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دور  زدادوي. لتمويل مؤسسات التمويل األصغر المانحينة على استخدام أموال تُركّز هذه الدراس: موجز

برأينا . خصوصاً منذ والدة مستثمرين مسؤولين اجتماعّياً وتجاريين أهمّيةفي التمويل األصغر  المانحين

 عن األسواق التي من دون التخليدخول فعالّيات خاصة جديدة  تسّهلبحيث السياسة العامة م يصميجب ت

الفصل بين مستثمرين مسؤولين اجتماعّياً وآخرين تجاريين،  عبر. ال تستطيع أن تعمل من دون دعم عام

  .في القطاع السوق الذي ُيمكن أن تحتلّهمبتكر لمختلف مصادر التمويل والفعالّيات ونتوّصل إلى تصنيٍف 

  

  .L31 ،M54 ،O16 ،Q14: رموز

  .نوالمانحسة العامة، الدعومات، التمويل األصغر، السيا: الكلمات المحورّية



  مقدمة .1

. المتغّير في التمويل األصغر، ال سّيما منذ ظهور المستثمرين المسؤولين اجتماعّياً والتجاريين المانحينتعالج هذه الدراسة دور 

ء سياسات بناعلى مستوى خصوصاً مهمة للقطاع وتحديات دخول هذه الفعالّيات الجديدة على ساحة التمويل األصغر  يطرح

  .من المنافسة مع األموال العامة متكاملة بدالً

شهد . متصلةً بأداء إداري أفضل هذه القرارات مويل األصغر حتّى إذا لم تكنفي بعض قرارات مؤسسات الت المانحينؤثّر دعم ي

مثل  ،أو المؤسسات الخيرّية إنفاق أموال االستثمارات وإّن ،قطاع التمويل األصغر نّمواً متسارعاً في خالل السنوات األخيرة

  .منح األموالالسابقة ل سياساتالصوابّية عالمات استفهام حول يثير  ،غايتسومؤسسة   أوميديار

التشجيع على هي الغاية المشتركة  توكان. 2معظم برامج التمويل األصغر منذ والدة القطاع في السبعينات بدعم ونالمانح لقد قام

ولكن . فقط المانحينعلى أموال  في معظمها مؤسسات التمويل األصغر ولتمويل نمّوها، اعتمدت. ولّيةًتطوير قطاعٍ مالّي أكثر شم

 التمويل فين بيهم وحدهم المهتّم المانحونعد يبعض أبرز مؤسسات التمويل األصغر، لم للنتائج المالّية المزدهرة التي حققها  نظراً

 ت االتجاه االجتماعي أو التجاريبعض المستثمرين ذا أعرب، ته اإليجابّيةدة وصورالواعالقطاع عائدات  إلى ونظراً. القطاع هذا

  .مهمةمؤسسات ل وتقديم المنح التمويليةمن التمويل األصغر  لتطوير محفظاته دهاستعداعن 

ويل األصغر بدالً من ولكن تُتهم مؤسسات التمويل الدولي التي تملكها الحكومة باستبعاد غالبّية الشرائح المربحة من أسواق التم

الحالي  المانحينومن الواضح أّن تركيز ). 2007، أبرامز وفون شتاوفنبرغ(  اعمله لتُكمل بالتدخل ينالخاص للمقرضينالسماح 

المؤسسات المتخصصة المنتظمة األكبر حجماً في  حصلتعلى سبيل المثال، . مثالّياًوضعاً على المؤسسات نفسها ليس 

وعليه تُستبعد المؤسسات غير . من األموال% 90حّصة األسد من االستثمارات فضمنت حوالى  على ،الّيةاالقتصاديات االنتق

  ).21. ، ص2005، اإلنتاجية صندوق األمم المتحدة للمشاريع(المنظّمة عن اإلفادة من رأس المال هذا 

ؤسسات التمويل األصغر المستدامة أصالً نتيجة بعض م حول المانحينسوف تناقش هذه الدراسة بأنّه في حاالت عّدة، يتمحور دعم 

 ونختار المانحيعندما . استدامة القطاع ومشاكلالرعاية ب غير المستقّرة التي حظيت سابقاًإخفاق بعض مؤسسات التمويل األصغر 

  .محفظاتالمعدالت استدامة بين المنافسة المتنامية في القطاع و المقايضة معليهكون ي، عادةً ما مإستراتيجيته يطبقون عليهامؤسسةً 

 يكونعملها على شرائح من السوق  أن تركزهذه األخيرة  أمكن، المانحينة من مهم اًجزء أن تتمفعالّيات أخرى  استطاعتذا إف

أن  ومن ثم يتعّين على قطاع التمويل األصغر. أفضل أداة لكّل شريحة وأن تختار ،مساعدتها إذا لم تبادر إلىالتعاطي معها مستبعداً 



ويجب أن يجري . األصغر الحالّية التي تتلقى الدعمبحسب معدالت استدامة مؤسسات التمويل  المانحينيوافق بأالّ يحكم على أداء 

  .م أقلد عندما تتوفّر للمؤسسات نسبة دعتقييم فعالّية الجهة المانحة انطالقاً من البيانات على المدى البعي

في التمويل  نومانحالالعامة المختلفة التي يتبعها  التوافق بشأن السياساتتالية؛ أوالًّ تعالج حجم هيكلة هذه الدراسة بالطريقة ال جرت

ثانياً، تعالج . غالبّية مؤسسات التمويل األصغرفي  ستدامةاال نشك في أن يكون المانحون مسؤولين عن مشاكلونحن . األصغر

لدى التفاعل مع هذه  المانحينثالثاً، تعالج دور . ماعّياً في القطاعالدارسة والدة صناديق استثمار ومستثمرين مسؤولين اجت

  .لألدوات المالّية وشرائح سوق التمويل األصغروتختم بطرح تنظيمٍ جديد . الفعالّيات

  لتمويل األصغر؟العامة لسياسة ال بشأنما هي درجة التوافق  .2

في تبعها التي تالتمويل األصغر  هم نسخةً حديثةً عن استراتيجّياتغالبّيت تولقد أصدر. مويل األصغرفي الت ونالمانح لطالما نشط

 علىسنة  30 مروربعد  المانحين طاوسأعّدة في  مجاالت توافق تُالحظ. 3خالل سنة األمم المتحدة الدولّية لالئتمانات الصغيرة

على . م تشاركها بشكلٍ كبيرٍ في القطاعوت" الفضلى"الممارسات الحسنة أو  استخلصت .التمويل األصغر في الدول الناميةبداية 

في هذا القطاع يقضي بالتحكّم في إطار عمل االقتصاد الكلّي أو  األساسي دور الحكومة أّنبسبيل المثال، ُيسّجل توافق واضح 

علّمتنا  ولكن. نشاطات التمويل األصغر وإفساح المجال أمام العمالءبتيسيره وبتنظيم التمويل األصغر كما يجب بهدف حماية 

. أو بعدها أزمة اقتصاد كلّيأثناء أو في  4إدارة خدمات التمويل األصغر في دول تُسّجل معّدالت تضخّم عالية يصعبالتجربة أنّه 

  .مساعدة الحكومة على تحقيق االستقرار في االقتصاد الكلّي المانحينويتعّين بالتالي على 

