویل األصغر، سواء خاصة أو عبر مؤسسات تأخذ شكل أقلية            إن معظم االستثمارات األجنبية في حقوق       
 لتعزیز الهيك بلعب دور مؤثر على مستوى مجلس اإلدارة ل         األجانب  تسمح األقلية الكبيرة للمستثمرین      و.    آبيرة نسبياً 

في مراآز قيادیة    تولي  بين  ي للمستثمرین المحل    في نفس الوقت     الفرصةوتعطي  اإلداري لمؤسسة التمویل األصغر،        
، ولتشجيع اإلدارة والموظفين اآلخرین على بذل أقصى         آثيرةٍ  أحيانٍ يوف.    داریةاإلليات  ئومسالتحمل  دارة و  اإل مجلس

لمؤسسة، تقوم بعض مؤسسات التمویل األصغر بتقدیم حوافز تتمثل في الحصول على أسهم في                  االجهود لتعزیز أداء     
 .المؤسسة

 

 ةثانویسوق  لى عدم وجود      إ فقد أدى ذلك       ،في قطاع التمویل األصغر       ات حقوق الملكية   ونظرًا لصغر حجم استثمار     
 أدى إلى أن  تكون حقوق        هوهذا بدور .    لذلك فإنها تفتقر إلى صفة السيولة      ، و  تلك المستندات  ایمكن أن تباع فيه     ةنشط

 . مبكردة لسحب االستثمارت بشكلوخيارات محدبالملكية عبارة عن التزامات طویلة األجل 

 

ل تمویل حقوق      من خال    تجاریًافریكاب من بين أحدث المبادرات لدعم تطویر التمویل األصغر                    أ  قویعتبر صندو  
 ن الدولية ، باالشتراك مع مؤسسة أآسيو      ميدوالاآمؤسسة   بمساهمة من      دیدجالولقد تم إنشاء هذا الصندوق         .    الملكية

والدائرة )  SIDA(یة للتنمية الدولية       دوالوآالة السوی  )  AFD(مية   ن مثل الوآالة الفرنسية للت        ىوجهات تنمویة أخر    
 ١٥بجمع حوالي   )  م٢٠٠١ في العام     هعمالأ  الذي بدأ (توقع أن یقوم الصندوق      یو.    )DfID(البریطانية للتنمية الدولية     

 .مليون دوالر أمریكي من عدد من المستثمرین

   

لتمویل األصغر باستهداف المؤسسات المشهورة التي لها           حقوق الملكية في ا     ن في    مستثمروالقوم  یومن المتوقع أن      
 مصرف  ، وهناك بعض االستثناءات لهذه القاعدة نذآر منها          حافل في الكفاءة العملية والعائدات المالية الحقيقية           سجل

 تجاریة  واضح بإتباع أساليب       التزامم إنشاؤه على أساس      تسنة والهرسك، الذي     وفي الب )  MEB(  األصغرالمشاریع  
 .ك الدولين وهي إحدى مؤسسات مجموعة الب)IFC(الدولية التمویل  ةوربحية مالية وذلك بدعم من مؤسس



 6

 الملكية في مؤسسات التمویل األصغرحقوق في ات تثمارساال
 

خدمات االئتمان     زیادةآجزء من استراتيجياتهم ل      حقوق الملكية     في   ستثمار   االالمستثمرین   /انحين بعض الم    حددلقد   
باالستثمار في  وقد تم التفكير      .     للمشاریع التجاریة الصغيرة واألصغر في الدول النامية             ى المالية األخر   والخدمات

 وأموال  المنحإلى جانب    البحث عن طرق جدیدة،        مؤسسات التمویل األصغر في        بعض  عندما بدأت    حقوق الملكية    
طلبات تمویل األصغر من مواجهة ال       مات الت فتمویل حقوق الملكية یمكن مؤسس           .تنفيذ خطط التوسع   ية  غبالمانحين،  

محتملة في   ات آافية لتفادي أي خسائر             طيحتيااتكوین   ، و  سماليةأالرأسمالية وآذا مواجهة احتياجاتها للنفقات الر            
الحصول على األموال من    تستطيع    الجيدةإضافة إلى ذلك، فإن مؤسسات التمویل األصغر ذات الرساميل             .    القروض

التوسع في أنشطتها االئتمانية وتقدیم      تتمكن من   ذلك  بو جمع المدخرات عندما یكون مسموحًا لها،          خالل االقتراض أو  
 .خدمات مالية أخرى

 

التي تهدف للربح، والتي     مؤسسات   فئة محددة فقط من مؤسسات التمویل األصغر یمكنها إصدار األسهم، وهي ال                   إن
في أمریكا الالتينية في أوائل التسعينات       ألول مرة    المالية ظهر ت  استخدام هذه األدوا    نعلمًا أ     .تمتلك رأس مال مساهم   

وقد بدأ ظهوره أیضًا     .    وآسياالشرقية  خرى مثل أوروبا     أ امتد هذا النشاط ليصل إلى مناطق           لقد.    من القرن الماضي  
فع  من أوائل مؤسسات التمویل األصغر التي تحصل على ر                     ربيبنك آ  بشكل تدریجي، حيث یعتبر          أفریقيا   في   

 .لرأسمالها من خالل حقوق الملكية من المستثمرین أفرادًا ومؤسسات

 

حيث أن عدد   محدود بشكل آبير،      اآلن  ها حتى جمعتمكنت مؤسسات التمویل األصغر من       كية التي   لن حجم حقوق الم   إ
  الشك لدى    عال من  قدر   زال هناك      ی  الويًا،   ندوات المالية الیزال متد       مثل تلك األ      ات القادرة على إصدار      المؤسس

حول إمكانيات مؤسسات التمویل األصغر المالية وقدرتها على تحقيق عائدات               ستثماریة التقليدیة إزاء     المؤسسات اال 
 الوصول   تمكنت بعض مؤسسات التمویل األصغر من            فقد   ومع ذلك،     .    ایجابية للمستثمرین على المدى الطویل         

دین، وقد تم لها ذلك من خالل تطویر          مویل بال ت  وأكية  لالمحقوق  سواء على شكل     تمویل الخاص   لتجاریة ل المصادر  لل
لتمویل للى أن المصادر التقليدیة      إشارة هنا   اإلوتجدر      . في المستقبل  عملياتها وتحسين إمكانيات الحصول على أرباح      

 .  خصصة لقطاع التمویل األصغرمالمالية ال  المواردإجمالي من ًا آبيرًاتمثل جزء التزال

 

 دیةمصادر التمویل التقليل عن  التحوأسباب
لمنظمات لمویل من الجهات المانحة     تالثل  م للتمویل   لقد آانت مؤسسات التمویل األصغر تعتمد على المصادر التقليدیة         

 ًا محدوداً  ردومیمثل    النوعين     وآال      .عبر االتحادات االئتمانية    ية الخاصة     المدخرات المحل  جمع   وغير الحكومية،     
عن سيطرة المؤسسات    بارات خارجة    تل الجهات المانحة یخضع الع      یفتمو.    المتسارع  ذات النمو بالنسبة للمؤسسات    

 ،سماليةأشكال المنح الر  أأي شكل آخر من        التمویل من الجهات المانحة إما على هيئة منح أو           ویقدم  ،  التي تستفيد منه  
 .رأسماليةالنفقات للأو غيلية، اإلقراض، لتغطية العجز في النفقات التشرأسمال سواء آان مخصصًا لتمویل 

 

.  ات المتلقية ه بالنسبة للج  ًا یمثل تحدی   هذا التمویل  الجهات المانحة، إال أن   من تدني التكاليف المالية لتمویل        موعلى الرغ 
 اتعملي طول   ،عدم القدرة على التنبؤ   ، الحاجة إلعداد تقاریر خاصة،      رفجدول الص إلى المرونة في    فتقار  اال  نحيث أ 
إضافة لذلك،  .    مؤسسات التمویل األصغر  عبئًا وتكلفة على     مثل  یذلك     آل ،يد في إجراءات الصرف    ق والتع ،وضالتفا
سنوات من قيام وآاالت التنمية بتقدیم األموال في غياب إستراتيجيات للخروج وعدم االلتزام بالمبادئ                                        بعد    و

الت االئتمانية والخدمات المالية        ية تقدیم التسه     عملي  بالنظر إلى  مؤخرًا   تلك الوآاالت      بدأت     ،االقتصادیة التجاریة  
بدرجة النجاح  بدأت تفرض مزید من المتطلبات المتعلقة          تالي  بال و ًا، اجتماعي ًا وليس برنامج   ،نشاط تجاري آاألخرى  

