
في تساهم التي  العوامل
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إلى الشاسع االمتداد
فقرًا واألكثر الفقراء

روشانا كاونتس، أليكس
كونر وأرين زفار،
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مقدمة

أن  وحقيقة بإصرار الفقر استمرار على الصغر المتناهي التمويل في المتسارع النمو لصالح الجدل يرتكز  

أن إال نفسه. الوقت في قياسها يمكن الفاعلة والتي الفقر القليلة ضد من التوجهات واحد أنه أثبت الصغر المتناهي التمويل

النتائج. أفضل يتسنى تحقيق حتى عليها ويجب التغلب موجودة، تزال الصغر ما المتناهي امتداد التمويل أمام العوائق

تعمل  حيثما ملح وبشكل أجله  من والمكافحة متابعته يجب  العمالء) إلى االمتداد حيث (من السريع  النمو

لمؤسسات الجادة التوسع خطط مساندة معتدل. بشكل بيئة ممّكنة في للنمو المستعدة الصغر المتناهي التمويل مؤسسات

يكون أن كذلك ويمكن إليهم، الوصول تم الذين العمالء  هؤالء على تؤثر جيدًا المستعدة  الصغر المتناهي التمويل

للنمو يمكن كما  نفسه. الوقت في االبتكار وتحفيز  إجمالي  بشكل القطاع  نمو  احتماالت إثبات  خالل  من هام أثر لها 

بتخفيض تسمح أن يمكنها والتي الحجوم، اقتصاديات تدرك أن الصغر المتناهي التمويل لمؤسسات يسمح أن  أألسي

الفائدة. معدالت

بالنمو السريع تساهم العوامل التي

إضافة  بنغالدش، في الصغر التمويل المتناهي مؤسسات من وغيره لبنك غرامين الرائدة التجارب على بناءًا

بنجاح تساهم التي الثالث العوامل أهم أن نعتقد الفصل، هذا في إبرازها يجري التي الثالث الدراسية الحاالت إلى 

يلي: كما تلخيصها يمكن السريع وانتشارها الصغر المتناهي التمويل مؤسسات

الممّولين إللهام أساسي  يعتبر متعددة، أشكاًال تأخذ قد  الفاعلة القيادة أن  حيث قوية. ابتكارية قيادة •

تستحق بسرعة للنمو التضحيات الضرورية تكون اإلدارة والعمالء أن ومجلس والموظفين والتشريعيين

بالنجاح. وتنتهي الجهد

المتناهي الصغر، مؤسسات التمويل لقياس جدًا أساسية والتمويل المستمرة موارد السيولة متويل مناسب. •

راسخة. توسع إستراتيجية تشل أن مؤقتة سيولة ألزمة ويمكن حتى

أن الصغر المتناهي التمويل مؤسسات تحتاج التي النشاطات بين من التنظيمي. الدعم من معينة درجة •

أو خارجي تمويل تسلم منتجة، القيام بنشاطات أجل الفقراء من بها: إقراض القيام عمليًا لها الحكومة تسمح
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االستدامة مع متناغمة مالية فوائد واستيفاء وتعويضهم، الموظفين توظيف االيداعات، تحريك على القدرة

السوق. ذلك في طويلة األمد

يجب اخلدمة بفعالية لناحية محددة. توفير ج) االستدامة، ب) الصغر، التمويل املتناهي أ) تركيز قوي على •

الصغر المتناهي التمويل توفير على األولى بالدرجة تركز الصغر مؤسسات التمويل المتناهي تكون أن

المتناهي التمويل لمؤسسات  المستدام  النمو مع ومتناغمة ثانوية األخرى الخدمات تكون وأن للفقراء، 

أساسيًا جزءًا تشكل أن يمكنها جيدًا المصممة زائد“ أن برامج ”االئتمان إال عمالءها. الصغر وأعمال

على الصغر التمويل المتناهي مؤسسات إستمرارية يضمن مما للعمالء، الدخل في مكاسب استدامة لضمان

البعيد. المدى

يستطيعون ال الذين الفقراء من نسبيًا كبيرة حاجة ألعداد هناك واضحة ألسباب مخدوم. غير واسع سوق •

إستراتيجية للنمو. أية تنجح حتى الصغر المتناهي التمويل الوصول إلى

المتناهي التمويل مؤسسات تحتاج املستويات. كافة باملواهب على واالحتفاظ وربط اجتذاب القدرة على •

استدامة من تتمكن حتى  متقدم على مستوى  موظفين تشغيل وتطوير على  قادرة تكون  أن إلى الصغر

أحيانًا التدريب إلى فرص إضافة األداء (مالية وغير مالية) والترقية على المبنية الحوافز تعتبر نموها.

ذلك. لتحقيق هامة لإلستراتيجيات عناصر

ذا يصبح موعدها وفي نسبيًا دقيقة معلومات ينتج نظام وجود مالية. وضوابط إدارية فاعلة معلومات نظم •

وتمنع الغش. فاعلة قرار بعملية صنع تسمح أنها حيث األداء، مستوى إلى المنظمة وصول حرجة مع أهمية

نواة  هي: النمو إستراتيجية تساهم بنجاح أن يمكنها والتي هامة، ذلك ولكنها رغم األساسية غير بعض العوامل

الواضحة الحاجة مع تتجاوب مالية ونواتج المصالح، أصحاب من قوي ودعم جيد وحكم التنفيذي، المدير يتعدى فريق

كلها. الدولة مستوى ومالي على اقتصادي المستهدفين، واستقرار السكان بين

الباكستان  في المغرب، ومؤسسة كاشف زاكورة في مؤسسة ثالث مؤسسات، الفصل هذا من الثاني الجزء يقدم

األحوال مع أكبر بعمق نتعامل سوف هذه الدراسية الحاالت خالل في أثيوبيا. من والتوفير أمهرة لالئتمان ومؤسسة

ُأّسي. نمو لتحقيق الضرورية
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المغرب – زاكورة مؤسسة

الثاني/يناير 2000  من كانون لها نمو فترة أعظم بالمغرب البيضاء الدار زاكورة، ومركزها مؤسسة شهدت  

فترة  خالل عميل. 103720 إلى  عميل  16055 من فيها نمت التي  الفترة  وهي ،2002 األول/ديسمبر كانون إلى

 1،53 من عروضها حافظة وازدادت ،87% قدرة سنوي بمعدل العمالء نحو زاكورة امتداد نما هذه الثالث السنوات

إلى  من 27،9 بالمئة الثلث، بأكثر من العمليات على اإلنفاق نسبة وانخفضت دوالر. مليون 15،9 إلى دوالر مليون

آذار/مارس 2006 بلغ عدد  بحلول الكاملة. الفترة خالل بالمئة تحت 1 للخطر المعرضة الحافظة وبقيت 17،12 بالمئة.

عميل. 193787 زاكورة عمالء

وأخذ  بالثقة تتمتع  التي القيادة تضم الدراسة فترة خالل زاكورة بنمو ساهمت التي الرئيسية العوامل بعض 

صندوق من منحة جاءت المحلية. وقد بالعملة الديون لتحمل المبكر زاكورة واستعداد تنظيمي داعم، وإطار المخاطرات،

مستويات  من مستوى كل في التكاليف على السيطرة عملية وخمنت حاسم، وقت في دوالر مليون 3،7 قيمتها الثاني الحسن

كبيرة بسرعة النظم وتصميم على الموارد الحصول تأمين في زاكورة فعالية بحصافة وتعّقل. المنحة هذه استخدام المنظمة

خاصة. أهمية الطفل ذات إنقاذ مؤسسة تحالفها مع وكان حرجة وحاسمة كانت األعلى إلى التوسع عملية مع

الباكستان – كاشف مؤسسة

عامي 2001 و 2003. أّسي بين نمو فترة الهور بالباكستان في عام 1997 تأسست التي كاشف مؤسسة شهدت  

على 45000 عميل، أي بمعدل  يزيد ما إلى تقريبًا 7000 عميل من العمالء نحو كاشف امتداد نما هذه السنتين فترة خالل

بمجملها الفترة تلك خالل عام 2002 إلى عام 2003. عام 2001 إلى 2002، و189 بالمئة من 117 بالمئة من قدره نمو

مجموعه 80191  كاشف إلى ما 2006 وصلت آذار/مارس شهر بحلول .2% من أقل للخطر المعرضة الحافظة بقيت

عميل.

قوية  وقيادة واضحة تنظيمية رؤية ضمت الفترة تلك خالل كاشف بنمو ساهمت والتي حسمًا األكثر العوامل

النمو فترة إعداد قبل فترة استخدمت وقد الفقراء. إلى المالية الخدمات إيصال على فردي راسخ وتركيز مؤسسي وحكم

رسم استيفاء خالل تكريرها. من يمكن سهلة منتجات وتطوير واألنظمة المنتجات مقاييس ووضع العمل منهجية لتعديل

متناقص على باعتماد النمو من كاشف تمكنت سنوات، خمس خالل برنامجًا مستدامًا البرنامج من يجعل خدماتها لقاء
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معدل رفع بموجبه إلى تضطر وضع تجّنب ومن في الباكستان) أخرى الصغر المتناهي تمويل (مقارن بمؤسسات الهبات

ضمنا أنهما حيث أساسيا كان نموها فترة خالل المنخفضة الفوائد ذات الهبات والقروض توفر إال أن بعد. فيما الفائدة

السريع. للنمو الضرورية الداخلية والقدرة األساسية البنية لبناء مناسبة وموارد سيولة

أثيوبيا والتوفير: لالئتمان أمهرة مؤسسة

من مرات ثالث  حجمها مضاعفة من أمهرة مؤسسة تمكنت  ،(2005  –  2001) سنوات أربع فترة عبر

ونسبة  قدره 99 بالمئة معدل تسديد على أمهرة مؤسسة حافظت الفترة خالل تلك عميل. إلى 434,000 150,000 عميل

تشكل  التي المناطق في حتى أنه المتناهي الصغر المنظمة التمويل مؤسسة أظهرت 10 بالمئة. تحت العمليات على إنفاق

كانت ،2006 نيسان/أبريل شهر بحلول الكلفة. واحتواء السريع النمو تطبيق أمكن الصحراوية، شبه أفريقيا في تحديًا

عميل. 446625 مجموعه ما وصلت قد أمهرة مؤسسة

تتوفر  لم سوق في الشديد كانت الطلب أمهرة مؤسسة بنمو ساهمت التي األساسية العوامل أن تظهر مراجعة دقيقة

للتمويل القانون األثيوبي خالل من التشريعية والمساندة الموظفين، مستويات كافة بين للنمو والدعم القوي كافية، خدمات فيه

في رئيسيًا عنصرًا شكل إقراضها وإعادة التوفير أموال جمع على أمهرة قدرة .1994 عام المتناهي الصغر والذي صدر

الثاني/ديسمبر  حتى كانون صافي التوفير من دوالر مليون 29 من يقرب ما بتحريك (قاموا السيولة توفر ضمان على قدرتها

األولى سنواتها في ألمهرة خاص بشكل مفيدًا كان كذلك طرف المانحين من والمستمر المنتظم االستراتيجي الدعم .(2005

إستراتيجية ساعدت وقد نواٍح أخرى. من تحديًا شكل ولكنه عدة نواٍح من كذلك ساعد الحكومة المحلية دعم النمو. مرحلة من

يتمتعون محليين من قبل المخاطر وتقييم الجماعي اإلقراض على تعتمد ائتمانية خدمات تقديم في االقتراض ومنهجية

فإن ذلك إلى المقبلة. إضافة السنوات في المنهجية بهذه هناك حاجة إلعادة النظر تكون قد المنافسة تزايد مع ولكن باالحترام،

التنفيذي. أمهرة لمدير القوية القيادة مع جنب إلى جنبًا أهميتُه. أثبت البشرية الموارد تنمية نحو متنورًا توجهًا

األسر  من جدًا الكبيرة واألعداد وغيرها، الناجحة هذه النمو تجارب  من المستقاة الدروس باالعتبار آخذين 

التمويل مستوى لرفع مستدام جهد عالمي إلى تبرز الحاجة حتى اآلن، نحوها االمتداد يجِر الذين لم العالم عبر الفقيرة

التنموية األهداف إلى تحقيق للتوصل راسخًا استثمارًا يشكل الذي الجهد هذا فقرًا، واألكثر للفقراء الصغر المتناهي

واإلعالم المانحة والهيئات المالية والمؤسسات والمشرعين الصغر المتناهي التمويل مجالس ورؤساء مدراء لأللفية.

الجهد. هذا في حرج جميعها لها دور حاسم العام، والجمهور
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أألّسي للنمو وإستراتيجي ملح تشجيع مبررات

يمكن  فقرًا١  األكثر خاص وبشكل للفقراء  الصغر المتناهي للتمويل السريع النمو لتشجيع  المحوري الجدل

في وبعناد الحدود إلى أبعد الفقر الشديد استمرار األولى هذ1. عصرنا من فضائح فضيحتين خالل استذكار من تلخيصه

الدهشة يثير بشكل القليل االستثمار الثانية واسع للحد منه. الفضيحة عالمي جهد أي دون الوفير الخير فيه يتوفر عالم

لتصبح تنمو أن يمكن التي الفقر ضد التوجهات من واحدة ونمو وتنظيم تعميق في اإلنساني والفكري المال المادي لرأس

نادر المتناهي الصغر التمويل فإن الفقر إزالة مع للتعامل أساليب وجود عدة ورغم المادية2. الناحية من ذاتيًا مكتفية

إلى الذاتي بالتمويل له يسمح قوي تجاري انضباط مع الفقر ضد نشطة إستراتيجية يجمع أنه حيث من فريد يكن لم إن

لتعزيز يدًا بيد أن تسيرا األولويتين لهاتين واالستدامة يمكن المستوى بين تبادل وجود من آخر، وبدًال بمعنى درجة بعيدة.

المستوى األعلى إلى الوصول الصغر على المتناهي التمويل مؤسسات من العديد قدرة  عدم أن بعضًا. إال بعضهما

هذا الفصل يحاول حرج. موقف في من الفقر العالمي الحد المتناهي الصغر نحو التمويل مساهمة وضع مستمرة في

نموًا حققت منظمات ثالث خالل دراسة من المؤسسات لمستوى هذه السريع الرفع من العملية هذه عن الغموض نزع

في رئيسيًا دورًا تلعب قد ، تجربتها للنمو بتبني الجاهزة الصغر التمويل المتناهي منظمات مئات قامت إذا والتي، قويًا

والمانح الصغر المتناهي مجال التمويل في العامل قبل من جيدًا الفرصة تلخيص تم األهداف التنموية لأللفية. وقد تحقيق

كما معنا الفقر وجود يستمر الكثير الخير الذي يسوده العالم هذا قال: "في الذي سوندرز مارشال النشاط، لهذا والمساند

مستدام بأسلوب الفقراء ماليين إلى وإيصاله الصغر المتناهي رفع مستوى االئتمان القدرة على أن إال دائمًا. الحال كان

المرض منع على القدرة حيث الجدري مثل إنه للقيام بذلك. جاد جهد عالمي يوجد ال أنه إال معروفة. فعالية جديد ذو أمر

اجتثاثه". من سنة مئتي قبل معروفة كانت

الواضح من الحسنات3. بعض له أن حيث متواضع نمو حول متابعة الجدل بعض مراجعة بمكان األهمية من

أنه الفصل على هذا ألهداف نعرفه والذي – السريع للنمو استعداد على الصغر المتناهي مؤسسة للتمويل كل أنه ليست

هذه المؤسسات بعض حياتها4. من مرحلة كل في – األقل على سنتين لمدة في االمتداد السنوي النمو من أكثر أو 65%

ضغوطات إلى يؤدي أن يمكن مناسب إعداد السريع دون النمو وراء كهذا. السعي لجهد تتمتع باالستعداد تكن أبدًا لم

إقليم، أو في دولة الصغر المتناهي التمويل قطاع لمجمل نكسات تشكل قد وتداعي ذوبان عملية بل وحتى تنظيمي وتوتر

طريق نمو أبطأ عن ومتابعة وعاداته. االئتماني االنضباط أعراف حول للعمالء التثقيف" "إعادة من عقود قد تتطلب
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الضرورية للتمويل، خارجية مصادر بدًال من أرباحًا تحقق التي المؤسسات من دخل كبيرة درجة إلى التوسع تمويل

الصغر. التمويل المتناهي لمؤسسات والمالية البشرية الموارد على أقل ضغطًا يضع قد سريع، فترة توسع أثناء عادة

من اإللحاح  وشعور حثيث بشكل وراءه والسعي متابعته يجب السريع النمو أن هو الفصل لهذا المركزي أن المعتقد إال

احتماالت تستطيع إثبات الصغر متناهي تمويل مؤسسات وجود هو أساسّية أكثرها مسبقة، شروط تحقيق يتم فيه مكان أي في

التالية: الخمس النقاط في السريع تشجيع النمو مبررات تلخيص يمكن في معدالت الفقر. قوي وتخفيض نمو لتحقيق ورغبة

الحد في يساهم الصغر المتناهي  التمويل أن اإلثباتات  تنامي مع  الدرجات. أقصى إلى الفقر من الحد .1

الجادة،  الجهود بذل المنطقي من المستويات، أقصى إلى الشديد5  الفقر من الحد ذلك  في بما الفقر، من

الصغر المتناهي التمويل مؤسسة لدعم الفقر، يتفشى وحيث السريع، للنمو المسبقة الشروط تتواجد حيث

وقد والدولي. الوطني الفقر من بالحد أهدافها تحقيق نحو المساهمة من حد أعلى إلعطاء للنمو" "الجاهزة

له قيمة أثر الصغر المتناهي أن للتمويل بنغالدش من لبيانات قبل "خندكار" من دراسة تفصيلية أظهرت

أو للقرية االقتصادية الفرص تشجيع مع جنب إلى جنبًا النساء، بين وخاصة الفقر من على الحد كبيرة

المتناهي التمويل المالي لمؤسسات األداء أن "خندكار" كذلك أثبتت دراسة وقد برمته. المحلي المجتمع

مقارنته يمكن للفرد) يوميًا واحد من دوالر (الذين يعيشون على أقل فقرًا األكثر تستهدف التي الصغر

للمستوى يمكن آخر بمعنى فقرًا. األكثر إلى ال تصل الصغر تلك التي المتناهي التمويل مؤسسات بأداء

بيد. يدًا تتواجد الفقر واألثر أن واستهداف واالستدامة

المقيدة  البيئات في مضمون يصبح حرجًا للنمو" "الجاهزة التمويل المتناهي الصغر مؤسسات تحديد  

أن النمو أن نتذكر األهمية بمكان الموارد. من أقل لهذه وهدر نتائج أفضل إلى يؤدي مما الموارد، حيث من

حول ما هناك شكوك جادة كانت إذا للفقر. أوسع تخفيض أهداف لتحقيق وسيلة بحد ذاته وإنما ليس غاية

إلى الوصول قدرتها على عدم بسبب (أما الفقر من فعًال تحّد الصغر المتناهي التمويل مؤسسات إذا كانت

النظر – بغض عرضة للتساؤل المؤسسات هذه مستوى رفع فكرة فإن لهم) توفير الفوائد أو عدم الفقراء

النمو. خالل إستراتيجية من العمالء إلى و/أو زيادة االمتداد الربح لجني تتواجد قد التي عن االحتماالت

إلى إضافة األسر، لتلطيف دخل كفرصة يعمل الصغر المتناهي التمويل أن لألثر دراسات عدة أظهرت لقد

البعيد. المدى على الدخول تعزيز
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الشجاعة والدعم الصغر المتناهي التمويل مؤسسات  من األقل على واحدة تملك عندما ظاهرة اإلثبات. .2

األخرى المؤسسات تشجيع أثر لها يكون فإنها أحيانًا في ذلك، وتنجح فعًال وبنجاح، بسرعة للنمو الضروري

يؤدي أن يمكنه حركته، بدء عند الديناميكي، التحرك هذا أساسي. بشكل عامة" "سلعة ممثلة النمو، على

العمالء. على بالفائدة يعود الذي التنافس إلى إضافة االبتكار، صعيد وعلى كله القطاع نمو على صعيد إلى

مؤسسة – مساعد عامل إلى أحيانًا تحتاج ولكنها الذاتية، التغذية من فضلى دائرة يشكل أن لهذا ويمكن

اجتماعية قطاعات من ممثلين بإمكانها دفع أن العملية. كما لبدء النمو – سريعة الصغر متناهي تمويل

فقرًا واألكثر الفقراء إلى مالية خدمات غير بتوفير يتعلق ابتكاري فيما بأسلوب للتفكير أخرى ومؤسسية

ببساطة التأقلم مع أو عة الموسَّ الصغر المتناهي التمويل لمؤسسات األساسية استخدام البنية طريق عن أما

من وجوده في االعتقاد يكن لم ربح مادي "واجتماعي" حيث إليجاد المؤسسات لهذه النجاح إستراتيجية

(مثًال جديدة مواقع ضيقة في السريع النمو يعمل الصغر المتناهي التمويل انتشار مواقع  في حتى قبل.

