
دراسة عرضية
أغسطس/ آب 2005رقم 11

إدارة ااطر وتصميم األدوات للتمويل األصغر لألنشطة 
الزراعية: سـمات منوذج ناشئ

مقدمة
يرزح 1.2 بليون من بني البشر حتت وطأة فقر مدقع في شتى أرجاء العالم – يعيشون على أقل من دوالر أمريكي واحد 
في اليوم – ويعيش ثالثة أرباعهم في مناطق ريفية.1 فالفقر بال منازع هو ظاهرة أهل الريف. وينفق الفقراء املدقعون 
أكثر من نصف ما يأتيهم من دخل في احلصول على الغذاء الضروري (أو إنتاجه)، وهو ما ميثل أكثر من ثلثي السعرات 
ً معينة في السنة  احلرارية التي تدخل أجسادهم. ويعاني معظم هؤالء من نقص التغذية، وكثير منهم ميضى أوقاتا

.ً يتضور جوعا

وقامت الوكاالت املعنية بالتنمية واحلكومات الوطنية في السنوات األخيرة بتجديد التزامها بتخفيض أعداد 
ما  نحو  على   - البشر  منها  يعاني  التي  األخرى  احلرمان  مظاهر  من  والتخلص  اجلوع،  حدة  من  والتخفيف  الفقراء، 
يتجلى في األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة. وتسعى هذه األهداف من بني أشياء أخرى إلى خفض نسبة األشخاص 
الذين يعيشون على أقل من دوالر أمريكي واحد في اليوم مبقدار النصف بحلول عام 2015 (منذ البداية عام 1990). 
ً في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل من 28 في املائة  وهذا يعني العمل على تخفيض نسبة أشد الناس فقرا
ً عن ذلك تدعو األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة إلى خفض أعداد الفقراء الذين يعانون اجلوع  إلى 14 في املائة. فضال

إلى النصف بحلول عام 2015.

ً بني عامي 1975 و1990، ولكن تباطأ معدل تخفيض  ً حادا هبطت نسبة الفقر واجلوع في املناطق الريفية هبوطا
أعداد الفقراء منذ ذلك احلني. وانخفض صافي املعونات (أي املساعدات اإلمنائية الرسمية) املقدمة إلى البلدان النامية 
من 0.35 في املائة من إجمالي الدخل القومي لبلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي في 1982-1983 
إلى 0.24 في املائة في 2003-2002. 2 ولم تزد القيمة احلقيقية لصافي املعونات التي وُجهت إلى القطاع الزراعي في 
أواخر حقبة التسعينيات من القرن العشرين على 35 في املائة من مستواها في أواخر حقبة الثمانينيات من نفس 
النشطني  السكان  نسبة  انخفاض  توالي  ورغم  الزراعية.3  للتنمية  الدولي  الصندوق  أورده  ملا   ً طبقا وذلك  القرن، 
ً الذين يعملون في الزراعة في املناطق النامية فإنها ال تزال تتجاوز نسبة 50 في املائة في أفريقيا وآسيا           اقتصاديا

(اجلدول 1).

من  كل  تستخدمها  التي  الريفية  التنمية  إستراتيجيات  عناصر  أبرز  أحد  الزراعية  األنشطة  متويل  يزال  ال 
ً املاضية متت إتاحة باليني الدوالرات من أجل  الوكاالت املعنية بالتنمية واحلكومات الوطنية. وعلى مدار األربعني عاما
مساندة اإلنتاج الزراعي والثورة اخلضراء.4 ولكن هذا النوع من التمويل طاملا اتصف بضعف معدالت سداد القروض 
واإلعانات املالية غير املستدامة.5 وبالتالي، هبط االئتمان الزراعي الذي يقدمه بعض اجلهات املانحة وبنوك التنمية 

ً في العقود األخيرة من السنني، وهو يعتبر اآلن في أغلب أحواله عالي ااطر. ً خطيرا املتعددة األطراف هبوطا

وحصل القطاع الزراعي على سبيل املثال على 31 في املائة من القروض التي قدمها البنك الدولي في -1979
1981، ولكن بحول 2001-2000 انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 10 في املائة.6 ويرجع السبب في هذا االنخفاض

بناء خدمات مالية من أجل الفقراء

 11 رقم  العرضية  الدراسة  مؤلفا 
 & كريسنت  بيك  روبرت  هما 
التنمية  وزارة  من  بيرس  دوجالس 

الدولية باململكة املتحدة

أزيفيدو،  بيدرو  جواو  من  كل  قام 
رينش  ومايكا  برار  وأميتاب 
بحوث  تنفيذ  في  باملساعدة 
ملساعدة  االستشارية  اموعة 
التمويل  مجال  حول  الفقراء 
والتي  الزراعية  لألنشطة  األصغر 
الصندوق  من  املالي  الدعم  تلقت 
الدولي للتنمية الزراعية. وقام كل 
من جورج آيي، وفرانك روبيو، وفيون 
باموعة  االستشاريون  تَر  فِلِ دي 
الفقراء  ملساعدة  االستشارية 
عديدة  ملؤسسات  ميدانية  بزيارات 
هذه  في  كأمثلة  بها  مستشهد 
أصدرت  ذلك  إلى  إضافة  الدراسة. 
خمس  االستشارية  اموعة 
بالتمويل  تتعلق  حاالت  دراسات 
ل  األصغر لألنشطة الزراعية وتُكمَِ
املؤلفان  ويتقدم  الدراسة.  هذه 
بالشكر والتقدير لكل من ريتشارد 
ومارك  بيشك،  فون  د.  وج.  ميير، 
كما  ة،  القيمّ ملالحظاتهم  وينر 
كذلك  والتقدير  بالشكر  يتقدمان 
وبريجيت  روزينبيرج  لريتشارد 
االستشارية  اموعة  من  هيلمز 
من  به  قاما  ملا  الفقراء  ملساعدة 
من  قدماه  وما  استعراضات 

مقترحات.

ملساعدة  االستشارية  اموعة 
 31 تضم  مجموعة  هي  الفقراء 
تساند  بالتنمية  معنية  وكالة 
األصغر.  التمويل  صناعة 
من  مزيد  على  وللحصول 
موقع  زيارة  ميكنكم  املعلومات 
ملساعدة  االستشارية  اموعة 
االنترنت:  على  الفقراء 

www.cgap.org

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



2

�جلد�� 1 �لنسبة �لكبير� للقطا �لز��عي من �لنشا� 
�القتصا%$ في بعض �ملناطق �لنامية (نسبة �لسكا� 

(
�لنشطني �قتصا�يا
�ملنطقة 

+فريقيا
-سيا

+��با �لشرقية 

+مريكا �لالتينية 
�لبحر �لكا�يبي

1961
79
76

50

48

2001
57
56

15

19

1980
69
67

28

34

�ملصد/: (بوكينو، "�أل�'�# '�إلجر�$�# �مل"كيفة �ملبتكر� للتمويل في �ملناطق 
�لريفية")، 2003.