 .، بما في ذلك تحدید مؤشرات للوصول للكفایة المالية الذاتية واالنتشارإلدارة التنفيذیةا جودةوالمالي 
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 زمنية طویلة     قد تحتاج إلى فترات       ية جدیدة لحصول على تسهيالت ائتمان     ل التفاوض مع الجهات المانحة          عمليةإن   
الشروط ذلك فإن    إلى جانب    .    مثًالبالوقت  لالحتياجات  فيما یتعلق        نجازها، ونادرًا ما تستجيب الجهات المانحة            إل
 قد تمثل عبئًا ثقيًال یصعب      ،خرىاألروتينية  الراءات  جاإلمثل متطلبات رفع التقاریر و    ،  بهذا التمویل المرتبطة  خرى  األ

لها أنظمة صرف، نماذج تقاریر، ومؤشرات أداء             جهة مانحة     كل   ف  ، مؤسسات التمویل األصغر       من قبل    بهالعمل   
 .خاصة بها

 

 علقتی  ليها، وخاصة فيما    إة الواردة     یضع الخطط للتدفقات النقد       و  و المتسارع  نملمؤسسات ذات ال    إنه یصعب على ا      
ذلك أن  أضف إلى   .    الجهات المانحة من  األموال الواردة   ببعض الجوانب الرئيسية مثل التوقيت وقيمة وآليات صرف           

یجعل سمالية،  أرالنفقات  لرأسمال اإلقراض وال    ذات النمو المتسارع    مؤسسات التمویل األصغر  الحاجة المتزایدة لدى     
 هوعلى وج  .    آبة الطلب على رأس المال            موا  درة على  غير قا    –  مثل المنظمات المانحة       -المصادر التقليدیة      

التي قد تصل سنویًا إلى      الكافية لتغطية الحاجة لإلقراض و       األموالتوفير  ال تستطيع     الجهات المانحة فإن  الخصوص،  
 . على حدةمؤسسةمالیين الدوالرات لكل 

 

تحویل المدخرات، تعاني من قيود        ل عالية    نسبلدیها  والتي  ،   األآثر نشاطاً   عض االتحادات االئتمانية   ن ب إوبالمثل، ف 
طبيعة المدخرات  بًا  ضیأمحدود  تها االئتمانية   ياملعآما أن توسع     .    تعوق توسعها تتمثل بمحدودیة مدخرات أعضائها       

على موارد  جل الحصول   أومن  .    لحرآةا األجل آثيرة    ةیتم وضعها في حسابات قصير     غالبًا ما    والتي   ،المودعة لدیها 
إما عن  ،  طرق مستحدثة الجتذاب مصادر تمویل خارجية      عن    البحث إلى   رًا، عمدت االتحادات االئتمانية     استقرا أآثر

 .تتمتع بحق التصویت سهم الممتازة التي الدى صور حقوق الملكية مثل األحأو عبر إ ،قتراضتمویل باالالطریق 

 

الموارد المالية التي    الحصول على    ي  صعوبات ف الرائدة  یل األصغر    و التم ات مؤسس ت واجه  المطرد، وبسبب نموها 
تقدیم المنح للمؤسسات    ترددًا في      الجهات المانحة  ازدادت    مؤخرا.    المصادر التقليدیة   تحتاجها لتعزیز توسعها عبر     

 .المرتبطة بمثل هذا الوضعالسوق قضایا الملكية وجاري، وذلك بسبب  یصبح لها آيان تالمتطورة التي یكاد أن

 
 

 مصادر التمویل الجدیدةة بالمتعلقالتحدیات 
،  غير آاٍف لتعزیز نموها      الجهات المانحة ن تمویل    الوضع الجدید الذي وجدت فيها مؤسسات التمویل األصغر أ            إن   

تحقيق االستدامة  الجوانب المهنية وأهداف ر في طلب اتباع نهج تجاري وتوف      لجهات المانحة لالجدید    هتوجاللى  إضافة إ 
 مؤسسات التمویل األصغر  آما أن   .     للتمویل ىمصادر أخر    قيام هذه المؤسسات بالبحث عن       إلى المالية، آل ذلك أدى   

إن هذا النوع من التمویل  من        .    یؤمن لها الوصول إلى مصادر تمویل دائمة         لى ما إحتاج أیضَا    ت النمو المتسارع   ذات
لذا فقد  .     آفاءة والتي أثبتت نجاحها    األآثرصغر  األتمویل  المؤسسات    الإالمصادر التجاریة ال تستطيع الحصول عليه        

إلى التمویل من مصادر تجاریة آبدیل          التي تحقق أرباحًا،       و ذات النمو المتسارع     مؤسسات التمویل األصغر   لجأت  
إما على صورة حقوق    ،  دائمبشكل  مال   ال جها للحصول على رأس    بهدف مواجهة احتيا   ، وذلك اليةحدیف لمواردها ال  ور

 .ونملكية أو على هيئة دی

 المتطلبات التنظيمية
یقوم .    تزداد أهمية الحاجة إلى التنظيم        فرع من قطاع الخدمات المالية       إلى    هتوسع قطاع التمویل األصغر وتحول      مع  

المشرعون بتحدید المتطلبات القانونية، وتهدف هذه النظم التشریعية إلى المحافظة على سالمة القطاع المصرفي، مع                  
إن على مؤسسات التمویل األصغر الناجحة تطویر       .    ت االئتمانية للمشاریع الصغيرة واألصغر    التأآد من توفير الخدما   

وضعها القانوني لتتمكن من مواصلة عملها، وعليها االلتزام بالمتطلبات القانونية بما في ذلك متطلبات الحد األدنى                           
 .لرأس المال ومتطلبات آفایة رأس المال األخرى
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 رأس  متطلباتمن توفير    مؤسسات التمویل األصغر      مویل عبر حقوق الملكية هو أن تتمكن             للتجابي  یالجانب اإل إن  
 واألموال الالزمة    )البنك المرآزي أو الجهة المشرفة على المؤسسات المالية          (  التي تحددها السلطات التنظيمية    المال  

زیز حجم رأسمالها     تعلمویل األصغر      مؤسسات الت    وحيثما وجدت القوانين، فإنها تدفع         .    العمليات االئتمانية  لقيام   ل
س أ أن مستوى الحد األدنى من رأس المال المطلوب والنسب األخرى لكفایة ر                     علمًا،  ومكونات ميزانيتها العمومية   

 .المال تتباین من دولة إلى أخرى

 

حجم  من حيث        ة التقليدی  ةلمصرفياأما الجانب السلبي فيتمثل في أن سوق التمویل األصغر تختلف عن السوق                               
ویل األصغر صعوبات في        مونتيجة لذلك، واجهت مؤسسات الت         .     وبنية التكاليف    ،الضمانات، فتراتها،     ضوالقر

تكون هذه المتطلبات صارمة وتطبيقها یكون      في بعض الدول  .     التي صممت لألنشطة البنكية التقليدیة     لوائح  االلتزام بال 
  .لتطویر صناعة الخدمات الماليةبمثابة العائق 

 

 في التمویل عبر حقوق الملكيةنجازات اإل
قد ، باستثناء القليل من المؤسسات الرائدة ،  معظم مؤسسات التمویل األصغر   الجدیدة فإن   على الرغم من هذه التطورات      

ارات التمویل تدخل   خيوعند تقييم   .    ، خاصة في أفریقيا    االجتماعي إلى التجاري   جهفي التحول من التو   ت تباطؤا   هرظأ
مؤسسات التمویل  ن معظم    إ.    كاليف والشروط األآثر صرامة المرتبطة بالمصادر التجاریة          تتبار قضایا ال   بعين االع 
التمویل باالقتراض من المستثمرین          كية أو  لإلى حقوق الم      للجوءالذي یؤهلها      لم تصل بعد إلى الوضع               األصغر
 المصادر التقليدیة    علىمد بصورة آبيرة      تعتزال ت    فال ،أما المؤسسات األقل تطوراً     .    ين أو جهات اإلقراض     یالتجار
 . المنح وخصوصًا،للتمویل

 

عاني من تدني واضح في نسب تحویل المدخرات،             یتحادات اإلقراض أو التعاونيات المالية، فإن معظمها             البالنسبة  
.  ئتمانيةعملياتها اال لتمویل  ليست بحاجة للجوء إلى موارد خارجية         وهي  ،  %٣٠إلى  %  ٢٠حيث تتراوح النسبة بين      

