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 مذكرة مناقشة مركزة 

 
 
 

  األصغراستطالع أفضليات العمالء المتعلقة بالتمويل 
  اآلمناالدخار مؤسسة بعض المالحظات من 

  
  ما تفعله يعتمد على أين تكون

  
، على سبيل المثال، تقدم معظم مؤسسات بنغالديشففي .  عادة موحدة عبر مناطق جغرافية كبيرةاألصغرتكون أدوات التمويل 

 وهي عبارة عن قرض يبلغ أجله – شكال متنوعا من األداة التي كان لبنك غرامين فضل الريادة في إدخالها األصغرتمويل ال
مشروع ن العمالء، ويستخدم بوضوح ل، ويقدم في إطار مجموعة م)عادة أسبوعيا(حوالي سنة، ويسدد على أقساط متواترة 

 المحلية األصغر مع شرق أفريقيا، حيث تأثرت مؤسسات التمويل ويتناقض هذا. ، ويتضمن عنصر ادخار إجباريأصغر
فهناك، تسدد قروض مماثلة عديدة قدمت بموجب شروط مماثلة في غضون . بنك القرية بقدر ما تأثرت ببنك غراميننموذج ب

ئيسية في  الراألصغروفي كل حالة، اعتمدت النهج معظم مؤسسات التمويل . فترة ستة عشر أو أربعة وعشرين أسبوعا
ومثل هذه الهيمنة يمكن أن .  يستخدمون نوع األداة المحلية المهيمنةاألصغر بحيث أن غالبية عمالء مؤسسات التمويل المنطقة،

، وهي مؤسسة تساندها الحكومة PKSF، على سبيل المثال، تفضل مؤسسة بنغالديشففي : تؤدي إلى دوام ذاتي لتلك األداة
كما اشترط بعض المانحين التمسك بهذا النموذج .  بالجملة، أن يستخدم شركاؤها األداة المهيمنةاألصغروتقدم أموال التمويل 

  .كشرط للحصول على منح أو قروض
  

وال ينكر أحد، كما أوضحت مؤسسات . األصغروال بد من أن تؤثر هذه الهيمنة على فهمنا للطلب وتقديم خدمات التمويل 
ولكن إلى أي مدى تتأثر .  بشعبية هائلة، وهو ما يوحي بأن العمالء يحبونهاىدوات، أنها تحظالتي تقدم هذه األاألصغر التمويل 

 يفضلون حقا أن يكون أجل القرض سنة ويسدد على بنغالديشآراء العمالء بأنه ال تعرض عليهم بدائل أخرى تذكر؟ هل أبناء 
بل إن بعض الناس . ال أقصر؟ ال يبدو أن هذا أمر محتمل أجسبوعية، بينما يفضل الفقراء المماثلون في شرق أفريقياأقساط أ

" تفضيل طبيعي"لديهم ) مثال في إندونيسيا(، بالمقارنة مع الفقراء في أماكن أخرى بنغالديشيعربون عن الرأي القائل إن أبناء 
  اكتشاف الحقيقة؟وهذا الرأي يبدو أقل احتماال، ولكن كيف يمكننا . للحصول على قروض بقدر تفضيلهم لعدم االدخار

 
 
  

 18رقم 
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  نموذج أكثر مرونة
  

غيرة للتمويل  وهي مؤسسة ص،SafeSaveاآلمن  هذه الدراسة باختصار بعض البيانات األولية من مؤسسة االدخار تستعرض
. يشبنغالد تعمل في األحياء الفقيرة في مدينة دكا وتستخدم أداة غير تقليدية أكثر مرونة بكثير من األداة المهيمنة في األصغر

 الذين يمكن أن يكونوا رجاال أو نساء أو أطفاال، حسابات فردية وليسوا منظمين ضمن اآلمن،يفتح عمالء مؤسسة  االدخار 
تلك في منازلهم أو أماكن عملهم، وتتم جميع المعامالت أثناء ) وأحيانا مرتين في اليوم(وتتم زيارتهم كل يوم . مجموعات

  .لعميل إلى زيارة مكتب فرعي أو حضور أي اجتماعاتالزيارة اليومية، بحيث ال يضطر ا
  

ب أي مبلغ يودون أو سح) شيء في ذلك عدم ادخار أي ابم(أي مبلغ يودون ادخاره في كل زيارة يومية، يمكن للعمالء ادخار 
ي المائة  ف10واألرصدة التي تتراكم بمرور الوقت تكافأ بفائدة سعرها ).  حساب االدخارإلى حد سحب كامل رصيد(سحبه 

. ويمكن للعمالء أيضا الحصول على قرض تحت الطلب، واستخدامه ألي غرض يختارونه. سنويا، تدفع بعد خمس سنوات
 بمعنى أنه يمكن للعمالء ها للقرض برصيد مدخراتهم وتاريخهم السابق مع المؤسسة،وتتحدد القيمة القصوى المسموح ب

وال يتعين سداد القروض وفقا . ى مبلغ آخر يتزايد مع كل قرضضافة إلرصيد مدخراتهم الحالي باإلتراض مبلغ يعادل اق
 اليومية، أو أن  أن يسددوا أي مبلغ أثناء الزياراتويمكن للعمالء، إذا رغبوا،. لجدول ثابت وال يوجد أجل ثابت للقرض

لوا ذلك بخصم المبلغ من رصيد فإذا اختاروا السداد دفعة واحدة، يمكنهم، إذا رغبوا، أن يفع. ة واحدةدفعيسددوا القرض 
 في المائة شهريا محسوبة على الرصيد المتناقص 3بسعر (الوحيد هو أن رسوم الفائدة الشهرية " اإلجباري"والشرط . مدخراتهم