لعديد من األسواق، خصوصاً في تمنح خدمةً كافيةً لال المؤسسة المالّية إن . م المحددالدع نواحي توافق ثانٍ بشأن بعض وهناك

قلّة قليلة من مؤسسات التمويل األصغر من دون دعم، يبقى مبدأ توفير الدعم واقعاً حتمّياً في  ُأنشئتوحيث . المناطق الريفّية

للتشجيع على ابتكار السلع المانحون وفرها يالتي دعم ال الحاجة إلى ستمراراحول توافق ال يتمحوروبالتالي، . العديد من الحاالت

  ).2004، فقراً الفريق االستشاري لمساعدة أكثر الناس(

بناء قطاع مالي كبير من دون التسبب بإدمان على على  المانحيننقطة محورية من رؤيا  تقومحتّى إذا تغّيرت الممارسات،  

تُشكّل استدامة عملّيات التمويل األصغر والقدرة ). 13. ، ص2002، هاردي( االستدامة قيتحقمبادرات إضعاف لمساعدة أو ا

سنوات  حول نتائجتحاليل الغالبّية  ولكن تختلط. هدفاً مشتركاً في القطاع) 2000، شراينر(على تكرار األداء مع مرور الوقت 

في ظهور مشاريع تمويل أصغر  المانحينفمن جهة، لطالما جرى تسليط الضوء على دور . الدعم المالي في التمويل األصغر

العديد من  حققلفاشلة الت تدعمها الدولة، بعد عقود من برامج االئتمان المدعوم أو خطط االئتمان ا) 2005، إيمبودن(ناجحة 



  %.90 نسبة في غالب األحيان تخطّتسديد مذهلة تمعدالت  ،في الماضي الممّولبرامج التمويل األصغر 

التمويل األصغر بأنّه سياسة تنمية مستدامٍة جديدة، ال بّد من التنّبه إلى أّن قلّة  أكّد باستمرار أنصارحتّى إذا  ومن جهٍة أخرى،

حققت  10000مؤسسة تمويل أصغر من أصل  100وحدها . المانحينمن أموال  استقلّتقليلة من مؤسسات التمويل األصغر 

مؤسسة تمويل أصغر تمكّن من تحقيق كفاية  300، تبّين بأّن أقّل من Mix Marketلدى تحليل قاعدة بيانات . استدامةً مالّيةً

إلى تمويل ممارسات غير فّعالة وإدارة  يؤديمنظمات التمويل األصغر غير الحكومّية أن  وبالتالي، ُيمكن لدعم. 2004ة عام ذاتّي

الدعم المفرط  وبالفعل شكّل). 2001، غ وبوتتان(وإلى تخلٍّف كبير عن تسديد القروض  انتشار محدودمتراخية تفضي إلى 

 ينمسؤول ونإذا كان المانحولكن من غير الواضح ). 2005a، مردوك(الحركة زخماً في الثمانينات  كسبتإشكالّية منذ أن 

  .ةسوف تعالج الفقرة التالية هذه المسأل. مباشرة عن معدالت االستدامة المنخفضة التي سّجلتها مؤسسات التمويل األصغر

  عن قصور االستدامة؟ ينمسؤول المانحونهل . 1. 2

أّن العديد من  هي اإلجابة األولى. ُيمكن إعطاء إجابتين لتفسير النتائج المالّية المتواضعة التي حققتها مؤسسات التمويل األصغر

أما اإلجابة . إنفاق األموال التراخي في تقييم مؤسسات التمويل األصغر وإدارة وجهة يفي غالب األحيان شديد واكان المانحين

لتؤدي مهّمتها وبالتالي تعتبر النتائج المالّية المتواضعة على عالقٍة  تحتاج إلى الدعمالتمويل األصغر  اتأّن نشاط هيالثانية ف

اآلخر  امبأّن هاتين المجموعتين من التفسيرات ال يستثني أحده فوراًُيالحظ و. سوف تتم معالجة اإلجابتين. اعبالقط وطيدٍة

  .بصورة مطلقة

 المانحينترد اإلجابة األولى من طرٍف يعتبر أّن مؤسسات التمويل األصغر لم تعمل بشكلٍ مناسب لتُحقق استقاللّيتها عن أموال 

ز فهي أّن مؤسسات التمويل األصغر لم تحظَ بما يكفي من الحواف أّما الحجة. قيق الكفاية الذاتّيةأو لم تحظَ بالتشجيع الكافي لتح

التصميم أن يحدا من النطاق  والدعم سيئ الدعمالمفرط على  االعتمادفمن شأن . المانحينلكي تسعى إلى االستقالل عن أموال 

  ).2005a، مردوك(ويقّوضا حوافز بناء مؤسسات متينة 

بتصميم هذه  المانحينت ال بّد أن تقوم وكاال. بالشكل الكافي معََّداستراتيجّيات الخروج أو تُ تُراعىإضافةً إلى ذلك، لم 

أن استراتيجّيات الخروج من طاقم عمل التمويل األصغر  تتطلّب. االستراتيجّيات بهدف منح الحوافز المناسبة للمؤسسات المحلّية

  ).2003، هندريكس( أصالً قائمٍةاستناداً إلى هيكلّيٍة أو عملّية بناء المشروع إمكانّية  وأن يفكّر فيما هو قائٌم أصالً  ُيقّيم

بينما في الماضي اعتبر بعض مؤسسات التمويل األصغر مثل مصرف . ولم تكن الدعوة إلى االستدامة الذاتية يوماً بهذا الحجم



وبالفعل، ُيعزا األداء المالي . 6ن يحاولوا بناء مؤسسات مكتفية ذاتياً من الناحية المالّيةيجب أ األصغرمدراء مؤسسة التمويل 

  .تطويرها وقتاًيستغرق ) 2006، هودون(الجّيد في المقام األّول إلى تكاليف التشغيل المتدنّية وإلى إجراءات إدارة فّعالة 

ولقد . المانحين، من تحقيق االستقاللّية عن ASAية الفقر مثل مؤسسات التمويل األصغر العاملة مع زبائن بغا تولكن تمكّن

 لزممن ناحية الكلفة، وحيث أّن تكاليف المعامالت باهظة للغاية، تُ. على التكاليف والعائدات في آن عملت هذه المؤسسات

العمل أو استخدام طاقم عمل خفض رواتب أفراد طاقم بمؤسسات التمويل األصغر هذه بتحسين إنتاجّية طاقم العمل وإنما أيضاً 

ولكن ال بّد . وتُشكّل خطط حوافز طاقم العمل أحد السبل التي تستخدمها مؤسسات التمويل األصغر لتحسين فعالّيتها. أقّل كفاءةً

تعّرض  أن العمالءعلى سبيل المثال، من المعلوم أنّه باستطاعة الحوافز المبنّية فقط على عدد . من إدارة الحوافز إدارةً حذرةً

  .7نوعّية المحفظة للخطر

فرض بعض ). 2002، كوهين( بشكلٍ أفضل لطلبا وتحليلع المنتج العمل على تنويعائدات الدخل، جرى  في ما يخّص

إلى االئتمان هو الموضوع األكثر أهمّيةً وأّن ارتفاع  الوصولمؤسسات التمويل األصغر معّدالت فائدة عالية للغاية بحّجة أّن 