أو الصغر المتناهي التأمين جديدة (مثًال منتجات تقديم أو والمعوزين والمتسولين) الريفية، المناطق فقراء

التحذير أنه يتوجب إال أضيق. صعيد على وإنما األثر أإلثباتي نفس له يكون أن ويمكن الصحي) التثقيف

الصغر بسرعة متناهي تمويل مؤسسة نمت خاصة إذا أفضل دائمًا يكون أن بالضرورة ليس األكبر أن هنا

استيفاء طريق عن عمالء إلى هذه الدعم أموال بتحرير فعليًا وقامت مدعومة أموال إلى خالل الوصول من

المتناهي التمويل بالنسبة لبعض بنوك خاص بشكل صحيح وهذا ال يمكن استدامتها. أنه من الواضح فوائد

من بدًال العمالء أعداد من حيث النهائية المحصلة قياس يتم حيث دعمتها الحكومة، التي الجديدة الصغر

المدى في على األقل القطاعي من النمو تحّد أن بسرعة تنمو يمكن لمنظمة كهذه حالة الصحة المالية. في

نفسها. الصغر المتناهي التمويل مؤسسة نمت لو حتى المتوسط

اإلدارة أولويات يكون أولى أن يجب الذي السريع، تشجيع النمو إمكانية أن رغم واالبتكار: التعلُّم تشجيع .3

مثل مجاالت االبتكار في يخنق  قد – ينجح أن  له يتسنى الصغر حتى المتناهي التمويل  لمؤسسة العليا

تحفيز كذلك بإمكانه ولكن الواسع، القطاع صعيد على تعاوني عمل في جديدة واالنخراط تطوير منتجات

واستغالل إدراك يضم السريع المؤسسي النمو تحقيقه في أوقات تم الذي االبتكار اختراقيين. وعمل تفكير

يكن لم إن (ضرورة المتوسط  المستوى على  الموظفين وتمكين الفاعل  والتوكيل الحجوم،  اقتصاديات

للموظفين ذوي السريع الترفيع خالل (من الموجودين الموظفين والتوظيف والحفاظ على لها)، مخطط

وتسهيل والمقاييس ووضع األنظمة المصالح ودعمهم، مشاركة ذوي وضمان تعزيز الكبيرة) اإلنجازات
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مؤسسات أمام هذه متوفرة النمو عن تنتج التي التعلم  مجاالت  األزمات. وإدارة واإلجراءات السياسات

عملية تدرس بذاتها هي تكون قد هذا المجال إلى مؤسسات أخرى في ترشح وقد الصغر، المتناهي التمويل

مع غيرها والخبرات بالمعرفة بإيجاب تتشارك التي الصغر المتناهي التمويل مؤسسات تكون النمو. سوف

كله. القطاع مستوى على األثر وسّرعت عززت قد

أقصى إلى مستواها رفع يتم  لم الصغر المتناهي التمويل  مؤسسات معظم الحجوم. اقتصاديات إدراك .4

التمويل في االستثمار نقص إلى  ما،  حد إلى نتيجة، نسبيًا. فاعلة غير  لذلك  نتيجة وهي مفّضل وضع

المستثمرين لبعض أرباح لتحقيق المدى قصير الزمني واألفق التنمية، قبل هيئات من الصغر المتناهي

فائدة نسب خالل من هذا الكفاءة عدم ثمن لدفع اضطروا الفقراء أن ذلك عنى فقد المستثمرين، وشبه

وتحّفزهم إنتاجيتهم مدى على العبء هذا تحمل على الفقراء قدرة وتنعكس الرسوم. من وغيرها مرتفعة

ويمكن وكفاءة. فاعلية أكثر مؤسساته أصبحت حيث األمد طويل للتمويل األمد بعيدة االحتماالت ويثبت

الفقر) إضافة من أهمية (الحد ذات تنمية لها يكون أن الصغر المتناهي لمؤسسات التمويل للكلفة العالية

القائمة  الصغر المتناهية القروض من باليين دوالر 4 تقدير كان إذا التنمية، ناحية من سياسية. نتائج إلى

إلى 20 بالمئة كمعدل)  25 بالمئة لنفرض، (من، الفعلية السنوية الفائدة معدالت في تخفيض فإن صحيح،

من الضغط  كذلك يخفف وقد للفقراء دوالر مليون 200 قدره متوقع غير سريعًا. سنويًا وفرًا يعني سوف

فإن الصحيح، المجال هذا في ولوضع وضارة. مقّيدة فائدة معدالت لغرض الحكومات من العديد على 

على تطوير  الدولي السنوي المتحدة لإلنماء الواليات وكالة إنفاق كامل يعادل ما تمثل دوالر مليون 200

(من 30  الهند SHARE في قبل من الفائدة معدالت في األخير التخفيض الصغر. المتناهية المؤسسات

اقتصاديات  إلدراك نتيجة جزئيًا بالمئة) (من 40 إلى 26 المغرب في األمانة ومنظمة سنويًا) بالمئة 20 إلى

مؤتمر سنوي لمنظمة أول في العميل. إلى تم تحريرها وقد العمل في الكفاءة احتماالت يظهر الحجوم،

الصغر  المتناهي التمويل لقطاع هامة دراسة من ACCION الدولية راين بيث 2003 قدمت عام سنابل

النوعية مديرو سوى يستطيع بالطبع، ال األمد. مماثلة بعيدة اقتراح نزعات تم فيه الالتينية، أمريكا في

صالح إلى  إضافة العمالء  لصالح  للعمل تحريرها تم التي الموارد ووضع الحجوم  اقتصاديات إدراك

في التخفيضات هذه تحقيق في تلعبه دور لها يكون قد االندماج واالكتساب أن عمليات ومع المؤسسة.

أن يجب الصغر السريعة النمو المتناهي التمويل لمؤسسة الحّدي المستوى األسواق فإن بعض الكلفة في

مؤسسة يتوجب على الحدود التي الهامة األخرى االعتبارات ومن العملية. هذه من مركزيًا تكون جزءًا
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فيها تتوفر الحاالت التي معظم في الملكية. تجّسد استثماراتها في أن النوعية ذات الصغر المتناهي التمويل

الضروري من أنه ليس العمالء حيث إلى التخفيضات تحرير بمكان السهولة من يصبح االستثمارات هذه

أن للفروع قبل األمد الخسائر قصيرة امتصاص أو التجاري الدين لتغطية المستبقاة هذه األرباح تبقى أن

كلفتها. تغطي

الفاعل التنظيمي من الدعم دنيا أن درجة الواضح من أنه رغم القرار. وصانعي المنّظمين على التأثير .5

توسعت الصغر المتناهي مؤسسات التمويل أن إال السريع للنمو مسبق شرط هي الصغر المتناهي للتمويل

المتناهية المؤسسات تجربة األفضل6. الحد  عن البعد كل بعيدة كانت تنظيمية مؤسسات تحت بسرعة 

إلقناع أساسية استقطاب أدوات كانت أحيانًا بسرعة النمو من بطريقة ما تمكنت التي وإنجازاتها، الصغر

االبتكاريين الصغر المتناهية األعمال وأصحاب الصغر المتناهي للتمويل دعمًا أكثر يكونوا بأن المنّظمين

التنظيمي ولكن الدعم التنظيمي، الدعم في غياب النمو مستحيل حيث المفرغة، من الحلقة أخرجهم مما –

لمؤسسات بالنسبة خطرًا يكون قد أن ذلك ورغم الواسع. واألثر النمو أن تظهر إمكانية إلى يمكن تأمينه ال

األقل الظروف ممكن تحت النمو أن تجارب“ لتثبت ”فأر التي تشكل الرائدة، المتناهي الصغر التمويل

ما إلى تمتد أن الالحقة للنتائج بأكمله. يمكن للقطاع رئيسية لها فوائد يكون أن يمكن األفضل، إال أنه من

في الدولي لإلنماء المتحدة الواليات وكالة من دادي جمال وحسب المثال على سبيل الوطنية. الحدود وراء

قمة وإندونيسيا في بنغالدش وبوليفيا في الصغر المتناهي التمويل قطاع إنجازات تقارير أثرت المغرب،

السياسات من لتبني سلسلة الحكومة المغربية على بشدة ،1997 عام األصلية المتناهي الصغر االئتمان

سوف تجربة نمو (وهي هناك سريع نمو تحقيق ساعدت على والتي الصغر المتناهي المساندة للتمويل

واضحة على أمثلة بعد هناك تكن الحقًا). وقد فعلوا ذلك رغم حقيقة أنه لم العمق ببعض دراستها تجري

لها التي  الصغر المتناهي التمويل مؤسسات دعم يتوجب األسباب لهذه المغرب. داخل اختراقي توسع

واإلقليمية بل المستويات الوطنية على للقطاع المحتملة الفوائد بسبب للنمو السريع مصداقية ذات  خطة

العالمية. وحتى

جيد  الصغر هدفه المتناهي التمويل على تؤثر تنظيمية قضايا حول السياسي االستقطاب أن ورغم

بسياسات تنظيمية البعض مثال، طالب هذه. جهود االستقطاب في يجب تجنبها هناك مطّبات أن إال أحيانًا،

لقطاع مفيدة تظهر وكأنها أنها والنمو رغم المستقبلية االبتكارات من قد تحّد الصغر المتناهي التمويل في
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تعّرف التي اإلدارية النظم في العيوب هذه رؤية يمكن األحيان معظم في اليوم. الصغر المتناهي التمويل

التمويل خدمات  لتوفير عليها الموافق األنماط  وحتى  بل خدمتهم  تتم الذين والعمالء المقدمة المنتجات

جدًا. ضيق الصغر بشكل المتناهي

بنغالدش تجربة

وخاصة األكثر  للفقراء المالية أن توفير الخدمات إثبات المتناهي الصغر اليوم التمويل قطاع تطلبت إنجازات

بنك أن أدنى شك دون الخاص. القطاع خالل مؤسسات من وطني مستوى على تكرر إتمامها بطريقة مربحة يمكن فقرًا

التمويل مؤسسات من غيرهم الوقت مرور ومع ،BRAC، ASA كثب عن وتبعه الرائد الدولي، دور لعب غرامين

15 مليون عائلة  البلد هذا في اليوم الصغر المتناهي التمويل قطاع امتداد يبلغ لذلك نتيجة البنغالدشية. الصغر المتناهي

حيث  فقرًا واألكثر الفقراء (ونسبة أكبر من بنغالدش مجمل سكان من 55% أكثر من يشكل إذ للدهشة، مثير وهو عدد

اختبارها). تم الريفية المناطق في رئيسي بشكل تعمل التي الكبيرة البرامج في بما البرامج، معظم أن

النوعية  عالية أحجام من  األخرى الصغر المتناهي التمويل مؤسسات من والعديد غرامين بنك  تمتع وقد

(رغم فاعل تنظيمي دعم فيها بما الفريدة، الميزات ببعض اليوم بنغالدش لفقراء الخدمات تقدم التي والتوجهات المتنوعة

يقودها والتي الجيد ذات األداء المتوفر للمؤسسات التنموي المال رأس نسبيًا من صريحًا) وكميات كبيرة لم يكن أنه

محمد  لألستاذ لإلعجاب المثيرة القدرة كان غرامين لنجاح الرئيسية األسباب أحد أن ونعتقد كما كما ابتكاريون. مدراء

رؤية عملوا معهم وإلعطائهم الذين المواطنين تمكين بنغالدش من الصغر المتناهي التمويل قادة من وآخرين يونس

من اإلضرابات العديد رغم أنه حقيقة ساعدت مثلما وتناغمهم بالتأكد السكان كثافة ساعدت وقد بها. أن يؤمنوا يمكنهم

ليصل الوضع أبدًا ما، ولم يتأزم حد إلى الريفية المناطق نجت فقد األجنبي واالستثمار المدن على سلبيًا أثرت التي العامة

االختراق هذا تحقيق في عليها التغلب تم ما فريدة درجة وإلى معوقات هامة، هناك أن إال األهلية. الحرب مرحلة إلى

فيما يلي. باختصار بحثها يجري ولهذا السبب في القطاع، المستقبلي للنمو دروسًا الذي وفر

رفع مستوى  بدأ عندما الحال كما كان واألداء، الممارسات ألفضل التأشير نقاط من مجموعة تتوفر ال عندما

منع السريع. النمو خضم في حتى والخطأ التجربة خالل من إيجاد هو الوحيد الخيار فإن بنغالدش في المؤسسات

رغم إقراضها، التوفير إلعادة أموال استخدام من بنغالدش في المتناهي الصغر مؤسسات التمويل في البداية المانحون

يسمى مما (معظمه المدعوم االئتمان إلى واسع وصول إمكانية هناك كانت الممارسات. أفضل أحد اليوم يعتبر ذلك أن
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أحيانًا يمكن وكان سياسية، كراعية أحيانًا عملت والتي والغنية، الوسطى الطبقات بين المؤممة“) الوطنية ”البنوك

كانت تحديًا كبيرًا. الفقراء بين االئتمان انضباط تطبيق جعل مما حصانتها وتحت منها القرض بدعم دفع عن التوقف

وانتشار مؤسسات التمويل تأسست لتسيير نمو ،(PKSF) تمويل بالجملة ومؤسسة خاص تشريع حاجة لوضع هناك

رئيسية ضربت كوارث طبيعية المنافسين. صعود سّرع بقوة رغم أنه األوائل القادة أمر سانده وهو – الصغر المتناهي

وعمالئها المتناهي الصغر التمويل مؤسسات الكثير من ملقية ،1998 ،1995 ،1988 ،1987 ،1981 األعوام في

المانحين بعثات مجموعات من هناك كانت وأخيرًا عليها. التغلب الضروري من وكان – األقل على مؤقتًا الوراء، إلى

استقبالها جميعًا تم يبرز، بدأ الذي النجاح دراسة هذا أرادت ما يظهر على العالم في بلد كل من الرسمية والوفود غير

بالدهم إلى بالزيارة الذين قاموا من العديد الضرورية لسير ذلك. وعاد األشخاص/يوم آالف مئات رغم بلطف وترحيب

الصغر7. المتناهي التمويل رواد من ليصبحوا

قفزات  يقفز بنغالدش في المتناهي الصغر التمويل قطاع أصبح المستوى المطلوب في االرتفاع لدى تحقيق

كمنبر الصغر المتناهي التمويل واستخدام المعدمين خدمة مثل في مجاالت االبتكار من جديدة مع دائرة إلى األمام واسعة

لدى العمالء. حيث مرغوبة وتطوير منتجات التوفير وتحريك أموال متعددة، خالل شركات االجتماعي من للتغيير واسع

مؤسسات إنجازات بل الفصل، لهذا األساسي التركيز هي تكون لن فإنها عديدة، مرات تكرارها النجاح تم قصة هذا أن

ما العالمي، الصعيد على للنمو السريع الكاملة التجربة وبالتأكيد التالية. األجزاء في الصغر المفصلة المتناهي التمويل

بنغالدش. والمستمرة في المبكرة القيادة لوال لتحقق كانت

أألّسي النمو في ساهمت التي العوامل

الرئيسية  العوامل لتحديد والممارسة الفكر قادة من العشرات بمقابلة قاموا كما تجاربهم بمراجعة المؤلفون قام  

تلعب وتلك التي ”أساسية“ قوائم تسميتهما جدًال يمكن قائمتين، بتطوير وقد قمنا الناجح. السريع النمو في التي تساهم

العوامل: لنوعي ملخص يلي وفيما هامًا. دورًا

إمكانية رغم كاٍف. بشكل  عليها التأكيد يمكن وال األهمية في نقطة غاية هذه االبتكارية: القوية القيادة .1

(مانحين/مستثمرين/مقرضين) الممولين وإلهام تطمين في أساسية أنها عديدة إال أشكال اتخاذ الفاعلة القيادة

الجهد بذل تستحق  السريع للنمو الضرورية التضحيات بأن والعمالء والمجلس  والموظفين والمنّظمين
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حسبما على استعداد للبقاء يكون وسوف العملية سيتمم القائد أن شك أدنى إلى النجاح. بدون تؤول وسوف

األوضاع سوية برفع والتزام تفان أحادي للنمو. السلبية التداعيات والتعامل مع المكافآت لحصد مطلوب هو

– الفقير الصغر المتناهي البتكاري األعمال صاحب – البعيد المدى على المستهدف للعميل االجتماعية

الفقر فيه بما الفقر، خفض لتحقيق وإنما وسيلة ذاته، بحد أنه هدف على يرى النمو يكن لم إذا خاصة حرجة

أن اإلدارة العليا على ”يجب الصغر: المتناهي التمويل مجال في عامل وبكلمات الحدود. أبعد إلى الشديد

هي ليست حتى أو بالضرورة كافيًا، ليس هذا أن، إال الصغر“. تمويًال متناهي وتكون وتنام وتتنفس تأكل

مجال في باالحترام يتمتع آخر وبكلمات محترف السريع. النمو يستطيع إدارة لقائد أهمية األكثر النوعية

االنغماس من للنجاح أهمية أ:ثر تكون قد ميزات هامة للقادة هناك أن ”أعتقد الصغر. المتناهي التمويل

وينامون يأكلون الذين الصغر المتناهي التمويل مجال في مديرين رأيت لقد الصغر. المتناهي التمويل في

قوية، قيادة وإبداء االبتكار، تحفيز في مطلق بشكل منهم ميئوس ولكنهم الصغر المتناهي التمويل ويتنفسون

المتميزين يطلب غير ولكن القدرات الخاصة ذوي الموظفين“. األفراد تمكين أو االبتكارية الفرص ورؤية

أّسي. بشكل الصغر التمويل المتناهي مرافق مؤسسات جميع في النجاح منهم

في يكن الحال لم لخطة النمو بأكملها كما الضرورة المطلقة إعداد التمويل أنه من رغم مناسب. تمويل .2

سيولة حاجة لمصادر هناك أن الواضح من الفصل، هذا في بحثها جرى التي من الحاالت الدراسية أي

المرجح من خالف ذلك الصغر. في المتناهي التمويل مؤسسات مستوى أجل رفع من وتمويل مستمرين

بشكل تستطيع مدمر أثر لها واالستمرار التوقف من دوائر في الصغر المتناهي التمويل مؤسسة تنخرط أن

السريع. النمو إنجازات تأخير وبالتالي والعمالء المصالح أصحاب عند بمصداقية المؤسسة اإلضرار كبير

كنت تدري إن ال فأنت واسعة، خطوات ال نأخذ كاف، تمويل ال يتوفر ”عندما يونس، األستاذ وبكلمات

الخطوات“. اتخاذ في ستستمر إنك أو مرتفع منحدر فوق من ستقع

للمؤسسة  الخلفي المكتب مهمات سوّية رفع مناسبة يتوجب سيولة على الحصول تأمين إلى باإلضافة

لم يطور ممكنة ما ليست كهذه إدارة بالطبع المالي. والتدفق والمطلوبات للموجودات لضمان إدارة مناسبة

والموارد المعلومات لنظم مناسبة أخرى، مخصصات ضمن أمور تضم، واقعية ميزانيات الموظفين كبار

حرجة صفقات إلنهاء المطلوبة والغرائز للمهارات كذلك الصغر المتناهي التمويل مدراء يحتاج البشرية.

والتأقلم مع المهمة لرفض بالذات لهم الثقة أو/و تجاريين، وأن تكون خير فاعلي بشروط مناسبة مع ممولين
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رفع لتتمكن من المؤسسة لبناء قدرات النادر بذكاء استعمال الدعم منطقية. يجب تبدو ال التي األحالف

إلى العميل. تحريره يتم أنها دعم خارجي على ُتعامل وأال مستواها

الحكومة يد واحدة من
ِ
تعط لم إذا االحتمال بعيد النمو نجاح يكون التنظيمي. التشريعي الدعم من درجة .3

لمؤسسات السماح يتوجب التي النشاطات من ونمّوه. الصغر المتناهي التمويل لوجود مباركتها األقل على

(أو خارجي وتسّلم تمويل منتجة بنشاطات للقيام الفقراء إقراض هي بممارستها المتناهي الصغر التمويل

توظيف األموال)  هذه إلقراض المناسبة القانونية السلطة له تكون وأن اإليداعات تحريك  على القدرة

أنظمة أن  رأينا السوق. تلك في األمد بعيدة االستدامة مع تتناسب فوائد واستيفاء الموظفين، وتعويض

إيداعات الصغر بتحريك المتناهي التمويل مؤسسات تبدأ عندما ضرورية تصبح المتعّقلة وإدارته البنك

ذلك. قبل وليس المالي للقطاع نظامية مخاطر الصغر المتناهي التمويل نشاطات تشكل عندما أو الجمهور،

صامتين البقاء اختاروا البنوك قطاع منظمي أن حيث من المقياس عن الخروج من نوعًا بنغالدش تشكل

إعادة أجل من إيداعات على تحصل كان الصغر المتناهي التمويل مؤسسات من العديد أن حقيقة حول

المتناهي التمويل عنها لمؤسسات الُمبلغ الفشل حاالت من جدًا عدد قليل هناك ذلك كان إقراضها. رغم

جيدة وذات مقاييس وضع في القيادة لعبته الذي الهام الدور إلى يشير الذي بنغالدش سوق في الصغر

الحاالت من عدد عن اإلبالغ تم مثًال، يحتذى به. حصيفًا بالضرورة نموذجًا ال يشكل ذلك أن إال مصداقية.

وتوّجب احتيالية أساليب  على اإليداعات لتنشيط إنشاؤها تم الصغر متناهي تمويل  لمؤسسات كينيا في

المركزي. قبل البنك من إغالقها

بكفاءة. يتوجب  معين ضيق موقع خدمة ج) االستدامة ب) الصغر أ) التمويل المتناهي على قوي تركيز .4

المطلق، يكن لم األولى، إن يكون تركيزهم بالدرجة الصغر وقادتها أن المتناهي التمويل مؤسسات على

ويمكن ثانوية توفيرها) يجري كان األخرى(إذا الخدمات تكون بحيث للفقراء المالية الخدمات توفير على

المتناهي التمويل  لمؤسسة المستدام  النمو  مع متناغمة تكن لم إذا الزمن  فترة من خالل عنها االستغناء

المالية والخدمات غير المالية الخدمات لهذه العمق إضافة يعتبر بالطبع، عامليها. وطبيعة عمل الصغر

نضوج فمع زمنية. فترة عبر لتتطور الصغر المتناهي التمويل لمؤسسة بالنسبة حرجًا جيدًا المصممة

المتناهي مثل التأمين أخرى خدمات في التنويع الصغر الحاجة المتناهي مؤسسة التمويل تواجه السوق

المثالية لبدء الفترة النمو قد ال تكون فترة مالحظة أن بمكان األهمية من التحويالت المادية . أو الصغر
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من جزء هي التي الصغر المتناهي التمويل مؤسسات تتمكن أال جدًا المحتمل جديدة. من بمنتجات العمل

األمر أن ينجح النادر من ألنه السريع تحقيق النمو أوسع من و القطاعات متعددة حكومية غير منظمات

المتناهي التمويل نشاطات إلى مدعومة إضافة برامج يديروا الميدانيين أن العاملين نفس يضطر عندما

مؤسسات لتصبح كهذه منظمات في الصغر المتناهي التمويل أذرعة تمويل ضرورة يقترح مما الصغر

المتناهي الصغر التمويل داخل المتكاملة المالية غير الخدمات أن (إال مستدام نمو نحو جهد أي قبل مستقلة

ناحية العمالء وتمثل إلى الصغر المتناهي التمويل مؤسسات عرض قيمة من قويًا جزءًا تشكل أن ممكن

على مؤسسات السريع). يتوجب مباشرة النمو قبل وضعها بضرورة تأسيس رغم إيماننا تنافسية حسنة،

عملياتها، ولديها في االستدامة اقتربت من تحقيق أو تكون قد حققت أن كذلك المتناهي الصغر التمويل

المتناهي مؤسسة التمويل أخيرا، تحتاج عبر فترة زمنية. تعززها إن لم على أربحيتها تحافظ سوف خطة

الفرص انتقادي وأن تراجع بشكل تخدمها التي المستهدفة واضحة بخصوص المجموعة تكون أن الصغر

بذلك. كان التمويل متوفرًا للقيام ولو حتى احتياجات أخرى، لها قد تكون لخدمة مجموعات أخرى المتاحة

في العاملين من مجموعات من غرامين وسماع بنك يخدمها في قرية وقت قضاء المؤلفين أحد ويستنكر

بهدف الفقر من يعانون ال مع عمالء نتيجة للعمل جاءت بعد) حلها فيما تسديد محلية (تم مشكلة أن الميدان

تكن لم احتياجات ومحفزات مختلفة العمالء لديهم هؤالء أن وبما االمتداد. محدد من هدف إلى الوصول

قروضهم. بتسديد يقوموا ولم جيد بشكل الخدمة لهم تقدم لم إيصالها، وأسلوب غرامين منتجات مع متناغمة

إلى حاًال األفضل العمالء أن هو المفترض بشكل عام. يجب تجنبه أمر فقرًا خدمة األقل يعني أن هذا ال و

الصغر المتناهي للتمويل بحاجة وكانوا الصغر المتناهي التمويل ومؤسسات البنوك بخدمتهم تقم لم ما حد

له يكون قد عمالء غير تقليديين تأخذ انتهازية المؤسسة كون أن هي قناعتنا أن إال حياتهم. لتحسين مستوى

