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  مايكل فيرغسون/ إعداد

   فرص التمويل األصغرمركز دكتوراه، درجة ال

)Microfinance Opportunities(  

مؤسسة برو مـوهير بيـرو   في  اتالمميز الزبوناتنظر ت ▲

)PMP(  قـة غيـر تقليديـة،    االدخار اإللزامي بطريإلى

التـي  ا نسبًيالسحب المتساهلة سياسات دعمهم في ذلك ت

قابـل  مـورد  االدخار إلى حول توقد . تنتهجها المؤسسة

عدة طرق مختلفـة علـى المـديين القصـير     بستخدام لال

  .والطويل

لـدعوات  ل –لالهتمـام  مثيـًرا   –تقدم هذه الحالة نقيًضـا   ▲

االدخـار   لتشـجيع الحصـري لمنتجـات   المتزايدة إلى ا

  .الطوعي

ـ يـتم ت ض الثقة عندما يتقويتم  ،الوقتنفس في  ▲ ص يخص

وعلى هـذا   المجموعة،قرض تعثر سداد األموال لتغطية 

مثل مؤسسة برو مؤسسات التمويل األصغر تواجه  النحو

الحفـاظ  ا بين تشجيع االدخار أو ا صعًبخياًرموهير بيرو 

  .مجموعةالقرض الحالية لمنهجيات على ال
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    إعادة تفسير االدخار اإللزامي المتضمن الشروط 
 

 

  ٢٠١٠فبراير  ▲بيرو 

ولـيس العمـالء  األصـغر  تفيد مؤسسات التمويل التي  كأداة من أدوات إدارة المخاطرإلى سياسات االدخار اإللزامي عادة نظر ُي