لكفاءة المالية التي تمكنها من      الم تثبت أنها قادرة على تحقيق النجاح و          ليس لدى هذه المؤسسات      فإنه  ،  یة حال أوعلى  
 .ونيها مستثمرون خارجبسندات االقتراض التي یمكن أن یكتتب  أوإصدار أسهم حقوق ملكية 

 

 تأبى أن تنظر إلى نفسها        مؤسسات التمویل األصغر  غلبية  تزال أ   ، ال  الصارمة  التشغيلية والمالية  النواحي  وإلى جانب 
س أهداف تجاریة     ساأ آما أنها غير مستعدة لقبول شروط الشراآة الجدیدة المبنية على                         ،آمؤسسات تجاریة بحتة    

 .صرفة

 

جات حتيااهو تمویل   )   آان ذلك جائزاً   ىمت(   المدخرات جمعراض أو   ت من التمویل باالق   الرئيسيوبالرغم من أن الهدف     
 تمویل حقوق   ه یتم توجي  هفإنقراض،   من أجل ضمان تنامي محفظة اإل        لرأسمال القروض   مؤسسات التمویل األصغر   

 تأمين المؤسسة من المخاطر والوفاء              هالملكية لمواجهة النفقات الرأسمالية ولتوفير الدرع الواقي الذي من شأن                        
 .ةبالمتطلبات التنظيمي

 

 ية مسستثمرو حقوق الملكهعنما یبحث 
 والهيكل اإلداري    ،لجهات المزمع االستثمار الوضع القانوني المناسب        أن یكون لدى ا      من وجهة نظر المستثمر، البد      

هم من ذلك هو ضرورة     ألوا.    مصداقيةالشفافية و التقاریر ذات   ال وإجراءات رفع    ، والسياسات اإلداریة الفعالة   ،المالئم
 .)االرباح (جاح المالينالبتحقيق تزام تلك المؤسسات ال
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س أموال  ورؤ  وإدارة مهنية قادرة على اجتذاب        ات آفایة رأسمالية   ذیجاد مؤسسات مالية      إن هدف المستثمرین هو       إ
 . مقابل استثماراتهم للمستثمرینمالية حقيقيةعائدات ، مع توفير نموها تمویللتجاریة 

 س المالأسهم رأ
  الملكية وذلك عن طریق إصدار     قو جذب استثمارات حق    هي وحدها القادرة على    المساهمةمؤسسات التمویل األصغر    

وسواًء آان المؤسسات في مرحلة اإلنشاء أو في مراحل الحقة من التطور               .    ن االآتتاب بها  وأسهم یستطيع المستثمر  
خرى نواع األ أما األ .     طریق االآتتاب العام أو الخاص     عن)   ومؤسسات ًادارأف(تثمرین  سرض األسهم للم  عها  مكنیفإنه  
جذب استثمارات حقوق الملكية     ال تستطيع    قراض والمنظمات غير الحكومية، فإنها        لمؤسسات، مثل اتحادات اإل    ن ا م

 .لكونها منظمات غير ربحيةالمناسبين، أو كية لالمرأس المال وال هيكل یتوفر لدیها  نه الحيث أ

 

التحادات یمكن ل )   في غرب أفریقيا    وعلى وجه الخصوص االتحاد االقتصادي     (بعض الدول   نجد أن   من ناحية ثانية،     
مؤسسة   أوشكل مصرف    یمكن أن تتخذ      مستقلة  من     إنشاء مؤسسة مالية     واإلقراضأو تعاونيات االدخار      االئتمانية  

الحصول على   لهذه المؤسسات أن تعمد       یمكنوفي هذه الحالة،    .    نیشارك فيها مساهمون خارجيو   غير مصرفية   مالية  
إلى سواق المال   أتمكن بواسطتها من االنخراط في      مستثمرین األفراد والمؤسسات لكي ت     ال استثمارات حقوق الملكية من   

مكانية بمثابة عامل جذب خصوصًا بالنسبة للمؤسسات التي لدى           هذه اإل  نوقد تكو .     مدخرات أعضائها  توظيف  جانب
 .مانيةتع أنشطتها االئيترغب في توسود من المدخرات وعضائها حجم محدأ

 ينوالوضع القان
له متطلبات صارمة خاصة برفع التقاریر           الذي    بنكياللقانون  ل تخضع أنشطة الوساطة المالية          ،م الحاالت ظفي مع 

ة من الشفافية والمساهمة في تقليص مخاطر            نوالجوانب المؤسسية واإلداریة والتشغيلية من أجل ضمان درجة معي               
 .الرسميةاالستثمار في المؤسسات المالية 

 

بعض أو  یضع في االعتبار     وضع خاص    الرسميةشریعات أن یكون لدى مؤسسات التمویل األصغر         ضي بعض الت  قوت
وعلى .    متوسط حجم القرض   وصوًال إلى    وقطاع السوق الذي تخدمه وطرق اإلقراض،          آل سماتها الخاصة إبتداًء ب      

 -  ؤسسات مالية غير بنكية     سواًء آانت بنوك أو م       -  الرسميةالعموم، فإن المستثمرین یميلون إلى تفضيل المؤسسات           
 التي تفرضها القوانين البنكية تسمح بوجود درجة معينة من الرقابة من                رع التقاری فمات ومتطلبات ر  ينظن الت وذلك أل 

األجانب غير المقيمين   خصوصًا المستثمرین   نوعًا من الطمأنينة،    عطي المستثمرین   یإن ذلك   .    قبل السلطات التنظيمية  
  .  شراف على المؤسسةلمشارآة المباشرة في اإلدارة أو اإلانب السماح با تلك الدولة، إلى جفي

 الحكمهيكل 
لملكية في مؤسسات التمویل األصغر بعين االعتبار، البد وأن یثق هؤالء             احقوق  االستثمار في   المستثمرون    خذأ ی يلك

 تلفدوار ومسئوليات مخ  أ  حدد بوضو لدیها یح    في الجهة المزمع االستثمار     الموجود  داريإلالمستثمرون بأن الهيكل ا    
وظيفتين هامتين   أداء     على هدارة قدرات ویجب أن یظهر مجلس اإل      .    ت المؤسسة ویسمح بوجود آليات للمسائلة        احدو

 :ضمن مسئولياته

 ،توجيه المؤسسة استراتيجيًا •
 .تنفيذ اللوائح الصادرة عن المجلس للتأآد من على الهيئة اإلداریةفعال القيام بإشراف  •

 اإلداریةلهيئة ا
يا، المسئولون عن صياغة استراتيجية مؤسسة        ل المستثمرون هو أن یكون موظفو اإلدارة الع          هیحتاج  بصفة عامة، ما   

والهيئة اإلداریة یجب أن تكون قادرة على وضع           .    التمویل األصغر وعن تنفيذها، ذوي مقدرات قيادیة ومعرفة فنية           
 قادرة على    الهيئة اإلداریة  آما یجب أن تكون    .    شغيلية والربحية المالية   التمو والكفاءة    ن لل وإستراتيجيةتصور واضح    

 . الخططت الرئيسية وقادرة على تنفيذ تلكلى خطط عمل في المجاالرجمة الخطة االستراتيجية الشاملة إت
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ي اإلدارة المالية    فالتي تستطيع من خاللها المساهمة        ویحتاج المستثمرون أیضًا أن یكون لدى الهيئة اإلداریة الحنكة              
داریة مهمة لتقليص المخاطر الخاصة        إن حنكة الهيئة اإل     .    وطرق االئتمان ونظم المعلومات اإلداریة وما إلى ذلك             

إلي االعتماد على    ، مما یؤدي      موعة قليلة من األفراد     جم  وأ شخص واحد      واعتمادها على ؤسسة التمویل األصغر      بم
 .المستثمرین

 المستقبليةالنجاح المالي والعائدات 
نهج الشفافية والتناسق فيما یخص ال    للمستثمر  أن تبدي   مؤسسة التمویل األصغر    على   یجب   :نموذج العمل التجاري  

مة وفقًا للسوق   مصمال  ألسعاراوضع    وإستراتيجيةتوزیع  ال  شبكة و يالتسویق  المزیجومؤسسي وطریقة عرض المنتج     ال
 إلى جانب الخدمات      ،مات االئتمان المقدمة للجماعات أو األفراد         لخد  ةبمناس  ن وجود صيغة   إ.     من قبلها   ةالمستهدف
وإلى جانب   .     العمل التجاري الجذاب      ذج تعتبر من األجزاء الرئيسية لنمو           ،التاالحوودخار    آخدمات اال    ىاألخر

