
 

 

 

  إيجابيتأثيرضمــان 

 

 

 

 خدمة المعدمين مع بناء مؤسسات ذات اكتفاء ذاتي مالي 

 وتحقيق تحسن في حياة المعدمات وأسرهن

 

 "أنتون سيمانوفيتش"

 بمساهمة من

 "أليس وولتر"

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢

. يتناول هذا الفصل موضوع التمويل المحدود ومدى مساهمته فى استئصال الفقر بين ماليين المعوزين              
ويبين أن التمويل المحدود ليس الحل الوحيد لجميع مشكالت الفقراء وأنه يجب عدم تعليق كل اآلمال                  

يستفيد ماليين الفقراء، خاصة النساء، من االئتمانات الصغرى وتحدث بالفعل أثرا على حياتهم،              .  عليه
تمانات الصغرى وما هو    من ينبغي أن يستفيد من االئ     :  بيد أن أسئلة كثيرة تحتاج الى أجوبة من بينها           

ومستوى الفقر ليس   .  السبيل إلى ذلك؟ فهناك ماليين أخرى من الفقراء يمكن أن يستفيدوا من هذا التمويل             
. هو العامل الذي يحدد من يستفيد من التمويل ومدى تأثيره، بل المحدد هو نوعية الخدمات المقدمة                  

لكافة الناس، وإنما عامل يمكن أن تستفيد منه         فالتمويل المحدود ال يشكل حاجة ال غنى عنها بالنسبة           
 . معظم الفئات الفقيرة

والتي أقرتها قمة األلفية لألمم المتحدة تحديا كبيرا يتمثل في تقليص           "  األهداف اإلنمائية لأللفية  "تضمنت  
، وقد استجابت الحكومات والجهات المانحة فى       ٢٠١٥1عدد الفقراء في العالم بنسبة النصف بحلول عام         

وبالرغم من نجاح سياسات    .  كل أرجاء العالم لهذا التحدي، بوضع خطط من شأنها تحقيق هذا الهدف            
التمويل المحدود فى تخفيف حدة الفقر بين الماليين من الناس، فإنها لم تحظ بقدر أكبر من التركيز فى                   

هذا الفصل األول أدلة على     وسأقدم في   .    2التى وضعتها الجهات المانحة   "  اإلنمائية لأللفية "االستراتيجيات  
الدور الكبير للتمويل المحدود فى القضاء على الفقر، خاصة من خالل تمكين الفقراء من تحديد وقت                  

وينبغي .  وكيفية الحصول على الخدمات التنموية األخرى مثل الصحة والتعليم والحد من الهشاشة              
ه نحو استئصال الفقر، باعتباره عنصراً      للجهات المانحة أن تستثمر فى توفير التمويل المحدود الموج         

 .  رئيسيا فى استراتيجياتهم من أجل الوفاء بااللتزامات التي قطعتها على نفسها في قمة األلفية

 ١-١اإلطار 

 مالحظة بخصوص المصطلحات المستخدمة: تعريف الفقر 

بين من يعيشون تحت    " نكوهي"و" سيبستاد"وتميز  . هـناك عدد من التعريفات لمفهوم الفقر وكيفية قياسه        
١٠نسبة  ( ثم تقسيم فئة الفقراء الى معدمين       . عتبة الفقر ومن يعيشون فوقها، وهم الفقراء وغير الفقراء        

% ٥٠نسبة  (، وفقراء   )من األسر تحت عتبة الفقر    % ٥٠ إلى   ١٠نسبة  (ومعوزين  ) تحت عتبة الفقر  % 
خرى هي فئة غير الفقراء المعرضين لخطر       وحددتا أيضا فئة أ   ). من األسر التى تعيش تحت عتبة الفقر      

 .الفقر

وأتناول في هذا الفصل الفقر بمعناه الواسع، مع التركيز على الذين يعيشون تحت منتصف عتبة الفقر أو                 
هذه الفئة التى تضم المعدمين والمعوزين ُعرِّفت       . يعيـشون على أقل من دوالر أمريكي واحد فى اليوم         

ومن ِقبل الفريق االستشاري المعني     فقرا   األكثرالمحدود على أنها الفئة     فـي القمـة المعنـية بالتمويل        
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وقد اعتمدت المصطلحين، مع استخدام عبارة      . بمـساعدة أكثـر الفـئات فقرا على أنها فئة الفقر المدقع           
لتوضيح مدى ضرورة عدم اإلقصاء التلقائي لفئة معينة من خدمات التمويل المحدود، حتى             " األكثر فقرا "

 .تعلق األمر بشخص أكثر فقراولو 

وبعـد أن قطعـت الحملة المنبثقة عن القمة المعنية بالتمويل المحدود شوطها األول، تحولت من تشجيع                 
التمويل المحدود المستدام الذي أحدث تغييرا إيجابيا هاما في حياة أفقر النساء الى استعراض مجهوداتها               

 .   منظمات عديدة في العالم تعمل على تحقيقها بالفعلواستنتجت أن هذه األهداف أثبتت جدارتها وأن

 

 أهداف الفصل وبنيته

يـستند هذا الفصل إلى مجموعة من المؤلفات والتجارب، مع استخدام حالتين دراسيتين لتوضيح وتدعيم               
األفكـار والحجج المقدمة، لكن الفصل يعتمد على اآلثار األوسع نطاقا والدروس المستخلصة من تجربة               

وهدفـي هنا هو طرح تساؤالت رئيسية واستكشاف األفكار السائدة والتصدي لها،            . ويل المحـدود  الـتم 
وبالنظر الى نطاق هذه المهمة لن يتسنى مناقشة    . وربمـا اقتـراح طـرق عملية واعدة، وهذا هو األهم          

تخدمت ثالثة  وقد اس . العديـد من القضايا بالدرجة المرغوبة من التفصيل، أو تقديم كل األدلة واإلثباتات            
 :منشورات رئيسية لتدعيم هذه الفصل الذي يمكن للقارئ الرجوع اليه للمزيد من التفاصيل والتحليل

وتتضمنان تحليال للبيانات المتاحة عن منظمتي      " وولتر"و" أليس"حالتان دراسيتان تم اعدادهما من قبل        • 
SHARE 3 وCRECER .       ولم يجَر أي بحث تمهيدي      .وتتـضمن الدراسـتان تقييما للفقر وتقييما لألثر 

وتقدم الحالتان الدراسيتان الدليل على حسن األداء في الوصول إلى الفقراء،           . إلعـداد هـذا الفـصل     
وعلى األثر واألداء المالي، إضافة الى بعض التفاصيل عن كيفية نجاح كل واحدة من المنظمتين فى                

 والتحديات التى البد أن تعترض طريق       تحقيق هذه األهداف في إقامة التوازن بين مختلف األولويات        
 . مؤسسات التمويل المحدود

جوناثان "اسـتعراض شامل لما نشر من قبل عن التمويل المحدود والحد من الفقر من إعداد كل من                   • 
، يقدم دليال واضحا على أثر التمويل المحدود على ستة          ٢٠٠١فى نوفمبر   " باربارا هيلي "و" موردوك

لفية، والسيما تقليص عدد الفقراء بنسبة النصف بفضل أثره اإليجابي على           مـن األهـداف السبعة لأل     
ويخلص االستعراض إلى وجود    . الـدخل والوضع الهش وبدرجة أقل على الصحة والتغذية والتعليم         

دلـيل قـوي على أن التمويل المحدود يمكن أن يكون فعاالً بالنسبة لنطاق واسع من المستفيدين بمن                  
كما يخلص إلى أن األداء المالي لمؤسسات التمويل المحدود التي         . أو األكثر فقرا  فـيهم الفقـراء جدا      

 . تستهدف الفقر قد يماثل أداء تلك المؤسسات التي ال تصل خدماتها إلى الفئات األكثر فقرا
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 لوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة، أعدت        AIMSدراسـة أجـريت فـي إطار مشروع          • 
 وتناولت التمويل المحدود وإدارة المخاطر      ٢٠٠١ -٢٠٠٠رير عن التنمية في العالم      ألغـراض التق  

 وبحـثت أبعـاد الفقر غير المتعلقة بالدخل بالتركيز على دور التمويل المحدود من ناحية                4.والفقـر 
المخاطـر والهـشاشة واألصول، وفي المساعدة على الوقاية من المخاطر المستقبلية وإدارة الخسائر              

ويقدم هذا التحليل فكرة معمقة عن صلة اآلليات        . تجة عـن صـدمات أو ضـغوط اقتصادية          الـنا 
ولهذه الدراسة  . المـستخدمة فى ربط الخدمات المقدمة من مؤسسات التمويل المحدود بمعيشة الفقراء           

أهميـته من حيث توسيعها نطاق التفكير فى األثر الذى يحدثه التمويل المحدود بحيث يتجاوز مجرد                
قـر المرتبط بالدخل، وكذا من كونها تتطرق إلى انعكاسات خدمات التمويل المحدود على تصميم               الف

 . هذه الخدمات وتقديمها

 :            وينقسم هذا الفصل الى ثالثة أجزاء

 .إثبات استدامة التمويل المحدود للفئات األكثر فقرا: الجزء األول  •

تمويل المحدود إلى المعوزين وأثَره عليهم، خاصة       يـبحث هذا الجزء األدلة التي تثبت وصول ال        
واستقيت . ويتناول بالدرس التحديات والقيود التى تعترض تحقيق مثل هذه األهداف         . النساء منهم 

أدلـة مـن حالتين دراسيتين للبرهنة على أن التمويل المحدود يمكن أن يصل الى المعوزات من                 
الفقر لديهن وإمكانية تقديم خدمات التمويل المحدود       النساء، ويمكن أن ُيحدث أثرا على مستويات        

 .من قبل منظمات تتميز باإلستدامة

 .تصميم وتقديم خدمات التمويل المحدود ألفقر الفقراء: الجزء الثانى  •

يتـناول هـذا الجـزء مناقـشة واسعة النطاق لمشكالت التشغيل التى تحدد مدى فعالية التمويل                 
مكافحة : إدماج الفئات األشد فقرا   "يتناول الباب المعنون    .  فقرا المحـدود بالنـسبة للفـئات األشد      

كال من اآلليات التى تقصي أكثر الفئات فقرا، سواء عن قصد أو عن غير قصد؛ كما                " االقـصاء 
تصميم خدمات التمويل المحدود    "ويناقش الباب المعنون    . يتـضمن اقتـراحات للـتغلب علـيها       

 تحسين فعالية التمويل المحدود فى تدعيم نمو الدخل والحد من           كيفية" وتقديمها ألكثر الفئات فقرا   
ومـن العناصـر المحورية في ذلك ترسيخ فكرة تقييم األثر           . الهـشاشة، كاسـتراتيجية فاعلـة     

 .داخل مؤسسات التمويل المحدود والوصول إلى الفقراء

 المالبسات بالنسبة لقطاع التمويل المحدود : الجزء الثالث  •

فما الذي يجب أن    .  استنتاجات واقتراحات عملية للممارسين وصانعي السياسات      يقـدم هذا الجزء   
يهدف اليه بشكل واقعي قطاع التمويل المحدود، وكيف يمكن جمع واستخدام المعلومات الخاصة             
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باألداء وتحقيق األهداف؟ وما هو الدور الذى يمكن أن تلعبه الجهات المانحة وصانعو السياسات              
 لقطاع نحو التركيز أكثر على إحداث آثار ايجابية على الفئات الفقيرة جدا؟فى إعادة توجيه ا

 

 5مدى نجاح حركة االئتمانات الصغرى حتى الوقت الراهن

أنـشئت حـركة التمويل المحدود انطالقا من قناعة مفادها أن هذا التمويل المحدود يمكن أن يشكل أداة                  
دته في حملتها القمة المعنية بالتمويل المحدود والمتمثل        وتحقيق الهدف، الذي حد   . قوية فى مكافحة الفقر   

في توفير ائتمانات لمليون أسرة من أشد األسر فقرا في العالم ألغراض العمالة الذاتية فضال عن خدمات                 
 . مالية وإدارية أخرى، يمثل مساهمة عظيمة في بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية

ثبت فعاليته فى الوصول الى الماليين من الفقراء وفي إمدادهم          ولحـد اآلن تأسس قطاع تمويل محدود أ       
كما صممت نماذج قوية مماثلة وتمت مواءمتها مع        . بالخـدمات المالـية والتخفيف من حدة الفقر بينهم        

ومن أجل  . الظـروف فـي كل أنحاء العالم، وتنفذها مؤسسات يتزايد مراسها المهني وطابعها التجاري             
ومثلت ضرورة  . ن على الممارسين تقديم عدد كبير من التنازالت والمقايضات        انجـاز هـذه األهداف كا     

إنـشاء مؤسـسات موثـوقة وقـادرة على االستمرارية ضغوطا من حيث الكفاءة واإلنتاجية داخل تلك                 
كما أن الهدف المتمثل في مكافحة      . المؤسـسات لكن مع مراعاة التوازن بين ذلك واألهداف االجتماعية         

 تمت التضحية به حيث اتضح أن مؤسسات التمويل المحدود الساعية إلى تحقيق االستدامة              الفقـر بفعالية  
ومع . المالية عاجزة عن انفاق الوقت والموارد على الزبناء مقارنة بالمؤسسات اإلنمائية غير المخصصة            

 . ذلك فإن اإلنجازات من حيث األداء المالي واألثر على الفقر كانت مبهرة

لفصل األول هو أن مؤسسات التمويل المحدود كانت مفرطة في الحذر وأنها قدمت  موقفـي فـي هـذا ا      
تـنازالت كبيـرة مـن ناحـية األداء المالي والمؤسسى، بينما لم تكن حريصة بشكل كاف فيما يخص                   

فمؤسسات التمويل المحدود أقامت الدليل على ما       . احتماالت التأثير بوجه إيجابي على الفقر وأداء الزبناء       
وكون معظم مؤسسات التمويل المحدود التصل الى أعداد        . ن انجازه ولكنها لم تبين ما اليمكن انجازه       يمك

كبيـرة من أكثر الناس فقرا اليعنى أن هذا األمر مستحيل، أو أنه لن يفيدهم، بل يعني أن الوقت قد حان                     
 لكنها تضع معايير جديدة إلبـتكار وتـصميم خدمات تمويل محدود يكون أداؤها عالياً من الناحية المالية        

وهناك، بطبيعة الحال، تكاليف ومزايا في التعامل مع أشد الزبناء فقرا، ولكن التحدي             . للتأثير على الفقر  
 . يتمثل في الدفع قدما بسياسات التمويل المحدود بحيث تحقق أهدافها اإلنمائية على نحو أفضل

 يستطيعون االستفادة من الخدمات التى توصف لقـد دأبـت سياسات التمويل المحدود على إقصاء من ال      
والخدمات التي استحدثت تميل إلى تلبية احتياجات شريحة معينة من " منـتج واحد يناسب الجميع    "بأنهـا   
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ومع مرور الوقت   . الـزبناء، ممـا أدى الى إقصاء العاجزين عن استخدام أو دفع تكاليف تلك الخدمات              
جانسة وأن هناك حاجة إلى إعادة تصميم الخدمات وتحسين طرق          ندرك أن الفقراء اليمثلون مجموعة مت     

وهذا يعني أن   . إيـصالها بحـيث تتماشـى بـصورة أفـضل مع احتياجات الفئات المختلفة من الزبناء               
المؤسسات تحتاج إلى مزيد من المرونة ويتعين عليها تقديم خدمات مناسبة لمجموعة أوسع من الزبناء،               

ـ   فالخدمات المصممة  . وبذلك توسع تلك المؤسسات نطاق سوق معامالتها      . "متوسطي الفقر "وليس فقط ل
وفقـا الحتياجات الزبناء تؤدي إلى أداء أفضل واستدامة أطول في أوساط الزبناء مما يفضي بدوره إلى                 

والفرصة متاحة اآلن لتجديد    . مـستويات أعلـى مـن األداء واإلستدامة لمؤسسة التمويل المحدود ذاتها           
 . ستحداث خدمات تصل الى شريحة أوسع من الزبناء بمن فيهم المعوزوناإللتزام با

 ٢-١اإلطار 

مثل غيره من األدوات اإلنمائية، أن يوجد لنفسه موقعا داخل  الشرائح            ] قطاع التمويل المحدود  [لم يتمكن   
الصحية ويشكل الفقراء األغلبية الساحقة من المحرومين من الرعاية         . الفقيـرة مـن المجـتمع إال نادرا       

 . األولية والتعليم األساسي، ويمثلون أيضا معظم الذين ال يحصلون على التمويل المحدود

" (غرامين"هذا النهج الجديد لمصرف     . ٦"II غرامين"قُطع شوط رمزي حينما أعلن مؤخرا عن مشروع         
GRAMEEN (           بق يتـضمن الدروس المستقاة من تجربة خمسة وعشرين عاما ويعترف بأن النموذج السا

تخللته عدة عناصر حالت دون استفادة العديد من الزبناء المحتملين منه، خاصة الشرائح األكثر فقراً فى                
الحاجة الى التركيز على المعدمين حتى يتسنى تلبية احتياجاتهم،         " IIغرامين"ويـؤكد نموذج    . المجـتمع 

ة مما يجعل خدمات اإلقراض     ومـن المـزايا الرئيـسية للنموذج الجديد اتسام منتوجه بالمرونة المناسب           
 . واالدخار أكثر مواءمة لسبل عيش الزبون وتجربته

 المؤسسات التي تم تناولها كحاالت دراسية 

CRECER – 7)قراض والتعليمنموذج لمصرف قروي يجمع بين اإل( بوليفيا 

ة وكذا  خـدمات مالـية وتعليمية متكاملة للنساء المعوزات وأسرهن فى المناطق الريفي       CRECERتقـدم   
الحـضرية المهمـشة فى بوليفيا، بغرض دعم جهودهن الخاصة الرامية إلى تحسين أوضاعهن الصحية               

وكان عدد األعضاء في مصارف     . ويعيش ثلثا سكان بوليفيا تحت عتبة الفقر      . والـتغذوية وزيادة دخلهن   
، ٢٠٠١مبر ديس/ في كانون األول ٣٠,٩٨٩ مصرف،   ١٧٠٠القـرية الـتابعة للمؤسسة، والبالغة حوالي        

 . وذلك مجموع المقاطعات التسع التي يتكون منها إقليم بوليفيا

 في منهجيتها نموذج مصرف القرية، حيث تقوم مجموعات للتضامن مكونة           CRECERوتعـتمد مؤسسة    
وتمنح .  عضوا ٣٠ نساء بمبادرة منهن بإنشاء مصرف قرية يضم ما بين خمسة عشر إلى              ٨ الى   ٥من  
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 بوليفار أو ما    ٥٠٠تبدأ من   (ومبالغ القروض صغيرة    . ثم توزع على األعضاء   القروض لمصرف القرية    
وال يطلب تقديم رهون حيث     . شهريا% ٣,٥وتمـنح بفائدة إجمالية بنسبة      )  دوالرا أمـريكيا   ٧١يعـادل   

 المحليون الذين يطلق عليهم اسم      CRECERويقـوم موظفـو     . تـضمن الـزبونات بعـضهن الـبعض       
رف قروي ويعقدون إجتماعات أسبوعية أو نصف شهرية، يسدد األعضاء          بزيارة كل مص  "  المروجون"

وهذه اإلجتماعات  . خاللهـا الفائـدة ورأس المـال على أقساط متساوية على مدى أربعة الى ستة أشهر               
إلـزامية وتتـضمن التوعية الصحية في قسم منها يشمل موضوعات الرعاية الصحية والتغذية والتقدير               

 .  عات الصغيرةالذاتي وإدارة المشرو

تقـوم المؤسسـسة بتـسجيل كيفية استخدام القرض ألغراض إحصائية فقط، ويكون لكل عضو حرية                
ويتعين . كيفية استخدام القرض أو قدرات توليد الدخلCRECER وال تراقب مؤسسة . اسـتخدام القرض 

سحبها فى نهاية   من قيمة القرض كوديعة، يمكن      % ١٥ و ١٠على الزبونات االحتفاظ بنسبة تتراوح بين       
وال تدفع فوائد على المدخرات ولكن يتم دفع أرباح من الحساب الداخلي نسبة إلى              . كـل دورة للقـرض    

 ويوجد بكل مصرف قرية حساب داخلى يمكن لألعضاء . المبلغ المدخر للعضو وقيمة القرض الخارجي

 SHARE أنواع القروض التي تمنحها ١- ١الجدول 

 األهلية المدة نوع القرض

 من السنة األولى  ) أسبوعا٥٠(سنة واحدة  قرض عام 

 من السنة الثانية ) أسبوعا٥٠-٢٥(سنة واحدة  قرض موسمي 

 من السنة الثانية  ) أسبوعا٥٠(سنة واحدة  قروض صحية 

 من السنة الثالثة ) أسبوع٢٠٠(أربع سنوات  قروض إسكان 

ولى بعد ستة أشهر من السنة األ ) أسبوع٢٥(ستة أشهر  قروض تكميلية 
قروض إلنشاء مقاوالت صغيرة   من السنة األولى  ) أسبوعا١٠٠(سنتان 

ويتم تحديد مبلغ ومدة    . االقتـراض منه بنسب فائدة أعلى شيئا ما إلى جانب القروض المتصلة بالبرنامج            
قرض هـذا القـرض مـن قـبل النساء أنفسهن، على أن يتم سداد  القروض الداخلية قبل نهاية دورة                     

 .البرنامج

SHARE غرامين"نموذج (، الهند (" 

أندرا " خدمات مالية للنساء الفقيرات فى والية        SHAREتقدم  . 8وهـي شـركة محدودة للتمويل المحدود      
بالهند لتنفيذ مشروعات انتاجية مجدية لتوليد الدخل، وذلك من أجل مساعدتهن على الحد من              " بـراديش 

. 9من السكان في الهند تحت عتبة الفقر الوطنية       % ٣٥ نسبة   وتعيش. الفقـر وتحـسين مستوى عيشهن     



 ٨

 ٢١,٨٩٧ زبونة فى    ١٠٩,٤٨٤ مقاطعة ولديها    ١٣ كان للمؤسسة حضور فى      ٢٠٠٢مارس  /وحتى آذار 
 . مركزا

 إلى  ٧، حيث تقدم القروض للنساء الفقيرات من خالل مجموعات من           "غرامين" منهجية   SHAREتطبق  
٢٠ دوالراً بنسبة فائدة     ٨٥ويبلغ متوسط القرض    .  عضوا ٤٠ و ٣٥ين   نساء، وتكون مراكز تضم ما ب      ٨

يتم انتقاء الزبونات من خالل نموذج يتضمن .  أسبوعا٥٠سـنويا عن القروض التي تسدد على مدى        % 
، "اختبارا للمجموعة "معلـومات عـن طاقات وقدرات الزبونة، كما يعقب التدريب السابق لمنح القرض              

من أن األعضاء استوعبن قواعد ولوائح البرنامج، وتتاح لألعضاء طائفة          يكـون الغـرض مـنه التأكد        
 .واسعة من القروض

 طوعية اآلن، على أن يتعهد األعضاء بمحاولة        – ١٩٩٩ التى كانت إلزامية حتى      -أصبحت المدخرات   
وللمؤسسة الحق في التصرف في جزء من هذه        . ادخـار قـيمة ثابتة أسبوعيا فى تعاونية ادخار فرعية         

وتعتمد المؤسسة نظاما صارما فيما يخص االنضباط في        . المدخـرات وتدفع الفائدة حسب القيمة والمدة      
سـداد القروض وتمارس رقابة شديدة مع التأكيد على أهمية االستخدام المثمر للقرض وتزور الزبونات               

 عديدة لدعم   كما تركز على الخدمات المالية والتقدم خدمات      . للوقـوف علـى كيفية استخدامهن للقرض      
 . الزبونات

 معلومات أساسية عن كل واحدة من مؤسستي التمويل المحدود من           ٤-١ إلى   ١-١وتقـدم الجداول من     
 .حيث وصولها إلى الفقراء، وأثرها، وأدائها المالي
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 الوصول الى المعدمين: ٢-١الجدول 

 CRECER SHARE 
نسبة الزبناء الذين يعيشون على دوالر واحد في اليوم         

  أقل  أو

٧٢,٥ %٤١% 

 %٦٠ %٧٣ نسبة الزبناء الذين يعيشون تحت عتبة الفقر الوطنية

 %٥٨ %٣٨,٦ نسبة الزبناء ضمن الثلث األفقر

 %٣٨,٥ %٣٩,٦ نسبة الزبناء ضمن الثلث المتوسط الفقر

 %٣,٥ %٢١,٨ نسبة الزبناء ضمن الثلث األقل فقرا

 %١٠٠ %٩٩ نسبة الزبناء من النساء 

التصميم، النطاق الجغرافى،   : لى الفقر فى  التركيـز ع  
 االستهداف، الفرز، التحفيز، ثقافة المؤسسة

ــنطاق  التــصميم، ال
الجغرافى، التحفيز،  

 ثقافة المؤسسة

التـصميم، االستهداف،   
 التحفيز، ثقافة المؤسسة

  دوالرا أمريكيا٨٥  دوالرا أمريكيا١٢٨ متوسط حجم القرض 

 األثر: ٣-١الجدول 

 CRECER SHARE 
 %٧٦ %٦٦ نسبة الزبناء الذين شهدوا تراجع الفقر االقتصادي 

نسبة الزبناء المعوزين الذين شهدوا تراجعاً في فقرهم        
 االقتصادي  

 %٨٩ غير متوافرة

 %٨٤ %٨٦ نسبة الزبناء الذين حققوا زيادة فى المدخرات 

 يةأقل من النسبة اإلجمال غير متوافرة معدل المنسحبين من المعوزين 

 %١٧ غير متوافرة المعدل اإلجمالي للمنسحبين 

 ١٠٠ ٩٩ الزبونات 

 

 ٢٠٠١ السنة المالية –األداء المالي : ٤-١الجدول 

 CRECER SHARE 
ــسة  (١٩٩٠ تاريخ التأسيس  كمؤس

 )للتمويل المحدود

 أ ١٩٩٠

 جدرجة اإلستثمار  بدرجة اإلستثمار التصنيف 

 د١٠٩,٤٨٤ ٣٠,٩٨٩ عدد الزبناء 



 ١٠

 د ٦٨٨ ١٣٩ دد العاملين ع

عـدد الـزبناء لكل موظف معني       (انتاجـية العاملـين     
 ) باإلقراض

٣٤٣ ٢٢٣ 

 دصفر  %٠,٢٦ ) يوم٣٠>(الحافظة المعرضة للمخاطرة 

 ٦,٢٨٠,٠٧٦ ٣,٩٧٩,٧٣٧ )بالدوالر األمريكي(حافظة القروض المستحقة 

 د% ١٠٥ %١٠٢ اإلكتفاء الذاتي التشغيلي

 د% ١٠٠ %١٠٠ الي اإلكتفاء الذاتى الم

 ٠,٠٧ ٠,١٧ تكلفة الوحدة المقرضة من األموال 

 %٣٠ %١ متوسط العائد على متوسط األصول العاملة 

 %٢٥ %٣٩ الكفاءة اإلدارية 

 %٧,٩ %٤,٦٥ هـنسبة التكلفة المالية 
 ١٩٩٢من .  المحدودة للتمويل المحدودSHAREمؤسسة  أ
 .PlaNet Financeمن  ب
 .M-CRILمن  ج
 .٢٠٠٢مارس /آذار د

 .المصاريف من الفوائد والرسوم لتمويل الخصوم مقسومة على متوسط حافظة القرض اإلجمالي هـ
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 إثبات استدامة التمويل المحدود للفئات األكثر فقرا: الجزء األول 

 إشراك غير القابلين للمشاركة في العمليات المصرفية

وحسب ". الفقراء يمكن التعامل معهم مصرفياً    "ها أن    من رؤية مفاد   10انطلقـت حركة اإلقراض المحدود    
االقتـناع الذي كان سائداً في األوساط المصرفية الرسمية ولدى العديد من الجهات المانحة، فإن الفقراء                

غير قادرين على استخدام خدمات االئتمان، وحتى اذا استطاعوا، فإن تكلفة مدهم           ) ومـا بالك بالمعدمين   (
لذلك سيكون من المجازفة مجرد المحاولة، حيث إن الفقراء         . مرتفعة بشكل ال يحتمل   باالئتمانات ستكون   

 . سيفشلون المحالة في استخدام االئتمانات ومن تم فإن التعامل معهم ينطوي على مخاطر كبيرة

فالماليين من الفقراء اآلن أصبحوا     . وسـنوات بعد ذلك الحظنا حدوث ثورة على هذا النوع من التفكير           
ون علـى االئتمانات وغير ذلك من الخدمات المالية، وال شك في أن هذه الخدمات يمكن تقديمها                 يحـصل 

وهكذا أظهرت القناعات واالبتكارات في هذا القطاع       . على نحو مستدام ماليا وأنها تستخدم بطريقة فعالة       
 . للمتشائمين خطأهم

 يتكرر في حق المعدمين وبعبارة أخرى من        وما يثير السخرية اآلن، أن ذات االقتناع السائد سابقاً أصبح         
المـزعوم أنـه ال يمكـن الـتعامل معهـم مصرفيا وأن المعوزين عاجزون عن االستفادة من خدمات                   

لذلك . اإلقراض، وحتى اذا استطاعوا، فإن تكلفة تقديم تلك الخدمات لهم ستكون مرتفعة بدرجة ال تحتمل              
فقراء سيفشلون ال محالة في استخدام االئتمانات       سـيكون مـن المجازفـة مجـرد المحاولة، حيث أن ال           
 . وبالتالي فإن التعامل معهم ينطوي على مخاطرة كبيرة

لـم يحرز تقدم يذكر في الوصول الى المعدمين، مما حدا بالبعض إلى االعتقاد بأن االئتمانات االصغرى                 
 غير مناسبة بالنسبة لمعظم     ال يمكـن أن تصل الى المعوزين أو بأن توفير هذه االئتمانات يشكل مبادرة             

، على سبيل المثال ال تلتزم على ما يبدو باستخدام          DfIDفإدارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة      . المعوزين
الـتمويل المحـدود فـى استراتيجيتها للحد من الفقر، على الرغم من أن واليتها تنص على التعامل مع                   

 .المعدمين



 ١٢

 

 ٣-١اإلطار 

التمويل المحدود على الصعيد الدولي أن االئتمانات ليست أداة مناسبة للمساعدة في            يتبـين مـن تجربة      "
وفي المقابل، يمكن لالدخار أن يساعد على تجاوز األزمات من خالل أمنهم            . مكافحـة الفقـر المـزمن     

وفـى روسيا، تعجز مؤسسات التمويل المحدود حاليا على تعبئة المدخرات، وبالتالي، فإن             . اإلقتـصادى 
الختـيار المتمثل في مساعدة المعدمين، وهي الفئة المستهدفة الرئيسية إلدارة التنمية الدولية في المملكة               ا

 ." المتحدة أصبح الغيا
 DFID, "Maximising the Outreach of Microfinance in Russia", Research and Impact Assessment; Terms: المصدر

of Reference for FORA (London : DFID, 2001) . 