  .1يجب أن تدفع شهريا) في آخر كل شهر
  

ويبين . دخار والسحب واالقتراض والسداد لالين سيختارون أنماطا شديدة التفاوت أن العمالء المختلفمرونة باحتمالتسلم هذه ال
اآلمن ة نظريا باستخدام األداة الثانية التابعة لمؤسسة االدخار المحتمل" أنماط السلوك" طرق تلخيص  ملخصا إلحدى1الجدول 

 نغالديشبه عمالء نوع األداة المهيمنة في السلوك الذي يتوقع أن يتبع الجدولمن يسر ويشرح العمود األ ).2أنظر الحاشية (
، ثم يسددوا في شكل أقساط 2إذ يتوقع أن يقترضوا باستمرار، بمبالغ أكبر مما يدخرونه). القرض العام من بنك غرامين(

ويبين الجدول أن هذا السلوك هو . أسبوعية منتظمة متساوية ثابتة، بينما يودعون مدخرات إجبارية  صغيرة في نفس الوقت
  .3اآلمنة مفتوحة أمام عمالء مؤسسة االدخار حتملرد واحد من أنماط سلوك عديدة ممج
  

بسجالت مفصلة بالكمبيوتر لجميع المعامالت الخاصة بكل عميل، ولذلك تمكّنا من أن نطلع اآلمن تحتفظ مؤسسة االدخار 
 من المعاملة ابتداء(وتألفت البيانات من سجالت مالية . بالتفصيل على أنماط السلوك الفعلية لعينة كبيرة من عمالء المؤسسة

 عميال، كانوا جميعا عمالء للمؤسسة منذ شهرين على األقل وبالتالي كانوا مؤهلين 2,836لعدد ) 2000األولى حتى فبراير 

                                                 
في صيغتين منهما، ال يمكن سحب المدخرات طالما يوجد قرض قائم . ساسيةحاليا ثالث صيغ مختلفة من الخطة األاآلمن  تجرب مؤسسة االدخار  1
البيانات المستخدمة في هذه الدراسة مستمدة من . ، بينما في الصيغة الثالثة يمكن سحب المدخرات في أي وقت، مما يتيح مزيدا من المرونة)غير مسدد(
  ).  غير مسدد(غة ال يمكن فيها سحب المدخرات طالما ال يزال القرض جاريا ، وهي صي"اآلمناألداة الثانية التابعة لمؤسسة االدخار " 
  . إال عندما يكونون قد انخرطوا في الخطة لسنوات عديدة وكونوا أرصدة ادخارية إجبارية كبيرة 2
وال، الحد األقصى المسموح به ألحجام القروض، أ. اآلمن يوجد قيدان على السلوك الطوعي الكامل، فيما يتعلق باألداة الثانية التابعة لمؤسسة االدخار  3

. والمرتبط بأرصدة المدخرات وتاريخ االقتراض، يقيد قدرة العمالء على الحصول على حجم القرض الذي قد يفضلون الحصول عليه في أي وقت معين
  .سداد القرض بالكاملإال إذا تم السحب ل) غير مسدد(ثانيا، ال يمكن سحب المدخرات طالما العميل مدين بقرض قائم 
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وتخضع هذه البيانات حاليا لفحص مفصل، ولكننا نبرز في هذه الدراسة . 4الستخدام المجموعة الكاملة لخدمات المؤسسة
  .هر من الدراسة عن طريق مناقشة بعض الحاالت النموذجيةالقصيرة بعض القضايا التي تظ

  
   معياريةأصغر وأداة تمويل اآلمنأنماط السلوك المحتملة باستخدام أداة االدخار :  1الجدول 

  
اآلمناالدخار األنماط المحتملة باستخدام أداة  مجال السلوك   معياريةأصغرأداة تمويل  

 ن حين آلخر االدخار كثيرا أو م - سلوك االدخار

 فترات منتظمة  في ادخار مبالغ ذات قيم متماثلة أو مختلفة-
   أو غير منتظمة

 االدخار بدون اقتراض -

لغ متساوية ا االدخار اإلجباري بمب-
  منتظمة

 

 لألمد ، أو االحتفاظ بالمدخرات السحب كثيرا أو نادرا- سلوك السحب
  الطويل جدا

 السحبعلى  قيود -

   اختيار عدم االقتراض- سلوك االقتراض
  أي فترةنتظمة أو غير منتظمة في االقتراض بصورة م-

 فترات  االقتراض باستمرار في-
 منتظمة

   بسرعة أو ببطء، بدون أجل ثابت- سلوك السداد
  أقساط أو دفعة واحدة ب-
  فترات منتظمة أو غير منتظمة في-

 السداد بأقساط متساوية منتظمة، -
 فترة وسداد القرض في غضون

 محددةزمنية 

تأثير سلوك االقتراض 
 على سلوك االدخار

   وقف االدخار أثناء وجود قرض-
  أو
 سرعاالدخار بنفس الوتيرة أو بوتيرة أ -

  ال تأثير-

  
 نا من أن نطلعبكل عميل، ولذلك تمكّبسجالت مفصلة بالكمبيوتر لجميع المعامالت الخاصة اآلمن تحتفظ مؤسسة االدخار 

ابتداء من المعاملة (وتألفت البيانات من سجالت مالية . أنماط السلوك الفعلية لعينة كبيرة من عمالء المؤسسةلى عبالتفصيل 
 قل وبالتالي كانوا مؤهلين شهرين على األ، كانوا جميعا عمالء للمؤسسة منذ عميال2,836لعدد ) 2000األولى حتى فبراير 