وباختصار، تعتبر هذه المقاربة أنّه يتعّين على . 8الفقراء ُيتيح لهم تسديد معّدالت فائدة بهذا الحجم العمالءات مردود نشاط

أكثر إلحاحاً في دفع المؤسسات إلى تحقيق االستدامة من خالل حوافز واستراتيجّيات واضحة ومقاربات  واكونيأن  المانحين

  .أخرى

والتي ترمي إليها غالبّية مؤسسات التمويل  المانحينلة تحقيق الغاية األكبر أي االستقاللّية عن تُشدد المقاربة الثانية على استحا

وحدها مؤسسات التمويل . االجتماعّيةمهّمتها  طرح عالمة استفهام حولتُاألصغر إالّ إذا فرضت المؤسسات معدالت عالية 

حياء حيث تتركّز كثافة سكّانّية أو مؤسسات التمويل األصغر التي األصغر العاملة في بيئة محددة مثل األسواق الحضرّية أو األ

من % 90وبالنظر إلى هذا الظرف، وحيث أّن أكثر من . المانحينتمنح الموظفين أجوراً متدنّية تستطيع أن تُحقق استقاللّيةً عن 

بغاية الفقر  عمالءمل مع اعالحالي ال نموذج التمويل األصغر إّنمؤسسات التمويل األصغر غير قادر على تحقيق استقاللّيته، 

  .اًمتكرر دعماًيطلب 

دوماً إلى هذا الدعم سوف تلتمس الحاجة  ولكّن يمنحون أو ُيخصصون الدعمعندما  فّعالين دائماً المانحينولكّن هذا ال يعني بأّن 

ّدالت السوق مرتفعةً بدورها فيتعذّر على في حال كانت تكاليف العملّيات مرتفعة للغاية بسبب البيئة، قد تكون مع. ولوقٍت طويلٍ

إلى الحصول على قروض أخرى إلعادة تسديد دينهم  العمالءالفقراء الحصول على هامش فائض؛ وعليه ُيضطر  العمالء

ى فقراء، ُيمكن أن تُبدي المؤسسات تردداً حيال زيادة معّدالت الفائدة للحصول عل عمالءوباإلضافة، لدى التعاطي مع . األساسي



مضاعفة الضغط على الرسوم المرتبة  الدعمونتيجةً لذلك، لن يترتب عن إزالة . وتقديم مزيٍد من الدعمالفائدة عند نسبٍة متدنّية 

  . 9أيضاً التأثير في كيفّية استخدام طاقم العمل ومعاملتهوحسب وإنماً  العمالءعلى 

. في بعض هذه الحاالت الصعبة، ُيمكن أن تكون المؤسسات التي تملكها الدولة هيئات فاعلة أو مبتكرة لتوفير الخدمات المالّية

ة على البطاقات لبرامج التمويل في البرازيل نجاحاً في فتح حسابات مبنّي كايكسا إيكونوميكا فيديرالعلى سبيل المثال، حقق 

، هلمز(ومعايير مهنّية بدالً من تركيبة التملّك بحّد ذاتها  جّيدةإدارة  بتطبيق رتبطة على األرجحالنجاح موفرص . األصغر

وباختصار، من غير المتفق عليه أن تتمتع جميع مؤسسات التمويل األصغر باستدامة مالّية كاملة وباستقاللّية عن ). 2007

  .عمالءهاموال العامة بمعزل عن التأثير الذي يلحق األ

أو توسيع نطاق مؤسسات التمويل األصغر في المناطق التي  المؤسسات المبتكرةالحاجة إلى الدعم لتعزيز  حولفي حال التوافق 

حدد حتّى إذا لم تُ. مثار جدل اإلستراتيجيةال تحظى بخدمٍة كافية، يكون اختيار مؤسسة التمويل األصغر المسؤولة عن تطبيق 

ية الذاتّية كما النظرة إلى اتحقيق الكفيتأثر هؤالء لدى اختيار شركائهم بهدف قد فاالستدامة،  مشاكل حيال المانحينمسؤولّية 

ومن شأن تمويل مؤسسة مستدامة وحسنة اإلدارة أن يكون بالفعل أقّل خطورةً من دعم عملّيات أصغر حجماً وأكثر . المسؤولّية

  .المانحونواجهها ييصف الجزء التالي هذه المقايضة التي . خطورةً

  مترسخة؟أخرى مؤسسات جديدة أو  وادعميأن  المانحينهل يتعّين على . 2. 2

تتمتع . يرغب في العمل مع مؤسسات مترسخة مبأّن الكثير منه نوالمانح اتخذهاقرارات االستثمار الحديثة التي  ُيستشفّ من

على سبيل المثال، . العهد مع الوكاالت الدولّية وُيمكن أن تكون مراقبتها أكثر سهولةً قديم سجلٍب رالتمويل األصغ مؤسسات

على اتفاقّية مع أكبر مؤسسة  2006عام ) Agence Française de Développement )AFDوقّعت وكالة التنمية الفرنسّية 

أّما . 10زلي وتوسيع نطاق العمل في بعض المناطق الريفّيةتمويل أصغر في المغرب وهي األمانة بهدف تطوير اإلقراض المن

قدرة االستيعاب الضرورّية وإعمال آلّيات الحكم الرشيد ب تتمتعمؤسسات التمويل األصغر التي دعم  فيقوم علىالمنطق السائد 

  .واإلدارة الحسنة المتوفّرة

قدمت مؤسسات التمويل الدولي، والوكاالت الثنائية ومتعددة أ. المنحىهذا  إتباع على المانحينتؤكّد البيانات بشأن استثمارات 

، على مضاعفة تمويلها المباشر لمؤسسات التمويل عائداتها على حقوق الملكّيةمن % 50األطراف التي تملك الحكومة أكثر من 

شعر يلتمويل األصغر، ضمن الدعم االستدامة للعديد من مؤسسات ايوحيث ال . 200511األصغر التي تحتل صدارة اللوائح عام 

  بدالً من االستثمار ف مؤسسات أكثر خطورةًف عملّية توسعها باإلغراء لمحاولة دعم المؤسسات القائمة أصالً  المانحينبعض 



بشكلٍ مستمر في المؤسسات نفسها عدم خوض ما يكفي من  يستثمرون الذين المانحينوبالتالي من غير المفاجئ أن يؤخذ على 

فمن شأن اختيار مؤسسات ذات خبرة . 12في القرار البلجيكي حول التمويل األصغرأتى كما تماماً  م،استثماراتهفي المخاطر 

  .ستدامة أن يولّد مشكلتين هما غياب المنافسة في السوق وإطاحة القطاع الخاصاو

لمنافسة أن ل ُيمكن. افسة في القطاعمقايضة بين العمل مع المؤسسات األكثر خبرةً وبالتالي األكثر استدامةً وتعزيز المن هناك

شفافّية ون عملّيتها التشغيلّية تحّسأن أن تحدو بالمؤسسات إلى  يجب عليهاكما . في خفض معّدالت الفائدة تؤدي دوراً محورياً

ة مؤسسات تفاقّيات مماثلة أن تُركّز على قيادال ُيمكناألمانة في المغرب،  معاألخيرة  AFDمشاركة  حصل لدىكما . نشاطاتها