فليس هناك دليل يدفع إلى القول      . ويقـوم هـذا الخطاب على أساس تصورات أكثر مما يقوم على دليل            
مؤسسات التمويل المحدود فى الوصول     " ففشل. "بصفة عامة أن المعدمين ال يمكن التعامل معهم مصرفيا        

 التمويل المحدود، وإنما إلى عدم      الـى الزبناء المعدمين ليس مرده إلى عجز المعوزين عن اإلستفادة من           
 . تصميم برامج تلبى احتياجاتهم

لقـد أعد هذا الفصل انطالقا من االقتناع بأن التعامل المصرفي ممكن مع المعدمين، وهي قناعة استقيتها           
فالعامل الذي يحد من ذلك     . مـن حالتـين دراسيتين لمؤسسات التمويل المحدود ومن تجارب أخرى عدة           

هو إمكانات الزبناء المعوزين، وإنما هو مدى قدرة مؤسسات التمويل المحدود على إيصال             التعامل ليس   
الخدمات المناسبة، بطريقة فعالة من حيث التكلفة وتفضي إلى إنشاء مؤسسات مستدامة واحداث تغييرات              

التحدى وعلى خدمات التمويل المحدود أن ترقى إلى مستوى هذا          . دائمـة بعـيدة المدى فى حياة الزبناء       
 . عوض االستنتاج بأنه تعذر إيصال الخدمات إلى المعدمين ال يعني أنه يتعذر الوصول إليهم

 :تتناول األبواب أدناه هذا التحدي فى ثالثة أجزاء

على التحدى العملى المتمثل في تحديد      " تحديات الوصول إلى المعدمين   "يركـز الجزء المعنون      •
 . أعداد كبيرة من الزبناء المعوزين

دور التمويل المحدود   " دور التمويل المحدود فى استئصال الفقر     : األثر"يتـناول الجزء المعنون      •
في التخفيف من وطأة الفقر ومدى فعاليته في خفض نسبة الفقراء وما إذا كان الزبناء المعوزون                

 .عامة يستفيدون من تلك المؤسسات



 ١٣

غرى أن تصل إلى المعدمين وتؤثر      هل تصتطيع مؤسسات االئتمانات الص    "يبحث الجزء المعنون     •
موضوع االكتفاء الذاتي المالي وما إذا      ". علـى حـياتهم وتحافظ مع ذلك على االستدامة المالية؟         

 .كان التركيز على استئصال الفقر يتوافق مع هدف االكتفاء الذاتي المالي

 تحديات  الوصول إلى الفقراء

 المعوزين؟هل تستطيع مؤسسات التمويل المحدود الوصول الى 

يخـدم الـتمويل المحـدود الـزبناء المعوزين، بالرغم من أنهم اليشتركون عادة بأعداد كبيرة فى هذه                  
 وبالرغم من أن معظم البرامج تتضمن معوزين، فإن الغالبية العظمى من الزبناء هم من فئتي                ١١.البرامج

باشرة أسفل عتبة الفقر والفئة الواقعة      متوسطي الفقر وغير الفقراء المهددين بالفقر، بمعنى الفئة الواقعة م         
وتدل تقييمات الفقر التى أجراها الفريق االستشاري المعني بمساعدة أكثر          . مباشـرة أعلـى هـذه العتبة      

 على عدد من مؤسسات التمويل المحدود أنه بالرغم من أن جميع المؤسسات             12 (CGAP)الفـئات فقـرا   
من الفئة التي تشكل الثلث األدنى من       (الفقراء جدا   التـى شـملها فـى المسح تتعامل مع بعض الزبناء            

ويعزى ذلك الى كون    . فإن عدد المؤسسات التي تصل الى أعداد كبيرة من هذه الفئة قليل جدا            ) الـسكان 
 .معظم المؤسسات تنحاز إلى زبنائها األقل فقرا، أو إلى كون هيكلها يعكس التوزيع العام للسكان

أن مؤسسات التمويل   ) CGAP(المعني بمساعدة أكثر الفئات فقرا      تبـين تجـربة الفـريق االستـشاري         
المحـدود ال تـصل تلقائيا الى أعداد كبيرة من الزبناء المعوزين ألنها تعتمد تصميمات تقليدية للخدمات                 

وممـا يثير االنتباه أنه من بين جميع المؤسسات التى شملها المسح، فإن             . مـثل القـروض الـصغيرة     
لتـي حللـت وصممت برامجها بشكل يركز على تلبية احتياجات المعوزين هى             المؤسـسات  األربـع ا     

، وهذا يثبت أن تلك المؤسسات التى تستهدف        13الوحـيدة التـي توصـل خدماتها إلى الفئات الفقيرة جدا          
 . مكافحة الفقر بصورة نشطة تتسم بالفعالية فى توجيه خدماتها تحديداً نحو الفقراء والمعوزين

في ) Small Entreprise Foundation(مـين هما مثال مؤسسة المقاوالت الصغيرة  ونـسوق مثالـين مه  
لكلتا المؤسستين برنامجين، صمم . في مدغشقر) Caisses Feminines(جنوب أفريقيا والصناديق النسوية 

ن األول وفقـا لالعتقادات السائدة بعدم التركيز على الفقراء، وصمم الثاني مع مراعاة احتياجات المعوزي              
وتالحظ تناقضات مثيرة بين مواصفات الفقر التي يتضمنها        . تحديدا واستهداف مكافحة الفقر بشكل نشط     

كل من البرنامجين، حيث أن البرنامجين الذين يستهدفان مكافحة الفقر موجهان لخدمة الفقراء والمعوزين              
فئة متوسطي الفقر وغير    فـي حين أن البرنامج الذي ال يهدف إلى مكافحة الفقر موجه أكثر نحو خدمة                

، حيث يوضح   )SEF( نتائج تقييم الفقر في أنشطة مؤسسة المقاوالت الصغيرة          ١يعرض الشكل   . الفقراء
الرسـمان وجـود فجوة هائلة فى مجال الوصول إلى الفقراء بين البرنامج الذي يستهدف مكافحة الفقر                 
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الزبناء فى فئة الثلث األقل فقرا،      والـذي يـصل بـصورة رئيسية الى المعدمين ويشمل عددا قليال من              
وبرنامجها للتمويل المحدود العادية يشمل بصورة رئيسية زبناء معدمين من الفئة األقل فقرا ويتعامل مع               

 .عدد قليل من الزبناء من فئة ثلث المعدمين

) MCP(ادية  والبرامج الع )  TCP(مقارنـة بـرامج التمويل المحدود التى تركز على مكافحة الفقر            : ١-١الـشكل   
 .لمؤسسة المشروعات الصغيرة بجنوب أفريقيا

 
 غير زبناء؛  ١*
  زبناء ضمن برامج التمويل المحدود التي تركز على الفقر ٢*
 زبناء ضمن مشاريع التمويل المحدود العادية ٣*
 معدمون ٤*
 أقل فقرا ٥*
 أخف فقرا ٦*
 . وآخرونvan de Ruit: المصدر ٧*

 

 ليل من الحاالت الدراسية د: الوصول الى المعدمين 

 دليل من الحاالت الدراسية: الوصول إلى المعدمين

 الفقر المطلق أو النسبى؟

 :يمكن قياس مدى الوصول إلى الفقراء على أساس مطلق أو نسبي ويمكن تحديد ثالث مستويات لذلك

ي بمساعدة  فتقييم الفقر الذي أجراه الفريق االستشاري المعن      . الفقـراء جدا مقارنة بجيرانهم     •
مستوى فقر الزبناء الوافدين على البرنامج ويقسم السكان فى         ) CGAP(أكثـر الفـئات فقرا      

يعرف الثلث األدنى بأنهم    : مـنطقة عمـل مؤسـسة الـتمويل المحدود الى ثالث مستويات           
وهذه التعريفات ال تأخذ في     ". غير فقراء "، والثلث األعلى    "فقـراء "، واألوسـط    "معدمـون "

 .ة الفقر في مناطق عمل مؤسسات التمويل المحدود مقارنة ببقية مناطق البلداالعتبار نسب
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 ٤-١اإلطار 

 : مع زبناء معدمين بحسب المقاييس الوطنية والمحليةCRECER و SHAREتعمل مؤسستا 

 يعيشون فى   CRECERمن زبناء   % ٤١ و SHAREمن زبناء   % ٧٢,٥بالمقاييس العالمية،    •
 ).القدرة الشرائية(بالعيش بأقل من دوالر أمريكي واحد في اليوم الفقر المدقع الذي يعرف 

 يعيشون تحت   CRECERمن زبناء   % ٧٣ و SHAREمن زبناء   % ٦٠بالمقاييس الوطنية،    •
 .عتبة الفقر الوطنية

 الى المعدمين فى المجتمعات المحلية التى CRECER و SHAREبالمقايـيس المحلية تصل  •
 هم من ضمن فئة     CRECERمن زبناء   % ٣٨,٦ و SHAREمن زبناء   % ٥٨. تعمـل بهـا   

 .الثلث التي تتشكل من المعدمين فى مجتمعاتهم المحلية

من % ٣٢,٥.  نسبة عالية في إيصال خدماتها إلى المعدمين       CRECER و SHAREتحقـق    •
من المعدمين  % ٢٠ ينتمون إلى نسبة الـ      CRECERمن زبناء   % ١٩,٨ و   SHAREزبناء  

 .فى مجتمعاتهم المحلية

 

بأنهم من يقعون ضمن النصف السفلي      " المعدمون"التعـريف القومى للفقر، يعرف      حـسب    •
هذا التعريف يتيح المقارنات الدقيقة داخل البلد، ولكن ال         . لعتـبة الفقر على الصعيد الوطني     

 . يعكس مدى الفقر في البلد مقارنة مع بقية بلدان العالم

رفون دوليا على أنهم من يعيشون على       الفـئة التي تعيش في الفقر المطلق أو المعدمون يع          •
 ).معدل حسب القوة الشرائية للعملة المحلية(دوالر واحد في اليوم أو أقل للشخص الواحد 

لهـذه التعـريفات أهميتها، حيث إن التساؤل عما إذا كانت مؤسسات التمويل المحدود تصل الى الزبناء                 
بلد فقير، مثل بنغالديش، تعيش الغالبية العظمى       ففى  . يستوجب أوال تعريف الفقر   ] المعدمين[المعـوزين   

لكن ذلك ال يعنى أنهم     . مـن زبناء مؤسسات التمويل المحدود تحت عتبة الفقر المطلق بالمقاييس الدولية           
وفي بلد أغنى حيث    . يتضمنون بالضرورة أعداداً كبيرة من الزبناء من المعدمين بالمقاييس الوطنية للفقر          

لى بحسب مستويات المقارنة بالدوالر األمريكي، فإن مؤسسة التمويل المحدود قد        عتـبة الفقر الوطنية أع    
تكـون ناجحـة جـدا فى الوصول الى أكثر الشرائح فقرا فى السياق المحلي، ولكن هذا لن ينعكس فى                    

ويكمن الحل بالنسبة   . تعـريفات الفقـر القائمـة علـى عدد الدوالرات التي يعيش عليها الفرد في اليوم               
وفعالية . ت التمويل المحدود في التركيز على الفئات التي أقصيت من الخدمات وأسباب إقصائها            لمؤسسا
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الوصول إلى الفقراء تنعكس في إيصال المنتجات والخدمات المناسبة إلى الفئات الموجودة في أدنى سلم               
: في هذا المجال  ولتحقيق هذا الهدف، يتعين اتخاذ نوعين هامين من التدابير          . الفقـر بأكبـر قدر ممكن     

العمـل في أكثر المناطق فقرا في البلد والتعامل مع أفقر الشرائح نسبة إلى مستوى عيش السكان منطقة                  
 .نشاط مؤسسة معينة للتمويل المحدود

 نطاق مكافحة الفقر مقارنة بمنطقة العمل وعلى المستوى الوطني

ول الى الزبناء المعوزين قياسا      مؤسستين فعالتين من ناحية الوص     CRECER و SHAREتعتبـر كال من     
ويتبين من تقييمات الفقر التي أعدها      . إلى عتبة الفقر الوطنية ونسبة إلى عدد السكان فى مناطق عملهما          

وغير ذلك من البحوث بشأن الفقر أن   ) CGAP(الفـريق االستـشاري المعني بمساعدة أكثر الفئات فقرا          
الزبناء المعوزين وأنها تميل إلى التعامل مع الزبناء        هاتـين المؤسـستين تـصالن الى أعداد كبيرة من           

وكلتا المؤسستين تخدمان أعداداً كبيرة من الزبناء ضمن        . المعدمين من عامة السكان في مناطق عملهما      
 CRECERو  % ٣٢,٥ – SHARE(األفقر فى المجتمعات المحلية التى تنشطان فيها        % ٢٠شريحة الـ   

مـالن مـع أعداد كبيرة من الزبناء الذين يقعون تحت عتبة الفقر             كمـا أن المنظمتـين تع     %). ١٩,٨ –
 %).٧٣،  CRECERو% ٦٠،  SHARE(الوطنية فى البلدين 

 مقارنة بغير الزبناء فى مناطق      CRECER سـمات الزبناء الوافدين على مؤسسة        ٢-١يعكـس الـشكل     
. الوصول الى المعدمين   تفضل التعامل مع الفقراء عامة وأنها فعالة فى          CRECERويبـين أن    . عملهـا 

وفـي الـوقت الذي يشمل فيه عمل المؤسسة زبناء من مختلف الشرائح الفقيرة، فإن ما يثير االنتباه هو                   
 من السكان األفقر فى المجتمعات المحلية التى تنشط فيها وميلها أكثر إلى التعامل مع% ١٠تعاملها مع 

 

  في مكافحة الفقرCRECERنطاق مؤسسة : ٢-١الشكل 

 زبناء مؤسسة للتمويل المحدود ١*
  نعم ٢*
 ال ٣*
  النسبة المئوية ٤*
 الفقر بحسب أجزاء العشر ٥*

 ).تصنيف مستويات الفقر حسب فئة الزبناء (SHAREتقييم بشأن الفقر أجرته مؤسسة : ٣-١الشكل 
 )٢٠٠ (SHAREزبناء مؤسسة  ١*
 )٣٠٠(مجموعة المقارنة  ٢*
 النسبة المئوية ٣*
  أجزاء العشرالفقر بحسب ٤*
 لبيانات خاصة بتقدير الفقر) CGAP(تحليل الفريق االستشاري : المصدر ٥*
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 الوافدين أسوأ   CRECERكما يتضح من مؤشرات الفقر أن أوضاع زبناء         . المعـوزين ومتوسطي الفقر   
مـن أوضـاع غيـر الـزبناء بكثير من حيث مستوى التعليم، وقيمة الممتلكات، والنفقات الفردية على                  

وتحـدد المؤسسة جغرافياً مناطق نشاطها باستخدم المعالم اإلرشادية  . بـس واألحذيـة، واإلسـكان    المال
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمؤشرات واإلحصائيات الوطنية لتحديد المقاطعات األفقر على مستوى            

أن ) CGAP( فقرا   وأوضـح التحليل الذي أجراه الفريق االستشاري المعني بمساعدة أكثر الفئات          . الـبلد 
 تنفذ دائما فى المناطق األكثر حرمانا، وفى تلك المقاطعات ذات المؤشر اإلجتماعي             CRECERأنـشطة   "

كما .  يعيشون تحت عتبة الفقر الوطنية     CRECERمن زبناء   % ٧٥ إلى   ٧٠ حوالي   ١٤."األكثـر انخفاضاً  
اء في مناطق نشاط المؤسسة تؤكد      أن البـيانات الوطنية مقترنة بالبيانات عن الوصول النسبي إلى الفقر          

 .مدى فعاليتها في استهداف أشد الفئات فقراً فى بوليفيا

 قـرارا عمليا بالعمل فى كل من المناطق القريبة من الحواضر والمناطق الريفية،              CRECERواتخـذت   
بر أكثر  بالـرغم من أن المناطق الريفية هى أكثر فقرا، وذلك لكي يتسنى دعم المناطق الريفية التى تعت                

وتبين المقارنات بين نتائج    . تكلفـة بمعـونات من المناطق القريبة من الحواضر والتى تدر أرباحاً أعلى            
 تصل الى الفقراء األفقر نسبيا فى المناطق القريبة من الحضر،           CRECERتقيـيم الفقر في المنطقتين أن       

 . ن الزبناء فى المناطق الريفيةبالرغم من أن هؤالء الزبناء أقل فقراً، مقارنة بالفقر المدقع، م

وفي هذه الحالة يظهر ميل قوي إلى التعامل        . SHARE نفس األرقام بالنسبة لمؤسسة      ٣-١يبـين الشكل    
العليا من الشرائح الفقيرة، وأعداد كبيرة      % ٤٠مع الفقراء، حيث لديها قليل من الزبناء الذين ينتمون لفئة           

ويتسم زبناؤها بدرجات أعلى من الفقر الذي       .  في المائة األفقر   ١٠ من الزبناء شديدي الفقر المنتمين لفئة     
 مـنه غير الزبناء إذا ما قارنا بين المؤشرات الخاصة بكلتا المجموعتين من حيث األمن الغذائي                 يعانـي 

ونوعـية السكن والممتلكات، ويتناولون وجبات أقل، وأغذية أدنى جودة، وامتالك عقارات أقل ومساكن              
ومن . وهناك تشابه بين المجموعتين من حيث معدالت األمية والتعليم        . أمتعة متواضعة غيـر مـريحة و    

 فعالة في تقديم الخدمات للمعوزين ومتوسطي الفقر، حيث ال تتعامل سوى            SHAREالواضح أن مؤسسة    
 فعالة بدرجة كبيرة فى الوصول الى       SHAREوبالرغم من أن    . مع عدد قليل ضمن الفئة غير المستهدفة      

ائـات األشد فقراً في منطقة عملها، لكن المالحظ أنها التحدد مناطق عملها على أساس جغرافي بنفس                 الف
خامس ( تنشط في واحدة من أفقر المناطق فى الهند          SHAREفمؤسسة  . CRECERالقدر الذي تستخدمه    

هذا ربما يفسر   ولكـنها ال تعتمد الدقة في تحديد المناطق األكثر فقرا التى ستعمل فيها، و             ) أفقـر واليـة   
انخفاض نسبة الزبناء الذين تم الوصول اليهم ضمن الفئة التى تعيش تحت عتبة الفقر الوطنية مقارنة بـ                 

CRECER . 
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 مدى الوصول إلى الفقراء على ضوء المؤشرات الوطنية

 مـع أعداد كبيرة من الزبناء الذين يعيشون فى فقر مطلق وفقا للتعريف              SHARE و CRECERتـتعامل   
من % ٤١ و SHAREمن زبناء   % ٧٢٠٥(لي الذي يستند إلى عدد الدوالرات التي ينفقها الفرد يوميا           الدو

وهكذا، بينما تصل   . هذه األرقام تعكس ارتفاع مستوى الفقر فى الهند مقارنة ببوليفيا         ). CRECERزبناء  
CRECER             نسبة الزبناء    إلـى نسبة أعلى من الزبناء المعوزين حسب تقديرات عتبة الفقر الوطنية، فإن 

 . أكبر بكثير إذا ما اعتمدنا المقاييس الدوليةSHAREالذين تتعامل معهم 

  فى استئصال الفقر؟التمويل المحدودما هو دور : األثر

وللتأثير على  . يوضح الباب السابق أن مؤسسات التمويل المحدود يمكنها جلب زبناء فقراء إلى برامجها            
ويدل ارتفاع نسب الزبناء الذين     . لزبناء عامالً ضرورياً لكنه غير كاف     الفقر بشكل كبير، يشكل اجتداب ا     

ينـسحبون من هذه البرامج، والتوجه نحو منح قروض كبيرة للزبناء الذي يحققون قدرا أكبر من النجاح                 
غير أن ذلك ال ينطبق على كل       . على أن البرامج غير مصممة عادة لتلبية احتياجات الزبناء األكثر فقراً          

بيد أن  . الت حـيث أن الـزبناء الفقراء قد ينجحون أو يفشلون بنسب تعادل نسب الزبناء اآلخرين               الحـا 
الخـدمات غير المناسبة قد تخلق صعوبات للزبناء الفقراء وتحول دون تحقيقهم نفس الفائدة التي يحققها                

 . غيرهم من الزبناء، بل قد تتمخص تلك الخدمات عن آثار سلبية

 

 مويل المحدود الهادف إلى مكافحة الفقرالحجج المؤيدة للت

 لماذا يعتبر النهج القائم على احتياجات السوق مذهبا غير كاف؟

يتبنـى العديد من العاملين في مجال التمويل المحدود نهج األنظمة المالية، بمعنى أنهم يرون أن الهدف                 
ي احتياجات السوق التى    األساسـى مـن مؤسـسات التمويل المحدود هو إنشاء مؤسسات مالية متينة تلب             

فإذا . وحجتهم أن أكبر دليل على النجاح هو مدى إقبال الزبناء على الخدمات           . اختارتها بصورة مستدامة  
وتؤدي . استمر الزبناء فى طلب القروض وإيداع المدخرات، فذلك يعني أن الخدمات المقدمة لها فائدتها             

معايير األهلية أو تحديد الفئات المستهدفة،  إلى        تدابيـر الحد من الوصول الى هذه الخدمات، من خالل           
في مقابل ذلك، يمكن أن يوفر التمويل المحدود        . الـرفع من تكاليف العمليات وإلى تشويه مالمح السوق        

وُيْزعم أن  . طـرقا مناسـبة قائمـة على احتياجات السوق لتوصيل الخدمات المناسبة الى من يستحقها              
ها مؤسسات التمويل المحدود التي تركز على مكافحة الفقر تقوض أداءها           التكالـيف المتزايدة التي تتكبد    

وعليه، فإن المعوزين يجب أن     . المالـي وتـؤدي إلـى عـدم التناسب بين الخدمات واحتياجات السوق            
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يـستفيدوا مـن الخـدمات اإلنمائية التى تمولها الحكومات أو الجهات المانحة وليس مؤسسات التمويل                
 .  المحدود

فالتخفيف . لحجج منطقية إلى حد ما، لكنها ال تصمد بالمنظور االجتماعي بدل منظور مصرفي            وهـذه ا  
مـن حدة الفقر يستوجب إيجاد أفضل السبل لتقديم الخدمات المالية المستدامة بصورة أفضل الى الزبناء                

ة األسواق األكثر   أما النُّهج القائمة على السوق فتميل أوالً الى خدم        . مـن الفقراء والمعوزين بشكل دائم     
وهكـذا فـإن المناطق الحضرية التى يسهل الوصول اليها يتم اختيارها على حساب المناطق               . ربحـية 

الـريفية النائـية، وينطـبق نفس الشيء على الزبناء ذوى الخبرة السابقة فى مجال األعمال مقارنة مع                  
ن تحمل قروض كبيرة نسبيا سيقع      عديمـى الخبـرة في هذا المجال، والزبناء األقل فقراً الذين يستطيعو           
 . عليهم االختيار قبل من هم أشد فقرا المحتاجين لقروض صغيرة جدا

هناك تأييد قوي   . لـيس من المجدي أن ننتظر حتى يتسنى لألسواق أن تقدم خدماتها للفقراء والمعوزين             
اء ومعوزين، وإلى   للـتمويل المحـدود الذي يركز على مكافحة الفقر الساعي إلى التعامل مع زبناء فقر              

إدراك احتـياجاتهم وتصميم خدمات خصيصا لهم، ويقوم برصد وتقييم مدى نجاح البرامج فى تلبية تلك                
وهذا ال يعني بأن جميع مشاريع التمويل المحدود يجب أن تنفذ كلها بهذه             . اإلحتـياجات والحد من الفقر    

قر وغير الفقراء من الشرائح الهشة من       الطـريقة بما أن هناك أيضا تأييد قوي للتعامل مع متوسطي الف           
 ولكن عندما يتمثل الهدف الرئيسي في الحد من الفقر، فإن االهتمام يجب             ١٥.أجل التخفيف من حدة الفقر    

أن ينـصب بـشكل أساسـي على تصميم البرامج ورصد مدى فعاليتها في الوصول إلى الفئات المعنية                  
 . ومدى ما تخلفه من أثر

 ٥-١اإلطار 
لطـريق طويال أمام مؤسسات التمويل المحدود إذا أرادت أن تجد السبل            مايـزال ا  "

وغالبا ما يجري غض النظر عن      . للوصـول إلى األسر المعيشية من الفئة المعوزة       
الشيء الوحيد الذي يمكن للمعوزين االستفادة منه هو   "هـذه المـسألة في بيانات مثل        

ومن المحتمل أن   ". يشمل المعوزين استدامة البرنامج تتنافى مع أن      "أو أن   " الـرعاية 
يخفـي هـذا الواقع نقصا في استيعاب مفهوم ديناميكية الفقر والفرص المتاحة لتقديم              

وحتى هذا التاريخ، كان استكشاف آليات تقديم المواد        . الخدمات المالية إلى المعدمين   
المالـية والخدمات المنخفضة الثمن غير صائب من حيث مساعدة مؤسسات التمويل            
المحـدود علـى أن تـشمل األسر المعيشية من فئة المعدمين دون الضرر بأهداف               

 ".ومرامي استدامتها
 Robert Hickshon, « Financial Services for the Very Poor-Thinking: المصدر 

Outside the Box, » Small Enterprise Development 12, no. 2 (2001). 
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 لمحدود على مستوى الفقر؟هل يتوقف مدى تأثير التمويل ا

ومن . مـن وجهـة النظر اإلنمائية، يعتبر الكثيرون أن التمويل المحدود ال يكفي بمفرده للحد من الفقر                
ومعظم الدراسات التي   . األفكـار الـسائدة بصفة خاصة أن توفير اإلئتمان ليس خدمة مناسبة للمعدمين            

ام الذي تؤديه المدخرات والخدمات المالية      تـناولت جـوانب المخاطـرة والهشاشة تنظر إلى الدور اله          
 وهذه الدراسة ال تنفي دور االئتمان، ولكنها تعيد األمور إلى           ١٦.األخـرى الهامـة في معيشة المعوزين      

بيد أنه عادة ما يستدل بها لتأكيد       . نـصابها فـيما يخص التركيز المبالغ فيه في الماضي على االئتمان             
مناسب للمعوزين أو أن احتياجات هؤالء المعوزين ال صلة لها بخدمات           الـرأي القائل بأن االئتمان غير       
 . التمويل المحدود السائدة والمعتادة

، على سبيل المثال، أن مشاريع االدخار يمكنها أن تخدم المعدمين أحسن مما تخدمهم              ١٧تـرى روبنسون  
ن تحت عتبة الفقر، فيحتاجون     االئـتمانات، أن المعدمين الذين تعرفهم بأنهم الغالبية العظمى ممن يعيشو          

 ).٤-١انظر الشكل (الى برامج مدعومة للتخفيف من حدة الفقر وليس لخدمات مالية 
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 مجموعة خدمات مكافحة الفقر : ٤-١الشكل 

 برامج مدعومة لتخفيف الفقر خدمات مالية تجارية مستوى الدخل

 دخل أدنى ومتوسط

ــشطون   ــراء الن الفق
 اقتصادياً 

قروض تجارية  
مصرفية  ونطاق   

كامل من خدمات    
 إلدخار ا

 
 

قروض تجارية  
 صغرى 

 
ــسابات   حــ
ادخـار بفائدة   
لـــــصغار 

 المدخرين
 

 

 عتبة الفقر الرسمية 
 

 المعوزون 

بـرامج مكافحة الفقر ألغراض توفير       
الغذاء والماء والدواء والتغذية والعمل     
والـتدريب لتطويـر المهارات وتغيير      

 .اإلقامة

 .٢١. ، ص٢٠٠١، Ronbinsonقتطف من م: المصدر

وأحـاول في هذا الفصل تفنيد هذه الرؤية موضحاً أنه بوسع ماليين األشخاص الذين يعيشون تحت عتبة               
الفقـر، بـل ضمن نصف الشريحة السفلى، يمكنهم استخدام، بل يستخدمون فعال القروض والمدخرات               

 مع SHARE و CRECERثال، تتعامل كل منفعلى سبيل الم. والخـدمات المالية األخرى بصورة فعالة 
وأنا أرى أن   ". روبنسون"حسب تعريف   " الفقر المدقع "أعـداد كبيـرة مـن الزبناء الواقعين ضمن فئة           

وال . مجمـوع الخـدمات المالية ربما تكون أو ال تكون مناسبة لمختلف األشخاص في مختلف األوقات               
نه يطرح أمام مؤسسات التمويل المحدود تحديا يتمثل        يمـثل مستوى الفقر عامالً محدداً بهذا الشأن، ولك        

إن العمل مع المعوزين أمر صعب، غير أن هناك عدد من الحدود في             . فـي تقـديم الخـدمات المناسبة      
وبناء على  . الـتمويل المحـدود يتعين استكشافها، ونماذج قديمة يتعين تكييفها أو نماذج يتعين استحداثها             

مثل في أن ندرس بانتظام ما هي الخدمات المناسبة والسياق المناسب لها،            ذلك، فإن التحدي المطروح يت    
 .عوض قبول الواقع الذي فرضته المعتقدات السائدة

 استيعاب مفهوم الفقر وإدراك عالقته بالخدمات المالية

 السـتيعاب مفهوم الفقر بشكل شمولي، البد من تجاوز االعتبارات االقتصادية إلى االحتياجات األساسية             
، وطرق تحقيق الرفاه فى الحاضر      )الغـذاء، المـأوى، الملـبس، الـصحة، والتعليم، والراحة النفسية          (

 . والمستقبل، وشبكات العمل اإلجتماعى والتمكين، والهشاشة أمام المخاطر

وإلدراك الدور الذي يمكن أن ُيؤديه التمويل المحدود فى الحد من الفقر يتعين فهم اآلليات التى يمكن من                  
فالفقراء يعيشون في بيئة مليئة بالمخاطر وتتسم       . اللهـا للخـدمات المالـية أن تؤثر على حياة الفقراء          خ

فهـم في حاجة إلى القدرات على استغالل الفرص التي من شأنها تحسين دخلهم أو أوضاعهم                . بالتغيـر 
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 .18ي حالة حدوثها  االقتصادية، وأن يدرءوا ما يقترن بالكوارث أو الصدمات من مخاطر، والتصدي لها ف            
ومن تم فإن الحد من الفقر جزء من عملية زيادة الدخل وتحقيق االستقرار االقتصادي، التي تفضي إلى                  

كما يعتبر تمكين المرأة سبيال الى      . تلبـية اإلحتـياجات األساسية والحصول على الخدمات بشكل أفضل         
ويتعلق األمر أيضا بتنمية    . تتيـسير تحكمهـا فى الموارد، مما يحسن من فرص الوصول إلى الخدما            

. طائفة من الكفاءات والقدرات التي تحد من هشاشة األسر أمام الهزات المادية واالقتصادية واالجتماعية             
حجم الدخل، اإلنتظام واألمان، المدخرات،     (مالية  :  هذه الكفاءات على أنها    ١٩"كوهن"و" سيبستاد"ويعرف  

