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ه-ملخص تنفيذي
يتناول ھذا التقرير خدمات التمويل البالغ الصغر في البلدان المتأثرة بالنزاعات في منطق ـ ة اللجن ـ ة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ،ويقدم توصيات بشأن أفضل الممارسات في مج ـ ال التموي ـ ل
البالغ الصغر في أثناﺀ النزاعات وبعدھا .وقد جمعت المعلومات الواردة في ھذه الدراسة من تقارير وبيان ـ ات
ال
صادرة عن مجموعة متنوعة من المؤسسات الوطنية والدولية ،وأفرقة البحث ،ووكاالت األمم المتحدة ،فض ﹰ
عن قاعدة بيانات أسواق شركة  ،Microfinance Information Exchangeالتي تحتوي على مؤش ـ رات مفص ـ لة
حول التمويل البالغ الصغر.
ويتناول الفصل األول من الدراسة التمويل البالغ الصغر في ظلّ النزاعات ،ويقدم لمحة عام ـ ة ع ـ ن
أبرز المسائل المتصلة بھذا النوع من التمويل .ويحدد دور ھذا التمويل في التنمية ،ال س ـ يما ف ـ ي أعق ـ اب
النزاعات ،وفي ظلّ التحديات الراھنة التي يواجھھا ھذا القطاع .وقد أكد األمين العام لألم ـ م المتح ـ دة ف ـ ي
تقريره عن "دور االئتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر في القضاﺀ عل ـ ى الفق ـ ر") ،(1أن لت ـ وفير
االئتمانات البالغة الصغر للفقراﺀ تأثيراﹰ إيجابياﹰ مباشراﹰ على حياتھم .فمن المعروف أن خدمات التمويل البالغ
الصغر تساعد البلدان المنخفضة الدخل على تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية .وتسمح كذلك بتوفير مجموعة
من الخدمات المالية ،مثل االدخار واالئتمان والتأمين والتحويالت النقدية ،لألفراد الذين ما ك ـ انوا ليحص ـ لوا
على ھذه الخدمات في غياب التمويل البالغ الصغر .وتستھدف المؤسسات المختلفة مجموعة متنوع ـ ة م ـ ن
المستفيدين .وبينما يعود بعض ھذه الخدمات بالنفع على أصحاب المشاريع من الفقراﺀ القادرين على إعال ـ ة
أنفسھم ،فقد تنفع خدمات أخرى الشريحة العليا أو السفلى من الفقراﺀ .ويمكن لعدة آلي ـ ات أن تس ـ اعد أبن ـ اﺀ
الشريحة السفلى من الفقراﺀ ،وذلك قبل أن يصبحوا مؤھلين للحصول على الخدمات المالي ـ ة الت ـ ي تق ـ دمھا
مؤسسات التمويل البالغ الصغر العادية.
ويساھم التمويل البالغ الصغر في إنشاﺀ المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر ،مما يؤدي إل ـ ى النم ـ و
االقتصادي وبالتالي إلى التنمية المستدامة ،ومما يمكن الفقراﺀ من المشاركة ف ـ ي الحي ـ اة االقتص ـ ادية ف ـ ي
المجتمعات التي ينتمون إليھا .ويالحظ أن مؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تملك القدرة على االس ـ تدامة
وجذب األموال من مصادر تجارية ھي الوحيدة القادرة على النمو وعلى خدمة ع ـ دد كبي ـ ر م ـ ن الفق ـ راﺀ.
ومنطقة اإلسكوا غنية بالتجارب اإليجابية وكذلك السلبية المعبرة عن قدرة المؤسسات ،وال س ـ يما مؤسس ـ ات
التمويل البالغ الصغر ،على التعايش مع الظروف القاسية في ظل النزاعات .والعقبات التي يواجھھا قط ـ اع
المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر في ھذه الظ ـ روف ،مص ـ درھا الرئيس ـ ي غي ـ اب االس ـ تقرار وتك ـ رار
االضطرابات السياسية .وفي ظل تلك الظروف ،ترتفع وتيرة المخاطر وعدم االستقرار ،مما يؤثر سلبا على
االستثمارات ،وخصوصاﹰ على المؤسسات المانحة لالئتمانات .وإذا ما قورنت البلدان الخارجة من النزاعات
بالبلدان التي ال تعاني منھا ،فيتضح أن كل مجموعة تواجه تحديات مختلفة ف ـ ي تط ـ وير أس ـ واقھا المالي ـ ة.
وتحتاج ھذه البلدان إلى مؤسسات قادرة على العمل في بيئة تفتقر إلى الظروف المؤاتية ،وإلى األمن والثق ـ ة
وإلى الھياكل األساسية ،ويقع فيھا الالجئون والعائدون من الحرب ضحايا للمعاناة النفس ـ ية ،وترتف ـ ع فيھ ـ ا
معدالت الحراك السكاني.
ويقدم الجزﺀ الثاني من الدراسة لمحة عن مقدمي االئتمانات البالغة الصغر جداﹰ في البل ـ دان المت ـ أثرة
بالنزاعات في منطقة اإلسكوا ،ويعرض تحليالﹰ عاماﹰ عن حالة ھذا النوع من االئتمانات في الع ـ الم العرب ـ ي،
) (1دور االئتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر في القضاﺀ على الفقر ).(A/63/159

و-متوقف ﹰا عند العراق وفلسطين ولبنان .ومن شأن تقديم االئتمانات للمشاريع البالغة الصغر جدﹰا في ھذه البلدان
تنمية الموارد البشرية ،وتحسين قدرة الفقراﺀ على توليد الدخل ،وبالتالي رفع مستوى معيشتھم .وقد أح ـ رز
قطاع التمويل البالغ الصغر في منطقة االسكوا تقدمﹰا كبيراﹰ ،خصوصاﹰ في اختراق السوق ،إذ تحسنت قدرت ـ ه،
وفي ارتفاع عدد العمالﺀ النشطين بحوالى خمسة أضعاف في الفترة بين  1997و .(2)2002ويؤكد كثيرون
أن ھذا القطاع بات معروفاﹰ ،وأنه ملم بالممارسات الجيدة واألنظمة المعمول بھا عادة في المنطقة .ومن أجل
تعزيز ثقافة التمويل البالغ الصغر في المنطقة ،ينبغي أن تسعى الحكومات والمنظمات غير الحكومية وعام ـ ة
الناس إلى الحصول على مزيد من المعلومات حول ھذا القطاع .ويجب كذلك تشجيع مش ـ اركة المص ـ ارف
التجارية في تقديم القروض البالغة الصغر .وال بد من تمكين المرأة وتعزيز إنتاجيتھا ،نظراﹰ إلى أن المنطقة
تسجل أحد أدنى معدالت مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم .غي ـ ر أن التح ـ ديات الرئيس ـ ية الت ـ ي
تواجھھا المنطقة ھي غياب االستقرار وزيادة التقلبات بفعل النزاعات التي طال أمدھا.
وتتضمن الدراسة تحليالﹰ لالستراتيجيات الضرورية لتطوير برامج االئتمانات البالغة الصغر في أثناﺀ
النزاعات ،ويتركز على التمويل البالغ الصغر في تحقيق التنمية وبناﺀ السالم .ويتطرق التحليل إلى عدد من
المواضيع ،منھا البيئة الضرورية والمثلى ،وشؤون اإلدارة ،والخصائص المؤسسية لمؤسسات التمويل الب ـ الغ
الصغر ،والتوعية ،والشواغل المالية ،وتدابير الكفاﺀة واإلنتاجية .وتتطرق الدراسة أيضﹰا إلى كيفية تع ـ ايش
مؤسسات التمويل البالغ الصغر مع خطر عدم سداد القروض في السابق ،وكيف ينبغي أن تتعامل م ـ ع ھ ـ ذا
الخطر في ظل النزاعات خصوصاﹰ .وتؤكد أن تقديم المساعدة الفنية وتلبية االحتياجات التدريبية ھما عامالن
بالغا األھمية في أثناﺀ النزاعات .ويتناول ھذا القسم أيضاﹰ السياسات والمعايير التي تعتمدھا الجھات المانحة.
وتخلص الدراسة إلى سلسلة من التوصيات التي ترتكز على أفضل الممارسات الدولية ،وعلى تجارب
مختلف البلدان المتأثرة بالنزاعات في المنطقة والعالم.

) (2المرجع نفسه.

أوالﹰ  -التمويل البالغ الصغر في ظل النزاعات :مسائل ونقاط ھامة
ألف  -دور التمويل البالغ الصغر في التنمية
التمويل البالغ الصغر ھو نوع من الخدمات المالية ،يقدم لرواد المشاريع الفقراﺀ .ومع أن منح
االئتمانات ھو أبرز خدمات التمويل البالغ الصغر ،فھو يشمل خدمات عديدة أخرى ،منھا تقديم القروض
ألغراض المباشرة بأعمال تجارية ،أو تلبية االحتياجات المعيشية وكذلك لحاالت الطوارئ .وخدمات االدخار
واإليداع ھي من الخدمات الھامة التي تقدمھا مؤسسات التمويل البالغ الصغر للفقراﺀ ،وھي من مصادر
التمويل الضرورية لتزويد ھذه المؤسسات بالقدرة على االستمرار ،وتمكينھا من تخفيف االعتماد على أموال
المانحين ،وتعزيز صمودھا في مواجھة الصدمات .ومع أن التمويل البالغ الصغر قد وجد في األصل
لمساعدة الفقراﺀ ،خلصت دراسة معمقة أعدھا الفريق االستشاري لمساعدة أشد الناس فقرﹰا حول قاعدة العمالﺀ
لدى سبع مؤسسات للتمويل البالغ الصغر في آسيا وأفريقيا إلى أن غالبية المستفيدين من التمويل البالغ الصغر
ليسوا من الذين يعيشون في حالة فقرﹴ شديد )النصف األعلى من األسر التي تعيش تحت خط الفقر(؛ وأن قلة
منھم ينتمون إلى أسر تعيش في حالة فقر شديد ) 50 - 10في المائة من النصف األسفل من األسر التي تعيش
تحت خط الفقر( ،وأن مجموعة المستفيدين ال تشمل فقراﺀ معدمين )آخر  10في المائة من النصف
األسفل() .(3وھذا يبرر اإلشارة الواردة آنفﹰا إلى الفقراﺀ أصحاب المشاريع.
ويشير تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول دور التمويل البالغ الصغر في القضاﺀ على الفقر
والصادر في عام  2008إلى توفر وقائع كافية تدلّ على أن االئتمان كان للفقراﺀ بمثابة وسيلة مكنتھم من
تنويع مصادر دخلھم وحمايتھا) .(4وأكﹼدت الجمعية العامة لألمم المتحدة على ذلك في قرارھا 229/63
المؤرخ  19كانون األول/ديسمبر  ،2008حيث أشارت إلى أن "التمويل البالغ الصغر ،وبخاصة برامج
االئتمانات البالغة الصغر ،قد نجح في إيجاد فرص للعمل الحر المنتج وثبت أنه أداة فعالة في التغلب على
الفقر والحد من تعرض الفقراﺀ لألزمات وأدى إلى زيادة مشاركتھم ،وبخاصة مشاركة المرأة ،في صلب
العمليات االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمجتمع") .(5والواقع أن الجھود الھادفة إلى تقديم تمويل بالغ
الصغر للمرأة الفقيرة تؤدي إلى زيادة إيرادات المرأة ومدخراتھا ،وتحسين تغذيتھا وصحتھا ،ورفع مستوى
تمكينھا .وھذه اإلنجازات تساعد في تحقيق ثالثة أھداف من األھداف اإلنمائية لأللفية ھي المتعلقة بالقضاﺀ
على الفقر ،وصحة األم ،وتمكين المرأة .والتقدم في تحقيق ھذه األھداف يسھم تدريجﹰا في تحقيق أھداف
إنمائية أخرى.
وسيكون بمقدور البلدان النامية ،بواسطة التمويل البالغ الصغر ،أن تساعد القطاع الخ ـ اص المحل ـ ي
على النمو واالستدامة ذاتياﹰ ،وتوفير الدعم لذوي الدخل المحدود .وكما ھو مبين في مشروع األمم المتح ـ دة
لأللفية ،تھدف التوصيات المتصلة بالتمويل البالغ الصغر إلى توجيه انتباه البلدان نحو بناﺀ قطاعات مالية تقوم
على المشاركة وتساعد على بلوغ األھداف اإلنمائية لأللفية).(6
).Helms (2006), p. 20 (3
) (4دور االئتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر في القضاﺀ على الفقر ) ،(A/63/159ص . 6
) (5دور االئتمانات البالغة الصغر والتمويل البالغ الصغر في القضاﺀ على الفقر ) ،(A/RES/63/229ص . 1
) (6صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية ).(2005

-2ويسمح التمويل البالغ الصغر بتوفير الخدمات المالية ،مثل االدخار واالئتمان والت ـ أمين والتح ـ ويالت
النقدية ،لألشخاص الذين كانوا سيظلون محرومين من ھذه الخدمات ما لم يستفيدوا من التمويل البالغ الصغر.
ويفتقر ھؤالﺀ عادة إلى القدرة على الحصول على قروض تجاري ـ ة ،ألن وض ـ عھم الم ـ الي ال يس ـ مح لھ ـ م
بسدادھا) .(7ويمكن للتمويل البالغ الصغر توفير الخدمات المالية لھذه الفئة من السكان للبدﺀ بأعمال إنتاجي ـ ة،
ومساعدتھا على زيادة دخل أسرتھا وفرص العمل المتاحة لھا ،وبالتالي خلق الطلب على السلع والخ ـ دمات،
بما فيھا التعليم والتغذية والصحة) .(8وتلك حالة الفقراﺀ أصحاب المشاريع الحرة ،إذ إنھ ـ م ق ـ ادرون عل ـ ى
االستمرار خالف ﹰا للمعدمين ،غير أنھم يفتقرون إلى الوسائل الالزمة لزيادة دخلھم وتحسين أنشطتھم التجارية.
وال شك في أن دور مؤسسات التمويل البالغ الصغر جدﹰا ال يقتصر على رفع المستويات المعيشية للفقراﺀ ،بل
يزيد أيضﹰا من فرص العمل المتاحة لھم ،ويسھم في نھاية المطاف في نمو الناتج المحلي اإلجم ـ الي وتنش ـ يط
الدورة االقتصادية ككل).(9
ومن المبادئ األساسية لنجاح التمويل البالغ الصغر تقديم خدمات مالية تتج ـ اوز خ ـ دمات الق ـ روض
واالدخار .ومن ھذه الخدمات تعزيز الوعي بضرورة الشفافية في مجال المحاسبة المالي ـ ة واإلب ـ الغ ع ـ ن
المعامالت ،وتشجيع تبادل السير االئتمانية فيما بين العمالﺀ ،وتحسين األنظمة المتص ـ لة بالش ـ كل الق ـ انوني
للمؤسسات والتي تسمح بتحويل مؤسسات التمويل البالغ الصغر غي ـ ر المنظﹼم ـ ة إل ـ ى مؤسس ـ ات وس ـ يطة
متخصصة منظﹼمة أو مرخﹼص لھا لتمويل المشاريع الريفية والمشاريع البالغة الصغر.
ومن خالل تزويد الفقراﺀ بسبل الحصول على االئتمان واالدخار ،تساعدھم مؤسسات التمويل الب ـ الغ
الصغر على القيام بأنشطة إنتاجية وتجاوز خط الفقر ،مما يفسر تفضيل التمويل البالغ الصغر لدى الجھ ـ ات
المانحة .غير أن ھذا النھج ينطوي وفقﹰا لصندوق النقد الدولي على خطر تحويل وجھة األموال عن مجاالت
ھامة أخرى لالستثمار ،مثل مشاريع التعليم والرعاية الصحية) .(10وعلى سبيل المث ـ ال ،إذا كان ـ ت إح ـ دى
المؤسسات المانحة مھتمة بالقيام بعمل إنمائي في المجتمع المحلﹼي ،فأمامھا خيارات مختلفة يمكنھا االنتقاﺀ من
بينھا .وتترتب على اختيار التمويل البالغ الصغر كلفة معينة ،مما يحول التمويل بعي ـ داﹰ ع ـ ن االحتياج ـ ات
األخرى في المجتمع المدني ،مثل بناﺀ مدرسة أو مستشفى.
والجدير بالذكر أن القدرة على الحصول على تمويل ال تعني دائمﹰا القدرة على توليد الدخل .غي ـ ر
أن االئتمانات البالغة الصغر تساھم في تطوير المشاريع البالغة الصغر .ومع أن مؤسسات التموي ـ ل الب ـ الغ
الصغر قد تجذب بموارد كان باإلمكان استخدامھا لتمويل مشاريع أخرى ،فھي تستخدم الموارد التي يھملھ ـ ا
كلّ من القطاع العام والمؤسسات المالية الكبيرة) .(11ويؤدي التمويل البالغ الصغر إلى تحسين كفاﺀة استخدام
الموارد غير المستغلة في المجتمعات الفقيرة ،وذلك على نحو يتﹼسم بالكفاﺀة .ومنھا اليد العاملة ورأس المال.

).Elia, 2006 (7
).Brandsma and Hart (2004) (8
).Brandsma and Burjorjee (2004) (9
).International Monetary Fund (IMF) (2005) (10
).Boynioughnian (2005) (11

-3ومؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تملك القدرة على االستدامة وج ـ ذب األم ـ وال م ـ ن مص ـ ادر
تجارية ،ھي الوحيدة القادرة على النمو وخدمة عدد أكبر من الفقراﺀ .وتﹸشكﹼل الربحية دليالﹰ على أن التمويل
البالغ الصغر ھو ترتيب ناجح ،وأن تحقيق االكتفاﺀ الذاتي ضروري لنمو ھذا القطاع بعيدﹰا عن االعتماد على
الجھات المانحة.
وبعد أعوام على تجربة التمويل البالغ الصغر ،ال توجد بيانات شاملة عن ھذا القطاع .فھ ـ و يض ـ م
عدداﹰ كبيراﹰ من المؤسسات ،ولكنھا ال تخدم سوى عدد قليل من العمالﺀ ،ونس ـ بة المقترض ـ ين ف ـ ي الس ـ وق
المحتملة ال تزال منخفضة جدﹰا .وتتركﹼز معظم األنشطة في عدد قليل من البلدان ،حيث يستأثر عدد قليل من
المؤسسات الكبيرة بمعظم المعامالت).(12
باﺀ  -ظروف النزاعات وما بعد النزاعات
يتأثر سير عمل مؤسسات التمويل البالغ الصغر بعوامل عديدة تشھدھا البيئة السائدة في العالم عمومﹰا
وفي منطقة اإلسكوا خصوصاﹰ .وال تزال الصراعات الداخلية والحروب فيما بين البلدان تحدث آثارﹰا م ـ دمرة
على األنشطة االقتصادية وتلحق بالتنمية خسائر جسيمة .والمنطقة غنية بالتجارب ،اإليجابية وكذلك السلبية،
التي تعبر عن قدرة مؤسسات التمويل البالغ الصغر على التعايش مع الظروف القاسية في أثن ـ اﺀ النزاع ـ ات،
حيث العمل فيه الكثير من المشقة والصعوبة والكلفة .ويحدد ھذا القس ـ م بع ـ ض االتجاھ ـ ات الس ـ ائدة ف ـ ي
االقتصادات المتأثرة بالنزاعات ،وكذلك العقبات التي تواجھھا مؤسسات التمويل الب ـ الغ الص ـ غر ف ـ ي ھ ـ ذه
الظروف.
وتترافق الظروف السائدة أثناﺀ النزاعات وفي ما بعدھا مع مجموعة متنوعة من العقب ـ ات ،أبرزھ ـ ا
فقدان الثقة على الصعيد النفسي ،واالنفصال الجغرافي عن األسر والخوف من العنف؛ والض ـ عف والتش ـ وه
على الصعيد االقتصادي ،وفقدان األصول األسرية والتجارية ،وانعدام الثقة في النظام المالي ،وقلة الم ـ وارد
البشرية الماھرة وارتفاع كلفتھا ،والضعف في الھياكل األساسية ،وفقدان القدرة لدى الكثيرون على الحص ـ ول
على الخدمات األساسية مثل التعليم والصرف الصحي والرعاية الصحية).(13
وبعض اتجاھات التمويل البالغ الصغر خاصة بظروف ما بعد النزاعات .وتحاول معظم مؤسس ـ ات
التمويل البالغ الصغر تعديل منتجاتھا وتعديل عدد من اإلجراﺀات المتبعة ،مثل إعادة جدولة القروض أو تقديم
خدمات جديدة قد تكون مناسبة إلعادة اإلعمار بعد انتھاﺀ النزاع ،مما قد يزيد كثيرﹰا من المخاطر والتك ـ اليف
أحيانﹰا .وتواجه مؤسسات التمويل البالغ الصغر بعد انتھاﺀ النزاعات قيوداﹰ كبي ـ رة عل ـ ى ص ـ عيد الم ـ وارد
البشرية ،مقارنة بالحاالت البعيدة عن النزاعات ،حيث تتنافس ھذه المؤسسات مع القط ـ اع الخ ـ اص لج ـ ذب
الموظفين األكفاﺀ .والواقع أن ھذه القيود تؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية نتيجة لتشغيل موظفين أجانب أو
تدريب الموظفين المحليين) .(14وتؤثر االعتبارات األمنية أيضﹰا على مؤسسات التمويل البالغ الص ـ غر ف ـ ي
مرحلة ما بعد النزاع ،وذلك من خالل تقييد العمليات وزيادة التكاليف .ومن ھذه االعتبارات سالمة الموظفين
وكذلك العمالﺀ .وتحد ظروف النزاع من فرص تعزيز روح المبادرة والبدﺀ بمشاريع جديدة ،باإلضافة إل ـ ى
).IMF, op. cit (12
).CGAP (2004), p. 1 (13
).Larson (2001c) (14

-4أنھا تنطوي على مخاطر وتكاليف عالية .وتعوق ھذه العوامل التي تنفرد بھا االقتصادات المتأثرة بالنزاعات
استدامة مؤسسات التمويل البالغ الصغر على المستويين المالي والمؤسسي.
وتنبع المعوقات التي يواجھھا قطاع المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر من انعدام االستقرار وتك ـ رار
االضطرابات السياسية .وتزيد ھذه األوضاع من حدة األخطار ،مما يؤثر سلبﹰا على االستثمارات ،وال س ـ يما
على المؤسسات االئتمانية .وقد تزداد المخاطر التشغيلية أيضاﹰ نتيجة لتنفيذ برامج اإلغاثة في الوقت نفس ـ ه،
فضالﹰ عن مشاريع التمويل البالغ الصغر القصيرة األجل ،والتي غالباﹰ ما تن ﹼفذھا المنظمات اإلنسانية وتحركھا
الدوافع السياسية أو الذاتية للمسؤولين المحليين .وقد يعود ارتفاع التكاليف اإلدارية والتشغيلية إل ـ ى ارتف ـ اع
نفقات الرصد الھادف إلى الحفاظ على محفظة عالية الجودة ،وتعزيز التدابير االحتياطية األمني ـ ة ،وارتف ـ اع
كلفة اليد العاملة ،وزيادة االستثمارات في أعمال التوعية ،وأنشطة التدريب وإعادة التدريب.
وإزاﺀ التحديات المتصلة بالنزاعات ،تزداد المخاطر التي تواجھھا مؤسسات التمويل الب ـ الغ الص ـ غر
عموماﹰ ،وال سيما ميزانيتھا العمومية .وتؤدي النزاعات كذلك إلى خفض عائدات االستثمارات ،وذلك لع ـ دم
قدرة العمالﺀ على السداد دائماﹰ ،نظراﹰ إلى أنﹼھم يعيشون في وضع نزوح داخلي ويعانون من ض ـ عف الق ـ درة
اإلنتاجية والتشغيلية .وتنخفض األموال المخصصة للقروض نظراﹰ إلى تجميد الودائع أو م ـ وارد التس ـ ليف
وتخفيضھا ،وتتراجع قيمة األسھم نتيجة للتضخم وانخفاض قيمة العملة.
جيم  -تقديم االئتمانات البالغة الصغر وبناﺀ السالم
قد يكون التمويل البالغ الصغر أداة مفيدة النتعاش البلد بعد انتھاﺀ النزاع ،وال سيما لتحقي ـ ق التنمي ـ ة
وبناﺀ السالم المستدام .ومن خالل توفير فرص الحصول على الخدمات المالية ،يمكن للتمويل البالغ الص ـ غر
أن يحرك عجلة التنمية االقتصادية المحلية وأن يدفعھا إلى األمام .ويمكن أن يكون دور ھذا التمويل رئيس ـ ياﹰ
في المساعدة على إعادة التأھيل بعد انتھاﺀ النزاع مباشرة .وباإلضافة إلى ھذه الفوائد االقتصادية ،يمك ـ ن أن
ال للغاية في التعبئة االجتماعية ،والتمك ـ ين ،وتحقي ـ ق االس ـ تقرار ،وتوطي ـ د
يكون التمويل البالغ الصغر فعا ﹰ
)(15
التضامن ،وذلك عن طريق مساھمته في تعزيز رأس المال االجتماعي .
وكما أشار األمين العام لألمم المتحدة في تقريره حول بناﺀ السالم في أعقاب النزاع ـ ات ،ف ـ ي ع ـ ام
 ،2009يتمثﹼل أحد األھداف الخمسة الرئيسية لتحقيق السالم في مرحلة ما بعد النزاعات والتعافي منھا ف ـ ي
دعم انتعاش االقتصاد ،بما في ذلك توليد فرص العمل وموارد الرزق ،خصوصا ل ـ دى الش ـ باب والمق ـ اتلين
السابقين المسرحين ،وكذلك إعادة تأھيل البنية التحتية األساسية) .(16وجميع ھذه المج ـ االت ھ ـ ي مج ـ االت
إنمائية يمكنھا االستفادة من التمويل البالغ الصغر.
وكما ذكر مارينو ،يقع التأثير األكبر للنزاعات المسلحة على كاھل الفق ـ راﺀ ،ألنھ ـ م يفتق ـ رون إل ـ ى
المناعة الجسدية ،ويعيشون في ظروف خطرة ،وال يستفيدون من شبكات األمان االجتماعي .ويضعف رأس
المال االجتماعي للفقراﺀ نتيجة لشعورھم الدائم بانعدام األمان بعد النزاع .وتﹸضعف النزاعات أيضﹰا منظمات
الفقراﺀ ،وتقيد حركتھم االجتماعية والمادية ،وتسھم في استمرار دوامة الفقر).(17
).Marino (2005) (15
) (16تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول بناﺀ السالم في أعقاب النزاعات ) ،(A/63/881–S/2009/304ص .8
) (17المرجع نفسه.