من قيمة القروض المخصصة للمغرب % 52 13األمانة امتلكت، 2005وفي نهاية العام . مترسخة بدالً من تطوير المنافسة

االختيار بين مؤسسة صغيرة ناشطة أصالً في المناطق الريفّية أو مؤسسة  يكمنوعليه . 14ترتيب التقييم في البالدوتصدرت 

  .إعداد التقاريربقدرة على وإدارٍة أفضل ب عتتمتّ ةكبيرة مثل األمانة، وهي مؤسس

ّية ، تتهم هيئات االستثمار الخاصة جهات التمويل باإلساءة إلى السوق عبر تمويل مؤسسات تمويل أساسالثانية حّجة المنافسةفي 

ي على التنافس مع وتُجبر هيئات اإلقراض الخاصة بالتال. هذه المؤسسات على تسديد أسعار السوقبنسب تفاضلّية في حين تقدر 

إذا اتُبع هذا المنطق يجب . مؤسسات عامة تفرض رسوماً بنسب تفاضلّية عن خطوط االئتمان على مؤسسات التمويل األصغر

وبالتالي توّجه االنتقادات بشأن غياب . المستثمرين المسؤولين اجتماعّياً الذين ال يفرضون معدالت السوق إدانة بدرجٍة معّينة

بدالً من  شركة االستثمار البلجيكيأو  KfWمصرف ، المؤسسة المالية الدوليةلى مؤسسات التمويل، إاألولى الخطر بالدرجة 

تحقيقه من خالل التمويل الذاتي للمؤسسة أو  يستحيلمّول مانح مشروعاً كان عندما ي. ى مشاريع وكاالت التنميةها إلتوجيه

  .حيوّيةً المانحينالتمويل الخاص، تكون هبات 

 Projetفي أمريكا الالتينّية أو مشروع الترويج للقرض الريفي الصغير  فينانسولبوضوح انهيارات كبيرة مثل  ونالمانح خشىي

de Promotion du Petit Credit Rural )PPPCR ( جزءاً من المشاركة  هذه المشاريع تكونفي إفريقيا، خصوصاً عندما

. المانحينمؤشرات أداء سياسة ما هو على المحك في هذا النقاش هي و. BIO االستثمار البلجيكيالخاص مثل شركة -العامبين 

بمعدالت االستدامة الحالّية أو المباشرة الخاصة  مخوض مزيد من المخاطر، ال يجب قياس نجاحهإلى  وناضطر المانح حال في

يات واالستدامة بعد انقضاء سنوات بمؤسسات التمويل األصغر الشريكة لها وإنما على ضوء قدرة المؤسسات على تحقيق الغا

  .على الشراكة

                                                        



وعلى الرغم من استمرار العديد من الهيئات العامة في دعم بعض المؤسسات المستدامة التي ُيمكن للسوق أن يمّولها، تدخل 

عترض يم وخالفاً لما ُيستشفّ من خيار مؤسسات التمويل األصغر الشريكة، ل. الفعالّيات الخاصة أسواق التمويل األصغر

 يعرض. صناديق االستثمار األولى في التمويل األصغر دخول هذه الفعالّيات ال بل إنّها أثّرت في إنشاءعلى ) ونالعام( ونالمانح

  .في هذه العملّية المانحيندور على بعض الشواهد على عملّية دخول فعالّيات جديدة و التاليالجزء 

  ي التمويل األصغرترسيخ القطاع المالي وصناديق االستثمار ف .3

تجمع المستثمرين المسؤولين اجتماعّياً  ذه الصناديقفه. تأسس العديد من صناديق االستثمار في خالل السنوات الخمس األخيرة

. 15، أو في بعض الحاالت مستثمرين أكثر تقليداً مثل صناديق التعويضاتالمؤسسة المالية الدولية، المستثمرين مثل تريودونمثل 

ارتفعت آلّيات استثمار التمويل األصغر بنسبة . نموال يستمر فيالستثمارات في خالل السنوات المنصرمة وال يزال نما دفق ا

بنسبة  و تجاريمن هذه االستثمارات ه القليلولكّن . 200516و 2004مليون يورو بين عامي  828وصوالً إلى % 113

نمو  ولكن ُيعزا. صندوق تجاري 16، لم ُيرصد سوى 2005ر العام القائمة في أواخ 57 الـمن بين آلّيات االستثمار %. 100

  .التقليدّية" التنمية"التمويل األصغر بغالبّيته إلى اآللّيات التجارّية وشبه التجارّية بدالً من آلّيات آلّيات 

درجة تحكّم نسبّية بمؤسسة التمويل  مبما أّن شراء أسهم مقابل النقد يمنحه حقوق الملكّيةاستثمارات  يغلّبواأن  المانحينباستطاعة 

وال تتيح أشكال أخرى من الموارد المدعومة مراقبةً فعلّيةً ). 16. ، ص2000، شراينر( هامجلسالتي يحتلّون مقاعد في األصغر 

ن وحيث يؤمن العديد م. 17شروطاً على حاالت الصرف المستقبلّية ونعلى تطّور مؤسسة التمويل األصغر إالّ إذا فرض المانح

بأّن التمويل األصغر ُيمكن أن يبلغ أسواق التمويل الدولّية، ويجعل هذا األمر من أولوّياته، ُيرجح أن يزداد التفاعل بين  المانحين

 إنشاءواتضح من . أو المنظمات غير الحكومّية التي ترعاها وكاالت مانحة وهيئات االستثمار الخاصة ازدياداً تدريجّياً المانحين

وُيمكن لعملّيات التفاعل أن تكون . غايتها الربح الكامل أّن هذا الظرف ُيمكن أن ُيصبح كالسيكّياً في المستقبل أّول صناديق

 EMT، في السابق AMRET أمريت ، حالةومنظمة غير حكومّية المستثمرين الخاصينومن األمثلة عن التفاعل بين . معقّدةً

مؤسسة غير حكومّية فرنسّية بعد مرحلتين تجريبّيتين وهي  GRET تغري على يد 1991عام  EMTاستحدثت . في كمبوديا

وهي اليوم مؤسسة مالّية غير مصرفّية لديها مستثمرون . من مشروع لتوفير االئتمانات الصغرى لسكان الريف في كمبوديا

ق العائدات على وترمي إلى تحقي I&P آي أند بي أو La Fayette Particpations ال فايت بارتيسيباسيون خاصون مثل

، فرع Horus هوروس يوفّر. وتوفّر المساعدة الفنّية للمؤسسة 18من األسهم% 47.45تملك  GRETال تزال . االستثمارات

                                                        

أ)(



I&P للمساعدة الفنّية، النواحي الفنّية للمؤسسة.  