تقليديين غير عمالء مشاركة تنتج عن أخرى مشاكل أيضًا وهناك مرحلة النمو. أثناء خاصة سلبية نتائج

النمو. وتعيق االستدامة على خطط سلبي تؤثر بشكل للعمالء قد عالية خسارة مثل مناسب، إعداد دون

بهدف الصغر المتناهي التمويل داخل العمالء خدمة ممارسات وإنشاء لتحسين كبير جدًا مجال هناك كذلك

وقناعتهم. العمالء أوضاع تحسين

كبيرًا بخدمته الصغر المتناهي التمويل مؤسسات ترغب الذي السوق يكن لم إذا غير مخدوم. سوق واسع .5

ينجح أال األرجح مماثلة فمن منتجات لديهم آخرين خدمة مزودي قبل من جيد مخدومًا بشكل كان إذا أو

للنمو جيدًا مسرحًا تشكل غير مخدومة أو الخدمة ضعيفة كبيرة فإن سوقًا أخرى ناحية من السريع. النمو
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التي ُيشكل تلك أو الدول الصغيرة جدًا تستقطب أن المحتمل غير األخرى. من الشروط إذا تحققت السريع

العدد الكبير السريع. الدول ذات للنمو الضروري والبشري المادي المال نسبة ضئيلة رأس الفقراء فيها

أن رغم كذلك. المضمون هذا في تحديًا تشكل متفرقة مترامية مناطق في يعيشون الذين ولكن السكان من

في تعريف مرونة تتطلب قد أنها إال عليه التغلب يمكن ال الذي النوع من بالضرورة ليست كهذه تحديات

السريع. النمو

يكون أن  يجب  المستويات. كافة على عليها والحفاظ منها واالستفادة المواهب اجتذاب  على القدرة  .6

َيتسنى حتى الموظفين نوعية على وتطوير والحفاظ الصغر تجنيد المتناهي التمويل مؤسسات باستطاعة

من تقريبًا له حدود  مصدر ال هناك أسيا، شرق جنوب أسواق مثل األسواق، في بعض النمو. استدامة

قروض كموظفي يعملوا أن يمكن الذين  أقل)  درجة (إلى العمل والنساء عن  العاطلين المثقفين الرجال

تحمل أجل انضمامهم من عند الموظفين تدريب في بالدرجة األولى هناك التحديات تكمن فروع. ومدراء

أن يجب كما المنظمة ضمن في وعليا متوسطة مراكز مليء الهدف يكون حين وخاصة أكبر، مسؤوليات

قطاع أن رأينا من أن حيث حرج، أمر للترقية القابلين الجدد الموظفين من كادر بناء برأينا. الحال يكون

السنوات خالل الوسطى اإلدارة من حيث أزمة من يعاني قد آسيا جنوب شرق في الصغر المتناهي التمويل

أجل من ما. داخل منظمة االجتماعي النوع في توازن إيجاد يحاول المرء كان إذا تتفاقم قد القادمة، الخمس

خطة العالمي، يعتبر وجود الصغر المتناهي التمويل مجتمع عبر عليه والحفاظ من تحقيق النمو التمكن

تعمل أو يعمل وإذا لم التنفيذي، للمدير رئيسية مسؤولية وهذه حرجًا. أمرًا كبار المدراء ودعم لتطوير

ذلك إضافة إلى مستدام. غير يصبح النمو أو يتخلف أن فمن المحتمل عليه، قادر أنه تبني وإثبات على

المخاطر مع للتجاوب تتطور ألن تحتاج الصغر المتناهي تمويل مؤسسات مستوى لرفع الحكم هياكل فإن

اإلدارة مجلس على يتوجب األمثلة أنه أحد سريع. نمو إستراتيجية وراء السعي في الضمنية والضغوطات

لخالفته. خطة وكذلك وضع المدير التنفيذي على توعية الحفاظ تشجع على بيئة إيجاد

ينجح وحتى بالمسؤولية، متزايدًا تكليفًا يتطلب أألّسي النمو فاعلة. مالية وضوابط إدارية معلومات أنظمة .7

في الوقت المنظمة عبر معقولة درجة دقيقة إلى بانسياب معلومات يسمح نظام وجود األساسي من ذلك

دعم ووجود المعلومات نظم أتمتة هو المثالي الوضع فإن وغيره غرامين بنك توثيقه تم وكما المناسب.

جدًا). ضعيف أداء لها سجل محليًا تطويرها تم التي (األنظمة المنتج طورت المؤسسة التي من مناسب
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النمو8. فترة خالل بالمهمة القيام  أمكنها إذا خليط أو يدوية تكون أن يمكن هذه  المعلومات نظم ولكن 

صانعي قبل من بكفاءة المعلومات تلك تستخدم يجب أن ولكن المعلومات، توفير فقط عليها يتوجب ال

عنه الحديث بصدد نحن "ما المتناهي الصغر: التمويل خبيرة ديبرا بيوراند وتشير الرئيسيين. القرارات

التكنولوجيا. وتستخدم هذه تسّخر كيف تعرف التي اإلدارة كذلك وإنما وبرمجياته الحاسوب أجهزة ليس

التمويل مؤسسات من قدرة تحّد ما كثيرًا التي هي التكنولوجيا – إدارة في – الخبرة الثانية النقطة هذه

مناسبة أنظمة عدم وجود خطورة والمستوى". الحجم حسب التكنولوجيا على استخدام الصغر المتناهي

معقول بشكل الجيدة األنظمة العمالء. على سلبية وآثار الحافظة وترّدي والخداع الغش احتماالت تتضمن

يمكن مناسبة أنظمة غياب في كهذه. مشاكل ظهور عند المناسب الوقت في إصالحية بأعمال  تسمح 

النظر بغض أنه تدرك أن على اإلدارة يتوجب إدراكها. قبل وتهدد المنظمة أن تتسع الصغيرة للمشاكل

المخاطرة أو وأخرى فترة بين سويتها ورفع تحديثها يتوجب المالية والضوابط المعلومات نظم جودة عن

صالحة9. غير قديمة أنظمة إلى بتحولها

لم ما الفقر. حول أوضاع األخالقي الغضب على أحيانًا يرتكز ، المؤسسة نطاق على للنمو قوي حافز .8

األرجح أن للنمو فمن قويًا حافزًا الذين يملكون كافة المستويات على الموظفين من كتلة حرجة هناك تكن

أوضاع الفقر على جماعي لسخط نتيجة هذا يأتي الحاالت معظم في تنجح. السريع لن النمو لتحقيق الجهود

الصغر المتناهي التمويل مؤسسة موظفو عاشها ظروف وهي عنه، الناتجة الضرورية غير البشرية والمعاناة

بأن الموظفين بين إيمان يتواجد يجب أن بعمق، الحافز بهذا يتسنى الشعور وحتى حياتهم. من ما مرحلة في

عملية للتعامل خطة في غياب الغضب فليس يستمر. سوف األثر ذلك العمالء وأن على أثر إيجابي للبرنامج

والجماعات ليجتاز األفراد ضروري الحافز هذا زمنية. فترة عبر الضروري االلتزام الستدامة كاٍف معه

قائد عبر التحفيز من درجة عالية على في الحفاظ وهي أساسية العملية. منها في مناص ال التضحيات التي

على وقدرتهم معها يتعاملون التي المشكلة وواقع الواسعة" "بالصورة والعاملين الموظفين تذكير في يستمر

توفير هيكل أيضًا بشكل خاص المهم ومن كذلك. ضرورية والتعويضات في الترقية عادلة حلها. سياسات

ممكن. حد أقصى إلى داخلها من تقوم المنظمة بالترقية أن وضمان السوق على يعتمد رواتب

الدولة  على اتساع مسلح عصيان خضم في دولة في وقع سريع لنمو سجل موجود هناك أمن مدني. ليس .9

كإستراتيجية النزاع بعد ما بيئات في المتناهي الصغر التمويل سريعًا في نموًا رأينا أننا إال أهلية. حرب أو
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مثل الصغر متناهي تمويل مؤسسات بدأت فقد ذلك إلى إضافة االقتصادي1٠. النشاط إلطالق فاعلة

(بداية  FINCA بالسلفادور و المتكاملة (1997-1993) التنمية (1979-1982) ومؤسسة غرامين بنك

األسس واضعة كاملة، أهلية حرب أو تململ مدني أوضاع عمليات في بفعالية الماضي) القرن تسعينات

لنمو سريع الحق.

هي: أألسي النمو في تساهم التي الهامة ولكن غير األساسية العوامل من  

قويًا  حافزًا يشكل ذلك فإن نامية، أخرى مؤسسة مع الصغر متناهي تمويل مؤسسة تعايشت المنافسة. إذا .1

الصغر  التمويل المتناهي مؤسسات قبل من المؤسسة أدى تجاهل بوليفيا CRECER في حالة في للنمو.

االعتقاد، هذا خطأ لتثبت لها حافز قوي توفير التاريخ إلى من أنها ذكر على الرسمي للتنظيم الخاضعة

لها كانت التي -Pro Mujer-Bolivia زميلة مؤسسة وجود فإن ذلك إلى إضافة دنفورد. كريس حسب

صعوبة حدة من التخفيف على زمالة نسبيًا) ساعدت عالقات معه لها كانت (والتي القيم والمنتجات نفس

مؤسسة  أكبر ثاني  CRECER تعتبر اليوم اإلداري. الفريق وانتباه نشاط على والحفاظ التعّلم عملية 

من تمكنت وقد العمالء، االمتداد نحو حيث من قيست إذا بوليفيا في نوع أي من الصغر للتمويل المتناهي

نهاية في رسميًا المنظمة المؤسسات منها عانت التي بالمحافظة المتعلقة وتلك السياسية المشاكل تجنب

تمويل السهل لمؤسسة من النمو. يخنق قد المنافسة انعدام فإن عكسية ناحية من القرن الماضي. تسعينات

مقابلته ألهداف جرت مانحة مؤسسة في منصبًا عاليًا مسئول يتبوأ بكلمات وسعيدة" "سمينة متناهي الصغر

الحقًا سنرى كما أنه، رغم منتجاتها، أو لتعزيز النمو تسعى وراء وال موجود تمتنع بما هو الفصل، أن هذا

ال تنافسية. بيئة في هي النتيجة تكون هذه من الضروري أن الدراسية، ليس أثيوبيا حالة ضمن

متطلب  المناسب التمويل أن النمو. رغم عملية قبل مباشرة مجهز عليه واالعتماد توقعه يمكن تمويل .2

يشكل سنوات خالل عدة مجهز األداء، على أساس عليه واالعتماد به التنبؤ يمكن تمويل وجود فإن أساسي،

الحرية يعطي فهو بسرعة. تنمو ندرتها، لمؤسسة تمويل متناهي الصغر رغم الهائلة، الموجودات أحد

للتركيز  األمور المالية وإدارتها، على التفاوض في وقته بالمئة من 90-50 عادة ينفق التنفيذي الذي للمدير

النوعية. وضبط البشرية مستوى تفويض المسؤوليات والموارد المدى ورفع بعيد والتخطيط األنظمة على

ذاتية تحفيز دائرة فضلى أفضل وبالتالي شروط لتقديم الممّولين بالمنافسة بين له إيجاد شعور يمكن كما

ويمكن لهذا يمكن الحفاظ عليه). األداء أن افتراض (على المنخفضة والتكاليف المالي االستقرار من الدفع
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خلق من المخاطرة بعض هناك أن رغم أخرى، الصغر متناهية تمويل مؤسسات على بالفائدة ليعود ينتقل أن

التمييز من أفضل الصغر بعمل المتناهي التمويل قادة يقوم أن بمكان األهمية من متطرفة. "فقاعة" كحالة

أخرى. في من ناحية األموال تمويل إلى المؤدية الثابت التمويل والتزامات ناحية من البحث قيد التمويل بين

وهميًا تخلق شعورًا بطريقة عنه بل واإلعالن التمويل بحث الصغر يجري المتناهي التمويل في أحيان كثيرة

رأس قيود وتبقى تتم الصفقات ال أن هو الواقع بينما النقدية األموال في بأكمله غارق القطاع أو المؤسسة بأن

إشباع مالي. أنه يرون ما المستثمرون بسبب أو ينسحب المانحون عندما وتتفاقم المال بل

الفاعلة اإلدارة من أجل هام التنفيذي المدير الثاني بعد اإلدارة خط التنفيذي. المدير بعد قوي أساسي فريق .3

ذات بالقيام باستثمارات الذين يفكرون الممولون والخارج. الداخل االهتمام في أصحاب في الثقة وإرساء

عندما ذكية بأساليب القيادة من الثاني الخط بدراسة يقومون الصغر المتناهية التمويل مؤسسات في أهمية

التمويل مؤسسة على يتوجب التي المراكز بأهم المعمق التفكير بعد انخراطهم. مدى حول القرار يتخذون

الفرص منظمة من ريد الري حدد النجاح،  أجل من جيدة  نوعية ذوي بأفراد  مألها الصغر المتناهي

الرئيسي  العمليات مسئول هي: التنفيذي المدير بعد مراكز Opportunity International خمسة الدولية

التدقيق المنتجات، ومدير تطوير مدير الرئيسي، المالي المسئول الرئيسي، اإلعالم مسئول المدير)، (نائب

من وكتلة حرجة البشرية للموارد الرئيسي المسئول إضافتها يمكن التي األخرى المراكز ومن الداخلي.

وقد الرئيسية، هم المراكز أن هؤالء يبدو المراكز. هذه يكافئ ما أو النوعية الجيدة ذوي اإلقليميين المدراء

كفريق وأن بفاعلية تعمل ألن المجموعة هذه تحتاج المتنوعة. المؤسسات في أخرى توصيفات لها يكون

المنظمة بأعمال أن يقوموا يمكن الذين من األفراد كذلك العديد تضم أن يجب ولكن التنفيذي، المدير تساند

بمهمته أو استقالته. التنفيذي المدير قيام عدم ناجح في حال بشكل

في  الصغر المتناهية التمويل مؤسسات على واالهتمامات. يتوجب المصالح أصحاب ودعم الجيد الحكم .4

وكذلك عالية، كفاءة وذات جيدًا يعمل ما يعادله مجلس مدراء أو لها يكون أن السريع بالنمو سيرها بداية

المجلس أعضاء يكون أن يجب التنفيذي. المدير أو المنظمة المجلس/رئيس رئيس مكان ما للخالفة خطة

التمويل مؤسسة ستواجهها التي على التحديات للرد كبيرة وعلى قدرة بالتطور ملتزمين التنفيذي والمدير

يعمل الذي المجلس يتميز أدنى، بحد مستواها. رفع فترة خالل وخاصة الزمن، عبر الصغر المتناهي

الميزانية على كالموافقة قضايا في ويشارك في السنة) مرتين (على األقل بانتظام بأنه يجتمع جيد بشكل
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كما تتطلب وغيرها الرئيسية المبادرات اإلستراتيجية التنفيذي، وتبني المدير وتعويض السنوية والخطة

نمو خطة بدء قبل اليومية. اإلدارة في أعمال الئق غير بشكل نفسه يزج وكذلك أال الداخلية، الئحة القوانين

عملية تطوير في والمصالح أصحاب االهتمام من وغيره يشارك المجلس بمكان أن األهمية من طموحة،

الحقًا، ستظهر وكما للنجاح. مشتركة رؤية حسب الطريق ورسم منها والتخفيف المخاطر وتقييم الخطة

عنصرًا تلك كانت األقل على واحد مراقب وحسب أساسية نمو قفزة بداية في مؤسسة كاشف بذلك قامت

التوسع. لعملية االهتمام أصحاب دعم على الحفاظ في حرجًا

مع منتجات  ممكن أن النمو السكان المستهدفة. رغم مجموعة لحالة واضحة بين تستجيب المنتجات التي .5

في بيئة ملموس. بشكل النجاح احتماالت من ذلك يحّد إال أن مثالية، من ناحية العمالء تالءم احتياجات

يحتمل قد األفق، على احتماالت أية  توجد وال  توفرت، إن هذا البدائل، من القليل فيها سوى  يتوفر ال

كانت لمؤسسة إذا النمو كثيرًا األسهل من ولكن الزمن. من لفترة ضعيف بشكل مصممة منتجات العمالء

ومتطلبات/آليات التسديد وجداول الكميات حيث من جيدًا مصممة مالية منتجات الصغر المتناهي التمويل

أكبر وقروض محّسنة واضحة لمنتجات احتماالت وكذلك والموافقة، التقدم وعملية االجتماعية الضمانات

األهمية في و غاية أمر حرج للمنتجات المالية األخالقي الفاعل التسويق إن للتسديد. إنشاء تاريخ بينما يتم

حدث كما السياسية، ردود الفعل النكسات أو مخاطر حدة العمالء وتخفيف على والحفاظ الحصول في بل

النمو. فترة خالل المنتج النتشار واضحة أن تكون هناك خطة يجب كما اندرا برادش، الهند. في مؤخرًا

جيد واحد منتج النمو. من الحد الواقع في  يمكنه هذه الجبهة على ضروري هو مما أكثر عمل محاولة

خلل. عيب أو بها ثالثة أفضل بكثير من نتائج يعطي التصميم

بالنمو االقتصادي.  تتميز في بيئة يكون أن ككل، ويفضل الدولة على صعيد ومالي استقرار اقتصادي .6

و/أو الكساد، التضخم يكتنفها بيئات في أمر ممكن متناهي الصغر تمويل برنامج استمرارية المحافظة على

الظروف قد هذه تحت التوسع الطموح أن إال الماضي. القرن أواخر تسعينات في إندونيسيا رأينا في كما

المستوى على االقتصادية المشاكل محاربة من كجزء للنمو ضغوط هناك تكون قد معرضًا للمخاطر. يكون

مؤسسات لمعظم المسيطر المنتج لالستثمار (وهو المتناهي الصغر االئتمان أن حيث ،(macro) الكبير

إلى األمرين هذين مقاومة قد يتوجب ولكن وضد التضخم. النمو يعمل لصالح الصغر) المتناهية التمويل

راسختين. قدمين على الدولة اقتصاد يقف أن
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لم إن معظم، في السيطرة. تحت الكمال نحو واالهتمامات المصالح وأصحاب اإلدارة نزعة على اإلبقاء .7

عالية في جودة ضمان على اإلدارية قدرتها عن تتنازل اإلدارة النمو، سريعة المؤسسات جميع في يكن

بالضرورة هناك يكون سوف الحجم. صغيرة كانت المؤسسة عندما الحال هو بما مقارنة وذلك عملية كل

وغيرها تحتاج اإلدارة ومجموعات العمالء. والدوائر والفروع الموظفين بين اإلداريين و باآلراء اختالف

األداء على للتركيز توقعاتهم من يعّدلوا ألن والممولين اإلدارة  مجلس كأعضاء االهتمام أصحاب من

وقد والفروع. الموظفين جميع المؤسس على أو النموذجي مقاييس الفرع فرض إغراءات وتجنب العادي

السريع النمو الهادئة. المياه في وبراعته مهارته إظهار يمكنه ال أن القبطان يونس مرة محمد األستاذ قال

البلل وقد يصابون لبعض مستعدين يكونوا العالقة أن جميع ذوي على هائج. يتوجب بحر عبر مجرى هو

النمو عملية فإن الضعيف معزول األداء مقبول و العادي األداء أن طالما واألخرى. الفينة بين البحر بدوار

أن تستمر. يجب

مؤسسات قادة  يحتاج  قوي11. أخالقي نسيج ذوي  محترمون، الصغر متناهية تمويل مؤسسات  قادة  .8

مدراء أقوياء كونهم باإلضافة إلى عليه ويشرفون السريع بالتوسع يبادرون الذين الصغر المتناهية التنمية

هذه والمهنية. الشخصية بأخالقياتهم يتعلق فيما والتوبيخ اللوم عن بعدين ألن يكونوا ومهارة، شعبية ذوي

باالعتبار الخالف أخذنا إذا خاصة الحياد، السياسيين العدائيين على وتبقي االهتمام أصحاب تلهم الميزة

في العمالء على تنعكس والتي الصغر المتناهي التمويل  بمؤسسات  المحيطة العالية بالكلفة يحيط الذي

فهي السمعة بنغالدش في المستوى نجاح رفع في جيدًا تقديرها لم يتم التي النواحي من الدول. من كثير

األضواء تحت وجودهم رغم عبد. وفضل يونس األستاذ محمد مثل للقادة األوائل الشخصية بالنزاهة الجيدة

عبد فؤاد برز وصدقهم. كما نزاهتهم حول جدي تساؤل أي هناك يكن لم عقود والوطنية لعدة العالمية

العربي، وطالما العالم في الصغر" المتناهي التمويل مجال في السياسة "رجل من الدور هذا المومني في

األفراد إلى  من نخبة من أبعد إلى سمع الميزة تمتد هذه الهند. في الدور هذا SEWA من بهات ايلال لعبت

التمويل مؤسسات في القائدين من كل كان من الممكن أن يستغل مثًال، العمل. مجال في أساسية قرارات

من بكثير نسيبة أعلى استيفاء خالل من من الزمن موقفه االحتكاري لفترة في بنغالدش الصغر المتناهي

من شاسع) بدًال امتداد الكبير (أي الحجم على ترتكز أعمال نماذج بتبني وقاما يعقال ذلك يم ولكنهما الفائدة،

الصغر المتناهي التمويل قطاع األرجح على التوجه هذا أعطى وقد واسعة. هوامش على مبنية إستراتيجية

لإلعجاب. المثير نموه على سياسيًا وساعد غطاءًا العالم، نشاطًا في األكثر وهو بنغالدش، في
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عزيمة  تثبط قد من حيث أنها مدمرة تكون وقد قابلة للنقاش بل المسبقة بأن هذه الشروط البعض ناقش وقد  

فيها ينجح الذي المجاالت أن تؤكد هذه الفكر مدرسة  التصرف.  من والمستثمرين المجال في العاملين

يعتقد للجميع. واحد مقياس وقائمة التصنيف وتتحدى مجرد واسع بشكل تتنوع الصغر المتناهي التمويل

طلب للنمو: 1) مسبقان شرطان سوى الواقع في يوجد ال مثًال أنه Cashpor – India من غيبونز ديفيد

جرى ذكره آخر شيء كل رئيسية. قانونية/تنظيمية عوائق عدم وجود و2) الفقراء من طرف كاٍف محتمل

ضروري عمل هو حسب رأي غيبونز، غيره، أو الفصل هذا في أو شرط مسبق أساسي عامل أنه على

تحديد (1 أنها على الخطوات هذه يدرج وهو الصغر. المتناهي التمويل مؤسسات إدارة جانب من الحق

التّسرب الحد من يتسنى حتى كامل بشكل معهن والعمل قراهن في الفقيرات للنساء حيث الكلفة من مجٍد

(وهذه المالي االنفصال قبل العجز لتمويل كافية ملكية استثمارات/منح/شبه عن البحث (2 الفقراء غير إلى

أرباح تحقيق مجاالت  في التجارية البنوك اهتمام على الحصول (3 األكثر صعوبة) المهمة هي عادة

