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 التمويل في  ومشكلةقضية هي هل – المالية والجريمة الفساد
  ؟األصغر

  
  ResponsAbilityمن البحثية األوراق

 بشأن للدولة المعلومات أحدث توفير إلى وتهدف. ومنتظم أساسي بشكل نشرها يتم البحثية األوراق
 المباحثات بدعم معني الهدف هذا. لعمالئنا وآذلك ،األصغر بالتمويل المتعلقة الفعلية الموضوعات

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

  

، حيث ال "صعبة" تعمل في دول (MIFs)آثير من مؤسسات تمويل المشروعات متناهية الصغر 
امنة بين حين وآخر، ويؤثر الفساد بشكل يومي توجد سيادة للقانون، وتتفجر فيها الصراعات الك

لهذا فإن المستثمرون من القطاع الخاص والعام الذين يقومون بتمويل . على الحياة في هذه البلدان
فوائد إنخراطهم التدقيق في مؤسسات تمويل المشروعات متناهية الصغر، يأخذون في اعتبارهم 

الفساد قد .  بالطبع ال يوجد عالم خال من الفساد.افي هذه االستثمارات ومدى استدامتها وربحيته
يل المشروعات متناهية الصغر، آما يمكن أن يحدث في نوع آخر من ويحدث في مؤسسات تم

الخبرة والتجربة التطبيقية، بجانب   ومع ذلك فإن.والمنظمات، أو المؤسسات الحكوميةالشرآات، 
الفساد في مؤسسات تمويل  لالفتراض بأن التفكير النظري، يقدمان أسباًبا ومبررات وجيهة

هدف لتوضيح بعض األسئلة التي تورقة هذه ال. المشروعات متناهية الصغر ليس قضية آبيرة
 آيف تعاني مؤسسات .يوجهها المستثمرين وأصحاب المصلحة الذين لديهم اهتمام بالموضوع

ف تتعامل مع هذا الوضع؟ ؟ وآي)وغسيل األموال(تمويل المشروعات متناهية الصغر من الفساد 
  وما هو المعيار المناسب لتقييم النتيجة؟

 تعريف الفساد وغسيل األموال

 بشكل أو ،خاصة مكاسب لتحقيق الرسمية السلطة استخدام إساءة بأنه تعريفه يتداول الذي هو الفساد
 أو والعام الخاص القطاع وشرآات دارةاإل داخل (الثقة علىيعتمد  منصب استعمال إساءة هو عام،

 الرشوة تشمل الفساد أشكال أبرز. بالنزاهة يتسم ال بشكل شخصية منفعة على للحصول) السياسة
  .واالبتزاز واالحتيال واالختالس
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 يعني الذي األمر لها، ضرورة ال وندوات مؤتمرات حضور مثل جًدا، ماآرة نماذج يأخذ ربما الفساد
 شئ "بأنه جًدا واسع نطاق في الفساد فهم يتم أحياًنا. آفاءتها تتدهور المؤسسة أو الشرآة أن ضمًنا
  ".القانون ضد

 األموال أن بسبب إما األموال،) وهوية أصل (مصدر إلخفاء أفعال ارتكاب إلى يشير األموال غسيل
 دفع تتضمن التي اإلبالغ لمتطلبات عرضة أنها بسبب أو قانونية، غير بوسائل عليها الحصول تم

 وهمية ومعامالت شرآات أو مالية أنظمة عبر يتم ربما األموال غسيل. أخرى والتزامات الضرائب
وبصفة خاصة، فإنه منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، اآتسب تمويل اإلرهاب المزيد من . وزائفة
  .االهتمام

 بشكل مباشر األصغر التمويل مؤسسات على التأثير يمكن للفساد حيث مختلفة، مستويات هناك
  .شروغير مبا

 من الرغم على. الغش هو الصغير التمويل مؤسسات في احتماًال المالية والجرائم الفساد أنواع أآثر
 تحديًدا التمويل مع تتعامل التي والمؤسسات التجارية، القطاعات جميع في يحدث أن يمكن الغش أن
 قروًضا يصنعوا أن والمديرين القروض مسئوليفمثُال يمكن ل. الغش لحدوث عرضة أآثر هي

 النقود سرقة ببساطة أو رشاوى، وتلقي الشخصية، حساباتهم إلى األموال تحويليقوموا بو وهمية،
  .)2 اإلطار انظر(

