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   خطر أم فرصة؟–القروض االستهالآية للفقراء 
  

  responsAbility األوراق البحثية من

وتهدف إلى توفير أحدث المعلومات للدولة بشأن الموضوعات الفعلية . األوراق البحثية يتم نشرها بشكل منتظم
لجارية مع شركائنا، هذا الهدف معني بدعم المباحثات ا. المتعلقة بالتمويل متناهي الصغر، وكذلك لعمالئنا

  .وعمالئنا، وأصحاب المصلحة، بهدف التوصل إلى تطوير فهم مشترك حول القضايا الرئيسية في الميدان

  

 باإلفراط يرتبط فهو. النامية والدول الصناعية الدول من آل في الشكوك يثير االستهالآي اإلقراض
 تمويل يقوم بينما. الفوائد مضاعفة ىتتوخ التي التجارية والممارسات العمالء مديونية في الهائل

 فإن الدخل؛ تدر التي مشروعاتهم أنشطة وتمويل الفقراء بخدمة الصغر متناهية المشروعات
 متناهي التمويل مؤسسات على ينبغي إذن فلماذا .بالمثل يقوم ال االستهالآي اإلقراض
 تقدم أن – الطابع تاجيةإن واألهداف األغراض دعم هي األساسية مهمتها والتي –) MIFs(الصغر
 آافية دائما ليست اإلنتاجية القروض أن: االتجاه هذا تدعم التي الحجج االستهالآي؟ لإلقراض عرًضا
 ضروري أمر المالية الخدمات من متنوعة مجموعة فإن لذا للفقر، المتعددة األبعاد ومكافحة لمحاربة
 على رآزت حين في .بأجر العاملين أو واألسر متناهية الصغر األعمال أصحاب احتياجات لتلبية

 لمؤسسات الضروري من فإنه األساسي؛ نشاطها باعتباره الصغيرة للمشاريع الصغير اإلقراض
 من شاملة مجموعة أو باقة لعمالئها تقدم لكي اإلمكانية تملك أن الصغر متناهية المشروعات تمويل

 التمويل لمؤسسات ينبغي بذلك، القيام خالل كنول. االستهالآية القروض ذلك في بما المالية، الخدمات
 في للمخاطر ومالئمة آافية وإدارة بالشفافية، تتمتع للمنتجات إدارة لديها يكون أن الصغر متناهي
  .الوقت ذات

  لنقاش والجدلا

 تسويق نحو االتجاه بسبب االستهالآية؟ القروض تقديم الصغر متناهي التمويل لمؤسسات ينبغي هل
 ويتخذ ومتزايد مكثف نقاش موضوع أصبحت المسألة هذه فإن الصغر، متناهي ويلالتم صناعة
 ال الصغر متناهي التمويل مؤسسات أن يعتقدون التقليديون. ايديولوجًيا يكون ما وغالبا عاطفًيا، طابًعا
 المسئولية تقوده – المؤسسات لتلك األساسي النشاط فإن لرأيهم، ووفقا بهذا، تقوم أن لها ينبغي

 المساهمة وبالتالي االنتاجية، المشاريع ألغراض والتمويل االئتمان تقديم هو - االجتماعية والمهمة
 هم: مختلفة نظر وجهة فلديهم العمليين/البرجماتيين أما. الفقر من للحد التنموي الهدف تحقيق في

 في تأخذ لحجةا هذه .شامل مالي قطاع خلق في المتمثل الهدف تخدم التمويل مؤسسات أن يعتقدون
 مثل التمويل من واحد ونوع. المشروعات وإدارة تنظيم مهارات يمتلكون الفقراء آل ليس أن حسبانها
 مؤسسات دور فإن وبالتالي. للفقر المتعددة األبعاد لمكافحة آافًيا ليس الصغر ةمتناهي القروض
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 القروض ذلك في بما المالية الخدمات من آاملة مجموعة تقديم هو الصغر متناهي التمويل
 لها يمكن أنه إال للدخل، مدرة أداة ليست االستهالآية القروض أن من الرغم على. االستهالآية