الكلفة حيث من ومجدية صادقة مالية خدمات تقديم ضمان (4 بالجملة كمقرضين العمل طريق عن معقولة

(6 اإلنتاجية أساس على جذابة مالية بحوافز الميدان في العاملين تحفيز (5 للفقراء المناسب الوقت وفي

لضمان المالي األداء ومراقبة تخطيط بالمئة 7)  5 من أقل نسبتها لخطر معرضة حافظة على الحفاظ

(مثل أخرى أنظمة تأسيس بأن غيبونز ويناقش سنوات. أربع خالل على مستوى المنطقة الخسارة عدم

أمر الداخلي) والتدقيق والصناديق وإدارة النقد المعلومات وتكنولوجيا ضبط المالية، والتقارير المحاسبة

هناك أن نوافق أننا إال غيبونز بشكل كامل، نتفق مع تحليل ال أننا ورغم نسبيًا. وسهل واضح ولكنه مهم،

عن والمستثمرين المجال في العاملين عزيمة يثبط قد حرفي بشكل وتوصياتنا تحليلنا إتباع أن من مخاطرة

هو للنمو الجاهزة الصغر المتناهي التمويل مؤسسات تحديد المستدام. السريع النمو خطط لدعم التصرف

علم. هو بالتأكيد كما فن

زاكورة مؤسسة حالة

عزيز رئيسها عام 1995. تأسست مغربية الصغر تمويل متناهي مؤسسة زاكورة) هي (الحقًا: زاكورة مؤسسة

وهي المعروف. المغربي األعمال رجل نور الدين عيوش، باحترام واسع، ويرأسها يتمتع الذي وهو مديرها معزوز بن

.1999 عام تأسست التي دعمًا األكثر التنظيمية البنية استفادت من الصغر متناهي مؤسسات تمويل من ثالث واحدة

الفقراء. بخدمة التزام أثبتت أقوى مؤسسات ثالث من واحدة ذلك فهي إلى إضافة
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خط  وكذلك 19 بالمئة يعيشون تحت اليوم، في من دوالرين أقل على مغربي ونصف المليون أربعة ماليين يعيش

الحاجة رغم بالمئة13. 27 الريفية بحوالي في المناطق الفقر معدالت وتقدم عام 1991. من 13 بالمئة زيادة الفقر1٢ وهي

وعدم وجود نسبيًا وجود قطاع مالي تقدمي رغم قيمته نمو له بأي يتمتع الصغر لم المتناهي التمويل فإن قطاع الواضحة

المغرب. في يمارس ال الذي اإلسالمي، مع التمويل متناغمة غير أنها ترى على الصغر المتناهي بالتمويل تتعلق قضايا

املغرب الدولة: خلفية على سريعة 2-1 نظرة اجلدول

iنسمة مليون 29،8 للسكان العدد اإلجمالي

معدالت (PPP الشرائية مكافئ القوة دوالرين يوميًا (حسب من أقل على يعيشون 19%
.27% ب يقدر الريفية المناطق في الفقر للفقر المئوية النسبة

iiالصغر تمويل متناهي مؤسسة إليها 11 تصل منها 600،000 فقط تقريبًا، 1،6 مليون الصغر، المتناهي التمويل على الطلب
اإلجمالي السوق تقدير

مؤسستين  أكبر هما الصغر مرخصة. زاكورا واألمانة تمويل متناهي مؤسسة 11
الدولة. في الناشطين العمالء من 73% تخدمان الصغر المتناهي التمويل مؤسسات عدد

للمؤسسات يسمح الذي ،1999 عام الصغر المتناهي للتمويل المغربي القانون إصدار تم
ووفر الفائدة سقوف برفع قام الصغر، وقد بتقديم االئتمان المتناهي الصغر المتناهية

تمنع سنوات. خمس مدتها من الضرائب سماح الصغر فترة المتناهي التمويل لمؤسسات
مالية خدمات وتوفير التوفير أموال قبول من الصغر المتناهي التمويل مؤسسات الحكومة

الصغر. مثل التأمين المتناهي محددة بديلة

لمؤسسات التمويل القوانين التنظيمية
والبنوك الصغر المتناهية

دوالر  ماليين 2000 قدم 10 عام المغربية الحكومة أسسته والذي الثاني، الحسن صندوق
المغربية الصغر المتناهي التمويل لمؤسسات كهبات أمريكي هامة أخرى عوامل

العالمي، 2004 التنمية i مؤشر

زاكورا مؤسسة قديرات ii

كانون  الثاني/يناير سنة 2000 إلى كانون من شهر زاكورة نمو على األولى بالدرجة الفصل هذا يركز سوف

السنوات  فترة خالل عميل. إلى 103720 16055 عميل من الفترة تلك خالل نمت زاكورة حيث ،2002 سنة األول/ديسمبر

بالذكر  الجدير فمن المنظمة، نمو حرجة في فترة كانت هذه أن رغم 87 بالمئة. قدره بمعدل سنوي زاكورة تلك نمت الثالث

(1998 و 2004  الفترة تلك خارج سنوات في حصلت للعمالء المطلقة وباألرقام مئوية نسبة نمو أعلى أن إلى اإلشارة

سادس أسرع  1998-2004 كانت زاكورة لفترة (MIX) الصغر المتناهي التمويل معلومات مركز أرقام حسب بالترتيب).

إال أنه تجدر ،2002 األول/ديسمبر كانون حتى النمو على هو تركيزنا أن رغم العالم14، في الصغر متناهي تمويل مؤسسة

عميل. مجموعه 193787 ما زاكورة 2006 وصلت آذار/مارس بحلول أنه المالحظة
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دوالر  مليون إلى 15،9 دوالر مليون من 1،53 القروض حافظة نمت الدراسة قيد السنوات الثالث فترة أثناء

الحافظة المعرضة  إلى 17،12 بالمئة. بقيت 27،9 بالمئة من الثلث على يزيد بما العمليات على انخفضت نسبة اإلنفاق بينما

1إلى 4. في األشكال الفترة تلك خالل الرئيسية لمؤشرات النمو ملخص ويظهر .1% تحت نسبة مستمر للخطر بشكل
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حوالي 42،000  من حوالي 700 بالمئة، المغرب الصغر في المتناهي التمويل الفترة قطاع هذه خالل   نما

للتمويل  قائدة نسمة 30 مليون من المكونة األمة هذه جعل مما 1999 إلى 297.000 عام 2004، عميل عامل عام

التمويل مؤسستا  قامت األمانة، مع النمو. هذا  أساسيًا من وكانت زاكورة جزءًا العربي. العالم في الصغر  المتناهي

أنه في إثبات هامًا دورًا لعبت زاكورة كما الناشطين15. البلد عمالء بالمئة من 73
ِ
ل الخدمات بتقديم الصغر المتناهي

شهريًا،  1500 درهم عن يقل بدخل أفراد خمسة من مكونة أنها تستهدف أسرًا حيث فقرًا، األكثر الوصول إلى يمكن

نواحي من العديد في بوضوح ظاهر الفقر على القوي زاكورة تركيز للفرد. يوميًا واحد دوالر حوالي إلى يترَجم مما

أثر دراسات وتجري المغربية، الفقر خريطة حسب أقاليم المغرب فقرًا أكثر في لها مكاتب فتح تستقصد وهي عملياتها.
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المتغير الفقر بوضع يتعلق فيما التوقيت جيدة تغذية استرجاعية وحلقات للفقراء فّعال استهداف لضمان منتظمة داخلي

تحققه هي. الذي التسديدات معدل إلى إضافة عمالئها أعمال نجاح معدالت وحرص بيقظة العمالء، وتتابع لدى

ذوي  والمراقبين االهتمام أصحاب من آخرين زاكورة إضافة على قادة مع المقابالت من سلسلة خالل من

يلي ملخص لهذه العوامل: وفيما اإلنجاز. هذا في المساهمة للعوامل واضحة صورة برزت المعرفة،

وعيوش  معزوز إال أن بن اإلدارة من ثاٍن خط لزاكورة رغم أن المخاطرة. وتحّمل بالثقة تتمتع قيادة .1

اإلدارة معزوز على بن يركز مكمالن – ولهما دوران معًا بفاعلية يعمالن وهما الرئيسيان. الشخصان هما

من البنوك التمويل تأمين مثل المبادرات اإلستراتيجية من عدد قليل على يركز عيوش بينما للموظفين اليومية

أهدافهما. تحقيق على وتركيز بالنفس وثقة فخرًا يشّعان تراهما معًا، موهوب. إدارة مجلس وبناء المحلية

االعتراف يجب مناسب. بشكل مطورة أنظمة أو جاهز تمويل وجود دون نمو إستراتيجية تطبيق باشروا لقد

سوف يتمكنا العملية خالل مباشرة من بأنه بإيمان تشاركا ولكنهما بالمخاطر، كان محفوفًا التوجه هذا بأن

النجاح من جزءًا يكونوا أن لهم (حتى يتسنى قرارهم اتخاذ باإلسراع في والمقرضين المانحين إقناع من

عن فيه التخلي يتم لم مضمون في تم ذلك أنظمتهم. وقد تسريع وتبسيط تطوير على العاملين وإجبار المتوقع)

المانحون مغامرتهما. جاء أثمرت النهاية في النمو. إستراتيجية مع متناغم غير تمويل لم ُيقبل وحيث القيم

وعودها. المنظمة وحققت واألنظمة بالتمويل المناسب الوقت في والعاملون

المتناهي  التمويل حول المغربي  القانون أهمية على كاٍف بشكل  التأكيد يمكن ال داعم. تنظيمي إطار .2

فقد أضفى الشرعية  من صدوره. سنتين أو قبل سنة أنه مورس فعليًا 1999 رغم عام تبنيه تم الذي الصغر،

إعفاًء ووفر البنوك لدى متوفرة تكن لم التي الفائدة لمعدالت مرونة وأعطى الصغر التمويل المتناهي على

من قروض اإلسكان معينة بأنواع للسماح واحدة مرة القانون تعديل تم وقد سنوات. ضريبيًا لمدة خمس

ال الذي قد القانون، أساسيات هذا. حتى يومنا قائمًا خالفًا يبقى أنه من قبل) إال بها مسموح لم يكن (التي

يلي16: فيما تتلخص تقدمي جدًا، أنه إال النواحي كافة من مثاليًا يكون

الهند أو  والجمعية في الواليات المتحدة في 501c3 تكافئ) الشراكة من جديدًا نوعًا أوجد أ.   

الصغر. المتناهي التمويل لتوفير مكرسة المكسيك) في المدنية الجمعية
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البنوك على المفروضة الفائدة معدالت أغطية من الصغر المتناهي التمويل مؤسسات حرر ب.  

تفعل  لم أنها رغم هذه األغطية فرض بحق احتفظت المالية وزارة (إال أن والشركات المالية  

الواقع) في ذلك

الرسوم استيفاء الصغر المتناهي التمويل لمؤسسات سمح ج.

سنوات لمدة خمس المضافة القيمة ضريبة الصغر من دفع المتناهي التمويل أعفى مؤسسات د.

المالية المالية وغير خدماتها بين التفريق األهداف متعددة الحكومية غير المنظمات من تطلب ه.

باألعمال) عالقة لها (التي اإلنتاجية النشاطات على الصغر المتناهي قروض االئتمان اقتصر و.

المالي خالل على االكتفاء قادرة تصبح أن الصغر المتناهي التمويل مؤسسات  من تطلب ز.  

سنوات  خمس  

المال  رأس قد اجتذب المتناهي الصغر التمويل  قطاع أن يكون بعيدة درجة  إلى المحتمل  غير من  

ذلك وجود لوال – بالمرة ذلك فعل قد يكون ال – وقد فعلها التي بالسرعة للنمو الضرورية والمواهب

المتناهي للتمويل المساندة  األنظمة حول البيضاء واألوراق  الدراسات  من العديد  وجود رغم القانون.

في الموجودة النقد للفراغات توجيه بمكان السهولة من أنه ورغم القائمة األنظمة لفراغات وتحاليل الصغر

وافقت  المغربية الحكومة أن حقيقة عن النظر إضاعة عدم بمكان األهمية من ذلك رغم أنه إال القانون17 هذا

الحكومة في البصيرة ذوو مكافأة المسئولون تهنئة و للنمو المفاجئ. ويجب وفقًا أطلق قانون على فعليًا

تطور التطور مع في األنظمة تستمر بمكان أن األهمية من أنه رغم ذلك، تحقيق من الذي تمكنوا المغربية

نفسه18. المجال

الحصول  في وناجحًا طموحًا هجوميًا رئيسها كان األولى أيام زاكورة منذ الدين. االستعداد المبكر لتحمل .3

أظهر أوًال، نواًح عدة. مهمًا من هذا وكان إقراضها19. بهدف المحلية البنوك من فائدة بدون قروض على

الثقة كاٍف من قدر على كانت زاكورة أظهر أن ثانيًا، نواٍح هامة. في ومساهمًا نشطًا المجلس كان أن

وجودها مراحل منذ المنح/الملكية) فقط (وليس الدين لقبول استعداد على لتكون اإلقراضية منهجيتها في

المحتمل غير فمن التمويل، فراغات متنوعة في وجود رغم بأنه اإلدارة العليا الثقة األولى. ثالثًا، أعطت

كلفة أن السريع طالما استعدادًا للتوسع حّفز الذي األمر النقدية لإلقراض، للسيولة فاقدة زاكورة تصبح أن

عن زاكورة يميز ذلك في والنجاح محلي، بقبول دين القرار المبكر هذا منخفضة. إبقائها يمكن العمليات

المغرب. في الرئيسية الصغر المتناهي التمويل مؤسسات من غيرها
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عالية  درجة إلى زاكورة محفزون العاملين في أن الواضح غضب أخالقي. من ُيثيرها النمو في رغبة قوية .4

الفقر وإيمان تجاه أوضاع أخالقي وثوران غضب إلى واسع بشكل ُيعزى وهذا شديدين. ومثابرة بجد ويعملون

كهذه و مشاعر الخطيرة. المجتمعية المشكلة هذه مخاطبة على بفعالية قادر الصغر التمويل المتناهي بأن

آخرين لشركاء أخرى اعتبارات على ترتكز جدليات تقدم أن يمكن منه وبالرغم التنظيمية. الثقافة عبر تتخلل

مخاطرات اتخاذ مع حتى للتوسع، كافيًا سببًا ال مبرر له الذي الفقر فضيحة تعتبر داخليًا أنه إال كالمانحينً،

على جميع بفعالية ُيطرح الذي السؤال المؤسسات. في العاملين طرف من التضحية من معينة تتطلب درجة

أعمالهن في  المخاطرات واتخاذ  الشاق للعمل استعداد  النساء على من العميالت كانت إذا هو: العاملين

نفسها؟ من من ذلك تتوقع زاكورة أقل فلماذا الفقر، بينما يصارعن للتغلب على وحياتهن

واألنظمة العمليات تمويل ميز دائمًا الذي اليقين الشك وعدم عن ناتجة ألسباب تكون قد الوعي بالكلفة. .5

الرئيسي، المكتب  إدارة كلفة  وخاصة العمليات، كلفة على الحفاظ أجل من دائمًا  ناضلت زاكورة  أن

1998 حتى  من زاكورة قرب مع عن عمل الطفل، الذي إنقاذ من مؤسسة ادنغتون يعتقد مارك منخفضة.

هي سياساتها األمثلة السريع. أحد توسعها عملية في حرجًا كان بتقنين النقود زاكورة توجه أن ،2001

كثيرًا كلفة األقل من وجدت زاكورة أنه السيارات شراء من بدًال فيها. القروض موظفي بتنقالت فيما يتعلق

ادنغتون يناقش وكما المحلية. المواصالت وسبل الحافالت القروض موظفي يستخدم أن استدامة واألكثر

المرات. مئات تتضاعف إضافية كلفة كل موظفي القروض فإن من مئات المنظمة توظف عندما بإقناع

الموظفين كاهل وأثقلوا الضروري المستوى رفع المنظمة من ”جّوعوا“ أنهم هو للنقاش المفتوح األمر

المصالح أصحاب بعض العالقات مع على الرئيسي) وعادوا بالضرر المكتب في العاملين (خاصة بالعمل

المكتب في العاملين عدد قلة بسبب  بشكل فوري أحيانًا لها يستجاب  ال التساؤالت أن  (حيث واالهتمام

نتج الذي األمر  ذلك، رغم رئيسية عمل خطة أهداف أخرى بعد مرة حققت المنظمة أن إال الرئيسي).

واالهتمامات أصحاب المصالح إدراك و للموظفين مادية غير وحوافز تفكير ابتكاري عن األرجح على

المطاف. نهاية ثابتة في أحيانًا نتائج تحقق إال أنها قد يأمل البعض كما متجاوبة غير زاكورة رغم أن أنه

جعل العام، المدير على وحتى اتساعها، على المنظمة صعيد على يطّبق المالي االنضباط هذا أن حقيقة

ضمان في هامًا عنصرًا وكان السيطرة تحت بالتكاليف االحتفاظ على مقبوًال وساعد أمرًا ممارستها من

جدًا. خطرة تكون يمكن أن كان إلستراتيجية نمو النجاح
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عام  الثاني الحسن المغربية لصندوق الملك الحكومة الثاني. إنشاء الحسن صندوق طرف من المال ضخ .6

ماليين  عشرة بلغ مال الصندوق رأس الصغر. المتناهي التمويل قانون ألثر جاء استكماًال وتضخيمًا 2000

تم توزيع وقد تنافسي، أساس الصغر المؤهلة على لمؤسسات التمويل المتناهي منح بتقديم دوالر. وقام

من العديد أصبح كيف باالعتبار أخذنا  إذا  لإلعجاب مثير إنجاز 2001، وهو بحلول عام أمواله كامل 

غير مستخدمة الموارد تترك التي بالبيروقراطية غارقة و/أو مسّيسة التمويلية الحكومة المانحين وآليات

المتناهي التمويل مؤسسات بين تخصيص المنح كيفية وجود بعض الخالف حول ورغم عديدة. لسنوات

تلك أن عام بشكل القول حجمًا، يمكن وتلك األصغر اآلن) كثيرًا (وأكبر وقتها أكبر نسبيًا كانت الصغر التي

واتخاذ أوقاتها في المبالغ ودفع تم فيها تنظيم خطوط الرسميات التي الحكومية المبادرات من واحدة كانت

أهمية ذات شروط هناك لم تكن المقدمة. العروض حسنات على بناء كامًال يكن لم إن واسع بشكل القرارات

هذا ضخ يعني بالنسبة لزاكورة أهداف النمو. وتحقيق الصغر التمويل المتناهي بااللتزام بقانون متعلقة غير

الفقر"  من للخروج "طرف منظمة ناقشت البداية في حرجة. أوقات في مليون دوالر 3،7 أموال بلغت

تريد التي الصغر المتناهي التمويل لمؤسسات مفقودًا رئيسيًا نا مكو أحيانًا أن أموال المساهمة تشكل بإقناع

معنى. ذات بكميات الحاجة هذه حققت الثاني الحسن صندوق من المقدمة المنحة .20 مستواها من ترفع أن

الربحية) تضغط باتجاه غير للمنظمات بالنسبة العادية مكافئ لألسهم (أقرب المنح أحيانًا أن يقال أنه رغم

هذا شكل رأس المال فتح أن الواقع أن إال أداة طيعة، متسلميها من الشخصي وتجعل االستثمار خروج

رأس أسواق من على المزيد للحصول الشهية من وزاد والكفاءات القدرات للنمو وعزز مساعدًا عامًال

في ومبدعة حكيمة الصغر المتناهي التمويل من مؤسسات وغيرها زاكورة كانت والعالمية. المحلية المال

النمو. أهداف وراء سعيًا المنح هذه وّسط

رة 
ِ
اإلستراتيجية المخاط باالعتبار أخذنا إذا البرق". "بسرعة األنظمة وتصميم الموارد تأمين في فاعلية .7

لتوفير الموارد المالية وتملق الممولين مالطفة أساليب من كأسلوب سريع عملية تطور بمباشرة المتعلقة

تحقيقه. يمكن ذلك إن اإلدارة تثبت أن األساسي من كان فاعلة، ولكن بسيطة أنظمة لتطوير والموظفين

سلبي أثر سيكون له الذي األمر كبير، حد إلى التوسع مستوى تخفيض الضروري من كان باستثناء ذلك

النموذج. نجاح وعودها وإثبات تنفيذ من اإلدارة تمكنت الحظ زاكورة. لحسن إلى المعنويات والنظرة على

تمت األنظمة، لما وتطوير األموال إعداد حين التوسع إلى عملية تأخير جرى لو أنه معزوز بن ويؤكد
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 2-2 ويلخص الجدول العمل بسرعة. بضرورة ليشعروا كانوا ما الوسطى واإلدارة المانحين ألن العملية

األنظمة: وتطوير الموارد تأمين حيث من الرئيسية اإلنجازات

2-2 اجلدول

أو مراجعتها التي تم تطويرها/ الرئيسية األنظمة
إطالقها التي تم المبادرات الجديدة * المضمون الرئيسي التمويل السنة

(إقليم تزنيت) للمغرب الجنوبي اإلقليم في توسع •

دوالر  مليون 3،7 يقدم الثاني الحسن صندوق •
كرأس الستخدامها زاكورا لمؤسسة كهبة أمريكي

للقروض مال

منحة لإلنماء الدولي المتحدة الواليات وكالة قدمت •
 570,000) مغربي درهم 5742330 قدرها

لالستثمار والعمليات) (دعم زاكورا إلى دوالر)

700،000 يورو  قدرها منحة األوروبي االتحاد قدم •
لالستثمارات  ودعم (معونات دوالر) 650,000)

والعمليات)

2000

نادور فرع وإقراض في قروض فردية تطوير •

مدينة الصويرة إقراض في •

قيمتها 140,000 درهم  COOPI منحة قدمت •
 ADPPN دوالر) وأقرضت 13،000) مغربي

دوالر) 90000) مغربي درهم 950325 2001

جديد إدارية معلومات نظام تطوير •

مالية دائرة إنشاء •

وتدقيق رقابة دائرة إنشاء •

قروض إسكانية تطوير سياسات •

دوالر  قيمتها 220،000 منحة CGAP تقدم •
أمريكي

قيمتها 111،000 دينار كويتي  منحة FADES تقدم •
وعمليات) (دعم أمريكي) دوالر 364،000)

منحة تقدم الدولي الواليات المتحدة لإلنماء وكالة •
قروض  ضمان لصندوق أمريكي دوالر 200000

اإلسكان

2002

بشرية موارد دائرة إيجاد •

تقدم الدولي لإلنماء المتحدة الواليات وكالة •
ضمان  كصندوق أمريكي دوالر 4،000،000

الفردية للقروض

5000000 يورو  األوروبي بقرض االستثمار بنك •
دوالر أمريكي) (فترة القرض 10  مليون 5،88)

سنوات)

2003

االقتصادية القروض غير *من
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زاكورة عملت الدراسة فترة وقبل أثناء .Microstart ومايكروستارت الطفل إنقاذ مؤسسة مع الشراكة .8

 UNDP المتحدة اإلنمائي األمم لبرنامج التابع مايكروستارت برنامج من كجزء الطفل إنقاذ مؤسسة مع

األفضل أداًء الدرجات، أبعد وإلى زاكورة، كانت .UNCDF رأس المال لتطوير المتحدة األمم وصندوق

الفنية بالمعونة الطفل مؤسسة إنقاذ زودتها التي الصغر المتناهي مجال التمويل في الست المؤسسات بين من

ومن األهمية لزاكورة. هامة موجوات مع الشراكة أتت المشورة وعملية االعتماد التي كان عقد. من كجزء

خالل إطار زمني التوصيات بتطبيق لها يسمح بشكل شريكتها احترمت الطفل إنقاذ مؤسسة أن كذلك بمكان

من جديدة أفكار للحصول على تسعى كانت مفتوحة مؤسسة زاكورة بأن وثقوا معقوًال لهم. بدا وبأسلوب

بحق. لتتبناها فكرة جديدة وتنفيذ للتأقلم للوقت أحيانًا احتاجت زاكورة وأدركت أن التحسين، أجل

هناك  كانت إلنجاحها. بجد عملتا المؤسستين كال ولكن وزاكورة معقدة، الطفل مؤسسة إنقاذ عالقة كانت

النسيان بسبب (أما توصية بتنفيذ قامت إنها المؤسسة زاكورة تبلغ لم أحيانًا ومرونة. وسط لحلول حاجة

الخدمات توفر كانت التي المنظمات وغيرها من الطفل مؤسسة إنقاذ صدمت كالهما). النفس أو عزة أو

لفهم المستشارون عمل طالما معها، والتأقلم تبنيها من زاكورة تمكنت التي الجديدة األفكار عدد من الفنية

في المغرب تجربته تبحث في ورقة هامة في بالتغييرات المطلوبة. في القيام واجهتها زاكورة العوائق التي

عدة ادنغتون حدد فيها زاكورة، الصغر، بما المتناهي والمؤسسات المشاركة للتمويل مايكروستارت مع

إلى االنفتاح بينها  ومن عالية، احتماالت تملك الصغر والتي  المتناهي التمويل لمؤسسة رئيسية ميزات

أفكار جديدة21.

