
  ٢# ميكروسيف التلخيصية  مذكرة
 ) ASA( دروس من جمعية التقدم اإلجتماعي -إدخال االدخار في مؤسسة إقراض أصغر

  وإمران ماتن،رايت، روبرت بيك كريستين. ن.جراهام أ
 

أن  اإلجتماعي   متقدالجمعية  هذا  إستلزم  وبالتالي  
ـ .  إحتياطيات كبيرة  تحافظ على  ، ١٩٩٩بنهاية ال

دات في اإليداعات واإلنسحابات    زياكانت هناك   
التوفيرات / اإلدخاراترصـيد   صـافي   وكـان   

 مما كان يمكن أن يكون      % ٩٥الفعلـي فقـط     
 أنه  واضح. اإللزامي المغلق نظام  النظريا تحت   

/  كبيرة  لإلدخارات    تعبـئة  لـم يكـن هـناك       
م التقدجمعـية   قـدمت   .  ببـساطة  التوفيـرات 

فة كلبة  ن محس عميل / زبوناإلجتماعـي خدمة    
، بدون   المعامالت عـدد متزايد من الحسابات و     

بالرغم من  . رأس المال  في   كبيرةزيادة   أيتوليد  
ـ  فإنه مع  أخرى،  سنة  مواصلة التجربة   ب ةرغبال

 )PKSF(عـدم وضـوح مـا إذا كـان تمويل        
ومع الحاجة المتزايدة ، ٢٠٠٠  عامفيسيـستمر   

لكل األدنى  وبعين مفتوحة على الحد     رأس المال   ل
لــتقدم اجمعــية احــتاجت ، المهمــةالقــضايا 

 . اإلجتماعي للقيام بالتغييرات
 

التوفيرات / منتج اإلدخارات فإن  ،   لـذلك  نتـيجة 
 إبـتداء من    م وقـد  مالجديـد صـم   " المـركّب "

هـذا المنتج   . ١٩٩٩تـشرين الثّانـي     /نوفمبـر 
من القروض   % ١٠ أغلـق علـى   " المـركّب "

، ١٩٩٩تشرين الثّاني   / نوفمبر الحالـية كما في     
مال  أي. باإلسبوع) $٠,٢٠( TK ١٠امي إلزو

 Tk 10 ) ( $0.20  أكثر من وفّـر  مإضـافي  
ـ  سائل بالكامل وخاضعة   تكون  زامية  لة إإل ميالق

أعضاء أكثر  مما حفز   . للـسحب عـند الطلـب     
 Tk 20جمعـية الـتقدم اإلجتماعـي  لتوفيـر     

جمعية عملت  هكذا،  . كعادة باإلسبوع   (0.40$)
اجات الزبائن  تيحي ا يلبم اإلجتماعي حسابا    الـتقدّ 

صعب التحويل إلى نقد     لحـساب توفير تعاقدي   
حاالت ل باالستجابةسمح لهم   يحـساب سـائل     و

األرصدة عملت  الطـوارئ، وفـي نفس الوقت،       
 .حاجتها لرأس الماللتلبية التي تحتاجها  غلقةالم
 

اضاف للموظفين الميدانيين في     هذا النظام   إال أن   
ة معقّدة من   لـتقدم اإلجتماعي مجموع   اجمعـية   

 إذا ب  للسحمتوفرة  الالحـسابات لتقريـر الكمية      
. أخذ بعض من مدخراتها    العميلة/ الزبونةأرادت  

م دلتقاجمعية  قـررت   ،  ٢٠٠٠  عـام  بمنتـصف 
هو وضع  اإلجتماعـي العودة إلى متطلب بسيط       

كـّل قـرض حالـي في حسابات        مـن    % ١٥
لقرض الثاني  في ا (التوفير اإلجباري   / اإلدخـار 

ـ لقـروض   دورات ا و . لكّل األعضاء  ) ةالالحق
م اإلجتماعي إلى   التقدجمعـية   عـادت   هكـذا،   
 . األصليةاسياساته