معرفة، القدرة على العمل، الصحة الجيدة، القدرة التفاوضية        المهارات وال (وبشرية  ) القروض أو الهبات  
اإلسكان، األرض، الممتلكات اإلنتاجية وغير     (ومادية  ) تقديـر الذات، اإلستقاللية، والتحكم فى القرارات      

العضوية في شبكات، العضوية فى مجموعات، عالقات الثقة، االستفادة من          (واجتماعية  ) اإلنتاجـية، الخ  
 ). عية أوسع نطاقاً، وتجنب العنفمؤسسات اجتما

تـتعامل معظـم مؤسـسات التمويل المحدود مع زبناء فقراء وهناك ما يثبت بوضوح أن آثار التمويل                  
المحـدود إيجابـية إلى حد كبير، خاصة من ناحية زيادة الدخل، وتقليل المخاطر، والحد من الهشاشة،                 

 فيما يتصل باآلثار التي يمكن أن تنجم عن الخدمات           ومع ذلك البد من التحلي بالواقعية      ٢٠.وتمكين المرأة 
 فال يمكن للتمويل المحدود لوحده أن يستأصل الفقر أو يغير العالقات اإلجتماعية أو              .بمفـردها المالـية   

وعليه، فإن زيادة فعالية التمويل المحدود تقتضي االبتكار واإلبداع وتحديد          . يزيل مسببات الفقر الهيكلية   
 .قات في كل سياق على حدةالعقبات والمعو

 ٢١"راذرفورد"ويبين  . قـد تـسهم الخدمات المالية من خالل المساعدة فى استقرار وتنويع وزيادة الدخل             
هو جمع مبالغ مالية لالستعانة بها في اغتنام        ) الفقراء وغيرهم (كـيف أن اإلحتياج المالي األكبر للناس        

واضع للفقراء، فإنهم يواجهون مصروفات تتجاوز إلى       بالرغم من الدخل المت   . "الفـرص لتلبية المتطلبات   
 .  ويمكن الحصول على هذه المبالغ إما عن طريق اإلقراض أو اإلدخار٢٢.حد كبير المبالغ المتاحة لهم

 ٦-١اإلطار 

  وكتابات 23دليل من حاالت دراسية: األثر على الفقر 

ى حياة الغالبية العظمى من      آثارا إيجابية عل   SHARE و CRECERمـن الواضـح أن لكل من مؤسستي         
واستخدمت طائفة من . عمالئهمـا، وقد تم تقييم األثر الذي أحدثته كلتا المؤسستين اللتين خضعتا للدراسة  

 .النُهج تمخضت عن نتائج موثوقة فيما يخص إبراز نوع ونطاق تأثير المؤسستين على زبنائهما

اسها فى التقييمات تعتمد بدرجة كبيرة على تصور     إن درجـة تعقد مفهوم الفقر يعنى أن اآلثار التى تم قي           
وبما أن لكل مؤسسة أهدافها المختلفة      . كل مؤسسة فقر، وكيفية تصميم عملياتها، واختيار ما يجب قياسه         
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لذلك، فإن مقارنة النتائج ليست أمرا سهال، ومع ذلك واضحة          . فـإن كـل تقييم لألثر اختلف عن اآلخر        
 :، وترد ملخصة فيما يليأقرومعروفة في مجال الحد من الف

 مـستويات رائعة في التأثير إيجابيا على  الدخل والرفاه والمهارات في تنفيذ              SHAREتحقـق    •
 مؤسسة طموحها محدود    SHARE ومؤسسة   .المـشاريع لدى أعداد كبيرة من الزبناء المعوزين       

 وبالرغم من أن    .وتهـدف الـى الحد من الفقر عن طريق تقديم الخدمات المالية للنساء الفقيرات             
SHARE              ال تركز بدرجة كبيرة على التنمية اإلجتماعية إال أن زبوناتها يطورن بالفعل مهاراتهن 

غير أن النشاط اإلجتماعى ليس من      . فـي تنفـيذ المشاريع ويحققن استقاللية في اتخاذ القرارات         
 .  ولذلك ال تعمل من أجل تْمكين أفراد المجتمعات المحليةSHAREأهداف 

 تأثيرا إيجابيا على الفقر من الناحيتين اإلقتصادية واإلجتماعة لشريحة          CRECERثـر مؤسسة    وتؤ •
 فلها أهداف اجتماعية أوسع نطاقا وأوضًح       CRECER أما   .الزبناء تضم نسبة كبيرة من المعوزين     

، فمنهجيـتها تستند إلى افتراض أن تحسين الحالة التغذوية لألطفال           SHAREمقارنـة بمؤسـسة     
ألمـن الغذائـي لألسرى يتطلب أوال تحسين القدرة اإلقتصادية للمرأة وتمكينها وتنمية         وضـمان ا  

 . معارفها وممارساتها

 (AIMSانعـدام التشابه بين نتائج تقدير مدى التأثير لوحظ أيضا في الدراسات الثالث التي أجريت في إطار مشروع                   أ  
Snodgras and Sebstad, 2002, p. vi(. 

 

وراء احتـياج الفقراء لتلك المبالغ يساعد في تحديد كيفية اإلفادة من الخدمات المالية              وإدراك األسـباب    
 . وفي إدراك ما لها من آثار، سلبية أو إيجابية، على حياة الفقراء

هناك مجاالت أربعة يمكن أن تطرح فيها الحاجة الى مبالغ مالية صعوبات ومشاكل، وحيث يمكن أيضا                
  –طريق اإلقراض، أوالمدخرات، أو الخدمات المالية األخرى تحسين معيشة الفقراء عن 

ويمكن .  يحتاج الفقراء الى مبالغ مالية النتهاز فرص اقتصادية أو اجتماعية لالستثمار            :الفـرص 
وهناك فرص  . اسـتثمار تلـك المـبالغ كرأس مال عامل أو كأصول منتجة في نشاط مدر للدخل               

 .قتصاديةأخرى قد ال تكون لها صلة بالعوائد اإل

فاألنماط .  عـادة مـا يكـون هناك تفاوت بين األنماط االستهالكية لألفراد ودخلهم              :اإلسـتهالك 
االسـتهالكية للعائالت، على سبيل المثال، ربما تتطلب القيام بمشتريات صغيرة منتظمة أو كبيرة              

ل المتوافر  وقد يوزع الدخ  . عرضـية مـن مالبس أو أغذية بكميات كبيرة أو لها عالقة باإلسكان            
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وفي كلتا الحالتين قد ال يكون المال متاحا عند         . على مدار السنة بصورة متساوية أو غير متساوية       
 . الضرورة وهو ما قد يؤدى إلى إدارة غير متوازنة ألموال األسرة

 جمـيع الـناس يتوقعون أحداثا خالل حياتهم، مثل الوالدة، والزواج،             :احتـياجات دورة الحـياة    
 .وتتطلب كل هذه األحداث مبالغ كبيرة من المال. رسوم التعليم، والتقاعد، إلخوالوفاة، و

 األحـداث غير المتوقعة مثل المرض، والوفاة، والحوادث، والحرائق،           :األزمـات والطـوارىء   
والمناخ، والجرائم، شائعة بين جميع الناس وأكثر شيوعا بالنسبة للمعوزين الذين هم أكثر عرضة              

 . ةآلثارها السلبي

 ٢٤لالئتمانات الصغرى أثر مباشر كبير على الفقر اإلقتصادي

إن القـروض التى تستثمر فى مشروعات مدرة للدخل كرأس مال عامل أو لشراء أصول منتجة تؤدي                 
وتضمن األرباح التي تدرها المقاولة تحقيق      . إلـى إنشاء مقاوالت أخرى جديدة أو تنمية مقاوالت قائمة         

 .مصادره بصفة عامةزيادة فى الدخل وتدعيم 

تخـتلف معـدالت الزيادة في الدخل بطريقة ملحوظة فيما بين المؤسسات وفيما بين الزبناء، حيث إنها                 
فعلى سبيل المثال، وجدت الدراسات األفقية التي  . تـرتبط أساسا باستثمار القروض فى نشاط مدر للدخل        

من الزيادة فى عوائد المقاوالت      أن الـزيادة فـى دخـل العائلـة تتأتى إلى حد كبير               AIMSأجـراها   
 لـذلك فإن زبناء فى البرامج التى التستهدف تحديداً تنمية المقاوالت الصغرى ال يحققون               ٢٥.الـصغرى 

 . سوى زيادة قليلة في الدخل إن حققوها أصالً

 ائتمانات إلنشاء المقاوالت، وأبلغتا عن زيادات فى دخول الغالبية          SHARE و CRECERتقـدم كـل من      
 من زبنائهما، وقد كان المصدر الرئيسى لزيادة الدخل هو استثمار القروض فى مقاوالت مدرة               العظمـى 

 . للدخل

مؤشر " فهي تستخدم    . تأثيرا ايجابيا واضحا على الفقر اإلقتصادى لعمالئها       SHAREأثـرت    •
ويجمع هذا المؤشر بين عدد من المتغيرات الخاصة بالدخل         . فى دراسة تقييم األثر   " الفقـر 

ومتغيرا مستقال وهو نسبة اعتماد     ) در الـدخل، األصول اإلنتاجية، نوعية اإلسكان      مـصا (
 SHAREمن زبونات مؤسسة    % ٧٦يشير مؤشر الفقر أن     . األسـرة علـى هـذا الـدخل       

 .  قللن بقدر كبير من مستوى فقرهن االقتصادي وأن ثلثهن تخلص من الفقر26القديمات

 

 



 ٢٥

 SHAREد الحد من الفقراإلقتصادى عن: ٥-١الجدول 

 (%)عند اإللتحاق  حالة الفقر

 ١٢٥= ن 

  (%)٢٠٠١مارس /آذار

 ١٢٥= ن 

 ٧,٢ ٦٤ معوزات

 ٥٦,٨ ٣٦ متوسطات الفقر 

 ٣٦ ٠ تخلصن من الفقر

 %١٠٠ %١٠٠ المجموع 

 

منهن بهذه الزيادة   % ٦٦ فقد أفادت نسة     . زيادات كبيرة فى الدخل    CRECERحققت زبونات    •
وقد عزت المشاركات ذلك بوجه عام      . بتحقيق زيادة أكبر  % ١فـى الدخل، لكن أفادت نسبة       

الى التوسع فى أنشطتهن المدرة للدخل وتدني تكلفة الُمْدخَالت نتيجة للشراء بكميات كبيرة أو              
 .للدفع نقدا، أو لألنشطة أو المنتجات الجديدة التى أتاحتها االئتمانات والبيع فى أسواق جديدة

 استقرار الدخل وسالسة اإلنفاق يؤدى التمويل المحدود الى 

من شأن تأمين مصدر دخل منتظم وموثوق أن يحدث آثارا كبيرة من ناحية القدرة على الحصول                
وتتأتى . علـى الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والخدمات األخرى، مع تقليل اآلثار السلبية للدين            

مدخرات أو القروض القيام بمدفوعات     فـوائد اقتصادية مماثلة من سالسة اإلستهالك، حيث تتيح ال         
منتظمة وصغيرة بدال من ضرورة إيجاد النقد لتسديد مبالغ كبيرة، يمكن أن يساعد ذلك على تجنب                

أو القيام بمدفوعات يومية، وذلك مثال بتجنب اللجوء الى بيع األصول واالقتطاع من             /المديونـية و  
وهذه اآلثار هامة بصفة خاصة     . رابيننفقـات مـثل نفقات التعليم أو الحصول على قروض من م           

للـزبناء المعوزين الذين هم أقل قدرة على اغتنام فرص اإلستثمار في مقاوالت صغرى جديدة أو                
 . توسيع مقاوالت قائمة

 حدوث تغييرات كبيرة من ناحية المصادر       SHARE و CRECERوأظهـرت تقييمات أثر كل من       
 .سة أنماط االستهالكالرئيسية لدخل الزبونات وفوائد من حيث سال

أدنى "بفضل كل من العمالة       تغييراً كبيراً فى مصادر دخلهم الرئيسية      SHAREشهد زبناء    •
، مثل األعمال اليدوية المؤقتة المنخفضة األجر المدفوع يوميا ويكون العمل           "سـلم الوظائـف   

% ٩د مقابل   زبناء جد % ٧٢(فيها غير منتظم، والعمالة الذاتية فى أنشطة المقاوالت الصغيرة          
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وأتاحت المشاركة فى البرنامج أيضا تنويع مصادر       ). كزبناء قدامى سددوا قروضهم بالكامل    
 . الدخل وزيادة عدد أصحاب الدخل

 فقد  . فوائد عن طريق إضفاء السالسة على اإلستهالك المنزلى        CRECERحقـق زبـناء      •
في ) ن األرباح وليس م (من الزبناء استخدام  جزء على األقل من آخر قرض           % ٣٠أعلـن   

اقتـناء الغـذاء أو ضـروريات أخـرى للمنزل، وأكدوا على أهمية شراء كميات كبيرة من                 
 .األغذية

 يؤدى التمويل المحدود الى تراكم األصول المادية

 ٢٧.مـن اآلثـار الرئيـسية للتمويل المحدود مساعدة الزبناء على حيازة األصول المادية واالحتفاظ بها               
ول إما عن طريق اإلستخدام المباشر للقرض كنتيجة لساللسة الدخل، أو من            وتحـصل الزيادة في األص    

ويستطيع الزبناء حماية األصول الموجودة لديهم،      . خـالل استخدام األرباح التي يدرها استثمار القرض       
بطرق منها اإلستثمار فى تحصين الماشية مثال، أو عن طريق استخدام المدخرات أو القروض لتجاوز               

 :وتستثمر العائالت الفقيرة في ثالثة أنواع من األصول المادية. دى حدوثهااألزمات ل

األصـول العائلية التي تسهم في تحسين نوعية الحياة وربما توفر األمان أو تمثل مصدراً محتمالً                 •
 للدخل عند الحاجة فى المستقبل

 األصول العائلية التي يحتفظ بها كمدخرات عينية مثل الماشية •

البيوت لإليجار أو المعدات    /تاجـية التـي تـستخدم في توليد الدخل، مثل األرض          األصـول اإلن   •
 .لمشروع ما

 . أن تراكم األصول هو الفائدة الهامة التي يجنيها عمالؤهماCRECER و SHAREتفيد كل من 

• SHARE :           ُصنِّفت الغالبية  . األثـر األقـوى على حالة الفقر هو تحقيق الملكية المتزايدة لألصول
للـزبناء الـذين استفادوا من البرنامج ضمن فئة غير الفقراء من ناحية ملكية              %) ٥٩ (العظمـى 

، بينما صنف   ) دوالر أمريكي  ٢٠٠( روبية   ١٠ ٠٠٠األصول اإلنتاجية اذا بلغت قيمتها أكثر من        
 ١٠٠ (٥ ٠٠٠اذا بلغت قيمة أصولهم أقل من       " المعوزين"مـن الـزبناء الجدد ضمن فئة        % ٨١

ما أن الزبناء القدامى يزيد احتمال معيشتهم فى بيوت أكبر مبنية من مواد أكثر              ك). دوالر أمريكى 
وباستخدام مؤشر المسكن لتصنيف الفقر، من ناحية حجم المسكن،         . تحمـال مقارنة بالزبناء الجدد    

من الزبناء الناضجين   % ٢٣من الزبناء الجدد بالمقارنة بـ      % ٤٠مـواد البناء والحالة، تبين أن       
من الزبناء  % ٦من الزبناء المتخرجين بالمقارنة بـ      % ٣٣، بينما   "معوزين"ى أنهم   يـصنفون عل  

 ".غير فقراء"الجدد صنفوا على أنهم 
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• CRECER:             إن اإلسـتراتيجيات المتـنوعة إلسـتخدام القـرض التى يتبعها الزبناء تشير الى أن 
 منهم زيادة خاصة فى     %٤١البرنامج قد سمح للمشاركين بزيادة األصول المنزلية، حقق ما نسبته           

 .شراء الحيوانات

 

 األثر على االحتياجات األساسية والقدرات

مـن اآلثار الرئيسية لإلقراض المحدود على الفقر أثر التمكين المصاحب للتحسنات اإلقتصادية، وزيادة              
اتهم الـدخل، وتحقـيق األمن اإلقتصادى قد يتيح للزبناء تحسنا في العديد من جوانب رفاهيتهم واحتياج               

 التطورات فى الدخل والتمكين الناتج عن التمويل المحدود مع          ٢٨"هيلي"و" ويـربط موردوك  . األساسـية 
الـتطورات فـى مستوى التعليم والرعاية الصحية وتنظيم األسرة والتغذية والماء والنظافة والتعامل مع               

ة دمج التمويل المحدود    وهذه آثار عادة ما تكون مباشرة وقد تكون نتيج        . مـرض اإليدز وتوفير المأوى    
ومع ذلك فهناك أدلة مقنعة موثقة تخص اآلثار في جميع هذه           . وخـدمات أخرى أو تأتي في سياق معين       

وهـذه المـزايا غيـر المباشرة ال تحدث أوتوماتيكيا حيث أنها تعتمد على وفرة الخدمات                . المجـاالت 
القدرة على اتخاذ قرارات مناسبة والبـضائع، عـن المعـارف المـتاحة لتحديد أولويات هذه النفقات، و         

 . للنفقات

ومـن أسـباب اسـتهداف النساء بدال من الرجال، وجود الدليل الواضح أن التحسنات اإلقتصادية التى                 
تحرزها المرأة تؤدى إلى تحسنات أكبر من ناحية رفاهية كل األسرة، خاصة عندما يصاحبها تحسن في                

دود لألسر بتحسين رأس المال البشري الذى يؤدى الى         ويسمح التمويل المح  . مـستوى تمكـين المـرأة     
  ٢٩.تحقيق تطورات فى القدرات على رفع مستوى المعيشة فى الحاضر والمستقبل

وتبدو اآلثار .  تقدما إيجابيا فى تلبية اإلحتياجات األساسيةCRECER و SHAREأحـرز زبـناء كل من  
عنصر التوعية بتشجيع الزبناء على      حيث يتضمن برنامج هذه المؤسسة       CRECERأكبـر بـين زبناء      

 .استغالل العوائد االقتصادية في تحسين التغذية واستخدام الخدمات الصحية

أفراد أسر   وبالمثل فإن .  أكثر الى زيارة العيادات ذات الخدمات الجيدة       SHAREيمـيل زبـناء      •
ر عكس أفراد   الـزبناء الناضجين يميلون إلى زيارة العيادات الخاصة ذات الخدمات الجيدة أكث           

ويعزى هذا التحسن الى زيادة المدخرات وبالتالي       %). ٦٩مقابل  % ٨٤(أسـر الـزبناء الجدد      
ولم تظهر المشاركة فى البرنامج أى . وفـرة النقد الالزم لدفع تكاليف اإلحتياجات غير المتوقعة    

 .تغير فى السلوك فيما يتعلق بتنشئة األطفال
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فلهم . لفترات الشح الغذائي مقارنة بمن هم غير زبناء        أكبر قدرة على التصدي      CRECERزبناء   •
 والقروض الداخلية   CRECERقروض   القـدرة علـى شراء األغذية بكميات كبيرة مستخدمين        

بيد أنه لم يظهر ما يثبت حدوث أثر من حيث األمن الغذائي            . لمـصرف القـرية أو المدخرات     
إللمام بالسلوكيات والممارسات    يؤدي إلى ا   CRECERوجانب التوعية في برنامج     . للعـائالت 

وقد تبين بشكل واضح تحسن المعارف فيما يتعلق        . الحاسـمة فـي مجالـي الـصحة والتغذية        
أما مدى استثمار هذه المعارف، فقد تبين       . بالـرعاية الصحية وتغذية األطفال لدى جميع الزبناء       

. ى التطبيب والملبس  أميل إلى إنفاق األموال عل   CRECERكما أن زبناء    . أنـه لـم يكن كافيا     
وتعـزى كل هذه اآلثار جزئيا الى تضمين المنهجية المتبعة عنصر القروض الداخلية التي تتيح               
اإلنفاق في الحاالت الطارئة، وكذلك إلى تحسين التدفق النقذي المقترن بأنشطة االتجار، فضالً             

 . عن إمكانيات االدخار واللجوء إليه

 اآلثار اإلجتماعية

فز وراء استهداف المرأة من قبل العديد من مؤسسات التمويل المحدود له فائدته على أساس               إذا كان الحا  
أن المرأة اكثر التزاما وأهالً للثقة وطيعة، فإن هناك حوافز هامة أخرى تقوم على ضرورة التأثير على                 

ة تناولت تطوير   وهناك مؤلفات كثير  . فالنساء بصفة عامة أكثر حرمانا وتهميشا وأفقر من الرجال        . الفقر
وبعد استعراض تلك   . المـؤهالت االجتماعـية للمرأة أو رأس مالها وتمكينها من خالل التمويل المحدود            

 إلى أن التمويل المحدود يرسخ ويعزز المؤهالت اإلجتماعية         ٣٠"كوهين"و" سيبستاد"المـؤلفات، خلـص     
 في بعض الحاالت، وعادة ما      وتختلف هذه اآلثار بل وتثير الجدل     . للمـرأة وتمكيـنها مـن جوانب عدة       

 . تتوقف على الطريقة المتبعة فى توصيل خدمات التمويل المحدود

وتؤثـر التغيرات اإلقتصادية على العالقات اإلجتماعية وعلى مدى اإلحساس بالرفاهية والثقة بين زبناء              
رامج التمويل  يمكن أن تتأتى اآلثار أيضاً من المشاركة فى عملية وضع ب          . مؤسـسات الـتمويل المحدود    

المحـدود والطـريقة التـى تعتمدها مؤسسات التمويل المحدود في توصيل خدماتها ومدى جمعها بين                
وقد تفضي التغيرات اإلقتصادية الى تمكين المرأة من اتخاذ المزيد من           . الخـدمات المالية وغير المالية    

 المجتمعية بصورة أوسع، أو القـرارات اإلقتـصادية داخـل األسرة، وإلى زيادة مشاركتها فى األنشطة     
كما أن المهارات والخبرات المكتسبة من خالل المشاركة فى         . تعاملهـا مـع الـسلطات خارج المجتمع       

برامج التمويل المحدود، وخاصة تلك التى تركز على العمل الجماعى، قد تؤدى الى تغير نظرة الفقراء                
على سبيل المثال التأثير على     (خل األسرة   إلـى أنفـسهم وتمـنحهم القدرة على التفاعل مع اآلخرين دا           

، أو فـي إطـار المجـتمع المحلي أو في إطار أوسع في الهيئات السياسية     )العالقـات بـين الجنـسين     
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وقدرة الزبناء على التعامل على قدم المساواة مع اآلخرين في مجتمعهم المحلي قد يعزز              . واإلجتماعـية 
 .عالقاتهم االجتماعية

 النساء حصراً، وقد كانت كلتاهما فعالة في التأثير إيجابياً على الوضع            SHARE و CRECERتـستهدف   
 .االجتماعي والتمكيني غير أن درجة التميكن تعتمد إلى حد كبير على طريقة تنفيذ البرنامج

تحدث التغيرات على مستوى    .  عن طريق المشاركة فى البرنامج     CRECERتمكين زبونات    •
وفي قياس لدرجة التمكين حسب مكانة المرأة وعالقاتها        . يالعائلـة ومستوى المجتمع المحل    

على  (٤,٢اإلجتماعـية فـى المجـتمع المحلي، حصلت الزبونات فى المتوسط على درجة              
 ٢,٨ و ٢,٦بينما أحرزت غير الزبونات ومجموعة المقارنة       )  هي الدرجة العليا   ٧أساس أن   

واضحة فيما يتعلق باتخاذ القرار     وعلى مستوى األسرة، لوحظت آثار إيجابية       . على التوالي 
كما لوحظ أثر محدود في قدرة      . بشأن النفقات الذي يعود عادة إلى الرجل، في إصالح البيت         

وعلى مستوى  . المـرأة على إسماع صوتها داخل العائلة أو في المسؤوليات المتصلة بالعمل           
سداء المشورة فى   المجتمع المحلي تميل المشاركات الى العضوية فى مجموعات مجتمعية إل         

 . األمور الصحية أو التغذوية أو األنشطة المدرة للدخل

، وإن ظلت درجة التمكين     SHAREازداد اإلحساس بالثقة بالنفس وتقدير الذات لدى زبونات          •
 ولم تحدث سوى تغيرات طفيفة على مستوى        .31علـى مـستوى المجـتمع المحلي ضعيفة       

اركن فى اتخاذ القرار مع األزواج فيما        زبونة أنهن يش   ٢٤ من   ١١األسـرة، حـيث ذكرت      
من النساء أنهن يتخذن بعض     % ٤٠وأفادت نسبة   . يخـتص اسـتخدام القـرض واألربـاح       

وعلى مستوى المجتمع المحلي،    . القـرارات الشخـصية البسيطة ولو أنها قرارات محدودة        
سسة والعمل االجتاعي ليس من أهداف مؤ     . فاألثـر فـي مجـال تمكين المرأة منعدما تماما         

SHARE .كما أن البرنامج ال يظهر أي بوادر تغيير في وضع الزبناء المعرضين للهشاشة. 

 األثر على المجازفة والهشاشة

ركـزت الدراسـات الحديـثة ألثر التمويل المحدود بشكل أكبر على دور الخدمات المالية فى الحد من                  
أن تؤثر سلباً أو إيجاباً على نواحي عديدة     فبوسع الخدمات المالية     ٣٢.المخاطـر والهشاشة بالنسبة للزبناء    

ومن تم فإن التمويل المحدود     . وال يقتصر تأثيرها هذا على إنشاء المقاوالت الصغرى       . مـن حياة الزبناء   
فهو يتيح مكافحة الفقر بصورة شمولية من خالل دعم الزبون في سبيل            . يعد أداة مهمة في بناء القدرات     

خ التمكين اإلجتماعى واإلقتصادى، وإبراز طاقات وقدرات الزبناء على         العيش والحد من الهشاشة وترسي    
 .تحقيق أهدافهم، والتقليل من فرص التعرض للهشاشة وتعزيز التمكين االقتصادي االجتماعي
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وحتـى فـي الحاالت التي لم تُدر فيها عوائد صافية فى الدخل، يمكن التأثير بفعالية من حيث الحد من                    
جاد مصادر دخل منتظمة وموثوقة ومتنوعة ومرنة، وإتاحة سالسة اإلستهالك،          الهـشاشة مـن خالل إي     

 ويحد أثر هذه    ٣٣.وزيـادة المدخرات واألصول، وتنويع خيارات اإلقراض، وتحسين إدارة أموال األسرة          
التغيرات مجتمعة، مشتركة من مخاطر حدوث أزمات وطوارئ، وتزيد من قدرة الزبناء على مواجهتها              

ومن النادر جداً أن يفشل زبناء مؤسسات التمويل المحدود، ذوي المهارات العالية، في             . عـند حـدوثها   
واالدخار يحد من الهشاشة ويتيح     . تدبيـر مداخـيلهم المتـنوعة نتيجة لسوء اإلدارة أو أزمات خارجية           

ت التخطـيط ألمـوال األسرة وإدارتها، ويؤدي إلى سالمة نمط االستهالك، ويمكن من تكييف االحتياجا              
 . المتوقعة بحسب دورة الحياة، ومواجهة األحداث السلبية غير المتوقعة واستغالل الفرص

كما أن  . ويمكـن أن يوفر قطاع التأمين مبالغ مالية محددة يمكن صرفها لتلبية االحتياجات غير المتوقعة              
وال الصحية  زيـادة اإلنفـاق على الغذاء والصحة واإلسكان والتعليم وغير ذلك يؤدي الى تحسين األح              

كما أن  . لألفراد واالرتقاء بمهاراتهم لكونهم يعيشون في بيئات أكثر أمانا وقادرون على مواجهة المشاكل            
العالقات االجتماعية التي تنشأ من خالل التفاعل داخل المجموعات يعني تزايد عدد األفراد للمساعدة في               

راء على طلب الدعم الخارجي وعلى المطالبة       كما أن التمكين يحسن بدوره من قدرة الفق       . حالة األزمات 
 . بالخدمات التى يحق لهم االستفادة منها

ويعتبـر هـذا الحد من المخاطر والهشاشة أساسياً في تخفيف حدة الفقر، ليس فقط من حيث الدخل على              
لتي المـدى القـصير أو عـدد ونوعية الوجبات، ولكن فى العديد من العوامل الهيكلية البعيدة المدى، وا                 

 تثبت  AIMSالتقييمات الثالث لـ    " أن   ٣٤"سيبستاد"و" سنودجراس"ويستنتج  . تؤدي إلى فقر جيل بعد جيل     
" سيبستاد"وبالطبع يخلص   ." ألنه يحد من الهشاشة   ... الـذي يلعـبه التمويل المحدود     " الوقائـي "الـدور   

لظروف من أثره على     إلى أن أثر التمويل المحدود على الهشاشة أثر أعم وأقل خضوعاً ل            ٣٥"كوهـين "و
 . الفقر الناجم عن قلة الدخل

 ليـست لهما نفس الفاعلية الممكنة المذكورة أعاله، إال أنه من  SHARE و CRECERبالـرغم مـن أن  
. الواضح وأنهما تؤثران إيجابيا على عدد من المجاالت التى تعمل مجتمعة على الحد من هشاشة الزبناء               

المدخرات وتحسين مهارات اإلدارة المالية وإدارة األعمال، تحد من         والـدخل المتزايد المتنوع، وتراكم      
الهشاشة وترفع من قدرة الزبناء على تلبية احتياجاتهم باالعتماد على دخلهم ومدخراتهم المتزايدة أو على               

 . القروض

• SHARE:                تحـول الـزبناء إلـى االعتماد على مصادر دخل متنوعة ومجزية، وشهدوا زيادة فى 
وقد تضمنت عائالت الزبناء القدامى في      . وسالسة في اإلنفاق، وتراكما في المدخرات     المكاسـب،   

البـرنامج عـددا أكبر من األفراد ذوي الدخل الثابت والمصادر المتنوعة مقارنة بعائالت الزبناء               
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وأفـاد أكثر من نصف الزبناء الذين استجوبوا أنهم أنفقوا أرباح استثماراتهم في مناسبات              . الجـدد 
وأفاد نسبة الثلت أنهم أنفقوا     . لـية، وتجنـبوا بـذلك االقتراض الذي تتسبب فيه هذه المناسبات           عائ

الجـزء األكبر من القرض أو كل القرض على مناسبات مماثلة دون أن يتعرضوا ألي مشاكل في                 
 الهامة أنه جعل االدخار طوعياً دون أن يؤثر ذلك سلباً على            SHAREومن سمات برنامج    . السداد
من الزبناء أن المدخرات هى     % ٦٧، بل ساهم في إنعاشه حيث أفادت نسبة         )االدخار( الجانب   هذا

من الزبناء  % ٨٤العنـصر المفـضل ضـمن البرنامج مما أدى إلى تزايد األرصدة المدخرة لدى               
 . خالل العام السابق

• CRECER:    تكن لدى  ولم  ". مدخرين جدداً "ومعظمهم  . مـن الزبناء زيادة في مدخراتهم     % ٨٦ سـجل
ويعزى . وكان هذا إنجازاً رائعا في الحد من الهشاشة       .  مدخرات من قبل   CRECERمن زبناء   % ٧٨

هـذا الـنجاح جـزئياً إلى آلية التمويل الداخلي التي حفزت على اإلدخار، حيث حصل الزبناء على                  
إلى بيع  وقد بين تقدير األثر أيضا أن المشاركين كانوا أقل ميال           . حـصص حـسب المـبالغ المدخرة      

وبالرغم من أن   . الماشـية فى أوقات نذرة الغذاء وحبذوا استخدام أرباح مشاريعهم أو طلبوا قروضاً            
فقط % ٢٢غالبية العائالت من جميع الفئات تواجه بصفة منتظمة من صعوبات فى موسم الجوع، فإن               

ساعدهم ذلك  و). من مجموعة المقارنة  % ٤٥مقابل  ( يلجؤون الى بيع الماشية      CRECERمـن زبناء    
وتتوقف تفعيل هذه   .  علـى االحـتفاظ بأصـولهم اإلنتاجـية فـى أوقـات الـصعوبات اإلقتصادية              

من خالل خدمة مالية    (التشجيع على التنويع    : االسـتراتيجيات المالئمـة على عدد من العوامل التالية        
النقد الالزم  ، وإتاحة الوصول الى     )تناسـب األنـشطة غيـر الزراعية والتدريب على إقامة المشاريع          

للطـوارىء بوسـائل أخرى غير بيع األصول مثل الماشية، تخفيض اإلنفاق على األغذية والحد من                
انعدام األمن الغذائي عن طريق شراء كميات كبيرة من األغذية فى األوقات المناسبة؛ وتحسين التدفق               

 .  واإلدخارالنقدى العام لألسرة من خالل زيادة األرباح والحصول على قروض الطوارىء

 أوجه فعالية الخدمات غير المالية

: هـناك دلـيل واضـح علـى التآزر بين التمويل المحدود والجهود األخرى الرامية إلى الحد من الفقر                  
وقد " فالمزايا المتأتية من التمويل المحدود ومن التعليم األساسى، ومن الصحة األساسية، مزايا مترابطة            "

 إن  ٣٦". أثر كل هذه المجاالت قد يتزايد إذا ما قدمت تلك الخدمات مجتمعة            بين في إطار هذه البرامج أن     
الـتحدى الـذى يـواجه معظـم مؤسسات التمويل المحدود هو كيفية تقديم هذه الخدمات اإلضافية دون                  

أن فعالية مؤسسات   " على سبيل المثال إلى      ٣٧"جولي"يخلص  . اإلخالل بوظائفها األساسية ومواطن قوتها    
". حـدود الـتجارية تتدنى إذا وسعت نطاق أنشطتها ليشمل توفير خدمات جديدة غير مالية              الـتمويل الم  

وتمتنع معظم مؤسسات التمويل المحدود عن تقديم خدمات إضافية، بالرغم من أنها قد تلعب دورا ميسرا                
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وأغلبية المؤسسات مثل   . وتـساعد علـى إفادة الزبناء من خدمات توفرها مؤسسات أخرى أو الحكومة            
SHARE       هي التي تقدم خدمات غير مالية محددة منها مثالً تنظيم          " غرامين"، ومؤسـسات مماثلـة لبنك

ورش عمـل في مجال إدارة األعمال واإلدارة المالية أو عن مسائل التنمية اإلجتماعية مثل الممارسات                
 Freedom، وبعض المؤسسات المنتسبة إلى CRECERفي حين تقدم مؤسسات مثل . الصحية والتغذوية

from Hungerخدمات تعليمية متكاملة  . 