فـرص التمويـل   مركـز  ها االتي أجر ،الحديثة اتدراساكتشفت إحدى ال

إحــدى  زبونــاتعــن  )Microfinance Opportunities(األصــغر 

هـذه  عمليات االدخـار  أن  ،غر في أمريكا الالتينيةمؤسسات التمويل األص

 االثقة فـي هـذ   تقوضلكن المؤسسة ، المجموعتينا تأن تساعد كل هايمكن

  .سداد القروضتعثر المدخرات لتغطية بتخصيص المورد 

مؤسسـة بـرو   مثـل   ،صغرتمويل األالإلى أن مؤسسات األبحاث وتشير 

ا بين تشجيع ا صعًباًرواجه خيت ،)Pro Mujer Peru-PMP( موهير بيرو

  .ةمجموعالقرض المتعلقة بالحالية منهجياتها االدخار والحفاظ على 

ض والقرعلى مركز فرص التمويل األصغر التي أجراها دراسة الوركزت 

ساعد النسـاء علـى   التي تو، برو موهير بيرومؤسسة  اتقدمهالتي  ةالمميز

. يب والرعاية الصحيةالفرص المالية والتدرإتاحة من خالل  نإعالة أنفسه

ا، وسعر فائـدة  أقل تواتًرعمليات سداد ، وأجل أطولبقرض الهذا ميز توي

كما أنه . برو موهير بيروالذي تقدمه مؤسسة  من منتج القرض العاديأقل 

ض و، على الرغم من أن مجموعات القرمجموعةالإقراض ات منهجييتبع 

القـرض  سـتهدف  يو .القروض العاديةمجموعات أصغر بكثير من تكون 

كثـر  األاألطول أجـالً و المشروعات الصغيرة  اتمقترض) على يقتصرو(

  .كبراأل اتاحتياجات المقترض أكبر لتلبيةقرض أي ، في المؤسسةا نجاًح

  مثيرة لالهتمام ومتابعةأولية زيارة 

 الزبونـات بين  كبيرا رضشعرنا ب، ٢٠٠٨عند زيارتنا األولى في نوفمبر 

 برو موهير بيـرو مؤسسة لزم تُو. القرضالمرتبط باالدخار عن  اتالمميز

فـي بدايـة   بالمائة  ٢٠-٠من (محددة نسب مئوية بتوفير المال ب الزبونات

أخـرى  بالمائة  ١٠باإلضافة إلى ، تها لحجم القرض وعدد دورالقرض تبًع

أقل بكثير  للغايةمنخفض حسابات مستوى فائدة وتقدم ال). القرضأجل على 

من  بدالًف. ذلك الزبوناتحب ت، تقريًباولكن باإلجماع . ةمن البنوك التجاري

 رأت، )٢٢، ص ٢٠٠٥روثرفـورد،  ( "سـعر االقتـراض  ك"ذلك اعتبار 

  .الزمنجمع الموارد مع مرور ذلك كطريقة مثمرة ل الزبونات

ـ المقتـرن ب ، لالدخـار لى الطابع اإللزامي وكان ينظر إ  السـحب ة سياس

ببسـاطة،  و. أمر مهم، على أنه بيرو لمؤسسة برو موهيرا نسبًيالمتساهلة 

الوصول يردن أيًضا  ن، لكنهعلى االدخار نإجبارهالزبونات هؤالء حب ت

برو مؤسسة األمر الذي أتاحته ، هايلإ نتهمعقول لهذه المدخرات عند حاجال

لالطالع على في الصفحة التالية  "طرق االدخار"مربع  انظر( موهير بيرو

  ).السحبتوضيح سياسات 

االدخـار  سـلوك  كـان  ، هذهمؤسسة برو موهير بيرو حسابات تثناء وباس

لم ، واتالمستجيبحوالي ثلث إال  طوعيحسابات ادخار متلك تولم شحيًحا، 

 ٢٠نحـو  إال المؤسسات المالية الرسمية في حسابات ادخار طوعي متلك ت

المالحظات األولية على وقد أوحت ). في المنزلوالباقي ادخر (فقط بالمائة 