�ألنشطة  متويل  مشر'عا#  في  �آلما8  خيبة  =لى  منه  جز$  في 
�لز/�عية �لكبير�، 'في جز$ Dخر =لى حقيقة �A �لبنك �لد'لي كا� 

 في مجاال# AخرG: من خال8 مشر'عا#  يقدJ متويال
 /يفيا
 مطر��
 'A تمعا# �حملليةM� في =طا/ مشر'عا# تنمية 'A لتمويل �ألصغر�
�لتنمية   Qبنو 'سا/#  �لريفية.  �لتنمية   'A �ألساسية  �لبنية 
�لثنائية  �ملعونا#  تقدمي  ''كاال#   Gألخر�  Vألطر��  ��ملتعد�
'في  تقدمها.  �لتي   X'لقر� حيا8   ��لوتير نفس  على   Vألطر��
بنك �لتنمية للبلد�� �ألمريكية �نخفض =جمالي �لقر'X �لتي 
�لز/�عي  "�الئتما�  �لز/�عي من فئة  �الئتما�  يقدمها ملشر'عا# 
�لعاملي" من 1.6 بليو� �'ال/ Aمريكي بني عامي 1986 '1990 =لى 
=لى   1991 من   ��لفتر في   aإلطال� على   X'قر Aية  'جو�   Jعد
1995. ثم Aصبحت �لقر'X �لتي ت"قدJَّ =لى �لقطاعا# من Aجل 
�ملالية   aألسو��  hصال= على  �ملقترضة  �لبلد��   �مساعد
�ألمريكية7،  للبلد��  �لتنمية  لبنك  Aهمية  Aكثر  'تدعيمها 
�'ال/  ماليني   410 من  �ملوجه  �الستثما/  من   mلنو� nلك  '�/تفع 
�'ال/  بليو�   2.9 =لى   1990 حتى   1986 من   ��لفتر في  Aمريكي 

Aمريكي في �لفتر� ما بني 1991 '1995. 8

سلط �لتركيز �لد'لي �ملتجد� على تخفيض Aعد�� �لفقر�$ 
ضو$ �جلهو� �ملعنية بالتنمية على �لسكا� من قاطني �ملناطق 

 ما تتضمن  �لز/�عية.  'كثير� �لريفية، السيما �ألسر �ملعيشية 
بر�مج �لتنمية �لز/�عية �ئتمانا# ألغر�X �إلنتاs �لز/�عي، 'هو ما 
�ملناطق  في  �لتمويل  =تاحة  كيفية  حو8  جديد  من  �جلد�8  Aثا/ 
�لريفية. 'تصر �جلها# �ملقدمة للتمويل �لز/�عي �لتقليدية Aنه 
 X'لقر� منح  عمليا#  في  بد'/ها   Vلالعتر� �لوقت  حا�  قد 
لصغا/   wلنقد� �لتدفق   #�/'� �حتياجا#  لتلبية  �ملتخصصة 
ا 'قد جنحت مؤسسا#  zمA – ملز�/عني '�لتي تستند =لى �حملاصيل�
�ملناطق  =لى  لتمتد  Aنشطتها  توسيع  في  �ألصغر  �لتمويل 

.mلى �لتنو= ��لريفية بأساليبها �ملفتقر

مخاطر   Jعا بوجه  �ألصغر  �لتمويل  مؤسسا#   #/��A
 Xبينما قامت جها# �إلقر� ،��لتخلف عن �لسد�� مبنهجية جيد
 �A شأنها  من   #�'�A بتطوير  �لز/�عي   mلقطا� في  �لتقليدية 
'�لعالقا#   wلنقد� �لتدفق  لد'/�#   �جيد  aبطر تستجيب 
 �A �ألهمية مبكا�  'لكن من  �لز/�عية.  للمجتمعا#  �لتسويقية 
صغا/  من  لكثير  بالنسبة  لالئتما�  �لرئيسي  �ملصد/   �A نتذكر 
بل  �ألصغر  �لتمويل  A' حتى مؤسسة  �لبنك  �ملز�/عني ليس هو 
 w�/مو مثل  �لز/�عية  �لتجا/ية  �ألعما8  في  �لفاعلة  �جلها# 
 ،(��ملستلزما# �لز/�عية (على سبيل �ملثا8 بائعو �لبذ'/ A' �ألسمد
'�لتجا/، 'Aصحا� �لصناعا# �لتجهيزية. عال'� على nلك، ال يز�8 


 حيويا
 في �إلنتاs �لز/�عي. �لتمويل �لذ�تي يلعب �'/�

�?ـاطـر في مجا� �إلقر�; �لز��عي

مما  Aكثر  �A مخاطرها  على  '�سع   aنطا �لز/�عة على  =لى  ي"نظر 
للصناعة A' �لتجا/� من مخاطر. 'هكذ�، فليس من �لغر�بة في 
 Xإلقر�� A��$ �لسد�� مبشر'عا#  �A كا� هناQ ضعف في  شي$ 
 Gألخر� '�لكو�/�   ،Xألمر��' '�آلفا#،  �جلوية،  فاألحو�8  �لز/�عي. 
 .��لشديد �حلاال#  في   
 كبير�  
 تأثير� �حملصو8  يغله  ما  على  تؤثر 
(�لفا')  '�لز/�عة  �ألغذية  منظمة  Aفا�#  �ملثا8،  سبيل  فعلى 
تلف  من  �لتو�لي  على  �لثالثة  �لسنة   �A  ��ملتحد لألمم  �لتابعة 
 ،��لشديد �ألمطا/  (بسبب   w'مال في   aلنطا� '�سع  �حملاصيل 
'�لفيضانا#، 'عو�صف �لبرz�، 'موجا# �جلفاV في بعض �ملناطق) 
�لغذ�$  في  بنقص  مقاطعا#  A/بع  في   �Aسر Aلف   176 Aصابت 
'جوm مزمن 'صلت حدته =لى �حلاجة =لى �ملساعد�# �إلنسانية 
للحيلولة �'� =صابة �لسكا� باMاعة.9 'ترتفع هذ� ��اطر =لى 
مستويا# Aعلى بالنسبة للمز�/عني �لذين يعتمد'� على �/�عة 
�لصحيح   Jلالستخد� خاصة  حساسية  له  '�حد  محصو8 
كما  �حلصا�.  لتوقيتا#   'A عالية  نوعية   #�n �/�عية  ملستلزما# 
ميكن Aيضا
 =/جاm مخاطر �لز/�عة =لى �ملز�/عني �لذين يسعو�� =لى 
عالية  ��اطر  عالية  =ستر�تيجيا#  طريق  عن  �خولهم   ��يا�

�لعائد تتعلق بز/�عة �حملاصيل.

�ملصاحبة  �إلضافية  ��اطر  من  '�ألسعا/   aألسو�� ت"عد 
Aسو�a منافسة غير  �لز/�عية هي   aألسو�� للز/�عة. فعديد من 
باملعلوما#  �خلاصة  �ألساسية  �لبنية  =لى  تفتقر   n= كاملة، 
�حملاصيل غير  بها   mتبا  Vلتي سو� �ألسعا/   �A '�التصاال#. كما 
           sإلنتا� مستويا#  حسب   mتتنو 'هي  �/�عتها،  'قت  معر'فة 
 �A =لى  =ضافة  �لبيع.  'قت  �لطلب  'حسب  �لعاملي)   'A (�حمللي 
 sتخر 'بينما   .aألسو�� =لى  �لوصو8  بإمكانية  تتأثر  �ألسعا/ 
منظما# �لتسويق �ململوكة للد'لة تد/يجيا
 من �Mا8 �لز/�عي، 
يتعرX صغا/ �ملز�/عني للمزيد� من مخاطر �ألسعا/ في كثير من 

�لبلد��.
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�مع �خو� �طر�� فاعلة جديد�، ميكن �� يؤ�	 ���يا� حد� 
�لقد��  في  جذ�	  تغيير  (لى  �لد�لية  �ألسو�*  في  �ملنافسة 
�لتنافسية إلحد; �لصناعا9 �حمللية، كما هو �حلا� فيما يتعلق 
حسا=  على  (�لقهو�)  �لنب  صناعة  في   C مؤخر�  Dفييتنا بدخو� 
�لنتيجة  فكانت  �لالتينية.  �مريكا  في  كلفة  �ألعلى  �ملنتجني 
�لتي  �لتجا�ية   Mلبنو� في  �لد�ال��9  مباليني  معد�مة   Cيونا�
تتخصص في �إلقر�R (لى صغا� منتجي �لنب في ��جاQ �مريكا 