أمريكا في  أصغريل مؤسسة تمو 13هو صندوق استثمر في  وبروفوند. مثالً عن صندوق استثمار أصبح مربحاً بروفونديشكل 

دوراً حاسماً في دمج التمويل مؤسسات تمويل أصغر أساسّية، أّدى بروفوند عبر االستثمار في . 19الالتينّية وجزر الكاريبي

ر صغرائد أعمال شديد ال 500.000يقّدر الصندوق أّن استثماراته تفيد بصورة غير مباشرة أكثر من . األصغر في القطاع المالي

في حين يملك أصحاب األسهم %) 76(العائدات على حقوق الملكّية غالبّية ون أو ثنائّيو األطراف دولّي ك مانحونيمل. أو صغير

وللوهلة األولى ال تبدو العائدات . سنة 12و  10الصندوق بين  أموال تقضي اإلستراتيجية بصرف. 20من األسهم% 8الخاصة 

وتُعزا هذه العائدات المعتدلة جزئياً إلى . ة وكانت السنوات األولى صعبةعائدات داخلّي% 6.65معّدل بروفوند كبيرة حيث حقق 

من عائدات سنوّية على حقوق الملكّية  ةستّ بلغتالعمل،  بدء ولكن بعد تسع سنوات من. البيئة االقتصادّية االجتماعّية أو السياسّية

وكانت . 2004يونيو، /حزيران 30بدءاً من تاريخ % 15 أكثر من نسبة ،مؤسسات التمويل األصغر تدّرها عائدات أصل ثمانية

عام  وتوقف العمل بهالمصالح التجارّية التي تدخل السوق  لترجيح كفّةبروفوند تأسس %. 45ثالثة منها أعلى من مستوى 

2005.  

صبح العائدات أكثر في حين ينمو السوق بشكلٍ تدريجي، تُ. تفقد غالبّية صناديق االستثمار األموال في خالل السنوات األولى

عائدات على حقوق الملكّية الالتي تدير بعض الصناديق ل تكون ذات منفعةأهمّيةً في بعض مؤسسات التمويل األصغر وبالتالي 

 لون عنيد االحتفاظ بأرباح عالية، يتساءيرفي صندوٍق  ونستثمر المانحيعندما . مؤسسات التمويل األصغر هذه التي تخّص

  .النسحابل التوقيت المناسب

التي يحققها المرتفعة للغاية والمستمرة  يصعب على مانحٍ أو منظمة غير حكومّية مدعومة أن ُيبرروا سبب معدالت الربحوقد  

ألي كان أن ، ُيمكن ةفي هذه الحال. معدومة ة أو فعالّيةعاليتكاليف تشغيل  ترافقت معإذا خصوصاً ، ونن الخاصولمستثمرا

في نشاطات أخرى أو في مؤسسات أكثر أموالهم  هؤالء وظَّفيف المانحين محّلوا الخاصين ُيمكن أن يحلّالمستثمرين  بأّنيناقش 

  .خطورةً

منظمات التمويل األصغر الضعيفة من قوى السوق التي قد تقضي عليها في المحطات األولى ولكّن  يحمواأن  المانحينباستطاعة 

ر معظم صناديق االستثمار في مؤسسات مستثي .21رراً بنجاح المؤسسة وتأثيرهاق ضححمايتها لفترة طويلة ُيمكن بدوره أن ُيل

 أصغرمؤسسة تمويل  505فقط من أصل مؤسسات  10أّن ) 5. ، ص2005( أبرامزو إيفاتوريرأى . التمويل األصغر نفسها

 صغراألتمويل ال اتسمن جميع االستثمارات المباشرة وأّن مؤس% 25بنسبة  من االحتفاظ تتمكن ،حصلت على االستثمار



أو  عائدات على حقوق الملكّيةعلى األقل على مليون دوالر أمريكي على شكل دين أجنبي، كّل منها حصل التي 148الـ

  .من مجموع االستثمار األجنبي% 89 شكلتضمانات 

اضحة وإنما أيضاً مخاطر جهات مانحة دولّية فوائد و التي توفرها لعائدات على حقوق الملكّيةل إّنمؤسسة، المن وجهة نظر 

بخسة الثمن سّيما بالنظر إلى ذاتها بهي العائدات على حقوق الملكّية ف. األولى هي كلفة التمويل المتدنّية نسبّياً والفائدة. جسيمة

ر ُيمكن دحض هذا االفتراض بما أّن صناديق استثما ولكن. مستوى األرباح المنخفض في التمويل األصغر الموّزع حتّى اليوم

والعائد على حقوق الملكّية يسّهل %. 15في بعض األحيان  تبلغعلى حقوق الملكّية  عائدات مرتفعةجديدة غالباً ما تستهدف 

كما تشكّل مثالً ُيبّين أّن التمويل . عملّية الخصخصة التامة أو االنتقال إلى مستثمرين يبغون الربح بعد بضع سنوات من التشغيل

  .استثماراً مربحاً األصغر ُيمكن أن ُيشكّل

أّما الحسنة الثانية فهي أنّه ُيمكن ربط معدل استثمار حقوق الملكّية بخطوط االئتمان المخصومة والتي تُمنح عادٍة مع المساعدة 

حتّى عندما تُصّوب معدالت . نسبّياً ان الدولّية مصدر تمويل غير مكلٍفوتشكّل خطوط االئتم. الفنّية المجانّية لبدء النشاطات

، دوغالو بوغر( 22الفائدة للتكّيف مع التضخم، غالباً ما تكون معّدالت الفائدة الدولّية دون معدالت الفائدة المحلّية القابلة للمقارنة

الموجودات بالعملة  ف جّدي للمؤسسات التي تحتفظ بجميعخطر صر لديهافغالبّية المعدالت . ولكن تُسّجل مشكلة مهّمة). 2004

  ). 13. ، ص2005، اإلنتاجية للمشاريع المتحدة األمم صندوق(المحلّية 

كما هي . الدولّية فهي أنّها تُطمئن جهات التنظيم المحلّية وإنما أيضاً المستثمرين اآلخرين المانحةأّما ثالث حسنات وجود الجهة 

). 16. ، ص2000، شراينر(هم على قياس التنظيم والمراقبة الحذرين الحال بالنسبة إلى أي أصحاب ملك رسميين، ُيساعد وجود

 تهازإجارخصة المؤسسة أو  سحب المراقبين، باستطاعة مانحولكن يتعّين على المؤسسة أن تتوخّى الحذر ألنّه في حال انسحاب 

التمويل األصغر العمل والحصول على تيحان لمؤسسة ت ةالمصرفي اإلجازةوهذه مسألة بغاية األهمّية ألّن الرخصة أو . ةالمصرفي

  .ودائع

مؤسسات التمويل األصغر من استقطاب مستثمرين تجاريين والمطالبة  يمكّنواأن  ممجّرد وجودهل نوالدولي المانحون يستطيع

في حال أمواالً  سيضيفون المانحينواالفتراض عن صواب أو خطأ بأّن  المانحُيمكن للمستثمرين تثمين خبرة . بأموال إضافّية

، يتعّين إدارة التفاعل مع المانحينلعديد من بالنسبة لولوّية يحتل األوبما أّن إشراك القطاع الخاص . طرأت مشاكل غير متوقعة

  .الفعالّيات الجديدة في التمويل األصغر إدارةً حذرةً

 ف حال كان طراً أو احتمال نزاعأو منظمة غير حكومّية أن ُيمثّل خ مانحإضافةً إل هذه الحسنات الثالث، من شأن وجود 



إلى الحصول  ونسعى المانحيوعلى عكس المالّك الخاصين، غالباً ما ال . عن آفاق الفعالّيات التجارّيةتختلف  يةاالستثمار المانح

مثل المفوضّية  المانحينوال يجوز لبعض ). 2000، شراينر(للتحقيق األرباح  مهلبيع أسهم ونخططيعلى أنصبة أرباح، كما ال 