-5وتفيد الدراسات أن التمويل البالغ الصغر يشجع على المصالحات وتسوية النزاعات) ،(18وذلك ع ـ ن
طريق التعاون الشامل لجميع الفئات اإلتنية ،حيث يتفاعل المنتجون والمستھلكون .ووفقاﹰ لالرس ـ ون ،تس ـ ھل
جھود التمويل البالغ الصغر عملية االنتقال إلى الحياة الطبيعية بعد انتھاﺀ النزاع ،من خالل تطوير رأس المال
االجتماعي بواسطة آليات التضامن) .(19ويمكن أن يشجع التمويل البالغ الصغر إعادة دمج الالجئين والعائدين
والمقاتلين المسرحين ،من خالل تسھيل تنفيذ األنشطة االقتصادية ،وتوثيق التعاون م ـ ع الس ـ كان المحلي ـ ين،
وتعزيز روح المبادرة .وفي الواقع ،عندما يصبح الكد لكسب العيش والبقاﺀ على قي ـ د الحي ـ اة ف ـ ي طليع ـ ة
ف حدة النزاعات وتضعف احتماالت نشوبھا).(20
اھتمامات السكان ،تخ ﹼ
وينطوي التمويل البالغ الصغر على إجراﺀات ديمقراطية تساعد الناس في التغلب على الص ـ راعات،
وذلك من خالل تمكين األعضاﺀ من تأسيس منظماتھم الخاصة بھم .وأما في المجتمعات المحلي ـ ة المنقس ـ مة
بفعل النزاعات أو الطوائف ،فقد يكون إنشاﺀ جمعيات االئتمان واالدخار وسيلة لجمع الناس مع ـ اﹰ ،وللتركي ـ ز
على األنشطة االقتصادية والتعاون بد ﹰ
ال من الخالفات .وقد استنتج مقدمو خدمات التمويل البالغ الص ـ غر أن
األنشطة الجماعية تساھم في تمكين الناس ،إذ تسمح لھم باستعادة الثقة المتبادلة .ويمكن للمجموعات أيضاﹰ أن
تناقش قضايا التسامح وتسوية النزاعات ،وأن تصبح ركائز لبناﺀ السالم على نطاق واسع .وھكذا يتﹼض ـ ح أن
فوائد التمويل البالغ الصغر في حاالت ما بعد النزاعات تفوق تحقيق المكاسب االقتصادية وتعزيز رأس المال
والتمكين االجتماعي ،وأنﹼھا تساھم في بناﺀ السالم وتحقيق المصالحة).(21

).Doyle (1998) (18
).Larson (2001a) (19
).Marino, op. cit (20
).Marino, op. cit (21
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ثانياﹰ  -مقدمو االئتمانات البالغة الصغر في البلدان
المتأثرة بالنزاعات في منطقة اإلسكوا
ألف  -لمحة عامة عن االئتمانات البالغة الصغر في منطقة اإلسكوا
بالرغم من النقص الكبير في البيانات الدقيقة والحديثة حول االئتمانات البالغة الصغر عل ـ ى ص ـ عيد
المنطقة ،تشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من  60برنامجاﹰ للتمويل البالغ الصغر نﹸفﹼذت في المنطقة في عام
 .2005وقد تولﹼت منظمات غير حكومية إدارة  40برنامجاﹰ منھا ،وكانت أنشطة التموي ـ ل الب ـ الغ الص ـ غر
جزﺀﹰا من مجموعة عمليات اجتماعية واسعة النطاق .كما نشطت في ھذا المجال منظمات شبه حكومية ،بم ـ ا
فيھا مصارف مملوكة من الدولة ،وتعمل تحت إشراف الحكومة كآليات لتقديم االئتمانات).(22
الجدول  - 1عدد المقترضين ،وحجم القروض ومتوسطھا حسب البلد

البلد
األردن
الجمھورية العربية السورية
السودان
العراق
فلسطين
لبنان
مصر
اليمن

عدد مؤسسات التمويل
البالغ الصغر المشارﹺكة
13
6
6
5
3
2
2
1

عدد المقترضين
النشطين
666 300
100 206
24 699
18 354
17 730
16 297
6 858
5 268

محفظة القرض
)بالدوالر(
116 602 018
303 595 303
43 616 249
2 079 131
15 260 580
14 050 128
1 708 036
8 341 706

متوسط رصيد
القرض لكل
مقترض )بالدوالر(
175.00
934.03
1765.91
113.28
860.72
862.13
249.06
1583.47

المصدر :شركة ) ،Microfinance Information Exchange (MIXالمقاييس المرجعية السنوية لمؤسسات التمويل البالغ الصغر للعام .2007

ويتضح من البيانات الواردة في الجدول  ،1المقتبسة من المقاييس المرجعية السنوية لشركة  MIXلعام
 ،2007والمتصلة بعدد الشركات المشارﹺكة في الدراسة ،وبعدد المقترضين وحافظات الق ـ روض ومتوس ـ ط
القرض لكل مقترض ،إلى أن مصر تضم العدد األكبر من المقترضين ،وأنھا تسجل أعلى قيم ـ ة للق ـ روض.
وفلسطين تسجل أعلى مستويات متوسط القرض لكل مقترض ،وھي  1 765.91دوالراﹰ للمقترض الواح ـ د.
وأما أدنى المستويات ،فيسجلھا اليمن ،وقدرھا  113.28دوالراﹰ للمقترض الواحد .ويمكن تفسير ھذه األرقام
في ضوﺀ انتماﺀ اليمن )شأنه شأن السودان( إلى فئة أقل البلدان نمواﹰ في منطق ـ ة اإلس ـ كوا ،وبالت ـ الي ت ـ دنﹼي
مستويات المعيشة ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.
وقد أحرز قطاع التمويل البالغ الصغر في المنطقة العربية تقدمﹰا كبي ـ راﹰ من ـ ذ إع ـ داد أول دراس ـ ة
استقصائية عنه في عام  .(23)1997وارتفعت مستويات انتشاره ،إذ ازداد عدد العم ـ الﺀ النش ـ طين خمس ـ ة
أضعاف تقريباﹰ في الفترة من  1997إلى  .2002وأصبح ھذا القطاع يملك خبرة واسعة ،ويلم بالممارسات
الجيدة واألنظمة المعمول بھا ،بحيث باتت تطبق على نطاق واسع في المنطقة .ويتضمن ھذا القطاع ع ـ دداﹰ
).Boynioughnian, op. cit (22
).Brandsma and Burjorjee, op. cit (23

-7كبيراﹰ من المؤسسات المالية المستدامة ،والتي توفر حالي ـ اﹰ خ ـ دمات لج ـ زﺀ كبي ـ ر م ـ ن الس ـ وق .ووفق ـ اﹰ
ل ـ  ،Brandsma and Burjorjeeبدأت عالمات تنويع المنتجات تظھر في ھذا القط ـ اع ،ف ـ ي ض ـ وﺀ تع ـ رض
مؤسسات التمويل البالغ الصغر لمنافسة متزايدة ،وضرورة أن تقدم خدمات أكثر توجھﹰا نحو العمالﺀ) .(24وقد
دخلت مجموعة جديدة من المصارف التجارية ومؤسسات التمويل البالغ الصغر إلى السوق ،وأخذت تتح ـ ول
إلى مؤسسات للتمويل البالغ الصغر ذات الھدف الواحد ،وذلك حسب اإلطار القانوني للبلد واألنظم ـ ة الت ـ ي
تسمح بحدوث ھذا النوع من التغيير التنظيمي.
واتﹸخذت مبادرات عديدة تلبية للحاجة إلى اعتماد قوانين متخصصة وأطر تنظيمية ترع ـ ى التموي ـ ل
البالغ الصغر ،وھو أمر أساسي لتنمية ھذا القطاع .وتتضمن ھذه القوانين األنظمة الفعلية التي تعتمدھا البنوك
المركزية في البلدان المعنية .وباإلضافة إلى ھذه المبادرات ،تتولى شبكة إقليمية مخصصة أنشطة التوعي ـ ة
وبناﺀ القدرات بھدف تنفيذ أفضل الممارسات في قطاع التمويل البالغ الصغر تسھيلَ عملي ـ ة ال ـ تعﹼلم وتب ـ ادل
الدراية في المنطقة .وقد أصبح اليوم تطبيق التمويل البالغ الصغر في بلدان عديدة في المنطقة أسھل مما كان
عليه منذ عشر سنوات ،وذلك نتيجة للخبرة العملية الواسعة التي اكتسبتھا البلدان على ھذا الصعيد.
وال يزال من الضروري بذل جھود لنقل قطاع التمويل البالغ الصغر في المنطقة العربية من مرحل ـ ة
االنطالق إلى مرحلة النضج والثبات .وتمثﹼلت التحديات التي واجھھا ھذا القطاع في الماضي في افتقار النظم
واإلجراﺀات المعمول بھا إلى الكفاﺀة ،وإفراط الجھات المانحة في فرض الشروط ،واإلف ـ راط ف ـ ي ف ـ رض
متطلبات اإلبالغ ،وعدم وجود نظم إلدارة المعلومات .وبات بناﺀ القدرات وتنويع الخدمات المقدمة ،بما فيھا
االدخار والتأجير والتأمين ،أمراﹰ ضرورياﹰ جدﹰا .وقد أصبحت بعض مؤسسات التمويل البالغ الص ـ غر أكث ـ ر
توجھاﹰ نحو تقديم الخدمات ،أي تقديم مجموعة أكبر من المنتجات ،في حين تسعى مؤسسات أخرى ت ـ دريجياﹰ
إلى تجاوز العقبات القانونية التي تفرضھا قوانين المنظمات غير الحكومية في بلدانھا ،مثل من ـ ع المنظم ـ ات
غير الحكومية من االدخار .وباإلضافة إلى ھذه التحديات ،ال يزال االعتماد على الجھات المانحة من القي ـ ود
التي تعوق عمل الكثير من مؤسسات التمويل البالغ الصغر في منطقة اإلسكوا ،حيث ال تستطيع سوى قلة من
ھذه المؤسسات الحصول على رأس مال تجاري .كما إن البرامج المدعومة من الحكومات التي تمنح قروضﹰا
بكلفة منخفضة ألعداد كبيرة من السكان في المنطقة ،تحدث أثراﹰ سلبيﹰا عل ـ ى األداﺀ الع ـ ام للتموي ـ ل الب ـ الغ
الصغر) .(25وفي ھذا الواقع ما يدلّ على ضرورة وضع إطار ينظم عمل ھذا القطاع ويعزز أداﺀه.
باﺀ  -القروض البالغة الصغر في العراق
كان مصرفان مملوكان من الدولة يسيطران على النظام المصرفي العراقي قبل عام  ،2003وھم ـ ا
مصرف الرافدين ومصرف الرشيد .وكانا يقدمان خدمات مصرفية أساسية ،ويركزان على تقديم مبالغ نقدية
لموظفي الحكومة والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدة الحكومية .وكانت عدة مصارف ص ـ غيرة خاص ـ ة
مسجلة لدى البنك المركزي العراقي ،غير أنھا كانت تملك فروعﹰا قليلة وتقدم خدمات محدودة وال تق ـ دم أي ـ ة
قروض تقريبﹰا.
وفي عام  ،2003قدمت حكومة الواليات المتحدة األمريكية منحﹰا بقيمة  30ملي ـ ون دوالر لتمك ـ ين
منظمتين دوليتين غير حكوميتين من تطوير مؤسسات التمويل البالغة الصغر في مختلف أنحاﺀ البل ـ د .وق ـ د
تلقﹼت إحدى ھاتين المنظمتين  21مليون دوالر وبدأت عملياتھا في الشمال .وحصلت المنظمة األخرى عل ـ ى
).Ibid (24
).Ibid (25

-8 9ماليين دوالر ،وبدأت عملياتھا في الجنوب .وساھمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بمبلغ  20ملي ـ ون
دوالر في عام  ،2005عن طريق مشروع ازدھار ،بھدف تعزيز قطاع التمويل البالغ الصغر م ـ ن خ ـ الل
التدريب والمساعدة الفنية).(26
وبدأ الطلب على التمويل البالغ الصغر ينمو منذ ذلك الح ـ ين .وبحل ـ ول حزي ـ ران/يوني ـ و ،2007
تجاوزت القيمة اإلجمالية للقروض  100مليون دوالر ،وذلك للمرة األولى منذ البدﺀ بأنشطة التمويل الب ـ الغ
الصغر في العراق .وكانت مؤسسات التمويل البالغ الصغر في العراق تخدم أكث ـ ر م ـ ن  19 000عمي ـ ل
وتتولﹼى إدارة محفظة قروض مستحقﹼة بقيمة  26 800 000دوالر بحلول منتصف عام .(27)2007
وفي حين كان معظم المستفيدين من القروض من الرجال ،قﹸدم حوالى  13ف ـ ي المائ ـ ة م ـ ن ھ ـ ذه
القروض للنساﺀ) .(28وكانت النسبة المئوية للقروض المقدمة إلى النساﺀ أقل بكثير منھ ـ ا ف ـ ي المغ ـ رب أو
مصر .ويتميز قطاع التمويل البالغ الصغر في ھذين البلدين بدرجة عالية جداﹰ من التطور واالستقرار .وق ـ د
ال برنامجﹰا للتموي ـ ل
نﹸفذت بالفعل عدة تجارب تشارك فيھا النساﺀ .فقد أنشأت منظمة  Women For Womenمث ﹰ
البالغ الصغر ،بمساعدة منظمة  .Global Givingويروج ھذا البرن ـ امج للسياس ـ ات والممارس ـ ات المتص ـ لة
بالتسليف ،ويقدم تدريباﹰ حول التخطيط التجاري للعميالت المحتمالت ،ويوفﹼر للمشاركات في البرنامج قروضاﹰ
من دون فوائد لشراﺀ المعدات والمواد الخام .ويھدف البرنامج إلى توفير التدريب الالزم ل ـ  100ام ـ رأة،
لتمكينھن من تطوير أنشطة مدرة للدخل .ويركز البرنامج على أھمية التضامن .فلالنضمام إلى البرن ـ امج،
على العميلة أن تش ﹼكل مجموعة من ثالث إلى سبع نساﺀ ،وأن يوافقن جميعھن على تسديد أية مب ـ الغ يتع ـ ذر
على أي من المنتميات إلى المجموعة دفعھا .وترى منظمة  Women For Womenأن تقديم القروض لش ـ راﺀ
المعدات والمواد الخام يشكل أفضل االستثمارات خالل أولى مراحل برنامج التمويل البالغ الصغر ،إذ ت ـ دفع
المستفيدات من القروض مبالغ منتظمة مقابل قيمة المعدات أو المواد التي تشتريھا المنظم ـ ة نياب ـ ة ع ـ نھن.
ويتولى مدير البرامج والمسؤولون عن القروض تقييم خطط المشاريع والموافقة عليھا .وتﹸشجع المتخرج ـ ات
من البرنامج على وضع خطط لتوليد الدخل ،وذلك من خالل استخدام المھارات التي تعﹼلمنھا .وقد حص ـ لت
منظمة األرامل العراقية أيضاﹰ على منحة ألغراض مماثلة .وبموجب ھذه المنحة ،ﹸق ـ دمت ق ـ روض بالغ ـ ة
الصغر ل ـ  120أرملة لتمكينھن من بدﺀ مشاريع تجارية بالغة الصغر وإعالة أسرھن .وحق ـ ق المش ـ روع
ھدفه ،وھو تحسين حياة ھؤالﺀ األرامل .وبلغ معدل نجاح ھذه المشاريع  97في المائة).(29
وبدأت مؤسسة اإلسكان التعاوني) (30عملھا في العراق في حزيران/يونيو  ،2003بناﺀ عل ـ ى طل ـ ب
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .وكانت المؤسسة تعمل على تنفيذ ثالثة مشاريع رئيسية ،ھي برنامج العمل
ألجل المجتمعات المحلية ،ومبادرة الحصول على الخدمات االئتمانية ،ومؤسس ـ ة الع ـ راق لتنمي ـ ة الس ـ وق
).USAID IZDIHAR (2007), sec. 2 (26
).Howell (2007) (27
) (28ھذا المصدر ال يكفي .http://www.acdivoca.org .ACDI/VOCA .لمزيد من المعلومات ،انظر الحاشية  34أدناه.
) (29تتوفر معلومات حول منظمة األرامل العراقية وھذا المشروع على الموقع:
.etools/fragilityandconflict/externalview.asp?id=318&prn=1

http://info.worldbank.org/

) (30أنشئت مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولية باعتبارھا مؤسسة اإلسكان التعاوني في عام  ،1952وھي مؤسسة ال تھدف إلى
الربح ،وتسعى إلى مساعدة األسر المنخفضة والمتوسطة الدخل في المناطق الريفية في أمريكا والمناطق الحضرية المنخفضة الدخل على
تحسين وضعھا االقتصادي ونوعية حياتھا ،وذلك من خالل بناﺀ مساكن معقولة الكلفة .ولمزيد من المعلومات حول المؤسسة ،انظر
الموقع .http://www.chfinternational.org/chfhistory :وتﹸوظِّ ف مؤسسة اإلسكان التعاوني/العراق  460عراقي ﹰا مدربﹰا جرى التعاقد معھم
محلياﹰ.

-9الوسطى .وينفذ برنامج العمل ألجل المجتمعات المحلية بمشاركة مباشرة من القيادات والمج ـ الس المحلي ـ ة
المنتخبة في إعادة ھيكلة البنية التحتية في المدن والقرى .وكان ھذا البرنامج عب ـ ارة ع ـ ن مب ـ ادرة ش ـ املة
ال تقتصر فوائدھا على استحداث فرص عمل جديدة وحسب ،بل تھدف إل ـ ى إرس ـ اﺀ أس ـ س الديمقراطي ـ ة.
وركﹼزت الصيغتان األولى والثانية من برنامج العمل على بناﺀ قدرات المجموعات المعنية ف ـ ي المجتمع ـ ات
المحلية ،من أجل سد الفراغ في غياب اإلدارات المحلية .وارتكزت الصيغة الثالثة واألخيرة م ـ ن البرن ـ امج
على المشاركة الفعلية لجميع أصحاب المصلحة في تحديد األولويات ومسارات العمل باعتبارھا أفضل طريقة
لتلبية احتياجات المجتمع المحلي).(31
وتتيح مبادرة الحصول على الخدمات االئتمانية للعراقيين من ذوي الدخل المنخفض فرصة للحصول
على رأس المال والخدمات المالية .و ﹸتستخدم القروض لتحسين المساكن أو توسيع نطاق المشاريع التجاري ـ ة
الصغيرة القائمة .ويمكن استخدامھا كذلك لتجديد المعدات أو تصليحھا ،أو لفتح المتاجر .ولھ ـ ذه المب ـ ادرة
عشرة مكاتب فرعية في بغداد وفي سبع مدن أخرى في جنوب العراق .ويخضع م ـ نح الق ـ روض لمب ـ ادئ
ظر الفائدة مقابل تسليف المال) .(32والھدف من ھذه المبادرة ھو مساعدة أصحاب
الشريعة اإلسالمية التي تح ﹼ
المشاريع الحرة على تطوير أعمالھم التجارية ،واستحداث فرص العمل الثابت ـ ة ،والمس ـ اھمة ف ـ ي إنع ـ اش
االقتصاد في جنوب العراق .وقد أصبحت المبادرة أكبر برنامج محلي للتمويل الصغير في العراق ،يتمت ـ ع
باالكتفاﺀ الذاتي .ويتجاوز رصيد ھذه المبادرة  25مليون دوالر).(33
ويقدم مشروع ازدھار الذي تموله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية المساعدة الفنية والتمويل لعدد من
المشاريع .وأما برنامج الثقة ،فأنشئ في عام  .2004واكتسبت عملياته القدرة على االس ـ تدامة ،وأص ـ بح
قادرﹰا على تغطية تكاليفه مما يحققه من إيرادات .وقدم البرنامج منذ تأسيسه أكثر من  32 000قرض بقيمة
تتجاوز  84مليون دوالر .وتشكل النساﺀ  16في المائة من المستفيدين منه .والقيم ـ ون عل ـ ى إدارة ھ ـ ذا
البرنامج ھم عراقيون منذ كانون الثاني/يناير  .2006وفي الوقت الراھن يجري تنفيذ مشروع مماثل يعرف
بمشروع "التقدم" في محافظة األنبار) .(34كما نفﹼذت المنظﹼمة الخيرية الخاصة ) (35)(ACDI/VOCAمش ـ روعﹰا
للحصول على القروض في المحافظات الشمالية في العراق.
ويھدف برنامج ازدھار إلى توسيع نطاق التمويل البالغ الصغر وتحقيق االستدامة في إطاره من خالل
اعتماد استراتيجية تقوم على العناصر التالية:
).http://www.chfinternational.org/iraq (31

) (32بدالﹰ من الفوائد ،تفرض المؤسسة رسوما ثابتة قبل منح القروض بمختلف أنواعھا.
) (33تفيد مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولية بأن مبادرة الحصول على الخدمات االئتمانية تمثل نحو  80في المائة من سوق
التمويل البالغ الصغر في العراق .انظر.http://www.chfinternational.org/iraq :
) (34صناعة التمويل البالغ الصغر في العراق ). (2009
) (35تعمل منظمة  ACDI/VOCAعلى تعزيز النمو االقتصادي الواسع النطاق ،وعلى تنمية المجتمع المدني في الديمقراطيات
الناشئة والبلدان النامية .ويرد في الموقع اإللكتروني للمنظمة أنھا تعمل على تشجيع النمو االقتصادي الواسع النطاق ،وعلى رفع مستويات
المعيشة وخلق مجتمعات نابضة بالحياة .وأما مجاالت عملياتھا فھي الصناعات الزراعية ،واألمن الغذائي ،وتطوير المشاريع ،والخدمات
المالية وتنمية المجتمعات المحلية .وأنشئت  ACDI/VOCAفي عام  ،1963باعتبارھا مؤسسة غير ربحية وال تدفع الضرائب ،بموجب
قانون الضرائب األمريكي .وتضم  792موظف ﹰا ،منھم  132موظف ﹰا في الواليات المتحدة و  660في الخارج .وتتولﹼى المنظمة حالياﹰ إدارة
 80مشروع ﹰا في  42بلدﹰا .لمزيد من المعلومات ،انظر.http://www.acdivoca.org :
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التوعية بطبيعة التمويل البالغ الصغر وفوائده.

تھيئة بيئة قانونية وتنظيمية مؤاتية إلنشاﺀ مؤسسات جديدة للتموي ـ ل الب ـ الغ الص ـ غر ،ودم ـ ج ھ ـ ذه
-2
المؤسسات في األوساط المالية.
-3

بناﺀ القدرات.

-4

التركيز على الشفافية.

-5

دعم تنمية الصناعات من خالل توفير فرص إلقامة الشبكات النظامية وغير النظامية.