  .المهدئ مفعولها بوساطة المالية ضوائقهم على التغلب في الفقراء مساعدة

  متناهية الصغر المشروعات تمويل روح: متناهية الصغر القروض

ة  أغراضهم  لتمويل صغيرة مشروعات يملكون الذين راءللفق توجه الصغر متناهية القروض . االنتاجي
ه  وليس آمن غير اإلقراض من النوع هذا يكون العادة، في ه  ضمانات،  ل د  لكن ى  يعتم درة  عل ل  ق  العمي
اًدا  القروض، تسديد في المالية موارده وتنمية توليد على ى  اعتم شطته  عل شطتها /أن ة  أن  يطبق  .التجاري
داد  يضمن  أن يمكن  للمقترض  التجاري  النشاط آان إذا يقيم الذي االئتمان تحليل ان  س ده  االئتم . وفوائ
ة صناعة، معرف ي ال ل ه شاط تحلي اري للن رض التج ضال  للمقت ن ف ه ع ة بيئت تكمال االجتماعي  الس

ا  يعتمد التي المعلومات رار  عليه د  إجراء  وهو . اإلقراض  ق اظ  ولكن . ومكّلف  معق ى  الحف  محفظة  عل
ستحقة  القروض بسبب االقراض لمؤسسة حاسم أمر هو الجودة عالية تم  ال التي  الم ا  ي  بالكامل  تغطيته

اح  هو لالئتمان معمق تحليل. الضمانات بوساطة اظ  المفت ى  للحف ل  مؤسسات . المحفظة  جودة  عل  تموي
ة المشروعات صغرقد متناهي ات وضعت ال راض، متطورة تقني ن وتمكنت لإلق  لمحفظة الوصول م

  .الجودة عالية

 

قروض ال 
الصغر متناهيةالقروض  االستهالآية  

التحليل التجاري والمحتوى  الراتب قاعدة المعلومات
 االجتماعي

استثمار من أجل خلق أنشطة ومن  دين استهالآي غرض القرض
 أجل الدخل

زيارة ميدانية للمشروع التجاري  تحليل مكتبي التحليل
 وللمتزل

 صاحب عمل عامل مقابل أجر حالة العميل
 مرنة وذات طابع شخصي موحدة إدارة االئتمان
 مشروع عائلي استهالآي غرض الدين
 ال يتطلب ضمانات تقليدية الراتب الضمانات
 ة وبعيدةمتوسط المدة

 المدى
ة ومتوسطةقصير  

  FELABAN & WWB, 2005تم تعديلها من قبل 

  لقرض االستهالآي والقروض متناهية الصغراالختالف بين ا
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  الفقراء العاملين ولكن بأجر العاملين استهداف: الستهالآيةا القروض

ى س عل ن العك روض م ة الق صغر متناهي إن ؛ال روض ف تهالآية الق وم ال االس ف تق رض بتعري  غ
ى  بناًء الموافقة على تحصل القروض. التمويل ائن . ضمانات  وجود  عل ادة  الزب املين  من  ع أجر  الع . ب

ان  جدوى  حول  إضافية لوماتمع عن البحث فإن الشرط، هذا توافر مع دخل  ال االئتم  اهتمامات  في  ي
رض ة. المق ل نتيج ان تحلي سيطة االئتم ريعة ب ن وس ل ويمك ا التعام ي معه اليف ف شغيلية التك  الت
ل  تكون ما غالبا االستهالآية االئتمانية المحافظ. المنخفضة ه  جودة  أق ة  في  ألن ه  التقصير،  حال  من  فإن

سبيا  السهل ى  االستحواذ  للمقرض  ن ضمانات  عل ة  ال روض،  خسائر  لتغطي ادة  الق ا  وع ى  يحصل  م  عل
ق  عن شراؤه الحاالت بعض في أو المقترض راتب ان  طري ذه  بفضل . االئتم زات،  ه ه  المي ا  وألن  غالب
إن  ،الصغر  متناهية القروض من وديناميكية مرونة أآثر يكون ما ان  ف و  االستهالآي  االئتم شكل  ينم  ب

د، . السوق في سريع تهد  ويتزاي ان  مؤسسات  افاس دخل  ذوي للعمالء  االستهالآي  االئتم نخفض  ال  الم
  .الصغر متناهي التمويل سوق وتدخل

  مخاطر على ينطوي االئتمان من نوعين بين المزج

 أو المدى، قصير الدين استحقاق وتاريخ الصغيرة، والكميات األحجام مثل الواضحة المشترآة المعالم
ين  المزج  من  مختلفة كالأش إلى تؤدي قد المستهدفة المجموعة وعين  ب ان  ن ا  االئتم ة  توضح  آم  األمثل