  . على ريع من االستثمار في مؤسسة تمويل صغيرة الحصولبعض األموال أو  اعاسترجاألوروبّية 

محاكاة منطق األسواق العالمّية بهدف استقطاب أموال إضافّية أو الترويج  المانحينحاول بعض ي. ولكن ليس الخطر مبرراً دائماً

 تقعوفي هذه الحال، قد . مرتفعالسريع والربح ال استهدافللتمويل األصغر في األسواق العالمّية على سبيل المثال من خالل 

مساعدةً فنّية لمؤسسة التمويل األصغر أو المنظمة غير الحكومّية  المانح يوفّروباإلضافة، . نزاعات أقّل مع الفعالّيات التجارّية

غير الحكومّية منح خطوط ائتمان كما تسّهل المنظمات . تكاليفالنفقات وال األخيرةفتوفّر ) ال بل مجانَيين(غير مكلفَين  اًوتدريب

  . وُيمكن لهذا بالطبع أن يكون مربحاً للغاية لصناديق االستثمار. المانحينمن  ممدعومة أو دع

في محطات مختلفة من  ينمعنّي المانحينأّن تفيد مراجعة نشاطات صناديق االستثمار في التمويل األصغر  إّنوحتّى الساعة، 

مع الفعالّيات  التعاطيلدى  المانحيناول الجزء المقبل تحديد نقاط التركيز األساسّية بالنسبة إلى سوف يح. تطوير هذه الصناديق

  . التجارّية

  مع الفعالّيات الخاصة؟ التعاطيلدى  المانحينما هو دور  .4

أكثرهما ون أّول الدوري. نهناك دوران أساسيا. التعاطي مع المستثمرين الخاصينلدى  المانحينقد يتساءل المرء عن دور 

أّما ثانيهما فهو تعقّب دور مؤسسة التمويل األصغر . التمويل األصغر إلىوضوحاً هو محاولة استقطاب فعالّيات جديدة 

  .على دور واحٍد ونخرآركّز ُين، الدورَي أداء المانحينحاول بعض يفي حين . االجتماعي وتفادي أي انزالق

. في صناديق االستثمار على أنّها محفّز للمستثمرين الذين يبغون الربح ماركتهفي سبيل ترسيخ مش ينالعديد من المانح يعمل

الحقاً  وأن ينسحبواُيمكن لهؤالء أن يعملوا كمحفّز عبر مساعدة المؤسسات لكي تُصبح مربحة . وُيسّجل بالتالي دوٌر أّول محتمل

  .إلى المصارف التجارّية خفض نشاطاتها يطلبون فيهالصالح مستثمري السوق أو عبر استخدام االستثمارات كأمثلة 

، يتعّين دائماً على الجهة المانحة أن كافية خدمةب الذين يتمتعونفي حين ُيرّحب بدخول فعالّيات جديدة تقّدم خدمات مالّية للفقراء 

كن االستعانة بقرض لبناء في بعض الحاالت، ُيم. تجري تحليالً للفائدة مقابل الكلفة حول استثمارها وأن تُقّيم استثمارات بديلة

على سبيل المثال، في المجاالت التي ال ُيرجح فيها دخول الفعالّيات التجارّية، قد ُيشكّل تعزيز مجموعة تعاونّيات حالًّ . القدرة

اعدة األجنبّية إلى المسيحتاج العديد من المناطق النائية  ألّن االستثمارمراجعة تكاليف فرص دائماً وباإلضافة، يجب . بديالً جّيداً



االبتعاد ببطء عن  الخوف منهناك في هذه الحالة، . التي تتفادى المناطق الخطيرة والنائيةواالستثمار في التمويل األصغر 

األقّل خطراً الناشطين في المناطق حيث كلفة  العمالءوقد تُقدم مؤسسات التمويل األصغر على استهداف . في القطاع العمالء

بهدف ) 1997، بيروف-شاو(الخدمة متدنية وهي أقرب إلى المراكز التجارّية الناشطة اقتصادّياً وإلى المجموعات الصناعّية 

األكثر فقراً وذوي المردود المتدني حتّى إذا طّور  العمالءويؤدي هذا عملّياً إلى إقصاء . عائد أكبر على حقوق الملكّية تحقيق

  .عليهم االعتمادلمؤسسة التمويل األصغر محتملون ُيمكن  عمالءطاً منتجاً وهم اهؤالء نش

بال  مرتفعاً ثمن االنتقالخاصة جديدة إلى المؤسسة، يكون  إلفساح المجال أمام دخول فعاليات وننسحب المانحأخيراً، عندما ي

يملكون المؤسسة كلّياً أو  العمالءإذا كان (عندما تؤدي مؤسسة التمويل األصغر دور التعاونّية أو دور منظمة غير حكومّية . كش

بالنسبة إلى . نووهم أيضاً المساهم ءعماللل ذات فائدة تلقائية األموال المستثمرة في المؤسسة تكون، )غرامين رفجزئياً مثل مص

شيئاً عن نقل األسهم بين  العمالءمصرف تمويل أصغر أو منظمة غير حكومّية تُصبح مصرفاً، في غالبّية األحيان، ال يتلقّى 

  .الجهة المانحة والمستثمر الخاص

ممارسات مؤسسة التمويل  التوفيق بين المستهدفين والحرص على العمالءالثاني فهو االستمرار في تحديد  المانحينأّما دور 

غالباً ما تميل الصناديق التي تضّم النسبة األكبر من المستثمرين الذين يبغون الربح إلى العمل . مهّمتها االجتماعّيةواألصغر 

 ينمسؤول نحينالماوباعتبار . مزدوجةً على مستوى األداء المالي واالجتماعي نتيجةًكجهات استثمار مسؤولة اجتماعّياً تُحقق 

  .د العملّيةعظرفهم ب سنالتحقق من حصول المقرضين على حّصة عادلة من منافع العملّية ومن تح يجب عليهماجتماعّياً، 

وبالتالي تُسّجل مقايضة مستمرة في إدارة مؤسسات التمويل األصغر هذه وهي قد تبدو إشكالّيةً في حال سعى المستثمر الخاص 

وإنّما أيضاً عن ) االجتماعّية(عن مصلحة المكلّفين  الدفاعليه، نلفت إلى أنّه يتعّين على المانح ليس فقط وع. متعاقبةإلى عائدات 

 بتوفير الخدمة لعمالءتدامة مؤسسة مس أن تقومالحاليين، ُيرّجح  لعمالءالغاية االجتماعّية با ترتبطفي حين . العمالءمصالح 

  .هذه الحالة تحديداًفي  شاقة يأّما وظيفة المانح فه. محتملين

، Mix Marketتقييم الغايات المالّية بشكل جّيد عبر تصنيف الوكاالت أو بعض المنّصات الدولّية، مثل اليوم يجري  بينماولكن 

تطوير مؤشرات إلشراك  المانحينوبالتالي من أبرز التحديات أمام . المؤشرات االجتماعّية متخلّفة في تقييم الواهبين تزالال 

. مؤسسة التمويل األصغراالجتماعي لهدف الاصر االجتماعّية في قرارات االستثمار وإنما أيضاً اإلشراف على تحقيق العن