ويحـاول عـدد قلـيل مـن مؤسسات التمويل المحدود توفير مجموعة شاملة من الخدمات، ولكن هذه                  
.  فـى بـنغالديش نادراً ما تحقق االستدامة من الناحية المالية           BRACالمؤسـسات باسـتثناء مؤسـسة       

 هدفها الرئيسى هو الحد من الفقر، وتمكين المرأة، أو          وباإلضـافة الى ذلك، هناك منظمات إنمائية عديدة       
وال تتبع بالضرورة هذه    . النهوض بالمنظمات التي تهدف أساساً إلى تحسين وضعية المجتمعات المحلية         

المؤسـسات أفـضل الممارسـات في مجال توفير التمويل المحدود، خاصة من ناحية تحقيق اإلستدامة                
 . لى جدوى التآزر بين التمويل المحدود والجهود اإلنمائية األخرىالمالية، ولكنها تقيم الدليل ع

ويتم ذلك بصورة خاصة من أجل      .  جهدا ملحوظا إلدماج الخدمات التعليمية فى عملها       CRECERتـبذل   
وفي برنامج متكامل مثل برنامج     . ربطهـا بالخـدمات المالـية وزيـادة نطـاق ومدى اآلثار اإليجابية            

CRECER    آثار معينة الى مكون بعينه من مكونات البرنامج، غير أنه من الواضح              مـن الصعب ارجاع 
، خاصة من حيث زيادة     SHARE لهـا تأثيـر إيجابـي اجتماعي أعمق مقارنة بمؤسسة            CRECERأن  

 في نهاية المطاف هو التأثير إيجابيا       CRECERوهدف  . المعارف وتحسين الممارسات الصحية والتغذوية    
وبالرغم من أن اآلثار اإليجابية على الحالة التغذوية لألمهات لم   . ألمن الغذائي علـى الحالـة التغذوية وا     

تخـضع للقـياس إال أن هناك ما يثبت أن وزن األطفال قياساً إلى العمر اقترن بصورة ايجابية بنوعية                   
 .الخدمات التعليمية المقدمة

 األثر على المعدمين

فصل تمثلت في هذه الحاجة الى التركيز على دور التمويل          من األفكار الرئيسية التى تمحور حولها هذا ال       
المعدمين يمكنهم،  " أفادا أن    ٣٨"هيلي"و" موردوك"بالرغم من أن    . المحـدود في تلبية احتياجات المعدمين     

اآلثار " يعتبران أن    ٣٩"سيبستاد"و" سنودجراس"، إال أن    "دون أدنـى شـكك اإلستفادة من التمويل المحدود        
هامش لزيادة جدوى   "، مما يوحي بوجود     "ائالت األفقر المشمولة بالدراسة كانت ضعيفة     اإليجابية على الع  

وإذا استعرضنا مثال المؤسسات التي شملتها دراسة الحالة التي         ". المنتجات والخدمات المقدمة لهذه الفئة    
عن اآلثار   هي المؤسسة الوحيدة التي تقدم بيانات        SHAREتركز بقوة على احتياجات المعدمين، نجد أن        

أما تقييم األثر لـ    . تبـين ما إذا كانت هذه اآلثار تختلف بين الفقراء وغير الفقراء والمعوزين والمعدمين             
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CRECER                من زبناء  % ٣٤ فيغطـي كـل فئات الزبناء دون تحديد، وبالتالي يصعب أن نالحظ مثالً أن
CRECER 40الفقراء، بشكل غير متناسب الذين لم يحققوا زيادة في الدخل ينتمون إلى فئة معينة من . 

 بوضوح أن الزبناء المعوزين يستفيدون من خدمات تلك         SHAREويبـين الدلـيل الـذي اسـتقيناه من          
. وأثر هذه الخدمات في الواقع أكبر على أوضاع المعدمين منه على أوضاع الزبناء األقل فقراً              . المؤسسة

. يرا إيجابيا في أوضاعهم من مجموع الزبناء      تغ% ٧٦الزبناء المعوزين مقابل     من% ٨٩فقد شهد نسبة    
من فئة  % ٢٨، في حين انتقلت نسبة      "متوسطي الفقر "إلى فئة   " المعوزين"من فئة   % ٦٠وانـتقلت نسبة    

كما أن احتماالت مغادرة البرنامج ليست أعلى بين الزبناء المعوزين          ". غير الفقراء "الى فئة   " المعـوزين "
 لم تنجح في الوصول إلى المعوزين فحسب وإنما         SHARE ومن ثم فإن     مـنها لـدى الزبناء األقل فقراً،      

 . نجحت أيضاً في استمرار مشاركتهم في البرنامج لمدة طويلة ضماناً الستفادتهم من اآلثار اإليجابية

 انسحاب الزبناء من البرنامج واآلثار السلبية

ناك كتابات عديدة تناولت أشكاال لهذه      وه. يعتبـر االئـتمان دينا ولذلك قد ينطوي على آثار سلبية كبيرة           
اآلثـار مثل فشل المشروع، والمديونية، وزيادة الهشاشة، وزيادة التوترات اإلجتماعية والعائلية والتأثير             

ومعظم . وتحدث هذه اآلثار بالفعل، ولكن، يبدو بوجه عام أن نطاقها محدود          . الـسلبي على تمكين المرأة    
فعلى سبيل  .  إلى نتائج إيجابية أو إلى نتائج ال عالقة لها بهذه اآلثار           تقديـرات األثر التي أجريت تخلص     

وجود أدلة محدودة على أن للمشاركة فى برامج التمويل المحدود أثر            "AIMSالمـثال، بيـنت تقييمات      
 كما أن البحوث التي أجريت لغرض إعداد التقرير عن التنمية في العالم             ٤١].الفقيرة[سلبي على العائالت    

 فى البرنامج   الباقين بيد أن معظم تقييمات األثر تتناول الزبناء         ٤٢. حدوث آثار إيجابية بصفة عامة     بيـنت 
فكلما ارتفعت نسبة المنسحبين من البرنامج، كلما ارتفع عدد الزبناء القدامى غير المشمولين بتقييم              . فقط

 السلبية المتمثلة في فشل     التجارب: وتـضمنت األسـباب الشائعة النسحاب الزبناء من البرنامج        . األثـر 
المـشروع، زيـادة عـبء العمـل على المرأة، الصراع داخل األسرة أو بين المشاركين في البرنامج،       

 . 44 ولذلك قد تشكل نسب المنسحبين المرتفعة من البرنامج مؤشرا إلى اآلثار السلبية٤٣.ومشكالت الدين

، ولذلك  )تحسب على أساس سنوى   % ١٧( الذين ينسحبون من البرنامج مرتفعة       SHAREونـسبة زبناء    
ونسبة زبناء  . كـان مـن المهـم لـدى تقيـيم األثر إجراء مقابالت مع عدد كبير من الزبناء السابقين                  

CRECER      ولذلك لم يدرج الزبناء القدامى فى العينة المستخدمة        45 المنـسحبين مـن البرنامج منخفضة  .
ي إلى أن هذا األثر يحدث بالفعل ولكنه قليال ما          وتـشير المقابالت التى تناولت بصفة خاصة األثر السلب        
 .يكون حادا وتأثيره ال يشمل إال أعداداً ضئيلة من الزبناء
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 أثراً سلبياً ضعيفا على الزبناء القدامى، ولكن أعداداً كبيرةً منهم لم            SHAREتحـدث برامج     •
عن حدوث  فقط من الزبناء الذين استجوبوا      % ١,٦فقد أفادت نسبة     .تـستفد مـن البرنامج    

غير أن أعدادا كبيرة منهم ال ينخفض مستوى فقرهم بسبب          . تغييـرات سـلبية فـي فقرهم      
٤١، مع نسبة    %١٧ نسبتهم   SHAREونسبة المنسحبين من برنامج     . انسحابهم من البرنامج  

أعزت % ٣٣مـن الـزبناء السابقين أفادوا أنهم غادروا بسبب فشل مشاريعهم، ونسبة             % 
فقط أفادوا أنهم لم    % ٦نسبة  . تغيير في دخلهم أو إلى انخفاضه     االنـسحاب إلى عدم حدوث      

 . يستفيدوا إطالقاً من مشاركتهم في البرنامج

• CRECER :        عن انخفاض في % ٧وأفادت نسبة    تعـرض عدد قليل من الزبناء آلثار سلبية
الـدخل في حين لم تسجل أي حالة إحجام عن تسديد الديون، كما كان معدل االنسحاب من                 

 . نامج منخفضاًالبر

هل يمكن لمؤسسات التمويل المحدود أن تصل إلى المعدمين وتحسن أوضاعهم 
 وأن تحقق اإلستدامة المالية فى نفس الوقت؟

يوضـح الجـزء الـسابق أن مؤسسات التمويل المحدود يمكنها الوصول فعال الى المعوزين وأنه بوسع                 
خدمات المالية، وأن التمويل المحدود ينبغي أن يكون        الزبناء المعوزين االستفادة من مجموعة كاملة من ال       

وأنتقل اآلن الى التساؤل عما إذا كانت مؤسسات        . عنـصراً محـوريا مـن استراتيجيات الحد من الفقر         
التمويل المحدود التى تستهدف الحد من الفقر والمصممة بحيث تستطيع الوصول الى المعوزين وتحسين              

ى النمو لكي تصل إلى أعداد كبيرة من الزبناء وتحقق اإلكتفاء الذاتى            أمـوالهم قادرة في نفس الوقت عل      
 .المؤسسى والمالي

 إيصال الخدمات إلى الفقراء وتحقيق اإلكتفاء الذاتى المالي 

يـنطوي هذا التساؤل في جوهره على اختالف أساسى فى الرأى حول ما إذا كان ينبغي توجيه التمويل                  
 الفئات المقصاة من القطاع المصرفي الرسمي، أو نحو تقديم          المحـدود نحـو إنـشاء مؤسـسات تخدم        
إرساء قطاع للتمويل المحدود    "ويؤكد مؤيدو الرأي األخير أن      . الخـدمات المالية من أجل الحد من الفقر       

 ٤٦".على نطاق واسع أمر لن يتحقق إال بنهج النظم المالية

 حتى تستطيع الوصول الى أعداد كبيرة من      تحـتاج مؤسسات التمويل المحدود الى تحقيق االكتفاء الذاتى        
. الزبناء، على أال يكون االكتفاء الذاتي على حساب الفوائد التي يجنيها الزبناء من حيث الحد من فقرهم                

وتـستفيد حملـة منتدى االئتمانات الصغرى إلى االعتقاد أنه بإمكان مؤسسات التمويل المحدود أن تخدم                
وتعرض ورقة صدرت ألغراض الحملة استناداً      . لذاتى فى نفس الوقت   زبـناء معوزين وتحقق االكتفاء ا     
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إلـى دراسات أكاديمية ودراسات حاالت مفصلة ثالثَ مؤسسات تمويل محدود هي في طور تحقيق هذا                
 وتخلـص تلك الورقة إلى عدم وجود تعارض بين التأثير على الفقر ونمو مؤسسات التمويل                ٤٧.الهـدف 

وتستطيع المؤسسات التي تخدم زبناء معوزين أن تحقق االكتفاء         .  من الزبناء  المحدود، لتخدم عدداً كبيراً   
وهكذا فإن فئة الزبناء ليست هي التي تحدد قدرات المؤسسة على تحقيق االكتفاء الذاتي              . "الذاتـي الكامل  

 في   ووردت ٤٨.المالي المؤسسي وإنما مدى التصميم واإلدارة الجيدين للخدمات المالية في إطار برامجها           
 ١١٤فعلى سبيل المثال أوضح تحليل الـ       . اآلونـة األخيـرة أدلـة مـوثقة إضافية تثبت هذا االستنتاج           

أنه ) Microbanking Bulletin(مؤسـسة للتمويل المحدود ورد في نشرة المعامالت المصرفية المحدودة  
لمعوزين، فجاء في   ال يـوجد دلـيل على أن مؤسسات التمويل المحدود ال تستطيع التعامل مع الزبناء ا               

وتوحي البيانات أنه من الممكن تقديم قروض صغيرة جدا مع تحقيق اإلكتفاء الذاتى             : "النـشرة مـا يلي    
وأن المؤسـسات المتواضعة تستهدف النساء بصورة أكثر فعالية من البرامج المستدامة التى             ... المالـي 

 ٤٩".تقدم قروضا أكبر

، وهى أفضل ثالث درجة على مقياس من        G4استثمار تبلغ    أداءا ماليا رائعا مع درجة       CRECERتحقق  
 :، وتحقق هذا األداء على النحو التالي50PlaNetFinanceعشر درجات، وضعته 

 )على التوالى% ١٠٠و % ١٠٢ (اكتفاء ذاتى تشغيلي ومالي •

 بأنها جيدة جدا، حيث أن عنصر       CRECERقيمت حافظة   : أداء جـيد مـن حيث اإلقراض       •
وتشجع منهجيتها في اإلقراض    %. ٠,٢٦ يوما بنسبة    ٣٠للحافظة تزيد عن  المخاطرة بالنسبة   

علـى الملكية وتردع عن التخلف في السداد عن طريق منح الزبناء فرصة لتوليد أرباح من          
 . القروض الداخلية، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الزبناء الذين يبقون في البرنامج

 بصورة واضحة في    CRECERتحسنت ربحية   : فـتح آفاق طويلة المدى للكفاءة والربحية       •
، مما أدى الى تحقيق عائد إيجابي لألموال الذاتية قبل التعديالت، ولكنها كانت             ٢٠٠١عـام   

تحسنت الكفاءة اإلدارية بفضل الزيادة     . ٢٠٠١ما تزال غير مربحة بعد التسويات في العام         
 فى السياسة بالتقليل     وأيضا نتيجة للتغيير   ٢٠٠١ و   ٢٠٠٠فـى أنشطة اإلقراض بين عامى       

. مـن وتيرة اإلجتماعات بين مروجي المصارف القروية حيث أصبحت تعقد كل أسبوعين            
 في درجة أدنى من نظيراتها من حيث        CRECERمن الكفاءة اإلدارية صنفت     % ٣٩وبنسبة  

، باإلضافة الى   )المالية واالجتماعية (الفعالـية، لكـن ذلـك يعـزى الى مهمتها المزدوجة            
 تسير على الطريق الصحيح نحو      CRECERوهكذا يبدو أن    . ا المـناطق الريفية   اسـتهدافه 

تحقـيق المـزيد مـن الـربحية مع االحتفاظ باإلكتفاء الذاتى، شريطة أن تستمر فى زيادة                 
 . أنشطتها اإلقراضية مع الحد من تكاليف التشغيل
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 جيدة مع    عالقات CRECERأرست  : التـزام قـوى بتمويل األنشطة مع األموال التجارية         •
واعتمادها المحدود على الجهات المانحة أتاح لها اعتماد استراتيجيات         . المصارف التجارية 

 .واضحة في زيادة اإلكتفاء الذاتي

 هيكل إداري قوى أساسه فريق إدارى       CRECERلدى  : إدارة سـديدة ومزايا إقامة تحالفات      •
 .كفء ومجلس ادارة ملتزم ومحنك

الخالص من  "ما فتئت مؤسسة    :  العالمي CRECER دور داعـم رئيـسي لـشريك مؤسسة        •
  تقدم دعماً كبيراً من حيث ضمان القروض التجارية وتقديم Freedom from Hunger"الجوع

 . 51المساعدة الفنية وخبرة بحثية وتنموية متينة

عن أدائها في مجال    ) α+ (+ درجة  ألفا   52M-CRIL أداءا ماليا رائعا، حيث منحتها       SHAREتحقق  
الدرجة  (mfR1مـن سلم تتراوح درجاته بين        (”mfR“ درجـة    53CRISILثمار ومنحـتها    االسـت 
 )) :الدرجة األدنى (mfR10و) األعلى

 ).على التوالى% ١٠٠و % ١٠٧(اكتفاء ذاتى تشغيلى ومالي  •

وعنصر المخاطرة بالنسبة   %: ١٠٠نسبة السداد    أداء ممتاز في مجال اإلقراض حيث تبلغ       •
، تُعزى إلى سياسة الصرامة     %٠بنسبة  )  يوماً ٣٠زيد عن   ت( مخاطـرة    SHAREلمحفظـة   

الـسائدة لـدى المؤسـسة، وذلـك في المرحلة التي تسبق منح القرض التي تتشكل خاللها                 
ومن العوامل األخرى التى تساهم فى هذا األداء الرائع         . المجموعات ويقدم خاللها التدريب   

بما في ذلك مسئوليتهم عن مسك      (عامـل اإلشـراف المكـثف من قبل الموظفين الميدانيين           
، والـدفعات األسـبوعية الصغيرة، وسياسة إقصاء أفراد المجموعة المتسببين في         )الدفاتـر 

 . المشاكل، أو إقصاء مجموعة بأكملها فى بعض الحاالت

 فى اإلفادة من    SHAREنجحت  : جمـع األمـوال بطـريقة جيدة وهيكل رأس المال الجيد           •
، كما كانت تقوم أيضا بحشد      )SIM(ين جمعية فرعية    مدخـرات األعـضاء عن طريق تكو      

 ١ تجاوز رأس المال المدفوع      ٢٠٠١مارس  /نسبة من رأس المال من أعضائها؛ وحتى آذار       
 نسبة أيضا SHAREكما نجحت . منه% ٩٩ SHARE مليون دوالر أمريكي، يمتلك زبناء 

 ٣ حوالي   فـى حشد أموال خارجية كبيرة من جهات مانحة ومن مصارف، حيث اقترضت            
 .٢٠٠١مارس /ماليين دوالر أمريكي من ثمانية مقرضين حتى آذار

فقد ارتفع عدد   .  على المستويين المؤسسي واإلداري    SHARE تتزايد كفاءة    :زيـادة الكفـاء    •
، كما  ٢٠٠١مارس عام   / زبون حتى آذار   ٣٤٣ الى   ١٣٤الـزبناء لكل موظف ميدانى من       



 ٣٧

 ١٩,٩٨٧ دوالرا أمريكيا الى     ٦,٤٥٥ ارتفعـت حافظـة اإلقراض لكل موظف ميدانى من        
ولكنها % ١٩و  % ٢٥وتحـسنت الكفـاءة اإلدارية بنسب تراوحت بين         . دوالرا أمـريكيا  

وسجلت تكلفة الوحدة الُمقتَرضة من األموال      . ٢٠٠٢في أبريل   % ٢٥ارتفعـت لتصل إلى     
ويبدو أن األسباب   . ٢٠٠١ فى نوفمبر    ٠,٠٧، حيث بلغت    ١٩٩٩انخفاضـاً مطـرداً مـنذ       

 التي تستند إلى النظم المتينة      SHAREألساسـية لهـذه العافية المالية تكمن في استراتيجية          ا
، وفي تأكيدها على االنضباط، وأيضا في نهج        ١٩٩٧التـي وضـعتها قبل التوسع في عام         
 . الحد األدنى في تقديم الخدمات المالية

اف األثر، وتوسيع نطاق مكافحة تحقيق التوازن بين أهد: تكالـيف وفوائد العمل مع أفقر الفقراء   
 الفقر، واالكتفاء الذاتي

فهما تحققان توازناً يصعب تحقيقه بين      .  مؤسستان مثيرتان لإلعجاب   CRECER و SHAREمؤسـستا   
األداء المالـي المتميـز وإيـصال الخدمات إلى المعدمين فى بلدانهم والتأثير بفعالية كبيرة في حياة                 

ؤسسات التمويل المحدود التي تركز على مكافحة الفقر أن تحقق أداءا           وهذا يبين أنه بوسع م    . الزبناء
غيـر أن من المحتمل أن ينطوي السعي إلى تحقيق هذه األهداف على تعارض بين               . مالـيا متميـزاً   

وتختلف طبيعة هذا التعارض باختالف السياقات، واألبحاث التي تناولته         . األهداف اإلجتماعية والمالية  
 .  ا الفصل إلى إعطاء بعض المؤشرات إلى مكامن البدائل والمزاياويهدف هذ. نادرة

 تكاليف التركيز على مكافحة الفقر

فعملية تحديد احتياجات الزبناء المعوزين     . قد يؤدي التركيز على الفقر إلى تكبد تكاليف في مجاالت عدة          
ء يقتضي اإلعداد واإلشراف    كما أن استهداف الفقرا   . واسـتهدافهم تتطلب من الموظفين الكثير من الوقت       

فالفقراء جدا غالباً ما يعيشون في مناطق بعيدة، يصعب الوصول اليها أو            . علـى الموظفين لمدة طويلة    
ولدى الوصول الى المعوزين من     . ذات كـثافة سـكانية ضـعيفة، مما يرفع تكاليف اإلشراف والتشغيل           
. ج الى مستويات كبرى من الدعم     المـرجح أن يحـصلوا على قروض صغيرة تولد دخال ضعيفا وتحتا           

ومـن شـأن زيادة المرونة في الخدمات المالية وإضافة خدمات غير مالية أن يزيد من فعالية مؤسسات                  
غير أن توفير هذه الخدمات     . التمويل المحدود في إيصال الخدمات إلى الفقراء والتأثير إيجابيا في حياتهم          

 .قد يكون مكلفاً ومعقدا

 كيز على مكافحة الفقرتخفيض تكاليف التر

تتبنـى مؤسـسات الـتمويل المحدود التى تركز على مكافحة الفقر عددا من اآلليات تهدف إلى تخفيض          
 والمؤسسات األخرى التي    CRECERوتقدم  . التكالـيف اإلضـافية المقترنة بالتركيز على مكافحة الفقر        
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 خدمات غير مالية متخصصة ضمن      تـستخدم منهجـية االئـتمان مع التعليم مثاال هاما عن كيفية ادماج            
ويـرد شرح ذلك بالتفصيل فى الفصل الثاني من إعداد          (عملـياتها دون أن يكلـف تكالـيف ضـخمة           

Christopher Dunford (     وتحققـت اسـتدامة خدمـة التعلـيم التي تقدمها مؤسسةCRECER في إطار 
من إجمالي مصروفات   % ٦بـرنامجها بـإدراج تكلفـته في نسبة الفائدة، حيث تكلف هذه الخدمة نسبة               

وفي نفس الوقت تظل التكاليف الهامشية اإلضافية منخفضة حيث أن نفس الموظف الميداني             . التـشغيل 
 بصفة  CRECERتعمل  . يقدم كال من الخدمات التعليمية والمالية أثناء اإلجتماع الدوري لمصرف القرية          

ريق العمل أيضا فى بعض المناطق القريبة       أساسية فى المناطق الريفية النائية، ولكنها تعوض ذلك عن ط         
وتحافظ على مستوى تركيزها على     . من الحواضر ذات الكثافة السكانية العالية التي يسهل الوصول إليها         
للمقترضين في األرياف   % ٣٠و% ٧٠الفقـر مـن خـالل تخـصيص نـسب للمقرضين تتراوح بين              

 . ض الفرديةومن المزمع تبادل الدعم أيضا عن طريق القرو. والحواضر

 فوائد التركيز على مكافحة الفقر

بالـرغم مـن أن التركيـز على مكافحة الفقر تترتب عنه تكاليف، فإن هذه التكاليف تعوض إلى حد ما                    
فالقطاع يستهدف النساء، على سبيل المثال، ألنه من الشائع أن ذلك           . بالفـوائد الـناجمة عن هذا التركيز      
 .يتمخض عن فوائد مالية واجتماعية

فمؤسسات التمويل  . وتتأتـى أبـرز الفـوائد غير القابلة للتحديد الكمي من تقديم خدمات مناسبة للسوق              
المحدود التى ال تنوع خدماتها وفقاً الحتياجات الفئات المختلفة من الزبناء تفتقر إلى الكفاءة وستدرك أن                

ول خطوة يمكن أن تتخذها     وبناء على ذلك، فإن أ    . أداء زبـنائها أضـعف ممـا لـو تم تنويع الخدمات           
مؤسـسات التمويل المحدود تتمثل في فهم طبيعة أسواقها بشكل أفضل والتأكد من أنها تتضمن المنتجات                

، على سبيل المثال، بتقديمها     CRECERفمؤسسة  . والخـدمات المناسـبة للزبناء الذين تود التعامل معهم        
مجتمعات محلية  بعيدة، تمكنت من إيجاد موطئ        خدمات تلبى احتياجات الزبناء األكثر فقرا وبالعمل فى         

قـدم داخـل أسـواق قليلة هي مؤسسات التمويل المحدود األخرى التي تعمل فيها، حيث غالباً ما تكون                   
 تحقيق معدالت نمو عالية في أسواق       CRECERولهذا تستطيع   . المؤسـسة األولى التي تلج تلك األسواق      

لحاد، حيث زادت استثمارتها المعلقة على سبيل المثال بنسبة    تختـرقها جهـات عديدة ويسودها التنافس ا       
 هذا النمو في فترة كانت تمر فيها        CRECERوقد حققت   . ٢٠٠٠ مقارنة بعام    ٢٠٠١فـى عـام     % ٢٥

العديـد مـن مؤسـسات التمويل المحدود فى بوليفيا بأزمات نتيجة تشكيل جمعيات المدنيين وكثرة عدد                 
 .الممتنعين عن السداد

وهؤالء . لمؤسـسات التـى تستهدف الزبناء المعوزين بدرجة كبيرة على نجاح هؤالء الزبناء            وتعـتمد ا  
غير أنهم يستخدمون   . يطلـبون قروضـاً صـغيرةً ذات نـسب فائدة ضعيفة ويحتاجون الى دعم كبير              
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وإذا نجحت مؤسسة ما    . مـواردهم المحدودة بصورة فعالة ولديهم قدرة على تحقيق الكثير بموارد قليلة           
مويل المحـدود في دعم المعدمين فى تجاوز الهشاشة والتأقلم مع الصدمات عند حدوثها فإن حظوظ                للـت 

. تحسين أحوال الزبناء ستكبر ويترافق ذلك مع تزايد احتياجاتهم وقدراتهم على استيعاب الخدمات المالية             
شاكل أقل  ومـن المرجح جدا أن تتحسن قدرتهم على االدخار والحصول على قروض أكبر ومواجهة م              

وهذا بدوره يفضي إلى النجاح المالي لمؤسسة التمويل        . وبالتالـي يـتقلص العـدد الالزم من الموظفين        
وتـشير أدلـة مستقاة من الشواهد أن الزبناء المعوزين أكثر التزاما تجاه مؤسسات التمويل               . المحـدود 

 المثال أن نسبة التأخر في       على سبيل  CRECERوتفيد  . . المحـدود وأقل ميالً نحو اإلمتناع عن السداد       
الذين ال يزالون   "دفـع القروض منخفضة جداً بين الزبناء المعوزين مشيرة الى مزايا التعامل مع الفقراء               

، وهو ما ينعكس في ارتفاع نسبة البقاء في البرنامج ضعف "متـشبثين بقـيم اإلحساس بالواجب واألمانة    
 التكاليف التي تتكبدها مؤسسة التمويل المحدود حينما        وقد يعني هذا انخفاض   . نسب المتأخري في السداد   

. وهكذا يتم تعويض ارتفاع التكاليف األولية بانخفاض في مرحلة الحقة         . تستقر أوضاع الزبناء المعوزين   
. ويتضح من ذلك أن استدامة مؤسسة التمويل المحدود تتوقف بدرجة كبيرة على استقرار أوضاع زبنائها              

 . يالء مزيد من العناية الحتياجات الزبناء أمر مطلوبولهذا فالتركيز على إ

فى جنوب أفريقيا عدد من النقاط الهامة التي يؤكد عدد          ) SEF(تثيـر تجربة مؤسسة المقاوالت الصغيرة       
ويتضمن الرسمان البيانيان أدناه بيانات عن برنامجى هذه        .  في تجربتها  CRECERمنها صحة ما شهدته     