 المنظمات. األصغر التمويل مؤسسات في الملكية ببنية أيًضا يرتبط ربما الفساد من والقلق االهتمام
 أآثر الجتماعية الفوائد على ترآيًزا أآثر لتكون تميل المثال، سبيل على ،)NGOs (الحكومية غير
 األصغر التمويل مؤسسات في المساهمين من العظمى الغالبية أن آما. والربحية المالية النتائج من
 ظل وفي الخاص، القطاع من صرامة أقل درجة الداخلية الضوابط على طلبهم متوسط يبلغ ربما
 من النقيض وعلى. االحتيالي السلوك أصحاب امأم الباب يفتحون الطريقة بهذه فإنهم األرباح تعظيم
 ودينية اجتماعية خلفية تملك غالًبا الحكومية غير المنظمات أن في يجادلون الناس بعض فإن ذلك؛
 من ينشأ قد الفساد آخًرا، وليس أخيًرا .فساًدا أقل تكون ولذلك األخالقية، المعايير أعلى لتحقيق تؤدي
 المؤسسة قروض استغالل بإساءة وذلك أنفسهم، األصغر يلالتمو لمؤسسات المالكين أنشطة

. األصوات لشراء قروض منح المثال، سبيل على السياسية، أهدافهم لخدمة أو الخاصة ألغراضهم
 آانت حيث الحاالت بعض وقعت ولكن آبيرة، مشكلة يكن لم السياسي الفساد من النوع هذا

  .الصغر متناهية المشروعات لتمويل ؤسساتم مباشر، غير أو مباشر بشكل تمتلك، الحكومات
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  األصغر التمويل في المالية والجريمة األموال وغسيل االحتيال مجاالت: 2 إطار

  ).شخصية حسابات إلى األموال نقل (خياليين لمقترضين قروض منح أو وهمية، قروض منح •
  ).ذلك بعد تسديدها يتم ال قروض (والمقربين واألصدقاء للعائلة القروض تقديم •
 العميل مع التواطؤ قرض، على للحصول رشاوى يدفعون عمالء (العمالء من ورشاوى عموالت تلقي •

  ).الحًقا القرض حصيلة وتقاسم زائفة، قروض على الموافقة لتمرير
 غير دفعات تسجيل أو الواردة الدفعات تسجيل يتم ال (والتحريف اإلساءة: المالية البيانات مع التعامل •

  ).الخيالية بالقروض الخاصة للفائدة موجودة
  .نقود سرقة •
  .قانونية غير أنشطة لتمويل الصغيرة القروض تقديم •
 الصغر، متناهية المشروعات تمويل مؤسسات قروض من المدعومة التجارية األنشطة عائدات استخدام •

  .قانونية غير أنشطة لتمويل وذلك

  

 يمكن المثال سبيل فعلى ؛األصغر التمويل مؤسساتب مباشرة غير صلة له يكون أن أيضا يمكن الفساد
 فاسدة أعمال يمارسون الذين العمالء من الودائع قبول أو اعتمادات بتوفير المؤسسات هذه تقوم أن

 ال األمر هذا أن نفترض تجعلنا وجيهة أسباب هناك فإن ذلك، ومع. األموال غسيل في أنشطة ولديهم
 الجهات مع مرتبطة الصغير، التمويل مؤسسات من العديد أن نجد ناحية، فمن. آبيرة مشكلة ُيعد

 األنشطة نوعية على االستبعاد معايير بتطبيق تقوم والتي الحكومية، غير والمنظمات الدولية المانحة
 من فحتى أخرى، ناحية من .للغاية جيد بشكل عمالئها هوية تعرف أنها آما تدعمها، التي التجارية

 أو المجوهرات ومحالت الكازينوهات أو وهمية، شرآات في تشغيلها عبر األموال غسيل في يفكر
 إيداع أن حيث  ،األصغر التمويل مؤسسات اختيار إلى يتجه لن فإنه والتصدير، االستيراد أنشطة في
 .الفور على األنظار لفت إلى سيؤدي أمر المؤسسات؛ هذه إحدى في دوالر ألف 50 عن يربو ال مبلغ
 المؤسسات هذه ضمن ومن. دولية عالقات ولديها أآبر مالية مؤسسات يفضلون ذلك من بدًال إنهم
 هي األصغر التمويل ومؤسسات. المتوقعة وغير الكبيرة لمعامالتها المصرفيون ينتبه أن ينبغي التي
 أنشطة لديهم الذين الفقراء السكان مع معينة قطاعات في تعمل ما وعادة ذلك، من النقيض على

 في فإنه حال حدوثه، والفساد، .فاسدين ليصبحوا الخيارات من الكثير توفر ال جارية،ت ومشروعات
 الصغيرة المشاريع أصحاب قيام مثل االبتزاز، من بنوع مدفوًعا البسيط الفساد شكل يأخذ الغالب
  ).المشروعة( الخدمات بعض نظير المدنية الخدمة لموظفي الرشوة بتقديم