ف مختلف المناطق     دتسته التي     شاملةالتسویق   ال  على إستراتيجية  العمل      خطة  تحتوي  ، یجب أن    ةالخدمات المناسب  
 والمتوسطة القادرة على تحقيق         ةلصغيرامع الترآيز على المشاریع األصغر و          )   أو األریاف    /والمدن   (الجغرافية   

 .مستویات عالية للنمو

 

شبكة توزیع إقليمية أو وطنية من          )  یجادإتزم  عت  أو(   أن یكون لدیها     المحتملةیجب على مؤسسات التمویل األصغر          
ة بسبب صغر   فعف مرت يحيث أن لدى مؤسسات التمویل األصغر بنية تكال          ؤسسةشأنها ضمان النمو المطلوب لدعم الم     

نشطة ض مع البنية القانونية واأل        اقراإل  نسجام طریقة   ا  واألهم من ذلك، هو ضرورة        .    حجم وقصر أجل قروضها      
 .التجاریة المحلية والمفاهيم الثقافية

 

بالعناصر   الخاصةسسة واالفتراضات   ؤلتشغيلية للم تعكس البنية ا    مالية  تقدیرات وإسقاطات  األخير، یجب وضع      يوف
 التمویل    یجب أن تكون مؤسسة        ،استخدام هذه التصورات    بو.    رادات وبنية التكاليف    یعلى آٍل من اإل      األآثر أثرًا     

وتعطي .    لنموذج العمل التجاري وذلك من خالل إجراء تحليل الحساسية                بنتائج واقعية   األصغر قادرة على التنبوء     
 . ما تكون خمس سنوات عادًة،محددة خالل فترة زمنية للمؤسسةالمالية صورة عن التطور المتوقع التقدیرات 

 

شرآات الخدمات المالية، فإن المستثمرین        في     آما هو الحال في االستثمارات األخرى         :مستوى النجاح المالي  
ترضة ستحقق متطلباتهم الخاصة بالعائدات       المف  المتوقعين سيدرسون بعض المؤشرات لغرض التأآد من أن العملية             

 فيالمحفظة  (ونوعية محفظة القروض      )  التشغيلية  الكفاءة(علمًا أن حجم محفظة القروض وبنية التكاليف              .    المالية
 المستثمرین مؤشرات على أساسها       ي تعط ،، إلى جانب عناصر أخرى      )يالعائد الفعل (اسة وضع األسعار     يوس)  خطر

صغر الواقعة تحت الدراسة       األ التمویل  تقبلية لمؤسسة سحول النتائج الم     سابق ووضع التصورات    ال ءیتم تحليل األدا   
 .لمكيةحقوق افي ستثمار ألغراض اال

 

یمكن االعتماد  تاریخية  سجالت  ، فإنه ال تتوفر غالبًا      من ناحية أخرى، ونظرًا ألن قطاع التمویل األصغر الیزال ناشئاً          
ًا ما تكون أقل    بفإن مستویات العائد المالي المطلوبة من قبل المستثمرین غال          لذا  مالي،   ال هة نجاح جار در ظهعليها في إ  

ن مستوى المخاطر وغياب     إ.     في مجال الخدمات المالية      إنجازاتسجل  دیها  لالتي  من تلك الموجودة في القطاعات         
جاریين في االستثمار    ثمرین الت تقف وراء عدم دخول المست       المعایير الواضحة لالستثمار تعد من بين األسباب التي               

حقوق الملكية في مؤسسات التمویل       في  ستثمارات  االزال معظم    توال  .    التمویل األصغر   في مؤسسات    واسع    لكبش
أولئك الذین ال یخافون المخاطر آثيرًا، مثل               أو من       ،ن ذوي التوجهات االجتماعية      یالمستثمرمقدمة من     األصغر   

 .اتبطة به المرت والمؤسسالجهات المانحةا

 

في  التي تبحث عن استثمارات        التمویل األصغر یجب أن تظهر مؤسسات         :مكانية تحقيق عائدات مستقبلية   إ
 ومقدرة على السيطرة على التكاليف      ،إمكانية النمو تبين   مؤشرات   ) أو مؤسسات  ًاأفراد(ین  المستثمركية من   لحقوق الم 
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  في ستثمارالفي القيام با    تم اتخاذ القرار  یالتحليل التي بموجبها      ةإن هذه العوامل مهمة في عملي     .    ورفع مستوى الكفاءة  
 .حقوق الملكية

 

ن القدرة على التوسع الجغرافي     إ.     االستثمار  على ائدعال المهتمين ب  نیلمستثمرمهمة بالنسبة ل  من األمور ال  إمكانية النمو   
یقوم .    للنموية التوقع بمصادر جدیدة         حول إمكان  للمستثمرین   مؤشرًا   یعتبر   ى   رخ السوق األ    اتوالتوسع في قطاع    

الخدمات وتدریب  لتقدیم  عميقة إلمكانية رفع مستوى الكفاءة التشغيلية عبر استحداث تقنيات            بدراسةون أیضًا   المستثمر
 .لوجيا حدیثة في آٍل من المكتب األمامي والمكاتب المساندةوالموظفين وإیجاد تكن

 

  حقوق الملكية فيستثمارأشكال اال
٧٠إلى    ٥٠  مثل فيها القطاع غير الرسمي    ی، حيث    في معظم الدول   لتمویل األصغر ًا لكبر حجم السوق المستهدفة ل     نظر
إلمكانية ة جذابة     ة المتميزة تعد بمثابة فرص         ذات اإلدار    التمویل األصغر  الي اقتصادها، فإن مؤسسات         ممن إج    %

 .جذب االستثماراتل ممتازة ةفرصثل المجزیة، وهي بذلك تممو السریع والعائدات المالية نتحقيق ال

  حقوق الملكيةاالستثمار في
 أنشأت لدى منظمات قائمة            أو  ،مهمؤسسة برأسمال مسا     النشاء   إستثمارات حقوق الملكية إما خالل فترة                  اتتم   

إن االستثمار في رأس مال مؤسسات التمویل األصغر قد یأخذ عدة أشكال، وذلك بحسب رغبة                                      .    آمؤسسات
 . بتحمل المخاطرالمستثمرین

 

غالبًا عبر األرباح     المحققة    كاسب الرأسمالية مسبة للمستثمرین الذین لدیهم اهتمامات بالنمو وبال         اسهم العادیة من   ن األ إ
باألسهم وذلك وفقًا لدرجة التعقيد في              والخيارات األخرى    ویمكن إلحاق امتيازات التصویت      .    التراآمية المحتجزة  

لهم أسهم ممتازة قد تتصف بإمكانية          مامات بالدخل فيمكن أن تصدر      تتثمرین الذین لدیهم اه    أما بالنسبة للمس   .    السوق
 أعلى مما   ز مرآ  لهم بتبوء  یمكن أن تعمل على جذب المستثمرین آونها تسمح       إن هذه الميزة    .    تحویلها إلى أسهم عادیة   
دفق الدخل    رأسمالية إلى جانب ت         ضافة إلى أنها تعطي إمكانية للحصول على مكاسب                 اإلتعطيه األسهم العادیة ب       

 .المضمون

 

الذي یعتبر من األنشطة        (رقطاع التمویل األصغ    في    حقوق الملكية ب اإلشارة هنا إلى أن استثمارات            جومع ذلك ی   
.  لة في السوق الثانویة   ووراق المالية لطابع السي   لتزامات طویلة األجل بسبب افتقار مثل تلك األ       اهي عبارة عن    )  الناشئة

وعلى الرغم من أن غياب خيارات      .    ألسواق الرئيسية لألوراق المالية   بلغ بعد ا  توراق مالية ذات مخاطر عالية لم       أ  نهاإ
 . على استقرار هيكل الملكية بالنسبة للجهة المستثمر لدیهالعمیأنه   إال،عمل على إعاقة المستثمرینیاالنسحاب المبكر 

  حقوق الملكيةه شباتاستثمار
 في المراحل األولى        حقوق الملكية من الخيارات التي یمكن أخذها بعين االعتبار، وخاصةً                     ه بشب  تااالستثمارإن   