�لوسطى.12

يتأتى عن �قة جد��� �حملاصيل مخاطر محد�� في مجا� 
      R��لقر مبالغ  �فع  عمليا9  فتحتا[  �لز��عية.  �ألنشطة  متويل 
�لتدفقا9  مع   DQتتو� بحيث  تكييفها  (لى  �ملقترضني)  ((لى 
�حملصو�  �خل  توقيت  يتباين  قد  �لكن  �ملنتظمة،  غير  �لنقدية 
 ���لنهائي، بناQ على �قت �لبيع �لذ	 يختا�e �ملز��عو� (فقد يؤخر
خصائص  �تتطلب  مو�تية).  �لسو*   ��ظر تصبح  حتى  �لبيع 
�إلنتا[ �لز��عي هذe من جها9 �إلقر�R �� تكو� على ��جة جيد� 
�بالقر= من عمالئها من �ملز��عني. �هكذ�، يكتنف  �Qمن �لكفا
 Mللبنو بالنسبة  �لز��عية   �ألنشطة   Rألغر�  Rإلقر��
��ملؤسسا9 �ملالية �ألخر; نوmn من �lاطر يتمثل في �لتسبب في 
�لتخلف عن �لسد�� بسبب �فتقا�ها للكفا�Q هي �نفسها. فإنتا[ 
معظم �حملاصيل �لنقدية �حملسنة معقد نسبياC، ملا يد�خله من توقيت 
حذ� خلطو�9 عديد� – من (عد�� �أل�R، فالز�n، فالتسميد، �صوالC (لى 
� �لتأخير في �ية خطو� منها � Qألخطا� 	تؤ� �عليه، ميكن ���حلصا�. 

(لى �نخفاR �لعائد�9 بشكل كبير، بل ��نعد�مها بالكلية.

�لتمويل �ألصغر لألنشطة �لز��عية

C (لى عد� قليل من �لتجا�= �ملهمة ��لناجحة في بلد��  �ستنا��
نامية متعد��، تقدD هذe �لد��سة منوtجاs� – Cطلق عليه �لتمويل 
�ألصغر لألنشطة �لز��عية – من �جل (تاحة �خلدما9 �ملالية ألسر 
�ملز��عني �لفقير� في �ملناطق �لريفية. �يجمع هذ� �لنموt[ �كثر 
�لتقليد	  �ألصغر  للتمويل  �لصلة   9�t� �لو�عد�  �لسما9 
��لتمويل �لتقليد	 لألنشطة �لز��عية (لى جانب �لنsهج �ألخر; 
 xسا� على  �لقائم  ��لتأمني  �لتمويلي،  �لتأجير  tلك  في  مبا   –
�حلالية،  �ألساسية  ��لبنية  �لتكنولوجيا   Dستخد��� �ملناطق، 
��لتجا�،  �لتجهيزية،  �لصناعا9  تبرD مع �صحا=  �لتي  ��لعقو� 
سما9   10 تsعر}فه  هجني  في   – �لز��عية  �لتجا�ية  ��ألعما� 

�ئيسية.

�يتسبب �لطلب غير �ملر� على كثير من �ملنتجا9 �لز��عية 
في �يا��9 صغير� في �إلنتا[ تنتج عنها حاال9 تذبذ= كبير� في 
C هو �� عملية �تخاt �لقر�� في  �ألسعا�. (� ما يزيد �ألمر تعقيد�
على  تعتمد  فهي  �ملعايير؛  �قيق  غير  علم  هي  �لز��عي  �{ا� 
نطا*  عن  �تخر[  �خر;  (لى  سنة  من  تتبد�  عديد�  متغير�9 
حقيقية  �سيلة  لديهم  ليست  فاملز��عو�  �ملز��عني.  سيطر� 
 Cمحصوال �عو�عني �آلخرين �لذين يز�متكنهم من معرفة عد� �ملز�
�لسنني.  من  سنة   	� في  �حملصو�  يغله  ما  متوسط   ��  Cمعينا
�ملز��عني  من  �لعديد  سنة  في  �جليد  �لسعر  يحفز  ما   C �كثير�
�لتحو�  هذ�  فيزيد  يليه.  �لذ	   Dلعا� في  �حملصو�  نفس  لز��عة 
�تقل جاtبية  ثابت فتنخفض �ألسعا�  �إلنتا[ في مقابل طلب 

C في �لعاD �لتالي. �حملصو� كثير�

حد� هذ� في ��غند� في �آل�نة �ألخير� حني تسببت �لوفر� 
في   2002  Dعا ��ئل ��  2001  Dعا ��خر � في  �لذ��  حصا�  في 
على   Cبالغا  C تأثير� �ث}ر  مما  �ملز��عني)،  ��خل ) �لذ��  �سعا�   Rنخفا�
معدال9 سد�� �لقر�R في ��بعة فر�n لبنك سينتنا�	 للتنمية 
��حياناC ميكن �� تتسبب �فر� �حملاصيل  10�.(Centenary) لريفية�
تد��  �لتي  �لتمويل �ألصغر  في حد�� مشاكل حتى ملؤسسا9 
�لتعا�ني في  �الئتما�  �حتا��9  (��بطة  �في كافو جيجنيو  .C جيد�
مالي) قفز9 نسبة حافظة �لعمليا9 �ملعرضة للمخاطر (�كثر 
من 90 يوماC) من 3 في �ملائة في عاD 1998 (لى 12 في �ملائة في 
عاD 1999 نتيجة لتدهو� �سعا� �لقطن، (مثلت قر�R �لقطن 

نسبة كبير� من حافظة �لر�بطة).

باألسو�* ��ألسعا�  �ملتعلقة  تتفاقم �lاطر   ��  Cيضا� ميكن 
من جر�Q حالة �ألسو�* �لعاملية ��لقر���9 �ملتعلقة بالسياسا9 
�لعامة ��لتي ميكن �� تقو� (لى مخاطر سياسية. فعلى سبيل 
�ملثا�، ميكن �� يؤ�	 �ضع �� �فع حو�جز �لتعريفة �جلمركية في 
�لبلد�� �لتي تباn فيها �لسلع في نهاية مطافها (لى تغيير هائل 
قامت  �لعشرين،  �لقر�  تسعينيا9  �في  �حمللية.  �ألسعا�  في 
�ملفر�ضة   Dلرسو� من   ��محد  Qبإعفا قر��   tباتخا غانا  حكومة 
ـ  باحملاصيل  تنبؤ  لعملية  �ستجابة   Qلبيضا� �لذ��   9����� على 
ثبت فيما بعد �نها كانت غير صحيحةـ  كانت قد تنبأ9 بنقص 
في  �لذ��  سو*  �سعا�  تدن}ت  لذلك،  �نتيجة  �ألغذية.  في  كبير 
�لوطنية  �حلكوما9   Dتقو  �� ميكن  �باملثل،  سنتني.11  ملد�  غانا 
عائد�9  في  تغيير  عنه  ينتج  مبا  �لز��عية  لإلعانا9  بتعديل 

�نشطة معينة.
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�لسد��  مدفوعا�  ��تبا�  عد�  �أل�لى:  �لسـمة 
قد��  بتقييم   
�إلقر� جها�  تقو�  �لقر�.  باستخد�� 
�خل  مصا��  جميع  في  بالنظر  �لسد��  على   
�ملقتر
، بيع �حملصو')  �ألسر� �ملعيشية، 1ليس فقط �لدخل (مثال+
 89 �ملقترضو8  1يد�;   .
�لقر �ستثما� حصيلة  �لناجت عن 
عليهم سد�� �لقر
 سو�F كا8 �ستخد�مهم له ناجحا+ �9 
غير Pلك.13 1�ستطاعت بر�مج �لتمويل �ألصغر لألنشطة 
مع  بالتعامل  هائلة  Tيا��  �لسد��  معدال�  Tيا��  �لز��عية 
9سر �ملز��عني على 9نها 1حد�� مالية معقد� تتمتع بعد� 
من 9نشطة توليد �لدخل Z1ستر�تيجيا� مالية تتو�فق بها 

مع �لتز�ماتها �لعديد�.