جمعت بين ، التي ٢٠٠٩حزيران /متابعة في يونيوإجراء دراسة بدخار اال

مقابالت ومؤسسة برو موهير بيرو اإلدارة في  تحليل بيانات نظام معلومات

فـي  و. على سلوك االدخـار التي ركزت تركيًزا كبيًرا ضافية اإلالزبونات 

ـ نا رأي، لكن المؤسسةفي االدخار إللزامي لوحدة النهاية، رأينا الدعم  ا أيًض

بدرجـة   فـي بيروالاالقتصاد ف ضُعحتى ظل هاجًعا ي ذالالخطير العائق 

  .٢٠٠٩كبيرة في أوائل عام 

 فرص االدخاراالستفادة من 

بأكملهـا،  الزبونات قاعدة الخاصة بباستخدام بيانات نظم معلومات اإلدارة 

في من الالزم كثر بأ نادخرالزبونات المتميزات من بالمائة  ٨٠وجدنا أن 

فـي  القروض العادية  اتمن مقترضبالمائة  ٥٦ بـهذه الحسابات، مقارنة 

مبلـغ  لـم يكـن   ، ١وكما هو مبين في الجدول . برو موهير بيرومؤسسة 

ا، دوالًر ٥٩، وهو المبلغمتوسط لكن . بشكل موحدكبيًرا " الفائض"االدخار 

. Puneñoمنطقـة  المعيشية في في ميزانيات األسر ضئيالً بأي حال يعد 

. للحـاالت الطارئـة  احتياطي مبلغ كجيًدا  تهالمبلغ وظيفهذا  يؤديربما و

تـدخر  فرعيـة  جماعات وجود " المرتفعةالفائضة "المبالغ واقع من رأينا و

ثالثـة  لالقـروض ا مبالغ في شرائح على سبيل المثال، . أكبر بكثيرمبالغ 

اجة في حكن أكثر مما األقل على  ٪٥٠ اتمن المقترض ٪١٦أودع ، العليا

  .نفاقعند اإل يهإل

نظرت كبيرة أن أغلبية الزبونات مع التي أجريت عمقة تمالمقابالت أكدت ال

  :هماإيجابي، وذلك لسببين رئيسيين بمنظور سياسة االدخار اإللزامي إلى 

بالنسـبة  ا صعًبيكون أي وسيلة أخرى االدخار بأن با مراًر الزبونات تأفاد

ـ  فيما ي هانواجهيالتي  ةالعديدإلى المطالبات  نأشرو. نله ، نأموالهتعلـق ب

كان ينظر إلى االدخـار مـع   عالوة على ذلك، . نوالسيما من داخل أسره

تكلفة الفارق بالكاد  نالحظوا، نسبًيشاق غير بأنه مؤسسة برو موهير بيرو 

  .نضافية بين مدفوعات القروض الخاصة بهاإل

لمؤسسات في اكبير ال ن انعدام الثقةع ت الزبوناتباإلضافة إلى ذلك، تحدث

مـع   يهنلد ةالنسبيخبرة القلة أن يكون ذلك نتاج ويحتمل . المالية التجارية

ــات  ــذه المؤسس ــد. ه ــات توأك ــراًر الزبون ــارفا أن م المص

  المميزات الزبوناتالمرتفع،  الفائضمتوسط االدخار  :١الجدول 

ــدوالر   ــرض بال ــاق الق نط

  األمريكي

 الفائضار متوسط االدخ  الفائضمتوسط االدخار 

  بالدوالر األمريكي

ــار  ــائضاالدخ  الف

  المرتفع

 المرتفـع  الفائضاالدخار 

  بالدوالر األمريكي

النسبة المئوية للقروض 

  على كل مستوى

  ٪١٢  دوالر ٢٧٣  ٪١٦  دوالر ٩٨  ٪٦  دوالر ١،٣٦٧+

  ٪٧  دوالر ١٢٠  ٪١٠  دوالر ٦٠  ٪٥  دوالر ١،٣٣٣-١،٠٣٣

  ٪١٩  دوالر ١٦٤  ٪١٦  دوالر ٥١  ٪٥  دوالر ١،٠٠٠-٨٦٧

  ٪٦٢  دوالر ٥١٣  ٪٦٠  دوالر ٥٧  ٪٧  دوالر ٨٣٣-٧٠٠
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        دوالر ٥٩  ٪٧  يـــــاإلجمال