سة وتخضع هذه البيانات حاليا لفحص مفصل، ولكننا نبرز في هذه الدرا. 5ستخدام المجموعة الكاملة لخدمات المؤسسةال
  . من الدراسة عن طريق مناقشة بعض الحاالت النموذجيةالقصيرة بعض القضايا التي تظهر

  
  اآلمن؟كيف يتصرف عمالء مؤسسة االدخار 

  
نمطا واحدا اآلمن يتبع عمالء مؤسسة االدخار ، ال بنغالديشأولى مالحظاتنا هي أنه على نقيض عمالء نوع األداة المهيمنة في 

 بين عينة 1بل على النقيض من ذلك، يمكن أن توجد المجموعة الكاملة من أنماط السلوك المبينة في الجدول . وكلفقط من الس
  :فعلى سبيل المثال. العمالء
هلون للحصول على قروض، نسبة تتراوح بين ثلث وخمس العمالء لم تقترض على اإلطالق، على الرغم من أنهم مؤ •

  .6ومن بينهم عدد من أكبر المدخرين

                                                 
  . العمالء لمدة شهرين للتأكد من أنهم من سكان األحياء الفقيرة الدائمين قبل أن تقدم لهم قروضااآلمن  تراقب مؤسسة االدخار  4
  . االعمالء لمدة شهرين للتأكد من أنهم من سكان األحياء الفقيرة الدائمين قبل أن تقدم لهم قروضاآلمن  تراقب مؤسسة االدخار  5
ففي حي فقير يعمل فيه عدد كبير من مؤسسات التمويل األصغر التقليدية، تصل نسبة عمالء مؤسسة .  يتفاوت هذا الرقم بشدة حسب نوع الحي الفقير 6

سسات التمويل  في المائة في حي فقير جدا ال تقدم له مؤ20 وتهبط إلى حوالي – في المائة 40الذين لم يقترضوا على اإلطالق إلى اآلمن االدخار 
  . األصغر األخرى خدمات تذكر
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من بين العمالء الذين اقترضوا، تحصل األغلبية على قروض تتجاوز قيمتها المدفوعة القيمة الحالية ألرصدة  •
 . ولكن هذا ال يصدق بالنسبة للجميع–مدخراتهم 

 . المدخرين الذين لم يسحبوا على اإلطالقيسحبون كثيرا، ومدخرين آخرين قلما يسحبون، وبعض وجدنا مدخرين •

من بين المقترضين وجدنا البعض الذين يدخرون ويسددون معا بعد الحصول على قرض، والبعض الذين يسددون  •
 ). كبير واحد من مدخراتهمثم يسددون القرض بسحب مبلغ(ن فقط فقط، والبعض الذين يدخرو

 فترات متقطعة، وآخرون  صغيرا كل يوم، وآخرون يسددون فيبلغافهناك من يسددون م: تتفاوت أنماط السداد بشدة •
 .فقط، أي دفعة واحدةيسددون من حين آلخر أو مرة واحدة 

 شهر، ولكن نطاق 6.1بالنسبة ألجل القرض، وجدنا أن متوسط الفترة بين الحصول على قرض وسداده بالكامل يبلغ  •
 .اآلجال يتراوح بين شهر واحد وأكثر من سنتين

  
وعلى الرغم من أن عمالء كثيرين . بمرور الوقتمعين العمالء وإنما بالنسبة ألي عميل عبر حظ هذا التنوع ليس فقط ويال
فعلى سبيل . لوا، فجأة أو بمرور الوقت، من استراتيجية إلى أخرىرون أنماطا سلوكية متسقة، فإن اآلخرين يمكن أن ينتقيظه

مدته سنتان قد يحصل فجأة على قرض، أو عميال كان يقترض بصورة متكررة قد المثال، فإن عميال له تاريخ ادخار وسحب 
  .يتوقف ببطء عن االقتراض ويبدأ في زيادة مدخراته

  
  انتان الكبيرتالمدخر

  
وعلى الرغم من أن ). استنادا إلى مجموع الودائع االدخارية التي تمت على اإلطالق (تيننبدأ استطالعنا للحاالت بأكبر مدخر

ظهران أنماط سلوك ، فإنهما ت)1الشكل (تين ين المدخر وطول فترة العضوية متماثلين جدا بالنسبة لهاتخرد المبلغ الممجموع
   . مختلفة جدا

  
. ياتونيسا، وتقيم بوضع اليد على جسر الوقاية من الفيضانات في غرب دكا، هي أيضا مقترضة كبيرةأكبر مدخرة، واسمها ح

 ليست مدخرة كبيرة وحسب، ولكنها أيضا مدخرة منتظمة، تودع حياتونيسا .7الشهرية" ا ولهامنه" عمليات 2ويبين الشكل 
 ولم تسحب أي مبلغ على اإلطالق، وبدأت. 1998شهريا منذ انضمت في مارس )  دوالرا أمريكيا30( تاكا 1,500حوالي 

في غضون ثالثة أشهر، وشهر (روض وسرعان ما سددت أول ثالثة ق. الما أصبحت مؤهلة لذلك تقريبا حتحصل على قروض
غير أنه منذ حصولها على القرض الرابع، غيرت سلوكها، فسددت معظم القرض . بأقساط شهرية كبيرة) واحد، وستة أشهر

 دوالرا 680( تاكا 34,100 االدخاري هاواآلن يبلغ رصيد حساب. بدفعة واحدة كبيرة بعد عشرة أشهر من حصولها عليه
  ).غير مسددة(نة بأي قروض قائمة  مديتوليس) أمريكيا