تمت مواءمته مع بيئة جنوب أفريقيا      " غرامين" الذي يعد تكراراً لتجربة      MCPبرنامج  : المؤسسات وهما   
. ويـتعامل مـع زبناء ينتمون إلى مستويات فقر مختلفة، لكنهم في المتوسط، أقل فقراً من عامة السكان                 

 وهو برنامج يركز على مكافحة الفقر يعتمد منهجية مشابهة لتلك           TCP: والبـرنامج األخـر هو برنامج     
يتبعها البرنامج السابق، لكنه يركز بشكل كبير على مكافحة الفقر ويحدد حجم القروض وشروطها              التـى   

 .54بما يتناسب واحتياجات الزبناء المعوزين، وتقديم موظفيه دعماً أكبر

 

 مقارنة متوسط أحجام القروض). SEF(مؤسسة مؤسسة المقاوالت الصغيرة  ٥-١الشكل 
 دورة القرض ١*
 )TCP(محدود يركز على مكافحة الفقر برنامج تمويل  ٢*
 برنامج عادي ٣*
 برامج تركز على مكافحة الفقر  = TCP: مالحظة ٤*

 .٢٠٠٢أبريل /، نيسانImp-Actعرض قدم في االجتماع العالمي لمؤسسة : المصدر ٥*



 ٤٠

أقل ) TCP( أن متوسط حجم القروض فى البرنامج الذي يركز على مكافحة الفقر             ٥-١يوضـح الشكل    
بيد ). بافتراض تعادل نسب الفائدة   (أقل  ) الزبون(ولذلك يكون دخل الفرد     ) MCP(في البرنامج العام    منه  

أنـه بالـرغم من أن زبناء البرنامج األول يقترضون مبالغ أصغر بكثير في بداية األمر مقارنة، بزبناء                  
ويالحظ . 55بة للبرنامجين ، فإن معدالت نمو القروض المتوسطة تتعادل تقريباً بالنس        MCPالبرنامج الثاني   

تأخـر فعلي مدته دورتين من دورات القروض حيث تعادل قروض البرنامج األول المركِّز على مكافحة        
ويدل التعادل  . في دورة القرض األولى   ) MCP(في الدورة الثالثة قروَض البرنامج الثاني       )  TCP(الفقر  

قد يستغرق وقتا أطول لتحقيق االستدامة      ) TCP(فـي نسب النمو على أنه بالرغم من أن البرنامج األول            
 واحدة من   ٦-١ويتناول الشكل   . المؤسسية المالية مقارنة بالبرنامج الثاني فإنه يحققها في نهاية المطاف         

ويوضح أن نسب انسحاب الزبناء من هذا البرنامج        . على مكافحة الفقر  ) TCP(فـوائد تركيـز برنامج      
وتعزز معدالت االنسحاب المنخفضة هذه     . 56 في البرنامج الثاني   منخفـضة كثيراً وبشكل متواصل عنها     

 األداء المالي للبرنامج األول وتعوض إلى حد ما التكاليف المرتفعة للبرنامج الذى يركز على مكافحة 

 

 ، مقارنة نسب المنسحبين)SEF(مؤسسة المقاوالت الصغيرة  ٦-١الشكل 
 )TCP(ر برنامج تمويل محدود يركز على مكافحة الفق ١*
 برنامج عادي ٢*
 برامج تركز على مكافحة الفقر  = TCP: مالحظة ٣*
 .٢٠٠٢أبريل /، نيسانImp-Actعرض قدم في االجتماع العالمي لمؤسسة : المصدر ٤*

، مدعومة بتجارب مؤسسات تمويل     )SEF(وأثبتت دالئل مستقاة من مؤسسة المقاوالت الصغرى        . الفقـر 
وقد يكون  .  أقل ميالً إلى االنسحاب من البرنامج مقارنة بالزبناء األقل فقراً          أخرى أن الزبناء األكثر فقرا    

الـدعم الكبيـر الـذي يقدَّم لزبناء البرنامج األول من العوامل التي تسهم في تدني نسبة االنسحاب من                   
 . البرنامج

 

 57الممارسات الجيدة في التعامل المصرفى مع المعدمين: الجزء الثاني

أن التمويل المحدود   " إثبات استدامة التمويل المحدود للفئات األكثر فقرا      "األول بعنوان   بيـنت في الجزء     
 للمعوزين وأنه يؤثر إيجاباً وبشكل مستدام على حياتهم، من          - وهـذا ما يحدث فعال     –يمكـن أن ُيمـنح      

نوع وأعارض الرأي الشائع القائل بوجود عالقة بين مستوى الفقر و         . خـالل مؤسـسات مستدامة ماليا     
وفضالً عن ذلك، فاألمثلة المستقاة من الحاالت       . الخـدمات المالـية أو غيـر المالية التي يتعين توفيرها          



 ٤١

الدراسـية تفند االعتقاد بأن مؤسسات التمويل المحدود التي تستهدف الفقر اليمكنها تحقيق أداء مالي جيد            
 . كذلك

محدود التي تركز على الفقر وأساليب تقديمها       وأتناول بالبحث في الجزء الثانى تصميم خدمات التمويل ال        
. مـستنداً إلـى الدروس المستخلصة من الحاالت الدراسية وتجارب مؤسسات التمويل المحدود األخرى             

والحاالت الدراسية المنتقاة تعكس بالضرورة انحيازي في هذا البحث إلى مؤسسات التمويل الكبرى وإلى              
غير أنني أستدل بنهوج أخرى، وأناقش موضوعات       . جموعاتالمنهجـيات القائمـة علـى العمل مع الم        

وهناك عدد من المجاالت يؤدي فيها اإلبتكار والبحث الى         . متـصلة بمجمـوعة واسـعة من المؤسسات       
وتـناولت بصفة خاصة اآلليات التى تؤدي إلى اقصاء عدد كبير من المعدمين،             . تحـسين الممارسـات   

يفية تصميم الخدمات لجعلها أنسب وسبل تشجيع المعوزين على         والوسـائل التي تتيح إزالة الحواجز، وك      
 . المشاركة

 التغلب على اإلقصاء: استقطاب أفقر الفقراء 

إن الـتحدي األساسـي ألي مؤسسة تمويل محدود ترغب فى إحداث أثر إيجابي على الزبناء المعوزين                 
تصميم خدمات تكون أكثر استمالة وال يتعلق األمر ب. يتمـثل في جذب األشخاص المناسبين الى البرنامج      

. للمعدمين فحسب، وإنما أيضا بمعرفة الفئة التى تصل اليها الخدمات وتحديد سبب إقصاء بعض الشرائح              
ويعـد حجـم القرض المؤشر األكثر استخداماً لقياس مدى الوصول إلى الفقراء، كما أنه األكثر عرضة                 

فما من شك في أن حجم القرض مؤشر جيد         : مضللة وهو ما من شأنه أن يقود إلى استنتاجات          ٥٨.للـنقد 
على عدم إيصال الخدمات إلى الزبناء المعوزين، ولكن ذلك ال يعني بالضرورة أن صغر حجم القروض                

حجم القرض يعكس   "على سبيل المثال أن     " دانفورد"ويستنتج  . دليل على إيصال الخدمات إلى المعوزين     
 وبالنظر إلى ضعف    59". أكثر مما يعكس خصائص المقرض     في الغالب صورة المؤسسة المانحة للقرض     

هـذا المؤشر ورغبة بعض مؤسسات التمويل المحدود في استهداف المعوزين، وضعت أدوات عدة قليلة            
الـتكلفة للممارسـين فـي هذا المجال بغرض الحصول على معلومات موتوقة عن مدى الوصول إلى                 

 ٦٠.الفقراء

اء المعوزين، ألسباب تخصهم أو ألسباب خارجية، من برامج          باشرت هذا الجزء بدراسة كيفية إقص      
 . التمويل المحدود، وكيفية تقويم هذا الوضع

 آليات اإلقصاء 

وينعكس ذلك فى الرؤية الذاتية للفقراء،      : هـناك معاييـر فى المجتمع تؤدى الى اعتبار المعدمين فاشلين          
ن لمؤسسة التمويل المحدود منهم، ورؤية      وفـي نظـرة المجتمع المحلي لهم وموقف الموظفين الميدانيي         



 ٤٢

وبانعدام التركيز تحديداً على المعدمين، تميل مؤسسات التمويل المحدود الى تبني           . إدارة المؤسـسة لهم   
وفيما يلى األسباب المباشرة وغير المباشرة وراء إقصاء        . هـذه األنمـاط التـى تـؤدى الـى التهميش          

 .المعوزين

أحيانا تتخذ مؤسسات التمويل المحدود     : ؤسسات التمويل المحدود  اإلقصاء المباشر من قبل م     -١
فعلى سبيل المثال، تقدم العديد من مؤسسات       . قـرارا بتقديم خدمات لمجموعة معينة فقط من الزبناء        

 .التمويل المحدود قروضا للزبناء ذوى المقاوالت الصغرى القائمة فقط

مؤسسات التمويل المحدود بإيصال    قد تلتزم   : اإلقـصاء غيـر المباشـر من طرف الزبناء         -٢
الخـدمات إلى المعوزين، لكن هؤالء قد يرفضون االنضمام إلى برامج الخدمات هذه أو ُيمنعون من                

ويطرح هذا الوضع عادة مشكلة خاصة في الحاالت التي تجمع بين           . ذلـك من طرف زبناء آخرين     
 . زبناء معوزين وآخرين أقل فقراً

قة بالنفس عند الفقراء يحول دونهم واالقتناع بعوائد التمويل         انعـدام الـث   : اإلقـصاء الذاتـى    •
ولنا . المحدود، أو يرسخ لديهم االعتقاد بأنهم غير معنيين بخدمات مؤسسات التمويل المحدود           

 وهى جمعية تعاونية فى مالي مثال عن اإلقصاء الذاتى للمعوزين           Nyesigisoفـي مؤسـسة     
نعدام الخبرة أو السبل للبدء فى نشاط مدر للدخل،         فقر عائالتهم أو ا   : ألسـباب عديـدة منها    

الخوف من فقدان سمعتهم أو ثقة اآلخرين فيهم اذا لم يتمكنوا من السداد والضغط الذى يمكن                
 ٦١".أن يتعرضوا له لتلبية اإلحتياجات اإلستهالكية الفورية مثل الغذاء والملبس

روض التضامنية، مجموعات   الق(فى اإلقراض الجماعى    : اإلقصاء من طرف أعضاء آخرين     •
لدى األعضاء األقوياء فى    ) المـساعدة الذاتـية، الخـدمات المـصرفية القروية، التعاونيات         

فهناك نظرة سلبية داخل المجتمع المحلي إلى       . المجتمع المحلي نزوع الى إقصاء األفقر منهم      
) ددوا قروضهم حيث يتعتقد أنهم عديموا الفائدة، كسالى، من غير المحتمل أن يس          (المعـوزين   

ويبدو ذلك واضحاً   . ممـا ينتج عنه عدم رغبة األعضاء اآلخرين فى ضمهم إلى مجموعاتهم           
فـي القـروض التـي تنطوي على مسؤولية جماعية حيث ُيشجَّع األعضاء على إقصاء أي                

 . عضو قد يمثل خطرا جسيما فيما يتعلق بالقرض

ة احتياجات المعوزين فمن المرجح     عندما تكون السياسات موجهة نحو تلبي     : انسحاب الزبون  -٣
أن يواجهـوا مـشكالت كبيرة، يكبر احتمال انسحابهم من البرنامج أو يدفعون إلى الخروج من قبل                 

 . أعضاء آخرين



 ٤٣

 عندما تستهدف مؤسسة التمويل     :اإلقـصاء غيـر المباشر من قبل مؤسسة التمويل المحدود          -٤
 قصد أوغير قصد فئة من الزبناء ال ينبغي         المحـدود مجمـوعة محددة من الزبناء فإنها تقصي عن         

ويعزى ذلك إلى مجموعة معقدة ومتداخلة من العوامل على كل          . إقـصاؤها لو كان اإلقصاء مباشراً     
 . مستويات المؤسسة

 آليات إقصاء فئة األكثر فقرا من مؤسسات التمويل المحدود ٦-١الجدول 

 الجهة المسؤولة عن اإلقصاء وأسبابه اإلجراء

اء المباشـر مـن قبل مؤسسات التمويل        اإلقـص 
 المحدود 

 بسبب عدم توفر معايير األهلية  •

 
 
 

سياسـة مـتعمدة ومدروسـة من قبل         •
 مؤسسة التمويل المحدود

 االقصاء غير المباشر من قبل الزبناء

 اإلقصاء الذاتى للفقراء جداً  •

 
انعـدام الـثقة بالـنفس ونظـرة الزبناء          •

 للمؤسسة  

عـوزين من   يمـنع بعـض الـزبناء الم       •
 .اإللتحاق 

اهـتمام الـزبناء بمصالحهم الذاتية بعزل        •
 .األفراد الضعفاء مثال

 انسحاب الزبناء

 االنتقاء الذاتى •

 الطرد من قبل زبناء آخرين  •

 
قـرارات الـزبناء نتيجة العتقادهم بعدم        •

 . وجود الفائدة من ذلك 

عـزل الزبناء المسببين لمشاكل من قبل         •
 زبناء آخرين 

مباشر من قبل مؤسسات التمويل       اإلقصاء ال 
 المحدود 

 الموظفون

اإلقـصاء نتـيجة الفتراضات الموظفين       •
 وممارساتهم 

 التصميم

 خدمات غير مناسبة/منتجات •

 
 
 
 
اسـتجابة الموظفين من جميع المستويات       •

 ألولويات العمل، ومهامه وحوافزه 

آثـار جانبية غير متوقعة لسياسة مؤسسة        •
 .االتمويل المحدود وممارساته 

 



 ٤٤

 ربما تكون لموظفي اإلقراض دوافع ظاهرة أو خفية إلقصاء          :اإلقـصاء مـن قـبل الموظفـين        • 
وقد يكون السبب في ذلك االعتقاد بأن المعدمين يخلقون مشاكل، وبأنهم سيزيدون من             . المعدمين

ويمكن أن يترسخ هذا االعتقاد نتيجة لسياسة المؤسسة ونظام الحوافز بها الذي            . عـبء العمـل   
على األهداف المالية على حساب الفعالية في التعامل مع المعدمين وهذا ما يشجع موظفي              يركز  

اإلقراض على التركيز على تحقيق انتاجية أكبر، وزيادة حجم الحافظة المستحقة، والوصول الى             
 . عدد أكبر من الزبناء، بدال من تحقيق قدر أكبر من األثر في الحد من الفقر

 ربما تؤدى الجوانب التصميمية لمنهجية برنامج التمويل        :م البرنامج نفسه  اإلقـصاء نتيجة لتصمي    • 
من أمثلة ذلك، رسوم االنضمام إلى      . المحـدود الى اإلقصاء المتعمد أو غير المقصود للمعدمين        

البرنامج، والقواعد التى تنص على عدم قبول من ليس لديهم مشروع قائم، شروط القرض غير               
 المرونة، والزيادات التلقائية فى حجم القرض، والمدخرات المتعذر         المناسـبة والمفتقـرة إلـى     

االسـتفادة منها أو اإلجبارية، القواعد المتصلة بالمسؤولية الجماعية، وتقديم الخدمات من مكاتب             
وهناك . مركـزية بدال من مواقع ميدانية وتنفيذ البرنامج في مناطق قريبة عوض المناطق النائية         

وترد . ى للبرنامج ربما ال تقصي المعدمين ولكنها تنحاز الى األقل فقرا          جـوانب تصميمية أخر   
 ".تصور وتقديم التمويل المحدود"مناقشة ذلك فى الجزء المعنون 

 إدراك احتياجات ورغبات الزبون: تجاوز اإلقصاء

كن تعديل  ينبغي أن تحدد جيداً كل مؤسسة للتمويل المحدود العمليات التي تؤدي إلى اإلقصاء داخلها ويم              
فمع توجه التمويل المحدود، أكثر فأكثر، نحو       . منـتجاتها وخدماتها وطرق توفيرها لتجنب هذا اإلقصاء       

وحتى في الحاالت التي تجري فيها      . تلبـية احتياجات الزبون، صار من الالزم مراعاة آراء هذا الزبون          
ت الزبناء، فقد تدرك    مؤسـسات الـتمويل المحـدود دراسـة لألسـواق من أجل االطالع على احتياجا              

والمعدمون في األصل هم عادة الفئة      . احتياجات األقل فقراً وليس احتياجات المعدمين إذا لم تتوخى الدقة         
 . التي ال ُيسمع صوتها واألقل تعبيراً عن احتياجاتها ضمن هياكل البرنامج أو أثناء دراسة السوق

د، أعطيتُ مثاال من تجربة مؤسسة المقاوالت       وفـي اجتماع مجالس المنتدى األفريقي لإلقراض المحدو       
نريد قروضا أكبر وبمدد أقصر، ونريد منتجات       : "بجنوب أفريقيا، سمعنا الزبناء ينادون    ) SEF(الصغيرة  
لكن الفئة التي كانت تنادي بهذه المطالب ليست هي فئة المعدمين وإنما الفئة األقل فقراً ضمن                . متـنوعة 

 التي تراعي طلبات الزبناء تصبح مؤسسة موجهة نحو تلبية هذه الطلبات            فالمؤسسة... أعضاء البرنامج 
 ٦٢.ولكنها طلبات غير صادرة عن المعوزين



 ٤٥

وإذا حدث التصميم بالوجه    . يجب تصميم الخدمات بحيث تلبي اإلحتياجات والرغبات التي يبديها الزبناء         
وهذا ما سيؤدي إلى تحسين     . لهاالـصحيح، فـإن الزبناء سيلجأون إلى هذه الخدمات ودفع ما يلزم مقاب            

باإلضافة الى ذلك يتعين على مؤسسات التمويل المحدود أن تتفهم االحتياجات           . األداء المالـي للمؤسسة   
وقد يكون هناك   . األساسـية للمعدمـين حتى يتسنى لخدمات تلك المؤسسات أن تحد من الفقر والهشاشة             

 أن طلبات الزبناء قد تختلف عن استنتاجات        تـناقض بـين هاتـين األولويتـين في بعض األحوال، كما           
غير أن  . وهذه نقطة مثيرة للجدل   . المؤسسة فيما يخص الخدمات التي ستحدث أكبر أثر في حياة الفقراء          

. الـزبناء ليـسوا دائماًعلى حق، إذ يمكن أحيانا أن يتخذوا قرارات ال تخدم مصالحهم على المدى البعيد                 
للتمويل المحدود تعتمد السداد األسبوعي لألقساط في حين يطلب منها          فعلى سبيل المثال، هناك مؤسسات      

واكتشفت المؤسسات التي استجابت لهذا     . الـزبناء اعتماد سياسة السداد الشهري وعقد اجتماعات شهرية        
الطلـب أن هـناك صعوبات في إدارة األقساط الشهرية وتزايد المشاكل المتصلة بفشل المشاريع ودفع                

 .63جز عن السدادالمتأخرات والع

فإحداث أثر مستدام   . وبالتالي ينبغي لدراسة األسواق أن تجري في سياق فهم أعمق وأوسع لمشكلة الفقر            
على الفقر يتعين أن يستوجب اضطالع مؤسسات التمويل المحدود بوظائفها بصورة شاملة، وتفهم مدى              

اله من تغيرات للحد من مستوى      التناسـب بـين تدخالتها وأنماط عيش الفقراء، واستيعاب ما يجب إدخ           
 .وتكتسي الرؤى المحلية وتجارب الفقراء أهمية كبيرة في هذا الشأن. فقرهم

 وإنما يعني   –هذا ال يعني بأن مؤسسات التمويل المحدود يجب أن تتناول األبعاد المتعددة للفقر بمفردها               
وفي . ياق األشمل لعمل المؤسسةبكـل بساطة معرفة الجوانب التي تحتاج إلى الخدمات المالية ضمن الس  

وفى . العديـد مـن الحاالت يمكن للقروض والمدخرات أن تسهم مساهمة رئيسية فى تغيير حياة الزبناء               
حـاالت أخـرى قد تكون هناك عوائق تجعل من الصعب على الزبناء اإلفادة من تلك الخدمات، بل قد                   

 . تؤدي حتى إلى إحداث أثار سلبية

 اف الفقراستهد: تجاوز اإلقصاء

تبـين دراسـة بعـض الحاالت أن التصميم الدقيق للبرامج المستهدفة للفقر الذي تراعى فيه االعتبارات         
وتصمم كل  . الجغـرافية، يساعد إلى حد كبير على تجاوز العقبات التي تعوق المشاركة في هذه البرامج              

ستا مبدءاً خاصا بالتركيز  برامجهما بعد التفهم الجيد إلحتياجات المعوزين فأرCRECER و SHAREمن
علـى الفقـر، ممـا أدى إلى بث روح تشجع على مشاركة المعدمين فى البرنامج، وُيوفر الدعم الالزم                   
. لتأمـين عـدم تعرض هؤالء المعدمين للمشاكل نتيجة هشاشة وضعهم وبالتالي انسحابهم من البرنامج              

ها ال تتوسع فى استهداف الزبناء داخل        أفقر المناطق فى بوليفيا للعمل فيها، ولكن       CRECERوتـستهدف   
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وهي قادرة على   . هـذه المـناطق، بالرغم من أنها استطاعت الوصول الى أعدادا كبيرة من المعوزين             
 :تحقيق مثل هذا التوسع الكبير من خالل عدد من اآلليات الفعالة التالية

ق فى بوليفيا،    معايير صارمة لتحديد أفقر المناط     CRECERتعـتمد    : اإلسـتهداف الجغرافـى    •
وتـضع أهـدافا محـددة من ناحية تحقيق التوازن بين المناطق الريفية والمناطق القريبة من                

وتستخدم مصدرين للبيانات يقدمان بيانات تفصيلية عن الفقر وفقاً لطائفة من مؤشرات            . الحضر
 فقـط فى المناطق التى تصنف على أنها منخفضة جدا أو            CRECERفمـثال، تعمـل     . الفقـر 

 . خفضة حسب مؤشر التنمية البشرية لألمم المتحدةمن

 بأشخاص من القرى التي يسكنها الزبناء للترويج        CRECER تستعين    :الترويج للبرنامج بنشاط   •
وهـؤالء األشـخاص على اطالع جيد بالظروف المحلية ولديهم معرفة بالمناطق            . للبـرنامج 

 .المجاورة، ولديهم حس بمساعدة ذويهم

 هناك ثقافة مؤسسية للتركيز على مكافحة الفقر تنعكس فى التزام الموظفين            :التـزام الموظفين   •
بالعمل مع المعدمات وتترسخ هذه الثقافة من خالل الطرق اإلدارية، خاصة على مستوى منسق              
الفـرع، وتدريب العاملين، وتوفير الحوافز، ومن خالل تجارب الموظفين التي أثبتت أن العمل              

 . ة عامة وبأنهم أكثر التزاماً من غيرهم بالتعامل مع مصارف قراهممع المعوزين أسهل بصف

 بتقليل العوائق التى تواجه المعوزين الذين يلتحقون بالبرنامج         CRECER قامت   :تصميم المنتج  •
فمصارف القرية سهل الوصول اليها والمنهجية القائمة على العمل الجماعي تشجع النساء على             

 . االلتحاق بالبرنامج

 وأن معايير   CRECER أوسع منه لدى     SHAREدير بالمالحظة أن نطاق استهداف الفقراء لدى        والج
تحديات "أنظر  ( منحازة بشكل أكبر تجاه الفقراء والمعوزين        SHAREاختـيار الـزبون التي تضعها       

 تستهدف المعدمين فى المناطق     SHAREوالفرق بين المؤسستين هو أن      "). الوصول إلى أفقر الفقراء   
ـ   اللتين  Caisses Feminiesو) SEF(رة، وهـذه هى أيضا منهجية مؤسسة المقاوالت الصغرى  الفقي

تـستخدمان بنجاح أداة إلستهداف الفقر وتوحي بأن استهداف الفقر على مستوى الزبون يعتبر جزءاً               
هامـاً مـن تـصميم بـرامج مؤسسات التمويل المحدود الراغبة في توفير الخدمات أساساً للزبناء                 

واإلسـتهداف النـشط للفقر مهم ألنه يتيح للمؤسسة تحديد مجموعة معينة من الزبناء            . 64زينالمعـو 
 على استهداف   SHAREفعلى سبيل المثال، تركز     . المحتملين وتشجعهم على اإلنضمام إلى البرنامج     

ر كما تستخدم أداة استهداف تقوم على قيمة أصول العائلة والدخل الفردي، وتعتب. الـزبناء وتحفيزهم  
هذه األداة استثماراً أكثر منها تكلفة ألنها تتيح بيانات عن الزبون تغذي نظام إدارة المعلومات وتيسر                
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 SHAREومن خالل هذا اإلستهداف تمهد      . حـصول موظفي اإلدارة على معلومات جيدة في الحين        
يرة وبالتالي  الطـريق للرصد الجيد للزبناء مما يمكنها من تصميم خدمات تتناسب واحتياجاتهم المتغ            

 . التأثير عليهم بأكبر قدر ممكن

يتعين على كل مؤسسة أن تختار ما اذا كانت ترغب في أن تستهدف حصراً فئة معينة من الزبناء أم                   
ال، ولكـن ال بـد أن تحـدد بدقـة الفئة التي ستستفيد من الخدمات، والفئات التي ستقصى وأسباب                    

، كحد أدنى، أن تعمل فى مناطق تسكنها نسبة مرتفعة          وينبغي لمؤسسات التمويل المحدود   . إقـصائها 
وقد ال يتسنى هذا دائما من الناحية العملية في جميع األحوال بسبب البعد وقلة              . من الفقراء المعوزين  

الكـثافة السكانية في بعض المناطق الريفية الفقيرة جداً، وهذا ما يستوجب اتخاذ قرار مدروس بعدم                
وعندما يقع االختيار على    . إدراك أن هناك فئات استبعدت من الخدمات      العمـل فـي تلك المناطق و      

اسـتهداف فـئات معينة، يجب أن يتسم النظام بالمرونة كي يساير حركية الفقر الناجمة عن السقوط                 
 .  بين براثن الفقر والخروج منه

 تصميم خدمات التمويل المحدود وإيصالها الى المعدمين

 الهشة العمل مع الفئات المعدمة و

ومع تنامي  . إن عـدد مؤسسات التمويل المحدود المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المعدمين قليل جداً            
اإلدراك فـيما يخص مجموع احتياجات الزبناء، يتغير تصميم خدمات التمويل المحدود التي تركز على               

القروض :  مثل –قرا  وكان التركيز ينصب في الماضي على منتجات ال تجتذب األقل ف          . مكافحـة الفقر  
. الـصغيرة، وتـنظم اإلجـتماعات األسبوعية، وتحمل المسؤولية الجماعية وفرض نسب فائدة مرتفعة             
. وكانـت تقـدم هذه الخدمات بقليل من المرونة، بل بدون أي نوع من المرونة أصال في بعض األحيان                  

لكن فى  . عتبارها غير مثالية  وعـادة ما أدى تصميم الخدمات على هذا النحو إلى عزوف الفقراء عنها با             
أن االستفادة من خدمات غير     ) والعديد من األقل فقرا   (البيـئات التـى تنعدم فيها المنافسة اعتبر الفقراء          
لكن مع تزايد المنافسة فى السوق والتركيز المتزايد        . مثالية أفضل من عدم وجود خدمات على اإلطالق       

ود مجبرة أكثر وأكثر على تقديم خدمات مرنة تلبي         علـى الفعالـية، أصـبحت مؤسسات التمويل المحد        
 . احتياجات شرائح مختلفة من الزبناء

وهذا ما يحدد األساليب    . أوضحت أجزاء سابقة من هذا الفصل طبيعة الهشاشة التى تميز حياة المعوزين           
أفريقيا مثاال  فى جنوب   ) SEF(وتمثل مؤسسة المقاوالت الصغيرة     . التي يتعين أن تُقدَّم بها هذه الخدمات      

وقامت ) TCP و   MCP(مفـيدا عـن مؤسـسة وضعت برنامجين منفصلين لفئتين مختلفتين من الزبناء              
 الفروق بين هذين    ٧-١ويلخص الشكل   . بتحلـيل وإعـداد منهجين مختلفين يناسب كل منهما فئة معينة          
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يل المحدود أن   البـرامجين ويضع األساس لمضمون هذا الجزء الذى يتناول كيف يمكن لمؤسسات التمو            
. تتغلب على العوامل التى قد تؤدي إلى استبعاد المعدمين، وسبل تصميم وتقديم خدمات تلبى احتياجاتهم              

واقتصرت على إظهار   . ولم يتسن، في إطار هذا الفصل، دراسة جميع الخدمات المالية المتاحة بالتفصيل           
استكشفنا بعض البدائل التي قد تحسن      المجـاالت الرئيـسية التـي يعاني فيها المعدمون من التقصير، و           

وتتـصل أساساً بمنح االئتمان، ألن هناك منشورات متميزة تسلط الضوء على دور الخدمات              . الوضـع 
  ٦٥.المالية األخرى، خاصة المدخرات

في جنوب  ) SEF(تجربة مؤسسة المقاوالت الصغيرة     : تلبية احتياجات الزبناء المعوزين   : ٧-١الشكل  
 . أفريقيا

 MCP:الفئات الهشة الفقيرة وغير الفقيرة TCP :المعدمون 

إما غير قادرين تماما على تلبية االحتياجات        الوضع الهش 
األساسـية ألسـرهم أو قـادرين على ذلك         

ربما أن  (لـديهم ثقة أكبر بالنفس      . بالكـاد 
تجـارتهم فـي الحياة أثبتت لهم أنه يمكنهم         

حالـيا وضعهم أقل هشاشة بكل      ). الـنجاح 
الكلمة ولكن معرضون بالتأكيد للفقر     معنى  

يمكنهم، إذا ما   . نتـيجة أي صـدمة مالـية      
توفـرت لهـم فرص تحسين دخلهم أن لن         
يكونـوا قادرين على وقاية أنفسهم من الفقر    
فحـسب بـل يمكنهم أن يحسنوا أوضاعهم        

 .أفضل من ذلك بكثير

مواصـفاتهم تتناقض في جوانب عدة      
فهم ال  . MCPمـع مواصفات زبناء     

بما فيها  (ون االحتياجات األساسية    يلـب 
ووضعهم هش جدا   ) الغـذاء والملبس  

تقتهم بالنفس  . بكـل معنـى الكلمـة     
ضعيفة وتجاربهم السابقة في الحياة لم      
تثـبت لهـم وجـود إمكانات لتحسين        

 .  األوضاع

ــى   ــصدر الحال الم
 للدخل

لـديهم مـشروع قائم بالفعل غالبا ما يكون         
 . بأجرهناك شخص آخر فى العائلة يعمل

غالـبا ال يوجد مشروع قائم لديهم في        
الغالب، وال يوجد أحد باألسرة يحصل      
علـى دخل قار ويعتمدون على العمل       

وغالبا ما يتسولون   . غيـر المنـتظم   
 .للحصول على لقمة عيش

الحــصول علــى  
ــدرة  ــروض والق الق

 على تسديدها

يمكـنهم تحمـل ديـن صغير حسب دخل         
الــية ويــستجيبون للخــدمات الم. العائلــة