زيادة فرص العمل مع القطاع المصرفي ،وذلك لتزويد مؤسسات التمويل البالغ الص ـ غر بالخ ـ دمات
-6
)(36
المصرفية الالزمة ،وتعزيز ترتيبات الشراكة بين مؤسسات التمويل جدﹰا والمصارف .
وتثبيت اإلطار القانوني ھو عنصر ھام في ھذه االستراتيجية .ومن أھم الصكوك القانونية والتنظيمية
التي توجه التمويل البالغ الصغر قانون البنك المركزي العراقي لعام  ،2004وقانون المصارف لعام ،2004
واألمر رقم  45الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة ،وقانون الشركات رقم  .1997 /21وال يزال ق ـ انون
الشركات يرعى القضايا الشائكة ،مثل القيود المفروضة على تسجيل الشركات التي ال يملكھا عراقيون بنسبة
 100في المائة .وتبرز صعوبات كبيرة عند تسجيل مؤسسات التمويل البالغ الصغر لدى مكت ـ ب مس ـ اعدة
المنظمات غير الحكومية ،أو عند تسجيل مؤسسات التمويل البالغة الصغر الھادفة إل ـ ى ال ـ ربح ل ـ دى وزارة
التجارة .وتنبع مشاكل أخرى من الشروط المعقﹼدة لإلبالغ والتسجيل التي يفرضھا قانون المنظم ـ ات غي ـ ر
الحكومية وقانون الشركات ،وكذلك من االختالف في تطبيق القانون بين منطقة وأخ ـ رى .ويمك ـ ن التق ـ دم
ببعض المقترحات للتغلب على أوجه القصور ھذه .وإذا ما قام البنك المرك ـ زي العراق ـ ي بتحدي ـ د والي ـ ة
مؤسسات التمويل البالغة الصغر بوضوح ،فقد تشكﹼل ھذه الخطوة أداة للمضي قدمﹰا في تطوير ھذا القط ـ اع.
وينبغي أيضاﹰ أن يضع كلّ من البنك المركزي والحكومة الصكوك القانونية والتنظيمية التي تؤثر على التمويل
البالغ الصغر على رأس أولوياته ،نظراﹰ إلى مدى أھميتھا .ويجب توسيع قاعدة الخدمات التي يمكن للتموي ـ ل
البالغ الصغر توفيرھا بحيث تشمل خدمات االدخار ،وتأجير المعدات ،والتموي ـ ل المض ـ مون ،واإلق ـ راض
العقاري .ويمكن أيضﹰا االستمرار في تطوير تدابير مكافحة تبييض األموال ،وتبادل المعلوم ـ ات ،والتموي ـ ل
اإلسالمي).(37
وفيما يتعلق ببناﺀ القدرات )العنصر  3في مشروع ازدھار ،في إطار اس ـ تراتيجية التموي ـ ل الب ـ الغ
الصغر في العراق( ،خلقت ھجرة األدمغة إلى البلدان المجاورة حاجة إلى تدريب الموظفين من ذوي الكفاﺀة،
في مواضيع تتعلق بمؤسسات التمويل البالغ الصغر ،بما فيھا التخطيط للنمو والتطوير االستراتيجي ،وتطوير
المنتجات وتسويقھا ،واإلدارة المالية وإدارة المخاطر ،وإدارة الشركات.
وأما الشفافية )العنصر  ،(4فھي قادرة على تسھيل تجميع المعلومات المفيدة ،وعلى تعزي ـ ز كف ـ اﺀة
قطاع التمويل البالغ الصغر .فمؤشرات انتشار الخدمات التي تقدم في ھذا القطاع ،مثل نوع الجنس أو السن
أو الموقع ،تسمح بتحديد الفئات المستھدفة والمستفيدة من الخدمات ،وتساعد على تجميع معلومات موثوقة عن
).USAID IZDIHAR, op. cit., Executive Summary (36
).Elbayar (2005), pp. 11-12 (37

 - 11الحد من الفقر وتوليد فرص العمل واستقرار المجتمع .والشفافية ضرورية أيضاﹰ في تجميع المعلومات ع ـ ن
األداﺀ المالي لمؤسسات التمويل البالغ الصغر ومحفظتھا المالية وعن نفقات صناديق المنح .وكذلك لتعزي ـ ز
القدرة على مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية.
وأما إنشاﺀ شبكة للتمويل البالغ الصغر )العنصر  (5فيمكن أن يساعد على نش ـ ر المعلوم ـ ات ح ـ ول
ممارسات ھذا النوع من التمويل .وھذه الشبكة يمكن أن تؤدي دوراﹰ بالغ األھمية ف ـ ي المن ـ اطق المت ـ أثرة
باألزمات ،حيث تستطيع أن تسھم في معالجة أوجه القصور التي تتفاقم عادة في أثناﺀ األزم ـ ات ،بم ـ ا فيھ ـ ا
النقص في المعلومات ،والتباين في تطبيق أفضل الممارسات ،واالفتقار إلى بيئة سياسية مؤاتي ـ ة ،وض ـ عف
التنسيق بين المانحين.
وأما في إطار زيادة فرص العمل مع القطاع المصرفي )العنصر  ،(6فيقترح توثيق ال ـ روابط ب ـ ين
مؤسسات التمويل البالغ الصغر والمصارف في العراق .فمؤسسات التمويل البالغ الص ـ غر تق ـ دم خ ـ دمات
ال يشملھا عمل المصارف ،وكذلك المصارف تقدم العديد من الخدمات التي ال تقدمھا مؤسسات التمويل البالغ
الصغر .وعلى ھذا األساس ،يمكن البحث في أشكال مختلفة من الروابط بين القطاعين .ويقت ـ رح مش ـ روع
ازدھار عدة مبادرات لرفع مستوى التعاون بين المصارف ومؤسسات التمويل البالغ الصغر ،منھ ـ ا اعتم ـ اد
نموذج تمويل رأس المال االقتراضي ،ونموذج الشراكة بين مؤسسات التمويل البالغ الص ـ غر والمص ـ ارف،
ونموذج تنفيذ عمليات المصارف بواسطة مصادر خارجية ،ونموذج المصرف المراسل لمؤسس ـ ة التموي ـ ل
البالغ الصغر .ويسمح ھذا النموذج األخير لقطاع التمويل البالغ الصغر في العراق بالتشاور م ـ ع الش ـ ركة
العراقية للكفاالت المصرفية حول وضع برنامج للكفاالت ،بھدف دعم تمويل رأس الم ـ ال االقتراض ـ ي ف ـ ي
مؤسسات التمويل البالغ الصغر.
وتشارك األمم المتحدة منذ فترة في أنشطة التمويل البالغ الصغر .وقد أشارت دراس ـ ة استقص ـ ائية
أعدتھا منظمة العمل الدولية ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في عام  2008إلى أن غالبي ـ ة رج ـ ال
األعمال العراقيين يعتبرون أن قلﹼة الفرص المتاحة للحصول على االئتمانات ھي العائق الرئيسي أمام التنمي ـ ة
االقتصادية .ولمعالجة ھذا القصور ،أطلقت منظمة العمل الدولية ومكتب األمم المتحدة لخ ـ دمات المش ـ اريع
ثالثة برامج ،بھدف تقديم قروض صغيرة جدﹰا للمشاريع الصغيرة والبالغة الص ـ غر ف ـ ي األھ ـ وار والحل ـ ة
والمناطق الريفية في السليمانية) .(38وتم اختيار منظمة التمويل والتعاون ) (CHFغير الحكومية الدولية لتكون
الشريك التنفيذي .وجرى إطالع اللجان التوجيھية المحلية على األنشطة المقررة وعل ـ ى ش ـ روط وأحك ـ ام
صرف القروض وإجراﺀات سدادھا .وقدمت ھذه اللجان توصيات بشأن المناطق المستھدفة ،وبشأن الفئ ـ ات
التي ينبغي إعطاؤھا أفضلية في الحصول على القروض من السكان المحليين .ونتيجة لھذا البرنامج ،حصل
 960عراقيﹰا من أصحاب المشاريع الصغيرة على قروض متوسطة القيمة قدرھا  1 334دوالراﹰ .وش ـ كلت
النساﺀ  22في المائة من المستفيدين من القروض .واستحدث البرنامج نحو  150فرصة عمل في المن ـ اطق
التي تعاني من الركود االقتصادي ،وبلغ معدل السداد  100في المائة).(39

) (38صندوق مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية االستئماني للعراق ) .(2009بلغت قيمة القروض  700 000دوالر في الحالة
األولى و 400 000دوالر في الحالتين األخيرتين.
).UNDG ITF op. cit (39

 - 12ويبلغ متوسط حجم القرض في العراق  1 350دوالراﹰ ،وھو أعلى بكثير من متوسط القروض ف ـ ي
بلدان أخرى .ويبلغ سعر الفائدة االسمي  16في المائة ،أي حوالى نصف المتوسط العالمي الب ـ الغ  35ف ـ ي
المائة .ومن المرجح أن ترتفع الرسوم المتصلة بالقروض في المستقبل ،نظرﹰا إلى أن عناصر الكلف ـ ة ف ـ ي
مؤسسات التمويل البالغ الصغر في العراق أعلى منھا في البلدان النامية األخرى .ولتطوير ھ ـ ذا القط ـ اع،
ينبغي أن تسعى مؤسسات التمويل البالغ الصغر العراقية إلى إيجاد توازن بين االستدامة التش ـ غيلية والمالي ـ ة
وتلبية العمالﺀ بكفاﺀة .ويعتبر معدل سداد القروض البالغة الصغر في العراق رقمﹰا مرتفعاﹰ ،إذ يبلغ  98ف ـ ي
المائة).(40
وفيما يتصل باإلطار التشريعي ،يجب أن تستوفي مؤسسات التمويل البالغة الصغر في العراق شرطﹰا
واحداﹰ ،وھو أن تكون مسجلة رسمياﹰ كمنظمات غير حكومية .غير أن بعض الك ﹼتاب) (41يعتبرون أن غي ـ اب
أي توجيه قانوني من الحكومة بشأن التمويل البالغ الصغر قد ساھم على األرجح في النم ـ و الملح ـ وظ لھ ـ ذا
القطاع في العراق ،حيث سمحت البيئة السياسية القائمة على عدم التدخﹼل في توسعه وازدھاره .وقد اتﹸخ ـ ذت
إجراﺀات عديدة بشأن ھذا القطاع على المستوى المحلي ،حيث يتولى المدراﺀ والمستشارون الفنيون إط ـ الع
المسؤولين المحليين )رؤساﺀ البلديات في المدن التي تضم مكاتب فرعية( حول أھداف التمويل البالغ الص ـ غر
وما يحققه من إنجازات في العراق .و ﹸنظﹼمت دورات تدريبية في مجاالت مثل التحلي ـ ل الم ـ الي والمحاس ـ بة
وتدقيق الحسابات وإدارة المخاطر.
غير أن تطوير ھذا القطاع ال يزال يواجه عقبات على المستوى الحكومي .فشرط تسجيل المؤسسات
كمنظمات غير حكومية عن طريق وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ھو إجراﺀ يس ـ تغرق وقت ـ اﹰ ط ـ ويالﹰ
ويتطلب جھوداﹰ مضنية .والعديد من مكاتب مؤسسات التمويل البالغ الصغر تتردد في االحتفاظ بمبالغ نقدي ـ ة
بسبب استمرار عدم االستقرار األمني في البلد ،فتودع أموالھا في حسابات لدى المصارف المملوكة للدول ـ ة،
مما يخلق العديد من الصعوبات اللوجستية التي تحد من نطاق عمليات ھذه المؤسسات ،ومنھا نف ـ اد الس ـ يولة
النقدية في المصارف أحياناﹰ ،وعدم تقديم خدمات للعمالﺀ مباشرة في ھذه المصارف ،وع ـ دم ت ـ وفر الق ـ درة
الكافية على تحويل األموال إلكترونياﹰ فيما بين المصارف العراقية .ومن العقبات أيضاﹰ أن تدخل الحكومة من
خالل وضع إطار قانوني قد يؤدي إلى فرض قيود تنظيمية مشددة يمكن أن تعوق نم ـ و ھ ـ ذا القط ـ اع ف ـ ي
العراق .والتنوع على الجھات المانحة ال يزال ضرورة) .(42وتبقى اإلدارة السليمة على رأس األولويات في
العراق في مرحلة ما بعد النزاع .ويتعين توجيه سياسات اإلدارة نحو تشجيع روح المبادرة ،وتحقيق التوازن
في النشاط االقتصادي ،وتطبيق آليات السوق .وأما الجزﺀ األھم من اإلدارة السليمة لعمليات التمويل الب ـ الغ
الصغر ،فيتصل بالنظام المصرفي) ،(43إذ يجب أن يحظى ھذا النظام بثقة المشاركين في مؤسسات التموي ـ ل
البالغ الصغر.

).Howell (2007) (40
).USAID IZDIHAR, op. cit., section 2.7 (41
) (42مثال على ذلك الشراكة بين إحدى مؤسسات التمويل البالغ الصغر العراقية و ،kiva.orgوھي عبارة عن موقع إلكترون ـ ي
يربط عمالﺀ التمويل البالغ الصغر مباشرة بالدائنين األفراد ،مما يسمح ألي شخص بإرسال األموال إلى أص ـ حاب المش ـ اريع الع ـ راقيين
إلكترونياﹰ.
).Desai (2007) (43

 - 13وال يزال في تعزيز اإلطار القانوني ،وبناﺀ القدرات والتدريب ،والشفافية ،ووضع المعايير واإلبالغ،
وتطوير شبكة للتمويل البالغ الصغر ،وتوثيق الروابط بين المصارف ،واستمرار حالة عدم االستقرار ،العديد
من الصعوبات التي يواجھھا قطاع التمويل البالغ الصغر في العراق.

 - 14جيم  -االئتمانات البالغة الصغر في لبنان
بدأت مرحلة إعادة اإلعمار في لبنان في مطلع التسعينات ،في أعقاب الحرب األھلية التي دامت 15
عامﹰا وأسفرت عن شلّ االقتصاد اللبناني وتدمير مؤسسات األعمال المحلية .غي ـ ر أن قط ـ اع المص ـ ارف
التجارية نجح في أن يكون من أكثر قطاعات المصارف التجارية تطوراﹰ في المنطقة .وعلى مدى الس ـ نوات
القليلة الماضية ،بدأت مصارف تجارية عديدة في لبنان بتقديم خدمات التمويل البالغ الصغر ،وذلك من خالل
إبرام تحالف استراتيجي مع مؤسسات التمويل البالغ الصغر ،أو تطوير منتجات خاصة بھا في مجال التمويل
البالغ الصغر ،أو تقديم القروض للمشاريع الصغيرة مقابل ضمانات جزئية تقدمھا الص ـ ناديق المحلي ـ ة و/أو
الدولية المتخصصة .ويبلغ استخدام أصحاب المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر للخدمات المصرفية الرسمية
مستويات عالية ،في بيروت خصوصاﹰ).(44
وبدأ مفھوم التمويل البالغ الصغر ينتشر في لبنان في منتصف التسعينات .وشھد ھذا القط ـ اع نم ـ واﹰ
كبيرﹰا في السنوات األخيرة ،ويتوقع أن يستمر في السنوات المقبلة .غير أنه ال يزال يحتاج إلى مزي ـ د م ـ ن
التطور والتنظيم ،ومعالجة المسائل المتعلقة بالقياس واالفتقار إلى البيانات الموثوقة .والمجموعة الوحيدة من
األرقام الموثوقة نﹸشرت مؤخرﹰا في دراسة أصدرتھا مؤسسة التمويل الدولية في عام  ،2008وھي عضو في
مجموعة البنك الدولي وشركة جرامين  -جميل العربية المحدودة للتمويل األصغر )سيشار إليھ ـ ا ف ـ ي ھ ـ ذا
السياق بدراسة مؤسسة التمويل الدولية( .وتشير ھذه الدراسة إلى أن سوق التمويل البالغ الصغر في لبن ـ ان
ھي سوق صغيرة نسبيﹰا )حوالى  286مليون دوالر( ،ومصادر التمويل المتوفرة ال تﹸلبي س ـ وى  11.5ف ـ ي
المائة من الطلب) .(45وأشارت دراسة حديثة إلى أن إجمالي المعروض من القروض البالغة الصغر ي ـ زداد
باطﹼراد منذ عدة سنوات في لبنان ،وقد وصل إلى نحو  27مليون دوالر في عام  .(46)2003غير أن الفجوة
ال تزال كبيرة بين العرض والطلب ،وسدھا يتطلب بناﺀ قدرات ھذا القطاع ،وذلك بزيادة ع ـ دد الم ـ وظفين،
وتدريبھم ،وتطوير نظم معلومات اإلدارة أو تحسينھا.
وفي قطاع التمويل البالغ الصغر في لبنان ثالث مؤسسات رئيسية ،ھي جمعي ـ ة مؤسس ـ ة الق ـ رض
الحسن ،وشركة أمين لتمويل المشاريع الصغرى في لبنان والمجموعة )الجمعية اللبناني ـ ة للتنمي ـ ة( .وم ـ ن
المؤسسات الفاعلة الرئيسية األخرى جمعية التنمية الريفية ،وجمعية المس ـ اعدة الفني ـ ة المتبادل ـ ة ،وجمعي ـ ة
التمكين ،ومؤسسة الحريري ،ومؤسسة مخزومي ،ومنظمة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
في الشرق األدنى .وتفيد دراسة مؤسسة التمويل الدولية بأن خدمات عدد من المنظم ـ ات غي ـ ر الحكومي ـ ة
ال يتلقون خ ـ دمات
وبرامج التمويل البالغ الصغر ومؤسسات التمويل البالغ الصغر شملت نحو  29 420عمي ﹰ
التمويل البالغ الصغر اعتباراﹰ من أيلول/سبتمبر  .2007وبلغت قيمة المحفظة المستحقﹼة لجميع ھذه الجھ ـ ات
حوالى  23.9مليون دوالر ،وبلغ متوسط حجم القرض  1 118دوالراﹰ) .(47وال يجوز لھذه المؤسسات قبول
).International Finance Corporation (IFC) and Grameen-Jameel Pan-Arab Microfinance Limited (2008) (44
) (45المرجع نفسه .ھذه الدراسة ھي جزﺀ من االستراتيجية العامة لمؤسسة التمويل الدولية ،والھادفة إلى خلق قطاع للتمويل
ال لالستمرار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وھي جزﺀ أيضﹰا من الجھود التي تبذلھا شركة جرامين  -جميل
الصغير جداﹰ يكون قاب ﹰ
العربية المحدودة للتمويل األصغر للتأكد من تلبية الطلب على خدمات التمويل الصغير جداﹰ في العالم العربي .وھذه المبادرة جزﺀ من
اتفاق أبرم مع شركة جرامين جميل والفريق االستشاري لمساعدة أكثر الناس فقراﹰ في أيار/مايو  ،2007من أجل مساعدة الحكومة اللبنانية
على تعزيز نمو التمويل البالغ الصغر والمشاريع البالغة الصغر.
).Mattar (2007), p.1 (46
).IFC and Grameen-Jameel Pan-Arab Microfinance Limited, op. cit (47

 - 15الودائع .ويقدم معظم مقدمي خدمات التمويل البالغ الصغر اللبنانيين قروضاﹰ فردية .أما القروض الجماعي ـ ة
فال تنسجم مع األعراف الثقافية المحلية كما يبدو ،إذ ال يرغب المواطن اللبناني عموماﹰ في تبادل المعلوم ـ ات
الخاصة أو التحدث عن مشاكله المالية.
وتبين دراسة مؤسسة التمويل الدولية أيضﹰا أن نحو  5في المائة من المشاريع التجاري ـ ة المقترﹺض ـ ة
أصيبت بخسائر مباشرة نتيجة لحرب تموز/يوليو  ،2006وأن  50في المائة من جميع المقترضين تكب ـ دوا
خسائر غير مباشرة .وقدمت مجموعة من الجھات المانحة ومنظمات التنمية المتعددة األطراف قروضاﹰ ف ـ ي
حاالت الطوارئ وأنواعﹰا أخرى من التمويل للمصارف والمشاريع الصغيرة اللبنانية في أعقاب النزاع ،بھدف
إعادة تأھيل المشاريع المدمرة وإعادة تمويلھا وإعادة جدولة ديونھا .ومؤسسات التمويل البالغ الص ـ غر ف ـ ي
لبنان ،مع ما لحقھا من أضرار جسيمة من جراﺀ الحرب ،قدمت قروضاﹰ لتموي ـ ل جھ ـ ود إع ـ ادة اإلعم ـ ار،
وبرھنت أنھا قادرة على أن تصمد وأن تعمل بفعالية في أثناﺀ النزاعات .فقد تمكنت ھذه المؤسس ـ ات م ـ ن
البقاﺀ في السوق وتوفير الخدمات المطلوبة وتعديل خدماتھا لتلبية احتياجات عمالئھا وضمان استمرارھا).(48
وال تتدخﹼل الحكومة اللبنانية في شؤون التمويل البالغ الصغر ،إذ إنھا لم تصدر حتى اليوم أي قوانين
ترعى ھذا القطاع ،كما أنھا ال تؤدي أي دور واضح فيه) .(49والشكل الوحيد من الدعم الحكومي لھذا القطاع
جاﺀ عبر البنك المركزي الذي أصدر توجيھا يجيز فيه للمصارف المحلي ـ ة باس ـ تخدام  5ف ـ ي المائ ـ ة م ـ ن
احتياطياتھا لتمويل مبادرات التمويل البالغ الصغر .غير أن البنك ل ـ م يس ـ تجب لمطال ـ ب اس ـ تخدام ھ ـ ذه
السيولة).(50
غير أن الحكومة ن ﹼفذت ،مؤخراﹰ ،مبادرتين على ھذا الصعيد ،ھم ـ ا ص ـ ندوق التنمي ـ ة االقتص ـ ادية
واالجتماعية ،وبرنامج "كفاالت".
)أ( صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية :أنشئ في عام  ،2005ويموله االتح ـ اد األوروب ـ ي.
ويدعم الصندوق عمل مؤسسات التمويل البالغ الصغر في لبنان ،وكذلك مشاريع تولي ـ د ال ـ دخل واس ـ تحداث
فرص العمل والحد من الفقر .ويضطلع الصندوق بمجموعة من األنشطة ،منھا إعطاﺀ ضمانات للمص ـ ارف
مقابل منح قروض ألصحاب المشاريع الذين ال يملكون القدرة على استيفاﺀ شروط المع ـ امالت المص ـ رفية.
والمستفيدون من القروض يمكنھم استخدامھا إلنشاﺀ مشاريع تجارية ،أو ألغ ـ راض إنمائي ـ ة .وق ـ د أنش ـ أ
الصندوق صندوقين للقروض البالغة الصغر؛ أحدھما بإدارة المنظمات غي ـ ر الحكومي ـ ة ،واآلخ ـ ر ب ـ إدارة
المصارف)(51؛
)ب( شركة كفاالت :ھي شركة مالية أنشأتھا الحكومة اللبنانية في ع ـ ام  ،1999مھمتھ ـ ا مس ـ اعدة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على تمويل من المصارف التجارية وفي تسديد ديونھا .غير أن
إنشاﺀ ھذه الشركة ال يكفي لمعالجة المشاكل الجذرية التي تواجھھا المصارف وصانعو القرار فيھا).(52
).Ibid (48
).Mamari and Ghaleb (2002) (49
).Halabi (2009) (50
).IFC and Grameen-Jameel Pan-Arab Microfinance Limited, op. cit (51
).Mamari and Ghaleb (2002) (52

 - 16ودور المنظمات غير الحكومية في قطاع القروض البالغة الصغر يشكو من نقاط ضعف تح ـ د م ـ ن
فرص نموھا .فھذه المنظمات ملزمة باألحكام القانونية والقيود المفروضة على الجمعي ـ ات الخيري ـ ة الت ـ ي
ال يسمح لھا بقبول الودائع ،وھذا الوضع يحد من فرصھا في الحصول على األموال .والھيكل القانوني لھذه
المنظمات يحد من إمكانات حصولھا على قروض من القطاع المالي .ولذلك ،تعتمد على أموال المانحين ،إلى
حد يؤدي بھا إلى وضع متقلﹼب من حيث الحصول على االئتمانات .وتواجه ھذه المنظم ـ ات ،ف ـ ي غي ـ اب
األنظمة التي ترعاھا ،مخاطر مالية كبيرة جدﹰا في حال قصرت في السداد).(53
ويزداد وضع قطاع القروض الصغيرة غموضﹰا في غياب أي نص قانوني ملزم وصريح بش ـ أنه).(54
فالحكومة اللبنانية لم تعتمد حتى اليوم أي قانون يسمح بتنظيم ھذا القطاع ،وتتولى وزارة الداخلية والبل ـ ديات،
وليس وزارة المالية أو البنك المركزي ،اإلشراف على جميع المنظمات غير الحكومية التي تعمل ف ـ ي ھ ـ ذا
القطاع).(55
وإزاﺀ االرتفاع المستمر في معدل الفقر ،ونظرﹰا إلى أن  30إلى  40في المائة م ـ ن الس ـ كان غي ـ ر
مؤھلين للتعامل مع المصارف ،يبدو االستثمار في قطاع التمويل البالغ الصغر حالﹰ مجدياﹰ) .(56غير أن ھ ـ ذا
القطاع ال يزال يواجه عوائق رئيسية تحد من إمكانات نموه وتطويره .ومن ھذه العوامل:
)أ( في غياب التشريعات الخاصة التي تنظم ھذا القطاع وافتقار التشريعات إلى الكفاﺀة ،فيما ع ـ دا
بعض االستثناﺀات؛
)ب( تراجع المبالغ المالية التي تقدمھا الجھات المانحة في ظل االنكم ـ اش االقتص ـ ادي الع ـ المي.
ونتيجة لذلك ،تواجه مؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تعتمد على التبرعات صعوبات متزايدة في الحصول
على المال .وفي ضوﺀ تراجع عدد المستثمرين الدوليين ،تتوجه أنظار مؤسسات التمويل البالغ الصغر نح ـ و
القطاع المصرفي المحلي .غير أن المصارف ال تھتم كثيراﹰ لبرامج التمويل البالغ الصغر ،ألن العم ـ ل ف ـ ي
إطارھا يرتكز على كثرة اليد العاملة والمھام اإلدارية ،وتنطوي على تكاليف غير مباشرة مرتفعة ) 5إل ـ ى 8
في المائة ،مقارنة بالتكاليف غير المباشرة للقروض العادية ،ونسبتھا  1.75إلى  2.5في المائة()(57؛

).Ibid (53
).Ibid (54
).IFC and Grameen-Jameel Pan-Arab Microfinance Limited, op. cit (55
).Halabi, op. cit (56
) .Halawi (2009) (57أشار ھاروت صاموليان ،نائب حاكم البنك المركزي في لبنان ،إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي
تواجه قطاع التمويل الصغير جداﹰ في البلد ھو أن المصارف ال تحبذ ھذا النوع من البرامج عادة ،ألنھا مكلفة للغاية .ولكنه أضاف أن
التكنولوجيات المتوفرة في المصارف في الوقت الحاضر تسھل عليھا تنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات في ثوان .وقال فادي عسراوي،
عميد كلية إدارة األعمال واالقتصاد في جامعة ھايكازيان في بيروت ،إن االبتكارات السريعة جعلت من الممكن القيام بعمليات مصرفية
عبر الھاتف المحمول ،مما يشكﹼل اختراقاﹰ حقيقي ﹰا في قطاع التمويل الصغير جداﹰ .وأضاف أن التكاليف التشغيلية قد ترتفع إلى  20 - 15في
المائة من القروض ،مقابل أقل من  5في المائة في المصارف في البلدان الصناعية .وفي ضوﺀ تقديم الخدمات المصرفية عن طريق
الھاتف المحمول ،أصبح اآلن من الممكن الوصول إلى الماليين من الناس في غضون جزﺀ من الثانية ،ومن دون تكبد التكاليف العالية
المترتبة على إنشاﺀ شبكة واسعة من المكاتب .وال شك في أن ھذه الوفورات في التكاليف ھامة لمؤسسات التمويل الصغير جداﹰ ،إذ تسمح
لھا بالحد من ھوامش أسعار الفائدة ،مع عدم اإلخالل بالربحية في الوقت نفسه.