 
 
 
 

                                                 
الشهرية، العالمات اإليجابية على المحور األفقي عبارة عن مدخرات وأقساط سداد والعالمات السلبية على المحور " منه وله" بالنسبة لجميع أشكال  7

  .األفقي عبارة عن عمليات سحب وقروض
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 الشكل 1: إجمالي اإلدخار 
لكل من 
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الشكل 2: اإليداع والسحب الشهري من حساب  
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 دوالرات 10( تاكا فقط 510إنها تعيش في حي فقير صغير، وعلى الرغم من أنها تمتلك اآلن . لنبحث اآلن حالة ساهدة
   حياتونيسافي حسابها االدخاري، فقد ادخرت بمرور الوقت نفس مجموع المبلغ الذي ادخرته ) أمريكية

وقد مضت ثمانية أشهر تقريبا قبل أن تشرع في . ض على اإلطالق، على الرغم من أنها مؤهلة تماما لذلكولم تقتر). 1الشكل (
ويمكن رؤية الفرق في الطريقتين اللتين استخدمت ). 3الشكل (على مبالغ كبيرة من المدخرات اآلمن استئمان مؤسسة االدخار 

 الذي يرسم مسار أرصدة المدخرات والقروض 4أخرى في الشكل بهما هاتان المدخرتان الكبيرتان أداة المؤسسة بطريقة 
  .الشهرية للحسابين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشكل  3: اإليداع والسحب الشهري من حساب    
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الشكل  4: الرصيد الشهري لحسابي آل من  
Sahida و Hayatunnesa 
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.  الشخصيةفوأن سلوكيهما المختلفين تماما يرتبطان باألفضلية والظرعن كشفت المقابالت مع هاتين المدخرتين الكبيرتين 
إذ يدير .  بينما تعتبر ساهدة فقيرة تعتبر غنية بالمعايير المحلية،ونيساحيات، ولكن  الفقيرةفالمرأتان من سكان األحياء الشعبية

ومن خالل . ميا دوالرا وأرباحه ثالثة دوالرات يو16 تبلغ إيراداته اليومية جوز التامولبيع  لحانوتاحياتونيسا زوج 
وحسب، وإنما يمتلكان أيضا قطعة ن يشكالن الحانوت الكوخ اللذين اآلن ليس األرض وة، يمتلك الزوجااالستثمارات الحصيف

ويتيح لهما هذا رعاية .  دوالرات لكل غرفة شهريا9ان يؤجرانها بمبلغ  غرفة خيزر25يرة أخرى شيدا عليها أرض صغ
المؤسسة دورا هاما في هذه  وقد لعبت قروض .اآلمنأطفالهما الستة ومع ذلك يتمكنان من إيداع الفوائض لدى مؤسسة االدخار 

د ذهب القرض األول لشراء مخزون للحانوت، والثاني لدفع مقدم ثمن األرض التي بني فوقها الحانوت، والثالث فق: العملية
 كل هذا النشاط في أقل –لتمويل إعادة بناء غرف اإلقامة الخمس والعشرين ) أكبرها حتى اآلن(لبناء هيكل الحانوت، والخامس 

  . البناتإحدىوالرا، لتزويج  د430واستخدم القرض الرابع، وقدره . من سنتين
  

وهي تعترف .  سنتينذ وما برحت تفعل ذلك من– ، سبعة أيام في األسبوعواحدا يوميارا ال دو– مدخراتها يوميا حياتونيساتودع 
 دوالرا، ولكنها تجادل بأن االنضباط الذي تفرضه 30بأن تدفقها النقدي يسمح لها بأن تودع مبلغا واحدا شهريا معادال قدره 

ضمانا أفضل للحصول على أسعار اإليداعات اليومية يعتبر ضمانا أفضل كثيرا ضد اإلنفاق على أمور تافهة وبالتالي يعتبر 
  . على المدخرات الشهرية العاليةالفائدة

  
م ومقيمة بوضع اليد وحصلت على أربع سنوات فقط من التعلي) ال تملك أرضا(فهي معدمة . تعتبر ساهدة محليا امرأة فقيرة

ولذلك فهي . غير قادر على العملاالبتدائي، ولكن عائقها الرئيسي هو زوجها الذي أصيب بالجنون قبل خمس سنوات وأصبح 
،  خاصةة منزليةمن تحفيظ القرآن كمدرسزء من دخلها ويأتي ج. بنات باإلضافة إلى زوجها، إذ تعيل ابنا وثالث  األسرةعائل

من  دوالرا في الشهر من تأجير ثالث غرف ملحقة بكوخهم الصغير المبني 35ي البالغ الدخل اإليجارهو ولكن األهم من ذلك 
تعمل ساهدة مرابية صغيرة، وكان قدوم إذ . والرا شهريا من فوائد على قروض د40 تصل إلى الخيزران المضفر، وعوائد

أموالها النقدية لدى ب فهي تحتفظ. إلقراضيإيجاد وسيلة أسهل كثيرا إلدارة نشاطها ا  بالنسبة لها يعنياآلمنمؤسسة االدخار 
 نظرا ألن مجموعة المقترضين وهذه المرونة مهمة. الما تظهر فرصة إقراض آمنةلمؤسسة ، ولكن بوسعها أن تسحبها حا

أصحاب فهي ال تقرض إال ألشخاص من طبقتها، ومعروفين لها، ويعملون في حرف مأمونة، مثل : المالئمين صغيرة
كما أنها .  في المائة10وهي تتقاضى فائدة شهرية قدرها .  الصغيرة وسائقي عربات الريكشا والسياراتمؤسسات األعمال