�لسـمة �لثانية: �قتر�" !ساليب �إلقر�� باعتبا� �ألهلية 
�ملقترضني،  �نتقا'  في  �لفنية  �ملعايير  مع  �لشخصية 
طو��  �لسد��.  عملية  45نفا3  �لقر�5،  شر5�  55ضع 
 
Zقر�  \Pمنا �لناجحة  �لز��عي  �ألصغر   
�إلقر� جها� 
^ليا�  على  �العتما�  بني  �الئتما8 جتمع  من مخاطر  للحد 
�لضمانا�  مثل   – �لشخصية  �ألهلية  باعتبا�   
�إلقر�
�جلماعية 19 �ملتابعة �لدقيقة لألقساc �ملتأخر� – 1معرفة 

9ساليب Zنتا\ �حملاصيل 91سو�e �لسلع �لز��عية.

 
�إلقر� جها�   89 9يدينا  بني   gلذ� �لتحليل  هذ�  91ظهر 
ألغر�
 �ألنشطة �لز��عية  �لناجحة تعتمد على عمليا� مز\ 
�ملصاحبة  �jاطر  حد�  من  للتخفيف  �لسما�   mلهذ متعد�� 
ملنح �لقر1
 Zلى 9سر �ملز��عني، �غم عد� تو�فر �لسما� �لعشر 
 8Z mستنا هذ�حلا'، ال تقو' ���قع �حد�. 1في 1�كاملة في جتربة 1
�لنجاp في مجا' �لتمويل �ألصغر للمشر1عا� �لز��عية يعني 
منها  كبير  عد�  �حتا�   89 يبد1  بل  كلها،  �لعشر  �لسما�  تو�فر 
يسهم في Zجناp حافظة P�� �9�F جيد بتوليفا� مختلفة في 
�أل1لى بوجه عا� في  �لقليلة  �لسما�  1تتو�فر  حاال� متنوعة. 
تليها  �لتي  �لسما�  9ثبتت  بينما  �لناجحة،   tلتجا�� 9كثر 
9هميتها في معاجلة مخاطر 19 مو�قف معينة تتم مو�جهتها 
�ألنشطة  من  محد��   u�9نو Zلى   
�لقر1 تقدمي  عمليا�  في 
�لسما� قضايا محد�� لتمويل   m1يعالج معظم هذ �لز��عية. 
�لعامة  �لز��عية، فبعضها ميثل �ستجابة للتحديا�  �ألنشطة 
جيد�  مما�سا�  يعكس  1بعضها  �لريفية،  �ملناطق  في  للعمل 

لتقدمي �لقر1
 �لصغير� غير �ملؤمنة.

منحت  عندما  ��خا�.  8ليا�  4تاحة  �لثالثة:  �لسـمة 
�لريفية  �ملناطق  في  �لعاملة  �ملالية  �ملؤسسا� 
��خا�  على  ملساعدتهم  �ملز��عني  ألسر   u�يدZ حسابا� 
 mهذ عد�   ���T� �حلصا�  قبل  �لعجا}  لأل1قا�  �ملا' 

.
�حلسابا� بسرعة حتى جتاT1 9عد�� �لقر1

 uلسـمة �لر�بعة: �لتنويع �لكبير <اطر �حلو�فظ. تنز�
توسيع  في  جنحت  �لتي  �ألصغر  �لتمويل  مؤسسا� 
 
ألغر�  
�إلقر� مجا'  لتشمل  9نشطتها   eنطا
�لز��عية  Zلى تقدمي �لقر1
 Zلى 9عد�� من  �ألنشطة 
 Fعمال منها   ،+ كبير� تنوعا+   uتتنو �ملز��عني  9سر 
يشتغلو8 بإنتا\ 9كثر من محصو' 19 نشاc حيو�ني 
1�حد. فضمن لها عملها هذ� حماية حو�فظ قر1ضها 
�لز��عية  �jاطر  1حو�فظ عمالئها حماية 9فضل ضد 
سيطر�   eنطا عن  تخر\  �لتي  �لطبيعية  1�jاطر 

عمالئها.

�لقر�5  شر5�  تعديل  �خلامسة:  �لسـمة 
�لد�5ية  �لنقدية  �لتدفقا�  لتستوعب  5!حكامها 
�5الستثما��� �لكبيرD �حلجم. 8Z �لتدفقا� �لنقدية 
1قد  �لز��عية.  �~تمعا�  ��1ية عالية في  لها طبيعة 
�لناجحة  �لز��عي  �ألصغر   
�إلقر� جها�  قامت 
 ���1� لتتبع  91حكامها   
�لقر1  c1شر بتعديل 
�لتدفق �لنقدg هذm مبزيد من �لدقة �81 89 تتخلى عن 
�ملبد9 �ألساسي �لقائم عل توقع سد�� �لقر
 بغض 
 – منفر�  Zنتاجي   cنشا  g9 فشل   19  pجنا عن  �لنظر 

.
حتى Pلك �لنشاc �لذg �ستخد� فيه �لقر

تخفض  �لتعاقدية  �لترتيبا�  �لسا�سة:  �لسـمة 
مخاطر �ألسعا�، 5تعزJ نوعية �إلنتاI، 5تساعد على 
�لكمية   19 �لنوعية  كانت  عندما  �لسد��.  ضما" 
 – 9ساسي  �هتما�  �لنهائية حملصو' معني هي محل 
 tعية 91صحا�لز�� �ملنتجا�  �ملثا'، لتجا�  على سبيل 
�لترتيبا�  عملت   – �لز��عية  �لتجهيزية  �لصناعا� 
1�حلصو'  �لفنية  �ملساعد�  بني  تقر8  �لتي  �لتعاقدية 
على مستلزما� �T�عية محد�� على �حلساt(بالدين) 
Zلى  �ملالية  �لوساطة  1مؤسسا�  �مل�ز��عني  لصالح 

.e�ألسو�

�خلدما�  تقدمي  �عتما�  �لسابعة:  �لسـمة 
�ملؤسسية  �ألساسية  �لبنية  على  �ملالية 
 8Z .حلالية !5 تقدميها باستخد�� �لتكنولوجيا�
�ألساسية  بالبنية  �ملالية  �خلدما�  تقدمي  �بط 
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�ملوجو�� بالفعل في �ملناطق �لريفية - غالبا� ألغر�� غير 
�إلقر��   �جلها  ��ملعامال تكاليف  من  يقلل   - مالية 
�2ملقترضني كليهما 2يخلق 0مكانية لتمويل مستد�( في 
8نو�7  2تبشر  �لنائية.   �با>تمعا حتى  �لريفية  �ملناطق 
تكاليف  في  هائل  بتخفيض  �لتكنولوجيا  من  عديد� 
 �Cال Eلك  في  مبا  �لريفية،  �ملناطق  في  �ملالية   ��خلدما
�لصرQ (�2إليد�7) �آللي، 82جهز� نقاL �لبيع �لتي تتصل "
عن  �ملسئولني  �ملوظفني  �2ضطال7  �لذكية"،   �بالبطاقا

تقدمي �لقر�2 باستخد�( مساعد�� Wقمية شخصية.