صدار إكن  موی    . النهج التجاري وتحقيق االستدامة المالية      بإتباعملتزمة   وال ناشئةالصغر  األتمویل  اللتأسيس مؤسسات   
مكانية االستبدال أو أن تكون مصحوبة         إ  خاصيةهذه األدوات المالية على هيئة سندات من الدرجة الثانية مع وجود                   

راغبة الجهات المستثمر لدیها    تكون  عندما    ستبدالها بأسهم عادیة  امكن  یفمثل هذه األدوات المالية     .    حبرة لل بنسب متباین 
 .بإصدار أسهم
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ألساليب حول التزام الجهة با      بمثابة مؤشر واضح       من قبل مؤسسة ما             حقوق الملكية    هإصدار سندات شب      ویعتبر
تجاریة تهدف    هل نفسها الستراتيجية   ؤ والشرآاء اآلخرین أن المؤسسة ت       ي للمستثمرین حصدار یو فهذا اإل .    التجاریة

 .ربحيةالنمو والإلى تحقيق 

 

مصادر مستقرة للتمویل تساعد الجهات      لتزامات طویلة األجل، توفر      ا التي غالبًا ما تكون على صورة         ، األدوات هذهو
تسمح لمؤسسات التمویل األصغر باللجوء إلى التمویل       آما أن هذه األدوات     .    ز بنية رأسمالها  یتعز على   المستثمر لدیها 

 .باالقتراض، وهو ما تحتاجه لتوسيع عملياتها بشروط أآثر مالئمة

 

  أن هذه المصادر   نرو ی المشرعينظيمية، یعطي هذا النوع من األدوات بعض المزایا حيث أن معظم               نومن الناحية الت  
 .رأس المالللوبة طحتساب النسب الماة ي وأنها تدخل ضمن عمل،مال من الدرجة الثانيةعبارة عن رأس

 

 

 حقوق الملكية  في الستثمار لللجهات المانحةفعالة ال ستراتيجيةاإل
 المانحة  لجهاتیمكن أیضًا ل  .    مباشرةالستثمارات غير   االشرة و امبالستثمارات  االقد تشتمل االستراتيجية الفعالة على        

 نب الدور المحتمل للجهات المانحة آعامل      ، إلى جا  أو التعاون مع شرآاء محليين    همة  مسااالستثمار بنسب تعطيها أقلية     
 .تحفيز

 االستثمارات المباشرة
ية، مكا الدولى للتن  یمرأالدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وبنك        التمویل  مؤسسة  تسمح بعض أنظمة المانحين مثل       

دوق نمم المتحدة بإنشاء ص   األوقد قامت   .     بأن تقوم باالستثمار المباشر    والبنك األفریقي للتنمية    بنك األسيوي للتنمية،  وال
في  یقم حتى آالن بأي استثمار        لمرأس المال   صندوق تنمية   ، لكن   بغرض القيام باستثمارات صغيرة     رأس المال ية  متن

 .قطاع التمویل األصغر حقوق الملكية في

 

حقوق الملكية  بتمویل  التقدیم    قامت بإنشاء شعب استثماریة یجوز لها         -ثنائية األطراف معظمها   و -ظمات األخرى لمنا
هولندا، بروبارآو التابعة لوآالة التنمية       (، مثال على ذلك إف إم أو التابعة ل إس إن في                   لمؤسسات التمویل األصغر   

، الصندوق السویدي التابع      )المملكة المتحدة (لدولية البریطانية    ، سي دي سي التابعة إدارة التنمية ا           )فرنسا(الفرنسية  
 ال   -ة األطراف  ئيخاصة ثنا    -معظم المنظمات المانحة األخرى      .    ١)النرویج(، نورفند التابع لنوراد         )السوید(لسيدا   

 .أغلبيتهاى لع ورةظحقوق الملكية محفي االستثمارات المباشرة  ث أنيح،  حقوق الملكية فيتباستثماراالقيام تستطيع 

 

 ستثماراالأن   علمًا   .    غير مباشرة    مباشرة أو    ةور حقوق الملكية بص       في  ستثمارالنحة أن تقوم با      المالجهات   یمكن ل  
ویكمن االختالف الوحيد     .    االستثمار غير المباشر  تي یتم به     ل ا ةطریقنفس ال تم ب یكية المباشرة   لالم   حقوق المباشر في 

في اختيار االستثمارات وإدارة     تحصل عليه    الذي ترید المنظمة المستثمرة أن         حكم  التفي أسلوب المستثمر ومستوى       
 .المحفظة وسياسة سحب االستثمارات

                                                 
 Netherlands، إس إن في Financierings Maatschappy voor Ontwikkelingslandenإف إم إو : ي االختصارات هي آما یل 1

Development Organization ،PROPARCO : Societe de promotion et de participation pour le coopearation 
economique ،AFD :Agence Francaise de Development ،CDC :Commonwealth Development Corporation ،

DFID :Department for International Development ،SIDA :Swedish International Development Agency ،
NORAD :Norwegian Agency for Development Coopearation. 
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  .یترتب عليه العدید من التبعات         كية في مؤسسات التمویل األصغر       لحقوق الم  في    مباشر بشكل    ستثماراالن قرار    إ
ار يتقييم واخت لاسات مناسبة    يسوأن یكون لدیها     یة داخلية    قدرات استثمار تنشئ  حيث یجب على المؤسسة المانحة أن          

ع يتوستؤدي إلى  یمكن أنإن هذه الجهود   .     في مؤسسات التمویل األصغر    ةكيلحقوق الم في  ب استثمارتها   حسودارة  إو
 . في التمویل األصغر الكبيرحجم االستثماراتمع األخذ في االعتبار  المنظمة بصورة آبيرة، خاصة عمل نطاق

 

 االستثمارات غير المباشرة
الجهات   ملعت التجاري،   من التوجه االجتماعي إلى      مع تحول مجال التمویل األصغر      :خاصةال  وسائل االستثمار 

م تدعة  بتبحث عن وسائل تمویل مناس    ، و تجاریةباألساليب ال   لتزاماال على   التمویل األصغر   ات على حث مؤسس   المانحة
في إنشائها من خالل تقدیم رأس مال التأسيس في              الجهات المانحة ما ساعدت هذه     غالبًا  التي  ،  تحول هذه المؤسسات   

 .  المراحل المبكرة إلنشائها

 

مية نم بتكليف من الدائرة البریطانية للت     ١٩٩٩التي أجریت عام    هر واضحًا في إحدى الدراسات      ظهذا التصور الجدید ی   
 النامية  التمویل األصغر تمویل مؤسسات   الجهات المانحة ل  أمام  وقد قامت الدراسة بمراجعة جميع الخيارات        .    ٢الدولية

یل التي یمكن    ووقد حدد تقریر الدراسة مجموعة من وسائل االستثمار وأدوات التم             .     تقدیم المنح المباشرة    إلى جانب 
ر قائمة  آما قدم التقری   .     ثالث ف بشكل مباشر أو عبر طر        التمویل األصغر  التمویل إلى مؤسسات       هاستخدامها لتوجي 

ة ومالئمة الخيارات     ن لطبيعة ومرو    تحليالأعطى   و  ؛انونية والتنظيمية لكل آلية استثماریة        باإلجرات المحاسبية والق    
 .مًا لتكاليفها وسالستهايومميزاتها وعيوبها، وأعطى تقيالمختلفة 

 

وأحيانًا بسبب القيود التنظيمية،    ،   في التمویل األصغر   كيةلحقوق الم  في   الستثمارالمتعلقة با  االقتصادیة   وبسبب العوامل 
تيجية بين  ارات من أجل تحقيق الكفاءة وإنشاء عالقات استر          ب والخ دتم إیجاد وسائل استثمار متخصصة لحشد الموار         

من الطرق ذات التكاليف    هذه الوسائل   و.     التجاري التمویل األصغر مختلف الفئات من المستثمرین المهتمين بإمكانات        
قتصاد متوازن إلى جانب أنها      اوالهدف منها هو الوصول إلى        .    المؤسسات المالية الصغيرة  ر في   ة لالستثما ضفخنالم

نشاء صنادیق استثمار   إلقد تم   .     الخبرات المطلوبة من خارج المؤسسة       لالستفادة من   لجهات المانحة تعطي الفرصة ل   
وهناك طرق  .     لتلك الحاجة   ستجابًةا)  في مرحلة التطویر     ي ال یزال   الذ(  أفریكابصندوق  فند و روبصندوق ال مثل  