منذ  التسويق من  أكثر األداء على زاكورة أكدت الموقع. التسويق/تحديد من أكثر األداء على التركيز .9

يعتقد دوليين، مانحين تمويل حيث من الفرص بعض إضاعة إلى أدى يكون قد هذا أن ورغم البداية.

من  المركزية بدًال نواة العمل على التركيز لدى زاكورة القوة ”من نقاط إنه CGAP من اكسافيار رايل

زاكورة كان ”نمو أن رايل يناقش ذلك، إلى إضافة المانحة“. المؤسسات ومغازلة المؤتمرات حضور 

بفعالية حقق مما التجارية)، والبنوك الثاني (صندوق الحسن التمويل ومصادر المغربية الخبرة في مجذرا

وجرد األداء على التركيز خالل أنه من نؤمن نحن أحيانًا.“ يخضع للنزوات مانحين تمويل على االعتماد

البشرية الموارد رعاية تحت العالمية، الدراسية الحلقات في اإلنجازات تلك لعرض واهتمام بدقة الفرص

على االعتماد منظور ساعد االمتداد. تحقيق أهداف دعم من أجل معظمها نشر أمكن حتى بعناية والمالية
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يكون وقد خبرة ومعرفة المانحين أكثر أوساط في األرجح زاكورة على التسويق من بدًال األمور صلب

في الصغر متناهي تمويل وهي مؤسسة بورا جامي ابتعدت كذلك الروحية حولهم. الهالة من نوعًا أوجد

 100،000 إلى نمت بينما األضواء عن المتحدة، الواليات  في وغيرها يوينتوس منظمة تدعمها  كينيا

زاكورة أن كذلك بالذكر الجدير ومن ذلك. من تتضرر لم وبالتأكيد استفادت، وقد وتبدو وأكثر، عميل

في لعمالئها على المجموعة (ال الهادف المعتمد اإلقراضي أسلوبها تشكيل إعادة تحاول أو أبدًا تعتذر لم

بعض  بالطبع أجروا أنهم رغم نحو الصناعة) توجه فكرهم الذين قادتها وال الصغر التمويل المتناهي مجال

األثر والكفاءة. تعزز منظمة حتى أية تفعل المجال كما هذا في المحاوالت

البنك الشعبي  أو األمانة مع العمالء أجل مباشر من بشكل عادة تتنافس زاكورة لم أن رغم الودود. التنافس  .10

على تركز الصغر المتناهي التمويل مجال في الممتازة المؤسسات هذه أن حيث ،Banque Populaire

يمكن ال مما الريفية، المناطق في جدًا بالمرة حتى فترة وجيزة ولم تتنافس العمالء من قليًال األعلى المستويات

مؤسسات تمويل ثماني أقل مع درجة وإلى هذه المؤسسات العمالء مع أجل ما من درجة تنافست إلى إنها إنكاره

النفقات. تطوير المنتجات واحتواء على إيجابي لذلك أثر كان وقد في المغرب. أصغر حجمًا الصغر متناهي

المغربية المتناهي الصغر لحركة التمويل الفكرية القيادة على األمانة مع تنافست زاكورة أن من ذلك األهم

ومبادرة غرامين/ الدولي لإلنماء المتحدة الواليات ووكالة CGAP مؤثرة مثل مؤسسات مع وعلى الشراكات

ومؤسسة رئيسية سعودية أعمال تجمع وهي الجميل اللطيف عبد مجموعة بين (تعاون الجميل اللطيف عبد

وابتكاريه طموحة زاكورة كون تصور الصعب من المغربية. والحكومة ومؤسسة روكديل بأتالنتا غرامين)،

عندما أنه معزوز بن صرح سوقها. لقد في الصغر المتناهي التمويل في مجال أخريين مؤسستين وجود بدون

مستوى رفع من بدًال األمانة مباشرة في كبير استثمار إجراء الدولي لإلنماء المتحدة الواليات وكالة أرادت

المتحدة الواليات وكالة من الدعم بعض كتحدٍّ، (تسلمت زاكورة الرفض هذا زاكورة أخذت زاكورة، وحجم

الصغر المتناهي التمويل مؤسسات بين العالقة أن وبما أألمانة). تسلمته مما قريب شيء ال ولكن الدولي لإلنماء

تكن لم أن زاكورة عنى مما درجة جيدة، إلى الجيدة انسابت بينها األفكار فإن صداقة وزمالة عالقة كانت هذه

ومن فيها. قادة زمالؤها كان التي التوجهات تلك تبني من تمكنت وإنما استخدمته توجه كل الختراع بحاجة

شخصي. وبشكل علنًا بعضًا عن بعضهم أشياء جيدة األمانة وزاكورة يقولون أن قادة بالذكر الجدير

أبطأت  عليها ركزنا التي الماضية الثالث السنوات خالل بالمائة حوالي 90 بلغ سنويًا نموًا تحقيقها بعد  
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بحلول  معنى له مستوى لوصولها نتيجة ولكن االمتداد، في من الزيادة سنويًا 35% زاكورة إلى حوالي

خالل  إضافي شهريًا عميل إلى 3400 يترجم التوسع األقل من المعدل حتى هذا أصبح 2002 عام نهاية

أعطى نسبيًا  األبطأ والتجمع النمو  هذا أيلول/سبتمبر 2005. إلى  2003 الثاني/يناير كانون من الفترة

مؤتمرات في متزايد ووجود الريفية المناطق في أوسع واختراق والتطوير البحوث من لمزيد المجال

اإلستراتيجية والقيم روح تبقى ولكن النمو. بخطوات األنظمة تلحق أن لإلدارة إضافي ووقت الصناعة

نفسها. هي بالمعرفة زودتها التي

CRECER الالتينية وحالة أمريكا تجربة 1-2 مربع

مع وإيجاد روابط التطبيقات املدنية حيث من قيادة وفر الالتينية أمريكا في التمويل االئتماني قطاع أن جتربة الواضح من

التمويل مؤسستي من أي حجم نصف أو 2-3 مليون، بحوالي (يقدر القليل نسبياً امتدادها معدل رغم املالية، األسواق

مثلACCION العاملية، املنطقة في الوجود الواسع الشبكات ذات أعضاء وقد قام بنغالدش). في الكبيرتني املتناهي الصغر

(WWB) للمرأة العاملية املصرفية واخلدمات  KATALYSIS BOOTSTRAP، PROCREDIT صندوق ،FINCA

ليس املكسيك، إالأنهباستثناءCOMPARTAMOS في مبساهماتمدهشةفياحلركةالعامليةللتمويلاملتناهيالصغر.

حيث (من منت والكاريبي التي الالتينية أمريكا منطقة في الصغر املتناهي من مؤسسات التمويل وجدت، إن قلّة، سوى هناك

االئتمان مؤسسة أن إال األخيرة السنوات KASHF في أو ،ACSI زاكورة، مثل مبنظمات تقارن بنسب العمالء) إلى االمتداد

الوقت في ووصفت سوق تنافسي في مضطرداً منواً حققت واعدة كمنظمة CRECER تبرز البوليفية الصغر املتناهي

نفسهإلىاالستدامة فيعملياتهاوبقيتأمينةألهدافهاومهمتهاومجموعاتها املستهدفة.

الصغر املتناهي االئتمان بإدخال ،(FFH) الفقر من احلرية كبرنامج  1985 عام تأسست التي ،CRECER بدأت

للتمويل مستقلة بوليفية 1999 مؤسسة عام أصبحت أن إلى ،1990 عام لها التابع الصحية التوعية برنامج في

وتتلخص مهمتهم التنظيمية بتوفير خدمات الفقر). احلرية من شبكة ً من جزءا زالت ما أنها (رغم الصغر املتناهي

املدنية وشبه الريفية املناطق في وأسرهن الفقيرات للنساء ومستدامة معتبرة، قيمة ذات متكاملة وتعليمية مالية

 74000 على يزيد ما 2001 إلى 31000 عميل عام أقل من من العمالء CRECER نحو منا امتداد وقد بوليفيا. في

PAR مثيرة نسبة على وحافظت ،2001 عام الذاتي االكتفاء مرحلة املنظمة وصلت وقد .2006 الثاني/يناير كانون في

.1999 عام %0,55 منذ من لإلعجاب بلغت أقل
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دون شك كان فنية ومعونة متويل صورة FFH على الفقر احلرية من الذيتتسلمهCRECER من الدعماملستمر  

في رغبتها من حوافزCRECER تنبع معظم أن الفقر من احلرية من منظمة دنفورد كريس يشرح جناحها. في رئيسياً عامالً

العاملي. الصعيد على أوساط أصحاب املصالح في وكذلك البوليفية التمويل االئتماني صناعة داخل أكثر بجدية تُؤخذ أن

لإلعجاب املثير لنموها نتيجة 140,000 عميل بحلول عام2010. إلى اخلدمة توفير CRECER األولي هدف كان  

طبيعية وتواجهCRECER حالياً حتديات األعلى. إلى مراجعتها تتم وقد في هذه األهداف النظر أعيد األخيرة، السنوات في

تطويرإستراتيجيات وخططفيبيئةحيث التيتعدالعدةللتوسعإلىأعلى: للعديدمنمؤسساتالتمويل املتناهيالصغر

إلىأنهبوجودهذا الشك ويشير دنفورد إضافةإلىإيجادواحلفاظعلىموظفنيذويكفاءة. املوارد والتمويلأمورمشكوكفيها،

املتوقعة، أو املستقبلية املداخيل إلدارة من املوظفني باإلمكان استخدام املزيد كان إذا معرفة ما الصعب من املوارد، توفر حول

وخسارة املوظفني. الزائد للعمل إلى التعرض و املوارد املتوفرة ضمن إلى األعلى التوسع
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كاشف حالة مؤسسة دراسة

بأن  إيمان على بناء بالباكستان في الهور عام 6199 الحقًا "كاشف") إليها (يشار كاشف مؤسسة تأسست

85 بالمئة  ويعيش في الباكستان. االجتماعي االقتصادي التطور تحقيق في رئيسيًا عامًال كان االقتصادي للمرأة التمكين

على  بالغة بصعوبة يوميًا، ويعيش 35 بالمئة دوالرين دخل تحت نسمة مليون 148 عددهم البالغ الباكستان سكان من

إلى  الفقراء وصول يوميًا. واحد دوالر من على اقل بالغة بصعوبة بالمئة 35% يوميًا، ويعيش واحد دوالر من أقل

هناك  سنويًا. 350 بالمئة على يزيد ما الذين يستوفون على المرابين المحليين طبيعي مقتصر بشكل االئتمان مصادر

الرهيبة المعدالت بهذه إلى االقتراض قاسية مالية صعوبات تواجه فقيرة لجأت امرأة المأساوية حيث القصص آالف

العدم. إلى أحوالها وآلت نفسها تغذي ديون دائرة في فوقعت

الباكستان.  في المنخفض الدخل ذات األسر بين لالئتمان محققة غير حاجة ماسة كانت هناك كاشف تأسيس عند

برنامج نما وقد والفقراء. العمالء تساعد ودودة الصغر متناهي تمويل منظمة خالل من هي المعونة آلية لتقديم أفضل

آذار/مارس 2006 وحافظة  عميًال حزيران/يونيو 1999 إلى 80191 في عميًال 913 من كاشف اإلقراضي مجموعة

تعمل  حكومية غير منظمة أكبر ثالث جعلها مما دوالر، مليون بلغت 57 تراكمية ودفعات دوالر مليون 13 بلغت قروض

ويبلغ الفترة. تلك عبر االستدامة المالية تحقيق كاشف من كما تمكنت الباكستان. في الصغر المتناهي التمويل مجال في

السوق. في الطلب المقّدر حجم بالمئة مجرد 8 وهو 550،000 عميل، حوالي القطاع هذا في الحالي االمتداد
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تجربة النمو

عام 2005. يزيد على 72000 عميل عام 2001 إلى ما حوالي 7000 عميل من كاشف نحو العمالء امتداد نما

المالية. 2002-2003 النمو  سنة خالل بالمئة و189 المالية سنة 2002-2001 خالل بالمئة 117 بواقع كاشف نمت وقد

عام  منذ 2 بالمئة من أقل للخطر المعرضة القروض حافظة بقيت بحيث بأسلوب إدارته تمت كاشف عمالء في قاعدة

آذار/مارس حتى أنه إال ،2003 األول/ديسمبر كانون حتى الفترة على هو الدراسية الحالة هذه تركيز أن ورغم .2001

عميل. مجموع 80259 كاشف إلى 2006 وصلت

الباكستان دولة: خلفية على سريعة نظرة ،3-2 اجلدول

(مقّدر) مليون 148 اإلجمالي السكان عدد

35% أقصى في للسكان المئوية النسبة
الفقر حدود

التمويل المتناهي  إلى من %8 يستطيعون الوصول 50 مليون، منهم أقل حوالي
مؤسسية. خالل موارد من الصغر

الصغر المتناهي التمويل على الطلب
السوق الكلي تقدير لحجم

التي غير الحكومية من المنظمات وآالف الحجم، كبيرة مؤسسة عشرة خمس
الخمسين منها سوى ال يصل أن ويتوقع الصغر المتناهي االئتمان مجال في تعمل
التوجهات االعتبار بعين األخذ مع الصغر المتناهي التمويل جهود في المعدل إلى

الحالية.

التمويل مجال في المؤسسات عدد
الصغر المتناهي

وهو إطار ،2001 عام الصغر المتناهي للتمويل المحلي القانون الحكومة أصدرت
المتناهي الصغر. للتمويل خاصة بنوك وتنظيم لترخيص قانوني تنظيمي

لمؤسسات خاصة تنظيمية قوانين
الصغر والبنوك التمويل المتناهية

كبير بشكل ساعد القطاع الفقر) إلزالة الباكستان (صندوق شاملة وجود صناديق
بفوائد التمويل كميات كبيرة من إلى طريق توفير الوصول عن التوسع على
الباكستان (شبكة فاعلة ولكن صغيرة منظمات شبكة تطوير يؤدي منخفضة.

تبادل خالل من والتعلم الممارسات أفضل تبني إلى الصغر) المتناهي للتمويل
الزمالء. العاملين

أخرى هامة عوامل
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لتناسب  منتجاتها وأقلمة والمحتملة القائمة عمالئها احتياجات تقييم على باستمرار المنظمة دأبت وقد  وقد

المتناهي والتأمين (االستهالكية) قروض الطوارئ كاشف أدخلت المجال في هذا العمالء. واحتياجات المتغيرة األوضاع

الخدمات خدود توسيع في الباكستان في المتناهي الصغر التمويل في صناعة القيادة زمام بذلك آخذة لعمالئها، الصغر

وبناء درجة الكمال وإيصالها المنتجات اختيار مثل لكاشف، النمو فترة قواعد أرست عديدة هامة هناك معالم المالية.

المنتظم إلى العمالء والتقييم أنظمة لإلنصات وبناء المانحين من طويل األمد دعم وتأمين مناسبة بشرية قاعدة موارد

الشكل بترٍو مقصود. المنظمة نمت مكانها في العناصر لوضع هذه جاٍر العمل كان وبينما العمالء. على البرنامج ألثر

الماضية. القليلة السنوات خالل كاشف نمو لخط المتنوعة المراحل يبرز 6-1
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النمو تدعم التي األساسية العوامل

على: البناء األولية لبنات احتوت لقد السريع. كاشف لنمو الخلفية األحداث بمكان تحليل أهم األهمية من

على مجلسها، وأعضاء مدرائها كبار وبالذات المنظمة حافظت تاريخها عبر والحكم. والقيادة البصيرة .1

لصياغة وإتباع دائمًا سعت فإن المؤسسة ذلك إلى إضافة إلى الفقراء. مالية خدمات تقديم التركيز على

إيصال اإلدارة على قدرة مع إضافي بشكل ذلك قوي وقد المنظمة. مع تطورت واضحة عمل إستراتيجية

معها تكلمنا أطراف ثالثة أكدت وقد المؤسسة. طبقات كافة عبر المركزية وبصيرتها وقيمتها كاشف مهمة

عن دور خاص بشكل وتحدثوا الصغر كاشف بالتمويل المتناهي لموظفي العاطفي متكرر االلتزام بشكل
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من مؤسسة يجعل الذي ما سؤال وعند للمنظمة. واإللهام المحركة القوة وكونه المحوري التنفيذي المدير

الدولي البنك الصغر في المتناهي التمويل مجال في خبير وهو راسموسن ستيف بارزة قال مؤسسة كاشف

األول“. اليوم الرؤية المطلق منذ ”وضوح إنه

تم للمجموعة، التي اإلقراض منهجية كاشف تستخدم من المنتجات. بسيط على مجال المنهجية والتأكيد  .2

مضمون جنوب في خاص بشكل وتبدو مناسبة الماضية، سنة الثالثين عبر تنقيتها وتحسينها على العمل

ثالث سنوات فترة خالل المدنية. في المجتمعات تكرارها واستخدامها ويسهل بسيطة شرق آسيا. المنتجات

للمنتجات مقاييس لوضع الوقت من كبيرًا قدرًا المؤسسة  تضمنت المؤسسة، مستوى رفع عملية سبقت

على كذلك  وركزت  الدخل، قليلة المجتمعات في المرأة متطلبات لتحقيق األولى بالدرجة صممت التي

عديدة تغييرات إجراء تم النطاق الواسع التحليل هذا على بناء الفروع. مستوى على للدراسة مقاييس ضع

عمالء بين التأمين خدمات على كبير طلب هناك مثًال، أثبتت البحوث أن اإلجمالي المعروض. المنتج في

التأمين منتج تدخل الباكستان المتناهي الصغر في أول مؤسسة للتمويل كاشف كانت لذلك ونتيجة كاشف،

إضافة كاملة القرض رصيد قيمة على طريق التأمين العميل عن موت خطر يغطي الذي الصغر، المتناهي

ركزت المركزية المنتجات أنه بعد اختبار مجموعة الموت. إال عند لألسرة تتعلق بالجنازة فوائد إلى تقديم

نموها. أثناء فترة للجميع" واحد "مقياس بشكل المساعدة تقديم على توجه المنظمة

تمويل  مؤسسة أية مضمون تعتبر أساسية في الناحية هذه أن عالية للحافظة: رغم نوعية الحفاظ على .3

عام  باستثناء أنه يبرز  7-1 الشكل بسرعة.  النمو محاولة عند وحرجة أساسية أنها إال الصغر  متناهي

العام 2000 أمر مهم حيث أنه  حالة فهم 2 بالمئة. من أقل للمخاطرة المعرضة كاشف حافظة كانت ،2000

القروض كان دفع إلقراضها. األموال إلى الوصول حيث من بشدة محددة المنظمة كانت السنة تلك خالل

من العمالء العديد بدأ وكما كان متوقعًا أنه حيث المنظمة، سلبي على مصداقية بشكل هذا انعكس متقطعًا و

للعمالء احتياجات االقتراض لمجابهة كافية سيولة على الحفاظ أهمية قروضهم. تسديد دفعات التوقف عن

الصغر، المتناهي تمويل مؤسسة تطور مرحلة من مرحلة أية في حتى أو النمو، مضمون في المؤهلين

للعيان. واضحة
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الصغر  المتناهي التمويل مؤسسات من ألي يتسنى حتى مركزية. ال العمليات وجعل اإلدارة تعزيز عمق .4

هامًا. رعاية وتدريب تحديًا والمهارات الكفاءات عالية من اإلدارية ثاني
ِ
خط تطوير يصبح بسرعة تنمو أن

بناء لبنات هي العميقة واألخالقيات القوية المؤسسة وغرس القيم داخل من الترفيع على والتركيز الموظفين

ال عمليات وإنشاء العليا اإلدارة قدرة بشكل خاص على تعزيز كاشف ركزت مستدام. وقد نمو لضمان هامة

مسؤولية بهم أنيطت كاشف)، في مدراء مناطق (يسمون الميدان مشرفين في موظفين إدخال خالل من مركزية

النوعية وعلى وجود إدارة على قوي تركيز المناسبة“. وقد ُضم إلى ذلك والضوابط ”الالمركزية رؤية إدراك

أساسي البشرية الموارد إلدارة قوي نظام أهمية أن الدافع المستويات. كافة على لألداء وشفافة واضحة أهداف

المرحلة هذه في المقدمة. في تكون أن يجب والتطور والنمو الموظفين تعلم احتياجات حيث نامية مؤسسة ألية

المؤسسة. داخل من الموظفين ترفيع إستراتيجية خاص بشكل كاشف اتبعت

تكون  أن الصغر المتناهي للتمويل مؤسسة ألية من األساسي المناسب. والتسعير االستدامة على التركيز .5

قياسه عند أكبر درجة إلى حرجًا يصبح وهذا المؤسسية. االستدامة لعمالئها إضافة إلى رؤية واضحة لها

ينظر زال ما بالذات، الباكستانية في البيئة فيه. تعمل الصغر الذي المتناهي التمويل مضمون خلفية أمام

حاولوا السياسة صانع حتى خيرية22. شبه أداة أنه على العديدين قبل من الصغر المتناهي التمويل إلى

كاشف اضطرت التي التحديات أول كانت لذلك نتيجة الخيرية. الفقر/األعمال برنامج إزالة وضعه ضمن

سنتين فترة إنهاء بعد سنوات خمس خالل مستدامًا البرنامج من تجعل لخدماتها استيفاء سعر مواجهتها إلى

السوق داخل مالية راسخة ممارسات وضع من البرنامج هذه اإلستراتيجية مكنت وقد والبحوث. العمل من

الزمن. مرور مع الجديدة المالية مواردها وبناء
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متبادل بشكل مفيدة عالقات طويلة األمد تطوير مضمون في الدعم وأموال للمنح األمثل االستخدام ضمان .6

من  أهم هناك تكون ال وقد األولية، المراحل في المنح وأموال التدريب/التّعرف توفر فرص المانحين. مع

ووزارة آغا خان مؤسسة مثل مانحين من األمد والدعم اإلستراتيجي طويل غرامين، بنك من المقدمة تلك

النمو لفترة األساسية البنية وإنشاء قدراتها الداخلية من بناء كاشف تمكين في حرجة كانت الدولية، التنمية

عن المسؤولية المنظمة  يحمل الذي  المانحين، طرف من البعيد المدى على  دعم أهمية وجود السريع.