�لقائمة  �ملنظما�  تسهيل  �مكانية  �لثامنة:  �لسـمة 
�لريفية  �ملناطق  في   ��لسكا  �حصو �لعضوية  على 
على �خلدما� �ملالية، -قد'تها على �الستمر�' في �ملناطق 
�لنائية. تتكبد جها� �إلقر�� عامة تكاليف معامال� 8قل 
مقابل  في  للمز�Wعني  �Wبطة  مع  تتعامل  عندما   � كثير�
كا]   �E0  – منفر�ين مشتتني  عديدين  مز�Wعني  مع  �لتعامل 
كذلك،  بفعالية.  �لقر�2   �W��0 �لر�بطة  هذ\   W2مبقد
تكو]   [8 �لعضوية  على  �لقائمة   ��ملنظما تستطيع 

8نفسها جها� قا��W على تقدمي �خلدما� �ملالية.

�لسـمة �لتاسعة: ميكن لنظا4 �لتأمني �لقياسي �لقائم 
على <سا= �ملناطق توفير �حلماية ضد مخاطر �إلقر�7 
�لز�Wعي  �لتأمني  لبر�مج  �لضعيف  �لسجل  Wغم  �لز'�عي. 
�لقائم  �لقياسي  �لتأمني  نظا(  فإ]  �حلكومة  ترعاها  �لتي 
ترتبط   �مدفوعا يتيح   g�2لذ  – �ملناطق   h8سا على 
مبستويا� سقوL �ملطر في �ملناطق، 82سعاW �لسلع �أل2لية، 
2ما شابه – يبشر بإمكانية 8كبر حلماية جها� �إلقر�� من 

�jاطر �لتي تتصل باإلقر�� �لز�Wعي.

للمشر-عا�  �ألصغر  �لتمويل  حماية  �لعاشر�:  �لسـمة 
ميكن  ال  إلجناحه.   – �لسياسية  �لتدخال�  من  �لز'�عية 
 lلبقا� له  يnكتب   [8 �لز�Wعية   �للمشر2عا �ألصغر  للتمويل 
� �لتدخلية �lلم تتم حمايته من �إلجر� �E0 لبعيد� rعلى �ملد
� يذبل  �لسياسية. 0] �لبر�مج حتى 8فضلها تصميما� 2تنفيذ�
� �حلكومة بتأجيل سد�� �لقر�2 28 �Wما �2جهته قر� �E0 g22يذ
�ألنشطة  متويل  8نظمة  في  �حلكومة  به   tتز Cخر   l0جر�  g8

.W�2قتد� �lلريفية �لتي تعمل بكفا�

 uملقتر�  tEلنمو�  �سما من  سمة  كل  �لد�Wسة  هذ\  2تناقش 
�لعناصر  توضح  2هي  �لز�Wعية.   �للمشر2عا �ألصغر  للتمويل 
�ألساسية، 2تقد( �ألمثلة، 2تصف �لتحديا� �لكثير� �لتي ال يز�w يتعني 

 ��y02جنا {Wلها. 2يتم 0ير�� 8مثلة �2قعية تنبني على جتا gلتصد�
 ��ملنظما� �لر�ئد� �لتي توسع حد�2 قطا7 �لتمويل في �>تمعا
�حمللية �لز�Wعية. 2لكن ال يز�w �لنجاu – مقاسا� مبدr �الستد�مة 
 Wنا�  � 8مر�  – �لعالية  �لسد��   �2معدال �لبعيد   rملد� على  �ملالية 
�لتمويل  0تاحة  في   uلنجا�  [8 �لو�ضح  فمن  نسبيا�.  �حلد2~ 
�ألصغر للمشر2عا� �لز�Wعية 8صعب مناال� من �لنجاu في 0تاحة 

�لتمويل �ألصغر �لعا(.

فيما  �ألصغر  �لتمويل   wا< �لعامة   lأل��� معايير  تطبيق  مت 
�ملالية بدال� من  �لقر�2 �2الستد�مة  يتعلق مبستويا� �ستر��� 
2ينبغي   .gلتقليد� �لز�Wعي  للتمويل  �ملنخفضة نسبيا�  �ملعايير 
� من �لتجاW} �لو���W في هذ\ �لد�Wسة �2لتي  مالحظة 8] كثير�
قيد  كانت  0منا   uبالنجا عليها  كم  n2ح �ملعايير  بهذ\  �لتزمت 
� مثل تلك  �لتجربة نسبيا� 28 8قل من 8] تكو] قد مت �ختباWها جيد�
�ألصغر  للتمويل  �لعا(   wا<� في  �ملعر2فة   ��خلبر�  28  {Wلتجا�
�ألصغر  �لتمويل   ��إلمنائي. فمؤسسا للتمويل   rألخر�  ��2>اال
في  8نشطتها  بتوسيع  �ألخير�  �آل2نة  في  0ال  تقم  لم  �لقوية 
 ��ألسو�� �لريفية �ألكثر صعوبة 2بد8� في جتربة 0تاحة �خلدما

ألسر �ملز�Wعني.

قد ال يوجد منوtE بالسما� �لعشر في 8ية مؤسسة مالية 
 [8 Wغم  �حلاضر،  �لوقت  في   lلفقر�� للمز�Wعني   �خدما تقد( 
 uتقتر ال  Eلك،  0لى  0ضافة  منه.  يقتر}   ��ملؤسسا هذ\  بعض 
 tE�2سع �لنطا� على منو g8سة 8] هنا� تو�فقا� في �لر�Wهذ\ �لد
�لتي   ��لسما 0نها حتد�  بل  �لز�Wعي.  �ألصغر  للتمويل  محتمل 
متويل   �عتبا على  بعد� جتميعا� مختلفة   � جنحت جناحا� جيد�
�ألنشطة �لريفية في �ملناطق �لز�Wعية �لتي يقطن بها كثير من 
�ألسر �لفقير�. 2مع بعض من �لتوفيق سوQ تؤ�g هذ\ �لد�Wسة 
0لى فتح با} مناقشة 8كثر شموال� حوw �لسما� �لتي ينبغي 8] 

يتضمنها منوtE مثل هذ�.

�2في  عا(  عر�  0تاحة  هو  �لد�Wسة  هذ\  من  �لغر�   [0
للتمويل �ألصغر لألنشطة �لز�Wعية لكل من �ملماWسني في هذ� 
�>اw، �22ضعي �لسياسا�، �2جلها� �ملانحة. 2يحد2نا �ألمل في 
 wيا�� حصوy في �8] يتمكنو� من �الستفا�� من هذ\ �ملعلوما
�لز�Wعة على خدما� مالية  تعتمد على  �لتي  �ملعيشية  �ألسر 

مستد�مة على نطا� �2سع. 



5

منهجـية �لبحث

قامت ��موعة �الستشا�ية ملساعد	 �لفقر�� في 2002 - 2003 
بتمويل من �لصند$% �لد$لي للتنمية �لز��عية بتقييم ما يناهز 
80 مؤسسة من �ملؤسسا1 �ملقدمة للتمويل �ألصغر لألنشطة 
�لز��عية بغية حتديد �ملناهج �ملستد�مة �لتي تتعلق بإتاحة مثل 
�لريفية  �لتنمية  Aخصائيي  من  كل   CDعر $قد  �خلدما1.   Gهذ
 Iقر�J 1نها جهاA ملؤسسا1 على� Gبيا1 �لتمويل �ألصغر هذNA$
 Gهذ $تستند  �لصحيح.  �لوجه  على  بوظائفها   Sتقو ��Tعي 
�لد��سة Jلى �ملعلوما1 �لتي يقدمها كل من هذ� �لبحث $نو�جت 
�لعمل �البتكا�^ للمنظما1 $�ألفر�N �آلخرين، مبا في Zلك منظمة 
(�لفا$)، $�لوكالة �ألملانية للتعا$`  �ألغذية $�لز��عة لألمم �ملتحد	 
�لتقني )، $�لوكالة �ألمريكية للتنمية �لد$لية (USAID)، $�لبنك 
�ملقدمة  $�جلها1  �ملنفرNين،  �ألصغر  �لتمويل  $خبر��  �لد$لي، 

للخدما1 �لتقنية، $�ملؤسسا1 �ملالية. 