  
كبيـرة عنـدما ال يـتم     اوتفرض رسـومً مرتفعة دنيا تشترط أرصدة 

لكن هذا االعتقاد بوجه عام غير صحيح أمر وهو االحتفاظ بالرصيد، 

من تـاريخ  نابع االتجاه هذا أن ا أيًضمما ال شك فيه و .واسع االنتشار

  "!البنوك تختفي": الزبوناتقول حد وعلى . في بيرومتقلب الالبنوك 

المسـموح  الكلي المبلغ  بسحبقام العديد أنماط االستخدام، وفي ضوء 

تمثـل  عادة مـا  ، وهنا )اليسارعلى  ١الخيار رقم (به بعد كل قرض 

، وهاتالسيناريفي هذه و. الروتينية المنزليةالمصروفات في ستخدام اال

دورات النتيجة  نظام لتخزين النقدكيمكن اعتبار آلية االدخار اإللزامي 

 الزبونـات هـؤالء  قتـرض  تو. هاسـحب والمدخرات لتراكم سريعة ال

 يفتدفع بالكامل التي و، باستمرارهذه المبالغ يزدن  هكذاباستمرار، و

فيمـا  ، اتقريًباألخرى ض وقرالدوري، مثل متوقع وشكل تدفق نقدي 

  .بالكاملدفع نها تعدا أ

لتتحول إلى فائض  نلترك مدخراته ناتجهالالتي  الزبوناتبين  وفيما

عـادة مـا   ، )اليسارعلى  ٢الخيار رقم (المتعددة دورات على مدى ال

في أعمالـه  استثمر بعض الف ،ستخدام أكثر جوهريةاالمجاالت كانت 

قـات  لتغطية نفعمليات السحب استخدم البعض اآلخر ، بينما التجارية

  .مثل احتفاالت األسرة أو التعليم المدرسية المبلغ دورة الحياة مقطوع

معهـن جميـع   مقـابالت  الزبونات الالتي أجريت أي من سحب تولم 

مفاجئة للنقـد  الحاجة البسبب برو موهير بيرو مؤسسة في  نمدخراته

أنهن ينظرن إلـى  قالت  نلكن الكثير منه). اليسارالثالث على الخيار (

في حاالت يستخدمنه كمورد مشروع في هذا الصدد، وسوف الرصيد 

  .الطوارئ

الرابع الخيار (عمليات السحب بالكامل تأجيل تمثل في نهائي وثمة نمط 

مـورد  إلـى  بسـرعة  االدخـار  تحول يهنا يمكن أن و). اليسارعلى 

ـ برو موهير بيرو مؤسسة سياسة وتشجع . احتياطي كبير  اتالمقترض

 "الفائض"االدخار تراكم قرض لسحب الة دورة على االنتظار حتى نهاي

ا تقديم طلـب خـاص إلـى مجموعتهـا     دائًمللزبونة يمكن لكن . هذا

 امـوردً ذلـك  ، مما يجعل القرضدورة للحصول على السحب وسط 

  .في حالة الطوارئبكل معنى الكلمة سيولة لل

ـ السحب سواء كـان  في اختيار توقيت جزئًيا المرونة وتنشأ  أو ا فورًي

كانت وعادة ما . ه هؤالء النساءتالذي حقق نسبيالنجاح البسبب  الًمؤج

بـرو  مؤسسة في  نترك مدخراتهلذلك تسنى لهن متنوعة،  نموارده

  .حاجتهن إليهاحتى موهير بيرو 

  ...لكن هنا تكمن الصعوبة

أمام عائق خطير عن وجود ا أيًضالنقاب التي أجريت كشفت المقابالت 

كجزء مـن  و. مورد ماليكالدخار اإللزامي لاالستخدام االستراتيجي 

مؤسسـات  وبرو موهير بيـرو  في مؤسسة  قرض المجموعةمنهجية 

من هذه االدخار أرصدة تخصيص التمويل األصغر حول العالم، يمكن 

من صعوبات تعاني الالتي المجموعة عضوات قبل المؤسسة لتعوض 

  .القرض في تسديد دفعات

مجموعة في أي وقـت،  داخل الاد السد تمشكالأن تنشأ مكن ومن الم

 فـي االقتصـاد  وجـه الخصـوص   على تحدث من المرجح أن لكن 

هذه النقطة من خالل مقارنـة تجربـة   قد تم التأكيد على و. الضعيف

في الزيارة التكميلية فـي يونيـو    نمقابالت معهالنساء الالتي أجريت 