 العمالء إقراض (األصغر التمويل لمؤسسات الرئيسية التجارية باألنشطة المقترن الفساد، جانب إلى
 البيروقراطية معالتفاعل  خالل للفساد عرضة اأيًض هي المؤسسات هذه فإن ،)الودائع وجمع

 تعترضه قد المثال، سبيل على لها، جديد فرع افتتاح أو األصغر تمويل مؤسسة إنشاء ف.الحكومية
 والتأخير البيروقراطية مخاطر .عليها التغلب يمكن ال التي واإلدارية جرائيةاإل العراقيل من مجموعة
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 البناء (الموقع تطوير أو والتراخيص الموافقات على الحصول خالل قوة أآثر بشكل تبرز قد
 خاللها من للحصول أو عمليات لتسريع الرشوة؛ تقديم إلى المديرون يميل وقد). العامة والمرافق

 من تعاني التي البلدان في حقيقي تهديد بالفعل يمثِّل الفساد من النوع هذا .مشروعةال الخدمات على
 الدولية المانحة الجهات فيها تقوم التي الحاالت ففي ذلك، ومع. الفعَّالة وغير المفترسة البيروقراطية
 اجعةوالمر الصارمة الحوآمة معايير بتطبيق األصغر التمويل وشبكات الحكومية غير والمنظمات
 التحّمل على القدرة لديه يكون منها الكثير ألن ذلك حادة، تبدو ال المشكلة فإن البداية، منذ والتوازنات
 ProCredit في هذا على مثال لدينا .الفساد من خال بمنهج واألنشطة العمليات تنفيذ ومحاولة
Congo .تمويل ؤسسةم إطالق من وتمكنت التسعينيات، في الكونغو في التشغيل بدأت لقد 

 من آواحدة تصنيفها تم قد الكونغو أن رغم هذا رشاوي، أية دفع دون الصغر متناهية مشروعات
  .التجارية واألعمال األنشطة وتنفيذ عقد في العالم في الصعبة البلدان أآثر

 السيطرة في قوية أصبحت قد متناهية التمويل لمؤسسات الدولية العالقات فإن ذلك، من واألآثر
  .المتعارضة األهداف بين التوازن إيجاد هي فالقضية. الفساد فحةومكا

 ألغراض المخصصة تلك بين وتتراوح متجانسة غير الصغر متناهية المشروعات تمويل مؤسسات
 وإشراف تطوير تحت العاملة الحكومية غير المنظمات تجريها التي الحرة العمليات  وبين معينة،
 من وغيرها األموال ولغسيل االحتيالي، للسلوك المحتمل الخطر .المالية المؤسسات من محكم

 التمويل مؤسسة تقدمها التي المنتجات من نوع مع يبدأ الغش منع. بالتساوي تختلف الفساد، ممارسات
 وتحرير المصطلحات تحديد فإن عموًما،. السذاجةحد  من تقترب التي عملياتها وبساطة األصغر
 فإن ذلك، من النقيض على .االحتيالي السلوك انتهاج فرص من يقلل د،التعقي من المؤسسي النظام
 على الموافقة. فاسدة صفقات إجراء احتمال من يزيد المنتجات شروط تداول وسهولة توحيد عدم

 بوقف فوًرا يقوموا أن يجب االئتمان ومسئولي شخصين، عن يقل ال ما تشمل أن ينبغي القرض
 على الحصول يمكن .محددة مئوية بنسب للخطر محافظهم ّرضستع آانت إن اإلقراض، عمليات
 التفصيلي الالمرآزي المحاسبة نظام مع عليها الحصول يمكن والشفافية المساءلة من أعلى مستوى

 الموظفين عدد حيث من وحدات من صغيرة وأحجام) منفصل ربح آمرآز تعامل إقراض وحدة آل(
 والديون الجديدة، وللقروض النقدية، للحسابات جعةمرا عمليات لتنفيذ يكفي هذا. والمنتجات
 من يجعل) للعمالء المباشرة الميدانية الزيارات ذلك في بما (الداخلية المراجعة آثرة وآذلك المتأخرة،
 تظهر بحيث األهمية، من قدر على اإلجراءات هذه فإن أخيًرا،. الفساد وإخفاء ممارسة الصعب
 محمل على ماأخذه يتم التزويرالغش و بأن ،األصغر التمويل مؤسسات قيادة من واضحة آرسالة
  .الجد