ولديهم قدرة  . المناسـبة ويحـصلون عليها    
حتى وإن كانوا من    (على توظيف اآلخرين    

 ).أفراد األسرة

يـستفيدون غالباً من الخدمات المالية      
وعنصر .  حتـى وإن كانـت متاحة     

المخاطرة كبير جدا بالنسبة لهذه األسر      
إذا ما استدانت باالعتماد على األسرة      

عتماد ينبغـي أن تستدين باال    . العائلـة 
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علـى الـدخل المستقبلى من مشروع       
 .مستقبلي

 ، مراسلة بالبريد اإللكترونيJohn de Wit: المصدر

 "النشطين اقتصاديا"أسطورة : السبيل الى االئتمان 

 اقصاء من ليس لديهم مشاريع قائمة

فعلى . الئتمانغالباً لوصف الفقراء الذي يمكنهم اإلفادة من ا       " الفقراء النشطين اقتصاديا  "يـستخدم مفهوم    
لكي يكون التمويل المحدود مناسبا، ال بد من وجود مسبق لنشاط           " أنه   ٦٦ CGAPسـبيل المـثال تفـيد       

وإذا لم تتوفر هذه    . اقتـصادي متواصل وقدرة على اإلستثمار فى المشروعات الصغيرة وموهبة ادارية          
وسيترجم ذلك إلى   ". مديونيةالشروط فلن يستفيد الزبناء من االئتمانات، وسيسقطون عوض ذلك في فخ ال           

غير أن  . سياسـات تقتضي من المقترضين أن يكون لديهم مشروع صغير قائم كي يحصلوا على قرض              
خبرة العديد من مؤسسات التمويل المحدود أبرزت أن المعوزين نشطاء اقتصاديا، خاصة بفضل قدرتهم              

مشروعات صغيرة ونجحت    ومنحت مؤسسات أخرى قروضاً ألشخاص لم تكن لديهم          ٦٧.علـى اإلدخار  
 .هذه التجربة بفضل المراقبة الدقيقة لضمان استخدام القروض بصورة منتجة

فالواقع هو  ". القدرة على اإلستثمار فى المشروعات الصغيرة     "و" النشطاء اقتصاديا "يتعين ضحد مفهومي    
لديهم تجربة  : دياأن الغالبـية العظمى من المعدمين ليس لديهم مشروع صغير قائم ولكنهم نشطون اقتصا             

 بصورة فردية أو    –يعتمد المعوزون فى عيشهم     . 68كبيـرة فـي التوظيف الذاتي و النشاط المدر للدخل         
والغالبية العظمى منهم ليسوا    .  علـى أنـشطة اقتـصادية تدر دخال غير كاف وغير منتظم            –جماعـية   

.  من أنشطة العائلة   أصـحاب مقـاوالت، ولكنهم يملكون مشاريع صغيرة أو لديهم أنشطة أخرى كجزء            
ويعتمدون بصفة  . وغايـتهم هي تأمين دخل كاف ومضمون يلبي احتياجات العائلة، وليس إقامة مشروع            

عامـة استراتيجيات ال تنطوي على مخاطر وتركز على أنشطة تقليدية معروفة لديهم، وال يغامرون في                
بناء إلى أصحاب مشاريع مع     ويتحول عدد كبير من الز    . المـراحل األولـى بدخول أسواق غير مألوفة       

 .مرور الوقت ومع استقرار دخلهم وتنامي قدراتهم على االضطالع بأنشطة أخرى

 كيف يسدد المعوزون قروضهم؟ 

يـستخدم الـزبناء القروض والمدخرات على النحو الذي يرونه مناسبا وليس كما تأمل مؤسسة التمويل                
قروض لمعوزين ال يمتلكون مشروعا قائما      ويـؤدى ذلـك الى مشكالت خاصة عندما تمنح          . المحـدود 

وفي معظم األحوال يستخدم . ومهـاراتهم متدنـية مما يعني أن قدرتهم على سداد القروض قدرة ضعيفة   
المعـوزون القـروض بكفـاءة، ولكن برامج اإلقراض يجب أن تكون حذرة أكثر وأن تقدم ما يلزم من                   
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وهنا البد  . كفي من المرونة لتلبية احتياجات المعدمين     الدعم وأن تضمن أن منتجاتها وخدماتها تتسم بما ي        
 :  من طرح سؤالين

هل سيتم السداد من مصادر الدخل الموجودة فعال أم         :  ماهى قدرة المعدمين على سداد القرض      •
 من األرباح المتأتية من القرض؟

ثت كـيف يمكـن الحد من عنصر المخاطرة في القرض حتى ال يشكل عبئاً ال يطاق إذا ما حد             •
 أزمة؟

إن معرفة التدفق النقدى للعائلة واستيعاب اآلليات التي يتبعها الزبناء في سداد القرض عامل أساسي لفهم                
ويحاج العديد من الناس أنه ليس بإمكان المعوزين الحصول         . كيفية منح القروض بطريقة مناسبة وداعمة     

اك آليتان محتملتان للتغلب على ذلك      هن. على قروض بسبب افتقارهم إلى مصادر دخل تمكنهم من السداد         
 :وتؤدي كل منهما الى تبني استراتيجيات مختلفة في منح القروض

 السداد من المدخرات المستقبلية المتأتية من مصادر دخل موجودة

وحتى المعدمون لديهم دخل    .  وآخرون أن كل الناس تقريباً قادرون على اإلدخار        ٦٩"راذرفورد"أوضـح   
ويفترض في أوساط معظم نماذج     . بالغ صغيرة،  إما أقساط قرض أو مدخرات       يمكـنهم مـن تـسديد م      

الـتمويل المحـدود أن الـسداد يـتم باالعـتماد على المدخرات المتأتية من مصادر دخل قائمة، وليس                   
ويظهر الزبناء قدرتهم على اإلدخار والحصول على قروض بناء         . بالـضرورة من العوائد على القرض     

وإذا قامت الزبونة باإلدخار بانتظام عبر شهور أو سنوات قبل الحصول على            . علـى هـذه المدخـرات     
ومن المحتمل جداً أن يستمر     . القرض، فإنها تبين بذلك قدرة العائلة على االدخار على مدى فترة طويلة           

باإلضافة إلى ذلك   . هـذا المـستوى من االدخار في توفير المبالغ الالزمة ألقساط القرض في المستقبل             
ن الزبونة قد راكمت مبالغ من المدخرات يمكن استخدامها في سداد القرض في حالة حدوث أزمة                تكـو 
. ويبين تزايد المدخرات زيادة القدرة على إدارة الدين وتأهيل الزبونة للحصول على قرض أكبر             . طارئة

توى أمـا المعـوزون ذوو الدخـول والمدخـرات غير المنتظمة فيحتاجون إلى وقت طويل لبلوغ المس                
المطلـوب من االدخار وبالتالي فإن فرصهم في الحصول على قروض، أقل مقارنة بالزبناء األقل فقرا،                

وهذه منهجية تنطوي على مخاطر أقل وأثبتت جدواها في         . كما أن القروض التي يحصلون عليها أصغر      
 .التعامل مع المعدمين وتطبق في العديد من مؤسسات التمويل المحدود

 دخل الذى يولده القرضالسداد من ال

 فـى العديـد مـن الحـاالت يستخدم المعوزون القروض لإلستثمار فى مشروعات صغرى ويسددون                
ويمكن منح القرض استناداً إلى قدرة مشروع الزبون على تحقيق فائض يمكن            . قروضـهم من أرباحها   
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فى سداد أقساط   اسـتخدامه فـى سـداد هـذا القرض، وليس على أساس استخدام دخل العائلة الموجود                 
وإقراض المعوزين للبدء فى تنفيذ مشروع جديد أمر مختلف عن اقراض متوسطي الفقر ذوى              . القرض

فإذا تعذر السداد على الزبونة ، فإن الموارد التي         . مصدر الدخل المناسب الذى يمكنهم من سداد القرض       
 أن توفر أكبر قدر ممكن من       وبناء على ذلك، فإن منهجية اإلقراض يجب      . يمكـن أن تلجـأ إلـيها قليلة       

 . فرص النجاح وتحد أقصى ما يمكن من مخاطر التعرض لآلثار السلبية

 الحد من مخاطر اإلقراض

بالنظر إلى وضع المعوزين الهش جدا، يتعين على مؤسسات التمويل المحدود أن تصمم القرض وتوفره               
وفي .  غير متوقع في حالة حدوث أزمة      بطريقة تضمن تقليل المخاطر بالنسبة للزبون، وال تخلق له عبئا         

 . هذا الصدد، يجب مراعاة عدد من االعتبارات

 عدم ربط المشاركة فى البرنامج بالحصول على قرض

تُعـرِّف العديد من مؤسسات التمويل المحدود التي تعطي األولية لإلقراض المشاركةَ فى البرنامج على               
وال يتناسب  . للبقاء فى البرنامج اذا لم يطلبوا قروضاً      أنهـا طلب القروض، وال تتيح للزبناء أي فرصة          

فدورة الحياة  . ذلـك مـع التـصور الحالى لمعيشة الفقراء وألهمية القروض والخدمات المالية األخرى             
والعـوامل الموسـمية قد تحدد الوقت المناسب من السنة للحصول على القرض، كما أن منح القروض                 

وهو ما قد يؤثر سلباً على      . ى تقويض فائدة التوقيت األمثل لمنحها     فـوراً وبـشكل غير مرن قد يؤدى ال        
 . معيشة الفقراء ويفضي إلى استبعاد المعدمين من البرنامج

 ربط حجم القرض واألقساط باحتياجات الزبناء وقدرتهم على السداد

اد القرض  بالنـسبة لألسـر المعوزة ذات الدخل غير المنتظم، من الضرورى التأكد من قدرتها على سد               
ويجب على كل مؤسسة من مؤسسات التمويل المحدود أن تحدد مدة القرض            . دون أن تـواجه صعوبات    

وحجمـه وأقساطه بطريقة تتناسب مع فئات الزبناء وأن تقوم بذلك على ضوء قدرة المؤسسة وموظفيها                
 الزبناء ومقادير   فمن شأن التوفيق بين الطبيعة المتغيرة لدخل      . "علـى ادارة طائفة من منتجات القروض      

األقساط المناسبة ودوراتها أن ُيحسن من قدرة الزبناء على السداد واالقتراض على المدى البعيد مما يحد                
 ٧٠".من مخاطر اإلقتراض بالنسبة للزبناء ومخاطرة اإلقراض بالنسبة للمؤسسة

تدرجة  هو جذب المعوزين وإتاحة زيادات م      CRECER الهـدف من منتجات القروض التي تقدمها       •
قروض أولية صغيرة، زيادات ضعيفة مع قروض متتالية، سدادات بوتيرة          : فـي الـدخل من خالل       

71أسرع، تقييمات مشتركة لجدوى طلب القروض، مدخرات اجبارية سهلة التحقيق، اإلقراض الداخلي           
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 من اجتذاب الزبناء    CRECERوهذه جميعها خصائص منهجية تمكن      . ، وحـرية اسـتخدام القروض     
 .ين واإلبقاء عليهم في البرنامج وإحداث التأثير اإليجابي في حياتهمالمعوز

 هو تسهيل عملية ادارة القروض قدر اإلمكان        SHARE والهـدف من منتجات القروض التي تقدمها       •
 دوالر أمريكياً فى السنة  ١٥٠/ روبية ٦٠٠٠(مـن طـرف الزبناء، فأحجام القروض األولية صغيرة          

ى للقروض التالية في مستويات مناسبة تتيح تنويع مصادر الدخل دون           ويوضع الحد األقص  ). األولى
يضمن صغر حجم   ) للقرض العام ( أسبوعا   ٥٠كما أن السداد على مدى      . دفـع الفقراء إلى االنسحاب    

 .األقساط

 يجب أن يزيد حجم القرض بصورة تلقائية

ارسة الشائعة المتمثلة في رفع     مـن األمـثلة الهامة عن القروض التى الترتبط بالقدرة على السداد المم            
إن مؤسسات اإلقراض   . حجـم القـروض المتكررة، تلقائياً، اذا كان سجل السداد للقرض السابق جيدا            

فإذا لم تثبت الزبونة قدرة متزايدة على اإلدخار        . المحدود التى تقوم بذلك تؤثر سلباً على معيشة الزبناء        
قرض تؤدي إلى تضييق الفجوة بين قدرة الزبونة على السداد          أو قدرة انتاجية متنامية، فإن زيادة حجم ال       

فتتزايد صعوبة إدارة األقساط مما يزيد من المخاطرة ويجعلها عرضة للنتائج السلبية            . وأقساط القرض 
 . ولألزمات

كمـا أن زيادة حجم القرض قد تشكل دافعا للزبونة كي تقترض من مصادر غير رسمية أو مؤسسات                  
 القروض، ألنها تدرك أن بإمكانها سداد ذلك القرض من القرض التالي الذي             أخـرى مـن أجـل سداد      

أما بالنسبة للزبناء األقل فقرا ذوى . وهو ما قد يؤدى الى زيادة المديونية. ستحـصل عليه من المؤسسة    
مـصادر الـدخل المتنوعة، فإن هذا الوضع لن يطرح مشكلة، على األقل حتى تصبح أحجام القروض                 

غير أن الزبناء المعوزين ذوى مصادر الدخل المحدودة يمكن أن يواجهوا مشاكل خطيرة             . لكبيرة بالفع 
 . وبسرعة بسبب االرتفاع التلقائي لحجم القروض

 المرونة فى استخدام القرض

تدور مناقشات حادة حول اختالف وسائل اإلفادة من التمويل وحول عدم جدوى اإلصرار على استخدام               
، الزبونات  CRECER وتشجع العديد من مؤسسات التمويل المحدود، مثل         ٧٢.جيةالقرض فى أغراض انتا   

علـى اإلسـتثمار فى أنشطة انتاجية وإن كانت تقبل أن يستخدمن القروض فى أغراض وأوقات مختلفة                 
 CRECERمن زبونات   % ٣٠عند قياس مدى األثر ذكرت      . دون أن تحـاول مـراقبة طريقة اإلستخدام       

أفاد ربع المشاركات أنهن استخدمن     ( السابق أو جزء منه فى اإلستهالك        أنهـن اسـتخدمن كـل القرض      
ومن أجل الحيلولة دون تراكم الديون على       ). جـزءاً مـن القـرض الجديد أو كله لشراء الطعام لألسرة           
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 على التدريب   CRECERاألعضاء من خالل اإلستخدام المتزايد للقروض فى أنشطة غير انتاجية، تركز            
يفيد . يع الصغيرة وعلى تقييم الزبونات لجدوى األنشطة المقترحة لبعضهن البعض         فـي مجـال المشار    

القـروض المستخدمة فى اإلستهالك تمثل في حاالت عديدة بديالً لمصدر آخر            "سيبـستاد وكوهـين أن      
ولدى وجود مصادر دخل أخرى     .. ، خاصة عند وجود مصادر متعددة للدخل      )...أو دخل متوقع  (للدخل  

د علـيها، فـإن هذا اإلستخدام للقرض ال يهدد، في معظم الحاالت، قدرة الزبونة على                يمكـن اإلعـتما   
 لكـن إذا اعـتُمد علـى أرباح المشروع لتسديد قيمة القرض، وخاصة عندما يتعلق األمر                 ٧٣".الـسداد 

ويفيد الزبناء المعوزون، أنه    . بالمعـوزين، يكـون آنذاك من الضروري استخدام القروض بشكل منتج          
إلـى صـعوبة تحديـد األولويات بين طلبات العائلة فإن االنضباط في سداد القروض ومراقبة           بالنظـر   

 . استخدام القروض يشجع الزبونات على تكريس وقت أطول لمشاريعهن وعلى إعادة استثمار أرباحهن

وباإلضافة الى تشجيع اإلستخدام المنتج للقروض من المستصوب أيضا توفير طائفة من منتجات قروض              
 على سبيل المثال شيكات صرف      SHAREتستخدم  . ديلـة مثل قروض الطوارىء أو قروض اإلسكان       ب

القـروض ويـزور موظفوها الزبونات لتشجيعهن على اإلستثمار فى المشروعات الصغرى، مما يمكن              
 أيضا بتصميم طائفة من     SHAREتقوم  . الـزبونات المعوزات من توليد فائض يمكنهن من سداد القرض         

 . ير اإلنتاجية مثل قروض اإلسكان وقروض اإلصحاح والقروض الموسميةالقروض غ

 المدة المناسبة للقرض

غالـبا مـا تكـون منتجات القروض غير مرنة مما يخلق مشكالت للزبناء أو يؤدى الى اقصاء الزبناء                   
 المعـوزين، وقد تفاقمت هذه المشاكل بسبب التوجه نحو تقديم قروض رأس مال عامل لمشروعات ذات               

دورة انتاجـية سـريعة مما أدى إلى تقصير مدد سداد القروض دون أن يقترن ذلك بانخفاض في حجم                   
وبسبب عدم موثوقية وثبات دخلهم، فإنه من الصعب جدا         . القروض، وكانت النتيجة تزايد حجم األقساط     

 فعلى سبيل   .على الفقراء أن ينضبطوا في سداد القروض ألن ذلك يتطلب الدفع بانتظام وتحقيق مدخرات             
 أن انعدام المرونة فى تحديد مدة       Nyesigisoالمـثال، أبـرزت دراسـة عن مدى استهداف الفقراء في            

القـرض والدفع القسري يخلق مشاكل للزبناء المعوزين من ناحية إدارة النقد ويزيد من استفحال الرؤية                
 إن المرونة الزمة    ٧٤.لبرنامجالـسلبية لـدى المجـتمع المحلي تجاه الفقراء التي تحول دون التحاقهم با             

 . لضمان عدم التضارب بين االحتياجات األسرية وتسديد قيمة القرض



 ٥٤

 

 ٨-١اإلطار 

مـن هـذا المنظور يمكن أن نفهم لماذا يتنامى مع مرور الوقت الضغط الذي يمثله الدفع األسبوعى                  "
ة القروض وجداول   ويستخلص من ذلك ضمناً ضرورة استناد دور      . المتزايد مع ارتفاع حجم القرض    

الدفع إلى قدرة العائلة على الدفع، وليس إلى فرضية أن الزبناء يديرون مشروعات معينة لديها القدرة                
 ."على استيعاب مبالغ أكبر من رأس المال العامل ودر عوائد أسبوعية منتظمة متزايدة

 .Nteziyaremye and MkNelly, « Mali », 60 :  المصدر

ة أيضا من ناحية توفير طائفة من منتجات القروض والمدخرات تكون متاحة               وتعتبر المرونة هام  
وعلى سبيل المثال، تساعد قروض الطوارىء الزبناء في تجاوز آثار           .  بسهولة للزبناء عند الضرورة   

الصدمات وتجنبهم استخدام آليات التكيف السلبية مثل الحصول على قرض من المقرضين األفراد أو               
بد بطبيعة الحال من التوفيق بين هذه المرونة واحتياجات المؤسسة وقدراتها، ألنها قد             وال.  بيع األصول 

 .      تولد ضغطا على اإلدارة ونظم المعلومات والرقابة الداخلية

 عندما يتم السداد من مصادر دخل موجودة بالفعل يجب أن يتاح              :السداد من المدخرات المستقبلية   
للقيام بالسداد أو ايداع المدخرات     )  في حدود تستطيع المؤسسة تحمله    (للزبناء حد أقصى من المرونة      

 بنغالديش  فى  SafeSaveإن نماذج التمويل المحدود القائمة على االدخار مثل          .  كيفما ووقتما يريدون  
ويسمح للزبناء بدفع   .  تدعو إلى توخي قدر أكبر من المرونة في سداد القروض أو فى سحب المدخرات             

لذلك ال ُيقصى   .  يحسب وضع العائلة فيما يخص التدفق النقدي      )  أو عدم الدفع  ( أصغر   مبالغ أكبر أو  
 .المعوزون وال يتأثرون سلبا نتيجة دخلهم غير المستقر

 بالنسبة للقروض اإلنتاجية ينبغي تحديد أقساط للزبناء المعوزين ال تمثل            :السداد من أرباح المشروع   
والبد أن تمنح القروض    .  وع أو عدم تحقيق الدخل المتوقع منه      عبئاً كبيراً عليهم في حالة فشل المشر      

في الوقت المناسب وتسدد بمبالغ صغيرة يمكن تدبيرها بسهولة عن طريق أقساط منتظمة تساعد على                
 على سبيل المثال    Grameen IIولدى  .  ادارة النقد، مع التحلي بمرونة أكبر فى حالة حدوث أزمة           

الذي يتيح  "  اإلمهال"ولكن مع خيار    "  نضباط الصارم في مجال اإلقراض    اال"برنامج شامل مازال يعتمد     
 إن مدة القرض الطويلة جدا تؤدى الى زيادة احتماالت قيام الزبون              ٧٥.المرونة الكاملة فى السداد   

بتحويل التمويل من المشروع الذي قدم من أجله إلى استخدامات أخرى، مما قد يؤدي إلى انهيار                   
. ت فترة القرض قصيرة جدا فإن ذلك يشجع على االتكال ويحول دون نمو المشروع             وإذا كان .  المشروع
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وربما تحصل الزبونة المعوزة على قروض متعددة قبل تنفيذها لمشروع يعوَّل عليه وتصبح قادرة على               
وإذا كانت فترة القرض قصيرة نسبيا وحجم القرض صغير، حينها تكون المخاطرة            .  السداد دون مشكلة  

 وحتى عندما تواجه الزبونة مشاكل ما فيمكنها طلب قرض جديد وتكرار المحاولة بدون أن                محدودة،
 . تكون قد تضررت خالل هذه العملية

 تقديم خدمات دعم أخرى

يمكن تقليل مخاطرة اإلقراض بالنسبة للزبناء المعوزين عن طريق تقديم خدمات دعم تزيد بنجاح                 
وعلى سبيل المثال، عندما تمنح     .  إمكانية حدوث أزمات  فرص اإلستخدام المثمر للقرض، وتحد من        

القروض لزبناء معوزين ذوي خبرة ضعيفة أو ال خبرة لهم فى المشروعات، والذين ليس لديهم                   
ومن شأن الضغط   .  مشروعات قائمة، تكون احتماالت الفشل نتيجة عدم الخبرة أو سوء اإلدارة كبيرة            

.  المنتج للقرض أن يحمال الزبون على االهتمام بمشروعه         المقترن بالدفع واإلشراف على االستخدام    
وعالوة على ذلك، يتعين على مؤسسات التمويل المحدود أن تضمن الدعم المناسب للزبناء من أجل                 

ويمكن أن يتأتى هذا الدعم من زبناء آخرين في إطار           .  كسب المهارات الالزمة إلدارة مشروعاتهم    
لميدانيين أو من التدريب الرسمي على مهارات المشروعات أو          هياكل المجموعة أو من الموظفين ا      
  .يتأتى من هذه المصادر الثالث جميعها

فعلى سبيل المثال يتميز    .  ويمكن أن تمثل مدخالت إضافية أشكاالً أخرى من الدعم للنشاط المدر للدخل           
ينيه من خالل    بقدرته على تخفيض مخاطر اإلقراض بالنسبة لمد       BRACبرنامج اإلقراض الخاص بـ     

إتاحة طائفة من المدخالت المتكاملة مثل البرامج التدريبية، والتدخالت البيطرية، وسبل التسويق ومنافذ             
 .       أيضا تأمينا فى حالة فشل المشروعBRACويوفر . للبيع بالتجزئة

 دعم المستويات المعيشة والحد من احتماالت التعرض للمخاطر

فتصميم وتنفيذ برامج   .  إن تقليل حدة الفقر يتجاوز مجرد زيادة الدخل        كما ورد في الجزء األول، ف      
القروض المحدودة قد يؤثران إلى حدد كبير على فعالية هذه البرامج في الحد من هشاشة الزبون                   

ويسرد هذا الجزء عدداً من المجاالت التى يمكن فيها تحسين ممارسات مؤسسات            .  وتحسين سبل عيشه  
 . التمويل المحدود
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 لمنتجات والخدماتا

عرضنا في الجزء األول اآلليات التى يمكن أن تلجأ إليها مؤسسات التمويل المحدود لدعم سبل عيش                 
غير أن الطبيعة غير المستقرة لمعيشة العديد من المعوزين ربما تجعل من            .  الزبناء والحد من هشاشتهم   

ومن ثم  .  بالحصول على قروض  الصعب مشاركتهم في برامج التمويل المحدود والسيما المخاطرة          
يتعين على مؤسسات التمويل المحدود أن تنظر في توفير طائفة من المنتجات والخدمات إضافة إلى                 

وتكون قائمة على فهم كيفية إفادة الزبناء        .  قروض من شأنها أن تساعد على انتظام وزيادة الدخل         
 . المعوزين من الخدمات المالية

فالبد أن تكون   . همية خاصة بالنسبة للفقراء من حيث الحد من هشاشتهم         تكتسي المدخرات أ   :المدخـرات 
 إلى اعتماد   SHAREفعلى سبيل المثال، تحولت     . المدخـرات ميسرة وخاصة وغير مرتبطة باإلقتراض      

سياسـة المدخـرات التطوعية بدال من المدخرات اإلجبارية، وبذلك تقلل من احتماالت استخدام القرض               
مما يساعد بدوره على الحفاظ على الفعالية المالية وزيادة فرص تحقيق األثر            بطـريقة غيـر منـتجة،       

 . اإليجابي

 أدت الـتطورات الحديـثة الـى ظهور منتجات تأمين صغرى جديدة قد تؤدي دورا هاما فى                  :التأمـين 
توفير خدمات التأمين   "لكن  . الـنهوض بقدرة المعوزين على تحمل األزمات والحد من هشاشة أوضاعهم          

 ٧٦".لية معقدة وربما تتجاوز قدرة معظم مؤسسات التمويل المحدود على تقديمها مباشرةعم

 هناك مجموعة من الخدمات يمكن أن تستحدثها مؤسسات التمويل المحدود استجابة            :خدمات مالية أخرى  
وقد تتضمن قروض الطوارىء، واإلسكان، والتعليم، واإلستهالك، أو        . إلحتـياجات زبـنائها المحـددة     

، على سبيل المثال، قروض جماعية داخلية تساعد CRECERولدى . مـوعة مـن منـتجات االدخار     مج
الزبونات على مقاومة الهشاشة االقتصادية مثل انعدام األمن الغذائي، وعدم التأكد من تحقيق دخل كاف               

اطا مـن أجل السداد، خاصة عندما يكون مصدر السدادات نشاط استثمر فيه القرض، واذا كان ذلك نش                
يأتـي عائده على المدى البعيد، وأزمات أخرى قد تتطلب اللجوء إلى التدفق النقدي لألسرة وتؤثر على                 

 . الرفاهية اإلجتماعية اإلقتصادية

)" IGVDG( لتوليد الدخل من أجل تنمية القئات الهشة         BRACبرنامج مؤسسة   " إن برامج من قبيل      :المنح
ومن شأن تلك المنح واإلعانات، إذا تمت إدارتها بعناية أن          . زمنيقـدم منحا أو أغذية لفترة محددة من ال        

 الرئيسي بغرض الحصول على     BRACتـسهم في استقرار دخل الزبناء، مما يؤهلهم لاللتحاق ببرنامج           
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قروض لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل مع المخاطرة التي تؤدي إلى طرح متطلبات اقتصادية تقوض مواصلة               
 .  توياتهاعمل المشروع في أدنى مس

 خلق بيئة مؤاتية واإلبقاء على الزبناء 

يمكـن أن تـسهم الخـدمات المالية إلى حد كبير في الحد من هشاشة الزبناء، لكن ينبغي االعتراف                   
وهذا . بضرورة تعرض المعدمين ومعظم الزبناء ذوي األوضاع الهشة للمشاكل في مرحلة أو أخرى            

واالنسحاب يعني استحالة تحقيق    . نسحاب من البرنامج  مـا قـد يؤثـر علـيهم سلباً ويدفعهم إلى اال           
ولذلك يتعين على مؤسسات التمويل المحدود، إضافة الى توصيل المنتجات          . البـرنامج آلثار إيجابية   

. المناسـبة أن تقـوم بـتحديد الـزبناء األكثر قابلية لمواجهة المشاكل وتركز على توفير الدعم لهم                 
دمه كقرض اختباري وبالتالي يقصى من خالله الزبناء ذوي         وتـستخدم مؤسسات عدة أول قرض تق      

فعـند الـتعامل مع المعدمين عادة ما يواجه الزبناء الذين يفتقرون إلى الخبرات في هذا                . المـشاكل 
وعليه، فإن  . المجـال عـدداً من المشاكل منذ أول قرض يمنح لهم، وبالتالي ينسحبون من البرنامج              

 .قراء ضمن البرنامج ودعمهم، ال في التخلص منهمالتحدي يكمن في االحتفاظ بالف

وعمدت بعض  . ومؤسـسات التمويل المحدود المعتدلة غير مهيأة لتقديم الدعم للزبناء عند حدوث مشاكل            
إن . المؤسسات إلى إدماج عدد من العوامل االجتماعية ضمن تخطيطها، ولكن ذلك يعني زيادة التكاليف             

ا يتعلق بموقفها من مشاكل الزبناء يمكن أن يسهم إلى حد بعيد في             نهـج مؤسـسات التمويل المحدود فيم      
فالبرامج الجماعية تتيح فرصا لخلق،     . توفير ما يلزم من مساندة للزبناء لمساعدتهم على تجاوز مشاكلهم         

شـبكات للدعم والمساندة فيما بين الزبناء شريطة أن تحظى هذه الشبكات بالمتابعة الفعالة، ال أن تُستغل                 
وبالتالي فالنهج الذي يتعين أن يتبعه الموظفون هو التركيز أقل على االنضباط فيما             . ل سـلبي فقط   بـشك 

يخص القرض وضمان التسديد، والتركيز أكثر على المساندة وتيسير حل المشاكل وتنمية المهارات التي              
:  ما يلي  ٧٧"كوَهن" و "سيبستاد"ويقول  . غالـباً ما تحول دون عدم انضباط الزبناء عندما ال تكون متوفرة           

". يـشكل الحفاظ على الوصول إلى اإلقراض بالنسبة للفقراء استراتيجية هامة من ناحية إدارة المخاطر              "
فالزبون يعي كل الوعي ما قد يفقده إذا ما انسحب من البرنامج، لذلك، فهو مستعد لبذل ما في وسعه من                    

 نفقات استهالك أسرته المعيشية بشكل      مجهـودات لتـسديد قرضه، حتى وإن أجبره ذلك على الحد من           
 . صارم
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 ٩-١اإلطار 

الطعام، وما إلى ذلك من     (نظطـر أحيانا إلى التخلي عن بعض المصروفات األسرية مثل           "
للوفاء بتسديد أقساط القروض    ) المـصروفات التـي تفرضها بعض المناسبات االجتماعية       

ب أوالً وقبل كل شيء، جمع      وحتـى وإن كان رب األسرة يموت جوعاً، يج        . األسـبوعية 
فبعض النساء ينفجرن بالبكاء    ... األموال الالزمة لتسديد القسط قبل مغادرة مكان االجتماع       

 ." إن تعذر عليهن جمع المبلغ المطلوب لتسديد أقساط القروض

Ntezigyaremye and MkNelly, « Mali », 58:  ورد فيNyèsigisoتصريح ألعضاء : المصدر

. 