وغالباً ما . وليست درجة التصنيف الصادرة عن وكاالت تصنيف التمويل األصغر كافيةً لتقييم أداء مؤسسات التمويل األصغر

ولكن غالباً ما ال تُراعى هذه المعطيات لدى التنصيف كما ال  عمالءة بشأن البيئة والوكاالت التنصيف معلومات مجدية للغاي توفّر



صندوق األمم المتحدة (لسعر با تأثراًوترى جهات مانحة وهيئات ممارسة أخرى بأّن مواقف المقرضين باتت أكثر ). 2005

تحليل التأثير لإنّما أيضاً المستهدفين والعوامل البيئّية لصرف الهبة و العمالءوعليه، يجب مراعاة ). 7. ، صاإلنتاجية للمشاريع

 على ولكن يتعّين أّوالًمعدالت الفائدة المرتفعة العديد من العمالء يستطيعون تحّمل أّن  العاليةوتُبّين معدالت التسديد . االجتماعي

س الطلب تدر ي تعمل مع زبائن فقراء للغاية، أنمستثمرون مسؤولون اجتماعّياً والتمولّها التي ي مؤسسات التمويل األصغر

  .وتحاول تحسين فعالّية العمل قبل زيادة معّدالت الفائدة

في حين قد تبدو . ين ذوي االتجاه االجتماعي في استراتيجيا استهداف عائدات عالية على حقوق الملكّيةلمُيشكك العديد من العا

على أّن جميع األرباح اإلضافّية  عض يشددإلى السوق، إالّ أّن الب جّيدة إذا كانت الغاية استقطاب المصارف ةستراتيجيهذه اإل

 استثمار األرباح بالكامل، ُيسلّط حتّى إذا ُأعيد. التي حجزتها مؤسسة التمويل األصغر دائماً ما تمثّل فائضاً أصغر حجماً للزبون

المسؤولّية  ا يخّصفي م. والمقترض الحالي) المستقبليين المحتملين عمالئهاو(هذا الضوء على مقايضة داخلّية بين المؤسسة 

معدالت بوإنما أيضاً  وحسب االجتماعّية، ال يجب مقارنة معدل الفائدة في مؤسسة التمويل األصغر بمعّدالت مقرضي المال

  .المصارف التجارّية المحلّية

  توزيع السوق ومصادر التمويل .5

 واتسع. لف مهامها وأهدافها االجتماعّيةيؤدي تنّوع المستثمرين والمساهمين إلى تنّوع مؤسسات التمويل األصغر التي تخت

بين " الثغرة"ضّم المستثمرين الذين يبغون الربح وإنما أيضاً المؤسسات التي تستهدف  عندفي السنوات القليلة المنصرمة  المفهوم

لمؤسسات وبالتالي تختلف معّدالت الفائدة المفروضة باختالف ا. المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم

فبعض المؤسسات تحت مظلّة التمويل األصغر تعمل كمؤسسات هدفها الربح . جتماعّية ودرجة اإلنفاذبحسب مهّمتها االو

بينما تُبّين األولى أرباحاً بارزةً، ال تقتضي الثانية في بعض األحيان . الصرف في حين تستهدف أخرى أشخاصاً فقراء للغاية

  .ال تفرض معّدل فائدةإعادة تسديد القرض كامالً أو 

على سبيل المثال، لم يعد يجري . باستمرارع التعريف بالتمويل األصغر إلى توسيؤدي نفسه  العنوان ضمنالممارسات  تنويع إّن

ونصل بالتالي إلى تعريف التمويل . 24شديدي الفقر العمالءالتعريف بالتمويل األصغر على أنّه إقراض أو نشاط يستهدف 

في حال دخلت . 25يعود يوصف بحسب الممارسات وإنما بحسب شريحٍة تخدم مجموعةً كبيرةً من المواطنين األصغر الذي ال

باستطاعة المنظمات غير . االبتكاردور لمنظمات غير الحكومّية ا تؤديفعالّيات تجارّية السوق، يتوقّع العديد من المحللين أن 



  .126أّما الحصيلة فتكون شبيهةً بالرسم . ظرفهم صعب عمالءدة لخدمة الحكومّية أن تستحدث منتجات جديدة أو منهجّيات جدي

  توزيع السوق بين مؤسسات التمويل األصغر: 1الرسم 

  

ترتفع فيها الكثافة تقتضي مؤسسات التمويل األصغر العاملة في أحياء . 27المطابقة بين الهيئة والشريحة واألدوات هناكومن ثم 

أو منتجات جدد  عمالءفي حال عدم التعاطي مع . ما عدا تمويل التأسيس توفير دعمٍ محدودالٍ، مردودهم ع عمالءومع السكانية 

، توافق ومن ناحيٍة أخرى. انحرافاً عن السوق ،للقروض المدعومة، شبه التجارّية أو بناء القدرات جديدة، يكون الدعم المتكرر

الفريق (على المدى البعيد  دعماًالوصول إليها قد تقتضي  يصعبي غالبّية جهات الممارسة على أّن األحياء قليلة السكن والت

  ).2004، فقراً االستشاري لمساعدة أكثر الناس

أّن أكثر الفقراء فقراً أو المعزولين ُيمكن ربطهم ببرامج شبكة أمان  في بنغالدش IVCVGبرنامج  أيضاً، أفاد مومن خالل الدع

حيث  الواقعة بين بينوال بّد من توضيح الحاالت ). 2006، روزنبرغو هاشمي( عمالءفيبلغون مؤسسات التمويل األصغر ك

  ).غالباً دون خطّ الفقريقعون و(تخدم مؤسسات التمويل األصغر السكان ذوي الربح األدنى والنشاطات اإلنتاجّية 

تحظَ بخدمٍة كافيٍة شديدي الفقر لم  منمجموعة كبيرة  بأّن هناكوالزبائن المحتملين في إندونيسيا  BRIتفيد دراسة بشأن زبائن 

ويقضي التحدي بفهم حاجة هذه األكثرّية . موثوق بهمال من عداد العمالء تكان االمصارف الصغيرة كفايةً مع أنّه من

" المقبول"، إضافةً إلى التوصل إلى النصف BRIفي حالة ). 53. ، ص2001، األعمال والحكومةومركز  BRI( 28وضوابطها

 لتسديدجّيدةً  شريحةًفي النصف الذي اعتبر  تقعإيجاد سبلٍ غير مكلفة لتحديد الجهة التي  BRIان على طاقم عمل من السكان، ك

  ).4. ، ص2005b، مردوك(يحاول اختبار سبل تحقيق هذه الغايات بصورة فّعالة من حيث الكلفة  BRIوكان . القروض

                                                        



لى الرغم من أّن مؤسسات التمويل األصغر الكبرى تمّول مؤسساتها بنفسها إالّ ولّية في إفريقيا الشمالّية بأنّه عوتفيد التجارب األ

كما من المحتمل أن تقوم مؤسسات . اًإضافّي دعماًى بمعظمها إطالق نشاطات جديدة في األحياء الريفّية في حال لم تتلقَّ شأنّها تخ

. ببساطة عمالءهاأكثر ثروةً أو تبّدل  عمالءفتضيف  ئهاعمالتوسيع نطاق بالتمويل األصغر التي تسعى إلى تحقيق استقاللّيتها 