 Sلقيا� lلد��سة لم يتحيز حا� Gفي هذ Nلتحليل �لو��� `J
به Jلى A^ نوA n$ نهج مؤسسي محدN، أل` هناJ mمكانية هائلة 
�لز��عية  �ألنشطة  متويل  مؤسسا1  بني   lNملتبا� للتعلم 
لالئتمانا1،  �ملقدمة  �لز��عية  �لتجا�ية   lألعما�$ �لتقليد^، 
على  تركز  �لد��سة   Gهذ  `A $مع  �ألصغر.  �لتمويل  $مؤسسا1 
 ،nباإليد� �ملنوطة  �ألهمية  $تستطلع   vيضاA تقر  Jنها  Jال   Iإلقر��
$�ملؤسسا1  �ملز��عني  ألسر   ،lألمو�� حتويل  $خدما1  $�لتأمني، 

�ملالية على �لسو��.

تكمله  مكتبي،   Iكاستعر� �لد��سة   Gهذ  Nعد�J مت 
$Tيا��1  �حلالة،  ��Nسا1  في  �ملشمولة  �ملؤسسا1  مع  مر�سال1 
Jلى مؤسسا1 مختا�	، $مناقشا1 مع Aطر�A Cخر{ مطلعة.14 
�لريفية  �ملناطق  في  �لتمويل  ببر�مج  �خلاصة  �لبيانا1  $تأتي 
�الستد�مة  �لسد�N $مستويا1  - السيما معدال1  هنا  �ملذكو�	 
جها1  بها  قامت  تقا�ير  تشمل  متنوعة   �Nمصا من   – �ملالية 

Jقر���T Iعي.

�كز1 هذG �لد��سة على ثالثني (30) جهة من بني �جلها1 �ملقدمة 
 (80) ثمانني  حو�لي  عدNها  �لبالغ  �لز��عي  �ألصغر  للتمويل 
مؤسسة كانت محل تقييم للمجموعة �الستشا�ية ملساعد	 
بعض   1NفاA كما  ألنها  �ملؤسسا1   Gهذ ��ختير1  $قد  �لفقر��. 
طويلة،  فتر	  مد��  على  عالية   Nسد� معدال1  حققت  �لتقا�ير 
$�متلكت  �ملالية،  �الستد�مة  Jلى  في طريقها  كانت   $A $$صلت 

Jمكانية للعمل على نطا% $�سع A$ لتكر�� ما حتقق لها. $لرمبا 
 Gهذ في  مناقشتها  تتم  لم  �لتي  �ملؤسسا1  بعض  حققت 
�لد��سة نتائج قوية مماثلة، $لكنها عانت في �لفتر	 �ألخير	 من 
من   ،lملثا� (على سبيل  ��NAها بشكل خا�  فيها  تدهو�  سنة 
 $A �ملو�تية،  غير  �ملناخية   C$لظر�  $A �ألسعا�،  تذبذ�  جر�� 
لها  تكن  لم   vيضاA$ �لسياسية)،  �لتدخلية  �إلجر���1 
يكفي  مبا  قو^   �Zمنو  $A كافية  مخاطر   	��NJ Jستر�تيجية 
$في  �لز��عية.   Iلألغر�  Iلإلقر� �ملتأصلة  ��اطر  مع  للتعامل 
نفس �لوقت، فإ` بعض �ملؤسسا1 �لتي $�Z Nكرها هنا قد $�جه 
�ألمثلة  من  تعد  لم  $�مبا  �حلني،  Zلك  منذ  مشابهة  مشاكل 

�جليد	 �لتي يستشهد بها. 

للجها1  �ألمثلة  من  كبير   Nعد  NيجاJ في  �لصعوبة   `J
ت�ظهر  �لناجحة  �لز��عية  لألنشطة  �ألصغر  للتمويل  �ملقدمة 
 – سيطرته  نطا%  خا��  لعو�مل   Iمعر  lا�� هذ�   `A كيف 
�ألنشطة   Iألغر�  Iإلقر�� جلها1  �لضر$�^  من  Aنه  $كيف 
�لز��عية  A` تعتمد Aهم �لد�$� �ملستفاN	 من صناعة �لتمويل 
�ألصغر �ملتنامية حتى ميكن �لتقليل من مخاطر �إلقر�I �لتي 
ميكن �لسيطر	 عليها. كما Aنها تعمل كإشا�	 حتذيرية جلها1 
�إلقر�I �ألصغر �لتي تتحرm بأنشطتها صو� �ملناطق �لريفية 
كسبل  �لز��عة  على  تعتمد  �لتي  �ملعيشية  �ألسر   Iت�قر$

لكسب معايشها.

$قد قامت ��موعة �الستشا�ية ملساعد	 �لفقر�� بنشر 
قائمة  من  �إلنترنت  شبكة  على  ممثلة   �Zلنما حالة  ��Nسا1 
�لز��عية.  �لناجحة �ملقدمة للتمويل �ألصغر لألنشطة  �جلها1 
�لتي  �لبحو�  من  مكثفة   	Nستفا� �لد��سة   Gهذ $تستفيد 
Aجريت للتوصل Jلى هذG �لد��سا1؛ فتقوS هذG �لبحو� Jضافة 
Jلى حتديد �إلجر���1 �مل�بتكر	 $�ملما�سا1 بالتأكيد على Aهمية 
تهيئة بيئة Nعم $متكني للتمويل �لذ^ يتا� في �ملناطق �لريفية.

�لسـمة �أل�لى:
عد� �$تبا" مدفوعا� �لسد�� باستخد�� �لقر�

�ألصغر  �لتمويل   �Zلنمو �ألساسية  �لسما1  Jحد{   `J
بني  ما  يفصل  Aنه  هي  �لناشئ  �لز��عية  لألنشطة 
�ستخد�ما1 �لقر$I $مصا�N �لسد�N، $يستعيض عنها بأ` 
�قتصاNية  $حد	  Aنها  على  كلها   nملز��� Aسر	  مع  يتعامل 
.	Nحتياجا1 متويل متعد�$  	Nخل متعدN �N، لها مصا	حد�$
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حتى ��� كا� لقر� �� ي�ستخد� في �نتا� محصو� محد� فإ� 
تقييم  عند  )العتبا%  في  يؤخذ  بالكامل  )ملقتر�  �سر0  �خل 
قد%ته على )لسد)�. �بالتالي، يجب متويل )ألنشطة )لز%)عية �يا2 
 (��()لقر  Cالئتمانا( )حلا� ببعض  �ينتهي  )لسد)�،  كا� مصد% 
 �� )حملاصيل  �نتا�  �نشطة  مساند0  على  بالتأكيد   Mلصغر(
عن  مباشر0،  غير   �� مباشر0  �ما  )لتقليدية،  )حليو)ني  )إلنتا� 
طريق حترير )ألمو)� )لتي كانت ست�دخر لذلك )لغر� من جهة 
 Cستخد)ما( )لناجحة  )ألصغر  )إلقر)�   Cجها �بفصل   .Mخر�
 Zبإصر)% قو� Cلسد)� فإنها بذلك �كد( Cعن مدفوعا ��)لقر
�كثر من ^Z قبل على �جو[ �فع )ألقسا] (مدفوعاC )لسد)�) 
�نتاجي معني. �كا� من  � فشل نشا] �  aلنظر عن جنا( بغض 
 ،2 كبير) )%تفاعا2  )لسد)�   Cمعدال )%تفعت   �� )لنهج  هذ)  نتيجة 
 fهمية هذ� gتبر�حتى بالنسبة للقر�� )ملتاحة ألسر )ملز)%عني. 
)لسمة بوجه خاh عند )لتفكير في متويل )حملاصيل )ألساسية 
2 – سو)i توفر  �تكر)%) 2 �مشر�عاC )إلنتا� )حليو)ني )لتي ت�نتjج مر)%)
كبير0                C(%ستثما( تتطلب  ال  �)لتي   – يتوفر  لم   �� )الئتما� 

(مقا%نة بالعائد )لسنوZ) مقدما2.