لفنية اوالخبرات   )  IFC(التمویل الدولية      التي تجمع بين الموارد المالية لمؤسسة                  IFC\IPC مثل مبادرة        ىخرأ
التمویل  في قطاع    یة مؤسسة ألمانية تقدم الخدمات الفنية واالستثمار       عبارة عن  وهو)  IPC(لمشاریع  الدولي ل لمستشار  ل

 .األصغر

 

لتجاوز عدم قدرتها على االستثمار المباشر في مؤسسات                    :مؤسسات المتخصصة لستثمارية ل المنح اال 
.  باالستثماربتقدیم المنح لمؤسسات متخصصة     )  ة األطراف وخاصة ثنائي   (جهات المانحة العض  تقوم ب التمویل األصغر   

، وقد یتم توجيهها     تم تحدیدها  التي ی    معينة في بعض مؤسسات التمویل األصغر         اتستثمارالویتم استخدام هذه المنح       
 .ة سلفًاددریة محما وفقًا للوائح استثةمتخصص نحو صنادیق استثمار

 

 طریق اتخاذ موضع في      إداري عن   تعطي الفرصة لمقدمي المساعدات الفنية في لعب دور          المبتكرة  إن هذه الطریقة     
.  رأسمال مساهم هيكل مؤسسي ب     سسةقبل أن یكون لهذه المؤ       ى  لتمویل األصغر حت   احقوق الملكية بإحدى مؤسسات        

 وملكية األموال     ،استخدام المال العام في مشاریع خاصة ربحية            الجدل حول     هذه الطریقة     من ناحية أخرى تثير         و
إعادة   أو  المانحة  لمؤسسةلمثل االحتفاظ بتلك األسهم آأمانة      القيود  یمكن وضع بعض    و.    والدخل العائد من بيع األسهم    

 . نفس األهداف في مؤسسات لهايةرأسمالالرباح األوأرباح األسهم واستثمار رأس المال 

                                                 
الدائرة البریطانية للتنمية    :  لمملكة المتحدة ، لندن، ا   "تطویر آليات االستثمار في مشروع تمویل وحدة تنمية المشاریع            " آراون  ایجنتس،        2

 .م١٩٩٩الدولية، 
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 الملتزمة   التمویل األصغر  منها مؤسسات       جيدة، فقد تستفيد      الطریقة االستثماریة بصورة      وإذا ما تمت صياغة هذه        
ات بدون  كن إدخال رأس المال على هيئة سند         موی.     األولى ار تطورها أطو  تزال في   الالتي   النجاح المالي و    بتحقيق
 .في وقت الحق آتتاب عام أو خاص اتلقية عرض األسهم عبر مة للتحویل إلى أسهم عندما تقرر الجهة الابلفائدة وق

 

یجاد إل من أحدث المبادراتهو هذا الصندوق : صندوق أفريكاب :مثال على وسائل االستثمار المتخصصة
 والتمویل  حقوق الملكية   هوشبحقوق الملكية   تمویل  صص لتقدیم   وقد خُ .    وسائل استثمار متخصصة للتمویل األصغر      

 . في أفریقيارصغ األالتمویللمؤسسات  باإلقراض

 

 ذات النمو المتسارع في       التمویل األصغر جهة احتياجات التمویل لدى مؤسسات         اكاب لمو یلقد تم إنشاء صندوق أفر       
 ًءاوبن.    التمویل األصغر  تجاریة في قطاع        ةیلة استثمار يوسلأفریقيا ولمواجهة حاجة الجهات المانحة واالستثماریة            

لتمویل اع سنوات إلى استنتاج مفاده أن نمو مؤسسات            ض آالميدو قبل ب    ت مؤسسة ، توصل على تجربة أمریكا الالتينية    
ونتيجة .  وأموال مدعومة على هيئة منح الجهات المانحة التمویل المقدم من جيًا تدریفوقاألصغر الرائدة في أفریقيا سي    

م، وقد أظهرت هذه الدراسة أن مؤسسات             ١٩٩٩ق استثمار عام       نشاء صندو   بإجراء دراسة جدوى إل        تك، قام  لذل
بحاجة إلى موارد مالية      وأصبحت  في تطورها    متقدمة    حلامر  یل األصغر الرائدة في أفریقيا آانت قد وصلت            والتم

عقيد التي توجهها في النواحي المالية         غرض مواجهة التحدیات شدیدة الت      بين  يإضافية ودعم من قبل شرآاء استراتيج        
 .والتشغيلة

 

لقد تم إنشاء الصندوق وفقًا لنفس األسس التي أدت إلى إیجاد صندوق البروفند الذي یعتبر أول صندوق لحقوق الملكية                     
 م، لعب صندوق البروفند   ١٩٩٥ عام   هسيسأنذ ت مو.     في أمریكا الالتينية   التمویل األصغر الستثمار في قطاع    لخصص  ی

آما   ،وفي االعتراف بشرعية هذا النشاط في تلك القارة       ظهور صناعة التمویل األصغر آنشاط تجاري       رئيسًا في     دورًا
 .التمویل األصغرلدى مؤسسات  هتمكن صندوق البروفند من جذب رأسمال تجاري في جميع استثمارات

 

ن العالمية من ضمن المستثمرین        أآسيوة  مؤسسعتبر مؤسسة آالميدو و     تلحال بالنسبة لصندوق البروفند،        اوآما هو    
وهي (ثنائية األطراف       حيث أن هاتين المؤسستين، إلى جانب ثالث جهات تنمویة                .    المؤسسين لصندوق أفریكاب    

، آان لهما السبق في بذل       )الدولية  للتنمية  آالة الفرنسية للتنمية والوآالة السویدیة للتنمية الدولية والدائرة البریطانية          وال
 .یق ألنشطتهو إنشاء الصندوق والتسلد في مراحالجهو

 

 وسيقوم الصندوق بإصدار  .    السوق في أفریقيا  لتأخذ في االعتبار وضع      الرئيسية لهيكل الصندوق       قد تطورت الفكرة  ل
ر المليون دو    ١٥  هحيث یتوقع أن یقوم صندوق أفریكاب بجمع رأسمال قوام                  ،   أسهم عادیة للمستثمرین المعنيين      

ه حقوق   در العمر االفتراضي للصندق بعشر سنوات سيقوم خاللها بتقدیم تمویل حقوق الملكية وشب                         ویق.    أمریكي
ویسعى صندوق أفریكاب إلى تحقيق عائدات حقيقية        .    التمویل األصغر قراض لمختلف مؤسسات    الملكية والتمویل باإل  

 .تم إعادة قيمة األسهم العادیةتوسحينها سيصفى صندوق أفریكاب ذاتيًا .  هعلى رأس المال مع نهایة فترة نشاط

 

 يات تحقيقها  وإمكانالتطور الذي تمر به،       مرحلة   ،ةيسيتم اختيار نوعية االستثمار وفقًا للهيكل القانوني للمؤسسة المتلق          
ير غ المنظمات   ،ير البنكية غ  المؤسسات  ،فریكاب باالستثمار في البنوك التجاریة    أوسيقوم صندوق   .    تقبليةسلعائدات م 

 .التعاونيات المالية أو/ االئتمانية، وتحادات التي تتجه نحو التحول لمؤسسات رسمية، االكومية الح

 

 معایيرالعلمًا أن   .    حقيقية خالل فترة نشاط الصندوق      ائدات مالية ع استراتيجية االستثمار للصندوق إلى تحقيق       وتهدف
جود  و  ،لمشاریع التجاریة األصغر والصغيرة      لض   اقرلتزام باال  قویة، اال  عمل   هي وجود خطة       الستثمار   الرئيسية ل  
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 باالستثمار، سيكون من الواجب عليها      التمویل األصغر ولكي تحظى مؤسسات    .    وضع تنظيمي وهيكل إداري مناسبين    
 :)القائمة ليست حصریة(الواردة تاليًا ير السابقة إلى جانب المواصفات یاء بالمعافالو

 صغر؛ واألة اإلقراضية لتمویل المشاریع الصغيرهاظمن قيمة محاف ًاآبير ًاتخصيص جزء •
 ؛) یوم٣٠ >(خطر  ة فيالمحفظو ةوسط المحفظمتإلى  من حيث نسبة خسائر القروض متميزةتقدیم محفظة  •
قيمة تقدیریة لعائد حقوق الملكية مبينة بوحدة             أن یكون لدیها تصور بالحد األدني للنمو في القيمة الدفتریة، أو                  •

 .خالل فترة زمنية محددة) االمریكي بالدوالر(حقيقية 

 