المسؤولية المنظمة بتحميل ربطها خاصة عند كاف، بشكل التأكيد عليها يمكن ال األوسع الصورة أهداف

الوقت هذا وفر الفصل، هذا في قبل من ذكر وكما الفقر. على تركيزها على والحفاظ األدنى المالي للحد

كذلك  أهميته CGAP له دور األموال. جمع من بدًال قضايا تخص العمليات على التنفيذي للتركيز للمدير

توفير عن طريق المستويات كافة المالية على للشفافية قوية قويًا وحاجة ماليًا عزز انضباطًا أنه حيث

تعزز أن عليها أن كاشف كان كانت العالقة في هذه الخطوة الهامة النمو. فترة قبيل إلى كاشف منحة مرنة

تمكين المنظمة فعليًا يمكنهم للمسألة الصحيحة األدوات يملكون الذين المانحون – المالي وأداءها امتدادها

عالقة المنظمة كان واإلبداع النمو حفزت التي األخرى االبتكارية العالقات ومن أكبر. بسرعة النمو من

كاشف (تسلمت المحلية بالعملة األمد قروض طويلة الوصول إلى خالل من غرامين مؤسسة مع المستمرة

تعزيز  على  ساعد الذي األمر  2002 الكبير عام االعتبار ذات ”الرائد“  غرامين  جائزة مؤسسة كذلك

عالميًا). سمعتها

طريق  عن عمالئها إلى هذه المعونة لم تمرر المنظمة أن هنا نالحظ بمكان أن أنه من األهمية إال  

مؤسسية  قاعدة مشارك لبناء مال رأس شبه شكل على استخدمتها وإنما السوق من أقل فوائد نسب توفير
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هي قياس ذلك طرق إحدى للفقراء. ثقافة تنظيمية متماسكة مناصرة وتطوير واإلجراءات النظم ولتحسين

المشارك. المال رأس قاعدة بناء تم وكيف السريع النمو فترة خالل الكفاءة مؤشرات تعرفت كيف مالحظة

العمليات  في االكتفاء الذاتي من بالمئة 120 تحقيق من تمكنت المنظمة أن أعاله نالحظ الرقم راجعنا إذا

إلى 21  سنة 2000  بالمئة  72 من مصاريفها اإلدارية إلى خفض إضافة ،2003 عام بحلول (OSS)

الدخل نما وقد عدة. على جهات اإلنتاجية في مكاسب خالل من الذي يمكن إدراكه األمر ،2003 سنة بالمئة

حوالي  مجموعة إلى ما ووصل 240 بالمئة مقدارها سنوية بنسبة نفسها الفترة خالل القروض المتأتي من

مساهم“. رأسمال ”شبه على شكل البرنامج في إعادة نشره يمكن دوالر، مليون
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منتجاتها  تطوير على كاشف ساعدا العميل على والتركيز اإلبداع قوية. تعلُّم مبادئ وإنشاء العميل إسعاد .7

في مجاالت رائدة كاشف دائمًا كانت الباكستان في تنافسيًا. مسبقًا أعطاها العميل، مما لتناسب متطلبات

الصغر المتناهي  التأمين على التجارب إجراء في سوقها في األولى كانت هي مسبقًا ذكر  كما عديدة.

قروض توفر  باكستانية الصغر المتناهي  تمويل  مؤسسة  أول  تكون سوف  وقريبًا الطوارئ، وقروض 

يتطلب بدوره  الذي المخاطرة، من معين قدر على  ينطويان والتعلم  اإلبداع لعمالئها. المسكن لتحسين

صبور" مال "رأس  الستثمار واالهتمام المصالح أصحاب طرف من األمد بعيد واستعداد قوية قيادة

في الصغر المتناهي للتمويل الرئيسية المؤسسات مع األمد عالقات بعيدة كاشف وقد أنشأت وفني). (مالي

وإجراءاتها  وسياساتها أنظمتها تحسين لدعم بنغالدش) في ASA و غرامين بنك فيها (بما أخرى أسواق

غرس المنظمة لثقافة المركزية األمور  ومن  العجلة. اكتشاف إعادة  على الموارد تبذير يتم ال حتى
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أصحاب مع بأسلوب مفتوح فيها واالشتراك المؤسسية األخطاء من والتعلم لإلدراك الضروري التواضع

لتوسعها باإلعداد قامت جيد بينما بشكل خدمتها كاشف من الناحية هذه نؤمن أن نحن واالهتمام.  المصالح

وإطالقه. الطموح

المالئم موقعها على واضح تركيز على كاشف إدارة حافظت السوق. عليه في مرّكز مالئم موقع تأسيس  .8

المنخفض“. الدخل ذات األسر في ”النساء أنه على عملها خطة في بوضوح تعريفه تم السوق، الذي في

أخرى ومناطق دول في الحال هو للبرنامج. فكما الرئيسية القوة م نقاط واحدًا الواقع في كان التوجه هذا

التمويل برامج في للمشاركة أفضل استعداد لديهن وأن أكثر، عليهن االعتماد يمكن أنه  النساء أثبتت

من الفقيرة األسر إقراض كان كاشف اتبعته الذي التوجه ن إال نظرائهن الرجال. عن الصغر المتناهي

أن هذه تعتقد األسرة لم تكن إذا كامل بشكل القرض المرأة تستخدم أن على لم تصر وبالتالي النساء خالل

البرنامج في تسمح للمرأة بالمشاركة المرونة من الدرجة هذه األكثر منطقية. الفضلى اإلستراتيجية هي

نجاح في رئيسيًا سببًا ذلك شكل وقد القرض. مال رأس إنفاق يتم أين بالتبادل يتفقا أن والمرأة وللرجل

والتساع امتداده. البرنامج

جديدة  أسواق تستهدف وكيف فروع فتح كيفية حيث من تتخذه المنظمة الذي الخيار النمو. نموذج صقل .9

مناطق موظفيها في بجميع فروع إنشاء على يرتكز نمو نموذج كاشف اتبعت نموها مرحلة جدًا. عبر هام

يتسنى وحتى  منتجاتها. باستخدام  يرغبون قد  السكان  من  كبيرة  أعداد على تحتوي  أنها على حددتها 

5-10 كيلومترات.  قطرها نصف دائرة خارج العمالء عادة الفروع تخدم لم منخفضة الكلفة على المحافظة

وأهمية الكفاءة نفسه فإن الوقت في مناسب. طلب لضمان الفروع لواقع دقيقًا اختيارًا جيدًا يتطلب وهذا

مسؤوليتها. اإلقليميين والمدراء الفروع مدراء تحمل رئيسية مسألة أداة كانت منخفضة على الكلفة الحفاظ

حيث من قيست التي النفقات خفض على المستويات ساعدت المنظمة كافة على المشاركة من النسبة هذه

أن حيث مثير لإلعجاب أمر وهو عام 2003، عام 2000 إلى 21 بالمئة 12 بالمئة من اإلدارية الكفاءة

مستويات على تستقر أن بعد ما إلى كفاءتها رفع على قادرة الصغر المتناهي التمويل مؤسسات من العديد

ارتفاعًا. أكثر امتداد

تعتمد على  أموال إلى فإن الوصول الدراسية السابقة الحالة في أموال إلعادة اإلقراض. كما ذكر توفر .10

بنك تجربة ألهمتها التي الحكومة،  عملت فقد الفترة. هذه خالل حرجًا أمرًا كان إقراضها بهدف األداء
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ويعمل عام 1999. الفقر إلزالة الباكستان الدولي إلنشاء صندوق البنك مع بنغالدش، PKSF و غرامين

وأصبح في الباكستان، الصغر المتناهي التمويل لمؤسسات بالجملة إقراض شكل صندوق على البنك هذا

البياني أعاله الرسم يظهر وكما كاشف. فيها بما القطاع، هذا في لألموال الرئيسية المصادر أحد بسرعة

 PPAF من الفائدة منخفضة قروض على 2003 للمنظمة ،2002 في السنوات كبير هناك اعتماد كان

مهمًا  كان الصغر المتناهي التمويل مؤسسات نمو دور PPAF في 6 بالمئة). فائدة أساس على (تقرض

المتغيرة  االحتياجات تجاوبًا مع  أكثر لتصبح PPAF لتحسين خدمة مجال رأينا هناك في أنه إال جدًا،

الفصل. هذا خارج نطاق هو الموضوع هذا أن رغم الباكستانية، الصغر التمويل المتناهي لمؤسسات

بوضوح  تعرف مركزة إستراتيجية عمل لوجود  الحاجة  السابقة على أكدت األجزاء الجوار. النمو في  .11

النمو األهمية إلستراتيجية  شديدة النواحي من إيصالها.  ومنهجية  والمنتجات السوق في المالئم الموقع

من مرحلة األولى عشر الثمانية الشهور جدار سوق الهور. في الخطة للنمو كانت كاشف حالة في هذه

ماليين نسمة منهم ستة سكانها يبلغ وحدها الهور مدينة الهور. في أوسع امتداد على بناء ركزت النمو

بحوالي  يقدر هناك حتى اليوم الصغر المتناهي التمويل مؤسسات اختراق إال أن الفقراء. مليون من 1،2

ركزت  النمو مرحلة الثاني من النصف في الهدف المحتمل. حجم من 75،000 أسرة، أو حوالي 31 بالمئة

على السيطرة مما يحافظ على الهور، من قريبة كانت أخرى ومقاطعات جديدة أسواق على دخول المنظمة

بعيدة. عمليات إدارة مع تأتي لمخاطر تعرضها وتحديد النفقات

حالة  دراسة عند أثيرت التي القطاعية. النقطة والشفافية الباكستان في الصغر المتناهي التمويل شبكة .12

الصغر. التمويل المتناهي مبادئ توفير بنفس تؤمن ودودة منافسة يكون هناك أن من المهم أنه هي زاكورة

التي (PMN) الصغر الباكستانية المتناهي التمويل شبكة خالل من كانت الباكستان في ذلك عمل طريقة

أرجاء الدولة تبادل كافة من الصغر المتناهي بدأت مؤسسات التمويل .1997 بدأت بشكل غير رسمي عام

كاشف ساعدت هذه العملية ككل. للصناعة تظهر المؤشرة العالقات بدأت ما وسرعان والتعّلم، المعلومات

وحّفزت الدولة في الصغر المتناهي التمويل لصناعة الكاملة الصورة مع نفسها مقارنة على الواقع في

أن إال الباكستان. في مضمون القطاع السريع في النمو تثبت إمكانية نموها حتى مستوى رفع على المنظمة

بإتباع لكاشف سمحت األولى المراحل في التنافس انعدام أن يؤمن اإلدارة أنصاري رئيس مجلس خوار

انتباه. تحويل وبدون كامل بتركيز اإلستراتيجية خطتها
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فاعلية أكثر بصورة مختلف وقد يكون بشكل الوضع عليه يكون أن بما كان يمكن جردة إجراء المهم من   

والعملية الفرع أتمتة إجراءات كانت المنظمة ساعدت تكون قد التي إحدى التطورات النمو. مرحلة أثناء

برمجيات (شراء برمجياتها. لتطوير جاهدة كاشف عملت بينما تأخيره تم ما وهو أكثر، مبكرة فترة في

واحدة ومقاطعة الهور نموها على اقتصرت كاشف أن لو األفضل). التوجه هو األرجح على كان جاهزة

مشاكل بعض حدوث منع اإلمكان في لكان النمو انطالقة من األولى السنة في ثالث من بدًال فقط أخرى

يجب كان كاشف بأن الجدل ويمكن النمو. من الثانية المرحلة أخرت قضايا وهي النوعية، على السيطرة

اآلخر الدرس أما تجارية. مصادر من أكثر اإلقتراض خالل المالي من مع القطاع شبكات أقوى تبني أن

الماضي، تنين أنه وبالنظر إلى منتظمة. شهرية عملية تكون أن يجب الفروع عملية فتح أن الذي يؤخذ هو

الفروع في فتح عملية تتركز أن من بدًال الذين أوصوا بذلك إلى المستشارين تستمع أن كاشف على كان

واألنظمة. على الموظفين ضغطًا كبيرًا يضع التوجه أثبت أنه هذا حيث أن في السنة، محددتين فترتين

السابق  النمو على وضمان الحفاظ والجرد التوقف سنة 2005 سنة السريع، اعترت فترة النمو بعد  

وكان هذا السنة. تلك في جديدة فروع أية خالل عدم إضافة من البرنامج تطبيق في عملية الفجوات وخفض

من وكان فترة ثالث سنوات في ثالث مرات تضاعفت الفروع عدد وحدات أن حيث خاص بشكل مهمًا

طبقة اإلدارة ضمت تحسين التي المخاطرات المؤسسية للحد من تماسكًا توجه أكثر الضروري تصحيح

من والحد بالمناطق الخاصة النواقص مع التعامل الموظفين، فقدان من والتخفيف الميدان، في الثانية

مرة مستعدة اآلن تقف المنظمة المالية. اإلدارة وتحسين الرئيسي والمكتب الميدان بين االتصال فجوات

نهاية  في تصل وأن األربع المقبلة، السنوات عبر بالمئة 50 قدره نمو بمعدل تحتفظ أن وتأمل للنمو أخرى

عام 2009. بحلول 500،000 عميل إلى المطاف

(ACSI) لالئتمان والتوفير أمهرة مؤسسة حالة

أمهرة  في والتنمية التأهيل إعادة لمنظمة تجريبي عام 1996 كبرنامج والتوفير لالئتمان أمهرة مؤسسة بدأت

في إقليم والحروب بالقحط تأثروا للذين العون لتوفير غير حكومية تأسست أصًال محلية منظمات هي و (ORDA)

 1997 عام نيسان/أبريل في االئتماني للتمويل مساهمة  كشركة أمهرة مؤسسة  ترخيص تم وقد أثيوبيا. في أمهرة

أثيوبيا. في الصغر الرئيسية المتناهي التمويل مؤسسات الوقت إحدى مرور مع وأصبحت
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الدولة خلفية أثيوبيا:

يوميًا، ويعيش 26،3  دوالرين من أقل على نسمة مليون عددهم 71 البالغ أثيوبيا سكان من يعيش 81 بالمئة  

له وبشكل بالحاجة يفي ال لهم المالية الرسمية الخدمات توفير يوميًا. واحد دوالر من أقل على فائقة بصعوبة منهم بالمئة

خدمات  يستطيعون الوصول إلى الريفية المناطق من السكان في 1 بالمئة من أقل أن إلى الدراسات وتشير سلبي. تأثير

حيث (المرابين)، ابيداري اراتا  من االقتراض كان األثيوبيين من للعديد التقليدي البديل نوع23. أي من رسمية مالية

الدولي للزراعة  الصندوق مؤخرًا أجراها دراسة حسب أنه 120-140 بالمئة، رغم بين عادة الفائدة معدالت تتراوح

سنويًا24. بالمئة ترتفع لتصل 400 أن لهذه المعدالت يمكن IFAD والتنمية

منذ  بالتجاوب. بدؤا المجال هذا في المحليون والعاملون ملحة، الصغر المتناهي للتمويل تتحقق لم التي الحاجة  

حاليًا  الصغر متناهي تمويل تعمل 26 مؤسسة هام. بشكل القطاع 1996 نما عام الصغر للتمويل المتناهي قانون تنفيذ

يبقى الطلب الهائل تحقيق فإن هذا األخير النمو ورغم عام 252005. الحال هو كما عميل 1،21 مليون حوالي خدمة في

تحقيقه. الصغر على التمويل المتناهي تناضل مؤسسات تحديًا

أحد  أمهرة، في الريفية المناطق تعمل في التي القليلة الصغر التمويل المتناهي مؤسسات من واحدة هي أمهرة  

سكان  من 30 بالمئة من أكثر أثيوبيا أن في لإلحصاءات المركزية السلطة أجرتها دراسة وجدت وقد أثيوبيا. أقاليم أفقر

من  اليوم في السعرات الحرارية استهالك من الحد األدنى المال لشراء يملكون ال 30 مليون نسمة وعددهم أمهرة إقليم

العظمى الغالبية فإن لذا السكان27. من بالمئة 87 لـ فرص العمل أمهرة وتوفر على اقتصاد الزراعة تسيطر البقاء26. أجل

أفضل في العالية والكلفة للمخاطرة عرضة وهو الزراعي، اإلقراض بالزراعة. متعلقة أمهرة قروض مؤسسة من

والمجاعات. للقحط معرض اإلقليم و البيئي التهتك من تعاني األراضي معظم أمهرة. في أكبر تحديًا يشكل الظروف،

في الضعيفة التحتية البنية فاعل. ري نظام يوجد وال الحديثة. أساليب وتقنيات الزراعة على يعتمدون المزارعون ال

في إليها الوصول يمكن ال أمهرة مؤسسة مناطق من العديد من يجعل واالتصاالت بالنقل وخاصة فيما يتعلق اإلقليم

الماطرة. الفصول
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أثيوبيا نرى  الريفية في الصغر المتناهي التمويل مؤسسات تواجه التي المروعة العوائق االعتبار بعين أخذنا إذا

ب 150،000  عام 282005 مقارنة نشط 434،694 عميل كبيرة. بوجود درجة إلى لإلعجاب مثير أمهرة المفاجئ نمو أن

فروع  عشرة من شبكة ومن خالل أثيوبيا. في الصغر المتناهي للتمويل أمهرة أكبر مؤسس ة أصبحت 2001 عميل فقط عام

دوالر. مليون توفيرها 28،9 ورصيد دوالر مليون قروض أمهرة 54 حافظة بلغت و175 فرعًا جزئيًا

أثيوبيا دولة، خلفية على سريعة نظرة ،4-2 اجلدول

(مقّدر) مليون 71 للسكان العدد اإلجمالي

تحت  الشرائية) %3،26 يعيشون (مكافئ القوة يوميًا دوالرين معدل تحت يعيشون 18%
يوميًا. واحد دوالر معدل

أقصى في للسكان المئوية النسبة
الفقر حدود

األثيوبية  الصغر المتناهي التمويل مؤسسات قبل من حاليًا تغطيتها يتم 9%  13،4مليون منها
المرخصة3

الصغر المتناهي التمويل على الطلب
الكلي السوق لحجم تقدير –

عميل مليون مجموعة 1،12 لما الخدمة تقدم مرخصة 26 مؤسسة
المتناهي التمويل مؤسسات عدد

الصغر

التمويل لمؤسسات ويسمح ،1994 عام األثيوبي الصغر المتناهي االئتمان قانون تم تبني
تم وقد التوفير العام. أموال وتنشيط جمع وكذلك الصغر متناهي ائتمان الصغر توفير المتناهي

.1994 عام منذ عديدة مرات القانون تعديل

لمؤسسات خاصة تنظيمية قوانين
االئتمان المتناهي الصغر وبنوك

أن %9 من  أمها من أثيوبيا". يذكر تجربة العمالء: من كبير عدد إلى للوصول الصغر المتناهي التمويل مؤسسات نمو "إدارة (دكتوراه) والداي أمها،
بذلك  المؤلفون يصل عميل. 1،21 مليون مجموعة ما إلى تصل والتي والعشرين المرخصة الست المؤسسات الصغر تحققه المتناهي التمويل على الطلب

نسمة. مليون 13،4 حوالي إلى يصل الصغر مجال التمويل المتناهي المقدر في السوق حجم أن نتيجة إلى
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ومثير  ثابت نمو على معدل أمهرة حافظت عام 2002 فقد قمة بلغت 67 بالمئة معدل نموها وصل ورغم أن  

سنوات أربع فترة توسع أمهرة عبر تفحص سوف هذه دراسة حالة فإن لذا السنوات الخمس الماضية. خالل لإلعجاب

معدل تسديد على وحافظت مرات ثالث حوالي حجمها أمهرة ضاعفت تلك الفقرة خالل 2001 إلى 2005. تمتد من عام

ورغم  تحت 10 بالمئة. العمليات إدارة كلفة نسبة على حافظت أنها أكثر على األقل. ومما يثير اإلعجاب بالمئة 99 بلغ

أبريل 2006 بلغ  نيسان/ بحلول أنه المفيد مالحظة من أنه إال 2005 األول/ديسمبر كانون حتى تمتد الدراسة فترة أن

446،625 29عميًال. العمالء نحو أمهرة امتداد

ساهمت بنموها،  التي التالية العناصر لتجربتها كشفت دقيقة الفترة؟ مراجعة تلك عبر أمهرة نجاح الذي يفسر ما  

بالنجاح: المتعلقة اإلضافية العناصر وبعض

المحتملين  العمالء لعدد حدود هناك أن يبدو ال كافية. خدمة فيه تتوفر للغاية في سوق ال كبيرة طلبات .1

وال مليون30. 2،9 بلغ أمهرة إقليم في الصغر المتناهي  التمويل لخدمات المقّدر  الطلب حجم ألمهرة.