2 في  )لتنمية مؤخر) �سا] )ملعنيني بتمويل عملية � Cبد�
��%)l �فضل لكيفية قيا� )ألسر )ملعيشية )لفقير0 باكتسا[ 
��نفاقه �جتميعه. ��هم نتيجة مت )لتوصل  Mألصو� )ألخر(�)ملا� 
�ليها في مجا� )لتمويل )ألصغر لألنشطة )لز%)عية هي �� �سر 
)حمللية   Cتمعاp( معظم  ففي  مدخر0.  �سر  ت�عتبر  )ملز)%عني 
)حملاصيل   C(%�� )لذZ يصاحب  )لدخو�  تذبذ[  يتطلب  )لز%)عية 
من )ألسر )ملعيشية �� تدخر بني مو)سم )لز%)عة حتى ميكنها �� 
 r%g 0ما يكفيها من )ملا� كي تدفع تكاليف �عا��جتد ما تأكله 
)أل%� في )ملوسم )لتالي. كذلك حتا�� �سر )ملز)%عني �� تنوr من 

.C(%�مصا�% �خلها لتحملها �لى بر )ألما� بني )لد

يقو� )لعديد من �سر )ملز)%عني بتنويع مصا�% �خلها من 
خال� )الضطالr بأنشطة متنوعة g%)عية �غير g%)عية. يقو� 
خال�  من  �خلها  مصا�%  بتنويع  )ملز)%عني  �سر  من  )لعديد 
�تشمل  g%)عية.  �غير  g%)عية  متنوعة  بأنشطة   rالضطال(
خا%�  )القتصا�ية  )ألنشطة  جميع  )لز%)عية  غير  )ألنشطة 
 C(%�� عكس  تكو�  ما   2 كثير) �هي  )لز%)عي15  )إلنتا�   yنطا
)ألنشطة )لز%)عية، حيث ي�شغل معظم )لعمالة �)ملو)%�� في 
)ألنشطة )لز%)عية �ثناi موسم )حملصو� �يتاحا� في غير هذ) 
)لتجا0%،  في  )ملعيشية  )ألسر   iعضا� �يعمل  )لوقت.  
�)لعمل ،(g%لية (مثل تقشير )أل��عملياC )لتجهيز )لز%)عية )أل
باليومية، �تربية )ملاشية، �ضافة �لى �نتا� )ألغذية )ألساسية

�جلد�� 2 �لدخل �فر� �لعمل في �ألنشطة غير �لز��عية 
لألسر �ملعيشية في �ملناطق �لريفية

(نسبة مئوية من )إلجمالي)

�تعبر )لبياناC عن بلد)� مختا%0 في كل  .0gمالحظة: يشمل )ألسر )ملعيشية )ملعو
منطقة. �لم تكن )أل%قا� )خلاصة بالدخل �فرh )لعمل متاحة لنفس )لسنة �هي 

تعكس �حد� )لبياناC )ملتاحة. 
"  ،����خر (هاجبليد  �)نظر   ،1998 �)لز%)عة")،   i(لغذ( ("حالة   ،�)لفا 
ملصد�: 

�ستر)تيجياC تشجيع )لنمو للتخفيف من حد0 )لفقر في )القتصا� غير )لز%)عي في 
)ملناطق )لريفية في )لبلد)� )لنامية")، 2002.

 �لنسبة في �ألنشطة
 غير �لز��عية للدخل في

�ملناطق �لريفية
1998

 �لنسبة في �ألنشطة غير
 �لز��عية للعاملني على 'سا&

�لتفر+ في �ملناطق �لريفية
2002

�ملنطقة

�فريقيا
yشر 

�جنو[ �فريقيا

غر[ �فريقيا

�سيا

شرy �سيا

جنو[ �سيا

�مريكا )لالتينية

42

45 

36

32

35

29

40

11

25

36

�يضا2  )ملعيشية  )ألسر   iعضا� سافر  �لرمبا  )لنقدية.  �)حملاصيل   
� للعمل � ،r%(من )لبلد كعمالة موسمية في )ملز Mخر� i(لى �جز�
)لتي  باألمو)�  يرسلو�  ثم  للخا%�،  )لسفر  حتى   �� باملد�، 
 fهذ i(ألسر0 أل�( iمختلف �عضا Mيتصد� .(Cحتويال) يكسبونها
في  منها   iبجز  �� �خولهم  بجميع  �يساهمو�  )ألنشطة 

مدخر)C )ألسر16.0

�� )لدخل �فرh )لعمل )لناجتني عن )ألنشطة غير )لز%)عية 
في  %ئيسية)  بصفة  ()لز%)عية  )ملعيشية  لألسر  للغاية  هاما� 
)لريف في مناطق )لعالم )لنامية. �تصل �على نسبة متوسطة 
�فريقيا  في  )لز%)عية  غير  )ألنشطة  )ملعيشية من  )ألسر  لدخل 
)ملائة)، �لكنها نسبة  (40 في   )لالتينية  ��مريكا  )ملائة)  (42 في 

كبير0 كذلك في �سيا (32 في )ملائة).

 Cتدفقا للدخل  )ملولد0  )ألنشطة  في   rلتنو( هذ)  يتيح 
)لسبب  �لهذ)  )ملعيشية،  )ألسر  لكثير من  نسبيا2  ثابتة  نقدية 
في  )ألصغر  )لتمويل   Cمؤسسا  iعمال من  )لعديد  يستطيع 
)ملناطق )لريفية �فع �قسا] �سبوعية للقر�� على مد)% )لعا� 
لك )لنشا] )لذZ يتسم  حني يقترضو� لالستثما% في )لز%)عة -̂ 

بعد� )نتظا� )لتدفقاC )لنقدية بد%جة عالية.

مييل )إلقر)� )لتقليدZ ألغر)� )ألنشطة )لز%)عية �لى �� 
تصمم  )لتي  )إلنتا�   ��قر من  ضخم   rتنو على  يشتمل 
تصميما2 محد�)2 حملاصيل بعينها ��نشطة �نتا� حيو)ني محد�0. 
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فعلى سبيل �ملثا�، كا� لبنك �لشعب �إلند	نيسي (	�لذ� �صبح 
ألفضل  �لعالم  في  �إلعجا%  تثير  �لتي  �لنما-,  �كثر  بعد  فيما 
�ملما3سا> في مجا� �لتمويل �ألصغر لبنك جتا�3) في عا0 1984 
ما عدFG 350 برنامجاB �ئتمانياB مدعوماB تخص �حملاصيل �لغذ�ئية، 
	�حملاصيل   ،Hألسما� 	مصائد  �لد�جنة،  	�لطيو3  �ملاشية  	تربية 
في   57  F3قد متوسط   Gسد� مبعد�   - شابهها  	ما  �لشجرية، 
�ملائة. 	قا0 �خلبر�U بتحديد �لطبيعة �حملدSG لد	S3 �إلنتا, بدقة في 
�ملطلوبة  �لز�3عية  �ملستلزما>   :(Z	قر  S�G�  	�) برنامج  كل 
	تو�3يخها �ملطلوبة فيها، 	مو�عيد �حلصاG، 	�لعمليا>، 	�حملاصيل 
تصميم  	مت  �حملتملة.   �لبيع  	�سعا3  �لتسويق  	قنو�>  (�لغال�)، 
 Fهذ مع  لتتناسب   BقيقاG  Bتصميما 	�حكامها   Z	لقر�  e	شر
�لنهج  هو  �لنهج  يز�� هذ�  	ال  gنتاجي.17   eلكل نشا �لسما> 
�كثر  في  �لز�3عية  �ألنشطة  متويل  بر�مج  معظم  في  �لسائد 

�لبلد��.