، على سبيل المثال، سحبت إحدى وعشرين مرة، بما 2000 فبين شهري فبراير ومايو –تسحب مبالغ صغيرة  للنفقات اليومية 
وتصف .  دوالرات في المرة10ة أخرى كانت أقل من  دوالرا، ولكن عمليات سحب كثير80فيها سحب مبلغ كبير قدره 

 تابعة لمنظمة غير حكومية ومستندة إلى نظام األصغر، وتركت خطة رسمية للتمويل "بنكها"بأنها اآلمن مؤسسة االدخار 
  .المجموعات بسبب عدم مرونتها النسبية

  
 ، فإن موقف ساهدة من القروض مختلفنيساحياتوحاسمة األهمية لنجاح اآلمن وهكذا بينما كانت قروض مؤسسة االدخار 

، بمثابة حساب جار اآلمن مؤسسة االدخار وربما ألنها تستخدم حسابها لدى". كلفةة ومالقروض مزعج"فهي تقول إن . تماما
ويلة  مدخرات طفقد ذكرت أنها إذا قررت على اإلطالق إيداع. فإنها ال تبدي اهتماما يذكر بالعوائد من مدخراتها لدى المؤسسة

  .8 لدى المؤسسة وإنما في حساب ادخار تعاقدي لدى بنك تقليدياألجل فلن تحتفظ بها
 
  

                                                 
  . ستحصل على نفس سعر الفائدة 8
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  تغيير االستراتيجيات 
  

شهرها الثمانية األولى وهي تستخدم فقد أمضت أ. لة عميلة غيرت سلوكهاثمة مدخرة كبيرة أخرى هي جاهانارا، وتمثل حا
وفجأة شرعت في الحصول . جار، حيث كانت تدخر وتسحب مبالغ كبيرةبمثابة حساب اآلمن حسابها لدى مؤسسة االدخار 

   .على قروض، وبعدها توقفت تقريبا عن االدخار، وهي تسدد قروضها بمبالغ واحدة كبيرة وليس على أساس يومي
  

  لرجل تزوج أربعفهي الزوجة الثانية. ، ولكن حياتها ليست سهلةاآلمنال تعتبر جاهانارا من بين أفقر عمالء مؤسسة االدخار 

ا نسبيا لبيع الشاي، وتطبق جاهانارا، التي لديها ابنة  ناجح كشكاوهو يدير. مرات، وهي تعاني من األذى الجسدي على يديه
وقد نقلت .  إقراض مبالغ نقدية لجيرانهااالستثمار في كشك الشاي وجزئيا علىواحدة،  استراتيجية بقاء تعتمد جزئيا على 

شهر الثمانية األولى جزئيا واستخدمت المؤسسة خالل األاآلمن  غير حكومية تقليدية إلى مؤسسة االدخار مدخراتها من منظمة
إقراضها، وجزئيا لشراء مخزون لكشك الشاي، وجزئيا لشراء سلع استهالكية حين دخراتها في الفترات الواقعة بين لحفظ م

فالقرض األول . كان ذلك مرة أخرى لمزيج من األسبابوحين شرعت في االقتراض، . امتنع زوجها عن اإلنفاق عليها
خدم القرضان واستُ. استخدم لكشك الشاي)  دوالرا40(حصلت عليه إلعادة إقراضه، وأصغر قرض )  دوالر100(واألكبر 
 بهذه السهولة باستخدام إستراتيجيتهاوقد أشارت إلى أنه لم يكن بوسعها أن تغير . للتسجيل ثم لالحتفال بزفاف ابنتها اآلخران

  .أدوات المنظمة غير الحكومية التقليدية
  

فياسمين، التي تسكن حي كاليانبور، وهو حي فقير كبير ومستقر، غيرت . من الشائع أن يغير العمالء سلوكهم بهذه الطريقة
، فقد حصلت على )6الشكل (بها وكما يبين الرسم البياني الخاص .  في نمط يتناقض بشدة مع ما فعلته جاهاناراإستراتيجيتها

ساب جار، ، ثم تحولت إلى استخدام حسابها كحقرض في غضون شهر أو شهرين من تأهلها لذلك، وسددته في أربعة أشهر
  .بة مبالغ كبيرة في األشهر األخيرةمدخرة وساح

  

الشكل 5: اإليداع والسحب الشهري من حساب  
Jahanara   
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جل البقاء بما يكسبه والدها، الذي ياسمين طالبة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما وتنتمي إلى أسرة كبيرة العدد تناضل من أ

  ، وحصلت على إذناآلمنوقد علمت من جيرانها بوجود مؤسسة االدخار . يعمل سائقا لعربة ريكشا
، األصغروفي ذلك الوقت، كانت والدتها عضوا في مؤسستين كبيرتين مشهورتين من مؤسسات التمويل . والدتها بفتح حساب

ولكن األسرة . مجرد وسيلة سهلة لالدخار من أجل تغطية تكاليف زواج ياسميناآلمن  واعتبرت حسابها لدى مؤسسة االدخار
تعملة، ووجدت أن سداده كان أسهل لشراء عربة ريكشا مساآلمن  دوالرا من مؤسسة االدخار 40 قدره حصلت على قرض

 .متساوية ثابتة وحضور اجتماعات دفع أقساط أسبوعية ، التي كانت تشترطاألصغرل كثيرا مما هو الوضع في مؤسسات التموي
بتجربة ما إذا كان بوسعها حقا سحب جميع مدخراتها، وعندما اآلمن وحالما تم سداد القرض، اختبرت األسرة مؤسسة االدخار 