فإن حاالت كاشف وزاكورة بعكس الطلب31. هذا من بالمئة 15 امتدادها الواسع سوى تحقق أمهرة، رغم

أثيوبيا الصغر في المتناهي التمويل مؤسسات غالبية عملياتها. منطقة في جدا قليلة تواجه منافسة أمهرة

في بعض ثالثة مؤسسات أخرى وتعمل بها. والمناطق المحيطة مدنية مناطق في األولى بالدرجة تعمل

10،000 شخصا.  حوالي يبلغون لعمالء مختلطين الخدمة تقدم ولكن أمهرة، مثل نفسها القطاعات من

أجريت استطالعات وتقترح الريفية. االمتداد في المناطق من حد أقل لديها واالئتمان التوفير تعاونيات

.327000 من أقل هو أمهرة إقليم في التعاونيات هذه في للمشتركين مؤخرًا أن العدد اإلجمالي

أمهرة.  مع الحالة تكن لم تلك أن إال وعدم الكفاءة، بالنمو المعّوق أحياًن المنافسة متعلق فقدان أن رغم

للوصول نفسها دفع في مستمرة وهي الكفاءة بدرجة كبيرة من أمهرة عملت أهمية لها منافسة غياب ففي

خدمات الضغط الخارجي لتوفير نوع أن ووقع أكبر. وتثبت أمهرة أكثر العمالء وبفاعلية من المزيد إلى

حالة تعامل أن أمهرة يبدو الداخل. من كذلك يمكن توليدها المنافسة، عادة توجدها أعلى التي وبكفاءة أفضل

وضع خالل عمليات من إلى الفلسفة هذه حولت أمهرة هزيمته. وقد يجب "منافس" أنها نفسها على الفقر

والنمو. اإلبداع لدفع متحّدية وأهداف واضحة إستراتيجيات
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مهم أمر مهمة مشتركة الموظفون الملتزمون تبني الموظفين. دفع لدى وقوة مشتركة والتزام بصيرة  .2

زاكورة مع الحال هو كما استثنائية.  حالة ليست  أمهرة و الصغر.  المتناهي للتمويل  مؤسسة أية لنجاح

غضبهم مجتمعاتهم في  الفقر يثير  و طويلة، لساعات خاطر طيب عن  أمهرة موظفو  يعمل وكاشف

على الموظفون األوضاع. هذه تحسين على الصغر المتناهي التمويل بقدرة وإيمانهم المتواصل األخالقي

المتناهي التمويل مؤسسات جمعية مدير أمها والداي الدكتور يصفه بما يتشاركون المنظمة مستويات كافة

جدًا. عاٍل مستوى على األداء توقعات توضع حيث ألمهرة الواسعة" الرؤية األثيوبية على "أنه الصغر

طموح  هدف على يرتكز األول/ديسمبر 2005 كان كانون بحلول عميل 434000 إلى الوصول إنجاز

خالل  الهدف هذا لتحقيق محفزة بأكملها المنظمة أن يبدو التاريخ. ذلك بحلول عميل 600،000 إلى  للوصول

.2006 عام

األثيوبية  الحكومة قبل من 1994 عام صدر الذي الصغر المتناهي التمويل قانون تنظيمية. بيئة تمكين .3

في الدولة. بأكمله المتناهي الصغر أمهرة وإنما لقطاع التمويل لمؤسسة ليس فقط للنمو، أنه أساس أثبت

وإنما الصغر المتناهي االئتمان بتوفير فقط ليس الصغر المتناهي التمويل مؤسسات كلف الجديد القانون

لترخيص المال رأس مقبول من حد البنكية. أدنى التحويالت وقبول وإعداد العامة بتحريك أموال التوفير

بمبلغ 20  ذلك قارن الجديدة. المؤسسات إنشاء لتشجيع دوالر) 23،256) بّرر 200،000 ب حدد مؤسسة

تمويل متناهي الصغر)  (مؤسسة بنكية غير تمويل شركة دوالر) مطلوبة لتأسيس 500،000) مليون برر

في والمبيعات. الدخل ضرائب دفع من اصغر المتناهي التمويل مؤسسات إعفاء عن أعلن كما الهند. في

مجالس مؤسسات  إلى مناسبة فائدة معدالت تحديد مهمة وتم تفويض سقوف نسب الفائدة، رفع تم 1998 عام

المركزي  البنك أصدر 2002 عندما عام إضافي بشكل القانون تسهيل تم كما الصغر. المتناهية التمويل

معدل ومخفضًا إلى سنتين القرض المسموح بها شروط سقوف القروض، ممددًا زاد من توجهًا األثيوبي

بالمئة. إلى 3 7 بالمئة من اإليداعات على المدفوع األدنى الفائدة

الصغر  المتناهية التمويل لمؤسسات من الممكن جعلت التنظيمية المساندة البيئة أن الواضح من أنه رغم  

يمكن الصغر المتناهي التمويل قانون في نواٍح عدة زالت هناك ما النمو في وتستمر تعمل أن أمهرة مثل

حددت األثيوبي المركزي للبنك من اإلطار التنظيمي نواٍح معينة بأن يناقشون العديد وتحسينها. تعديلها

رغم للمودعين، يدفع الذي الفائدة معدل من الحد األدنى مثًال، الصغر33. المتناهية المؤسسات خدمات مجال

التمويل لمؤسسات صعبًا األمر يجعل مما بشكل كاٍف زال مرتفعًا ما من الدول األخرى، العديد من أقل أنه
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تفقد من المؤسسات فإن العديد مصاريفها. نتيجة لذلك مناطق بعيدة لتغطي تعمل في الصغر التي المتناهي

القصوى البالغة المفروضة القرض فترة كليًا. إليها الوصول يصعب والتي األبعد المناطق دخول من الهمة

المستحيل من يكن لم إن الصعب من كذلك تجعل ،2002 سنة واحدة سنة من تخفيفها تم والتي سنتان،

التنظيمي يعتبر اإلطار المطاف نهاية في ولكن إسكانية. قروض توفير الصغر التمويل المتناهي لمؤسسات

الصغر. المتناهي التمويل لتشجيع طرف الحكومة من التزامًا ويعكس جيد بشكل تقدميًا

نمو  في حرجًا  عنصرًا كانت التوفير أموال وتحريك جمع القدرة على التوفير.  أموال وتحريك جمع .4

480000 عميل،  على يزيد ما إلى التوفير خدمات حاليًا توفر أمهرة لإلعجاب. المثير أمهرة  مؤسسة

عام 2002  في مليون دوالر. 29 حوالي قد بلغ رصيد التوفير كان ،2005 كانون األول/ديسمبر وبحلول

من  هامًا جزءًا مّول وبالتالي أمهرة، مؤسسة موجودات مجموع من 44 بالمئة اإليداعات إجمالي شكل

من هامة درجة أعطاها النمو لتمويل التوفير على الشديد أمهرة مؤسسة اعتماد القائمة. قروضها حافظة

التوفير أمهرة "ترى قائًال: الموضوع شرح ميكونن يليويم ويسون التنفيذي أمهرة مدير المالي. االستقالل

وطلب بسهولة، متوفرًا ليس التجاري التمويل البعيد. المدى على للتمويل الوحيد المستدام المورد أنه على

له"34. النمو المخطط لتمويل األموال من المزيد إلى أمهرة وتحتاج كامل، بشكل تحقيقه يتم ال العمالء

السيد يونس تعبير الدكتور كرر للنمو، الضرورية المسبقة الشروط حول الشخصية المشاركة بآرائه عند

وإيجاد اإليداعات قبول الخارج. من تأتي األموال "ليس من الضروري أن قال مؤخرًا: ويسون عندما

الصحيحة“. اإلجابات هما بذلك] [للسماح تنظيمية سلطة

في عملية  المانحين لتمويل المال المساهم. الدور الهام لرأس إستراتيجي وضخ المانحين من تمويل سخي .5

9%
3%
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رأس  يأتي من أمهرة تمويل 43 بالمئة من يظهر أن حيث – أعاله الشكل في جليًا يظهر أمهرة مؤسسة نمو

قبل  التبرع به من يجري المال رأس شكل على القيمة 60 بالمئة من هذه من أكثر المساهم. ويأتي مالها

،(UNDP) المتحدة اإلنمائي األمم وبرنامج (SIDA) السويدية الدولية التنمية وكالة مثل دولية هيئات

عبر العديد من المانحين قبل من بدعم مستمر أمهرة تمتعت األثيوبية. وقد الوكاالت من عدد إلى إضافة

ماليين  6 قيمتها حوالي بلغت منح التي وفرت (SIDA) السويدية الدولية التنمية وكالة أهمها السنوات،

فقد الذاتي االكتفاء حد ووصلت نمت أمهرة مؤسسة أن  وبما الماضية. الثمانية السنوات خالل  دوالر

مع المانحين الذين تأتي وثيقة عالقة على أن أمهرة حافظت متوقعًا. إال كان كما المانحين تمويل انخفض

القدرات. بناء لدعم واسع بشكل تمويل شكل على معونتهم اآلن

أمهرة  والية حكومة مع الوثيقة  عالقاتها من أمهرة مؤسسة استفادت اإلقليمية. الحكومة من الدعم  .6

أخرى  حكومية غير منظمات تملكها الباقية (الـ 75 بالمئة المنظمة أسهم من 25 بالمئة تملك التي اإلقليمية

عكس  في الحكومة أولوية 2001 أن عام األثيوبية الريفية التنمية إستراتيجية نصت وقد تنموية). وجمعيات

االكتفاء نحو الداخلي الصغر، بتوجهه المتناهي والتمويل الدولية المعونة االعتماد على في الثقافة المحلية

مؤسسة أمهرة أصبحت لذلك الرؤية. نتيجة لتحقيق من اإلستراتيجية هام كجزء ظهر الدخل، وتوليد الذاتي

لتوفير الحكومية الوكاالت استعداد كان الحلف هذا فوائد إحدى والمحلية. الفيدرالية للحكومة شريكًا رئيسيًا

الفرعية. للمكاتب كفروع الستخدامها أمهرة مبانيها لمؤسسة

كهذه تشكل  حميمة عالقات أن الحكومة إال مع عالقتها من بوضوح أمهرة استفادت مؤسسة أن رغم

مرات اإلقليمية الحكومة حاولت أمهرة، في الوحيدة الصغر المتناهي التمويل مؤسسة كونها تحديات.

في المحلية الحكومة وفرت المثال سبيل على برامجها. لتنفيذ كوسيلة أمهرة مؤسسة تستخدم أن عديدة

أثبت هذا أن ورغم الزراعية. المدخالت على يرتكز قروض برنامج إلدارة أمهرة إلى الماضي األموال

القروض) أدت المحلية ضمنت الحكومة أن (حيث أمهرة لمؤسسة المخاطر قليلة مربحة  كونه مغامرة

استقالليتها. وأضعفت من المستهدفين أمهرة بعمالئها اهتمام بعض تحويل إلى أيضا

الضغط  هي الحكومة الوثيقة مع لعالقاتها نتيجة أمهرة مؤسسة تواجهها التي األخرى من التحديات

وهي  المتناقص)، الرصيد على (تحتسب 18 بالمئة أمهرة حاليًا مؤسسة تستوفي الفوائد. المتعلق بمعدات

باستمرار تدافع أمهرة إدارة فإن ذلك رغم الدولية. الصغر المتناهي التمويل بمؤسسات قيست ما إذا قليلة نسبة
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للفقراء. بالنسبة جدًا مرتفعة تعتقد أنها التي وغيرها، الحكومة المحلية أمام لديها الفائدة معدل عن

الفروع  جميع من انتقلت وقد استقالليتها. ثابتة للتأكيد على خطوات مؤخرًا أمهرة اتخذت إدارة وقد

تديرها. التي الزراعية المدخالت قروض عدد من كبيرة درجة إلى وخففت تقريبًا تدعمها الحكومة التي

هو الجماعي الضمان على يعتمد الذي اإلقراض نموذج الجماعي. اإلقراض  لمنهجية  المحلي  التعديل .7

الفضل أمهرة إدارة وتعطي الريفية. أثيوبيا في مناسبًا وجد الذي وهو أمهرة، مؤسسة في السائد المنهاج

الممتازة. ونسبة التسديد السريع نموها في تساهم التي الرئيسية العوامل من واحد على أنه الجماعي للهيكل

فإن للعميل يوفره أن يمكن وما الجماعي لإلقراض االجتماعي والتالحم التمكين حسنات إلى إضافة

التسديد عن التوقف ضد تأمينًا قويًا يشكل ال فهو المنظمة. صعيد على كذلك فوائد إلى األسلوب يؤدي

مع وتتعامل أن تخدم الصغر المتناهي التمويل لمؤسسة يسمح مما مكلف غير إيصال الخدمة وإنما فحسب

أقل. بكلفة العمالء من المزيد

لتحقيق  الجماعي اإلقراض منهجية تعديل على قدرتها هو أمهرة لنجاح أيضًا مماثل بشكل ومن األهمية

عقد اجتماعات أسبوعية عملية إيقاف النظام مع أمهرة مؤسسة تأقلم على من األمثلة عمالئها. احتياجات

هذا من البشر. كبيرة أعداد الناتجة عن تجميع والصعوبات أمهرة السكانية في إقليم الكثافة بسبب قلة للمركز

تحد وجد أنها وهي سياسة قرض، كل تسديد لدى توفيرهم اإللزامي للعمالء بسحب يسمح نظام إلى إضافة

العمالء. خسارة نسبة من بعيدة درجة إلى

بتوسع  المتعلقة األخرى الرئيسية النقاط من المحلية. المعرفة من واالستفادة المجتمع المحلي الدعم من .8

أمهرة مؤسسة تشكل تدخلها جديدة قرية كل في المحلية. للمجتمعات ودعمها تأسيسها هو أمهرة مؤسسة

وموظف المحترمين من القادة المحليين وأعضاء المجتمع ستة أشخاص مكونة من وتوفير ائتمان لجنة

تدريبها وإصدار ويجري المحتملين. العمالء طلبات مراجعة عن مسئولة هذه اللجنة المؤسسة. من واحد

يمتازون أنهم يعرفون ومن والنساء فقرًا، المتقدمين المؤهلين األكثر ألعضاء األولوية إلى إليها التعليمات

في فاعل أثيوبيا أرجاء كافة في الصغر المتناهي التمويل مؤسسات تستخدمُه الذي النظام هذا بصدقهم.

مجال في كعمالء تنجح أن يحتمل التي األسر أفقر الختيار بكفاءة المحلية والموارد المعرفة استخدام

يوفر أنه حيث أمهرة من لدى المرتفع التسديد معدل في كبير بشكل ساهم أنه كما المتناهي الصغر. التمويل

من فقط زيارات ليس يستقبلون بالدفع يتأخرون الذين العمالء االجتماعي. القروض ضمان من إضافية طبقة
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ال يتسلمون الذين اللجنة أفراد والتوفير. االئتمان لجنة من من أعضاء كذلك وإنما القرض موظف طرف

مما تقليديًا موظفي القروض، يتحمله الذي العمل حجم من كبيرًا جزءًا كذلك لقاء عملهم يتحملون تعويضات

جيدًا يعمل االبتكاري النظام هذا كفاءة الموظفين. وزيادة أوقات العاملين من لالستفادة ممكنة فائدة يعود بأكبر

خطرة خالل منافسة تتوقع ال مؤسسة أمهرة أن شديدة. ورغم فيها منافسة توجد ال مناطق في خاص بشكل

تعويضات دفع إلى تضطر فقد المنافسة تحتد ما عندما في مرحلة أنه تتوقع أنها إال السنوات العديدة المقبلة

اإلدارية. العمليات كلفة كبيرة إلى درجة يرفع قد خدماتهم، األمر الذي لقاء اللجنة ألفراد

منخفضة على  إنفاق نسبة على  الحفاظ أمهرة من مؤسسة تمكنت لقد  بالكلفة.  والوعي العمليات كفاءة .9

9،9 بالمئة  من العمليات على اإلنفاق نسبة انخفضت (2005-2001) السريع خالل سنوات النمو العمليات.

مايكروريت:  صرحت أمهرة، مؤسسة تقيم جرى عام 2005 عندما آب/أغسطس شهر في 6 بالمئة. إلى

هذا  بالمئة.  6 بلغت العمليات على إنفاق نسبة عن  أبلغت وقد جدًا، عالية  كفاءة تملك أمهرة ”مؤسسة

في مايكروريت شيء رأته أي على بشكل كبير ويتقدم غير مسبوق العمليات الكفاءة في من المستوى

األفريقية الصغر المتناهي التمويل لمؤسسات بالنسبة العمليات كلفة نسبة معدل الالتينية. أمريكا أو أفريقيا

فهو الكفاءة مستوى أما بالمئة35. يبلغ 25 الالتينية أمريكا وفي بالمئة، 44 ماكروريت هو حسب قياس

البعيدة والمسافات بها يقومون التي اليدوية المحاسبة حجم باالعتبار أخذنا إذا خاص بشكل بالذكر جدير

لموظفي الحاالت حمل معدل المعوقات فإن هذه رغم الميدان لمقابلة العمالء. في العاملون فيها ينتقل التي

و362005. 156-372 بين عام 2001 من ازداد القروض

Year

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2001 2002 2003 2004
0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

العملياتية الكلفة نسبة

الء
عم

ال

العملياتية الكلفة نسبة OER

O
E

R



116
الفقر من للخروج الطريق

أألّسي: بالنمو تساهم التي العوامل

تستخدم  ما قليًال الكهرباء الكلفة. باحتواء بأكملها المؤسسة مستوى على لاللتزام يعود جزء من هذا

قبل من المركبات  تستخدم ما ونادرًا  هاتف)، خطوط أو لديها كهرباء ال الفرعية األقسام من (العديد

العاملة القوى ثلثي يشكلون الذين في الميدان خاصة العاملين معقول بشكل منخفضة الرواتب الموظفين،

والتي تعويضها يتم لم التي الخدمات فإن أعاله ذكره وكما جرى ذلك إلى إضافة أمهرة37. مؤسسة في

التكاليف. خفض على كذلك ساعدت والتوفير االئتمان لجان وفرتها

وتدريب  وتوظيف اختيار على كبرى أهمية أمهرة مؤسسة العاملين وتدريبهم. تضع التوظيف واختيار .10

ظروف تجعل من المناطق الريفية في باإلنترنت والربط التحتية المواصالت والبنية انعدام فيها. العاملين

مؤسسة وجدت كهذه بيئة في تحٍد. التوظيف عملية من وتجعل جدا صعبة تجربة الميدان في للعاملين العمل

أمهرة فحسب بإقليم جيدة معرفة على ليسوا هؤالء ممتازين. ميدانيين عاملين المحليين يشكلون أن أمهرة

أقل هم ولذلك صعبة، معيشية وظروف القاسي العمل على معتادون كذلك ولكنهم المحلية والثقافة وشعبه

يتركوا المنظمة. احتماًال بأن

وتثقيفهم.  العاملين تدريب أنصار من لذلك وهي صفوفها داخل من بالترفيع عادة أمهرة مؤسسة تقوم  

لتطوير  جديد برنامج بوضع أمهرة مؤسسة قامت هذه، السريع النمو فترة بداية ومن  2001 عام في

كالتدريبات جديدة برامج ويتضمن من إعدادهم الذي يتلقونه كجزء التدريب إلى التحسن أضاف العاملين،

دورات حضور كبار الموظفين بموجبه نظامًا يستطيع أوجدت أمهرة كما على الترويج. والتدريب الالحقة

أمهرة. مؤسسة نفقة على قريبة جامعات في صيفية تدريبية

مؤهلين  أوًال كانوا العاملون لموظفيها. األداء على يعتمد حوافز نظام أمهرة أدخلت وفي الوقت نفسه

المراجعات  تطبيق 2001 تم عام أدائهم. في عن سنتين بغض النظر الرواتب مرة كل في لزيادات عادية

والبعثات الرواتب وزيادة الترفيعات الفرع. وإنجاز الفردي اإلنجاز على الموظفين باالعتماد السنوية لجميع

تطوير وبرنامج بالنتائج المتعلقة الحوافز إلى التحول هذا . األداء مراجعة مباشرة بعملية ارتبطت الدراسية

التي واسع بالقفزة وبشكل ساهم بوضوح مما أكبر، بشكل العاملة وتشجيع القوى تحفيز ساعد على الموظفين

العمالء. نحو فيما بعد من حيث االمتداد أمهرة بها قامت

المؤسس  برئاسة القوي، القدير و إدارتها لفريق الناجح بمعظم نموها أمهرة مؤسسة القيادة الملتزمة. تدين .11

باشر وقد غوبيزي. جيتانه والتخطيط الرقابة دائرة رئيس ودعم ويسن يليويم ميكونن التنفيذي والمدير
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رئيس  اآلن (وهو كاسا تاديس المشارك للمؤسس خلفًا 2001 عام تنفيذي كمدير الحالية مهامه ميكونن

وضعت عام التنظيمية التي السياسات  إلى عزوه يمكن تال الذي أمهرة نمو من الكثير اإلدارة). مجلس

يلويم ويسن خلفية أعاله. ذكر كما اإلنجاز على تعتمد حوافز وبرنامج الموظفين تدريب فيها بما .2001

في الهامة للمؤسسة. الموجودات من كانت حسابات ومدقق كمحاسب المهنية وخبرته في المالية التعليمية

قوية للقيام  خارجية ضغوطات إلى 18 بالمئة رغم من 12 بالمئة الفعلي الفائدة معدل برفع 2001 قام عام

ضروري أنه قرارًا نعتقد ولكنه متواصل بشكل للدفاع عنه اضطر جدًا خالفيًا كان ذلك. القرار بعكس

على األثر مع األمد بعيدة المالية األهداف على موازنة ويسن يلويم قدرة  التنظيمي. االستقرار لضمان

أمهرة. نجاح مؤسسة من حرجًا جزءًا كان الخارجية العميل والضغوطات مستوى

التحديات المتبقية

التحديات  أول المعوقات. من عددا تواجه أمهرة مؤسسة زالت ما لإلعجاب المثير ونموها خطواتها الهائلة رغم

هامة اإلدارية المعلومات نظم فإن السابق في ذكر كما وفاعل. مؤتمت إدارية معلومات نظام غياب إلحاحًا وأكثرها

من وغيرها الحافظة نوعية يحّد من أن يمكنه األنظمة هذه وانعدام المناسب، الوقت في دقيق للمعلومات انسياب لضمان

يدويًا السجالت ُتحفظ حيث حاليًا، يدويًا نظامًا تستخدم أمهرة مؤسسة المخاطر. إدارة فيها بما التنظيمي نواحي األداء

USAID و  من وبدعم النقص، هذا جاد بشكل أمهرة إدارة وتعي الرئيسي. المركز إلى ومنها الفرعي الفرع من وتنقل

عام 2006. منتصف أن يكون عامًال بحلول داخلي تأمل تطبيق نظام معلومات إدارية على حاليًا تعمل SIDA

إلى  للوصول هدفًا وضعت أمهرة قد المرأة. تمكين في ممكن حد أعلى إلى لرفع مساهمتها كذلك أمهرة وتناضل  

عامي  بين انخفضت العمالء من الواقع أن نسبة النساء أبدًا. الرقم هذا إال أنها لم تحقق العمالء، من النساء من بالمئة 50

أنفسهن  كانت النساء االئتمان للمرأة، لتوفير الثقافية إلى المقاومة إضافة بالمئة. إلى 29 2001 و 2004 من 28 بالمئة

األسر عن جدًا معزوالت النساء المعزولة، الريفية المناطق في خاص وبشكل مجموعات. تشكيل في أحيانًا مترددات

أحيانًا الرجال فإن بالمقابل مجموعات. معهن ينشئن اللواتي النساء من غيرهن مع اتصال لديهن ليس وبالتالي األخرى،

أكبر. بسهول مجموعات تشكيل ويمكنهم المجتمعية، بالنشاطات ويشاركون المنزل خارج يتواجدون

جميع مؤسسات  تواجهها قضية هو وإنما ألمهرة، فريدًا ليس النساء العميالت بالوصول إلى المتمثل التحدي

تمويل متناهي مؤسسة عشر ستة أكبر بين النساء المئوية للعميالت من النسبة معدل أثيوبيا. الصغر في المتناهي التمويل
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المئوية النسبة الزيادة في وتشير إلى المرأة إلى ملتزمة بالوصول تؤكد أنها أمهرة إدارة بالمئة38. 44 الصغر كانت