 - 17)ج( البعد السياسي الذي يتخذه عدد كبير من المنظمات العاملة في السوق ،مثل مؤسسة الحري ـ ري،
وجمعية القرض الحسن التي يمولھا حزب اﷲ .وتكون معدالت الفائدة في مؤسسات التمويل الب ـ الغ الص ـ غر
المدعومة من األحزاب السياسية و/أو المؤسسات الدولية أدنى منھا في مؤسسات التمويل األخرى ،مم ـ ا ق ـ د
يدفع بھذه المؤسسات إلى خارج السوق).(58
دال  -االئتمانات البالغة الصغر في فلسطين
يواجه قطاع المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر في فلسطين قيودﹰا داخلية وأخرى خارجي ـ ة .وأم ـ ا
القيود الداخلية فھي العراقيل التي يواجھھا صاحب المشروع أو المش ـ روع ذات ـ ه .ويض ـ طر الفلس ـ طينيون
أصحاب المشاريع ،وخصوصاﹰ الشباب ،إلى الھجرة بحثاﹰ عن فرص العمل واالستقرار ،من جراﺀ اس ـ تمرار
االحتالل وما ينتج عنه من تدھور في االقتصاد الفلسطيني .وتعوق الحواجز اإلسرائيلية القدرة على الحركة،
وتضعف القدرة على الوصول إلى األسواق وتحد من روح المبادرة لدى الشباب .وتحد ھذه الظروف م ـ ن
فرص العمل المتوفرة لھم ،ومن األنشطة الھادفة إلى المجازفة بإطالق المشاريع ،بالرغم من روح التص ـ ميم
والمثابرة التي يتمتع بھا الشباب خصوصﹰا) .(59وتعاني المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر من تدني مس ـ توى
التنظيم والتكنولوجيا وجودة الضمانات واإلشراف ،كما أنھا ال تقوم إال بع ـ دد مح ـ دود م ـ ن االس ـ تثمارات
اإلنتاجية ،وتفتقر إلى تراكم رأس المال ،وإلى المساحة والمكان المناسبين للعمل .وأما العقبات الخارجية التي
تعاني منھا ھذه المشاريع في فلسطين ،فھي غياب التموي ـ ل والسياس ـ ات الداعم ـ ة والمعلوم ـ ات والب ـ رامج
التدريبية ،وتزايد المصاعب االقتصادية ،وانخفاض الطلب ،واالفتقار إلى البنية التحتية المناسبة ،خصوصاﹰ في
المخيمات )الكھرباﺀ والنقل بالتحديد( ،وضعف القدرة على الوصول إلى المواد الخام .ويواجه القطاع منافسة
متزايدة ،اضطرت إزاﺀھا المشاريع إلى خفض أسعارھا من أجل الحفاظ على قدرتھا التنافسية .وأما الش ـ غل
الشاغل ،فال يزال عدم االستقرار السياسي واالحتالل اللذين يؤثران على األداﺀ العام).(60
ويؤدي كلّ من القطاع الخاص والمشاريع البالغة الصغر دورﹰا ھاماﹰ في الحؤول دون تح ﹼك ـ م الفق ـ ر
المدقع بالحياة في فلسطين .وتنمية ھذا القطاع في الوقت الراھن ھي المص ـ در الرئيس ـ ي لف ـ رص العم ـ ل
للفلسطينيين الذين يعيشون في حالة عوز يتوقع أن تستمر).(61
ويمكن تقييم تنمية قطاع التمويل البالغ الصغر في فلسطين في سياق االنتفاضة الثانية التي اندلعت في
 28أيلول/سبتمبر  ،2000وما تبعھا من اشتباكات متقطعة ،واجتياحات وإغالقات ،وإجراﺀات منع التج ـ ول.
وأدت ھذه الظروف إلى تقييد الحركة ،وتدمير الممتلكات الشخصية ،وتقويض القدرة عل ـ ى الوص ـ ول إل ـ ى
األسواق ،وانحسار النشاط االقتصادي .وقطاع التمويل البالغ الصغر الذي أثبت حتى الي ـ وم قدرت ـ ه عل ـ ى
الصمود في األزمات ،بدأ يتأثر بحدة األزمة الحالية ،التي أضعفت قدرة المؤسسات على االستمرار في تنفي ـ ذ

).Halabi, op. cit (58
).James-Wilson and Hall (2006) (59
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 - 18ومنح القروض) .(62وقد خفض عدد كبير من مؤسسات التمويل البالغ الصغر من حجم الق ـ روض ،أو ك ـ اد
يتوقف عن منح قروض جديدة).(63
ووفقاﹰ للدراسة االستقصائية التي أعدھا صندوق النقد الدولي في عام  2007حول سوق التمويل البالغ
الصغر في الضفة الغربية وقطاع غزة ،لم يتمكن ھذا القطاع من مواصلة نموه في فلس ـ طين ف ـ ي الس ـ نوات
األخيرة ،وذلك خالفاﹰ لما شھدته قطاعات مماثلة في منطقة الشرق األوسط .فقد ح ـ ال اس ـ تمرار االح ـ تالل
العسكري واألزمة السياسية واالقتصادية دون زيادة محفظته االستثمارية .وخالفﹰا للبلدان العربية األخ ـ رى،
حيث يشھد قطاع التمويل البالغ الصغر مستوى ملحوظﹰا من النمو والتطور ،يسجل التمويل البالغ الصغر ف ـ ي
فلسطين تراجعاﹰ ،يثير عالمات استفھام حول قدرة ھذا القطاع على العمل بكفاﺀة في وضعه الحالي وفي ھ ـ ذه
الظروف الصعبة).(64
والتحدي الرئيسي الذي تواجھه مؤسسات ھذا القطاع في فلسطين ،ھو مدى القدرة على البقاﺀ والنمو
في بيئة تفتقر إلى السالم واالستقرار .وما لم يتحقق السالم في المستقبل القريب ،فقد تعيد مؤسسات التمويل
البالغ الصغر النظر في جدوى ھذا النوع من التمويل).(65
وتضم سوق التمويل البالغ الصغر في فلسطين مبادرات عديدة .ويعتبر برنامج ريادة  CHFأح ـ د أول
البرامج االئتمانية في األراضي الفلسطينية .ويعمل البرنامج في مختلف أنحاﺀ قطاع غزة منذ إنشائه في عام
 ،1994بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .وتوسع البرنامج في عام  2001في ثالث محافظات في
الضفة الغربية ،وقدم خدمات إضافية في قطاع غزة في عام  ،2003ومن ثم توسع في ثالث مدن أخرى في
الضفة الغربية في عام  .2005وفي عام  ،2006واجھت مبادرة ريادة صعوبات كبيرة عندما باتت السلطة
الفلسطينية عاجزة عن صرف المرتبات للموظفين الذين كانوا يشكلون القاعدة الرئيسية لعمالﺀ ھذا البرن ـ امج
)إما بصفة مباشرة كعمالﺀ ،أو بصفة غير مباشرة كضامنين للعمالﺀ( .وارتفعت نسبة المحفظ ـ ة المعرض ـ ة
للخطر لمدة  30يومﹰا إلى أكثر من  76في المائة .وبالرغم من ذلك ،يتحسن وضع ري ـ ادة عموم ـ ﹰا .فق ـ د
سجلت القيمة اإلجمالية المتراكمة للمحفظة نموﹰا سنوياﹰ بلغت نسبته  66في المائ ـ ة ،وازداد ع ـ دد عمالئھ ـ ا
النشطين بنسبة  40في المائة .وتراجعت المحفظة المعرضة للخطر لمدة  30يوماﹰ في أواخر أيلول/س ـ بتمبر
 2008بنسبة  11في المائة ،بعد أن كانت  47في المائة في أواخر أيلول/سبتمبر  2007و 35في المائة في
أواخر كانون األول/ديسمبر  .2007ويتوقع أن يستمر ھذا االتجاه .وتمكنت ريادة كذلك من اس ـ تعادة 54
في المائة من القروض المشطوبة اعتباراﹰ من أيلول/سبتمبر .(66)2008
ومن المبادرات الجارية في سوق التمويل الصغير في لجان اإلغاثة الزراعية الفلس ـ طينية فلس ـ طين،
خص ـ ة ف ـ ي
وھي اتحاد يضم جمعيات تعاونية لالدخار واالئتمان .وتضم ھذه اللجان جميع التعاونيات المر ﹼ
فلسطين والعاملة في مجال االدخار واالئتمان على أساس مبادئ وقيم التعاون .وتھدف ھذه المب ـ ادرة إل ـ ى
).IFC and the Palestinian Network for Small and Micro Finance, op. cit., p. 19 (62
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في المناطق الريفية والحضرية .وتتضمن الخدمات التي تقدمھا المبادرة التسليف واالدخار الطوعي).(67
ومن الجھات الفاعلة األخرى في السوق الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال )أصالة( ،وھي جمعية
تﹸعنى منذ تأسيسھا في عام  1997تحت اسم مركز المرأة للمشاريع بمنح القروض للنساﺀ .وتسجلت الجمعية
لدى وزارة الداخلية الفلسطينية في كانون الثاني/يناير  2001كمنظمة غير حكومية ال تتوخى الربح ،وغيرت
اسمھا إلى أصالة .والتحدي الرئيسي الذي تواجھه أصالة يتأتى من البيئة السياسية غير المستقرة التي تعم ـ ل
فيھا والمنافسة غير العادلة التي تتعرض لھا )ال تطبق سائر مؤسسات التمويل البالغ الص ـ غر ف ـ ي فلس ـ طين
أفضل الممارسات().(68
وال تتولى السلطات المالية في الوقت الحاضر تنظيم مؤسسات التمويل الب ـ الغ الص ـ غر الفلس ـ طينية
كمؤسسات مالية وسيطة ،ولذلك تبقى الخدمات التي يمكن أن تقدمھا ھذه المؤسسات مح ـ دودة .وم ـ ن ھ ـ ذه
الخدمات تقديم القروض البالغة الصغر الفردية والجماعية ألصحاب المشاريع البالغ ـ ة الص ـ غر ،والق ـ روض
الزراعية ،والقروض اإلسالمية ،والقروض االستھالكية ،وقروض اإلسكان .وفي ظ ـ ل البيئ ـ ة التنظيمي ـ ة
السائدة ،ال تستطيع مؤسسات التمويل البالغ الصغر في فلسطين تقديم خدمات االدخار للجمھور ،وال خ ـ دمات
تحويل األموال والمدفوعات .وبموجب القانون ،تبقى خدمات االدخار حكراﹰ على المؤسسات التي تأذن لھ ـ ا
سلطة النقد الفلسطينية بذلك ،وھي المصارف .وقد بدأ إصالح ھذه البيئة التنظيمية منذ عام  .1994وبذلت
الجھود لتنسيق التشريعات المتعلقة بقانون سلطة النقد الفلسطينية ،وقانون المصارف ،وق ـ انون ھيئ ـ ة س ـ وق
المال ،وقانون األوراق المالية).(69
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ثالثاﹰ  -استراتيجيات مقترحة لدفع عجلة التمويل البالغ الصغر في ظلّ عدم االستقرار
ألف  -إيجاد بيئة مؤاتية لتوفير االئتمانات البالغة الصغر في أثناﺀ النزاعات
االنخراط في أنشطة التمويل البالغ الصغر ال بد أن يسبقه بحث في ق ـ درة البيئ ـ ة عل ـ ى اس ـ تيعاب
ال موس ـ عاﹰ للبيئ ـ ة الت ـ ي
المنتجات المالية لھذه األنشطة .ويشمل البحث حالة السوق والطلب ،ويتضمن تحلي ﹰ
تجري فيھا عمليات التمويل .فمؤسسات التمويل البالغ الصغر ال يمكن أن تعمل إال في بيئة تستوفي عدداﹰ من
الشروط .ويتناول ھذا القسم الشروط المطلوبة ،ويبين دورھا في تحسين جودة عملي ـ ات التموي ـ ل وتعزي ـ ز
كفاﺀتھا.
وليست الشروط الالزمة لنجاح تنفيذ المشاريع البالغة الصغر في ظروف ما بعد الن ـ زاع ب ـ الكثيرة.
فالتمويل البالغ الصغر في مرحلة ما بعد النزاع يمكن أن يكون خيارﹰا صائباﹰ ،ال س ـ يما إذا كان ـ ت المؤسس ـ ة
المعنية بتنفيذه على استعداد لمواجھة ارتفاع التكاليف والمخاطر.
ومن الشروط الالزمة لخلق بيئة مؤاتية للتمويل البالغ الصغر بعد النزاع ثالثة شروط رئيسية ،أولھ ـ ا
االستقرار السياسي .فالمناطق التي تنفﹼذ فيھا البرامج يجب أن توفر درجة معين ـ ة م ـ ن األم ـ ن والس ـ المة
لمؤسسات التمويل البالغ الصغر المحتملة وعمالئھا ،وأن تخلو من الفوضى .وينبغي طمأنة العم ـ الﺀ ب ـ أن
أنشطتھم التجارية ستكون آمنة ومربحة في الوقت نفسه .ويجب أن تشعر مؤسسات التمويل الب ـ الغ الص ـ غر
أنھا قادرة على العمل من دون أن يتھدد أي خطر موظفيھا وأصولھا وعمالﺀھا .والتمويل الب ـ الغ الص ـ غر
وغيره من النھج اإلنمائية يمكن أن يساعد في توطيد االستقرار بعد النزاعات ،إذ يسھم في إط ـ الق النش ـ اط
االقتصادي ،وبالتالي في خلق فرص العمل والحد من البطالة ،وبذلك يسھم في تقليل الح ـ وافز الت ـ ي ت ـ دفع
السكان الفقراﺀ إلى التورط في النزاعات).(70
ومن الشروط األساسية األخرى لخلق بيئة مؤاتية للتمويل البالغ الصغر بعد النزاعات وج ـ ود نش ـ اط
اقتصادي فعلي ووجود طلب على الخدمات المالية .فالتمويل البالغ الصغر ال ينجح في تحقيق الغاية منه م ـ ا
لم يكن المستفيدون منه منخرطين فعالﹰ في أنشطة تجارية .وليس ھذه الحال دائمﹰا بعد النزاع ـ ات مباش ـ رة.
فالنزاع يمكن أن يؤدي إلى الھجرة والنزوح ،والنازحون يمكن أن يفقدوا القدرة على الوصول إلى أص ـ ولھم
المادية ،أو يحرموا من حقھم في المشاركة في األنشطة االقتصادية .والطريقة المثلى للتعام ـ ل م ـ ع وض ـ ع
مماثل ھي اتباع القاعدة العامة التالية :إذا كانت األسواق المحلية نشطة ،فھ ـ ذا يعن ـ ي أن الس ـ كان نش ـ طين
اقتصاديﹰا بما يكفي لالستفادة من الخدمات االئتمانية المالئمة).(71
وأما الشرط الرئيسي الثالث ،فھو استقرار السكان .وينبغي أن تھدف أية مؤسسة ناجحة في مج ـ ال
التمويل البالغ الصغر ،في المقام األول ،إلى استعادة القروض ،كي تصبح جزﺀاﹰ من النسيج الدائم لالقتص ـ اد
الناشئ ما بعد النزاع .ويصعب تحقيق ھذا الھدف إذا كان السكان كثيري التنقﹼل ،إذ يمكن أن يتخل ـ وا ع ـ ن
القروض في أي وقت .ولذلك ثبت أن النھج األفضل يكون في العمل مع السكان المستقرين ،والتركيز أكث ـ ر
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 - 21فأكثر على العائدين وليس على الالجئين .ومن فوائد ھذا النھج ارتفاع نسبة العمالﺀ المتك ـ ررين ،واحتم ـ ال
ارتفاع معدالت السداد ،وتوزيع التكاليف الثابتة على فترات أطول).(72
وباإلضافة إلى قائمة الشروط الرئيسية إليجاد بيئة مؤاتية للتمويل البالغ الصغر بعد الن ـ زاع ،أثبت ـ ت
التجربة أن مجموعة شروط أخرى يستحسن تحقيقھا ،حتى ولو لم تكن أساسية للقطاع .ومع أن استيفاﺀ ھ ـ ذه
الشروط يسھل العمل في فترة ما بعد النزاع ،فھذا ال يعني أن عدم تحقيقھا يعطﹼل سير العم ـ ل .وم ـ ن ھ ـ ذه
الشروط وجود مصارف تجارية ناجحة تزود مؤسسات التمويل البالغ الصغر بالخدمات المالية الالزمة للح ـ د
من التكاليف والمخاطر .ومن ھذه الخدمات حفظ األموال وتحويلھا إلكترونياﹰ .ومن الش ـ روط المستحس ـ نة
أيضاﹰ توفر عامل الثقة التي ھي رأس مال اجتماعي .فالعمل في غياب الثقة قد ال يك ـ ون مس ـ تحيالﹰ ،إال أن
انعدام الثقة نتيجة للنزاعات الداخلية ھو عقبة أمام التمويل البالغ الصغر .وأخيرﹰا ،يسھل استقرار االقتص ـ اد
الكلي ،بما في ذلك استقرار العملة ،عمل مؤسسات التمويل البالغ الصغر .ومفتاح النجاح ليس في اس ـ تعداد
ھذه المؤسسات للعمل في بيئة مرتفعة التكاليف ومحفوفة بالمخاطر ،وإنما في التزامھ ـ ا المؤسس ـ ي لص ـ الح
المبادئ والممارسات السليمة المتصلة بالتمويل البالغ الصغر).(73
ويواجه تطوير المؤسسات المالية في البلدان المتأثرة بالنزاعات صعوبات على صعيد االقتصاد الكلي
والوسيط والجزئي .فبعد أي نزاع يطول أمده أو يتسع نطاقه ،يشھد البلد ظروفاﹰ على صعيد االقتصاد الكلي
تؤثر على عرض الخدمات المالية والطلب عليھا .ومن ھذه الظروف انعدام الثقة ف ـ ي االقتص ـ اد ،نتيج ـ ة
لضعف الحكومة وغياب األمن ،مما يؤثر سلباﹰ على االستثمارات؛ وتناقص رأس المال الحكومي المخص ـ ص
لتطوير المؤسسات ،وزيادة المبالغ التي يوفرھا المانحون في شكﹼل م ـ نح؛ وھ ـ روب رأس الم ـ ال والتعام ـ ل
بالدوالر نتيجة لتراجع الثقة في العملة المحلية؛ وھروب رأس المال البشري بحثاﹰ عن فرص آمن ـ ة أفض ـ ل؛
وتدمير البنية التحتية الذي يفرض عقبات إضافية أمام النمو والقدرة على الوصول إلى السوق).(74
وأما على صعيد االقتصاد الوسيط ،فتطال الظروف التي تسود بعد النزاع الجھات المالية الوس ـ يطة.
فھذه الجھات قد تفتقر إلى الكفاﺀة الالزمة لتعبئة الموارد وزيادة رأس المال عن طريق اإلق ـ راض؛ وت ـ ؤدي
زيادة القروض المتعثﹼرة المقدمة للقطاع العام خصوصاﹰ بھدف تمويل الصراع إلى إحداث خلل في المؤسسات
المالية الرسمية .وتملك المؤسسات شبه الرسمية ،ال سيما المنظمات غير الحكومية ،الموارد لتق ـ ديم الم ـ نح
والقروض ،وغالبﹰا ما تفوز بثقة المجتمع المحلي ،ولكنھا تعاني من مشاكل لھا عالق ـ ة بذھني ـ ة الم ـ وظفين.
وتوفر ھذه المنظمات عادة خدمات اإلغاثة اإلنسانية ،وال يتوقع عمالؤھا منھا تشدداﹰ في استرداد الق ـ روض.
وعلى ھذا الصعيد ،ال يخضع التمويل البالغ الصغر ألي رصد تتواله ھيئة قوية معنية باإلشراف والتنظيم).(75
وعلى صعيد االقتصاد الجزئي ،فتؤثر الظروف التي يخلﹼفھا النزاع على الطلب على الخدمات المالية.
ومن ھذه الظروف انعدام الثقة في المؤسسات والمجتمع ،واالفتقار إلى األنشطة اإلنتاجية ،وقلة األيدي العاملة
المحلية .وتشكﹼل األمراض والمخاطر على الحياة وعلى السالمة الشخصية عوامل تضعف الحوافز المقدم ـ ة
لعقود االستثمار الطويلة األجل .ويمكن أن يؤدي انتقال العمالﺀ إلى صعوبة في الحصول على أصول مادية
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 - 22ثابتة الستخدامھا كضمانات .وفي ظل ھذه الظروف ،ال بد من بذل جھود إليصال الخ ـ دمات إل ـ ى النس ـ اﺀ
واألطفال).(76
ويعرض اإلطار التالي تجربة من بنغالديش ،حيث أدت الظروف القاھرة إلى إنشاﺀ بن ـ ك ج ـ رامين،
الذي يقدم خدمات للفئات التي تعيش في فقر شديد .وھذه التجربة ليست قاعدة يجب اتباعھ ـ ا عن ـ د اختي ـ ار
عمالﺀ التمويل البالغ الصغر ،وإنما ھي بمثابة نھج يمكن االستفادة من ـ ه لض ـ مان بق ـ اﺀ مؤسس ـ ة التموي ـ ل
واستدامتھا.
اإلطار  - 1في خدمة أفقر الفقراﺀ :جرامين بنغالديش
أسس بروفيسور محمد يونس مشروع بنك جرامين في بنغالديش على أثر المجاعة المدمرة التي ش ـ ھدھا البل ـ د ف ـ ي ع ـ ام
 .1974وكان الھدف منه توفير الخدمات المالية للفقراﺀ بحلول عام .1976
فالفقراﺀ المستھدفون ال يستطيعون الحصول على القروض من المؤسسات المالية الرسمية ،ألنھم ال يملكون القدرة على تقديم
ضمانات .ولذلك ،اعتمد بنك جرامين عدداﹰ من المبادئ للمساعدة على تغيير الواقع .واقتصرت قروض البنك على أشد السكان فقراﹰ
في المناطق الريفية والذين ال يملكون أية ضمانات .وحاول البنك التركيز في أنشطته على النساﺀ ) 94في المائة م ـ ن العم ـ الﺀ(،
ومنح كل مقترض منه حق اتخاذ قرار بشأن المشروع الذي سينفذه باألموال التي اقترضھا .ولم يفرض البنك الفوائ ـ د إال بمع ـ دل
يسمح له بتحقيق نوع من االكتفاﺀ الذاتي وباالستمرار دون اعتماده على مال الجھات المانح ـ ة .واس ـ تعان بجماع ـ ات التض ـ امن
باعتبارھا إحدى األدوات لضمان سداد القروض.
ويرى البروفيسور يونس أن التنمية يجب أن تستھدف النصف األسفل من السكان ،وتحديدﹰا النصف األسفل من الواقعين دون
خط الفقر .ويستطيع الفقراﺀ النمو والتغﹼلب على الفقر إذا ما تو ﹼفرت لھم إمكانية الحصول على الموارد ،وإذا ما جرى توجيھھم نحو
النجاح .وحاز البروفيسور يونس وبنك جرامين جائزة نوبل للسالم في عام  2006تقديراﹰ لما بذاله م ـ ن جھ ـ ود لتحقي ـ ق التنمي ـ ة
االقتصادية واالجتماعية.
_______________
المصادر Bakhtiari (2006) :و.www.nobelprize.org