ة ا: التالي ي: بوليفي سعينيات، ف ان شرآات توغلت الت تهالآي االئتم ي االس ان سوق ف ي االئتم د، ف  البل
ى  آانت  والتي ك  حت ل  سوق  بوساطة  تخدم  الحين  ذل اهي  التموي ذي  الصغر  متن م  ال سه  ت . بالفعل  تأسي
ى  محليةال السوق افتقار عن عوًضا ارات،  إل إن  المه ان  شرآات  ف دال  االستهالآي،  االئتم ا  من  ب  قيامه

يالت ان بتحل ة االئتم ة الخاص ضمانات، والمطالب ا بال دت فإنه ى اعتم ات عل ة المعلوم  الخاص
ذين بالمقترضين م ال ولهم ت ل قب ي بالفع سات ف ل مؤس اهي التموي صغر متن ل. ال ع المتراخي التعام  م

رط  لعرضا وأخيرا والنمو االئتمان سوق  في  للقروض  المف ى  أدى ال م  إل ر  آ ة  من  آبي  العمالء  مديوني
انوا  العمالء . متضخم  نظام أنتجت الناشئة االقتصادية األزمة. للخطر بأآمله النظام وعّرض الفقراء  آ

رين، سات متعث ان ومؤس تهالآي االئتم ت االس ن خرج اءة م اع  عب ال قط سات األعم ل ومؤس  تموي
ة  خسائر  لقبول يضطرها قد عملياتها مواصلة أن من الرغم على غر،الص متناهية المشروعات  ائتماني

  1.آبيرة

سم  آبير، رسمي غير قطاع لديها التي األخرى البلدان من العكس على: أفريقيا جنوب ل  سوق  ات  تموي
 الصغيرة االئتمانات يسمى ما. الفقراء العاملين بظاهرة أفريقيا جنوب في الصغر متناهية المشروعات

ع  في  هو  افريقيا جنوب يف ان  الواق ذي  االستهالآي  االئتم ق  عن  جاء  ال  الرسمي  الطابع  إضفاء  طري
ذي  الدخل توليد تطوير من بدال االستهالآي، اإلقراض في والتوسع  على د  ال ى  يعتم ى  عل  إقراض  عل

شروعات ا،. الم ان تاريخي دت آ ا وج سات دوًم ة المؤس ن التجاري م لك ن ل د تك سات توج ل مؤس  تموي
ا  بما االجتماعية الدوافع لديها التي الصغر متناهية مشروعاتال دم  يجعله . العمالء  لهؤالء  الخدمات  تق

                                                            

1  Rhyne, 2001 
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ا  يصبح هذا راض،  محافظ  جودة  في  جلًي غ  التي  االق  وهي  المحفظة،   في ٪  10 خسارتها  متوسط  يبل
  2.٪2 قدرها يبلغ التي الصغر متناهية القروض محفظة خسارة متوسط من بكثير أعلى نسبة

ة  ههذ دل  األمثل ى  ت ين  المزج  أن عل وعين  ب ان  من  ن ه  االئتم ة  عواقب  ل سبة  وخيم ع  بالن اعلين  لجمي  الف
شطة . الزبون نظر وجهة أيضا هناك ، ذلك إلى باإلضافة. وللعمالء المتورطين اس  أن راء  الن  تأخذ  الفق
ا ي موقعه صاد ف ر االقت مي غي ث الرس ب حي ا يغي صل غالًب ين الف ل ب ستوى العم شة وم ن. المعي  فم
ل دا المحتم تم أن ج ة ت ى الموافق ادات عل ل اعتم تثمار لتموي ذي االس دم ال ا يخ ددة أغراض : متع

ال  سبيل وعلى موتوسيكالت شطة  في  واستخدامها  شراؤها  يمكن  المث ة  األن ا  ولكن  التجاري  في  يمكنه
ال  توصيل  في ستستخدم أن نفسه الوقت ى  األطف ضا  ويمكن . المدرسة  إل راد  أن مالحظة  أي  رةاألس  أف
ون  سوف  الموظفين  أو العمال مع ة  ألغراض  االستهالآية  القروض  يطلب راد  إنتاجي ذا . األسرة  ألف  ه

اآن  في  اآلخر  الجانب  وعلى مناال، أيسر االستهالآي االئتمان أن حقيقة إلى جزئيا يرجع د  أم ا  يع  فيه
اهي  التمويل ة  ظاهرة  الصغر  متن سبًيا،  حديث ا  ن ل،  في  الحال  هو  آم إن  البرازي د العد ف  أصحاب  من  ي

 االستهالآي  اإلقراض شرآات قبل منن الخدمات يتلقون يزالوا وال آانوا الصغر متناهية المشروعات
  .االنتاجية أنشطتهم ألغراض