تيح ي اًبسيط تغّيراًمن سكّان الريف على سبيل المثال، إالّ أّن  مزيٍد، وبلوغ الدعمد ُيتيح تقاطع ق العمالءمع أّن توسيع نطاق 

يع هذه األسباب، ال يجب على تدخالت ولجم. مؤسسات التمويل األصغر" مهّمة تغّيرب"بما ُيعرف  يرتبطتجاهل الفقراء غالباً ما 

  . في تقييم مؤسسات التمويل األصغر العمالءأن تُهمل قاعدة  التي تتبعها ، حوافزها أو استراتيجّيات الخروجالمانحين

يل تموالوال شّك في أّن مصادر . ما ُيمكن توقّعه من صناديق االستثمار في التمويل األصغربالمعطيات  تُختصرفي هذا السياق، 

كما ُيمكن . االدخاريستطيع العديد من مؤسسات التمويل األصغر أن يستقطب مزيداً من . خرى ليست مضبوطةً بالكاملاأل

تمويل في  فعالةًُيمكن لصناديق االستثمار أن تكون . تيح مصادر تمويل إضافّية فتضمن نمو محفظتهاتُلمنتجات جديدة أن 

ال شّك في أّن صناديق االستثمار التي تستهدف عائدات عالية على حقوق الملكّية  ولكن. للتمويل األصغر غرينفيلدمؤسسات 

  .شديدي الفقر العمالءتواجه صعوبات في بلوغ س

في حال . الصناديق المسؤولة اجتماعّياً والصناديق التجارّية بالكامل: الشكل التالي الصناديق الدولّية على لتوزيعمنطق  وهناك

تستهدف ة المزيد من الفعالّيات التجارّية في المستقبل، يوافق العديد من المحللين على ضرورة أن في رؤي ونرغب المانح

أكثر أمناً  عمالءفي حين تستهدف الصناديق التجارّية بالكامل ). 2005، إيفاتوري وأبرامز(مؤسسات تمويل أصغر أكثر خطورةً 

. سكّاناً أكثر خطورةً واستهدفيأن  المانحينالمسؤولة اجتماعّياً وعلى  أو معتدلي الفقر في بعض الحاالت، يتعّين على الصناديق

أي االئتمان بمعدالت فائدة دون المعدالت ( الئتمان البخسل"اً ليس االئتمان المدعوم مرادف): "2005a(مردوك كما أشار 

  ."هوالحوافز الضعيفة التي تستتبع) في مكان آخر على ساحة االئتمان المحلّي المفروضة

يتعّين على . خطوتين اعتماد نظامٍ من، ُيمكن BRI، كما ورد في دراسة حالة موثوق بهمشديدي الفقر وإنما  عمالءبالنسبة إلى 

أو الهبات من  مؤسسات التمويل األصغر على سبيل المثال بالتعاون مع منظمات غير حكومّية متخصصة أن تتلقى بعض الدعم

في حين ُيمكن تمويل الزبائن األمينين من خالل صناديق االستثمار التي ال تبغي . مؤسسات خاصة لتطوير منتجات محددة

  ).2مراجعة الرسم (الربح، ُيمكن تمويل السكّان األكثر فقراً وإنما الموثوق بهم من خالل مستثمرين مسؤولين اجتماعّياً 

على قرض يمتد % 6وهي تقّدم فائدة بنسبة ) مةتملكها الحكو(عن حالة مؤسسة دولّية ) 2007( أبرامز وفون شتاوفنبرغيفيد 

 العمالءفي حال كان . في السوق عينها% 9-8 فائدة قدرها على أربع سنوات في حين يفرض المستثمرون الخاصون نسبة



  

 

فقر  أن يأخذوا في الحسبان المانحينعلى  يجبوض التركيز حصراً على السعر الذي تستطيع المؤسسة تسديده، وبالتالي ع

. وليس فقط على المؤسسة العميلُيمكن لمقاربٍة شمولّية للسياسة العامة أن تُبنى على . النسبي لدى اتخاذ قرار التمويل العمالء

على  المانحينلحمل و عمالئها على معرفةمؤسسة مساعدة الدوراً حاسماً ل عمالءال نواحي تقييمالفقر أو قياس  مؤشراتتؤدي 

  .29اتخاذ القرار الصائب

ُيطّبق على بل هذا . النجاح األساسي عنصرومجدداً ليست الملكّية بحّد ذاتها . عن النتائج المحتملةُيشكّل هذا الرسم صورةً عاّمة 

وفي ظّل بعض . أكثر ثراًء عمالءبعض المنظمات غير الحكومّية تخدم وبنجاح تخّيل ُيمكن بسهولة . كّل شريحٍة من السوق

 العمالءالظروف التي تخفف تكاليف المعامالت مثل الكثافة أو التكاليف الشخصّية، ُيمكن للفعالّيات التجارّية أن تُبدي اهتماماً في 

  .الفقر يشديد

  خاتمة .6

تخدم هذه . ينالدولّي المانحينلمؤسسات التمويل األصغر وهو ُيعزا جزئياً إلى دعم  شهدت العقود القليلة المنصرمة تطّوراً جذرّياً

ولكّن . مستدامةالمصرفّية العملّيات فاستبعدوا من نطاق الالمؤسسات السكان الذين كانوا يعتبرون حتّى الساعة شديدي الخطورة 

. لفقراء المستبعدينمن ا األكثرّية الساحقةيد من األموال لخدمة على الحاجة إلى مز اتالبعض منهم مستدام وتوافق غالبّية الفعالّي

ي تمثله ذالمحتمل في هذه الصناديق وإنّما أيضاً التحدي ال المانحينفي هذه الدراسة، وصفنا والدة صناديق االستثمار، ودور 

  .نقاش السياسة العامة في التمويل األصغر على صعيد



  . بأّن ميزانّية التمويل األصغر يجب أن ترتفع بشكل جذري

يجب تطبيق الممارسات الحميدة على هذه االستثمارات لذا في التمويل األصغر  متوفّر بغزارةيعتبر الكثيرون غيرهم أّن المال 

السياسة العامة بحيث تُسّهل دخول تصميم بعض األموال اإلضافّية، يتعّين إليجاد . ايات أخرىواستخدام أي أموال إضافّية لغ

  . فعالّيات خاصة جديدة من دون التخلّي عن األسواق التي لم تستطع العمل من دون دعمٍ عام

 ويوفر. لتمويل المختلفة في القطاعبعد فصل المستثمرين المسؤولين اجتماعّياً عن التجاريين، توّصلنا إلى تنصيف أولّي لمصادر ا

شديدي  العمالءبالنسبة إلى ". المحاولة الوحيدة"المبني على و يالتأسيسو، المدى بعيد للدعمالتنصيف أمثلةً عن أسواق محتملة 

  .خطوتينهبات وتمويل مسؤول اجتماعّياً وقائم على نظام على تشجيع الالفقر، يجري 

أن تُضاف إلى هذه ُيمكن  كما. تصميم سياسات أكثر دقّة ترمي إلى تطبيق هذه االستراتيجّياتيتعّين إجراء مزيٍد من البحوث ل

  .االنتشارلناحية االستدامة أو  المقاربة أهداف المؤسسات المختلفة