باﺀ  -خصائص مؤسسات التمويل البالغ الصغر
لجميع مكونات النظام المالي ھدف أساسي مشترك ھو إنشاﺀ إطار تنظيمي يرعى أنش ـ طة التموي ـ ل
البالغ الصغر ومؤسساته .وتصميم ھذا اإلطار للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية لقطاعي التمويل والتموي ـ ل
البالغ الصغر في المناطق الريفية ،يتطلب مبادئ ومعايير تختلف عن تلك المتﹼبع ـ ة ف ـ ي حال ـ ة المص ـ ارف
ومؤسسات التمويل الرسمية .والسبب في ذلك أن اإلطار التنظيمي ينبغي أن يراعي خصائص العم ـ ل ف ـ ي
قطاع التمويل البالغ الصغر وكذلك خصائص األسواق والعمالﺀ.
ونجاح برنامج التمويل البالغ الصغر يتوقف على الوصول إلى عدد كبير من العمالﺀ وتقديم المنتجات
والخدمات المالية بأسعار تنافسية .وليتمكن البرنامج من تنفيذ المعامالت بأدنى كلفة ممكنة على العميل ،يجب
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 - 23أن يكون على درجة عالية من الكفاﺀة التشغيلية ،وأن يعمل على تعبئة الموارد المالية والفنية الالزمة لتحقيق
أھدافه.
وألداﺀ ھذه المھام ،ينبغي أن يضم برنامج التموي ـ ل الب ـ الغ الص ـ غر م ـ دراﺀ يتص ـ فون ب ـ االلتزام
والتخصص ،وموظفين يملكون المھارة واالندفاع .وأن يعمل بإجراﺀات وأنظمة داخلية تم ﹼكنه م ـ ن تحقي ـ ق
االكتفاﺀ الذاتي وكذلك توفير منتجات مالية معقولة الكلفة .وينبغي أن يكون بناﺀ القدرات المؤسسية بواس ـ طة
التدريب الداخلي والخارجي ،والتدريب أثناﺀ العمل ،والحصول على المساعدة الفنية ،من العناص ـ ر الدائم ـ ة
للبرنامج .وتتوقف متطلبات التدريب في برنامج التمويل البالغ الصغر على ما يتضمنه من مھ ـ ام أساس ـ ية،
ومنھا مسك الدفاتر وإدارة الحافظات وتدريب الموظفين المسؤولين عن القروض وتقديم الح ـ وافز .وك ـ ذلك
على ما يشمله البرنامج من مھام أكثر تعقيداﹰ ،ومنھا مكافحة الغش ،ومراجعة الحسابات الداخلية والخارجي ـ ة،
وإدارة المالية والخزانة ،وتنويع الخدمات ،والحصول على األموال التجارية .ومتطلب ـ ات الت ـ دريب تتغي ـ ر
باستمرار ،إال أن مكوناته ضرورية دائماﹰ الستمرار أي برنامج.
ونظرﹰا إلى تعدد المؤسسات وتنوعھا ،يصعب حصر الخصائص التي تنفرد بھا مؤسس ـ ات التموي ـ ل
البالغ الصغر في بعض التصنيفات العامة .فھذه المؤسسات تختلف كثيرﹰا عن المؤسسات المالي ـ ة التقليدي ـ ة،
وذلك من حيث خصائص العمالﺀ ،وتقنيات التسليف ،وخصائص حافظات القروض ،والثقافة أو اإليديولوجية
المعتمدة ،والھيكل المؤسسي القائم .ويمكن تقسيم مؤسسات التمويل البالغ الصغر إلى ثالث فئ ـ ات ش ـ املة،
حسب تكوين باب الخصوم في ميزانياتھا).(77
)أ( الفئة األولى تضم جميع مؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تعتمد على مال الغي ـ ر لتموي ـ ل
عمليات اإلقراض التي تقوم بھا .والمصدر الرئيسي لھذا المال ھو الھبات والقروض الميسرة الت ـ ي تق ـ دمھا
الجھات المانحة ،ﹸتضاف إليھا أحياناﹰ قروض المصارف التجارية أو السندات .وھ ـ ذه المؤسس ـ ات تع ـ رف
بالمؤسسات المتخصصة بالقروض فقط ،وتضم منظمات مالية غير حكومية .وأما مؤسسات التمويل الب ـ الغ
الصغر التي تتكون في المقام األول من منظمات غير حكومية تقدم خدمات اجتماعية باإلضافة إلى خ ـ دمات
أخرى ،فتعاني من مشاكل كبيرة بفعل ھيكلھا اإلداري .ويستدعي إنشاﺀ مؤسسات التموي ـ ل الب ـ الغ الص ـ غر
القابلة لالستمرار ضوابط مالية صارمة .وفي حالة قطاع التمويل البالغ الصغر على وجه الخصوص ،تدعم
حجج عدة ضرورة تنظيم مؤسسات القروض .ومن ھذه الحجج أن تنظيم ھذه المؤسسات قد يحمل "إش ـ ارة"
إلى المستثمرين المحتملين بأنھا سليمة مالياﹰ .وقد يكون حصول المؤسسة على مصادر معينة إلعادة التمويل
رھناﹰ بتنظيمھا )تﹸوجه أموال المانحين إلى مؤسسات التمويل البالغ الصغر عبر مؤسسات من الدرجة الثانية(.
وما من دليل على ضرورة التنظيم الحكومي .ويتعلق األمر ھنا بالمصلحة الذاتية لمؤسسات التمويل الب ـ الغ
الصغر ،وال عالقة له بحماية المستھلك أو الحفاظ على المالﺀة المالية للنظام المالي .غير أن التنظيم يمك ـ ن
أن يكون وسيلة لتعزيز استدامة المؤسسات المالية ،ويھدف في ھذه الحالة إلى رفع معايير العمل في مج ـ ال
التمويل البالغ الصغر والمساھمة بالتالي في تطوير النظم المالية .وفي البلدان التي ال ي ـ زال فيھ ـ ا قط ـ اع
التمويل البالغ الصغر في أولى مراحله ،ھناك خطر بأن تسيﺀ مؤسسات التمويل الب ـ الغ الص ـ غر اس ـ تخدام
سلطتھا االحتكارية وأن تلجأ إلى ممارسات استغاللية مثل فرض فوائد مرتفعة واعتماد أساليب غير صحيحة
لتحصيل الديون .وقد يؤدي انھيار المؤسسات الفردية أيضﹰا إلى نقص االعتمادات في السوق)(78؛

).Staschen (1999) (77
).Ibid (78

 - 24)ب( الفئة الثانية تضم المؤسسات التي تستخدم مال أعضائھا لمنح القروض لھؤالﺀ األعضاﺀ .ومن
األمثلة الكالسيكية على ذلك جمعيات االدخار واالئتمان بالتناوب ،وتعاونيات االدخار واالئتمان ،واالتح ـ ادات
االئتمانية؛
)ج( الفئة الثالثة تضم جميع مؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تستخدم المال العام لتمويل عمليات
اإلقراض .وھذه المؤسسات ھي مؤسسات مالية وسيطة مكتملة .غير أنھا ال تضم المؤسسات المالية الت ـ ي
تستخدم مكونات االدخار القسري لضمان إجراﺀ معامالت التسليف ،طالما أن عمالﺀھا مقترضون .والن ـ وع
اآلخر ھو المصارف الرسمية التي توفﹼر آلية للتمويل البالغ الصغر .وتنطبق األنظمة الت ـ ي ت ـ نص عليھ ـ ا
التشريعات المصرفية تلقائياﹰ على حافظات التمويل البالغ الصغر في ھذه المصارف ،غير أنﹼھا ال تكون ع ـ ادة
مكيفة جيدﹰا حسب االحتياجات في ھذا المجال).(79
 - 1االستدامة المالية
تتضمن الشواغل المالية توحيد إجراﺀات جمع المعلومات واإلبالغ والمساﺀلة .وتكتسب ھذه الشواغل
أھمية أكبر في ظل النزاعات ،حيث تسود حالة من عدم اليقين .ويتعين على المؤسسة المالية الجيدة معالج ـ ة
ھذه الشواغل الثبات مناعتھا وضمان استدامتھا .ويجري تقييم األداﺀ المالي لمؤسسات التمويل البالغ الصغر
بناﺀ على استخدام سياسات تسعير مالئمة ،بما في ذلك تقديم القروض بأسعار فائدة تغط ـ ي كام ـ ل تك ـ اليف
اإلقراض كاملة وتكفي لتحقيق الكفاﺀة االستدامة .ويبدي الفقراﺀ من أصحاب المشاريع الق ـ درة والجھوزي ـ ة
لتسديد ما يترتب على دائن فعلي دفعه لضمان خدمات مالية مستدامة .وينبغي أن تحدد وحدة التجزئ ـ ة ف ـ ي
المؤسسة أسعار الفائدة بحيث تغطي تكاليف رأس المال )حسب كلفة الفرصة البديلة ،بما في ذلك التض ـ خم(،
واإلدارة ،وخسائر القروض ،والحد األدنى من العائدات على األسھم .وتشكل نوعي ـ ة حافظ ـ ات الق ـ روض
مؤشرﹰا آخر على سالمة الممارسات المالية .فحافظة القروض ھي أھم أصول مؤسس ـ ات التموي ـ ل الب ـ الغ
الصغر .وفي نوعيتھا ما يشير إلى خطر العجز عن سداد القروض ،وما يحدد قيمة اإلي ـ رادات المس ـ تقبلية،
وقدرة المؤسسة على الوصول إلى المزيد من العمالﺀ المحتملين وخدمة العمالﺀ الحاليين .وإذا كانت حافظة
مؤسسة التمويل البالغ الصغر جيدة ،فھذا يعني أنھا ال تسجل إال نسبة قليلة من المتأخرات ،بحيث ال يھدد عدم
السداد التأخر في السداد قدرة المؤسسة على االستمرار.
ظمات التي ال تتجاوز قروضھا المتأخرة لفترة  30يوم ـ اﹰ نس ـ بة  10ف ـ ي
ومن األمثلة على ذلك المن ﹼ
المائة من مجموع القروض المستحقة ،وخسائر قروضھا السنوية أقل من  4في المائة من مجموع الق ـ روض
المستحقة .ويختلف األمر في حالة لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية مثال ،تقدر نسبة الحافظات المعرض ـ ة
للخطر فيھا )ألكثر من  30يوماﹰ( بنسبة  72في المائة مقابل  1.41في المائة )ل ـ  30يومﹰا( في جمعية أمين
اللبنانية التي ال تتجاوز نسبة شطب الديون فيھا  0.42في المائة) .(80وال شك في أن نسبة المخاطر ت ـ زداد
مع تفاقم حاالت النزاع.
وباإلضافة إلى نوعية القروض ،يشكﹼل االكتفاﺀ الذاتي إحدى دعائم األداﺀ المالي .فھذا االكتفاﺀ يقل ـ ل
من اعتماد المؤسسات على المعونات ويدفعھا نحو تحقيق الكفاﺀة المالية التشغيلية .ويتحقق االكتفاﺀ ال ـ ذاتي
).Ibid (79
) (80انظر .www.mixmarkets.org

 - 25المالي والكفاﺀة التشغيلية عندما يمكن تغطية جميع التكاليف اإلدارية وخسائر الق ـ روض بواس ـ طة إي ـ رادات
العمالﺀ وفي غضون فترة زمنية معقولة على ضوﺀ الظروف المحلية .وتدلّ التج ـ ارب الدولي ـ ة عل ـ ى أن
المؤسسات الوسيطة الناجحة حققت كفاﺀة تشغيلية في فترة تتراوح بين ثالث وسبع سنوات ،واكتفاﺀ ذاتياﹰ مالياﹰ
في فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات .ومن المؤسسات التي حققت معدالت مرتفع ـ ة ف ـ ي االس ـ تدامة
المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية )فاتن( ،التي بلغت استدامتھا التشغيلية  84في المائة واستدامتھا المالية
 72في المائة حتى عام  .(81)2007ويعني االكتفاﺀ الذاتي أيضاﹰ أن مؤسسة التمويل البالغ الص ـ غر تمل ـ ك
القدرة على معالجة العقبات بسرعة في حال اندالع النزاع ،إذ لن تضطر النتظار وص ـ ول المس ـ اعدات أو
أموال المانحين الستئناف عملياتھا.
وعلى مؤسسات التمويل البالغ الصغر العمل لتحقيق استقاللھا المالي ،وذلك عن طريق بن ـ اﺀ قاع ـ دة
للتمويل صلبة ومتنامية ،ووضع خطط عمل واضحة .وينبغي دعم ھذه الخطط بقدرات تشغيلية ت ـ ؤدي إل ـ ى
تعبئة األموال التجارية من المودعين ومن النظام المالي وصوالﹰ إلى تحقيق االستقالل التام واالس ـ تغناﺀ ع ـ ن
دعم المانحين .وال تنطبق معايير األداﺀ المالي سوى على األنشطة التي تشكل جزﺀاﹰ ال يتج ـ زأ م ـ ن تق ـ ديم
الخدمات المالية .وإذا كانت البرامج توفر خدمات غير مالية أيضاﹰ ،مثل الخدمات االستش ـ ارية للمش ـ اريع،
والخدمات الصحية ،أو التعليمية ،فعلى ھذه البرامج أن تسجل ھذه الخدمات في تقارير منفصلة عن الخ ـ دمات
المالية.
وتحقق مؤسسات التمويل البالغ الصغر اإليرادات المالية من القروض وغيرھا من الخدمات المالي ـ ة،
في شكل رسوم الفائدة والجزاﺀات والعمولة .وتشمل ھذه اإليرادات أيضاﹰ الدخل الناتج من األصول المالي ـ ة
األخرى ،مثل إيرادات االستثمار .وتترتب على األنشطة المالية التي تضطلع بھا مؤسسات التموي ـ ل الب ـ الغ
الصغر كذلك نفقات مختلفة ،منھا النفقات التشغيلية العامة ،وتكاليف االقتراض ،والتكاليف الالزمة لسد خسائر
القروض غير المسددة .وتحقق المؤسسات المولﹼدة لألرباح دخالﹰ صافياﹰ إيجابيﹰا )في حال تجاوزت إي ـ رادات
التشغيل مجموع النفقات(.
 - 2الكفاﺀة واإلنتاجية
الكفاﺀة في مؤسسات التمويل البالغ الصغر ھي نتيجة لعوامل عدة أبرزھا انخف ـ اض تك ـ اليف تق ـ ديم
الخدمات .ووفقاﹰ لتعاريف الفريق االستشاري لمساعدة األشد فقراﹰ ،تدلّ مؤشرات الكفاﺀة واإلنتاجية على مدى
كفاﺀة مؤسسة التمويل البالغ الصغر في استخدام مواردھا ،وال سيما أصولھا وموظفيھا .وتستخدم مؤسس ـ ات
التمويل البالغ الصغر مؤشرات مختلفة لقياس الكفاﺀة واإلنتاجية ،وتصممھا بحيث تعكس ھياكلھا التنظيمي ـ ة،
وخطوط إنتاجھا ،وأولويات الرصد فيھا .وعند حساب ھذه المؤشرات ،على مؤسسات التمويل البالغ الصغر
أن تحدد القاسم الذي تنوي استخدامه .وأكثر القواسم شيوعاﹰ فيما يتصل باألصول ھي (1) :متوسط القيم ـ ة
اإلجمالية لحافظة القروض؛ ) (2متوسط مجموع األصول؛ ) (3متوسط األصول العاملة ،بما فيھا الق ـ روض
واالستثمارات وغيرھا من األصول التي يتوقع أن تولﹼد دخال .والستخدام متوسط مجموع األصول في قياس
نسب الكفاﺀة واإلنتاجية أھمية بالغة في حالة مؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تدير حس ـ ابات الودائ ـ ع أو
األسھم باإلضافة إلى القروض .وأياﹰ يكن القاسم الذي يجري اختياره ،فيجب على المؤسسة أن تواظب عل ـ ى
استخدامه .وعلى المؤسسة أن تقرر أيضﹰا ما إذا كانت ترغب في استخدام عدد الموظفين أو عدد المسؤولين
) (81لمزيد من المعلومات عن فاتن ،انظر .www.faten.org

 - 26عن القروض في قياس الموارد للموارد البشرية .ويعود السبب في وضع الموظفين المسؤولين عن القروض
في خانة منفصلة إلى أنھم يشاركون ،خالفاﹰ لسائر الموظفين ،عادة في األنشطة المدرة للدخل وبعملھم في منح
القروض وتحصيلھا .غير أن ھناك اتجاھﹰا نحو اإلبالغ عن جميع الموظفين في حسابات اإلنتاجي ـ ة ،وذل ـ ك
إقرارﹰا باحتمال التداخل والتكامل بين مھام الموظفين المسؤولين عن القروض والموظفين اإلداريين.
ومتغير "الكلفة للمقترض الواحد" المستخدم لحساب الكفاﺀة ھو متوسط الكلفة المترتبة عل ـ ى الحف ـ اظ
على مقترض أو عميل نشط .ومن المفيد مقارنة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجم ـ الي بنس ـ بة كف ـ اﺀة
مؤسسات التمويل البالغ الصغر في السياق المحلي .وبما أن ھذه المؤشرات تحسب عدد العمالﺀ وليس مبالغ
المال ،فھي تملك ميزة عدم المساس بمؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تقدم قروضاﹰ صغيرة جداﹰ .وعن ـ د
تحليل التكاليف المترتبة للمقترض الواحد ،تسجل مؤسسة الثقة العراقية أعلى رقم وقدره  298دوالراﹰ ،ف ـ ي
حين تسجل لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية أدنى رقم وقدره  19دوالراﹰ ،مما يدل على ارتف ـ اع كفاﺀتھ ـ ا.
غير أن نوعية حافظة اللجان سيئة ،إذ تبلغ نسبة استثماراتھا المعرضة للخطر)ألكثر من  30يوماﹰ(  72ف ـ ي
المائة.
ويتضمن الجدول  3تحليالﹰ مقارناﹰ للجان اإلغاثة الزراعية الفلس ـ طينية ومؤسس ـ ة الثق ـ ة العراقي ـ ة.
وتجري المقارنة وترتيب المؤسستين في الجدول حسب أدائھما على أساس متغير "الكلفة للمقترض الواح ـ د".
ومن المتغيرات المعتمدة األخرى "عدد المقترضين للموظف الواحد" ،و"األصول" و"الودائع" .والواض ـ ح أن
عدد المقترضين للموظف الواحد في مؤسسة الثقة ھو أكثر من ضعفيه في لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية،
أي  122مقابل  53مقترض ﹰا لكل موظف ،مما يدل إما على ارتفاع في إنتاجية موظفي مؤسسة الثقة ،وإم ـ ا
على نقص في عدد موظفي اللجان .وتبلغ قيمة أصول مؤسسة الثقة حوالى  9ماليين دوالر ،أي أكثر م ـ ن
ثالثة أضعاف أصول اللجان )حوالى  3ماليين دوالر أمريكي( ،إال أن مؤسسة الثقة ال تملك أية ودائع .وإذا
ما قورنت المؤسستان بالعينة موضوع التقرير المشار إليھا في مصدر الجدول والمؤلفة من  15مؤسسة م ـ ن
خمسة بلدان ،يتضح أن أداﺀ اللجان حسب متغير الكلفة للمقترض الواحد أفضل بكثير م ـ ن المتوس ـ ط ال ـ ذي
يتراوح بين  19و 131.79دوالراﹰ ،بينما تتجاوز أصول مؤسسة الثقة أصول اللجان وكذلك متوسط أص ـ ول
المؤسسات األخرى ،الذي يتراوح بين  9إلى  4ماليين دوالر).(82
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 - 27)أ( التكاليف واألصول والودائع بالدوالر.
)ب( حددت المؤسسة صاحبة أفضل أداﺀ والمؤسسة صاحبة أسوأ أداﺀ على أساس المتغير األول ،وھو الكلفة للمقترض الواحد.

ويستخدم متغير آخر لقياس الكفاﺀة ،ھو النفقات التشغيلية التي تشمل جميع النفقات اإلدارية والمتصلة
بالموظفين .وعلى المحللين توخﹼي الحذر عند مقارنة قيمة النفقات التشغيلية بين مؤسس ـ ات التموي ـ ل الب ـ الغ
الصغر ،تجنﹼبﹰا إلظھار المؤسسات التي تقدم قروضاﹰ صغيرة في وضع سلبي مقارنة بغيرھا ،حت ـ ى ول ـ و إذا
كانت تخدم سوقھا المستھدفة بكل كفاﺀة .كما ستبدو حال مؤسسات التمويل البالغ الصغر التي توفر خ ـ دمات
االدخار وغيرھا من الخدمات في وضع سلبي كذلك مقارنة بالمؤسسات التي ال تقدم ھذه الخدمات .ويش ـ ير
تحليل النفقات التشغيلية إلى أن مؤسسة عدن اليمنية ھي األقل كفاﺀة ،إذ تبلغ نسبة نفقاتھ ـ ا التش ـ غيلية إل ـ ى
أصولھا  40.38في المائة ونسبة نفقاتھا التشغيلية إلى حافظة قروضھا  62.32في المائة ،مقابل  1.44في
المائة و 1.86في المائة بالترتيب في لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية ،مم ـ ا يؤ ﹼك ـ د االس ـ تنتاج الم ـ ذكور
سابقا).(83
واإلنتاجية ھي مزيج من الكفاﺀة والقدرة على الوصول إلى العمالﺀ .وصفة المؤسسة المنتجة تﹸطل ـ ق
على مؤسسات التمويل البالغ الصغر التي توفر أكبر عدد ممكن من الخدمات باستخدام أقل كمية ممكنة م ـ ن
الموارد المالية والبشرية .وبالرغم من أن مؤسسات التمويل البالغ الصغر المختلفة تقدم منتجات مختلف ـ ة ،إال
أنه يمكن تحليل األدوات المستخدمة لقياس إنتاجية مختلف مؤسسات التمويل البالغ الصغر العربي ـ ة .وفيم ـ ا
يتصل بإنتاجية الموظفين ،يدلّ المتغير "عدد المقترضين للموظف الواحد" على أن عدن اليمنية ھ ـ ي األق ـ ل
إنتاجية ،حيث يبلغ العدد فيھا  26مقترضاﹰ لكل موظف .ويبلغ مجموع عدد الموظفين وع ـ دد المقترض ـ ين
الفعليين  77و 1 967بالترتيب ،وھذا يعني وجود عدد كبير من الموظفين مقابل عدد قلي ـ ل م ـ ن العم ـ الﺀ.
وبالمقابل ،يبلغ عدد المقترضين للموظف الواحد  200مقترض في جمعية بور س ـ ودان لتنمي ـ ة المش ـ اريع
الصغيرة )تمرير( في السودان .فھي تضم  21موظفﹰا و 4 200مقترضﹰا فعلياﹰ ،وھذا العدد يدل على ارتفاع
مستوى إنتاجية المؤسسة.
وإذا كان التمويل البالغ الصغر على المستوى المطلوب من الكفاﺀة ،فھو يوفر بديالﹰ يخفف من ح ـ دة
االحتكاكات في األسواق المالية .ومن المعروف أن األسواق المالية معرضة لإلخفاق من جراﺀ عدم تماث ـ ل
المعلومات المتوفرة لدى األطراف المعنية بالعقود المالية .ونتيجة لذلك ،قد تقصر األسواق المالية في تحقيق
النتائج المنشودة اجتماعياﹰ ،وتفشل بالتالي في تسھيل تحقيق األھداف التي كان باإلمكان تحقيقھ ـ ا بكف ـ اﺀة ل ـ و
توفرت بدائل أخرى .وتتفاقم ھذه المشاكل في البلدان النامية وتؤثر على الفقراﺀ أكثر بكثير من سائر الفئات،
ألن افتقارھم إلى الضمانات يزيد من آثار عدم تماثل تلك المعلومات عليھم .ومن خالل تطوير تقنيات جديدة
للتسليف واالدخار ،قد تساعد مؤسسات التمويل البالغ الصغر في الحد من إخفاقات الس ـ وق ھ ـ ذه ،وتس ـ ھيل
وصول الخدمات المالية إلى الفقراﺀ .وبالرغم من أن الحجج المؤيدة لضرورة الكفاﺀة تشير إلى أن ھناك م ـ ا
يحفﹼز القطاع الخاص على تطوير أنشطة تمويل صغير جدﹰا تكون قابلة لالستمرار تجارياﹰ ،فقد ثب ـ ت أن ھ ـ ذا
األمر ليس سھالﹰ .وبإمكان مؤسسات التمويل البالغ الصغر أن تكون مستدامة ذاتيﹰا طالما أن أنشطتھا ت ـ وفر
وسيلة للتعويض عن أوجه القصور في األسواق المالية.
وفي الوقت نفسه ،إذا كانت مؤسسات التمويل البالغ الصغر تملك مي ـ زة تكنولوجي ـ ة أو معلوماتي ـ ة
بالنسبة إلى المؤسسات المالية التقليدية ،فعليھا إذا أن تتمكن من الحصول على التمويل الخاص ،وذلك ربم ـ ا
).Ibid (83