 وتحولت األسرة إلى استراتيجية االدخار وليس األصغر األم عضويتها في مؤسستي التمويلوجدت أن ذلك ممكن، ألغت 
 ففي اآلونة األخيرة، على سبيل المثال، .امات كانت من قبل تقترض لتغطيتهاآلن تسحب األسرة مدخرات الستخدوا. االقتراض

      .سحبت مبالغ لالحتفال بالعيد، ولتغطية نفقات وحضور جنازة عائلية في قريتها األصلية، ولتخزين كمية من األرز
  باالختيار" تقليدية"استراتيجية 

  
ها الخدمة المهيمنة على غرار رهم واقتراضهم األنماط التي تشترط تشبه أنماط ادخااآلمنة االدخار هناك عمالء في مؤسس

من هذه الحاالت حالة مولى أختر، وهي من أوائل العمالء الذين فتحوا حسابا في حي كاليانبور الفقير، . خدمة بنك غرامين
  .7ويظهر سجلها في الشكل 

Yasmin  الشكل 6: اإليداع والسحب من حساب
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ومنذ ذلك ).  دوالرا29( تاكا 1,450بمبلغ ) في الشهر الثالث بعد انضمامها( لها بذلك مولي على قرض حالما سمححصلت 
 130( تاكا 6,500الحين، حصلت على أربعة قروض أخرى، وكانت تزيد قيمة القرض باطراد بحيث بلغ القرض الرابع 

 ، بينما كانت أيضا تدخر مبالغ أصغركانت تسدد أقساطا منتظمة متساوية تقريباوكأي عميل جيد في بنك غرامين، ). دوالرا
دت كل قرض من قروضها في ستة أشهر أو أقل، غرامين هو أنها سدوما يجعل سلوكها مختلفا عن النمط المعتاد لبنك . كثيرا

  .وليس في اثني عشر شهرا
  

. والديها وأحد إخوتها: ائلينمولي، التي ما زالت طالبة مثل ياسمين، تنتمي إلى أسرة  من ساكني األحياء الفقيرة تضم ثالثة ع
ومولي صاحبة واحد من ثالثة حسابات تحتفظ بها . حسب معايير الحي الفقير، تعتبر األسرة من أصحاب الدخل المتوسط

 إلى العمل ن العمل لفاء أجر وتستخدم الحسابات الثالثة بنفس الطريقة، بصورة رئيسية لتغيير تركيبة دخل األسرة م،9األسرة
وهكذا أتاح أول قرضين حصلت عليهما األسرة باسم مولي لألم شراء مخزون من أثواب .  وتأجير أصولالحساب نفسه

.  تؤجرها األسرة يوميا  وخصص القرض الثالث لشراء عربة ريكشا مستعملة. الساري التي تقوم ببيعها في شوارع الحي
وقد استخدمت القروض . إنشاء محل بقالة جديد في الحيللذان حصلت عليهما مولي لوالدها وأتاح القرضان الرابع والخامس ا

   . مماثلةطريقةآلخرين بمن الحسابين ا
  

 إلى العمل لحساب نفسها، تحولت األسرة من استخدام قطاع الخدمات قال أسرة مولي من العمل لقاء أجروباإلضافة إلى انت
، األصغرلم يكونا أبدا أعضاء في مؤسسات التمويل لديها وعلى الرغم من أن وا. المالية غير الرسمي إلى القطاع شبه الرسمي

 تقدم خدمة أكثر اآلمنوقد ذكر أن مؤسسة االدخار  . )ROSCAs( ات االدخار واالئتمان المتجددين جمعيفقد استخدم والدها
بلغنا أن أجل قروض كما أ. ات ادخار وائتمان متجددينجمعيأي مرونة ويمكن التعويل عليها بدرجة أكبر، ولم يعد مشتركا في 

صغيرا مرة كل ستة أشهر " رسم تجديد" تتقاضي اآلمنمؤسسة االدخار زئيا إلى أن جالبالغ ستة أشهر يرجع العادي األسرة 
ولوال هذا الرسم الحتفظت األسرة . لالحتفاظ بالقروض، وأن األسرة تسدد في غضون ستة أشهر لتفادي دفع هذا الرسم

  . بالقروض لفترة أطول
  

                                                 
  . بوجود حسابات متعددة لنفس األسرة أو لنفس األفراداآلمندخار  تسمح مؤسسة اال 9

Moly الشكل 7: اإليداع والسحب الشهري من حساب
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بالنسبة للنمط المعتاد الخاص ( سرعة سداد قروضهم اآلمن غرار والد مولي، يعزو كثيرون من عمالء مؤسسة االدخار على
وتعتبر كوهينور، التي تسكن حي كاليانبور الفقير، نموذجا على . إلى الفرصة المتاحة لهم لدفع أقساط يومية )ببنك غرامين

ربعة وعشرين من سبعة وعشرين يوم عمل في ذلك ففي أ. 1999 ديسمبر يومي خالل شهر سلوكها ال8يبين الشكل . ذلك
).  دوالر0.10( تاكا 5، وفي اثنين وعشرين يوما، أودعت مدخرات قدرها ) دوالر0.40( تاكا 20الشهر، سددت قسطا قدره 

   .مانية أشهر، تمكنت من سداد قروضها الثالثة في آجال تراوحت بين خمسة أشهر وثاإلستراتيجيةوباستخدام هذه 
  