دة الثقافة القائمة على االنضباط الصارم في مجال اإلقراض استمراَر حماس الزبناء            قـد تـضمن سـيا     
وانـضباطهم، حيث يتم التركيز على الصعوبات قبل أن تتحول إلى مشاكل يصعب التغلب عليها أو إلى                 
مديونـية تعجيـزية، لكـن مـن شأن افتقار هذا البرنامج إلى المرونة خلق مشاكل قد تتسبب مثالً، في                    

وفي ). ٢٠٠٠لعام  % ١٧ (SHAREرتفاع النسبي لمعدل انسحاب الزبناء، كما هو الحال في برنامج           اال
ضـوء العـوامل المشار إليها أعاله، يتعين على موظفي مؤسسات التمويل المحدود التخلي عن سلوك                

شاكل وحيث  اإلكـراه وعدم التسامح، والمبادرة إلى خلق مناخ يسوده الدعم والمساندة، حيث يتم تفهم الم              
يعمـد الزبناء، بشكل جماعي، لالضطالع بما عليهم من مسؤوليات وتسوية مشاكلهم، مستندين في ذلك               

ويتعين أن تتحلى سياسات    . إلـى مـا يحصلون عليه من مساعدة من موظفي مؤسسات التمويل المحدود            
فعلى سبيل المثال،   . ةالـسداد بالمـرونة الكافية حتى يمكن التعامل مع مشاكل السداد بشكل أكثر إنساني             

، مستندا في ذلك إلى إيمانه "اإلقراض الصارم"عن سياسة ) II) "Grameen II غرامين"تخلـى مصرف  
للتوتر ألن ُمقترضاً لم    ... ليس هناك أي مبرر   . "الراسـخ بوفاء الفقراء دائما بتسديد ما عليهم من ديون         

فالعديد من األمور قد    . ند تقديم القرض  يـستطع تـسديد مجمل مبلغ القرض في التاريخ المحدد لذلك ع           
فال نرى أي سبب لالعتقاد     ... تـسير عكـس ما كان متوقعا بالنسبة للمقترض الفقير خالل فترة القرض            

بأننا بصدد كارثة لمجرد أن المقترضة أصبحت، نتيجة لما تعرضت له من مشاكل، في حاجة إلى مهلة                 
 ٧٨".أطول لتسديد ما عليها من قروض

 79ية التمويل المحدود من الناحيتين االجتماعية والتمكينيةتحسين فعال

ولكن فعاليته تتوقف إلى حد كبير      . يلعـب التمويل المحدود دوراً ال يستهان به فيما يتعلق بتمكين النساء           
 في  PRADANإن المؤسسات النشطة في هذا المجال، مثل مؤسسة         . على كيفية تصميم البرنامج وتنفيذه    

 من خالل مجموعات قائمة على المساعدة الذاتية، تركز بصفة أساسية على تمكين             الهـند، التـي تعمل    
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وال تشكل الخدمات المالية الهدف الرئيسي لهذه العملية التمكينية، لكنها ليست           . مجموعات نسوية صغيرة  
 وغيرها من المؤسسات المماثلة، تتوقف االستدامة على        PRADANوبالنسبة لمؤسسة   . الجانب األساسي 

ير عمل المجموعة بشكل مستدام كوحدة مستقلة بذاتها، كما أن المؤسسة ليس لها أي دور تجارى على                 س
ومؤسسات التمويل المحدود، التي تسعى إلى تقديم خدمات مالية مباشرة إلى الزبناء عليها             . المدى البعيد 

ولكن، يمكن . ينأن تتـبع طريقة عمل تختلف عن طرق عمل المؤسسات التي تضلطع أساسا بدور التمك          
االسـتفادة مـن العديد من الدروس من مجموعة من النُُهج التي تتبعها مؤسسات تمويل محدود رسمية،                 

 .ومؤسسات تنموية، والمؤسسات األهلية

ولكن غالباً ماتؤدي   . قـدرة على تيسير تنمية المهارات، وبناء الثقة والشبكات االجتماعية         " للجماعـات "و
ولية الجماعية إلى تقويض هذه القدرة اإليجابية التي تتاح داخل المجموعات،           الـشروط المـتعلقة بالمسؤ    

وتـؤدي إلـى مـناخ تسوده اإلجراءات القسرية وتعمه النزاعات، وهو ما يثبط عزيمة المعوزين على                 
أما التحول عن ذلك إلى خيار القروض الفردية، فمن شأنه أي يضيع دور التمكين المحتمل               . المـشاركة 

وبيـنما قد يكون من الصعب التوصل إلى آلية لضمان المجموعة، لكن عندما تعمل هذه               . للمجمـوعات 
اآللـية جيدا، فإن االنسجام يسود بين أفراد الجماعة ويشجع الزبناء على تحمل المسؤولية نيابة عن باقي                 
أعـضاء المجمـوعة ممـا يضمن الحصول على القروض المناسبة وحصول من تعترضه مشاكل على           

لذلك فاإلقراض القائم على مسؤولية المجموعة من شأنه أن يكون مصدر مزايا عديدة             . والمساعدةالدعم  
إال أن التمتع بهذه المزايا ال يتحقق بشكل تلقائي وإنما          . قـد تـسهم في تلبية احتياجات الزبناء المعوزين        

 يقوم إلى حد كبير على استعداد موظفي مؤسسات التمويل المحدود لتيسير ذلك

  التمويل المحدود بخدمات تنموية أخرىربط

تفـرض النظـرة الـشمولية إلـى الفقر تساؤالت عما إذا كان ينبغي لمؤسسات التمويل المحدود توفير                  
 في الهند   SEWAهذا هو النهج الذي اتبعته مؤسسات مثل مصرف         . مجمـوعة مـتكاملة مـن الخدمات      

ل عوامل ال عالقة لها بالخدمات المالية       ففي العديد من الحاالت، تعرق    .  في بنغالديش  BRACومـصرف   
محـاوالت الـتخلص مـن الفقر، بل وقد تحول هذه العوامل دون حصول الناس على الخدمات المالية                  

وفي مثل هذه الحاالت قد يكون هناك مبرر قوي للمطالبة بتدخل جهات غير الجهات المعنية               . المـتاحة 
ات المالية بُمدخالت إضافية مثل التوعية الصحية       بالـتمويل المحـدود، أو المطالـبة باسـتكمال الخدم         

، على سبيل المثال، على أن المعدمين غالباً ما         BRACوتُشدد  . والـتدريب، وخـدمات دعم السوق، الخ      
يعجزون على استغالل القروض بشكل مثمر وأنهم في حاجة إلى مبادرات تشجيعية تساعدهم على بلوغ               

 . ل مستدامالمستوى المطلوب للعمل في السوق بشك
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بيد أن االعتراف بتعدد أوجه الفقر ال يعني بالضرورة أن على مؤسسات التمويل المحدود أن تعمل على                 
. فمؤسسات التمويل المحدود تكون ناجحة بالتركيز وبالقيام بالمجاالت التي تثقنها جيداً          . كافـة الواجهات  

قد ينطوي  " بضرورة ذلك "ى لشعورها   فلجوء هذه المؤسسات إلى االهتمام بمجاالت أخرى، ال لسبب سو         
إن تاريخ  . علـى مخاطـر ال تحمـد عقـباها ويؤثر سلباً على فعاليتها في مجال تقديم الخدمات المالية                 

المحاوالت التنموية حافل باإلخفاقات التي منيت بها البرامج التنموية المتكاملة التي حاولت القيام بتحليل              
ولهذا السبب،  . لضرورية في إطار سعيها للتغلب على هذه الظاهرة       شـمولي للفقر وتقديم كافة الخدمات ا      

يعـتمد التمويل المحدود نهجاً مغايراً، يقوم على تقديم أدنى حد من الخدمات ولكن بشكل مستدام، تاركاً                 
 . المجال مفتوحاً أمام الزبناء الختيار الكيفية األنسب الستغالل الموارد

. لتعزيز أثر التمويل المحدود من خالل ربطه بخدمات تمنوية أخرى         ومن الواضح أن هناك احتمال كبير       
، وما إلى ذلك من برامج تجمع       CRECERكتـضمين عنصري التعليم والتدريب، على سبيل المثال، في          

كما يمكن لمؤسسات التمويل المحدود استغالل هياكلها وعالقاتها        .  80بـين خـدمات اإلقـراض والتعليم      
ويتعين أن تستند كافة القرارات المتعلقة . ط عالقات مع باقي مقدمي الخدمات القائمـة مـع الـزبناء لرب      

بالربط مع خدمات أخرى بغرض التكامل ضمن برامج التمويل المحدود إلى فهم واضح لمفهوم الفقر في                
سـياق القـدرات والمـوارد، والحفاظ على التوازن فيما بين الفوائد والتكاليف من جهة واألداء المالي                 

 81ركيز من جهة أخرىوالت

 األساليب اإلدارية للتغلب على الفقر وإحداث أثر إيجابي

فالمنظمات الناجحة في مجال التركيز على      . يـتطلب التركيز على مكافحة الفقر بذل جهد بصورة واعية         
ولضمان اتخاذ الموظفين   . الهدف واألنظمة : مكافحـة الفقر هي المنظمات الناجحة في المجالين التاليين        

لـزبناء علـى كافة المستويات قرارات سليمة تركز بشكل خاص على الرفع من مستوى تجاوز الفقر                 وا
 و CRECERويتبين من حالتي كل من      ". ثقافة لمكافحة الفقر  "وإحـداث األثـر المنـشود، البد من نشر          

SHARE               أن هـدفهما التنظيمـي ومهمـتهما، والتزام موظفي مجلس إدارتيهما وكبار موظفيهما عوامل 
وهذا الوضع إشارة موجهة إلى     . محـورية بالنـسبة لمنظمة فعالة في مجال التركيز على مكافحة الفقر           

الموظفين على كافة المستويات وكذا إلى الزبناء، وبالتالي يشكل عنصراً هاماً محفزا لمؤسسات التمويل              
ظمة نحو تلبية   فالتسلح برؤية واضحة يساعد على توجيه األن      . المحـدود ويـزيد مـن مستوى تركيزها       

فال يمكن لألنظمة   . احتـياجات المعدمـين التـي تنفذ وتخضع للمتابعة في إطار هذا التركيز منذ البداية              
كما أن الرؤية ليست    . الـسليمة أن تـنجح في منظومة ال تهدف إلى العمل مع المعدمين وال تلتزم بذلك               

 .  ار ووضع أنظمة مناسبةكافية في حد ذاتها، وإنما ينبغي أن تكون موجها لعملية االبتك
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 ١٠-١اإلطار 

تكـون البـرامج التـي تجعـل من سياسة الحد من الفقر هدفها الرئيسي وجزءاً من ثقافتها                  "
التنظيمية أكثر فعالية في الوصول إلى األسر المعيشية الفقيرة مقارنة بالبرامج التي تجعل من              

 . الجانب المالي محور اهتمامها

 .Morduch and Haley, Analysis, 1: المصدر

 الثقافة التنظيمية

ولما . تشجع على تقديم الدعم للمعوزين داخل المنظمة وكذا من قبل الزبناء          " ثقافة فاعلية "البـد من نشر     
كان هدف مؤسسات التمويل المحدود هو تحقيق االستدامة المالية، فقد نجحت في إرساء ثقافات تنظيمية               

فإذا كانت  . ز هذه الثقافات من خالل خطط قائمة على حفز الموظفين         تركز على الفعالية واإلنتاجية وتعز    
مؤسـسات الـتمويل المحدود جادة فعالً في تركيزها على مكافحة الفقر، فعليها نشر مثل هذا النوع من                  

ومن النقاط المركزية ضمن كل هذا وضع نظم تحفز الموظفين          . الـثقافة والحوافز لتحقيق هذا الغرض     
ولتحقيق هذا . تحلـي بروح االلتزام والتفهم لتحقيق فعالية المنظمة في مكافحة الفقر         الرئيـسيين علـى ال    

الغـرض، البـد مـن وضع أنظمة تحفز الموظفين على تحقيق النجاعة والفعالية في التغلب على الفقر                  
، على سبيل المثال، تعتمد في خطتها       CRECERفمؤسسة  . وعلى أوسع نطاق، وفي تحسين األداء المالي      

ائمة على حفز الموظفين على مزيج من المؤشرات التقليدية، كحجم حافظة القروض وجودتها، وجودة              الق
وهكذا، يبرز مدى نطاق مكافحة الفقر مع تقدير للزبناء الواقعين ضمن           . الخـدمات التعليمـية المقدمـة     
تقديم خدمات مالية   مما يساعد على دعم الثقافة التنظيمية القائمة على         . 82المناطق األصعب الوصول إليها   

 . فعالة من حيث تكاليفها، إضافة إلى الجانب االجتماعي للخدمات التعبوية

 ١١-١اإلطار 

الخاص بحوافز الموظفين " النجوم الخمس"نظام ) Grameen II" (غرامين"وضـع مـصرف   
يق وُيقلد الموظفون نجمةً من لون معين على كل أداء بتحق         . والقائم على أداء الفرع والموظفين    

وتُمنح نجوم  . كما تُمنح هذه النجوم لتكريم األداء الفردي      . الهـدف المنشود في كل مجال معين      
األداء أيضاً للتكريم مقابل تحقيق مزيج من األهداف المتصلة بخدمات مكافحة الفقر، وإحداث             

وتحقيق الربحية،  % ١٠٠التشغيلية مثل استرداد القروض بنسبة      /األثـر، واألهـداف المالـية     
دخـار الودائـع، والمواظبة على الدراسة، وإتمام التعليم االبتدائي، وتمكن الُمقترضين من             وا

 .تجاوز عتبة الفقر

 .Yunus, Grameen Bank II: المصدر
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وبالنظـر إلـى مـشاركة الزبناء في مساندة بعضهم البعض بشكل فعال، أو في التخلص من األعضاء                  
وهذا ما يثير تساؤالت    . يدرك الزبناء أهمية هذه الثقافة أيضا     المـسببين للمشاكل، فمن األهمية بمكان أن        

بـشأن كيفية مشاركة الزبناء في العلميات التنظيمية بصفة عامة، وإلى أي حد تعكس األهداف التنظيمية                
وقد يشكل اإلكثار من العمليات الرامية إلى إشراك الزبناء في عملية    . أولـويات مـن تسعى إلى خدمتهم      

ومن الناحية العملية . يمـي وعملية صنع القرار شكال من أشكال معالجة مثل هذه المسائل    التـسيير التنظ  
 . فالتجربة محدودة فيما يتعلق بهذه المسائل مما يفسح المجال لالبتكارات في المستقبل

 الجانب الجنساني في تنفيذ البرامج 

 الجنسانية وآثار التمويل المحدود     ينبغـي أن تأخـذ المـنظمات باالعتبار في ثقافتها وممارستها القضايا           
أوال، : فينبغي للبرامج أن تعمل بتعاون مع النساء على مستويين        . اإليجابـية والـسلبية على هذه القضايا      

الوعي بكيفية تأثير القضايا الجنسانية على حياة الزبناء، وما قد يترتب عن االشتراك المتزايد للنساء في                
لمسؤوليات المالية من آثار إيجابية وأخرى سلبية على القوى المحركة          عملية صنع القرار واالضطالع با    

يكتسي تفاعل الموظفين مع الزبناء أهمية بالغة فيما يتعلق بالتعامل مع          : ثانيا. داخـل األسـر المعيـشية     
فإذا تصرف الموظف كنموذج للدور اإليجابي، ويتحدى مظاهر عدم         . أوجـه عدم المساواة بين الجنسين     

ويكون قدوة للجميع، تََمكن من إصالح أوجه عدم المساواة التي تسود في المجتمع المحلي،  أما                المساواة  
إذا جـسد سـلوكه وتصرفه القواعد المجتمعية التقليدية، فإنه يعمل بذلك على تغذية أوجه عدم المساواة                 

محورية فيما يتعلق   ومن هذا المنطلق، يكتسي االلتزام التنظيمي بتحدي أوجه عدم المساواة أهمية            . هـذه 
 .   بتنمية الممارسة السليمة في أوساط الموظفين الميدانيين داخل المجتمعات المحلية

فالقـوى الحيوية للمجموعات، على سبيل المثال، المفضلة في أغلبية المنهجيات التي تركز على مكافحة               
. بادل بين أفراد المجتمع المحلي    الفقـر، لها قدرة على التأثير على الشبكات االجتماعية وعلى الدعم المت           

وقد يكون هذا التأثير إما إيجابياً، من خالل تشجيع ثقافة تقوم على الدعم والمساندة على سبيل المثال، أو                  
وحسب تقييم . تأثيـراً سـلبياً، مثالً بتصعيد التوتر وإشعال نار الفتن بشأن ضمانات المجموعة أو دعمها     

اإليجابي على تمكين النساء يرجع سببه إلى حد ما للبرامج التي           ، تبين أن األثر     CRECERمـدى أثـر     
تـستهدف النـساء حـصرا، لكنه يرتبط أيضا بعدد من الخصائص المنهجية التي تنفرد بها المصارف                 

كـأن تـشرف النساء على إدارة المصرف الخاص بهن، أو اتخاذ القرارات فيما بينهن بشأن                : القـروية 
ن، أو انتخاب من يرأسهن، أو تحديد الشروط والمهل الزمنية التي تحكم            جـدوى األنشطة المقترحة عليه    

وعالوة على ذلك، تعمل    . كما أن مفهوم التضامن قائم على أساس الهيكل الجماعي        . القـروض الداخلية  
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 على تنمية العالقات التي تربط بين النساء،        CRECERاالجـتماعات المنـتظمة التـي تفرضها مؤسسة         
 .ض، كما تساعد الثقافة المكتسبة من كل هذا على ترسيخ احترام الذاتومعرفة بعضهن لبع

 التعلم التنظيمي واالبتكار  

. يتعـين علـى المؤسسات التي تركز على مكافحة الفقر إلى أن تكون خالقة وملبية الحتياجات زبنائها                
الستماع إلى تجاربه   وُيـشترط فـي أنظمة التعلم الداخلية المساعدة على مراقبة أداء الزبون من خالل ا              

وعلى هذا األساس، ينبغي وضع أنظمة رصد بشكل يتيح الحصول          . وآرائه، السيما زبناء الفئة المعوزة    
على معلومات بشأن مستوى فقر الزبناء، كما يشترط في مؤسسات التمويل المحدود أن تتحلى بالمرونة               

 . الكافية إلجراء التغييرات الالزمة عمال بهذه المعلومات

  

 الدروس واالستنتاجات: الجزء الثالث 
 المالبسات بالنسبة لقطاع التمويل المحدود

يلخـص هـذا الجـزء الختامـي حـصيلة المناقـشات الواردة في الجزء األول والجزء الثاني بالنسبة                   
. لألخـصائيين فـي مجال التمويل المحدود، وكذا الجهات المانحة وواضعي السياسات الذين يساندونهم             

ضـح أننا ابتعدنا كل البعد عن النماذج السالبة التي يمكن االكتفاء باستنساخها حسب الطلب،               ومـن الوا  
 .                   وأصبحنا مطالبين باالستعاضة عن ذلك بتطبيق مبادئ عامة في الممارسة واألداء

 أهمية التمويل المحدود في استئصال شأفة الفقر

ركيز على التمويل المحدود في استراتيجيات الجهات المانحة        بـدأت هـذا الفصل بالتساؤل عن غياب الت        
كما حمل هذا الفصل الدليل على بطالن الرأي القائل بأن          . الـرامية إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية      

وتبين الدراسات المفصلة التي . الـتمويل المحـدود ال يمكن أن يشكل استراتيجية مناسبة لفائدة المعدمين       
تحلـيل المفاهيمـي وتقييم أثر عمل المنظمات، موضوع هذه الحاالت اإلفرادية، أن ثمة سبل              تـناولت ال  

وتؤدي هذه السبل في مجملها إلى      . واضـحة لتحقيق أثر إيجابي على المستويين االقتصادي واالجتماعي        
ر المطلق  آثار مباشرة على تحقيق الهدف اإلنمائي األول لأللفية، الذي يتلخص في الحد بالنصف من الفق              

 .ومن الجوع، إضافة إلى آثار غير مباشرة على باقي األهداف اإلنمائية لأللفية
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 ١٢-١اإلطار 

غير أن ثمة مؤسسات    .  مصلحة المعدمين  متـؤكد المـؤلفات أن معظـم برامج التمويل المحدود ال تخد           "
دمات التمويل المحدود   لكن األدلة تشير إلى استفادة المعدمين بشكل فعلي من خ         . أخـرى تقوم بهذا الدور    

 ."من حيث زيادة الدخل والحد من هشاشة وضعهم

 .Morduch and Haley, Analysis, 6: المصدر

 تصميم تمويل محدود يركز على مكافحة الفقر

فالتمويل المحدود، بمفهومه التقليدي،    . إن تحديد نطاق الفقر والتأثير عليه بفعالية ال يحدثان بشكل تلقائي          
لذلك، ينبغي تصميم   . ل آليات مقصودة وأخرى غير مقصودة، ترمي إلى إقصاء المعدمين         يعمل من خال  

بـرامج تأخـذ المعدمين بعين االعتبار، وتعمل على تبسيط اآلليات التي تساعد على التأثير بفعالية على                 
 .الفقر

المطلق فهناك مؤسسات تختار االلتزام     . تـتعدد المؤسـسات غيـر أنـه ال توجد وصفة لتحقيق النجاح            
ولكن، يتعين على كافة مؤسسات التمويل      . بمكافحـة الفقـر، وأخرى تفضل نطاقا عاما لتقديم الخدمات         

وهناك بعض مؤسسات التمويل المحدود     . المحـدود التفكيـر بجدية في وضع المعدمين ضمن تنظيماتها         
ات قد تأثر تأثيراً    وهذا ال ينفي أن بعض هذه المؤسس      . التـي تشمل فعال بعض المعدمين من بين زبنائها        

ويمكن لمؤسسات التمويل المحدود من خالل الرفع من مستوى استيعابها          . سـلبياً علـى هؤالء المعدمين     
لمفهـوم الفقر، وتفهمها لفئات الزبناء المشمولة وغير المشمولة ببرامجها و لألسباب وارء ذلك، أن تتخذ      

 .زبناءتدابير بسيطة لتحسين نطاق عملها وفعاليتها بالنسبة لل

 :تحسين الوصول إلى المعدمين

. يكمـن الـتحدي الرئيسي في الحيلولة دون إقصاء المعدمين بشكل مقصود من الحصول على الخدمات               
بيد أن التمويل المحدود،    . ثمـة حاجـة إلـى جهود مستدامة واستباقية من أجل الوصول إلى المعدمين             "

  ٨٣."في هذا المجالبمفهومه التقليدي، لم يحرز تلقائيا تقدماً كبيراً 

 . تحتاج مؤسسات التمويل المحدود إلى تحسين فهمها لسياق للفقر والحتياجات المعوزين •

مـن شأن إجراء تناول بحوث السوق التي تتخذ في إطارها إجراءات فعالة للتغلب على إقصاء     •
 .المعدمين إلى فهم احتياجات هذه الفئة
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ناطق يتمركز فيها عدد كبير من المعوزين       ينبغـي أن تعمـل مؤسسات التمويل المحدود في م          •
 ).االستهداف الجغرافي(

يتعـين صياغة برامج تستند إلى فهم احتياجات الزبناء بدالً من وضع عقبات أمام الفئات األقل                 •
 .وهذا من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تشجيع مشاركة المعوزين. فقراً

 لمؤسسة التمويل المحدود التركيز حصراً  البـد مـن استهداف الزبناء بشكل مركز إذا ما ُأريد           •
 .على المعوزين والفقراء

 : الخدمات المناسبة

يحـتاج الـزبناء المعوزون إلى مجموعة من الخدمات المالية التي تتناسب مع دخلهم غير المنتظم ومع                 
 . أنماط نفقاتهم، وتساعدهم على التصرف لسد حاجتهم غير المتوقعة إلى األموال

ض واالدخـار أهمـية خاصة بالنسبة للمعوزين ألنهما يسهمان في انتظام الدخل             يكتـسي اإلقتـرا    •
 .وتيسره واالستثمار في توليد الدخل، والحد من هشاشة الوضع

وينبغي االستناد في تصميم الخدمات ليس فقط إلى مدى اجتذابها للزبناء بل أيضا إلى مدى قدرتها                 •
 .الهشاشةعلى الحد من الفقر، ومراعاة جانب المخاطرة و

، يحتاج الزبون إلى المرونة في االدخار وسداد        مصادر الدخل المتوفرة  عـندما تُـسدد الديون من        •
وثمة حاجة بشكل خاص إلى تيسير االدخار سواء تعلق األمر باإليداع أو بالسحب كما              . القـروض 

 . يتعين عدم ربط القروض بنشاط معين

، يكتسي السداد المنتظم والضغوط     اط مدر للدخل  أرباح متأتية من نش   عـندما يـتم سداد الديون من         •
التـي تمارسها مؤسسة التمويل المحدود أهمية جوهرية للتشجيع على التركيز على النشاط التجاري              

 . وتنمية المهارات في مجال إدارة األعمال

وعـندما يتعـرض الـزبناء إلى أزمة كبيرة أو حالة طارئة، يجب إعفاء هؤالء الزبناء من التقيد                   •
 . لصارم بنظام سداد قروض المشاريع والتحول إلى جدولة أكثر مرونةا

هـناك مجمـوعة أخـرى من المواد، مثل القروض أو التأمين في حاالت الطوارئ، التي تساعد                  •
الـزبناء على مواجهة الحاالت الطارئة، وانتظام االستهالك، كما تساعد بصفة عامة على الحد من               

 .همتعرضهم للمخاطر ومن هشاشة وضع
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ينبغـي تحقـيق تـوازن بين حاجة الزبون إلى المرونة والحاجة إلى مجموعة من الخدمات من جهة                  
 . وقدرة المؤسسة على إدارة محفظة متزايدة التعقيد والتنوع من جهة أخرى

 :   تقديم الخدمات

ى إلى  ينبغـي تقـديم الخـدمات بطريقة يؤخذ فيها باالعتبار مدى هشاشة وضع الزبناء المعوزين، وتسع               
 . مساعدتهم على البقاء في البرنامج إذا ما تعرضوا إلى مشاكل

 .ال يجوز إكراه الزبون على االقتراض •

ينبغي أن يرتبط رفع مستوى اإلقراض بالقدرة على السداد، وذلك إما من خالل البرهنة على قدرة                 •
 . االدخار أو على األداء التجاري

اكل أو إلى الفشل، وبالتالي مساندة الزبون بدل إقصائه         ينبغي توقع احتمال تعرض الزبون إلى المش       •
ومـن هذا المنطلق البد من تطوير عالقات دعم ومساندة ال عالقات قائمة على              . مـن البـرنامج   

 . اإلجراءات القسرية

ويمكن تجاوز هذا األمر إما برفع المسؤولية       . قـد يترتب عن المسؤولية الجماعية إقصاء المعدمين        •
 .   بتبسيط عملها أو بمنح قروض فرديةعن المجموعة أو

تشكل الثقافة التي تركز على مكافحة الفقر بفعالية بالنسبة لمؤسسة التمويل المحدود مفتاحاً لتحقيق               •
 . أثر إيجابي

ينبغـي تـشجيع مـساندة الـزبناء وتقاسـم المهارات، إذ يمكن اكتساب العديد من الخبرات من                   •
ن نماذج التمويل المحدود، مثل المجموعات القائمة على        المـنظومات المجتمعـية ومـا إلى ذلك م        

 . المساعدة الذاتية

يجب إدراج الوعي بالجانب الجنساني ضمن ممارسات البرنامج، سواء على مستوى العالقات فيما              •
 . بين الزبون والموظف الميداني أو ضمن ثقافة وإجراءات المؤسسات

 التنازالت والمبادالت

. تماعية، يمكن لمؤسسات التمويل المحدود النمو بشكل أسرع وتحقيق أرباح أكبر          في غياب األهداف االج   
وفـي غـياب األهـداف المالية، يمكن لمؤسسات التمويل المحدود العمل مع عدد أقل من الناس، ولكن                  
بـصورة مكـثفة، مـع ضمان إقصاء أقل عدد ممكن من الفئة المستهدفة، وفسح المجال أمام الموظفين                  

يشكل التمويل المحدود   . قضاء ساعات طويلة من العمل مع فرادى الزبناء لتأمين نجاحهم         المتخصصين ل 
والتحدي المطروح هو محاولة الجمع بين أفضل       . أداة للتوفيق بين األهداف االجتماعية واألهداف المالية      
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فاء الذاتي،  الممارسـات التي تمكن من توسيع نطاق مكافحة الفقر، وإحداث األثر اإليجابي وتحقيق االكت             
وتكمن التحديات الرئيسية   . وذلك بهدف الكشف عن مواطن التوفيق بين هذا المزيج من األهداف الثالثة           

 :في ما يلي

تحديد اآلثار اإليجابية للتركيز على مكافحة      . فهـم أفـضل لما يمكن التنازل عنه وما يمكن ربحه           •
أفضل عن النسبة التشغيلية لمؤسسة     ولفهـم هـذه المسألة، ثمة حاجة إلى معلومات مقارنة           . الفقـر 

الـتمويل المحـدود، وذلك فيما يتعلق بمرتبات الموظفين، على سبيل المثال، بالمقارنة مع متوسط               
 .  أحجام القرض، أو الكثافة السكانية بالمقارنة مع عدد الزبناء لكل موظف معني باإلقراض

ما مدى أهمية   . حدود من حيث التكلفة   القـدرة علـى االبتكار للرفع من مستوى فعالية التمويل الم           •
 التركيز على نجاح واستدامة الزبناء في هذا الشأن؟ 

 ١٣-١اإلطار 

ال تكتـرث الغالبـية العظمى من مؤسسات التمويل المحدود في الوقت الحالى ال بتحديد تركيبة                "
فابتكار . لفقر فعالية برامجها من حيث مدى قدرتها على الحد من ا          مالـزبناء عند قبولهم وال بتقيي     

أدوات جديـدة واسـتخدامها فـي تحليل السوق وتقييمه يوحي بأن اإلخفاق في تطبيق إجراءات                
المـراقبة والتقيـيم قـد يؤدي إلى خفض التكاليف على المدى القصير ولكن على حساب تحقيق                 

 ." أهداف اجتماعية واقتصادية على المدى البعيد

 .Morduch and Haley, Analysis, 2: المصدر

 

االبتكار لتحسين أثر التمويل المحدود من خالل خلق فرص فعالة من حيث التكاليف لتحسين األثر،                •
 .على سبيل المثال، أو من خالل تقديم خدمات إضافية أو بعقد روابط مع خدمات إضافية

 .تحديد مستويات معقولة لألداء بالنسبة للمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق هذه األهداف •