 بيـرو حققت وقد . ٢٠٠٨في نوفمبر مقارنة بتلك التي أجريت  ٢٠٠٩

النمـو  وازنه تضخم حدوث اقتصاد قوي إلى حد ما، مع  ٢٠٠٨عام 

، INEIالمعهد الوطني لإلحصاءات والمعلومـات  (االقتصادي القوي 

، فـإن  تعثر السداد تمثل أي مؤشـر إذا كانت معدالت لكن . )٢٠٠٩

  ٢.لى عتبة بيرو،إالركود العالمي جلب  ٢٠٠٩النصف األول من عام 

  المميزقرض لامع ) سحبال(طرق االدخار 

: المبالغ التاليةبالمميزة  ةثالثقروضها الأول  تأخذمميزة زبونة تخيل 

األرقام ليست بعيدة عن ( ادوالًر ١٠٣٠، وادوالًر ٩٥٠، ادوالًر ٨٣٠

سياسـات  بعد اتبـاع  ). لبرنامج للقروض الثالثة األولىامبالغ متوسط 

أي إلـى  لم تضطر لقرض األول، المتعلقة بابرو موهير بيرو مؤسسة 

ا علـى مـدى   دوالًر ٨٣أو بالمائة  ١٠راكمت  ، حيثشيءإيداع أي 

من البرنامج ما لم تخرج  هيمكن أن تسحب الالقرض، والتي دورة ذلك 

ا في دوالًر ٩٥٠ تأخذلكنها لم تخرج من البرنامج وإنما . نهايةالفي 

 ١٢جلـب  وقبل كـل شـيء    أوالًويتعين عليها . التاليةالقرض دورة 

لقـرض  للتودعها الالزمة ا دوالًر ٩٥الـمن بالمائة  ١٠لسداد ا دوالًر

بالمائة أخـرى أو   ١٠على مدى دورة القرض تجمع بعد ذلك  ،الثاني

 ١،٠٣٠ بقـرض يصـل إلـى   الدورة التالية وتستمر في . دوالًرا ٩٥

أخرى على  دوالًرا ١٠٣ضيف وتدوالًرا  ١٩٠وتبدأ بادخار . ادوالًر

  .دوالًرا ٢٩٣مدى أجل القرض بإجمالي يصل إلى 

  :بعبارة أخرى
  إجمالي االدخار  أجل القرضعلى مدى   سلفة  

  دوالًر ٨٣  دوالًر ٨٣  ٠  القرض األول

  دوالًر ١٩٠  دوالًر ٩٥  دوالًر ٩٥  القرض الثاني

  دوالًر ٢٩٣  دوالًر ١٠٣  دوالًر١٠٣  القرض الثالث

  خيارات السحب

بـدون   دوالًر ٨٧أجل القرض الثاني، يمكنهـا سـحب    في نهاية )١

  .انقطاع في تسلسل االقتراض هذا

  أو

مـع  دوالًر  ١٩٠في نهاية أجل القرض الثالث، يمكنهـا سـحب   ) ٢

دوالًرا فـي دورة   ١،٠٣٠االستمرار في الطلب بحد يصل إلـى  

  .االقتراض الرابعة

  أو

ًرا جميعهـا  دوال ٢٩٣يمكنها اتخاذ خطوة ناجعة أكثر بسحب مبلغ ) ٣

ة لذلك أنه يتم الفوريالنتيجة وتكون . في نهاية أجل القرض الثالث

على الرغم من أن ( دورة اقتراض الحقة على األقل استبعادها من

                                                 
ومي البيرو ٢ دأ االقتصاد الق م يب ام رسميًا، ل ع الثالث من ع ى الرب ي االنكماش حت ي ف ف

ات ( ٢٠٠٩ اءات والمعلوم وطني لإلحص د ال اث ). ٢٠٠٩، INEIالمعھ توصلت األبح
ذا التراجع منطقة أن دلة سردية تشير إلى إلى أ ي ھ بونو عانت على نحو غير متناسب ف

ر االقتصادي د يفس ا ق و م دوث اآل، وھ ار ح رالث اك ةمبك ذا . ھن وفر ھ م تت راتول  مؤش
  .االقتصاد الكلي لمنطقة بونو وقت الطباعة



    إعادة تفسير االدخار اإللزامي المتضمن الشروط 
 

 

مبلغ بعد ذلك متى أمكنها استعادة معاودة االقتراض لها الحرية في 

  .)السلفة الالزم

  أو

واصـلة االقتـراض   دوالًرا، مع م ٢٩٣مبلغ الـيمكنها أن تترك ) ٤

  .المبلغ اذتدعو حاجة خطيرة لهحتى وتراكم االدخار 
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وكـان  . ا بالتفصيلهذا الوضع جيًدمخاطر  المبحوثات نماثنين  توأوضح