، بدًال من البقاء        في اإلدارة    بلعب دور فاعل    باستخدام رأس المال المغامر الخاص به                بوسيقوم صندوق أفریكا    
م الدعم اإلداري األآثر إلحاحًا للجهات التي یستثمر لدیها         یتقدعلى   األسلوب   هذاسيعمل  و.    یتدخل باإلدارة   آمستثمر ال 

الدور   هذا.    ي وضع الخطط االستراتيجية واإلدارة المالية      خاصة ف  من خالل خبرات مدیرالصندوق،       الصندوق وذلك 
حتى إلى إیجاد قدرات إشرافية آفؤة على مستوى مجلس اإلدارة في المؤسسات التي آانت والتزال                       یهدف  اإلداري  

لس إدارة الجهات   ا مج ىلده  مقعد  رك عب فریكاب أیضًا، وذل  أوم صندوق   وسيق.    اآلن تعتمد بشكل آلي على اإلدارة فقط      
واإلدارة المالية والتشغيلية والعالقات مع      الممارسات المتبعة في الحكم      أفضل  رؤیة تعتمد على     لدیها، بتقدیم    المستثمر

مع أسواق رأس المال        قنوات تواصل  ءمساعدة في بنا  لاب أن یقوم مدیر الصندوق         أیضاً ومن المفترض .    المستثمرین
 .اإلقليمية والدولية ألغراض التمویل الالحقالمحلية و

 

 مليون  ٤،٥  يًال للخدمات الفنية بمبلغ     هوباإلضافة إلى األدوات االستثماریة، سيكون لدى صندوق أفریكاب أیضًا تس                
إن هذا التسهيل سيدعم استراتيجية     .    لدیها  هدف تقدیم الدعم الفني في مجاالت معينة للجهات المزمع االستثمار           ب دوالر

ولقد .     التي یستهدفها الصندوق    التمویل األصغر الصندوق االستثماریة وسيعزز الموارد الموجودة لتطویر مؤسسات           
التمویل قطاع  یمر بها     التي    وءالخدمات الفنية لصندوق االستثمار مراعاًة لمرحلة النش          الجزء الخاص ب   تمت إضافة    

إلى استثمارات ضخمة   بحاجة   من الدرجة الثانية      األصغرلتمویل  لمؤسسات  هناك  ال   یز ال، حيث   ر في أفریقيا  األصغ
 .اإلجراءات قبل أن تتمكن من جذب المستثمرین الخارجيينبناء القدرات واألنظمة وفي 

 ستراتيجية االستثمارا
 المستثمرين المحليينتدخل ولتكوين أقلية قتناء األسهم ا .١

فإنها  سوءا بصورة مباشرة أو غير مباشرة،            ، األصغر التمویل باالستثمار في مؤسسات       الجهات المانحة عندما تقوم    
 ةمستوى اإلدار   دارة وعلى مجلس اإل   تعطي مجاًال آافيًا للمستثمرین المحليين للعب دور ریادي على مستوى            عادًة ما   

غلبية في اقتناء األسهم، وذلك بقصد تجنب              األبال تحب االحتفاظ       وي   مجهات الدعم التن    إضافة لذلك فإن        .    يالالع
 .التمویل األصغر ةمؤسسذلك في حالة إفالس  عن أالمحتملة التي قد تنشاللتزامات ا

 

 ما تقوم المنظمات      عادةً ،ية متمكنة  محل ةیجاد مؤسسات تمول أصغر ناجحة وذات قياد        إ المتمثل في     ا الهدف ذووفقًا له 
وتمكن أیضًا    دور هام في اإلدارة     من لعب      تمكنها المساهمةبالحصول على جزء یمثل أقلية في         المانحة أو من یمثلها      
 .هدفةتمن ممارسة الرقابة اإلداریة في المنظمات المس) ن أو أجانبيمحلي(المستثمرین اآلخرین 

 

 سحب االستثمارات في مرحلة     خاللها من     خروج تتمكن من  للحاليًا بإعداد استراتيجية     تقوم  معظم المؤسسات المانحة     
 نحو الدمج على مستوى واسع النطاق في سوق الخدمات              هوعلى ضوء التوج      .البعيد  المدى المتوسط أو     معينة على 
 ستخدام تكنولوجيا تقطاعات السوق المماثلة و   تخدم  یعمل بعض المستثمرین على الترویج لوضع برامج إقليمية           المالية،

التمویل   مؤسساتسيكون من السهل على          هویعتقد هؤالء المستثمرون أن     .    مشابهة في مجالي االئتمان والمعلومات       
 .يع مقتنياتها من األوراق الماليةقيامها بب المجموعات المالية والبنكية عندیات ر آبه جذب انتبااألصغر
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تثمرین التجاریين على تولي عملية تقدیم تمویل حقوق الملكية عقب             سویهدف مبدأ سحب االستثمارات إلى تشجيع الم        
 وتعتقد.    ؤسسات التمویل األصغر على جذب االستثمارات المحلية والدولية         م رةقد، وبالتالي تتعزز    التمهيدیة  المرحلة

فإن في تحقيق عائدات مالية حقيقية،           من نجاح مؤسسات التمویل األصغر            سجل     خلقد   ع ب  هالمؤسسات المانحة أن    
 . أو عبر اإلقراضحقوق الملكية سواًء عن طریق مؤسسات التمویل األصغر تمویل القطاع الخاص سيتولى

 

 الدور المساعد .٢
ومؤسسات أخرى  ى جانب صنادیق    إلفریكاب  أ البروفند وصندوق     صندوق مثل(عض المؤسسات المتخصصة    بتعتزم  

ساعدًا في جذب      مأن تلعب دورًا         )  من بينها مؤسسات التمویل الدولية وبنك تروادوز بهولندا، وفندز بسویسرا                        
یسير من    جزءتسعى المتالك   فهي  .     الناجحة یل األصغر  التمو اتمؤسس في   حقوق الملكية  في   االستثمارات الخارجية 

إن (ب دور هام    عن األجانب بل  یغب من المستثمر  رلب بأن یقوم المستثمرون المحليون ومن ی       ا وتط ،حصص المساهمة 
 .في رسملة وإدارة الجهة المستثمر لدیها) لم یكن ریادیًا

 

دارة ج من ال   هليإ هو منح هذه المؤسسات ما تحتاج               الرائدة مؤسسات التمویل األصغر   الهدف من االستثمار في        إن  
في مجلس  رهم  و، من خالل ظه     حقوق الملكية  مستثمرو    ویسعى.     السوق لجذب المستثمرین اآلخرین       االئتمانية في 

نطاق ر من توسيع      مؤسسات التمویل األصغ   ، إلى إعطاء المقرضين التجاریين درجة من الطمأنينة لتتمكن                  اإلدارة
على األقل    (مؤسسات التمویل األصغر  ، فإن معظم     يوفي الواقع العمل  .    باإلقراضن طریق التمویل      ع احقوق ملكيته 

منح ال أو من مصادر مشابهة مثل       حقوق الملكية ق  یتتحصل على التمویل في المقام األول من طر        )  في مراحلها األولى  
 .، والعجز في مصاریف التشغيلماليةأسرالنفقات منح لتمویل رأسمال القروض، المباشرة على هيئة الرأسمالية ال

 

، والجهات المانحة، فإن االستثمار في حقوق الملكية هو من الطرق                التمویل األصغر بالمهتمين    لنسبة للمستثمرین اوب
 صندوق  هف الذي أوجد   عتأثير المضا الهر ذلك جليًا في        ظیآما   الموارد المالية المخصصة للقطاع         الفعالة في زیادة   

 ١٤،٥بمبلغ  (دوق  ن التي قام بها الص    حقوق الملكية م، أظهرت استثمارات    ١٩٩٩في عام   .    أمریكا الالتينية د في   نالبروف
حقوق الملكية  حجم  ا نظرنا إلى إجمالى     ذ، إ ) مرة ٣،٨  (ها قد تضاعفت    ظيفبأن الموارد المالية التي تم تو     )  مليون دوالر 

 .ها اإلقراضية محافظي إجمالنظرنا إلى  إذا ما) مرة١٥،٤(للجهات المستثمر لدیها، و 

 

قبيل   ضاتالمفاون  إ.    هنية لدى المؤسسات المتلقية   مب ال ن ستعمل أیضًا على تعزیز الجوا      حقوق الملكية ن استثمارات   إ
 ،يلية والمالية من قبل المستثمرین    غ والرقابة التش  ، المستثمرین الخارجيين  ع وإدارة العالقات الجدیدة م    ،عملية االستثمار 