  
قد طورا ف. صحة جيدة ويتمتعان بسعة الحيلةوهي وزوجها في . تبلغ كوهينور من العمر ثالثين عاما ولديها ستة أطفال

ة كسب الرزق، بما في ذلك إعادة تدوير النفايات، وشراء وبيع اللبن، وشراء وتأجير عربات مجموعة متنوعة من أنشط
  فهي تقترض لزيادة.وتستخدمها جميعا بطريقة متماثلة. اآلمنحسابات لدى مؤسسة االدخار وتحتفظ األسرة بثالثة . الريكشا

 ولم تسحب أي مبالغ، نظرا ألن هدفها من االدخار هو تمويل األحداث الحياتية وهي تدخر. أصولها، وتدفع أقساط سداد يومية
  .الرئيسية مثل زواج بناتها

  
  مناقشة

  
 هذه؟ إنها توضح المجموعة الواسعة والمتنوعة من االحتياجات والفرص التي من أجلها ماذا نستخلص من دراسات الحالة

 فسوف يستخدمونها ،وهي تدلل على أنه لو أتيح لهم الحصول على خدمات مرنة .يستخدم سكان األحياء الفقيرة الخدمات المالية
 األصغرظات اتفاقا متزايدا في اآلراء في دوائر التمويل وتساند هاتان المالح. بطرق متنوعة، تماما مثلما يفعل من هم أقل فقرا

نظريا، يمكن أن يتم ذلك من خالل توسيع نطاق . على أنه يجب جعل األدوات وأنظمة تقديم الخدمات أكثر استجابة للطلب
ة إلى ما تقدمه من  أوال بإضافة حسابات االدخار المفتوحة ثم الحسابات التعاقديبنغالديشفي  ASAاألدوات، كما تفعل مؤسسة 

 اآلمنقروض معيارية، أو من خالل تطوير أداة واحدة على درجة غير عادية من المرونة، كما توضح حالة مؤسسة االدخار 
 .التي نعرضها في هذه الدراسة

 
  :ونختتم بتعليق مختصر على ثالثة منها. كما تثيران عدة أسئلة

  
     عمالء ظلوا حتى اآلن األصغرل هل تجتذب زيادة المرونة إلى خدمات التموي  .1  
  ؟ األفقرمحرومين من هذه الخدمات؟ بصورة خاصة، هل سيتم اجتذاب العمالء   
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  هل يمكن تقديم أدوات مرنة للفقراء بأمان وبصورة مستدامة؟  .2  

  
    هل يمكن تقديم أدوات مرنة للفقراء على نطاق واسع وفي بيئات أخرى، أم هل هي مالئمة   .3  
  تندة إلى األحياء الفقيرة؟سم المتخصصة الصغيرة الاألصغرلتمويل لمؤسسات ا  

  
  هل يمكن أن تجتذب الخدمات المرنة العمالء األفقر؟  

  
دخول الفقراء صغيرة وأحيانا تكون غير منتظمة وال يمكن التعويل عليها، وهو ينفقون نسبة كبيرة منها على الطعام ووقود 

ولذلك يتعين .  أي إنفاق آخر تقريبا، حتى على البنود الصغيرة جدا، من الموارد الجارية ونتيجة لذلك، ال يمكن تمويل.الطهي
ولهذا السبب، ). القروض(أو السلف مقابل دخل مستقبلي ) المدخرات(على الفقراء االعتماد على االحتياطيات من دخل سابق 

  .احتياجات من هم ليسوا على هذا القدر من الفقرفإن احتياجات الفقراء للخدمات المالية أشد إلحاحا وأكثر تواترا من 
  

ال أن يكون ، وزاد احتم)والسداد(ولكن من الصحيح أيضا بطبيعة الحال أنه كلما ازداد المرء فقرا قلت قدرته على االدخار 
مؤسسات التمويل ويعني هذا أنه لكي يتم اجتذاب أشد الناس فقرا، يتعين على . ال يمكن التعويل عليهتدفق دخله غير منتظم و

ألشد العمالء فقرا مبالغ اإليداع المتفاوتة وتتيح  . إيداع مبالغةتواتر فرص في المبالغ التي يتم إيداعها والتفاوت أن  تتيح األصغر
حين تكون هذه المبالغ متاحة لهم، وليس عندما يكون مطلوبا منهم ) إما في شكل مدخرات أو أقساط سداد قروض(إيداع مبالغ 

وقد الحظ كثير من المعلقين أن أشد الناس فقرا كثيرا ما يستبعدون أنفسهم من .  أو سداد غير مرنادخارموجب نظام ذلك ب
) أو يستبعدهم أعضاء المجموعة اآلخرين أو موظفو مؤسسات التمويل البالغ الصغر(خطط مؤسسات التمويل البالغ الصغر 

لة، يئة فإنه يعظّم مدخرات الفقراء الضالوساطتواتر فرصة أما .  غير المرنخشية أال يكونوا قادرين على مجاراة جدول السداد
وليس من قبيل المصادفة أن كثيرين من أشد الناس فقرا في . بتوفير فرص عديدة الدخار أقل القليل حين يمكن االستغناء عنه

  .الغ من المال يوميا مبجمعيات ادخار وائتمان متجددين يتم بموجبها تحصيلالقطاع غير الرسمي يديرون 
  

 باستخدام مناقشات مجموعات العمل المركز اآلمنتوحي االستقصاءات األولية الثنتين من مناطق عمل مؤسسة االدخار 
 إلى العمالء األفقر بنسب أعلى مما تفعله مؤسسات التمويل بالفعل تصل اآلمنوترتيب درجات الثروة بأن مؤسسة االدخار 