 - 28من خالل مختلف أشكال التعاون أو التكامل األفقي داخل النظام المالي .وفي الواقع ،من شأن تعزيز التعاون
بين المؤسسات المالية القائمة ومؤسسات التمويل البالغ الصغر أن يسھم في تطوير األسواق المالية المحلي ـ ة.
غير أن معظم التمويل الخارجي لقطاع التمويل البالغ الصغر يأتي من المصادر المانحة ،وال ي ـ زال تكام ـ ل
مؤسسات التمويل البالغ الصغر مع المؤسسات المالية التقليدية محدودﹰا.
 - 3استراتيجيات مقترحة للتغلب على المشاكل والمخاطر
تواجه مؤسسات التمويل البالغ الصغر أشكاالﹰ مختلفة من المخاطر .ومن المؤكﹼد أن ھذه المخ ـ اطر،
يزداد حجمھا ويتفاقم الضرر الناجم عنھا أثناﺀ النزاعات .وخطر االئتمان ھو عدم قدرة المقترض على سداد
الفائدة المفروضة على القرض أو المبلغ األساسي للقرض ،أو عدم رغبته في ذلك .وخط ـ ر االئتم ـ ان ھ ـ و
المخاطر المتقلبة جداﹰ ،إذ يعتمد في االستعاضة عن الضمانات على الثقة ،وتترك ـ ز الق ـ روض بكثاف ـ ة ف ـ ي
قطاعات ومناطق جغرافية محددة ،كما أن معدل إجمالي عمليات محفظة القروض أعل ـ ى .وتترت ـ ب عل ـ ى
االئتمان الذي يجري على نطاق واسع مخاطر أقل ،بسبب منح قروض صغيرة جداﹰ.
ويتﹼصل خطر آخر بأسعار الفائدة .فقد يتحول القرض بفائدة ثابتة في مشاريع اإلقراض والودائع إلى
مشكلة عندما تتغير أسعار الفائدة التجارية .ويصبح ھذا الخطر كبيراﹰ جدﹰا عندما يتعذﹼر التعويض عن ارتفاع
أسعار الفائدة التجارية على الودائع بسبب السقف المفروض على فوائد اإلقراض .وھذا ھو حال مؤسس ـ ات
التمويل البالغ الصغر في أكثر األحيان ،نظرﹰا إلى أنھا تعتمد أسعار فائدة مرتفعة.
وأما خطر السيولة ،فيرتبط بمشكلة مؤقتة على صعيد التدفقات النقدية .وال يمكن تحوي ـ ل األص ـ ول
إلى نقد من دون تكبد خسائر كبيرة .ويرجح أن عددﹰا كبيرﹰا من مؤسسات التمويل البالغ الصغر يواجه ھ ـ ذه
المشكلة بفعل سوﺀ إدارة السيولة ،وعدم القدرة على الوصول إلى مصادر السيولة أو إلى جھة إقراض يمك ـ ن
االستعانة بھا .ويؤثر ھذا األمر كثيراﹰ على المخاطر االئتمانية ،إذ كثيرﹰا ما تشكﹼل الرغبة في الحصول عل ـ ى
قروض أخرى في المستقبل الحافز الرئيسي للسداد.
وخطر اإلدارة ھو خطر تدھور المحفظة بسبب سوﺀ اإلدارة .وقد يكون فشل اإلدارة غير مقص ـ ود
وناتج عن عدم توفر المھارات الكافية ،وقد يكون متعمداﹰ وناتجاﹰ عن السلوك االنتھازي في حال ـ ة االحتي ـ ال.
ويتوقف نجاح مؤسسات التمويل البالغ الصغر على مؤھالت المس ـ ؤولين اإلداري ـ ين والم ـ وظفين وس ـ المة
سلوكھم.
وخطر الحداثة مرتبط بتجربة تقنيات جديدة وابتكارية للتمويل .ويرتفع مستوى ھذا الخطر نسبياﹰ عند
اعتماد منتجات وتكنولوجيات وأسواق وتصميمات مؤسسية جديدة .وتنتج مخاطر الملكية واإلدارة من حقيقة
أن المالﺀة المالية لمؤسسات التمويل البالغ الصغر تتوقف على عالقات الملكية وھيكل اإلدارة .ويكتسب ھذا
األمر أھمية خاصة ،نظراﹰ إلى غياب التنظيم واإلشراف الخارجيين .وقد تواجه المنظمات غي ـ ر الحكومي ـ ة
والتعاونيات مستويات مرتفعة جدﹰا من الخطر .وأما خطر االعتماد على اإلعانات ،فينجم عن االعتماد عل ـ ى
مانحي الدعم واحتمال تو ﹼقف ھذا الدعم بصورة مفاجئة.
ومن أشد أنواع المخاطر والتي بإمكانھا تعطيل عمل مؤسسة التمويل البالغ الصغر خطر العجز ع ـ ن
السداد ،وھو ما تسعى جميع المؤسسات المالية عمومﹰا ومؤسسات التمويل البالغ الصغر خصوصاﹰ إلى إيج ـ اد

 - 29حلّ له .وإزاﺀ ھذا الخطر ،ينبغي أن تتوخﹼى المنظمات غير الحكومية وغيرھا من مؤسسات التمويل الب ـ الغ
الصغر درجة عالية من الحذر عند تقديم االئتمان ،إذ ليست في موقع يسمح لھا بالمجازفة والوق ـ وع ض ـ حية
لحاالت عدم السداد ،أو التأخر في الدفع ،أو العجز عن السداد بالكامل ،أو أية مخاطر أخ ـ رى) .(84وعل ـ ى
المدافعين عن القروض البالغ الصغر أن يروا التناقض بين جھود بن ـ اﺀ الس ـ الم )مث ـ ل مس ـ اعدة المق ـ اتلين
العائدين( ،والتنمية االقتصادية.
ويمكن للبرامج تجنﹼب ھذه المخاطر بمنح قروض فردية ألصحاب المشاريع البالغة الص ـ غر ال ـ ذين
لديھم ضامنون مؤھلون يفون بالتزاماتھم في حال قصروا ھم عن السداد .ومن الواضح أيض ـ اﹰ أن س ـ المة
وضع العمالﺀ تعني قوة مؤسسات التمويل البالغ الصغر ومن ثم الحد من الفقر بعد عدة سنوات .وقد ي ـ ؤدي
العمالﺀ السليمون في النھاية إلى التخفيف من خسائر الحافظات بسبب قلة عدد العم ـ الﺀ ال ـ ذين يتغيب ـ ون أو
ينسحبون بسبب المرض أو يتخلﹼفون عن السداد بسبب الوفاة .وبالتالي ،يمك ـ ن أن ت ـ وفﹼر ب ـ والص الت ـ أمين
ضمانات للقروض في حاالت الطوارئ ،كما ھو الحال عند حصول الجفاف أو وقوع الحرائق .وقد يطل ـ ب
من جميع أصحاب المشاريع البالغة الصغر تطبيق نظام االدخار اإللزامي للحؤول دون القصور ف ـ ي س ـ داد
القرض البالغ الصغر ،حتى في أسوأ الظروف ،ال سيما إذا كانت كمية المدخرات كبيرة .وبھ ـ ذه الطريق ـ ة،
تصبح في حوزة أصحاب المشاريع من الفقراﺀ مواردھم الخاصة التي يمكنھم االعتماد عليھا عن ـ د الحاج ـ ة.
ومن شأن ذلك أن يحمي محفظة مؤسسات التمويل البالغ الصغر).(85
وتشكل المرونة الذاتية للقروض خياراﹰ آخر للتعامل مع األوض ـ اع الص ـ عبة ،ال س ـ يما ف ـ ي أثن ـ اﺀ
النزاعات .فقد تخفف ھذه المرونة من الضغط على العمالﺀ الذين ال يرغبون في االنتقال إلى المرحلة التالية
والحصول على قرض أكبر ومواجھة األعباﺀ األشد وطأة المترتبة عليه ،وذلك بفعل األزمة .وبدالﹰ من ذلك،
يمكن أن يأخذ العميل فترة من الراحة ،أو ينسحب مؤقتاﹰ ،ومن ثم يدخل مجدداﹰ إلى ع ـ الم الق ـ روض البالغ ـ ة
الصغر عندما يشعر أنه مستعد لذلك ،من دون تعريض نفسه للضغوط بالحصول على قرض قد ال يس ـ تطيع
سداده .ويمكن أن تعمد مؤسسات التمويل البالغ الصغر إلى تصميم وتنفيذ أدوات جديدة للتأمين ،كم ـ ا ﹸذك ـ ر
سابقا ،مثل التأمين على الحياة ،والتأمين الصحي ،والتأمين على القرض ،والتأمين على الجن ـ ازة ،وغيرھ ـ ا.
وتعود ھذه األدوات بمنفعة متبادلة للمقترض والمؤسسة على السواﺀ.
وكما ھو الحال في الظروف السيئة األخرى ،كالجفاف مثالﹰ ،تستدعي حاالت النزاع اتخ ـ اذ ت ـ دابير
وخطوات محددة لصالح مؤسسات التمويل البالغ الصغر .ومن ھذه التدابير متابعة تط ـ ور المش ـ كلة وع ـ دد
العمالﺀ المتسربين ،وتقييم أداﺀ العمالﺀ والتغيرات الطارئة ،وإجراﺀ المقابالت عند انتھاﺀ الخدم ـ ة ،ومتابع ـ ة
حاالت التأخر والتخلف عن السداد .وقد تؤدي كل ھذه الخطوات إلى التخفيف من تأثير النزاع ـ ات ،وإل ـ ى
اتخاذ تدابير أكثر اتساقاﹰ من شأنھا جعل مؤسسات التمويل البالغ الصغر أكثر استدامة وأكثر قدرة على تجاوز
الصدمات في المستقبل) .(86وتتطلب ھذه األنشطة حسن إدارة المخاطر في مؤسسة التمويل الب ـ الغ الص ـ غر
وإنجاز عملياتھا بكل كفاﺀة.

).Doyle (1998) (84
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 - 30ومن التدابير الضرورية األخرى البحث في ارتفاع تكاليف عمل مؤسسة التمويل البالغ الصغر ف ـ ي
حاالت ما بعد النزاعات ،مثل التكاليف المتصلة بتعزيز األمن ،وارتفاع تكاليف السفر وتعويضات الموظفين.
وينبغي بناﺀ شراكات مع المنظمات غير الحكومية أو الوكاالت الحكومية القادرة عل ـ ى تق ـ ديم أفك ـ ار قيم ـ ة
للمؤسسة وإكسابھا فوائد التجربة .وھذه الشراكات يمكن أن توفر الوقت والمال وتساعد على تج ﹼنب ارتك ـ اب
األخطاﺀ بعد انحسار حدة النزاعات ،لئال يفترض المقترضون المحتملون خطأ أن التمويل البالغ الصغر ھ ـ و
صدقة يحصلون عليھا من غير مقابل .واعتماد الممارسات الجيدة في مؤسسات التمويل البالغ الص ـ غر ف ـ ي
أثناﺀ الحرب أھم منه في أثناﺀ السلم.
وينبغي أن تتناسب أسعار الفائدة التي تفرضھا مؤسسات التمويل البالغ الصغر مع أسعار السوق ،وأن
تﹸھيئ ھذه المؤسسات موظفين على درجة عالية من المھارة والكفاﺀة التنظيمي ـ ة ،وأن تس ـ عى إل ـ ى تحقي ـ ق
االستدامة ،وأن تشغﹼل حافظة ممتازة الجودة .ولن تنجح المؤسسة في حال الخلط ب ـ ين عملھ ـ ا والمس ـ اعدة
اإلنسانية المقدمة في أعقاب الحروب .ويجب تقييم األخطار التي تواج ـ ه االس ـ تثمارات ،ووض ـ ع خط ـ ط
استراتيجية للتصدي لھا .ويتعين كذلك اإلجابة على جميع عالمات االستفھام التي تحيط ب ـ العمالﺀ ،والعم ـ ل
على أن ينال العمالﺀ الذين ال يسددون قروضھم جزاﺀات معينة كانوا قد نﹸبھوا إليھا في حال ع ـ دم الس ـ داد،
للحفاظ على استمرارية أي برنامج .وينبغي إبالغ جميع العمالﺀ المحتملين بالقواعد األساسية للعمل ،من أجل
ضمان تسديد القروض كاملة وفي الوقت المناسب ،ونمو مؤسسات التمويل البالغ الصغر من دون تعثﹼر.
ووفقاﹰ لتعاريف الفريق االستشاري لمساعدة أكثر الناس فقراﹰ ،تتضمن المتغيرات المتصلة بخطر عدم
السداد في مؤسسات التمويل البالغ الصغر الحافظة المعرضة للخطر ،وھي األداة األكث ـ ر اس ـ تخداماﹰ لقي ـ اس
نوعية الحافظة .والحافظة المعرضة للخطر ھي جميع القروض التي تأخﹼر سداد قسط واحد أو أكث ـ ر م ـ ن
مبلغھا األصلي لعدد معين من األيام .وعند اإلشارة إلى الحافظة المعرضة للخطر ،ينبغي أن تحدد مؤسس ـ ة
التمويل البالغ الصغر دائماﹰ عدد ھذه األيام )الحافظة المعرضة للخطر ألكثر م ـ ن  30يوم ـ ﹰا عل ـ ى س ـ بيل
المثال().(87
ونسبة شطب الديون ھي النسبة المئوية للقروض التي قدمتھا مؤسسة التمويل البالغ الصغر ،ومن ث ـ م
أزيلت من الرصيد المتبقي من إجمالي حافظة القروض ،نظرﹰا إلى أن احتماالت سدادھا ضعيفة ج ـ داﹰ .وق ـ د
يشير ارتفاع ھذه النسبة إلى أن المؤسسة تواجه مشاكل في سياق جمعھا للمستحقﹼات .غير أن وجود مجموعة
من سياسات الشطب المختلفة يجعل المقارنة فيما بين مؤسسات التمويل البالغ الصغر أمراﹰ ص ـ عباﹰ .ونتيج ـ ة
لذلك ،قد يعدل المحللون ھذه النسبة قبل عرضھا ،وذلك لتوفير قاعدة مشتركة لمقاربة جميع عمليات الش ـ طب
بالطريقة نفسھا .وقد تؤدي التعديالت المعتمدة على نسبة الشطب إلى زيادة قيمة الق ـ روض المش ـ طوبة أو
خفضھا ،من خالل إزالة القروض المتأخر سدادھا من إجمالي محفظة القروض أو إعادتھا إليھا ،وذلك وفق ـ اﹰ
لمعيار دولي أو وطني لشطب القروض .وأخيرﹰا ،ھناك نسبة تغطية المخاطر ،وھي تشير إلى نسبة المحفظة
المعرضة للخطر التي تتم تغطيتھا عن طريق تسديد بدل لمؤسسة التمويل البالغ الصغر ف ـ ي ح ـ ال خس ـ ارة
القرض .ونسبة تغطية المخاطر ھي مؤشر تقريبي عن جھوزية المؤسسة الستيعاب خسائر الق ـ روض ف ـ ي
أسوأ األحوال .وينبغي أن تضع مؤسسة التمويل البالغ الصغر الخطط وفقاﹰ لعمر محفظتھا المعرضة للخطر:
فكلما كان القرض المتأخر سداده قديما ،كان البدل المتوجب في حالة خسارة القرض أكبر .مثالﹰ ،ق ـ د تبل ـ غ
نسبة التغطية في حالة المحفظة المعرضة للخطر ألكثر من  180يوماﹰ  100في المائة ،بينما من المرجح أن
) (87الفريق االستشاري لمساعدة أكثر الناس فقراﹰ.2006 ،

 - 31تبلغ ھذه النسبة في حالة المحفظة المعرضة للخطر ألكثر من  30يوما قيمة أقل بكثير .وبالت ـ الي ،ليس ـ ت
تغطية المخاطر بنسبة  100في المائة ھي المثلى بالضرورة).(88
الجدول  - 3مؤشرات المخاطر لعدد من مؤسسات التمويل البالغ الصغر

البلد
العراق
لبنان
لبنان
لبنان
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين

مؤسسة التمويل البالغ الصغر
الثقة
المجموعة
أمين
مخزومي
أصالة
فاتن
لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية
ريادة

المدفوعات المخصصة
لتغطية تناقص قيمة
القروض/األصول
)بالنسبة المئوية(
6.11
 0.71 1.280.22
15.38
1.67
0.03
14.95

المحفظة المعرضة للخطر
ألكثر من  30يومﹰا
)بالنسبة المئوية(
3.26
3.96
1.41
6.40
58.30
6.33
72.00
46.55

نسبة شطب الديون
)بالنسبة المئوية(
13.06
3.63
0.42
0.25
0.76
31.68

المصدر :قاعدة بيانات أسواق شركة .MIX

ويعرض الجدول  3أعاله بيانات حول عينة من مؤسسات التمويل البالغ الصغر في العراق ولبن ـ ان
وفلسطين .وتخصص إحدى النفقات لتسديد بدل في حالة القروض المعدومة )تخلف العميل عن الس ـ داد ،أو
ضرورة إعادة التفاوض بشأن شروط القرض.( .. .،
ولتجاوز المخاطر ،ينبغي أن تعمد مؤسسات التمويل البالغ الصغر ف ـ ي المق ـ ام األول إل ـ ى رص ـ د
أنشطتھا ،وذلك من خالل متابعة المؤشرات السابقة ،والتأ ﹼكد من أنھا تبذل الجھود الالزمة للتخفيف م ـ ن أي ـ ة
عوامل قد تعرضھا للمخاطر وتعوق أداﺀھا.
جيم  -زيادة خدمات االنتشار في برامج االئتمانات البالغة الصغر
وتعزيز تأثيرھا االجتماعي على جھود السالم
ﹸتعرف خدمات االنتشار في سياق االئتمانات البالغة الصغر بأنھا الجھود المبذول ـ ة لتق ـ ديم خ ـ دمات
التمويل البالغ الصغر لألشخاص الذين ترفض المؤسسات المالية خدمتھم .ويمكن قياس االنتشار بط ـ ريقتين،
ھما نطاقه ،وھو عدد الزبائن المستفيدين وحجم الخدمات المقدمة )كالقيمة اإلجمالية للمحفظة مثال( ،أو عمقه،
وھو المستوى االجتماعي واالقتصادي للعمالﺀ الذين يمكن أن تخدمھم مؤسسات التمويل البالغ الصغر).(89

).Ibid (88
).Lafourcade, Isern, Mwangi and Brown (2005) (89
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التمويل البالغ الصغر قادر على خدمة الفئات ذات الدخل األدنى

المصادر.Visa International, World Bank, C.K. Pralahad :

فيما يتصل باالنتشار الموجه لخدمة الفقراﺀ ،يشير الشكل أعاله إلى أن الجزﺀ األكبر من سكان العالم
والذي يحصلون على أقل من  1 500دوالر في السنة ،بما فيھم الشريحة العلي ـ ا م ـ ن الفق ـ راﺀ والفق ـ راﺀ
والمعدمون ،ال يحصلون على أي تمويل عن طريق العمليات التقليدية التي توفرھا المص ـ ارف التجاري ـ ة أو
االتحادات االئتمانية .ويعود ذلك إلى أن ھذه المؤسسات ال تمول سوى األش ـ خاص الق ـ ادرين عل ـ ى س ـ داد
قروضھم .ومما ال شك فيه أن التمويل البالغ الصغر قادر على الوصول إلى أصحاب أدنى مستويات الدخل
الذين إما ال تھتم المصارف التجارية بالمخاطرة في تمويلھم وإما ال تكون على استعداد لذلك .ويمنح التمويل
البالغ الصغر ھذه الشريحة المحرومة من السكان القدرة على الحصول على الخدمات المالية ،لمساعدتھا على
الحفاظ على أنشطتھا االقتصادية ،وتوليد الدخل ،وإعالة ذاتھا .وأما في المنطقة العربية ،فكم ـ ا ذك ـ ر آنف ـ ﹰا
ال يوجد تعريف واضح ألھداف مؤسسات التمويل البالغ الصغر .وللمؤسسات المختلف ـ ة أھ ـ داف مختلف ـ ة.
فبعضھا يستھدف الشريحة العليا من الفقراﺀ ،بينما يركﹼز بعضھا اآلخر على الفقراﺀ ،في حين يستثمر غيرھ ـ ا
في الفقراﺀ المعدمين .وال تشجع أفضل الممارسات في مجال التمويل البالغ الصغر عل ـ ى تق ـ ديم الق ـ روض
للفقراﺀ المعدمين.
وينبغي أن تركﹼز مؤسسات التمويل البالغ الصغر في المقام األول على الفقراﺀ .وعلى النحو المب ـ ين
في الشكل أعاله ،يبلغ عدد المحرومين من الخدمات التي تقدمھا المصارف التجاري ـ ة والمؤسس ـ ات المالي ـ ة
األخرى  4مليارات شخص .ويجب خدمة ھذه السوق الكبيرة التي لن تﹸستغلّ ما لم تمولھا مشاريع التموي ـ ل
البالغ الصغر من أجل استحداث فرص العمل واالستفادة من الموارد المھملة .وبالرغم من أن التمويل البالغ

 - 33الصغر موجه أساساﹰ نحو الفقراﺀ والشريحة العليا منھم ،إال أن آثاره قد تصل في نھاية المطاف إلى الفق ـ راﺀ
المعدمين ،وذلك عن طريق بناﺀ القدرات وخلق فرص العمل.
وينبغي أن تركﹼز المؤسسات الوسيطة على أصحاب المشاريع من الفقراﺀ ،وأن توفﹼر تس ـ ليفﹰا يك ـ ون
مناسباﹰ للعمالﺀ ومصممﹰا حسب احتياجات السوق التي تخدمھا ھذه المؤسسات .وتس ـ ھل تعبئ ـ ة الم ـ دخرات
ال جاھزة ليأخذھا العمالﺀ عندما يشاؤون إذا كان القانون يس ـ مح ب ـ ذلك.
تحقيق ودائع صغيرة ،كما تو ﹼفر أموا ﹰ
وينبغي المضي قدماﹰ في تعزيز الوصول إلى العمالﺀ واختراق السوق ،إذ من شأن ذلك أن يدلّ عل ـ ى ق ـ درة
العميل على االستجابة للخدمات المقدمة ،وكذلك على الكفاﺀة في إدارة تقديم الخدمات.
دال  -التدريب والمساعدة الفنية
ومن أجل مساعدة مؤسسات التمويل البالغ الصغر على بناﺀ ق ـ دراتھا المؤسس ـ ية ،ينبغ ـ ي تس ـ ھيل
حصولھا على التدريب والمساعدة الفنية .ومن الواضح أن المنطقة تفتقر إلى التدريب المناسب ف ـ ي أفض ـ ل
ممارسات التمويل البالغ الصغر ،وأنھا تحتاج إلى مساعدة فنية أكث ـ ر تكيف ـ اﹰ م ـ ع احتياجاتھ ـ ا .وتختل ـ ف
االحتياجات التدريبية كثيراﹰ ،نظرﹰا إلى أن برامج التمويل البالغ الصغر الجديدة تحتاج إلى تدريب حول األمور
األساسية ،في حين تواجه البرامج األقدم من ھذا التمويل الجيلَ الثاني أو الثال ـ ث م ـ ن المش ـ اكل المالزم ـ ة
للمنظمات األكبر واألكثر تعقيداﹰ .وتستدعي البرامج األقدم تدريباﹰ ومساعدة فنية أكثر تخصصاﹰ بكثير).(90
ويندرج عدد كبير من برامج التمويل البالغ الصغر في المنطقة ضمن مؤسسات كبيرة ،مثل المنظمات
غير الحكومية الدولية أو المنظمات الحكومية أو المنظمات شبه الحكومية )مث ـ ل الص ـ ناديق االجتماعي ـ ة أو
المصارف اإلنمائية المملوكة من الدولة( .ويمكن أن تؤدي ھذه الھياكل إلى الحد من النمو .وبع ـ د أن تبل ـ غ
مؤسسات التمويل البالغ الصغر مستوى معين من التطور ،ينبغي أن تفكر في تقديم خدمات جديدة أو التح ـ ول
إلى كيان قانوني مستقل .ومن أسباب ذلك الحاجة إلى اتباع قواعد أو إجراﺀات داخلية ق ـ د تتع ـ ارض م ـ ع
أنشطة المنظمة األم أو أھدافھا األخرى .وقد يستدعي األمر تكوين ھوية واضحة مستقلة عن ھوية المنظم ـ ة
األم ،وذلك تجنﹼباﹰ إلرسال إشارات متضاربة للعمالﺀ).(91
وقد اتُّ خذت عدة مبادرات لتعزيز التدريب في مجال التمويل البالغ الصغر في المنطقة .وفي ص ـ يف
عام  ،2000حضر  35مشاركﹰا من المنطقة دورة برنامج  Boulderالتي شارك فيھا  120شخص ـ اﹰ .وق ـ د
حضر حتى اآلن أكثر من مئة شخص من الشرق األوسط وشمال أفريقيا ھذا البرنامج .ويري ـ د الم ـ انحون
بالتالي مساعدة مؤسسات التمويل البالغ الصغر على التعرف على أفضل الممارسات .وق ـ د ب ـ رزت ع ـ دة
مبادرات على الصعيد اإلقليمي ،وتم اختبار وتنفيذ عدد منھا ،بينما ال تزال مب ـ ادرات أخ ـ رى ف ـ ي أول ـ ى
مراحلھا).(92
وباإلضافة إلى ھذه المبادرات ،أبرم الفريق االستشاري لمس ـ اعدة أكث ـ ر الن ـ اس فق ـ رﹰا من ـ ذ ع ـ ام
1997عدداﹰ من الشراكات مع معاھد التدريب في مختلف أنحاﺀ العالم ،لتقديم دورات ح ـ ول اإلدارة المالي ـ ة
).Brandsma and hart (2004), op. cit (90
).Ibid (91
).Ibid (92