ير مواقفها من حيث نوعية الخدمات            ي تغ  مؤسسات التمویل األصغر    تفرض على       ق المالية بشكل عام،      وآذا السو  
 .والمستثمرینالمشرعين والمنظمين عالقتها مع  لعمالئها وطبيعة ةالمقدم

 

  المتعلق بالحكمالدور  .٣
المانحة والمستثمرین  سمح للمؤسسات    یوهذا  .    مجلس اإلدارة   ي بمقاعد ف   حقوق الملكية في  مستثمري  الر  اى آب یحظ
ن هذه المؤسسات التزال في         ألونظرًا   .    مؤسسات التمویل األصغر    في   متعلق بالحكم     بلعب دور إداري         خریناآل

 وهو دور مهم      غير مباشرة    بصورة مباشرة أو      في حكم المؤسسات      دورًا إداریاً   لمانحة ا الجهات  فإنالغالب ناشئة،    
 . مالية خاصة مكتملة النموؤسساتالمؤسسات وتحولها إلى مطور تفي وأساسي 

 

 وخصوصًا في الدول التي ال      قيمة  ن مقترحات    والخارجيمجلس اإلدارة    أعضاء  یقدم  الدور عندما      زداد أهمية هذا   تو
إلى األجانب  الرقابة الشدیدة من قبل المستثمرین          تؤدي    وقد.    في الحكم الرشيد للمؤسسات      مترسخة  توجد فيها ثقافة   

 . التجارعلى مستوى الجهة المتلقية وبين أوساط  ومعایير مهنيةمسائلةللضع آليات و
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شرافية القدرات اإل   هو تطویر قدرات التخطيط االستراتيجي وتعزیز                 حكم المؤسسة  إن الهدف من االشتراك في             
ا ومن خالل إدخال عوامل الصرامة والمسائلة إلى النظام، تستطيع الجهات المانحة أو من یمثله                         .    لمجلس اإلدارة  

  على تنفيذ مسئولياتهم      التمویل األصغر   اتلس إدارة مؤسس   اتساعد مج سالمساهمة في إیجاد مقومات مؤسسية متينة           
 .على النحو األمثل الذي یخدم مصالح المساهميين وأصحاب المصلحة اآلخرین

 

علمًا أن   .    ریب في وقت ق       الهيكل اإلداري للمؤسسات لم یظهر إال            ي أو من ینوبها ف        الجهات المانحة  إن اشتراك     
 اتمؤسسترى    البًا ما وغ.    ه تجاه ًا إیجابي موقفًاالتطور الجدید قد تبنت          التي واجهت هذا     التمویل األصغر   اتمؤسس

ما أن هؤالء المستثمرین قادرون على          لالكثير من المزایا طا      له    أن وجود المستثمرین الخارجيين           التمویل األصغر  
ات على مستوى    رد مالية إضافية وتقدیم الخب      رياسي والمساعدة في تأمين موا      خل الس دنوع من الحمایة من الت        يرفتو

 .مجلس اإلدارة

 

 تأبى أحيانًا السماح للمستثمرین الذین لدیهم مصالح في           التمویل األصغر  اتمؤسسومع ذلك، یجب اإلشارة هنا إلى أن         
 یتدخلون في ت أن أولئك المستثمرین ربما       تشعر هذه المؤسسا   دفق.    دور إداري بلد أو منطقة بلعب       من مؤسسة أو    أآثر

 .مؤسسة التمویل األصغریمكن أن تضر بتطور ویخلقون بلبلة قد تؤدي إلى خالفات سياستها وأهدافها 

 

 الخاتمة
عملية لتطور  نتيجة  آوقد ظهر   .    صغرالتمویل األ مجال   في   حقوق الملكية من التطورات الجدیدة     في  ر  ستثمااالیعتبر  

یل والتملقد تطور     .    ع الصغيرة واألصغر    یصحاب المشار  مانية والخدمات المالية األخرى أل          تئالتقدیم الخدمات ا     
 .تجاریةال للمبادئوفقًا نشاط تجاري یهدف للربح ویعمل عي إلى  من نشاط اجتمااألصغر 

 

متع بكيانات   الرائدة التي تت      التمویل األصغر   اتمؤسس نحو    حقوق الملكية  یتم توجيه استثمارات        في أغلب الحاالت   
بحاجة إلى  الستثمار  المؤهلة ل فالجهات  .    والنجاح المالي   كفاءة التشغيلية لمؤسسية ورأسمال مساهم وسجل حافل با         

تها على  رقد  ن تثبت أالية حقيقية، و   مئدات  اعالية، وع   محافظ ذات جودة   ، امتالك     النجاح في طرقها االئتمانية      تحقيق
،  الصغيرة  التمویل األصغر  اتمؤسسلغير مالئم     حقوق الملكية في    ن استثمار إ.    في المستقبل تحقيق النمو واألرباح     

 .إال إذا آانت ملتزمة بقوة بالمبادئ التجاریة منذ المراحل األولى إلنشائها

 

 صناعة ناشئة حيث یوجد عدد صغير من المؤسسات التي تدار بشكل مهني وتهدف إلى تحقيق                        صغرن التمویل األ   إ
یحد من عدد     النموذج الخاص بالتمویل األصغر          إزاء نجاح       أصحاب األعمال  لمتواصل لدى     الشك ا  ن   إ    .األرباح

دان قیعاني من ف     التمویل األصغر  اتمؤسسهم  سیزال السوق الثانوي أل      لذلك، ال   ونتيجة.    سوقهذا ال المستثمرین في   
 عبارة عن استثمار    ل األصغر  التموی اتمؤسس في إحدى    قوق الملكية في ح  یجعل من أي استثمار       اطابع السيولة، وهذ  

 .ال تتوفر فيه إمكانية الخروجطویل األجل 

 

مع زیادة الثقة بنجاح       سيستمر    حقوق الملكية في    ستثماراالسوق    من المتوقع أن تطور     فإنه  وعلى الرغم من ذلك،        
 .التمویل االصغر من خالل حاالت النجاح

 

د افر االجتماعي وبعض المستثمرین األ       هرون ذوي التوج    والمستثم الجهات المانحة ستواصل    لمستقبل المنظور في ا 
وبالتدریج، سيلعب  .     التمویل األصغر  اتمؤسس ل حقوق الملكية تقدیم تمویل     يتمين بالقطاع في لعب دور ریادي ف       المه

مة ألن  هالنسحاب والتخلي عن حصصها في المسا         ا ب ةعماجهات الد القيام  مع    ًايم متنا ًاالمستثمرون التجاریون دور   
 . قد بلغ طور النضجنلقطاع سيكوا
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 يةل أق   هي عبارة عن      االستثمارات المباشرة وغير المباشرة للمنظمات المانحة والمؤسسات االستثماریة                معظم     إن
.  الدولي  ين آخرین سواًء على المستوى المحلي أو       ين خارج یعب دور مساعد في جذب مستثمر      مساهمة، وتهدف إلى ل    

هيكل إداري  تطویر  نهم یلعبون دورًا هامًا في         إقدمها المستثمرون الخارجيون، ف     ی التي    فإلى جانب المنح الرأسمالية     
تخصصة والوصول  فيما یتعلق بالقدرات الرقابية وآليات المسائلة وذلك من خالل الخبرات الم              خاصة  ،متين للمؤسسة 

 . الدوليةإلى أفضل الممارسات

 

حقوق في   ستثمار   األثر االیجابي لال    لالتينية   كا ا  یفند في أمر    ثبتت تجربة صندوق البرو      أ  وات الماضية،  نخالل الس  
هور سوق  ظحدیات التي تقف أمام     تبنفس الوقت بعض ال   ا آشفت   هآما أن .     في تطویر التمویل األصغر التجاري     الملكية
وعلى غرار صندوق البروفند،       .     التمویل األصغر    اتمؤسس في     حقوق الملكية  تصف بالسيولة السثمارات       ت  ةآبير

 دورًا هامًا في إیجاد نماذج بارزة للنجاح التجاري في قطاع التمویل األصغر                             بفریكاأتوقع أن یلعب صندوق          ی
 ومن خالل المساعدة في إنشاء         التمویل األصغر  اتمؤسسق تقدیم تمویل ثابت ودعم إداري ل         طری وذلك عن   بأفریقيا،
 .مع الشرآاء االستراتيجيين عالقات