 
 التوفيرات/  اإلدخارات لتعبئةالنتائج المالية

صغار  من    الودائع تعبئة يـشعر الكثيـرون أن    
متنوع تمويل  خيار   ل جدا وال يمثّ   مكلف الزبائن
 تقدم أن  الصناعة  على   أنخرين  آيعتقد  . جذّاب

ــمودلل ــين ع ــيولتهم، ال ــيار إدارة س صغار خ
  فقط ال تمثّل تلك  وحسابات التوفير الصغيرة جدا     

  تمويل لكن مصدر و،  للفقراءخدمـة مالية مهمة     
 .لمؤسسة التمويل األصغرمهم 

  مؤسسة متميزة –جمعية التقدم اإلجتماعي  
في بنغالدش  ) اشآ (التقدم اإلجتماعي  جمعية   تقدم

من لـيون شخص     م ١,٥خـدمات مالـية إلـى       
مقدمي خدمات  أفضل  ة من   حداووهي  فقـراء،   ال

الـتمويل األصغر في العالم من حيث اإلدارة ،         
الــتقدم جمعــية تديــر . االنتــشار، االســتدامة

ــسليم نظــام " آشــا" اإلجتماعــي ــروضت  الق
 يةمنهجواسـتردادها باستخدام نسخة معَدلة من       

فكّك إلى  للمجموعات، م قراض   لإل غرامين  بنك  
 يسمح) غير مرن  إال انه (بسيط  تب  نظـام مـر   

. شكل دقيق ومحدد  تدفق المال ب  بضبط  لـإلدارة   
تم جمع  وإصدار القروض   حجوم وجداول   حددت  
 .ية فقط إجباراتإدخار

 
 توفيرات/ إدخار خدمات تقديم

إدخار طوعى  قديم خدمات   تقرار  " آشا"اتخـذت   
د يزوتن  أ قاعدة، على   يمكن الوصول إلية بسهولة   

طريق ) أشأ(سيزود  عالية  نوعية  بر  إدخاخدمات  
رأسـمال رخيص نسبيا، زيادة     للوصـول إلـى     

نوعية المحافظة على   قراض،  زيادة اإل ،  االنتشار
زيــادة االنتاجــية، وتقلــيل الفقــر ة، المحفظــ
مؤسسات هذا الفهم مشترك بين     اليوم  . "والهشاشة

 .التمويل األصغر
 

صريحة في انها   لتقدم اإلجتماعي   اجمعية  كانـت   
ـ  / اإلدخاراتالقانونـي لجمع    ك التوكـيل    التمل

 أولئك  ما عدا   عضاء  األ مـن غير     التوفيـرات 
عادة  (ةمباشراألشـخاص المـرتبطون بعالقـة       

وهذا  الحاليين،   عمالئهم/ م   زبائنه مـع   ) عائلـة 
لتعبئة الودائع على مستوى    محاوالت   عـيق أي  ي

 %  ٧,٥ - % ٥(توفر رأسمال رخيص ب. كبير
PKSF(لي كارما شاهياك  بامن مؤسسة   ً    )سنويٍا

تجمع  أن   التقدم اإلجتماعي جمعية  لـم تـرد     ،  )
رأس مال قائم على االدخارات اكثر تكلفة نسبياً        

(حـيث يمكن الحصول على تمويل ارخص من         
PKSF(وأرخصر ثكأأموال  ، بتكلفة نسبياً، ب. 

 
 التوفيرات المراجعة/ برامج اإلدخارات

 قدمالتجمعية  أدخلت  ،  ١٩٩٧تموز  /يولـيو فـي   
 تتيح ة جديد  طوعية اتبرامج إدخار اإلجتماعـي   

 : إلىالوصوللألعضاء 
إبقاء بشرط ، "إدخاراتهم/ حساب العامال"  

 . قرضهم الحاليأساسمن  % ١٠
ـ حـسابات      خالل  من ستحقة عند الطلب  م
 ."حساب األعضاء المنتسبين"
إتفاقية ،  "طـويل األجـل   حـساب توفيـر     " 
ـ دّإ ت  سنوات بمساهما  ٥ل  رات تعاقدية   اخ