 - 34لمؤسسات التمويل البالغ الصغر .وبعد أن حدد الفريق االفتقار إلى الكفاﺀات الالزمة لدى المدراﺀ والموظفين
العاملين في قطاع التمويل البالغ الصغر بأنه العائق الرئيسي أمام تطوير ھذا القطاع ،تسعى ھذه المبادرة إلى
تعزيز األداﺀ عن طريق التدريب .ويعمل عدد كبير من المؤسسات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
على تقديم تدريب محلي للموظفين المسؤولين عن القروض والموظفين من الفئة الوسطى).(93
وقد تؤدي برامج التدريب والمساعدة الفنية المدعومة بالكامل من البرامج المالية إلى رف ـ ع تك ـ اليف
العملية ،من دون أن يرفع ذلك من كفاﺀة الخدمات المالية .وتتمتع البرامج التي تقدم خ ـ دمات مالي ـ ة بحت ـ ة
بالكفاﺀة نفسھا التي تميز البرامج التي تقدم قروضاﹰ وتدريباﹰ إلزامياﹰ حول االئتمانات .وأما البرامج المالية التي
تجمع حداﹰ أدنى من الخدمات غير المالية مع الخدمات المالية ،فھي أكثر عرضة لتحقيق االكتفاﺀ الذاتي مقارنة
بالبرامج التي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر.
وإذا ما قررت المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات مالية تنظيم برامج تدريبي ـ ة ،فينبغ ـ ي أن
تكون ھذه البرامج مدفوعة بالطلب ،ومتوفﹼرة على أساس استرداد التكاليف ،وبشكل منفصل ع ـ ن الخ ـ دمات
ال ،كان التدريب على الخياطة الذي نظﹼمته إحدى المنظمات غير الحكومية الممولة من
المالية .ففي إثيوبيا مث ﹰ
الوكالة األلمانية للتعاون الفني قليل النجاح ،ألن السوق كانت مشبعة بالخياطين ،في حين كان الطل ـ ب عل ـ ى
ال
التدريب في مجال البناﺀ مرتفعاﹰ جدﹰا .وأما التدريب الذي ﹸقدم مجاناﹰ مع القروض في السلفادور ،فلم يكن فعا ﹰ
في زيادة نسبة سداد القروض ،نظراﹰ إلى أن المستفيدين من ھذه القروض اعتبروھا بدالﹰ يحصلون عليه مقابل
المشاركة في البرامج التدريبية).(94
وال تزال المنطقة تواجه التحديات في حين يتولى مدراﺀ قادمون من القط ـ اع الخ ـ اص أو القط ـ اع
المصرفي برامج أفضل الممارسات ،مما يعزز التوجه التجاري للبرامج عموماﹰ وسعيھا إلى تحقيق االستدامة.
غير أن الحصول على ھؤالﺀ المدراﺀ أمر صعب ،وغالبﹰا ما يكون الحف ـ اظ عل ـ يھم أم ـ راﹰ أكث ـ ر ص ـ عوبة.
وبالتالي ،تواجه مؤسسات التمويل البالغ الصغر تحديات كبيرة على صعيد الموارد البش ـ رية ،وھ ـ ي ج ـ ذب
المرشحين المناسبين ،واالستثمار لتحسين مھاراتھم واالحتفاظ بھم).(95
ھاﺀ  -الدعم الخارجي ومعايير الجھات المانحة
يكمن الھدف من وضع معايير مشتركة للجھات المانحة والداعمة لحصول مؤسسات التمويل الصغير
والبالغ الصغر على مزيد من الخدمات المالية في تمكين ھذه الجھات من العمل في تناغم ،وذلك للتأك ـ د م ـ ن
تطبيق الدروس المكتسبة من التجارب الناجحة للمؤسسات التي تدعمھا .وي ـ دور دع ـ م الجھ ـ ات المانح ـ ة
لمؤسسات التمويل البالغ الصغر حول مجالين أساسيين ،ھما االنتشار واالستدامة .ويھ ـ دف االنتش ـ ار إل ـ ى
الوصول إلى قاعدة أعرض من الزبائن ،بينما توفر االستدامة السبل الالزمة لتوسيع نطاق االنتشار .ونظ ـ رﹰا
إلى وجود أنواع عديدة من الوكالﺀ لدى المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر والذين يحملون خصائص مختلفة
ويطلبون خدمات متنوعة ،يجب تشجيع مجموعة من المؤسسات المتخصصة على اعتماد أساليب متخصص ـ ة
لخدمة أسواقھا الخاصة .وقد تشمل ھذه المؤسسات المصارف التجارية واإلنمائية ،واالتح ـ ادات االئتماني ـ ة،
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 - 35والمصارف المشتركة أو المجتمعية ،والمنظمات غير الحكومية ،وشركات التمويل ،والتعاونيات ،وجمعي ـ ات
االدخار واالئتمان ،وغيرھا من المؤسسات الوسيطة المتخصصة) .(96وينبغي أن تعتمد جمي ـ ع المؤسس ـ ات
المبادئ األساسية للتمويل إذا ما أريد لھا النجاح .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تسعى الجھات المانحة إل ـ ى
أن تتناسب آليات الدعم لديھا مع أفضل الممارسات الدولية ،وأن تفضي إلى نظام مالي س ـ ليم عل ـ ى األج ـ ل
الطويل.
وينبغي أن تتحلﹼى المؤسسات الوسيطة الباحثة عن دعم بعدد من نقاط القوة ،منھا اعتماد ثقافة وھياكل
وقدرات ونظم تشغيلية مؤسسية يمكن أن تساعدھا على االستمرار في خدمة طائفة من العمالﺀ ذوي ال ـ دخل
المنخفض .ولتحقيق ذلك ،ال بد من وجود ھياكل سليمة ،واالستقالل عن التدخالت السياسية ،والتناسب م ـ ع
السياق المحلي ،وتشغيل موظفين أكفاﺀ ،واعتماد خطة عمل قوية تھدف إلى التوس ـ ع واالس ـ تدامة ،وتحدي ـ د
رسالة ورؤية ﹸتحدد في ضوئھا أھداف المؤسسة وملكيتھا وقنوات المساﺀلة فيھا) .(97ومن نقاط الق ـ وة أيض ـ اﹰ
إنشاﺀ نظم دقيقة لمعلومات اإلدارة ،واستخدامھا بكثافة التخاذ القرارات والمساﺀلة بشأن اس ـ تخدام األم ـ وال،
علمﹰا أنھا بالغة األھمية بالنسبة إلى فعالية اإلدارة وكفاﺀتھا .وتكتسب الكفاﺀة في إدارة المعامالت الص ـ غيرة
والعالية اإلنتاجية األھمية نفسھا في المؤسسات الوسيطة .وھي تقاس بواسطة عدة متغيرات ،مثل الق ـ روض
للموظف الواحد والتكاليف التشغيلية كنسبة مئوية من متوسط الحافظات السنوية .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي
إعداد التقارير المالية على نحو ھادف وشفاف ويتفق مع المعايير الدولية ويسمح للجھات المانحة بأداﺀ التقييم
بشكل مناسب .وعلى المؤسسات الوسيطة أن تخدم الفقراﺀ بشكل رئيسي ،وأن تقدم للعمالﺀ قروضاﹰ مناس ـ بة
لھم ومصممة خصيصاﹰ لتلبية احتياجات السوق المحددة التي تقوم بخدمتھا .وتسھل تعبئة المدخرات تحقي ـ ق
ودائع صغيرة ،كما توفر للعمالﺀ أمواالﹰ يمكنھم الحصول عليھا حينما يش ـ اؤون ،إذا ك ـ ان الق ـ انون يس ـ مح
بذلك) .(98وينبغي استخدام المنح لتنمية المؤسسات في جميع المراحل .وقد تستدعي التنمية المؤسسية رسملة
العائدات لتمكين المؤسسات من مزج تكاليف أموال المنح مع المصادر التجارية خالل الفترة الالزم ـ ة لبن ـ اﺀ
عمليات فعالة وتعزيز نطاقھا ،وإدارة الخسائر التشغيلية )بالرغم من أنه على المانحين تجﹼنب تغطية الخس ـ ائر
التشغيلية ،إال خالل مرحلة محددة زمنيا ،وذلك في أثناﺀ إنشاﺀ المؤسسة أو توسيعھا( ،وشراﺀ أص ـ ول ثابت ـ ة
تندرج في قاعدة األسھم التي تملكھا المؤسسة.
ويشكﹼل الدعم الذي يقدمه المانحون في شكل قروض خياراﹰ مناسبﹰا للمؤسسات القائمة على التس ـ ليف
والتي تستوفي معايير األداﺀ .غير أنﹼه ينبغي إيجاد رأس مال لدى مصادر محلية وتجارية لتمويل القروض،
وذلك في أقرب وقت ممكن وحتى في مرحلة إنشاﺀ المؤسسة .وينبغي الحذر من إثقال كاھ ـ ل المؤسس ـ ات
الشابة التي تواجه المخاطر المالزمة للقروض بالعملة األجنبية ،ما لم تتخذ االحتياطات الالزمة للحؤول دون
ذلك .وتﹸنصح الجھات المانحة كذلك بالتنبه لعدم تقويض الجھود التي تبذلھا جمعيات االدخار واالئتمان لتعبئة
المدخرات ،وذلك من خالل منحھا قروضاﹰ بكلفة أقل من كلفة تعبئة األموال محلياﹰ.
ويستدعي تحول المؤسسات إلى مصادر تمويل تجارية بالكامل إمدادھا بأشكال خاص ـ ة م ـ ن ال ـ دعم
لمساعدتھا على دخول النظام المالي .ويمكن للجھات المانحة أن تكون بمثابة عوامل محفﹼزة لھذا التحول ،من
خالل توفير أدوات مثل أرصدة الحسابات الھامشية وأسھم المستثمرين من مصادر رسمية وخاصة .ويمك ـ ن
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 - 36للتمويل الذي يقدمه المانحون أن يساعد في جذب استثمارات القطاع الخاص عن طري ـ ق عملي ـ ات الدرج ـ ة
الثانية التي تجمع األموال من مصادر تجارية وتقدم القروض لمؤسسات التمويل البالغ الصغر ،وك ـ ذلك م ـ ن
خالل تقديم ضمانات جزئية للقروض التي تقدمھا المصارف التجارية للمنظمات غير الحكومية.
ويجب أال تتأذى المؤسسات التي تعتمد مبادئ سليمة لتحقيق االستدامة بسبب المؤسسات األخرى الت ـ ي تق ـ دم
خدمات منافسة بأسعار متدنية أو بطرق غير مستدامة .وعندما تقدم الجھات المانح ـ ة اإلعان ـ ات )الم ـ نح أو
القروض( للمشاريع الصغيرة والبالغة الصغر ،عليھا الحرص على تنسيق جھودھا بحيث تمنح تلك المؤسسات
حوافز واضحة لتصبح مستدامة مالياﹰ .وعليھا أن تنسق ،على وجه الخصوص ،أس ـ عار الفائ ـ دة المناس ـ بة
وغيرھا من الشروط التي تﹸقدم بموجبھا المساعدة ألي مؤسسة كانت) .(99وعليھا التنسيق أيضاﹰ بين تقديم دعم
مؤسسي واعتماد سياسات قطاعية ،بحيث تتوفﹼر للمؤسسات المالية ،بما فيھا العامل ـ ة ف ـ ي القط ـ اعين غي ـ ر
الرسمي وشبه الرسمي ،الظروف المؤاتية لتطورھا ونموھا .وعلى الجھ ـ ات المانح ـ ة أن تش ـ ترط عل ـ ى
المؤسسات تقديم تقارير منتظمة حول أدائھا ،وأن تتخذ قراراتھا التمويلية حسب قدرة ھذه المؤسس ـ ات عل ـ ى
تحقيق األھداف المتصلة باألداﺀ .وتعرض الجداول التالية الحد األدنى من البيانات األولية التي ينبغي اإلبالغ
عنھا ،ولكنھا ال تتضمن أية مؤشرات تحليلية مثل النسب المالية أو التعديالت التي تراعي احتماالت الحصول
على إعانات مالية أو وقوع تضخم .والقصد من ذلك ھو ضمان جودة البيانات وقابليتھا للمقارنة ،وال ـ تمكﹼن
من إجراﺀ تحليل مالي يمكن للجھات المانحة والبرامج تفسيره .ويستدعي إجراﺀ تحليل مفي ـ د ت ـ وفﹼر قاع ـ دة
صلبة من البيانات .وتھدف ھذه المؤشرات إلى توفير تلك القاعدة).(100
وينبغي أن يكون التمويل المقدم من المانحين مكمالﹰ لرأس المال الخاص وليس بديالﹰ ل ـ ه .ويمك ـ ن
تعزيز وفورات الحجم ورفع مستوى التعليم عن طريق تنسيق أنشطة الوكاالت المانحة في مج ـ ال التموي ـ ل
البالغ الصغر .وكحد أدنى ،يمكن تحديد التدخالت المناسبة ،وتجنب الخالفات واالزدواجي ـ ة ف ـ ي التموي ـ ل،
وتوضيح الفروق في المجاالت والمنھجيات التي تختار مختلف الجھات المانحة دعمھا ،وذلك من خالل توثيق
التعاون بين المانحين والتواصل مع مقدمي التمويل البالغ الصغر .ومن األھداف المرجوة الحد من الفقر من
خالل استھداف األسر الفقيرة؛ والتنمية االقتصادية من خالل استھداف الشركات المحلية المس ـ تدامة؛ وخل ـ ق
فرص العمل لتعزيز االستقرار ،وذلك بالتركيز على الرجال من الشباب العاطلين عن العم ـ ل ف ـ ي من ـ اطق
النزاع؛ والحد من الفقر والتفاوت بين الجنسين ،من خالل التركيز على المرأة ؛ والحد م ـ ن الفق ـ ر أو رف ـ ع
مستوى النشاط االقتصادي ،وذلك من خالل التركيز على المناطق الريفية والزراعة .وباإلضافة إلى ذل ـ ك،
تسعى عمليات التمويل البالغ الصغر إما إلى السرعة في تقديم الخدمات للمجتمعات المحلية المستھدفة ،وإم ـ ا
إلى بناﺀ عمليات مستدامة قابلة للنجاح على األجل الطويل ،وذلك حسب أولويات الجھة المانحة).(101
ودأبت المنظمات الدولية على مقاومة تقديم خدمات موجھة في المناطق غير المستقرة ،وھ ـ ذا دلي ـ ل
على أنﹼھا تفضل التركيز على بناﺀ عمليات مستدامة .وغالباﹰ ما تعرب الجھة المانحة نفسھا عن اھتمامھا بعدد
من الجوانب في تنمية التمويل البالغ الصغر .وقد ترغب الجھة المانحة أيضاﹰ في استكشاف بدائل أخرى إلى
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 - 37جانب التمويل البالغ الصغر ،مثل النقد مقابل العمل ،والتي قد تكون أكثر مالﺀمة لتحقيق ھذا الھدف وأھداف
أخرى محددة).(102
ولقد فشل التمويل القائم على تقديم إعانات كبيرة ومستمرة بھدف القيام بأعمال خيرية ،إذ أدت ھ ـ ذه
البرامج إلى استنزاف الموارد من دون أن تصبح مستدامة ،وساھمت في االعتقاد الخاطئ بأن الفق ـ راﺀ غي ـ ر
مؤھلين للتعامل مع المصارف .وعلى الجھات المانحة تقديم الدعم المالي وغيره من أنواع ال ـ دعم لض ـ مان
نوعية الخدمات التي تقدمھا المؤسسة وتعميمھا على أوسع نطاق ممكن .وينبغي أن تدعم الجھ ـ ات المانح ـ ة
الجھود التي تبذلھا مؤسسات التمويل البالغ الصغر لتوسيع نطاق عملياتھا ،وتحقيق االكتفاﺀ ال ـ ذاتي الم ـ الي
واالستقاللية .وعلى الجھات المانحة كذلك أن تتأكد من أن سعي المؤسسات إلى االستدامة ال يحيد اھتمامھ ـ ا
عن تقديم الخدمات المناسبة للفقراﺀ.
ويعرض اإلطار أدناه تجربة تيمور الشرقية المليئة بالدروس القيمة ،بالرغم من أن ھ ـ ذا البل ـ د يق ـ ع
خارج المنطقة .وقد أثبتت ھذه التجربة أ ﹼنه يجب عدم اعتماد الحلول الجاھزة وتنفيذھا ،خصوصﹰا تلك الت ـ ي
تقدمھا الوكاالت الدولية ،من دون فھم شامل للوضع في البلد ولحالة العمالﺀ واحتياجاتھم.
اإلطار  - 2تيمور الشرقية ،قصة فشل
بعد استقالل تيمور الشرقية عن اندونيسيا في عام  ،1999أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك اآلسيوي للتنمية
عملية إعادة ھيكلة االقتصاد في البلد .وعملت ھذه الجھات على دفع عجلة االقتصاد في المناطق الريفية ،ووضعت ح ـ دﹰا للطبيع ـ ة
المركزية لعمل الحكومة من خالل مشروع التمكين المجتمعي الذي يمنح قروضاﹰ لتنفيذ مشاريع مجتمعي ـ ة ص ـ غيرة مث ـ ل إص ـ الح
الطرق ،ومشاريع المياه والصرف الصحي ،وبناﺀ األكشاك الممولة من إيرادات بيع الصحف .وبدالﹰ من تغيير حالة االقتص ـ اد ،أدت
ھذه التدابير إلى نشوب صراعات في المجتمع المحلي ،وإلى تعزيز الالمباالة ،وعدم استدامة المشاريع.
وھدف البنك الدولي ،من خالل انخراطه في إعادة اإلعمار ،إلى تقديم مساعدات مادية عاجلة ،وبناﺀ مؤسسات قوية ترتك ـ ز
عليھا اإلدارة المحلية ل ـ "تمكين" المجتمعات المحلية من المشاركة في تحقيق تنميتھا .وكان على المجتمعات المحلية المستھدفة م ـ ن
مشروع التمكين المجتمعي أن تلتزم بالمبادئ التوجيھية للبنك الدولي وأن تخضع إلشرافه ،وأھدافه ،ومؤشراته األساسية لألداﺀ ،مما
لم يترك لھا سوى درجة قليلة جدﹰا من االستقاللية .وفي ضوﺀ المھل النھائي ـ ة الض ـ يقة لص ـ رف أم ـ وال المش ـ اريع ،والقواع ـ د
ق التفاصيل ،غرقت ھذه المجتمعات في حالة من االرتباك واألوضاع المتضاربة .وباإلضافة إلى ذل ـ ك،
البيروقراطية التي تحكم أد ﹼ
أدى منح القروض ألصحاب المشاريع البالغة الصغر إلى وضع معظمھم في موقف حرج ،نظراﹰ إلى أن كثيرين منھم أنفق ـ وا الم ـ ال
لتلبية احتياجاتھم العاجلة ،أو وجدوا أنفسھم أمام خيار تجاري واحد ليس إال ،وھو إنشاﺀ كشك والعمل فيه .وفي الواقع ،تم استخدام
 54في المائة من القروض االئتمانية البالغة الصغر المقدمة لمشروع التمكين المجتمعي إلنشاﺀ األكشاك ،مما أدى إلى خفض ع ـ دد
الزبائن ورفع حدة المنافسة .ولم يكن معظم المستفيدين من القروض أميين وغير ملمين بسالمة مشاريعھم واستدامتھا فحسب ،ب ـ ل
كانت أيضاﹰ نسبة  70في المائة من عمليات التمويل البالغة الصغر غير قادرة على استرداد قيمة القرض األصلي وبالتالي تسديده.
وحاول البنك الدولي بناﺀ دولة على جناح السرعة ،وذلك من خالل فرض اقتصاد السوق الحرة فرضاﹰ على مستوى القاعدة.
غير أن ھناك حدودﹰا واضحة لما يمكن لالئتمان وبعض المھارات المحاسبية معالجته .كما أن افتقار البنك إلى الش ـ رعية السياس ـ ية
واعتباره موزعاﹰ لألموال في المقام األول أديا إلى فشله في إحالل الديمقراطية في الريف .وبدالﹰ من االستفادة من الشرعية المحلي ـ ة
والمعرفة الفنية ،تجاوز البنك ھذه المصادر وحارب لترسيخ رسالته المبنية على "تحضير" السكان.
_______________
المصدر.Moxham (2004) :
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رابعاﹰ  -االستنتاجات والتوصيات
ألف  -االستنتاجات
تدلّ الوقائع على الصعيد الدولي على ضرورة أن تضع الحكومات استراتيجية واضحة تح ـ دد فيھ ـ ا
أھدافھا وغاياتھا ،وذلك حسب احتياجات البلد وخصائص السوق .ويشكل التنسيق ب ـ ين الجھ ـ ات المانح ـ ة
والحكومات عنصرﹰا أساسياﹰ لسالمة العمل في مجال التمويل البالغ الصغر .وال يعني ذل ـ ك أن التش ـ دد ف ـ ي
التنظيم ھو المطلوب .فدور الحكومة يجب أن يقتصر على توجيه العملية ،من خالل تنظيم ودائع مؤسس ـ ات
التمويل البالغ الصغر ،وتوفير الدعم الفني والمالي ،وتوسيع نطاق الخدمات .ويتطلب ھذا ال ـ دور الح ـ رص
على إيجاد بيئة سياسية وتنظيمية داعمة ،وتج ﹼنب تشويه السوق عن طريق تقديم خدمات مباش ـ رة مدعوم ـ ة
الكلفة ،وتج ﹼنب السياسات التي تؤثر سلبﹰا على فعالية مؤسسات التمويل البالغ الصغر وكفاﺀتھ ـ ا .وھك ـ ذا ال
يكون دور الحكومات في تقديم الخدمات بل في العمل على تيسيرھا).(103
وجذب مؤسسات التمويل البالغ الصغر الدولية الناجحة ھ ـ و اس ـ تراتيجية فعال ـ ة أيض ـ اﹰ ،ألن ھ ـ ذه
المؤسسات تملك ما يلزم من خبرة وسمعة وقدرة للحصول على دعم الھيئات الرئيسية .وينبغ ـ ي أن تك ـ ون
استثمارات التمويل البالغ الصغر طويلة األجل ،ألن تنمية قدرات ھذا القطاع ھي عملي ـ ة بطيئ ـ ة ومكلف ـ ة.
وباإلضافة إلى ذلك ،ال بد من تسھيل التعاون والشراكات بين القطاعين الع ـ ام والخ ـ اص ،بھ ـ دف تيس ـ ير
الحصول على عوامل أساسية مثل التمويل والمھارات والخدمات األساسية .وينبغي توسيع الخيارات المالي ـ ة
المتاحة .ومن ھنا ضرورة االستمرار في تطوير األسواق المالية المحلية وفي الوقت نفسه بن ـ اﺀ مھ ـ ارات
الجھات المعنية بالتنظيم والمؤسسات المالية الخاصة.
ووفقﹰا ألفضل الممارسات في التمويل البالغ الصغر ،ينبغي أن تكيف مؤسس ـ ات الق ـ روض البالغ ـ ة
الصغر خدماتھا بحيث تلبي احتياجات العمالﺀ المحليين ،ال سيما في أوقات الصراع ،من خالل تقديم قروض
قصيرة األجل أو قروض بمبالغ صغيرة أو قروض تصاعدية ،أو فتح مكاتب في أم ـ اكن يس ـ ھل الوص ـ ول
إليھا) .(104وشأنھا شأن المشاريع التجارية األخرى ،ينبغي أن تعمل مؤسسات التمويل البالغ الص ـ غر عل ـ ى
خفض تكاليفھا باستمرار .ولذلك تأثير حتمي على العمالﺀ ،إذ يسھم في خف ـ ض أس ـ عار الفائ ـ دة والرس ـ وم
التشغيلية ورسوم المعامالت .ويعني االعتماد على التسديد حسب المھلة المحددة أنه على مؤسسات التموي ـ ل
البالغ الصغر إنشاﺀ برامج تحفيزية لتشجيع العمالﺀ ،والعمل على استرداد التكاليف في األجل الطويل ،بالرغم
من أن المشاريع تتكبد الخسائر عادة في أولى فترات إنشائھا .وباإلضافة إلى ذلك ،يش ـ كل رف ـ ع مس ـ توى
االنتشار عن طريق السعي إلى الوصول إلى أعداد أكبر من العمالﺀ أمرﹰا أساسياﹰ لبقاﺀ المؤسس ـ ة .وس ـ تبقى
طبيعة مرحلة ما بعد النزاع مرتبطة بطبيعة النزاع وحدته .وعلى كل مؤسسات التمويل البالغ الصغر العمل
على تعميق معرفتھا بدراسات الحالة المتعلﹼقة بالبلدان التي تواجه مثل ھذه القضايا ،ولكن عليھا أيضاﹰ تكيي ـ ف
طريقة التعامل مع النزاع حسب خصائص كل بلد ،واقتصاده ،وثقافة األعمال التجارية فيه.