ولكننا نرى أنه ال يزال هناك مجال واسع . التفاوت والتواتر: هاتين السمتينذلك يرجع جزئيا إلى  التقليدية، وأن األصغر
إذ إن للطرق التي يتصور بها الموظفون الميدانيون ويفسرون سمات األدوات مدلوالت هامة أيضا بالنسبة لمن . للتحسين

 ولكنها هامة في الطريقة التي شرح بها الموظفون  فعلى سبيل المثال، وجدنا فروقا صغيرة.يشتركون ومن ال يشتركون
المختلفون القواعد للعمالء، ونتج عن ذلك أن احتمال ضم أشد الناس فقرا إلى الخطة زاد أو قل من موظف إلى آخر، وأن 

 فإن ولذلك. احتمال قيام العمالء الذين يخدمهم موظف ما بسحب مدخرات  قل أو زاد  بالنسبة لعمالء يخدمهم موظف آخر
االستبعاد وشرح القواعد الخاصة باألدوات، يعتبر مجاال يحتاج /التفاعل بين العمالء والموظفين، خاصة فيما يتعلق باإلشراك

  . إلى مزيد من البحث والفهم
  

    ومستدامة؟ةهل يمكن تقديم أدوات مرنة للفقراء بطريقة آمن  
  

وقد حقق هذا جزئيا باستيعاب الدروس المتاحة بالفعل . نتظمة فوائض شهرية م فرع ناضج يحققاآلمنلدى مؤسسة االدخار 
أحد هذه الدروس هو االلتزام التام بفعالية التكاليف، وهو درس تعلمته المؤسسة من مؤسسة . األصغرمن التيار العادي للتمويل 
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ASA ى قدر من التوحيد الجمع بين أقصى قدر من تفويض الصالحيات وبين أقصوثمة درس ثان هو مبدأ . بنغالديش في
 تحصيل وسحب المدخرات، وصرف وتحصيل – الرئيسية األصغر ويعني التفويض أن جميع أنشطة التمويل .القياسي

ال  درجة قياسي أن هؤالء الموظفين األدنى درجة، ويعني التوحيد الوم بها في الميدان موظفون أدنى  يمكن أن يق–القروض 
فآلة : يد القياسي ليس عدوا طبيعيا للمرونةوننوه إلى أن التوح. ك مسلك تربحييهم بسلويمنحون أي صالحيات تقديرية قد تغر

النقد األوتوماتيكية تعمل على أساس مجموعة موحدة تماما من القواعد المكتوبة بوضوح وال يمكن رشوتها، ولكنها تتيح 
، على مدى العام القادم، في تجربة اآلمنار وألسباب مثل هذه ستشرع مؤسسة االدخ. للعمالء اإليداع والسحب على هواهم

  .زيادة استخدام التكنولوجيا اإللكترونية، في الميدان وكذلك في المكاتب الفرعية
  

  هل يمكن تقديم أدوات مرنة للفقراء على نطاق واسع وفي بيئات أخرى؟  
  

 تقدمها يمكن أن يقدم بصورة مستدامة في أن نوع الخدمات العالية المرونة التيب اآلمنبينما توحي تجربة مؤسسة االدخار 
 بشأن ما إذا كان يمكن أن يتم ذلك على نطاق واسع، وليس شيءالمناطق الحضرية المزدحمة بالسكان، فإن ذلك ال يدل على 

  .ما إذا كان يمكن أن يتم بنجاح في المناطق الريفية أو المناطق الحضرية األقل ازدحاما بالسكان
  

، ويقل عمرها عن أربع )2000في يونيو ( عميل 5,000 ال تزال صغيرة، إذ يقل عدد عمالئها عن آلمناإن مؤسسة االدخار 
سة أداء كل يس المؤسئويستعرض ر. ويعرف مديرها التنفيذي جميع الموظفين الميدانيين شخصيا ويلتقي بهم بانتظام. سنوات

وال يمكن . ويمكن متابعتها بسرعةقد توحي بوجود مشاكل  التغيرات الصغيرة في األرقام التي ويمكن اكتشاف. فرع كل شهر
 إال بعد أن تزيد المؤسسة نشاطها وتتفرع إلى العمل في بيئات اآلمنمؤسسة االدخار  معرفة مدى أهمية هذه السمات لنجاح 

  .جديدة، كما تأمل في أن تفعل في السنوات القادمة
  

المجموعة  من موظفي Md Maniruzzaman .Imran Matinو Stuart Rutherford وImran Matinكتب هذه المذكرة 
 Stuartو. ، وهي عبارة عن مجموعة مؤسسات مانحة متعددة األطراف مقرها في البنك الدولياالستشارية لمساعدة الفقراء

Rutherford رئيس ، وزميل زائر في معهد سياسة وإدارة التنمية  بجامعة مانشستر، والاألصغر كاتب في مجال التمويل
في  بنغالديشويعمل حاليا في . تقاليعمل استشاريا مس Md Maniruzzamanو  .بنغالديش اآلمنالمؤسس لمؤسسة االدخار 

اآلراء الواردة في هذه . وزارة التنمية الدولية البريطانيةمشروع التمويل والتنمية الذي يديره معهد سياسة وإدارة التنمية لحساب 
يمكن متابعة التطورات في مؤسسة . ليهاإفراد وليست بالضرورة آراء المؤسسات التي ينتمون الدراسة هي آراء الكتاب األ

  .)www.safesave.orgالذي سيتغير قريبا إلى  (www.drik.net/safesave على موقعها على شبكة اإلنترنت، اآلمناالدخار 
  
  
  