، وخطط محددة السـتخدام هـذه   مافائض كبير في حساباتهلدى كل منهما 

ول عـام  ألكـانون ا /بمرض خطير في ديسمبرإحداهن  يبتوأص. األموال

بينمـا  . العالج فواتيرلسداد مدخراتها جميع سحب طرت إلى واض ،٢٠٠٨

ـ  حقنكخرى استخدام مدخراتها المتراكمة اعتزمت األ فـي  رأس المـال  ل

  .عصير الفاكهةي لالمنزلمشروعها 

ض والقرات في مجموعالعضوات األخريات ستطع تلم في كلتا الحالتين، و

مؤسسـة بـرو   كمـت  تحنتيجة لذلك، و. األخيرة األشهرفي السداد القيام ب

المعرضـات   اتالمجموعة لتغطية المقترضادخار ودائع في موهير بيرو 

، مجموعـة الجـزء مـن منهجيـة إقـراض     يعد هذا السيناريو و. للخطر

أٌي ال يبدو أن لكن . الزبونات تهاالتي وقععقود الفي يقينًا المنصوص عليها 

  .على استعداد لذلك هنمن

الرخاء ارتفع لى نحو غير متناسب عندما عيتا عان ماالزبونتان أنهالحظت 

. فـي مجمـوعتهن   اترا أكبـر المـدخِ  تكانما ألنهنظًرا  المالي للمجموعة

ـ مجموعة ضمان اليكون : "قائلة إحدى الزبوناتأوضحت و عنـدما   ارائًع

  ".ليلحق الضرر بك الحقًان يعود أيمكن  نفي المجموعة، لك األمورتسير 

  الصحيح نصابالفي المميز حالة االدخار 

 هنتائج هذتقدم ، االدخار األصغرللراغبين في زيادة فرص الحصول على 

علـى  و. لزاميلالدخار اإلقوي جديد تفسير وجود على أدلة مثيرة الدراسة 

قـد  اإللزامـي  االدخار ا، يبدو أن نسبًي اتناجحال اتاألقل بالنسبة للمقترض

إدارة المخاطر كانية مصحوًبا بإم إلى حد ماإلى مورد يتسم بالمرونة تطور 

بالعديـد  مقارنته إلى واستخدامه  اإللزامياالدخار  ةوظيفوتدعو . الحقيقية

أشـرف وآخـرون،   قـارن  ( اتالتزامالتي تتضمن من منتجات االدخار 

هو تعويض الصدمات االقتصادية على وجه التحديد قدرته على ف، )٢٠٠٣

سيبتاد مثل (صغر ويل األلتمالجوهرية لأنه القيمة بكبار العلماء ما افترضه 

االدخـار  إلـى   أنه ينظر عادةًانعطاف يتمثل في وثمة ). ٢٠٠١وكوهين، 

. على إدارة المخـاطر  –وليس العمالء  –ساعد المؤسسات أنه يباإللزامي 

  .في كال االتجاهينيعمل ومن هنا 

شخص بطريقة ال يمكن ألي االدخار ا سياسة االدخار اإللزامي أيًض وتعزز

. لحصول على القـرض لخيار أي لم يكن ثمة ، اهاتحديأن خر آأو ظرف 

في جميـع األوقـات،   بالكامل المبلغ ا سحب عالوة على ذلك، لم يكن متاًح

بـه  بعض المطالبات تجنب على  الزبوناتساعد األمر الذي من شأنه أن ي

هذه الحسابات، في السيولة عدم تواجد قدر من وبعبارة أخرى،  .على األقل

  .من المزايا ةيأن يكون مز يمكنوهذا 

راجـع  ( صـغر تمويل األالحجج علماء في إلى حد ما هذه النتائج وتطعن 

ــورد  ــكالند ؛ ٢٠٠٥روثرف ــرون ؛ ٢٠٠٥هيرس ــل وآخ ؛ ٢٠٠٢تشرش

الطوعي على االدخار  مزاياالمتعلقة ب) ٢٠٠٦؛ روبنسون ٢٠٠١روبنسون 

لزامـي  اإل الحجج حول فكرة أن االدخارتمحورت هذه عادة ما و. لزامياإل

 الزبوناتلتلبية احتياجات ال يتسم بالمرونة الكافية ال يمكن الوصول إليه أو 

اإللزامـي  يتسـم االدخـار   ، الزبوناتلهؤالء وبالنسبة . مقطوعةالمبالغ لل

الطوعي يزال االدخار  الفية، واكفعالً بالمرونة اللمؤسسة برو موهير بيرو 

ا بعض االنتقـادات  نتائج أيًضهذه الوتعارض . أو غير عملي/و غير جذاب

االدخار اإللزامـي  ميز  الذي، القرويةاألعمال المصرفية الموجهة لنموذج 

شيء وإن دل هذا على ). ٢٠٠٤يستلي، مثل و(انتشار االئتمان كعقبة أمام 

ترغب في المزيد من االدخـار  الزبونات هذه مجموعة ن فإنما يدل على أ

  .اإللزامي

عن قد ينحرف و. على المالءة المالية للمجموعة يتوقفبرمته مفهوم اللكن 

فـي  الحدوث وهذا نادر . الثروات المالية للمجموعة تتدهورمساره عندما 

  .ادائًمموجود ، لكن الخطر لمؤسسة برو موهير بيروالتاريخ الحديث 

  

  تاكنامميزة في  زبونة& إحدى المبحوثات  :١الشكل 

روطة، األمر الـذي يحتمـل أن   تظل وحدة االدخار اإللزامي مش ومن هنا

يرغم مؤسسات التمويل األصغر على االختيار بين تشجيع االدخار والحفاظ 

  .ةعوعلى المنهجيات الحالية لقرض المجم
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مشروع تقييم من ة جزء ـهذه الدراستعد 

 IRISمركـز  ينفذه ي ذال ةالماليلخدمات ا

ـ ميريالنـد وشـريكه   ة ــبجامع ز ـمرك

ـــف ــل األصـــ ــ غر ـرص التمويـ

)Microfinance Opportunities(  .