 داءقياس األ

ولكننا بعيدون كل   .  تحددت في قطاع التمويل المحدود أوضح الممارسات وأفضلها لقياس األداء المالي          
 . البعد عن وضع معايير قابلة للمقارنة لقياس مدى األداء في مجالي مكافحة الفقر وفعاليتها

 التوازن فيما   ومن الواضح أن هناك حاجة إلى توسيع مفهوم أفضل الممارسات لكي تأخذ في االعتبار              
ومن هذا المنطلق، ينبغي    .  بين األهداف المختلفة التي ُيتوقع من مؤسسات التمويل المحدود تحقيقها           
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قياس األداء من حيث النجاعة والفعالية، كما ينبغي إعطاء أولوية بالغة لألهداف االجتماعية المتعلقة                
على إعداد تقارير نزيهة وشفافة بشأن      كما ينبغي وضع أنظمة تساعد      .  بنطاق مكافحة الفقر وفعاليتها   
 . البيانات المتعلقة بهذا الجانب

 قياس مدى التغلب على الفقر وإعداد التقارير في هذا الشأن

فبالنـسبة لقطـاع يحظى بدعم مالي ضخم من جهات مانحة لما له من أثر على الفقر، هناك مبرر قوي                    
بإعداد تقارير عن مدى تغلبها على الفقر       لفـرض شـروط تلتـزم بموجبها مؤسسات التمويل المحدود           

ويشكل هذا الموضوع حالياً مثار جدال عنيف في الواليات المتحدة          . مستندة في ذلك إلى مؤشرات مقنعة     
ــذات      ــى ال ــتماد عل ــي باالع ــدود المعن ــتمويل المح ــون ال ــنص قان ــيث ي ــريكية، ح  األم

’Microfinance Self-Reliance Act ‘ وكالة التنمية التمويل، التي تكرسها من عمليات % ٥٠على توجيه
، وعلى تطوير   "المعوزين" األمريكية لتنمية المشاريع الصغيرة لفائدة       لمتحدةات ا الدولـية الـتابعة للوالي    

أدوات تعنـى باسـتهداف الفقر واستعمال هذه األدوات قي تشجيع األخصائيين على االبتكار لخدمة هذه                
 . في مكافحة الفقرالسوق ولضمان تنفيذ المهمة المتمثلة

 ١٤-١اإلطار 

ويمكن . يعـد متوسـط حجـم القـرض مؤشراً ميسراً ولكن غير كاف لقياس مدى نطاق مكافحة الفقر     "
الحـصول علـى معلومات أثمن من ذلك بكثير تتصل بالتسويق والتقييم ببذل أدنى قدر من المجهودات                 

 " اإلضافية في جمع البيانات

  .Morduch and Haley, Analysis, 1: المصدر

والـنقطة العملـية واألساسـية بالنـسبة لمؤسسات التمويل المحدود هنا هي التركيز على الزبناء الذين                 
ومكافحة الفقر على أوسع نطاق يعني تقديم المواد . تعرضـوا لإلقـصاء، واألسباب وراء ذالك اإلقصاء       

لتحقيق هذا الغرض، هناك مقياسان     و. والخـدمات المناسبة إلى الفئات في أدنى المستويات من سلم الفقر          
أوالً، العمل في أكثر مناطق البالد      : أساسـيان يكتسيان أهمية قصوى في مجال قياس مدى مكافحة الفقر          

 . وثانيا، العمل مع المعدمين بالنسبة للسكان الواقعين ضمن منطقة عمل مؤسسة تمويل محدود. فقراً

للجهات المانحة التي تستطيع تقديم بيانات بشأن مدى        فـأدوات تقيـيم الفقـر متاحة لألخصائيين وكذلك          
وتتيح هذه األدوات معلومات جيدة عن الفقر فيما يخص الظروف المحلية، كما يمكن             . مكافحـتها للفقـر   

ومن هنا ينبغي أن    . تحـسينها حتـى تتيح إجراء مقارنات بشكل أفضل على المستويين الوطني والدولي            
همية تقديم مؤسسات التمويل المحدود لتقارير بشأن هذه البيانات         يكـون هـناك قـبول واسع النطاق بأ        

 . األساسية المتعلقة باألداء
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 :ويتعين أن تستند البيانات األساسية بشأن مدى مكافحة الفقر إلى المحاور التالية

 .ال يشكل حجم القرض مؤشرا كافياً لقياس مدى مكافحة الفقر •

توى فقر الزبناء الجدد، وكذا مستوى فقر من ال تصلهم          على مؤسسات التمويل المحدود مراقبة مس      •
وُيشترط في هذه البيانات أن تتناسب مع البيئة        . خدماتها من الزبناء، وإعداد تقارير في هذا الشأن       

 .المحلية، وأن تكون في نفس الوقت قابلة للمقارنة مع حسابات عتبة الفقر الوطنية والدولية

  في هذا الشأنريقياس مدى الفاعلية وإعداد تقار

مـن الـصعب قياس مدى الفاعلية بطريقة فعالة من حيث التكاليف، ونادراً ما ُيطلب من كافة مؤسسات                  
ولكن يحتاج تصميم البرامج إلى معلومات      . الـتمويل المحـدود إجراء دراسات مفصلة عن تقدير األثر         

. لى تحقيق أثر أفضل على المعدمين     أساسية بشأن مدى الفاعلية إذا ما أريد له ضمان إدارة فعالة ترمي إ            
 :وهناك مجاالن ينبغي التأكيد عليهما في رصد األثر وإعداد التقارير، وهما

إمكانـية وضـع أنظمة تُعنى برصد الزبناء والتعلم التنظيمي، وتكون قادرة على تقديم معلومات                •
والتي تستقي   84أساسـية ومنـتظمة عـن عدد قليل من المؤشرات غير المباشرة المتعلقة باألثر             

ويمكن أن تشكل هذه المؤشرات األساس الذي تستند إليه         . معلـومات نوعـية مفصلة من الزبناء      
المؤشـرات الخاصـة بكل القطاع التي يمكن تقديم تقارير بشأنها، وأن تتحدد مصداقية البيانات                

 .بالطريقة التي ُجمعت بها

الممارسة السليمة من حيث تصميم     إن وضع معايير    : مـراجعة األعمال في مجال مكافحة الفقر       •
وتقـديم خدمات التمويل المحدود الذي يركز على مكافحة الفقر، يمكن أن يخلق أساساً ُيستند إليه                
فـي مـراقبة ما إذا كانت مؤسسات التمويل المحدود، بالنظر إلى مناهجها، صالحة للتأثير بشكل                

اها الفريق االستشاري المعني    وتـشكل مراجعة حسابات الفقر التي أجر      . إيجابـي علـى الفقـر     
إطارا جيداً يتناول النهج التنظيمي الشامل المتبع فيما يتعلق         ) CGAP(بمـساعدة أكثر الفئات فقرا      

بالتأثيـر بـصورة إيجابية على الفقر، والفهم المفاهيمي للفقر، والثقافة التنظيمية المعنية بالتركيز              
بين الزبناء والموظفين، وسمات التصميم الخاصة      علـى مكافحة الفقر وااللتزام بذلك، والعالقات        

وال تقيس  . بنطاق الخدمات المقدمة للمعدمين وأثرها عليهم وعمليات التعلم التنظيمي ورصد األثر          
هـذه العناصـر كافة مدى التأثير بشكل إيجابي على الفقر، وإنما تمثل مقياساً جيداً لمدى التزام                 

 . االمؤسسة وللتصميم والمراقبة لتحقيقه

 :وتتمثل النقاط األساسية التي تستوجب المراقبة في ما يلي
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إعـداد تقارير بشأن الذين ال ينضمون إلى البرنامج، ومن ينسحبون منه وأسباب ذلك، وتصنيفهم                •
 .بحسب مستوى الفقر

 .أو االدخار حسب مستوى الفقر/تصنيف أداء الزبون من حيث االقتراض و •

ة بالخدمات، أي الكثافة السكانية للفقراء الذين تم الوصول إليهم          إعـداد تقارير عن النسبة المشمول      •
 .في منطقة ما

  دور الجهات المانحة–فسح المجال أمام االبتكار 

بينت في هذه الفصل أن هناك العديد من الدروس التي يمكن اإلفادة منها في الممارسة ومؤشرات عديدة                 
 المحدود تحسين أثره االجتماعي دون أن يمس ذلك         إلـى الـسبل التـي يمكن من خاللها لقطاع التمويل          

ويمكن . لقد حان األوان لفسح المجال لالبتكارات والتجارب      . بـضرورة االسـتدامة المالـية للمؤسسات      
تكيـيف نماذج التمويل المحدود الحالية الُمجرَّبة ووضع مناهج جديدة واالستفادة من الدروس المستوحاة              

ق األساسي للتمويل المحدود، ومن المؤسسات التي ال تهدف إلى تحقيق           مـن المناهج الخارجة عن النطا     
وتستخدم العديد من المؤسسات التنموية، على سبيل المثال،        . االكـتفاء الذاتـي المالـية بالدرجة األولى       

كما تعمل هذه المؤسسات على إدماج . الـتمويل المحـدود كـأداة للحد من الفقر ولتحقيق أهداف تمكينية     
وواضح أنها  .  بالضرورة إلى تحقيق االستدامة    ىلخدمة المالية ضمن أنشطتها الحالية، وال تسع      مكونات ا 

ليـست بديلـة لمؤسسات التمويل المحدود الرئيسية بما أنها تعتمد دائما على اإلعانات وألنها مؤسسات                
ستيقاء دروس من   وهناك مجال ال  . غير أنها تقوم بمبادرات ابتكارية هامة في التخفيف من الفقر         . محدودة

 . تجاربها واستثمارها في قطاع التمويل المحدود األساسي

 : ويمكن للجهات المانحة أن تلعب دوراً إيجابياً في هذه العملية من خالل الجوانب الثالثة التالية

وال يعني هذا   .  تقديم حوافز مالية لتحقيق بعض األهداف، مثل توسيع نطاق مكافحة الفقر            -١
زيد من اإلعانات المالية لمؤسسات التمويل المحدود التي تهدف إلى مكافحة            تبريرا لتقديم م  

الفقر وإنما دعوة إلى تقديم حوافز مالية محددة، يكون الغرض منها التشجيع على عمليات               
 .       التجريب واالبتكار في المجاالت الواردة في هذا الفصل

فاستيفاء متطلبات صارمة   .  ن فعاليتها فسح المجال أمام مؤسسات التمويل المحدود للرفع م          -٢
في مجال األداء الصارمة القائمة على أفضل الممارسات المالية غالباً ما يضيق الخناق على              

فينبغي .  مؤسسات التمويل المحدود ويجعلها تلهث وراء تحقيق االكتفاء الذاتي المالي             
ل الجهات المانحة   استكشاف العديد من السبل وربما فترات زمنية مختلفة أيضا من قب             

وهذا يستلزم وضع معايير    .  حتى تتمكن من تحقيق االكتفاء الذاتي المالي      .  لإلعانات المالية 
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أوضح تخص القطاع فيما يتصل بالممارسة السليمة في مجال التمويل المحدود الذي يركز              
 الفقر  على مكافحة الفقر، وكذا بتحقيق المزيد من الشفافية في التقارير بشأن نطاق مكافحة             

غير أنه ينبغي مراعاة تحقيق التوازن بين فسح مجال أوسع لالبتكارات من            .  ومدى فعاليتها 
خالل إتاحة، على سبيل المثال، أطوار تجريبية في نمو مؤسسات التمويل المحدود وضمان              

 .عدم استغالل عمليات االبتكار كحجة لتبرير الممارسة الرديئة وانعدام الفعالية

اصة بالقطاع وتوجيهات بشأن تقديم التقارير تستند إلى قياسات لألداء تأخذ            وضع معايير خ   -٣
وقد تختلف مقاييس األداء بحسب أهداف مؤسسة        .  بعين االعتبار قياس النجاعة والفعالية     

. التمويل المحدود لمراعاة التوازن بين األداء المالي من جهة وأهداف الفقر من جهة أخرى              
البحوث للتمكن من تحديد المستويات التي يتعين عندها وضع          وثمة حاجة إلى المزيد من      

 .      مقاييس األداء

 

 اآلفاق
قدمت في هذه الفصل أدلة على ضرورة وإمكانيات إنشاء قطاع للتمويل المحدود يكون هدفه الرئيسي                

 حاالت  كما تبين دراسة  .  القضاء على الفقر من خالل تقديم مجموعة من الخدمات المالية إلى المعوزين           
ولكن على هذا القطاع أن يواجه التحدي المتمثل في توسيع نطاق عمله              .  أن هذا ما يحدث بالفعل     

والتشجيع على االبتكار حتى يتمكن من توفير خدمات لفائدة المعدمين بنجاعة أكبر وبفعالية أكثر من                 
 .      اضات مغلوطةففي العديد من الحاالت تستخلص استنتاجات باالرتكاز على افتر. حيث التكاليف

وإلحراز تقدم في مجال التمويل المحدود يستهدف مكافحة الفقر ثمة حاجة إلى المزيد من الشفافية في                 
 : وتشمل هذه العملية ما يلي. التقرير عن اإلنجازات ووضع المعايير

 حوافز من الجهات المانحة بتمويل سياسات مؤسسات التمويل المحدود للوصول إلى المعدمين  

ينبغي للجهات المانحة أن تأخذ في االعتبار األدلة على مدى مكافحة الفقر وفعالية ذلك ضمن                    
 . المعايير التي تفرضها لدعم مؤسسات التمويل المحدود

الحاجة إلى توخي الشفافية في التقارير عن الفئات التي تشملها الخدمات، والفئات التي تستمر في                  
 . رنامج إضافة إلى المؤشرات األساسية عن مدى التأثير اإليجابيالبرنامج ومدة االستمرار في الب

 . فحجم القرض غير مناسب لذلك. الحاجة إلى مؤشرات وأدوات أفضل لقياس مدى مكافحة الفقر 
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الحاجة إلى وضع خطوط توجيهية بشأن الممارسة السليمة في مجال التمويل المحدود الذي يركز                 
 .على مكافحة الفقر

ـ     ى التمويل المحدود باألهمية القصوى ضمن كافة االستراتيجيات التي تسعى إلى إدماج            ينبغـي أن يحظ
وهذه العملية مناشدة لمجتمع التمويل المحدود لتوظيف       . مجمـوعة من المناهج الرامية إلى مكافحة الفقر       

اة مهاراتـه والستكـشاف إمكانـيات الـتمويل المحدود بجميع أشكالها للتأثير بصورة إيجابية على حي               
إنه دعوة إليالء نفس األهمية ألهداف مكافحة الفقر وفعاليتها، حتى ال يطغى الهدف الشامل              . المعدمـين 

   .المتمثل في تحقيق االستدامة على هذه األهداف

 

 للتمويل المحدود المحدودة بالدوالر SHAREمستوى فقر زبناء مؤسسة : مرفق 
 ٨٥األمريكي في اليوم الواحد

 الوطنية بالهند المحددة على أساس استهالك الفرد للحد األدنى من السعرات الحرارية،              وفقاً لعتبة الفقر  
). في األرياف   %  ٣٧%  (٣٥ كانت نسبتهم    ١٩٩٤فإن السكان المصنفين تحت عتبة الفقر فى عام          

 يعيشون على أقل من دوالر واحد       ١٩٩٧من السكان كانوا في عام      %  ٤٤ويقدر البنك الدولى أن نسبة      
وبما أنه ال توجد مؤشرات عن احتداد كبير في مستويات الفقر            ).  معدلة بحسب القدرة الشرائية   (لليوم  
، فيبدو أن المستوى الُمحدد لعتبة الفقر الوطنية فى الهند هو في الواقع أقل بكثير من                ١٩٩٧ و ١٩٩٤بين  

 .  المستوى الدولي للفقر المدقع المحدد في دوالر واحدا في اليوم

 الفقر الوطنية تقوم على استهالك الحد األدنى من المطلوب من السعرات الحرارية، يمكن              وبما أن عتبة  
اإلفتراض أن عدم تناول الطعام ُيعتبر مستوى من السعرات الحرارية أقل مما تدل عليه أرقام عتبة                  

تتناول من األسر المعيشية لم     %  ٦٠ المتعلقة بالزبناء، نجد أن      SHAREاذا نظرنا الى بيانات     .  الفقر
 من  ١-١انظر الجدول   (وجبة يومية واحدة على األقل فى اليومين السابقين للدراسة االستقصائية              

 ):الملحق
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 .عدد الوجبات المقدمة في اليومين األخيرين:  من الملحق١-١الجدول 

عدد الوجبات عدد المرات النسبة المئوية النسبة المئوية التراكمية
٠,٥ ٠,٥ ١ ١ 

٤,٠ ٣,٥ ٧ ٢ 

١١,٠ ٧,٠ ١٤ ٣ 

٣٩,٠ ٢٨,٠ ٥٦ ٤ 

٥٩,٥ ٢٠,٥ ٤١ ٥ 

١٠٠,٠ ٤٠,٥ ٨١ ٦ 

  ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

 

الخبز /عدد األيام التى تناولت فيها األسر المعيشية وجبات تتكون من األرز:  من الملحق٢-١الجدول 
 .مع صالصة الشيلي فقط خالل األيام السبعة األخيرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ـ          وجبات فى اليومين السابقين للدراسة      ٦ أسرة التي تناولت     ٨١عالوة على ذلك، تبين أن من بين ال
 أسرة معيشية على األرز أو الخبز خالل يومين          ٢٦لوجبات التي حصلت عليها     المذكورة، اقتصرت ا  

وبعبارة أخرى، كانت هذه األسر ال تعيش سوى على          .  على األقل دون أي خضروات أوحبوب بقلية       
ونفترض أن هذه األسر بينما كانت تستهلك ربما الحد األدنى من السعرات             .  حفنة أرز أو رغيفي خبز    

وعلى هذا  .   يكن بمقدورها أن توفر لنفسها أي نوع آخر من االحتياجات التغذوية              الحراية، فإنه لم  
. األساس، تُصنف هذه األسر فوق عتبة الفقر الوطنية ولكن تحت العتبة المحددة بالدوالر الواحد في اليوم               

 بين ما   من  (share  من زبناء    ١٤٥وإذا ما أضفنا هذا الرقم إلى األرقام المبينة أعاله، نحصل على أن             

عدد الوجبات  النسبة المئوية التراكمية مئويةالنسبة ال عدد المرات

٤٤,٤ ٤٤,٤ ٣٦ ٠ 

٦٧,٩ ٢٣,٥ ١٩ ١ 

٨٥,٢ ١٧,٣ ١٤ ٢ 

٩٣,٨ ٨,٦ ٧ ٣ 

٩٨,٨ ٤,٩ ٤ ٤ 

١٠٠ ١,٢ ١ ٥ 

  ١٠٠ ٨١ المجموع
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من الزبناء يقعون تحت مستويات الفقر المدقع المحددة في          %  ٧٢,٥أو نسبة   )     زبون ٢٠٠مجموعه  
 .دوالر واحد في اليوم
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 .مالحظات

 
 .يعرف الفقر المطلق بأنه عيش األسر على أقل من دوالر واحد فى اليوم بالنسبة للقدرة الشرائية  1

 والخاصة بالوكاالت المانحة الرائدة مثل      ٢٠٠٢يوليه  /عد استعراض المواقع الشبكية الخاصة بمؤتمر قمة اإلقراض المحدود في تموز           ب  2
(، وإدارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة       )USAID (، ووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية       )UNDP(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي     

DfID( بنك الدول، لم ترد أي إشارة إلى التمويل المحدود في استراتيجيات الوكاالت المعنية بالهدف اإلنمائي لأللفية القائم على الحد                   ، وال
 . ٢٠١٥من الفقر المدقع بنسبة النصف بحلول عام 

 الموقع  يمكن الحصول على نسخ من هذه الحاالت الدراسية اإلفرادية من مؤتمر قمة اإلقراض المحدود بزيارة                             3
org.microcreditsummit.www . 

4  Jennefer Sebstad and Monique Cohen, “Microfinance, Risk Management, and Poverty,”AIMS Paper 
(Washington, D.C.: Office of Microenterprise Development, 2000. 

ذلك ألن التمويل المحدود يشمل اإلقراض واالدخار، إضافة        .  ى هذا الفصل مصطلح التمويل المحدود بدال من اإلقراض المحدود         أستخدم ف   5
ويستخدم مؤتمر قمة اإلقراض المحدود مصطلح اإلقراض المحدود، لكن         .  إلى مجموعة من الخدمات المالية األخرى التي تقدم إلى الفقراء         

 .بأنه يشمل االدخار والخدمات المالية األخرى المقدمين إلى الفقراء وأفقرهميعرف أيضا هذا المصطلح  
6 Muhammad Yunus, Grameen Bank II : Designed to Open New Possibilities (Grameen Foundation USA, 2002). 

www.gfusa.org/monthly/june/news/html. 
وسجلت كمنظمة غير   )  FFH( خدمات تعليمية تابع لمؤسسة الخالص من الجوع          كبرنامج إقراض إلى جانب تقديم     CRECERأسست    7

 .١٩٩٩أكتوبر /حكومية بوليفية فى تشرين األول

 SHARE India:   للتمويل  المحدود المحدودة هى مؤسسة مجتمعية لإلقراض المحدود، لها تعاونيتان فرعيتان هما               SHAREمؤسسة    8
MACS Limited (SIM)    المدخرات من األعضاء، و    المعنية بجمعSNEHA         وهي تعاونية أخرى أنشئت لتقديم خدمات التمويل 

 أيضا، المؤسسة التى تواصل إدارة       SHARE التي تضم    SHAREوتنتمي كلتاهما إلى مجموعة     .  المحدود فى منطقة معينة واحدة    
ويشير اسم  ).  لفنية، والخدمات الخاصة بتنمية القدرات    التدريب، والخدمات ا  (فرعين، بينما يبقى دورها األساسي منحصراً في تقديم الدعم            

SHARE فى هذا الفصل إلى SML) Share Microfin Limited.( 

 ).انظر مناقشة الموضوع فى المرفق(يبدو أن عتبة الفقر الوطنية في الهند ُحددت في مستوى منخفض جدا   9

والغرض ليس هو التقليل من أهمية الخدمات المالية األخرى، وإنما          .  ضاإلقراأركز فى هذا الجزء بشكل مقصود على استعمال مصطلح            10
فالهدف من هذا الفصل يكمن في التصدي لالعتقاد السائد بأن المعوزين            .  لتأكيد أن الحاجة إلى اإلقراض ال عالقة لها بمستوى الفقر          

ار، والتأمين، وما إلى ذلك من الخدمات المالية         عاجزون على استخدام القرض بطريقة مثمرة، وأنهم مقابل ذلك يحتاجون إلى االدخ             
 .األخرى

11 Jonathan Morduch and Barbara Haley, Analysis of the effects of Microfinance on Poverty Reduction, RESULTS 
Canada for CIDA, November 2001; Sebstad and Cohen, "Microfinance." 

وعن فعالية  )    CGAP(عند الفريق االستشاري المعني بمساعدة أكثر الفئات فقرا          مات عن أداة تقييم الفقر    للحصول على مزيد من المعلو      12
 :ومركز استهداف الفقر على بوابة التمويل المحدود) ٢٠٠٢) (Simanowitz(هذه األداة، انظر سيمانوفيتز 

 htm.index/poverty/org.microfinancegateway.www 

 منهجية  SEFوتعتمد  ).  SEF, SHARE, OTIV-Desjardins (Caisses Feminines) and CRECER( في المؤسسات التالية      13
برنامج لتقديم  )  Caisses Féminines(والصناديق النسوية   .  المتبعة في إدارة مجموعات التضامن    "  غرامين"معدلة من مناهج مصرف     

 من خالل الشراكة بين     OTIVأنشأته مؤسسة   .  CRECERاإلقراض وخدمات تعليمية يعمل بنظام المصارف القروية المشابه لنظام           
  . مدغشقر–مؤسستي الخالص من الجوع وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

14 Miguel Jimez, A poverty Assessment of Micro-finance CRECER, Bolivia on Behalf of the Cosultative Group 
Assist the Poorest, Unpublished Draft (2002), 13. 

15 Sebstad and Cohen, "Microfinance." 
 

Sutart Rutherford, The Poor and Their Money (New Delhi, India: Oxford University Press, 1999); Graham 16  
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Wright, "Examining the Impact of Microfinance Services-Increasing Income or Reducing Poverty?" Small 

Enterprise Development 10, n°. 1 (1999); Sebstad and Cohen , "Microfinance". 
 

17 Marguerite Robinson, The Microfinance Revolution : Sustainable Finance for the Poor (Washington, D.C.: The 
World Bank, 2001), 21. 

احتمال الخسارة أو الخسارة نفسها،     :  "كما يلى "  Microfinance" من عملهما    ٣٣المخاطرة في الصفحة    "  كوَهن"و"  سيبستاد"يصف    18
رض الكوارث غير المتوقعة والطوارىء، مثل الم     )  ٢الطقس،  ..  عوامل هيكلية مثل الموسمية والتضخم أو     )  ١:  ومصادر المخاطرة عديدة  

التكاليف المرتفعة المصاحبة لحوادث دورة الحياة مثل الزواج          )  ٣أو وفاة فرد من األسرة وفقدان الوظيفة والحرائق والسرقات،            
 ."الحصول على قرض) ٥ادارة مشروع صغير و ) ٤وتصاحب المخاطر أيضا . والجنازات ووتعليم األطفال

19 Sebstad and Cohen, "Microfinance". 
20 Morduch and Haley, Analysis. 
21 Rutherfor, The Poor. 
22 Stuart Rutherford, quoted in Carlos Ani, State of Microfinance in Bangladesh (2002), 2. 
وحللت التغيرات باستخدام بيانات محددة     .   بعد تعديلها  AIMS باستخدام منهجية    SHARE  تقييما لـ     CASHPOR-Philnetأجرت    23

انات المتعلقة ببيانات عن وجبات األعضاء وبيانات متقاطعة متعددة باستخدام مجموعة للمقارنة من العمالء المشمولين                   أساسها البي 
واستخدمت منهجية كمية صارمة في جمع       .  CRECER بتقييم مدى أثر مؤسسة       Freedom from Hungerكما قامت   .  بالدراسة

 .١٩٩٧ مع متابعة في ١٩٩٤/١٩٩٥البيانات األساسية فى 
24 Morduch and Haley, Analysis. 

25 Donald Snodgrass and Jennefer Sebstad, Clients in Context: The Impacts of Microfinance in Three Countries; 
AIMS Sythesis Report (Washington, D.C.: Office of Microenterprise Development, USAID, 2002). 
www.mip.org. 

 .بون الناضج يعرَّف بأنه الزبون الذي أبقى على مشاركته في البرنامج لمدة ثالث سنوات أو أكثرالز  26
27 Sebstad and Cohen, “Microfinance”. 
28 Morduch and Haley, Analysis. 
29 Snodgrass and Sebstad, Clients, 68. 
30 Sebstad and Cohen, « Microfinance ». 

لكن لسوء الحظ لم يكن تقرير هذه الدراسة        .  تمكين المرأة، بما ال يدع مجاال للشك، األثر الكبير على تمكين المرأة           توضح دراسة حديثة ل      31
 . متاحا حين كتابة هذا الفصل

32 Sebstad and Cohen, « Microfinance" ; Snodgrass and Sebstad, Clients; Wright, “Examining the Impact. 
33 Snodgrass and Sebstad, Clients . 
34 Snodgrass and Sebstad, Clients, 68. 
35 Sebstad and Cohen, « Microfinance ». 
36 Morduch and Haley, Analysis, 2. 
37 Hege Gulli, Microfinance and Poverty : Questioning the Conventional Wisdom (Washington, D.C.: Inter-

American Development Bank, 1998) 78. 
38 Morduch and Haley, Analysis, 6. 
39 Sondgrass and Sebstad, Clients, x.  

 .هذا تعليق قائم على أساس التوقع لإليضاح وليس قائما على دليل   40
41 Sondgrass and Sebstad, Clients, 54. 
42 Sebstad and Cohen, « Microfinance ». 
43 Anton Simanowitz, "Clients Exit Surveys : A Tool for Understanding Client Dropout”, Journal of Microfinance 

2, No. 1 (2000); David Hulme, Client Exits (Dropouts) from East African Micro-Finance Institutions (Kampala: 
Microsave-Africa, 1999).  
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ويمكن للزبناء الناجحين   .  درون البرنامج ال يفعلون ذلك ألسباب سلبية أو ألسباب برنامجية          الجدير بالمالحظة أن كل الزبناء الذين يغا         44

كما يمكن أن يغادر الزبناء البرنامج بسبب تركهم منطقة عمل المؤسسة أو انتقالهم إلى جهة                .  االرتقاء لالستفادة من خدمات مالية أخرى     
 .منافسة

 ال تتابع بانتظام نسب المنسحبين، وبالتالي يمكن أن تكون األرقام           CRECERؤسسسة   غير أن م    .PlaNet حسب ما جاء في تصنيف        45
 .الخاصة بانسحاب الزبناء غير دقيقة

46 Robinson, The Microfinance Revolution, 2, Emphasis added. 
 

47  David Gibbons and Jennifer Meehan, The Microfinance Summit’s Challenge: Working Toward Institutional 
Financial Self-Sufficiency while maintaining a Commitment to Serving the Poorest Families (Washington, 

). 2000, The Microcredit Summit Campaign.: C.Dhtm.challengespaper/papers/org.tsummitmicrocredi.www.  
 

48 Gibbons and Meehan, The Microcredit Summit’s Challenge, 40. 

49 Graig Churchill, “Bulletin Highlights and Tables – Reaching the Poor”, MicroBanking Bulletin 5 (2000):10. 

 PlaNetوتستخدم  .   وهى منظمة عالمية ال تسهدف الربح مقرها فى باريس         PlaNet Finance فرع لمؤسسة    PlaNet Rating  وكالة 50
والجدير بالمالحظة أن الدرجة    .   للتصنيف  CGAP مهمة القيام بالتقديرات في إطار صندوق        CGAP وأوكلت إليها    GIRAFEمنهجية  

 . تصنيفا٢٩من بين  PlaNet عن اإلستثمار كانت الدرجة الرابعة فقط التي منحتها CRECERالممنوحة لـ 

 .PlaNetحسب الممارسة الشائعة، لم تُعدَّل هذه المدخالت في عملية التصنيف التي قامت وكالة    51

52  M-CRIL   ـ  CGAPوقد اعتمدته   ".  دلهي"، لتقييم القدرات في مجال التمويل المحدود، مقره في           EDA Rural Systems قسم تابع ل
 .مخصص لذلكللقيام بالتصنيف في إطار صندوقها ال

53 CRISILوقد اعتمدتها مؤسسة .  هي إحدى وكاالت التصنيف المشهورة في الهند التي يعترف بها مصرف االحتياطي الهنديCGAP للقيام 
 .بعمليات تصنيف في إطار صندوقها الخاص بالتصنيف

إعداد   (SEF لتقدير الفقر لصالح مؤسسة       CGAPعدته  ترد المناقشة بالتفصيل لهذين البرنامجين وفعاليتهما فى مكافحة الفقر فى تقرير أ              54
Van de Ruit ،٢٠٠١ وآخرون.( 
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