).Staschen (1999), op. cit (103
).Larson (2001b) (104

 - 39وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات في المنطقة تحديداﹰ ،وھي الع ـ راق وفلس ـ طين ولبن ـ ان ،ينبغ ـ ي أوالﹰ
مراجعة اإلطار التنظيمي للتمويل البالغ الصغر ،وبالتالي تطوير المؤسسات المحلية العاملة في ھ ـ ذا المج ـ ال
بحيث تتحول إلى مؤسسات مھنية ومستقرة مالياﹰ .وثانيﹰا ،يساعد بناﺀ الشراكات بين مؤسسات التمويل الب ـ الغ
الصغر والقطاع الخاص وقطاع المصارف التجارية والمنظمات الدولية المعنية بدعم التمويل البالغ الص ـ غر
على جعل ھذا القطاع أكثر تطورﹰا وأكثر مناعة في أثناﺀ النزاعات .ويمكن تيسير ذلك م ـ ن خ ـ الل إنش ـ اﺀ
وحدات متخصصة في التمويل البالغ الصغر لتوفير الدعم والتوجيه والرصد ،ولتكون بمثابة صلة وصل بين
الرؤية الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات العامة والخاصة المشاركة في أنشطة التمويل الب ـ الغ
الصغر .وثالثاﹰ ،يمكن لمؤسسات التمويل البالغ الصغر إنشاﺀ إطار استشاري بشأن السياسة العامة لھذا النوع
من التمويل من أجل تعميم أفضل الممارسات الدولية .ويمكن تعزيز قدرة القطاع على المنافس ـ ة وإمكاني ـ ة
تحليله ومقارنته ،وذلك عبر إجراﺀ تقييم سنوي لمؤسسات التمويل البالغ الصغر .ويستلزم ض ـ مان اس ـ تدامة
المنظمات ونموھا مستوى عاليﹰا من اإلدارة السليمة والقدرة على الحصول على األموال التجارية .وال بد من
بناﺀ المؤسسات وتنفيذ تحوالت قانونية لتحقيق الكفاﺀة الالزمة .ويمكن دعم المشاريع الصغيرة م ـ ن خ ـ الل
تحسين إمكانات وصولھا إلى األسواق ،ومصادر تمويلھا ،وروابطھا مع األوساط التجارية .وباإلضافة إل ـ ى
ذلك ،ينبغي بذل جھود خاصة لصالح الشباب والنساﺀ وكذلك المشاريع القادرة على توظيف عدد كبي ـ ر م ـ ن
األشخاص ،مثل المزارع العائلية .وقد يؤدي إبرام تحالفات واسعة النطاق في مجال التمويل البالغ الص ـ غر
إلى رفع مستوى التسليف وتطوير نماذج مستدامة مالياﹰ .ويتعين وض ـ ع خط ـ ط ابتكاري ـ ة تت ـ يح توظي ـ ف
التحويالت المالية التي يرسلھا المھاجرون في استثمارات إنتاجية طويلة األجل في بلدانھم ،ال سيما في مناطق
النزاع التي يغادرھا السكان بحثﹰا عن مناطق أقل اضطراباﹰ.
وفي سبيل تعزيز ثقافة التمويل البالغ الصغر في المنطقة ،ال بد من العمل على نشر ھذه الثقافة على
مستوى الحكومات والمنظمات غير الحكومية وفي أوساط الرأي العام .وال تزال مؤسسات التموي ـ ل الب ـ الغ
الصغر تتﹼكل بمعظمھا على التمويل المدعوم ،مما يجعلھا أقل قدرة على تحقيق االكتفاﺀ الذاتي مالياﹰ .ولذلك،
يتعين وضع ھياكل تنظيمية مؤاتية لمنح ھذه المؤسسات ميزة تنافسية ،ولتوفير أرض خصبة لتطوير أنش ـ طة
تستھدفھا مصادر التمويل الجديدة .ويجب اتخاذ سلسلة من التدابير لتحسين ھذا القطاع وجعله أكثر قدرة على
التكيف مع التقلبات والنزاعات ،منھا تيسير عملية الترخيص وإجراﺀات بدﺀ العملي ـ ات واالنس ـ حاب منھ ـ ا،
وفرض شروط على مستوى رأس المال بھدف منح مؤسسات التمويل البالغ الصغر وضعﹰا يتيح لھ ـ ا جم ـ ع
األموال من المستثمرين من القطاع الخاص في شكل قروض أو أسھم .وأما السماح لمؤسسات التمويل البالغ
الصغر بجمع األموال ،فيزودھا بحصن يحول دون تأثرھا بالتداعيات السلبية للتقلﹼبات ،ويساعدھا على البق ـ اﺀ
وعلى خدمة أعداد أكبر من المستفيدين .وينبغي أيضاﹰ اتخاذ تدابير تشريعية للحؤول دون خطر تفشﹼي الفساد
في القطاع ،خصوصاﹰ في مؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تستفيد من تمويل خارجي) .(105ويجب تشجيع
المصارف التجارية على المشاركة في تقديم القروض البالغة الصغر .وتوسيع نطاق الخدمات ف ـ ي مج ـ ال
التمويل البالغ الصغر يعزز العمل على تمكين المرأة وزيادة إنتاجيتھا في مجتمعاتھا المحلية.
ظمة تصل إلى أشد العمالﺀ فق ـ راﹰ ،إال أن تكاليفھ ـ ا
ومع أن مؤسسات التمويل البالغ الصغر غير المن ﹼ
أعلى وحجم عملياتھا أصغر .ويتعين أن تعمل ھذه المؤسسات على توسيع نطاقھا ،أو تحويل طبيعة خدماتھا،
أو االندماج مع مؤسسات أخرى لتحقيق مستويات من الكفاﺀة يمكن أن تضمن اس ـ تمرار عملھ ـ ا .وت ـ نجح
التعاونيات في تعبئة المدخرات مقارنة بالمؤسسات األخرى ،حتى وإن كانت ال تقدم القروض بقدر غيرھا من
مؤسسات التمويل البالغ الصغر عمومﹰا .ونظراﹰ إلى انخفاض تكاليفھا التشغيلية ،تحتلّ التعاونيات مكانة جي ـ دة
).MIX (2009) (105

 - 40تؤھلھا تحسين أدائھا المالي والبقاﺀ في المنافسة .وقد بدأت المصارف التجارية بدخول السوق ،وأخذت ح ـ دة
المنافسة بالتزايد في العديد من البلدان .ويتعين أن تعمد مؤسسات التمويل البالغ الصغر إلى االبتكار وتق ـ ديم
خدمات تستوفي معايير الجودة لالحتفاظ بعمالئھا ،والحفاظ على قدرتھا التنافس ـ ية ف ـ ي األس ـ واق المحلي ـ ة
لخدماتھا المالية .وباإلضافة إلى تنظيم المؤسسات ،تبقى لإلصالحات القضائية أھمي ـ ة كبي ـ رة ف ـ ي ج ـ ذب
العقود) .(106ومن الضروري تعزيز المعرفة بالمنتجات المالية والفرق بينھا .وعلى مؤسسات التمويل البالغ
الصغر أن تسعى إلى الحد من تكاليفھا وأن توفر ،عند االقتضاﺀ ،منھجيات للتسليف الجماعي تحقق وفورات
في الحجم وتؤدي بالتالي إلى خفض التكاليف.
والتمويل المقدم من المانحين على أھميته ،ال يمكن أن يحلّ محلّ رأس المال الخاص ،بل يج ـ ب أن
يكون مكم ﹰ
ال له .ويجب تنظيم مؤسسات التمويل البالغ الصغر حتى تتمكن م ـ ن ج ـ ذب رأس الم ـ ال ال ـ ذي
يساعدھا على تحقيق االستدامة واكتساب المناعة الالزمة في أثناﺀ التقلب ـ ات .ويش ـ كﹼل االدخ ـ ار الط ـ وعي
والودائع أكبر مصادر تمويل ھذه المؤسسات وأكثرھا قدرة على تأمين السيولة .وباإلضافة إلى ذلك ،تلب ـ ي
الوفورات الحاجة إلى توفير خدمات االدخار المحلية والتي غالباﹰ ما ال تلقى االھتم ـ ام ال ـ الزم .وينبغ ـ ي أن
تتجنب الجھات المانحة اتكال المنظمات غير الحكومية عليھا ،وأن تحدد خيارات االنسحاب منذ البداية.
وينبغي عدم الخلط بين التمويل البالغ الصغر من جھة ،واإلغاثة أو العمل الخيري من جھة ثانية ،ألن
ھذا التمويل يعمل بطريقة مختلفة عن األدوات اإلنمائية األخرى .وقد تستھدف بعض المبادرات الفقراﺀ م ـ ن
أصحاب المشاريع ،في حين قد تستھدف مبادرات أخرى الشريحة العليا من الفقراﺀ أو الشريحة السفلى م ـ ن
أبناﺀ الطبقة الوسطى .وقد تستثمر مبادرات أخرى في الفئات المعرضة للخطر مثل الفقراﺀ المعدمين إذا م ـ ا
تمكﹼنت من ذلك ،وقد تعمل على تأھيلھا لتصبح من أصحاب المشاريع ،وذلك من خ ـ الل تزوي ـ دھا ب ـ أدوات
أخرى مثل االدخار والتأمين ،ومدفوعات انتھاﺀ الخدمة ،أو حتى المنح البالغة الصغر .ولذلك ،وف ـ ي س ـ ياق
تقديم الخدمات المالية للفقراﺀ المحرومين ،ينبغي عدم إھمال الوسائل األخرى ،مث ـ ل الغ ـ ذاﺀ مقاب ـ ل العم ـ ل
وبرامج العمل الحكومية وبناﺀ القدرات وتطوير األعمال التجارية ،وذلك لتمكين الفقراﺀ والفئ ـ ات الھامش ـ ية
لالستفادة من الفرص االقتصادية .وتشارك مؤسسات التمويل البالغ الصغر أيض ـ اﹰ ف ـ ي ت ـ دريب الفق ـ راﺀ
المحرومين وبناﺀ قدراتھم في العديد من البلدان في أنحاﺀ العالم .ويجب أال تتعارض الشواغل اإلنسانية م ـ ع
مشاريع التمويل البالغ الصغر ،خصوصاﹰ في أعقاب النزاعات .بل ينبغي دمج ھذه الشواغل والمشاريع ف ـ ي
السياسات العامة ،بھدف االستفادة من المشاريع البالغة الصغر لزيادة المساعدات اإلنسانية إلى أقص ـ ى ح ـ د
ممكن.
وفي أثناﺀ النزاعات ،قد يخفف التمويل البالغ الصغر من حدة الصراع ،نظراﹰ إلى أن ـ ه يم ـ د الن ـ اس
بالموارد الالزمة لتحسين ظروفھم المعيشية .ومن الضروري معرفة المرحلة التي بلغھا الصراع ف ـ ي البل ـ د
قبل البدﺀ بأي من أشكال أنشطة التمويل البالغ الصغر ،ومن الضروري أيضاﹰ دراسة طبيعة النزاع قبل تنفي ـ ذ
أي مشروع .وتعمل بعض مؤسسات التمويل البالغ الصغر على تسوية القضايا العالقة بين مختل ـ ف أج ـ زاﺀ
المجتمع المحلي بعد انتھاﺀ النزاعات .ومن المؤكد أن مؤسسات التمويل البالغ الصغر قادرة على تقديم الكثير
للمجتمعات المحلية التي تعمل فيھا ،وتنويع خدماتھا ضروري لنموھا وللتخفيف من المخ ـ اطر الت ـ ي تواج ـ ه
حافظاتھا .ويتوجب في بادئ األمر تعبئة الجھود لتجنب تكرار النزاعات ،وذلك بھدف تعزيز الحصول على
ثقة المستثمرين .وينبغي بعد ذلك االنتقال سريعﹰا من مرحلة النزاع ،مما يحول دون االعتماد على المانحين،
على أال يكون ذلك عن طريق إجراﺀ إصالحات سريعة وغير منسقة .وعلى الحكومات والجھات المانحة أن
).Lafourcade, Isern, Mwangi and Brown (2005), op. cit (106

 - 41تبذل بعد ذلك جھوداﹰ صادقة الستعادة الثقة في المؤسسات في البلد .وينبغي توطيد التنسيق فيما بين الجھ ـ ات
المعنية في قطاع التمويل البالغ الصغر جداﹰ ،اعتبارﹰا من أولى مراحل البرنامج ،والسعي إلى تقديم منتج ـ ات
مالية تضمن تحقيق وفورات الحجم وتنويع االقتصادات .وعلى المؤسسات أن تضع خططﹰا واض ـ حة بش ـ أن
االنتشار واالستدامة .واألھم من ذلك ،ينبغي دراسة أفضل الممارسات وأس ـ وأھا ،خصوص ـ ﹰا ف ـ ي البل ـ دان
األخرى المتأثرة بالنزاعات ،وذلك في محاولة للتعلم من أخطاﺀ اآلخرين ،وتحديد ال ـ دروس المكتس ـ بة م ـ ن
تطبيق الحلول الناجحة.
وبناﺀ على أفضل الممارسات والتجارب الميدانية الدولية ،يستنتج من ھذه الدراسة أن التمويل الب ـ الغ
الصغر ينبغي أن يكون موجھا في المقام األول نحو التخفيف من حدة الفقر ،وذلك بإيصال الخ ـ دمات لتلبي ـ ة
المطالب الكثيرة لقاعدة واسعة من السكان الذين ال يستطيعون الحصول عل ـ ى التموي ـ ل ،ويحرم ـ ون م ـ ن
االنخراط في أنشطة مدرة للدخل .وينبغي أال يقتصر العمل في ھذا المجال على تنفيذ استراتيجيات نجح ـ ت
في أماكن أخرى ،وإنﹼما اعتماد استراتيجيات تأخذ احتياجات السكان المحليين في االعتبار .ومع م ـ ا تلحق ـ ه
النزاعات من أضرار بمؤسسات التمويل البالغ الصغر جداﹰ ،تبين أن العديد من ھذه المؤسسات أثبت ـ ت ق ـ درة
على التكيف واالستمرار ،حتى في الظروف البالغة الخطورة .وقد فقدت ھذه المؤسسات الكثير من الموارد،
إال أنھا تمكنت من الحفاظ على مكانتھا واستئناف تقديم خدماتھا في السوق.
وتضمنت ھذه الوثيقة دراسات حالة من منطقة اإلسكوا ،التي تشھد فترات انعدام االس ـ تقرار نتيج ـ ة
للنزاعات المتكررة .وتبين من تحليل ھذه الدراسات أن مؤسسات التمويل البالغ الص ـ غر تس ـ تطيع تج ـ اوز
الظروف السياسية واألمنية القاھرة إذا كانت تتمتع بما يلزم من مناعة واستدامة ،وتملك ما يكفي من م ـ وارد
لتكييف منتجاتھا وإجراﺀاتھا بحيث تتغلب على العقبات الناجمة عن الصراعات واالضطرابات السياسية .وقد
استندت ھذه الوثيقة إلى البيانات المتصلة بقطاع التمويل البالغ الصغر وسبل معيشة األسر ،مثل نصيب الفرد
من االستھالك ومن الناتج المحلي اإلجمالي ،للداللة على مدى تأثير أنشطة التمويل البالغ الصغر على مستوى
معيشة الناس وتوليد فرص العمل.
والتوصيات واالستنتاجات التي توصل إليھا ھذا البحث الواردة آنفﹰا تنطبق على معظم البلدان المتأثرة
بالنزاعات في منطقة اإلسكوا ،وترد فيما يلي سلسلة من التوصيات الخاصة بكل حالة من الحاالت موض ـ وع
البحث في ھذه الوثيقة ،وھي العراق وفلسطين ولبنان.
باﺀ  -التوصيات
 - 1العراق
يمكن توجيه عدة توصيات للجھات الفاعلة في قطاع التمويل البالغ الصغر في العراق .وعلى حكومة
العراق أن تعمل في بادئ األمر على تھيئة الظروف المؤاتية لخلق بيئة إيجابية تسمح بتطوير التمويل الب ـ الغ
الصغر في البلد .ويستلزم ذلك مراجعة اإلطار التنظيمي وتحسينه .فالقوانين التي ترعى ھذا القطاع يج ـ ب
أن تكون صارمة ،من غير أن تشكل أية عقبات قد تعوق عمل ھذا القطاع .وعل ـ ى نط ـ اق أوس ـ ع ،عل ـ ى
الحكومة العراقية وضع السياسات التي تشجع تقديم الخدمات المالية للشركات والمقترضين ،وحماية المودعين
في الوقت نفسه .ويجب أن تتخذ الحكومة إجراﺀات صارمة ضد الفساد ،وأن تحسن بيئة األعمال التجاري ـ ة،

 - 42بما في ذلك الوصول إلى األسواق والبنية التحتية .وعليھا أيضاﹰ وضع البرامج الالزم ـ ة ل ـ دعم احتياج ـ ات
المؤسسات الصغيرة والبالغة الصغر.
وفيما يتعلق بالمجتمع الدولي ينبغي البحث في سبل تنويع مصادر التمويل .ويتطل ـ ب ذل ـ ك زي ـ ادة
مشاركة المنظمات غير الحكومية ،والمؤسسات الدولية مثل وكاالت األم ـ م المتح ـ دة .وبإمك ـ ان اإلس ـ كوا
المساھمة بفعالية في بناﺀ القدرات ،وذلك عن طريق تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراس ـ ية لتعزي ـ ز إلم ـ ام
المسؤولين العراقيين بالمسائل الفنية للتمويل البالغ الصغر.
ويقدم مشروع "ازدھار" بعض التوصيات للجھات المانحة ،ويقترح أن تتضمن مھامھا الرئيسية وضع
تعريف واضح لمفھوم التمويل البالغ الصغر في العراق ،والمساعدة في حل المسائل التنظيمية والقانونية ذات
الصلة ،وتحديد مبادئ توجيھية واضحة لإلبالغ وااللتزام بھا .ويمكنھا كذلك أن تس ـ اعد ف ـ ي تعم ـ يم ھ ـ ذا
المفھوم ،وأن تقدم الدعم والتدريب ،وتشجع إقامة الشبكات في مجال التمويل البالغ الص ـ غر ف ـ ي الع ـ راق.
ويمكن لمشروع ازدھار العمل على توثيق الروابط مع المصارف ،وتوسيع نطاق تقديم الخ ـ دمات ف ـ ي ھ ـ ذا
القطاع الذي يتطور في ظل ظروف مليئة بالتحديات والتقلبات.
وال يزال قطاع التمويل البالغ الصغر يواجه تحديات كبيرة في العراق .ففي ظل انع ـ دام االس ـ تقرار
السياسي إثر تغير النظام ،أصبحت عمليات مؤسسات التمويل البالغ الصغر غاية في الص ـ عوبة .ك ـ ان ف ـ ي
االضطراب األمني وعدم توفر البنية التحتية المصرفية عقبات أمام تنمية ھذا القط ـ اع وتوس ـ عه .وم ـ ع أن
األوضاع بدأت تتحسن ،فال يزل العراق في فئة البلدان المتأثرة بالنزاعات ،مع كل ما يترت ـ ب عل ـ ى ھ ـ ذا
التصنيف من دالئل .ولم تتمكن مؤسسات التمويل البالغ الصغر في حاالت عديدة من نقل األموال فيما ب ـ ين
الفروع ،كما واجھت صعوبات كبيرة في معالجة دفعات القروض وإعداد سجالت صحيحة .وال يزال م ـ ن
الضروري القيام باستثمارات إضافية في تنمية قطاع التمويل البالغ الصغر.
غير أن ھناك أسباباﹰ تدعو للتفاؤل أيضاﹰ .فالطلب مرتفع على خدمات التمويل الب ـ الغ الص ـ غر ف ـ ي
العراق .ويجب إعادة تفعيل النشاط التجاري من خالل تقديم قروض ائتمانية صغيرة جدﹰا ألصحاب المشاريع
الصغيرة والبالغة الصغر .وقد أدى العديد من أنشطة التمويل البالغ الصغر إلى نتائج إيجابية ،وعاد ب ـ النفع
على شرائح واسعة من السكان.
 - 2لبنان
يمثﹼل لبنان نموذجﹰا للبلدان في فترة ما بعد النزاع في المجموعة موضوع الدراسة .وال يزال الس ـ عي
إلى تحسين قطاع التمويل البالغ الصغر في لبنان ضروريﹰا .وبدالﹰ من إنشاﺀ مؤسسات جديدة للتمويل الب ـ الغ
الصغر ،قد يكون تطوير المؤسسات القائمة وتحسينھا الخيار األنسب.
ومن الضروري أيضاﹰ تنمية الموارد البشرية في قطاع التمويل البالغ الصغر في لبنان ،وذلك بوسائل
منھا تقديم الخدمات االستشارية والتدريب ،مع التركيز على أفضل الممارسات فيما يتصل بمنھجية االئتمانات
وتسويقھا .ومن األھمية بمكان الحصول على مصادر إضافية للتمويل تساعد مقدمي القروض في الحص ـ ول
على مزيد من التمويل ،وتساعدھم على توسيع حافظاتھم االستثمارية والوصول إلى األسواق ف ـ ي المنطق ـ ة،
وبالتالي تمكنھم من دعم أنشطتھم بالمزيد من الموارد المالية.

 - 43وعلى الحكومة أن تؤدي دورﹰا حاسماﹰ ،من خالل تنفيذ سياسات فعالة لضمان سالمة مقدمي الخدمات
المالية ،والتخفيف من تشوھات السوق ،وإخضاع مؤسسات التمويل البالغ الصغر إلشراف البن ـ ك المرك ـ زي
وشروطه التنظيمية .وبالتحديد ،ينبغي أن توجد الحكومة البيئة القانونية المناسبة ،من خالل ما يلي:
سن قوانين مناسبة وقابلة للتطبيق لرعاية االئتمان :تؤدي القوانين المناسبة إلى تسھيل جمع االئتمانات
-1
ومساﺀلة العمالﺀ .ويجب أن تتضمن ھذه القوانين آليات تساعد على تنفيذھا على نحو يحقق الفعالية من حيث
الكلفة ،وذلك عن طريق المحاكم وعلى أرض الواقع.
تنظيم عمل المؤسسات على أسس سليمة :ينبغي أن تعمل الحكومة على خلفي ـ ة التنمي ـ ة المؤسس ـ ية
-2
لمساعدة مقدمي التمويل في إحراز تقدم على مسار التنمية المستدامة.
ومن األدوار الھامة التي يتعين أن تؤديھا الحكومة تبادل المعلومات من خالل إنشاﺀ "مركز للمخاطر"
لتبادل المعلومات فيما بين مختلف المنظمات حول العمالﺀ المتخلفين عن سداد القروض .ويمكن لھذا المركز
أن يوفر إحصاﺀات وافية حول المشاريع البالغة الصغر في لبنان ،مثل عددھا ومكانھا وخصائصھا .وعل ـ ى
الحكومة كذلك توفير أدوات التنفيذ ،مثل الخرائط األساسية .وينبغي أيضﹰا تعزيز أفضل الممارسات في سياق
تبادل المعلومات .وقد أظھرت التجارب الدولية أن أفضل الممارسات تشمل ما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5

عدم تقديم معونات )أسعار الفائدة(.
اعتماد سياسات تشجع القروض الصغيرة ذات آجال االستحقاق القصيرة.
تقديم الخدمات بطريقة تلبي متطلﹼبات السوق.
تحديد اإلجراﺀات المستقبلية في خطة طويلة األجل ومحددة بوضوح.
تعزيز الشراكات بين الجھات المانحة والقطاع الخاص.
 - 3فلسطين

بالرغم من أن مؤسسات التمويل البالغ الصغر الفلسطينية تعاني من استمرار االحتالل وم ـ ا يترت ـ ب
عليه من دمار اقتصادي في غزة والضفة الغربية ،إال أنه يمكن اقتراح عدد من التوصيات لمعالج ـ ة القي ـ ود
الداخلية والمؤسسية التي تعاني منھا ھذه المؤسسات في فلسطين.
ويتمثﹼل أول تلك التحديات التي تواجھھا الجھات الفاعلة في قطاع التمويل البالغ الصغر في فلس ـ طين
في إيجاد حلّ لتحقيق نوع من التوازن بين االستدامة المالية والمكاسب االجتماعي ـ ة .ولت ـ تمكن مؤسس ـ ات
التمويل البالغ الصغر من أداﺀ مھمتھا ،وھي تحقيق المكاسب االجتماعية ،فال بد كذلك من أن تحقق استدامتھا
المالية.
وينبغي أن تراعي مؤسسات التمويل البالغ الصغر في فلسطين حقيقة أن عملي ـ ة تص ـ ميم المنتج ـ ات
ال يغفل عامل انعدام االستقرار عمومﹰا واحتمال تعطﹼل الدورة االقتصادية .وبعبارة أخ ـ رى،
وتسليمھا يجب أ ﹼ
يجب أن تتﹼسم ھذه المؤسسات بالمرونة.

 - 44وتشكل المساعدة التي تقدمھا الجھات المانحة الخارجية لمؤسسات التمويل البالغ الصغر في فلس ـ طين
أھم مصدر لرأس المال .ومن ھنا ضرورة أن ينظر مجتمع المانحين إلى أنشطة التموي ـ ل الب ـ الغ الص ـ غر
باعتبارھا أنشطة إنمائية ،وليست أنشطة إغاثة .وعلى القيمين على القطاع أن يعملوا مع الجھ ـ ات المانح ـ ة
لتصميم آليات تمويلية تسمح باستمرار التطوير المؤسسي لبرنامج التمويل البالغ الصغر حتى بعد نفاد التمويل
المقدم في حاالت الطوارئ.
ويجب توثيق التعاون بين سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسات التمويل البالغ الصغر ،إذ من شأن ذل ـ ك
أن يساعد على معالجة تحدي اإلطار المؤسسي ،وعلى تعزيز فھم أوجه االختالف والتكامل بين المص ـ ارف
ومؤسسات التمويل البالغ الصغر .وينبغي توسيع نطاق القوانين المصرفية بحيث توفر التسھيالت المصرفية
لمؤسسات التمويل البالغ الصغر .وباإلضافة إلى ذلك ،ال بد من تغيير القواعد التي تحكم مؤسسات التموي ـ ل
البالغ الصغر بھدف تسھيل إدارتھا ،وذلك عن طريق اتباع اآلليات المنصوص عليھا في ق ـ انون المؤسس ـ ات
غير الھادفة إلى الربح )الجمع بين مزايا قانون المؤسسات غير الھادفة إلى الربح وقانون الشركات(.
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مالحظة :ھذا الملخص للغالف الخارجي
يتناول ھذا التقرير موضوع التمويل البالغ الصغر في ظروف النزاعات في منطقة اإلسكوا .ومن
أبرز المسائل التي يتطرق إليھا الخدمات التي تدخل في إطار ھذا النوع من التمويل ،ودوره في التنمية،
والصعوبات التي تواجھھا البلدان المتأثرة بالنزاعات في قطاع التمويل وفي تطوير األسواق المالية .ويتضمن
ھذا التقرير لمحة عن قطاع التمويل البالغ الصغر في المنطقة العربية ،ويقدم مسحاﹰ للجھات التي تقدم
االئتمانات البالغة الصغر في البلدان المتأثرة بالنزاعات ،وتحليالﹰ يتناول حالة كل من العراق وفلسطين ولبنان.
ويتضمن التقرير أيضﹰا تحليالﹰ لالستراتيجيات الالزمة لتطوير برامج االئتمانات البالغة الصغر في ظروف
النزاعات ،بحيث تستطيع أن تؤدي دورﹰا فعاالﹰ في تحقيق التنمية وبناﺀ السالم .وانطالق ﹰا من تحليل مجموعة
من أفضل الممارسات الدولية ،والتجارب المتنوعة لبلدان من المنطقة والعالم ،وتحديداﹰ تلك التي تعاني من
النزاعات ،يقدم التقرير مجموعة من التوصيات بشأن تطوير ھذا القطاع وتحقيق استدامته.