تقييم أثر المـنح التـي   في  الهدفويتمثل 

ة بيل وميليندا غيتس ــا مؤسسـقدمهت
)Bill & Melinda Gates Foundation( 

تطوير من أجل صغر لتمويل األلمؤسسات ا

  .ابتكارات الخدمات المالية
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 المؤلفنبذة عن 

فــرص التمويل األصــغر  مركز في أول باحث منصب سون غمايكل فيريشغل 

)Microfinance Opportunities( ، المتميزة التـي  الموارد الذي يعد أحد مراكز

التي معالجة القضايا بهدف تعمل مع المؤسسات داخل وخارج قطاع التمويل األصغر 

ـ . المالي والتأمين األصـغر تثقيف بالتقييم والالعمالء والمرتبطة تركز على  . د دويع

 ،تقييم األثـر  ه البحثيةمجاالتتشمل النوعية، والمجاالت في أساليب  اسون خبيًرغفير

ا ثالثة دراسات يدير حالًيو. وأبحاث السوق، وتقييم الطلب، والتأمين األصغر ،والتقييم

وتشمل المنشـورات  . في كينيا ومالوي الوسطىنطاق ة الواسعالية ماليوميات عن ال

ير هبرو مومؤسسة إعداد  دراسة ابتكار المنتجات: االئتمانالميل إلى ا الصادرة حديثً
العرض استعراض : إدارة المخاطر في الضفة الغربية، )٢٠٠٩أيلول /سبتمبر( بيرو

مع المؤلف المشارك التعاون ب؛ ٢٠٠٩حزيران /يونيو( والطلب على التأمين األصغر

، تقييم الطلـب علـى   )التأمين األصغرمركز من شتاينمان روالند جانب العرض في 

مـع  بالتعاون ؛ ٢٠٠٨أيلول /سبتمبر(هانوي، فيتنام ب حي ثانا تري: التأمين األصغر

في الخدمات ابتكارات : التوقعات الماليةأساس خط ، )المؤلف المشارك هونغ فان داو
وهو حاصل على درجة الـدكتوراه فـي   ). ٢٠٠٨يوليو ( بيروو موهير برمؤسسة 

 ،تخصص في ثقافة أمريكا الالتينيـة وماألنثروبولوجيا الثقافية من جامعة ميتشيغان، 

يسانس من كما أنه حاصل على درجة الل. واسعة النطاق في بيرو ةميدانيأعمال ونفذ 

  .دارتموثجامعة 

 التمويل

من مؤسسة بيـل  مقدمة ماليين دوالر  ٦منحة بمبلغ بالمالية لخدمات اقييم تتم تمويل 

  .وميليندا غيتس

 سلسلة التقارير

 ويطلـع . مشروع تقييم الخدمات الماليةيعدها تقارير هذا التقرير جزء من سلسلة يعد 

صـغر  بما في ذلك مؤسسـات التمويـل األ   ،واسع النطاقهذه التقارير جمهور على 

وواضـعي   والقطاع الخاصالتجاري شركاء القطاع و والممارسين والجهات المانحة

  .السياسات والباحثين
  

  النسخ اإلضافية

 .www.fsassessment.umd.eduالموقع من تحميل نسخ إضافية يمكن 
  

  IRISاالتصال بمركز 

  IRIS مركز

  جامعة ميريالند 

  قسم االقتصاد

  موريل قاعة ٣١٠٦

 )الواليات المتحدة( ٢٠٧٤٢كوليدج بارك، ماريالند 

  info@iris.umd.edu :بريد إلكتروني

  ١.٣٠١.٤٠٥.٣١١٠: +هاتف

  ١.٣٠١.٤٠٥.٣٠٢٠: +فاكس

  www.iris.umd.edu: موقع الويب
  

  فرص التمويل األصغر زاالتصال بمرك

  نورث ويست، .كيه ١٧٠١شارع 

  ٦٥٠جناح 

  )المتحدة الواليات( ٢٠٠٠٦واشنطن العاصمة 

 info@mfopps.org: بريد إلكتروني
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