 تتأثر الصغر، متناهية المشروعات تمويل مؤسسات داخل الفساد ألنشطة المحتملة والفوائد التكاليف
 أدنى هي الفائدة لمعدل األقصى الحد لوائح أن إشكالية سيما وال. بها المحيطة التنظيمي باإلطار أيًضا
 االعتمادات.  الرسمية االعتمادات تقنين من مزيد إلى يؤدي ما عادة التي ، السوق سعارأ من بكثير

 من  فقط يجعل ال للفائدة، القصوى المعدالت  في الحاد االنخفاض. متوفرة غير لكنها رخيصة
 على صغيرة قروض بتوفير تقوم  أن الصغر متناهية المشروعات تمويل مؤسسات على المستحيل
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 أن لهم يمكن االئتمان مسئولي .الفساد صفقات من فوائد من أيًضا تزيد لكنها الفّعالة، فةالتكل أساس
 األآثر القروض مع بالمقارنة (إضافية أرباًحا يحققون يزالون ال المقترضين طالما الرشاوى يطلبوا
 في دةالفائ أسعار استمرت إذا). رسمية وغير منظمة غير مصادر من عليها الحصول تم التي تكلفة

 قروض لتلقى حتى ربما القرض االئتمان مسئولي مع بالتواطؤ العمالء بعض يقوم قد االنخفاض،
 ، قروض مّيسرةالصغر متناهية المشروعات تمويل مؤسسات منح تقنين مع ولكن رخيصة بفوائد

  .الموازية السوق في أعلى فائدة بأسعار وإقراضها

 المشروعات تمويل مؤسسات فإن الصغر، متناهية اتالمشروع تمويل ونوعية البلد لنوعية تبًعا
 فعَّال، التطبيق آان إن .تيسيًرا أو تعقيًدا أآثر تكون قد تمويلية وقواعد للوائح تخضع الصغر متنتهية
 الصغر متناهية المشروعات تمويل مخاطر من الحد في بدورها تقوم التمويلية اللوائح أن يعني فهذا
 متناهية المشروعات تمويل مؤسسات أن نجد فعليا. األخرى الفساد وأنشطة الغش آثار بعض ومن

 غسيل أنشطة على للسيطرة محددة إجراءات اتباع عليها ينبغي المثال، سبيل على المنظمة، الصغر
 اللوائح آانت إن .السوداء القائمة وفًقا العمالء هويات ومراجعة الصارم التدقيق بينها، ومن األموال،
 فإن وخزائن، حاس تمتلك أن الصغر متناهية المشروعات تمويل مؤسسات من طلبتت واألنظمة
 وطبيعة المساهمين، من األدنى الحد (الملكية وقيود. الصعوبة في غاية ستكون البسيطة النقود سرقات

 وبتلك المحكمة، الداخلية والرقابة اإلشراف من مزيد تفرض ربما) الخ بهم، المسموح المساهمين
  .الفساد جماح آبح يتم الوسيلة

 آل تلغي مطلقة قيمة ليس أنه يتضح الفساد على القضاء فإن ذآرته؛ ما آل وبعد ذلك، رغم
 من تحد أيًضا لها يمكن المخاطر تقليل على تعمل التي واألنظمة القواعد بعض. األخرى االعتبارات

 تمويل مؤسسات أن نجد محددة ظروف ظل في. التمويلية الخدمات على الحصول على الفقراء قدرة
 .ومكّلفة معقدة ولوائح ألنظمة خضعت أنها لو مجدية تكون ال ربما الصغر متناهية المشروعات

 للتنظيم تفتقر الصغر متناهية مشروعات تمويل مؤسسات في بمدخراتهم يحتفظوا أن يفضلون الفقراء
 بالمدخرات االحتفاظ (للمخاطر تعرًضا وأآثر آفاءة أقل وسائل الستخدام االضطرار من بدًال الجيد،
 يحكم الذي ذاته المنطق وهو). البناء ومواد ودواجن ماشية شراء في استخدامها أو الفراش تحت

 في ممكًنا ليس الفساد إن نقول% 100 تبلغ تأآد بنسبة .الداخلية واألنظمة اللوائح أهداف بين التوازن
 سيطرة ولديها التقييد، بالغة إجراءات بتطلت التي الصغر، متناهية المشروعات تمويل مؤسسات

 تمويل مؤسسات ربحية من فعَّال نحو على تقوِّض التي اإلجراءات وهي التكاليف، وتراقب آاملة
 منع محاولة يكون أن ينبغي الهدف. الطويل المدى على وجدواها الصغر بالغة المشروعات
 ضتتعر التي والمخاطر التكاليف في ة،ومحتمل مقبولة حدود ضمن بإبقاؤه ؛االحتيال على والسيطرة