 .١٠-$٢شهرية تتراوح من 
  نظاممن إدخال   بعـد ستّة شهور فقط      إال أنـه و   
جمعية جمعت   ،   التوفيرات الطوعي / اإلدخارات

مليون $ ٠,٤  رأسمال أقل ب   لـتقدم اإلجتماعي  ا
/ توفر تحت نظام اإلدخارات   يكان يمكن أن    مما  

عالوة على ذلك،   .  المغلق التوفيـرات اإللزامي  
 في طبيعته و    ا سائل جد  الرصـيد معظـم   كـان   

 خاضع إلمكانية السحب الفوري،
 



من األموال التي % ١٢,٩" آشا"تكلف  )القـرض 
/ اإلدخاراتتكلفة إستراتيجية   هـامش   . تعبـئها 

هذا يمثل   %. ١٠,٥ يـساوي تقريبا     التوفيـرات 
تكلفـة مـثل أو أغلى من االقتراض في القطاع          

حالياً من بنك أغران     "اشآ"تقتـرض   . الـتجاري 
ــي  ــئة  %. ٩,٥بحوال ــن الواضــح أن تعب م
 أكثر بكثير   "اشآ"لكلّف  التوفيرات م / اإلدخارات

 .PKSFمن أخذ المال من 
 

/ اإلدخاراتلتعبئة اإلجمالية كلفة تالتبلغ  
 ٨,٦ "اشآ"جمعية التقدم االجتماعي  لالتوفيرات

 % ٢,٦، و١٩٩٩ل اإليداعات من متوسط% 
 األصول لعام/  مجموع الموجوداتمن معدل
ف المالية يلاكتإلى الهذه  أضيفتإذا . ١٩٩٩

كل  فمن الواضح أن،  %)٤,٣(لإليداعات 
 ذلك نظام بما في  (التوفير / اإلدخارإستراتيجية 

عنصر يشكل التوفير اإلجباري الذي / اإلدخار
 ل لمنهجيةمكم
 

 مناقشة وإستنتاجات
  التمويل األصغر بعض الدروس الهامة لصناعة" آشا"جمعية التقدم االجتماعي تجربة قدم ت

 ب، يتطلستحقة عند الطلبمخدمة إدخارات طوعية ، إلى  مغلقإلزاميإدخارات نتقال من نظام اإل 
، باإلضافة إلى  التوظيفتدريبأنظمة التدقيق والمعلومات، اإلدارة وتعلق بأنظمة تتغييرات مؤسساتية هامة 

 التفويض طلب، وبالطبع، المؤسساتيةالثقافة لقة بالتفاصيل المتع، ووحفظ أمنها) فروعال(طريقة تأثيث الوحدات 
 .التوفيرات/ اإلدخارات لتعبئة القانوني

المعامالت تعامل مع الأنظمة مرنة جدا، قادرة على اإلدخار الطوعية المستحقة عند الطلب خدمات تطلب  
مؤسسات اإلقراض ومعظم " اأش"التي تديرها ألنظمة الصارمة ل الئمةليست مبالتالي ، والعديدة المتنوعة

معقد من بة، نوع مختلف ول النقدية المتقاسيولتهب التوفير المستحقة عند الطلب/ اإلدخارأنظمة تتطلب . األصغر
 .فة جداامعلومات كفوءة وشفإدارة  باإلضافة إلى أنظمة الضبط مبني على فصل واضح للمهام،

تحديات التجهيز عية ال يتعلق فقط بطو/  إلى إدخارات إختياريةةإجباريخدمات إدخار اإلنتقال من  
وكما قالت . ينفمواقف وسلوك الموظ/ اتجاهاتإحداث تغييرات عميقة في بلكن أيضا والمؤسساتي الجانبية، 

/  اإلدخاراتعبئةتعند و  – العمالء/ الزبائنبالمؤسسة يجب أن تثق قراض، اإلعند " روبنسن، مارغريت
 ".المؤسسة ء بالعمال/ زبائنيجب أن يثق ال، التوفيرات

لمؤسسة، لكن في المدى البعيد، لموال األرؤوس لمصدر التوفيرات المغلقة / يمكن أن تكون اإلدخارات 
التوفير / منتجات اإلدخاراإلنتقال من . االنسحابوللتعثر افز وحشكل  يمكن أن تالمغلقةمثل هذه الترتيبات 