وأدائها  المتجدد المؤسسة التزام  على كدليل بالمئة إلى 37  بالمئة  29 من الماضية السنة  خالل النساء من للعميالت

هذا المجال. المتحسن في

واالعتماد الذاتي  السياسات واقع مع تتناسب وضع نسبة فائدة في هامة تحديات تواجه أمهرة زالت ما أخيرًا

المتعلق  الوضع باالعتبار إذا أخذنا أنه، إلى 1996 دراسة أجريت عام أشارت وقد المالية. وصحتها األمد للمؤسسة بعيد

أخرى دراسة وتقترح مناسبة39. تعتبر المئة في 35-30 قدرها سنوية نسبة فائدة فإن الريفية في أثيوبيا التحتية بالبنية

في تستمر أن إلى أمهرة إدارة تحتاج سوف بالمئة40. بين 30-20 ما إلى نسبة الفائدة أمهرة ترفع 2000 أن عام أجريت

والحفاظ انخفاض كلفة المعامالت الحفاظ على ضمن أمور أخرى، خالل، من الضغوط هذه جميع لموازنة بجد العمل

الحكومة. من االستقاللية على

القوة  نقاط أعظم من أن واحدة حيث وغيرها التحديات هذه تواجه سوف بأن أمهرة معقولة بثقة نشعر نحن  

أخطائهم إخفاء يحاولون  ال واإلدارة العاملون الصادق. الذاتي التقييم خالل من للتحسين  المستمرة متابعتها عندها 

ليس للتغلب قدرتها للتعّلم. كفرص واستخدامها مباشرة معها التعامل يحاولون وإنما الخارجية األطراف وتقصيراتهم من

على  شاهد سنوات ثمانية خالل عميل 400،000 أكثر من إلى للوصول وإنما الريفية أثيوبيا في العمل معوقات فقط على

لإلعجاب. المثيرة المؤسسة هذه مستقبل على جيدًا ينعكس مما عندها، التعّلم وثقافة قوتها

النهاية:

تحقيق  الزمن لضمان مرور مع عليها يمكن التغلب بحلول تنادي مطالبة فقر أزمة تعتوره في عالم نعيش نحن  

البحث من متنامية مجموعة في ضد الفقر كإستراتيجية قوية الصغر برز التمويل المتناهي لقد التنموية لأللفية. األهداف

المتناهي للتمويل يمكن صحيحة بطريقة إدارته جرت إذا والمجتمع. العمالء مستوى على عليها التأثير التجريبي على

أهمية تصبح الخلفية هذه أمام أفضل. لحياة الفرص لها يوفر وأن الفقيرة تواجهه األسر الذي الحرمان يزيل الصغر أن

تنموي اختراق إستراتيجيات تحسين وتوسيع أثناء حتى حرجة، عالمية الصغر أولوية المتناهي التمويل مستوى رفع

للنمو مثل المستعدة الصغر المتناهي التمويل مؤسسات تحديد هذه. مع مضاعفة نتائج لتعطي منها العديد أخرى تعمل

تكون األخرى، يجب أن المؤسسات من قبل عملها لخطط اإلستراتيجي والدعم الفصل، هذا عرضها في جرى تلك التي

المنتجات وتحسين تنقية واالستمرار في سياسية ممّكنة بيئات كذلك إيجاد األساسي ومن الجهد. لهذا المركزي الجزء
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لهم الالعبين من العديد الرئيسيون. المستفيدون هم  فقرًا األكثر يكون أن لضمان االمتداد عمق إلى إضافة  المقدمة

أصحاب من السبع التالية المجموعات في تلخيصها الفصل تم نتائج هذا مضامين العملية. هذه في دعم يلعبونها أدوار

واالهتمامات: المصالح

أن وقيادتها المتناهي الصغر مؤسسات التمويل على يتوجب المتناهي الصغر. التمويل مدراء ومجالس  .1

التمويل حركة داخل الفصل وتلك الموجودة هذا دروس بعين االعتبار آخذة النمو، على قدرتها بدقة تقيم

بعض لها وفي واالهتمام التابعين أصحاب المصالح مثل لكي تفكر جهدا تبذل أن عليها الصغر. المتناهي

مع تركيزًا فرديًا يتطلب السريع النمو السريع. بالنمو تبدأ عندما المنتجات في اإلبداع تجمد أن الحاالت

األهم، هي تبقى أن يجب والمحتملين الحاليين العمالء احتياجات ضرورية. االلهاءات الغير التقليل من

الصغر المتناهي التمويل أن مؤسسات حدود يكون أولوية إلى أن فقرًا يجب لألكثر الفاعل واالستهداف

التنموية لأللفية. األهداف  إنجازات لدعم جانبًا وضعت التي المصادر من الفوائد في تساهم ألن تسعى

التخطيط خالل من المساءلة وتوليد مناسبة وبضوابط مركزية ال القرارات وجعل اإلدارة، تدريج مهمات

الثالث. الدراسية الحاالت في وردت أمور هي المتتابع

أولوية المتناهي الصغر للتمويل مناسبة سياسية بيئة يكون إيجاد أن يجب السياسة. وصانعو المنظمون .2

األساس عن حيث من مختلف الصغر المتناهي التمويل أن إدراك الفقر. يتأصل حيث الحكومات جميع عند

هناك بالمعرفة. التنظيمية السياسة صنع أن يزود يجب رئيسية عديدة نواٍح من التقليدية المصرفية األعمال

ضع حد هذا الفصل. يجب في دراستها جرت التي المؤسسات تحتضن التي دول كتلك فرص التعلم من

فيه الجيدة، بما الصغر التمويل المتناهي لمؤسسات التمويل تأمين تحول دون التي المنطقية للمعوقات غير

أال يجب الصغر مؤسسات التمويل المتناهي نسبيًا والتي تستوفيها أسعار الفائدة المرتفعة . المودعين أموال

الصغر المتناهي التمويل مؤسسات جمع تتمكن أن لضمان الجهود بذل يجب نفسه الوقت وفي تسييسها، يتم

الحصول كلفة للتناسب مع معدالت الفائدة وتخفيض العمل في الكفاءة تحقيق معقولة من زمنية فترة خالل

مستدامة ماليًا. والبقاء األكثر على بالمئة 18-15 ل باإلضافة األموال على

األلماني  والبنك Citigroup البنوك مثل أسلوب التجاريون الممولون يتبع المالية. يجب أن المؤسسات .3

من  مستفيدين الصغر، المتناهي التمويل في فرص الستكشاف أعمال مجموعات بإنشاء ICICI وبنك

اعتبارات على التأكيد يكون أن يجب ذلك. أمكن حيثما الخيرية استثماراتهم في تعلموها التي الدروس
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معقولة. أرباح وتحقيق سابقًا والفقيرة الفقيرة األسر  مع عالقات إنشاء  فيها بما األمد، بعيدة األعمال

لتطوير قاعدة األولي الوسيلة الصغر المتناهي للتمويل متخصصة مؤسسات مع التحالفات تكون أن يجب

المال لالستثمارات برأس الحاجة القرض بالجملة. دور المالية أحيانًا المؤسسات تلعب بحيث هذه العمالء

مصادر من الصغر المتناهي التمويل لمؤسسات المستمر واإلقتراض النمو لضمان جدا مهمة المساهم

تسعى أن يجب العميل. إلى الكلفة في التوفير إليصال الصغر التمويل المتناهي مدراء تجارية، واستعداد

المساهم المال  رأس لتوفير أساليب عن للبحث االجتماعيين المستثمرين إلى المالية، إضافة المؤسسات

ونسبة معقولة معقولة أرباح يتطلب دفع وهذا الربح. إلى تسعى الصغر التي المتناهي لمؤسسات التمويل

بأن الضمان على التمويل خبراء أفكار نركز بحاجة ألن نحن الخروج. إستراتيجيات حول الوضوح من

بهذه المعامالت. هو منخرط لكل من األدنى الحد تتعدى ال النقدية المخاطرات

دعم مرن  توفير على الشخصي التمويل إلى إضافة الرسمية المعونة تتركز المانحة. يجب أن الهيئات .4

االستثمارات من وغيرها في العمالت المخاطر وإدارة والتطوير المنتجات والبحوث في واإلبداع لألنظمة

الحاالت في وخاصة للنمو، الجاهزة الصغر المتناهي التمويل مؤسسات وتأثير نمو في األمد المهمة بعيدة

إيجاد األخرى األولويات من تكون أن كما يجب مالية. من مصادر المال لرأس القروض فيها التي تتوفر

بنغالدش مثل إيجابية  أمثلة  وإبراز نامية دول في السياسة صانعي مع الحوار خالل  من ممكنة بيئات

والمغرب. وأثيوبيا والباكستان

التحديات  ومعالجة تبرز، التي بدأت الصغر المتناهي نجاحات التمويل الصحفيون يغطي أن اإلعالم. يجب .5

إثارة تستطيع التي الفائدة لمعدالت البسيطة التغطية فكرية. معالجة النموذج لهذا األحرى والمعوقات

التمويل الحتماالت الزائد الترويج  تجنب يجب كما تجنبها، يجب الصغر المتناهي  للتمويل معارضة 

الفقر. على يتغلبون العمالء جميع أن فكرة وإعطاء الصغر المتناهي

اكتشاف نفسها  التي أعادت تلك أو التمويل المتناهي الصغر مؤسسات جديد من جيل الباحثون. توثيق أثر .6

ونشر البيانات جمع الضائعة بين الفترة ذلك فإن إلى بحثية. إضافة أولوية أن يكون يجب غرامين. بنك مثل

هذا حيث أن سنوات، بضع خالل الفصل هذا بموضوع النظر إعادة يجب منها. الحد يجب األولوية النتائج

ليست ،2006 عام منتصف حتى القضايا بشكل صحيح غطينا بأننا التغير. ورغم اعتقادنا سريع المجال

المتناهي والتمويل الفقر بين  الروابط  بعد بضع سنوات.  دقيقين  نزال  ال كنا إذا ما لمعرفة  طريقة هناك
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واإليدز البيئي التهتك  مثل األيام  هذه األخرى الرئيسية القضايا أخرى  ناحية من  و ناحية من الصغر 

فيها التمعن السكان يجب تزايد وضغوط الطائفي والنزاع المدني والتململ واإلرهاب والهجرة والحروب

أن تستخدم استخدمت ويمكن التي األساليب توثيق األخرى األولويات الدراسات. ومن موجة جديدة من في

االتصاالت خدمات توفير مثل أخرى لتحقيق أهداف الصغر/البنية التحتية/السقف، المتناهي التمويل شبكات

أطفال بين مرتفع علمي تحصيل وضمان وخدماته الصحي التعليم وتوفير العددية، الهوة وجسر الالسلكية

الكاملة. الديمقراطية والمشاركة البالغين أمية ومكافحة الفقيرة األسر

مهما في  زال ما ولكنه محدودًا دورًا الصغر المتناهي للتمويل حيث المتقدمة العام. في الدول الجمهور .7

عالمية بطريقة  يتصرف و يفكر أن الجمهور يستطيع االقتصادي، والتهميش النسبي الفقر مع التعامل

متطوعين. و كمانحين العالمية الصغر المتناهي التمويل مؤسسات شبكات من أكثر أو شبكة بمساندة

المتناهية االبتكارية أصحاب األعمال فيها يعمل منتجات إلى يتوجه دوره كمستهلك أن خالل من ويمكنه

يستطيع النامية الدول في مساهماتهم. لقاء تعويضهم ويتم القيمة سلسلة في عالميًا) أو (محليًا الصغر

الصغر المتناهية أصحاب األعمال االبتكارية مع باألعمال للقيام طرق عن يبحث أن الغير فقير الجمهور

أعمالهم، يدعمون خالل من ، الذين اإلعالم من وأفراد السياسيين ودعم تخدمهم، التي والمنظمات الفقراء

الصغر المتناهي التمويل لمؤسسات الفائدة لتوفير  تسعى ممّكنة  لبيئة تحسين آخر و حين وبين إنشاء

هذه المؤسسات. التي تخدمها واألسر على الفقر تركز والتي األخالقية

المحتملة.  قدراته أقصى يحقق أن المتناهي الصغر للتمويل أريد إذا في السنوات القادمة به للقيام الكثير هناك  

الحد  مجرد ما بعد إلى االحتمال هذا يمتد اوميديار، بيير المعروف الخيرية األعمال وصاحب eBay مؤسس بكلمات

االحتماالت الضخامة. واسع مستوى على الكامل“ والسياسي واالجتماعي التمكين االقتصادي ”تشجيع إلى الفقر من

هذا لتحقيق الضرورية األعمال الفصل. هذا في المذكورة تلك فيهم بمن واألفراد، المؤسسات أوائل قبل من تم إثباتها

والتجاوب بالسرعة للرد اآلن منا واحد كل إلى يعود معقول. األمر بشكل الصغر واضحة المتناهي التمويل في االحتمال

المتناهي  التمويل مؤسسات نمو "إدارة (دكتوراه) والداي 3 أمها، واحدة يمكن إضاعتها. لحظة المطلوبة. ليست هناك

التمويل المتناهي  الطلب على %9 من أن أمها يذكر أثيوبيا". من تجربة العمالء: كبير من عدد للوصول إلى الصغر

المؤلفون  يصل عميل. 1،21 مليون مجموعة ما إلى تصل والتي المرخصة والعشرين الست المؤسسات تحققه الصغر

نسمة. مليون 13،4 حوالي إلى الصغر يصل المتناهي في مجال التمويل المقدر السوق حجم نتيجة أن إلى بذلك
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يقعون و/أو الشرائية) القوة مكافئ حسب (معدله دوالرين يوميًا للفرد. من أقل على يعيشون الذين هؤالء الفقر إلى تعبير يشير الفصل هذا ألهداف .1
يكونوا في الشرائية) و/أو القوة مكافئ حسب (معدًال للفرد يوميًا واحد دوالر من أقل على يعيشون الذين بلدهم. األكثر فقرًا هم الفقر في خط تحت

الوطني. الفقر خط الذين يعيشون تحت من األسفل النصف
 500 أن ما بين (CGAP) الفقراء لمساعدة االستشارية المجموعة وتقدر سنة. كل تدفع الرسمية التنموية المساعدة من دوالر مليار 50 ب قدر بما .2
من  أعمق بشكل الصغر المتناهي التمويل على اإلنفاق تقدير على القدرة عدم الصغر. المتناهي التمويل إلى مليار دوالر تذهب و1،5 دوالر مليون

وإمكاناته. لإلعجاب المثير تاريخه رغم الصغر المتناهي للتمويل المنخفضة لألولوية انعكاس ذاته بحد هو هذا
.World Bank, World Development Indicators 2005 2005 العالمية. التنمية مؤشرات الدولي. البنك .3

 UNDP 1995 (III) UNDP Human Development Report 1995:iii اإلنمائي المتحدة األمم برنامج تقرير التنمية البشرية. .4
متوفرة الورقة هذه ما نعرفه" جرد الصغر: المتناهي التمويل أثر "قياس المتحدة الواليات غرامين لمؤسسة بيضاء ورقة في موثقة هذه األثر قضية .5

http://www.gfusa.org/pubdownload/~pubid=29 المتحدة الواليات غرامين مؤسسة موقع من اإلنترنت المجاني عن للتنزيل
ضريبية قوانين/سياسات إلى المصرفية األعمال وراء أنظمة بعيدًا تمتد الصغر التمويل المتناهي نمو من تحد التي األنظمة أن مالحظة يجب .6

تؤثر التي القوانين العديد من إلى إضافة المساهمة الشركات وأنظمة المالية األوراق وقانون الحكومية غير المنظمات وأنظمة المستهلك وحماية
أنفسهم. الصغر المتناهية االبتكارية األعمال أصحاب على

أمثلة أربعة هناك العمليات توسيع أو مباشرة كيفية عن هامة رؤية واكتسبت بنغالدش زارت التي الصغر المتناهي التمويل مؤسسات مئات من بين .7
لـ  التابعة الرئيسية المؤسسات إحدى (المكسيك)، وكومبرتاموس CARD (الفلبين) SHARE (الهند)، LAPD (نيجيريا) لها مثل اإلشارة تجدر
وتعمل  الالتينية أمريكا في من الخبرة بعقود تتمتع المتحدة والتي الواليات ومركزها باحترام شديد يتمتع انترناشيونال، الوسيط الذي ACCION

والهند. أفريقيا في بنشاط اآلن
كفاءات تضم ألن تحتاج فسوف التالية إلى المرحلة مستواها لرفع تخطط المنظمة كانت إذا أنه إال معينة. مرحلة إلى المنظمة يخدم قد اليدوي النظام .8

مؤسسة  تدخل عندما منتجين. ولكن أو يضم منتٍج بسيط نظام في 100،000 عميل مع يتعامل أن اليدوي النظام يستطيع آخر بمعنى التكنولوجيا.
في غاية التكنولوجيا تصبح المالية، وصحتها صنع القرار وجهات نظر من ال مركزية أكثر لتصبح وتنمو جديدة أسواقًا الصغر التمويل المتناهي

األهمية.
www.gfusa.org/ الموقف راجع الصغر المتناهي التمويل لمؤسسات اإلدارية المعلومات تتعلق بنظم مجانية ممتازة أدوات لحافظة .9

pubdownload/~pubid=24
الموقع من وتنزيلها مراجعتها يمكن والنزاع، الكوارث بعد ما أوضاع في الصغر المتناهي التمويل عن مؤتمر مجريات .10 

/http://www.gfusa.org/programs/tsunami_initiative/tsunami_conference
االبتكاري. االجتماعية األعمال لصاحب الخمس األساسية الميزات من واحدة أنها أشوكا على مؤسس دريتون بيل حددها الميزة هذه .11

UNDP 2005 UNDP Human Development Report, 2005 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج تقرير التنمية البشرية، .12
 UNDP 2005 UNDP Human Development Report, 2005 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج تقرير التنمية البشرية، .13

.SKS، Spandana، EBS، SEAP، XacBank كانت: (بالترتيب) األولى الخمس مئوية. بنسبة يقاس النمو .14
لتنمية المتحدة األمم صندوق نيويورك: مشتملة. قطاعات مالية بناء العربية: الدول في المتناهي الصغر التمويل بورجرجي. ودينا جوديث براندزما، .15

.2004 المال. رأس
غودوين غروين، وروث كوهن مونيك المغرب". في الصغر المتناهي التمويل وقانون ألمانة المعونة األميركي والتناغم: دعم "الرؤية من مقتبس .16

نيسان/أبريل 2003. المانحين الجيدين ممارسات CGAP عن سلسلة
سقوف فرض المالية لوزارة السماح عدم حاليًا)، فقط االئتمان بخدمات يسمح إال (ال اإليداعات بقبول السماح تضم: للقانون المحتملة التحسينات  .17

البنوك مثل الفوائد معدالت سقوف لنفس إخضاعها (دون تتحّول أن الصغر المتناهي التمويل لمؤسسات يسمح واضح قانون وإيجاد معدالت الفائدة
األخرى) التجارية

http://www.cgap.org/priorities/enabling_policy_ القائمة: والتوجهات اإلجراءات المثالية حول الجيد التحليل بين مصادر من .18
للمرأة،  العالمية المصرفية العمليات فقرًا"، واألكثر للفقراء المستدامة المالية الخدمات وأنظمة تشجع وإجراءات سياسات ” frameworks.html
سبحان، وشارمي كاونتس أليكس تأليف الصغر" المتناهي االئتمان يساند تنظيمي إطار إليجاد و"توصيات ،2002 الفقر" من للخروج "طريق من

www.gfusa.org/pubdownload/~pubid=6 الموقع من تنزيله يمكن 2001 (مراجع 2005)
(حوالي 21،9  مغربي درهم و 194 مليون األولى سنواتها أمريكي) خالل مليون دوالر 1،2) مغربي درهم مليون 11،6 5 زاكورة اقترضت .19

 Société Générale Marocaine de Banques, Banque Marocaine du بما فيها محلية بنوك الحين من منذ ذلك أمريكي) دوالر مليون
 Commerce Extérieur, Banque Centrale Populaire, Banque Européenne d’Investissement, Banque Marocaine du

Commerce Intérieur, Crédit du Maroc, Crédit Immobilier et Hotelier and Caisse Marocaine de Retraite
الصغر التمويل المتناهي في إبداعات الفقر: للخروج من طرق في للحد من الفقر الصغر التمويل المتناهي ”تحويل ميهان. ديفيد وجنيفر غيبونز، .20
للعديد االستثمار استراتيجية بالفائدة والمعرفة على عاد المؤثر الفصل هذا .2002 المساهمة كوماريان للنشر مؤسسة الفقر“. بلومفيلد، من للحد

رأس المال المتحدة باستثمار في غرامين الواليات مؤسسة مع اشتركت التي ،Vinod Khosla مثل الصغر المتناهي للتمويل الجدد المساندين م
.SKS ل Unitus دعمًا ومع في كاشبور الهند المساهم

http://devdata.worldbank.org/wdi2005/Section2.htm
http://hdr.undp.org/reports/global/1995/en/pdf/hdr_1995_ch3.pdf
http://www.gfusa.org/pubdownload/~pubid=29
http://www.gfusa.org/pubdownload/~pubid=24
http://www.gfusa.org/pubdownload/~pubid=24
http://www.gfusa.org/programs/tsunami_initiative/tsunami_conference/
https://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_HDI.pdf
https://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_HDI.pdf
http://www.cgap.org/priorities/enabling_policy_frameworks.html
http://www.cgap.org/priorities/enabling_policy_frameworks.html
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UNCPD/SOM و  لـِ مشاركة دراسة الصغر" المتناهي التمويل مؤسسات اختيار عند االختراق منظمات على تركز "كيف ادنغتون، مارك .21
إلى 1 حزيران/يونيو 2001. العالمي 30 أيار/مايو االجتماع في مقدمة أفريقيا. UNDP

بينما  الربح، تحقق الصغر المتناهي تمويل تخدمهم مؤسسات في الباكستان الصغر المتناهي التمويل عمالء من فقط بالمئة 40 أن راسموسن يقدر .22
بالمئة. 95 إلى بنغالدش النسبة في تصل هذه

2005 ،(2003/2004 (إحصائيات الدولية والتنمية التمويل مكتب .23
.3 ،2 ،1 مجلد اإلعداد تقرير (RUFIP) .الريفي المالي التوسط برنامج IFAD (2001): أثيوبيا: .24

إلى مقدمة دراسة أثيوبيا". من العمالء: تجربة من كبيرة أعداد إلى للوصول الصغر المتناهي التمويل مؤسسات نمو "إدارة (دكتوراه) والداي أمها، .25
Mekele، 1 – 2 آذار/مارس 2006

في  يكلف يقدر أنه االستهالك من األدنى هذا الحد يوميًا. 2200 سعرة حرارية عند الصحة العالمية منظمة تضعه االستهالك من ممكن حد أقل .26
للبالغين. شهريًا دوالرات 10 حوالي أثيوبيا

2005 ،(2003/2004 (إحصائيات االقتصادية والتنمية التمويل مكتب .27
يوصل الذي (50،948) المدخالت الزراعية عمالء يضم النشطين ال للعمالء الرقم ذلك. هذا غير تبيان لم يتم ما 2005 ديسمبر حتى جميع األرقام .28
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