  التأثيرات؟ هي ما

ار  في األخذ مع ا  االعتب ذه  في  ورد م ة؛  ه ا  األمثل دروس  هي  فم ستفادة؟  ال ار  الم سلبية  اآلث  أصبحت  ال
ي  المستوى  على العواقب. المنتج سمعة مع االئتمان يلتحل تماثل عدم في واضحة  تتجسد  سوف  العمل

ل لمؤسسات اهي التموي صغر متنت ا ال و آم ال ه الء الح هولة: للعم ى الحصول س ان عل  سوف االئتم
دهور  آنتيجة العمالء مديونية في مفرطة زيادة الى تؤدي ل  مؤسسات  محفظة  جودة  لت اهي  التموي  متن
  .االقتصادية التقلبات لنظام الحساسية زيادة إلى ذلك يؤدي سوف المطاف نهاية في. الصغر

ع ك وم د ، ذل ون ق ا يك ل لمؤسسات مغري شروعات تموي ة الم صغر متناهي ة ال تراتيجية متابع و اس  نم
 االئتمان من النوعين هذين مع الحذر التعامل فإن ذلك، ومع. االستهالآي االقراض على تقوم طموحة
ل الت مفهوم سمعة من يجعل اهي  موي أداة  الصغر  متن ليمة  آ ر  من  للحد  س  الجودة . للخطر  عرضة  الفق

ازة ة الممت ي للمحفظ ة ه سية الحج اح الرئي ذه لنج صناعة ه ا ال رهن ألنه ى تب الل أن عل راء إخ  الفق
ة . به مسلًما أمًرا ليس للقروض بسدادهم ة  التجرب ين  البوليفي سهولة  مدى  تب ا  يمكن  التي  ال صورة  به  لل
  .بأآمله االئتمان نظام في الثقة تتأثر أن يمكن وآيف بالضرر تصاب أن  العامة

  الفرص الغتنام المخاطر وإدارة معرفة

 وفي الصغر متناهية واالقروض االستهالآي االئتمان مزج في الكامنة المخاطر من التخفيف أجل من
 الدخل لذوي اليةالم المنتجات من متنوعة مجموعة لتقديم الفرص اغتنام على القدرة بقاء الوقت نفس

 :مستويات ثالثة على المخاطر إدارة تأسيس ينبغي المحدود،
                                                            

2 Meagher and Wilkinson, 2001 
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 الصغر متناهي التمويل مؤسسات: الصغر متناهي التمويل لمؤسسات التشغيلي لمستوىا .1
 بين بوضوح تفرق أن ويجب ، االئتمان من نوع آل مواصفات من بينة على تكون أن يجب
 المعالم واضحة منهجية وضع يتطلب وهذا. يليالتشغ المستوى على المنتجات من اثنين

  .بالتوازي يكونا أن يجب المخاطر وإدارة رصد. المنتج مع تتطابق

 متناهية المشروعات لتمويل المصرفية لألعمال محددة الئحة وجود: التنظيمي المستوى .2
 الرقابة لهيئة توفر ألنها. المحترف الصغر متناهي التمويل قطاع تطوير يدعم الصغر،

  .االمتثال عدم على بناء والتصرف الرصد وسائل  المصرفية

 ليس. المستهلك حماية قضية أهمية تتزايد اإلقراض، بيئة تنافسية تزايد وسط: العميل مستوى .3
 الكافية الصغر متناهي بالتمويل وثيقا ارتباطا المرتبطة االجتماعية المهمة دعم في أقلها

 من لكل يمكن مؤسسة وهو ائتمان، مكتب إنشاء مثل المستهلكين، حماية تدابير لتحديد
 .سواء حد على منها االستفادة وللعمالء الصغر متناهي التمويل مؤسسات

  

ذه  ضايا ه ذ الق ي تؤخ ار ف ي االعتب ل ف ل لمقترحات  responsAbility تحلي اهبي التموي صغر متن  ال
تثماري ى. االس رغم عل ن ال دعم  responsAbility أن م شاء ت ات إن ةم قطاع املة الي ن ش ل م  أج

سماح سات ال ل لمؤس شروعات تموي ة الم صغر متناهي ديم ال ة لتق ة مجموع ن آامل دمات م ي - الخ  ف
شطتها تثمارية أن ل responsAbility .االس ز تظ ى ترآ سات عل ل مؤس شروعات تموي ة الم  متناهي
 .اتوالمدخر الصغر متناهية القروض لتقديم األساسية الكفاءة الجدارة لديها التي الصغر
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