  .والسمعة األصول لها

  

  خالصة
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 متناهية المشروعات تمويل مؤسسات في يقع أن يمكن الفساد. الفساد من خاٍل عالم هناك ليس
 التجربة. الحكومية والمؤسسات والمنظمات الشرآات من آخر نوع أي في الحال هو آما الصغر،
 الفساد بأن لالفتراض وجيهة ومبررات أسباًبا يقدمان النظري، التفكير مع جنب إلى جنًبا التطبيقية،

 معظم أن حقيقة عن فضًال.. آبيرة قضية ليس الصغر متناهية المشروعات تمويل مؤسسات في
 قليلة حاالت وأن الجودة، عالية إقراض محافظ لديها الصغر، متناهية المشروعات تمويل مؤسسات

 أنشطة من نوعالحقائق تم التوصل لها في متابعة   آثير من.عنها إلبالغا تم قد الفساد من نسبيا
. للفقراء الصغيرة القروض وتوفير الودائع قبول، وهو الصغر متناهية المشروعات تمويل مؤسسات

 ليست اإلقراض أسعار ارتفاع حتى. الفساد ألنشطة آبير مجال هناك يكن لم التجاري النموذج هذا في
 ال ببساطة. الصغيرة القروض وتدبير معالجة تكاليف ارتفاع تعكس أنها آما فساد،ال لجذب مالئمة
  .الصغر متناهية المشروعات تمويل مجال في السريع المال لجني فرصة توجد

 تمويل مؤسسات  متوسط عن يقل ال ما أن االستنتاج يمكن االعتبار، في الحجج هذه آل بأخذ
 ممارسات ضد  والوقاية الحماية من أآبر بقدر تحظى أن ىإل تميل  الصغر، متناهية المشروعات

 دافعة قوة وأصبحت ، الدوليين الشرآاء مع للتعاون تسعى المؤسسات هذه بعض حتى وربما الفساد،
  .أقاليمها وفي حدودها داخل العمل وأخالقيات الشفافية، معايير نشر في

 وأن سيما ال. تجاهلها ينبغي أنه يعني ال هذا فإن آبرى، آمشكلة يبدو ال الفساد أن ورغم ذلك، مع
 تحتاط أن المؤسسات هذه وعلى الصغر، متناهية المشروعات تمويل مؤسسات في يقع قد االحتيال
 تحليالتها في لها وتتصدى المخاطر هذه تدرك responsAbiity. ضده الحماية إجراءات وتتخذ

 مخاطر تقييم في والتروي االستثمار شرآاء من والعميق المستحق االجتهاد يشمل وهذا. االستثمارية
 وأنظمة الحوآمة، مثل وقضايا موضوعات يتضمن والذي ،األصغر التمويل مؤسسات في التشغيل

 لمعالجة عملية لديها responsAbiity فإن وأخيًرا،. فيها والتحكم المخاطر وإدارة المعلومات،
 سياسة (استثماراتها في الصغر تناهيةم المشروعات تمويل لمؤسسات التجاري السلوك استقامة
  ).responsibility في االقصاء

  إضافية وقراءات المصادر

 التمويل في عليها متفق توجيهية مبادئ. روزنبرج وريتشارد ان،ليم. ر تيموتي آريستن، بك روبرت
  .األصغر التمويل مؤسسات في والرقابة التنظيم في إرشادية مبادئ. األصغر

www.cgap.org/docs/Guideline_RegSup.pdf  

  . األصغرريتشارد هوك، السيطرة على االحتيال والغش في برامج التمويل 

http://www.microlinks.org/ev_en.php?ID=3239_201&ID2=DO_TOPIC  

  :متاح على .responsibilityالتوجيهية وسياسة االقصاء في مبادئ ال

www.responsAbility.com  
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  .األصغرمقابلة مع رتشو مومارتز، استشاري في مجال تنمية قطاع التمويل 

 يشجع إنه المستثمرين، تجاه المساءلة من يزيد أن في فقط يتسبب ال عالية، تجارية معايير تطبيق
 والسيطرة من الوقاية أساليب على الحفاظ على الصغر متناهية المشروعات تمويل مؤسسات أيًضا
 على تعتمد التي المؤسسات فإن الواقع، وفي  -أعمالها جداول في أولوية ذلك واعتبار الفساد، على

  .آخر شيًئا تفعل أن يمكنها ال الدولي التمويل

  