حيث " (التفكيك" درجة عالية من إلىن أن يؤدي أيضا التوفير اإلختيارية يمك/ اإللزامي إلى منتجات اإلدخار
 -) ةالعامالتوفيرات / اإلدخارات آخر، بدون زيادة صافية في أرصدة  علىيسيطر منتج واحد ببساطة 

 .خصوصا في األسواق المشبعة
غالباً واحد وقرض  ن يعطو" ةهدفمستمجموعة  "في مؤسسة التمويل األصغرفراد األفي بانغالدش،  

التوفير اإلجباري، / إلتزامات القرض ومتطلبات اإلدخاربثقل دخل الزبائن النقدي ُيمعظم . ةدتعدمقروض 
 .تكون محدودةالتوفيرات من هذه المجموعة قد /  اإلدخارات لتعبئةاإلمكانية فإن وهكذا، 
لى  عبحتاج أيضا للتغلتالتوفيرات / اإلدخارات   تعبئة مؤسسات اإلقراض األصغر التي تسعى لبدء 

فإن ض وقرالخدمة بتوفير  مؤسسة ممتازة "اشآ"ببساطة ألن . داخل المؤسسة نفسهافجوة المعرفة والمعلومات 
 األسواق مختلفة .التوفيرات الطوعية المستحقة عند الطلب/ اإلدخارات لتعبئة أصال ة جاهزهذا جعلها غير
 .تهاجدا في طبيع

" المجموعة المستهدفة"دائرة الزبائن خارج ب جداًة محدودعرفة لديها م  مؤسسات اإلقراض األصغرأكثر 
لتصميم، تسويق وتقديم فرصة معقولة ارادوا أن تكون لديهم هذه المعرفة، إذا يجب أن تكتسب " . لديهم

 .سوقالع اقطمن " غير المستهدفةمجموعة ال "للمالئمة التوفيرات ال/ منتجات اإلدخارات
واالستجابة فهم العمالء من خالل ال/ زبائنال قاعدة ع تنوعلى لكبيرةالتوفيرات ا/  اإلدخارات تعبئةتعتمد  

بمنتجات هم عادة يخدمونالذين اإلجتماعية من  -من مدى أوسع من الطبقات اإلقتصادية الحتياجات الناس 
 مالية منالحواالت غالباً ما تشكل الفي العديد من القرى البنغالديشية، على سبيل المثال، .  الصغيرقرضال

 السوقدراسة لذا فإن .  إدخارات محتملةبالتاليلدخل النقدي ولعمل األقرباء في الخارج مصدر مهم جدا 
 . وتسعير أي منتجات مقترحةةتكلفوضع مسودة لالحاجة لوكذلك ضرورية، 

من  مستوى مؤسسات التمويل األصغرالمنافسة بين وصلت  في بانغالدش، قاطعات المتزايدعدد الممع  
مؤسسات تمويل أصغر أو أكثر من  خمسة حوالي بين العمالء/ الزبائنيختار .  بتقويض الصناعةددالكثافة ه

عدة مؤسسات تمويل أصغر إلى حد لم يسبق له إلى ينتمون زبائن الذين زاد عدد الفي العديد من القرى، وذلك 
هذا إلى أدى . و أكثرالعائالت ينتمون إلى مؤسستي تمويل أصغر أ/ من الزبائن % ٥٠-٤٠أحيانا . مثيل

 إمكانية الوصول اريةستمروهي ا، للسدادقوض الحافز أن هذا الدين ويبدو اإلغراق في العديد من حاالت 
التعثر مع مؤسسة / أصبحوا ال يبالون بالتأخربعض الزبائن أن على نحو متزايد، يبدو و. لخدمات الماليةل

منعوا من أخذ إذا على خدمات مالية من مؤسسة منافسة  بإمكانهم الحصول أنتمويل أصغر واحدة  لمعرفتهم 
ت نذ أن بدأأكبر مما واجهته م وتهديد ٍي في بانغالدش تحدالتمويل األصغرصناعة ستواجه . قروض الحقة
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