 	� (�لغال�)،  �حملصو�  من  �ملتوقع  �لقد3  حتقيق  يتم  لم   �-g
�نخفضت �سعا3 �لسوm، �	 ظهر> مشاكل في قنو�> �لتسويق 
 �	3pقدqي	 �ألصلية  �خلطط  ير�جعو�  	�ملقترضني  �ملقرضني  فإ� 
 ،Gلسد�� على  �ملز�3عني   S3قد على  �ملشاكل   Fهذ ستؤثر  كيف 
	�نشطتها   Sلألسر  yألخر� �ملالية  �لتدفقا>  عن  مبعز�  	-لك 
�لكاملة لألسر  �لنظرS غير   Fهذ	مدخر�تها).  	(� �ملولدS للدخل 
عن  كبير  حد  gلى  �ملسئولة  هي  	Gخلها   Sلفقير� �ملعيشية 

�نخفاZ معدال> �لسد�G في مجا� متويل �ألنشطة �لز�3عية.  

معاملة �ألسر �ملعيشية كوحد� ��حد�

تدH3 جها> �إلقر�Z �لناجحة �لتي تعمل في �ملناطق �لريفية �� 
 3Gمصا ثم  	من  للدخل،   SGمتعد  3Gمصا لها  �ملعيشية  �ألسر 
عمالUها  �ملؤسسا>   Fهذ 	تعامل   18.Z	لقر�  eألقسا  SGمتعد
في �ملناطق �لريفية كمديرين ماليني 3فيعي �ملستوy 	تعمل على 
 Zعلى -لك، توضح جها> �إلقر� S	عالقة مالية كاملة عال Uبنا
كما  �حملصو�  �تى   Uسو�  Gلسد�� تتوقع  �نها  لعمالئها   Fهذ
طريق  عن   -  Zإلقر�� جها>  	تستطيع  يأ>.  لم   0� يتوقعو� 
�لصا03  	�لتقيد  �حليو�ني،  	�إلنتا,  �حملاصيل   Z	قر بني  �لفصل 
بد	g S3نتا, محدSG، 	بدالB عن -لك معاملة �سر �ملز�3عني كوحد�> 
مالية - gتاحة �G	�> قر	Z مرنة من شأنها �� تستجيب للد	�3> 

.Gلى �لتخلف عن �لسد�g Uخلق ما يدفع �لعمال �	بد

 S�3عي - على سبيل �ملثا� – مع �سر� Zقر�g ميكن �� جتلس جهة
�ملاضي  �لعا0  من  متبقية   B بذ	�3 لديها   �� 	تكتشف  �ألسر  من 

تنتو� ��3عتها 	لكنها حتتا, gلى قرZ للسماG في فترS الحقة 
 Fهذ �� �إلقر�Z كذلك  	لرمبا �كتشفت جهة  �إلنتا,.    S3	G في 
�ألسرS تفضل �� تسدG قرZ �لسماG قبل �حلصاG من �ألجر �لذ� 
يحصل عليه �بن لها كعامل يومية، لدفع Gي�نها (	�لفائدS عليه) 
         Gحلصا� من  كدخل  يأتيها  مبلغ  �قصى  فتدخر  �سر�  بطريقة 
 Fهذ بهم  لتعبqر  �ملالية)،  �ملؤسسة  نفس  في  يكو�   �� (�ألمل 
في  ��3عي   eنشا بها  يوجد  ال  �لتي  �لشهو3  تلك  �ملدخر�> 
من  عليه  �حلصو�  ميكن  �لذ�  �ألجر  ينعد0  (	بالتالي،  �ملنطقة 
 Zقر�g تعرZ جهة  قد   ،Fفي حالة مثل هذ	 باليومية).  �لعمل 
مرنة قرضاB مدته ثالثة �شهر لشر�U �لسماG يتم تسديدF على 
�لز�3عية   Z	لقر� من   Zلقر� هذ�  يبد	  	ال  �سبوعية.   eقسا�
 Sمبساند Gملقصو� �ألثر  يqحد�  �نه  �لو�ضح  من  	لكن  �لتقليدية 

�إلنتا, �لز�3عي.

�لتي  �ألصغر   Zإلقر�� منهجية  في  �ملركزية  �لرسالة   �g
	هي   - لت  كونس� بر	جكت  gنترناشيونا�  شركة  تستخدمها 
�ملصرفية  �ألعما�  في  تتخصص  �ملانية  �ستشا�3>  شركة 
 Sكوحد �ملعيشية   Sألسر� تqعامل   �� ينبغي  �نه  هي   -  Uللفقر�
على   S3لقد�	 �لنقد�  �لتدفق  حتليل  يتعامل   ��	  Sحد�	 مالية 
�لسد�G مع هذF �لوحدS ال �لنشاe �ملولد للدخل �لذ� يتم متويله 
فقط. 	قد طبقت هذF �لشركة هذ� �لنهج على شركائها في 
�مريكا �لالتينية �لذين قامو� بتوسيع نطاm �عمالهم في مجا� 
شركة  بد�>  �ملثا�،  سبيل  فعلى  	�لز�3عي.   �لريفي   Zإلقر��
 1988 عا0  في  عملياتها   3	Gلسلفا� في  كالبيا  فينانسيير� 
	توسعت في �ملناطق �لريفية حني توطد> مر�كزها في �ملناطق 
 Sسر� مبعاملة  �لز�3عية  عملياتها  	تتصف  بالكامل.  �حلضرية 
على   Z	لقر� معايير  فتؤسس   ،Sحد�	 مالية   Sكوحد �ملز��3 
مبتطلبا>  يتعلق  فيما   Bمرنا  Bنهجا 	تتبع   ،Gلسد�� على   S3لقد�
من  المركزية  عملية  gلى  �لقر�3  	ضع  عملية  	حتيل  �لضمانا>، 
تتابع  �نها  كما  جيد،  بتد3يب  يتمتعو�   Z	قر موظفي  خال� 
 ،Zملقتر�	  Zملقر� بني  �لعالقا>  لتدعيم  بانتظا0   Uلعمال�
 Sملتأخر�  eباألقسا تقا3ير  يرفع   S3�Gg 	تستخد0 نظا0 معلوما> 

19.Bيوميا

جتد مؤسسا> متويل �صغر عديدS لها حو�فظ gقر�Z ��3عي 
 Gلى �لتخفيف من ��اطر باستبعاg Sنفسها مضطر� Sمستقر
�ثنني  3مبا   	� 	�حد  محصو�  على  تعتمد  �لتي  �ملعيشية  �ألسر 
يعكس  ما  	هو  ��3عية،  غير  �نشطة  من  Gخل  لها  	ليس  فقط 
مؤسسا>  هو  -لك  	مثا�  �لدخل.   3Gمصا تنويع  �همية 
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 Cajalos Andes) نديز �بر��مي
�مثا� �لك هو مؤسسا� كاجا لو� 
�لسلفا���  في  كالبيا   ��فينانسيير بوليفيا،  في   (and PRODEM

20
�.(Financiera Calpiá)

�لشو�غل �ملتعلقة باستخد�� �لقر��

في:  �لز��عية  �ألنشطة  متويل  تأييد  في  �لتقليد4  �لسبب  متثل 
�ملناطق  <لى  �لريف  من   Bلهجر�  Iبطا>� �حملاصيل،   Lنتا>  Bمساند
�<تاحة  �لغذ�ئي،  
منهم   Bبزيا�  I��لفقر  Bحيا �حتسني  �حلضرية، 
�لتكنولوجيا�  �عتما�  على  �لتشجيع � �ألساسية،  �خلدما� 
 ^
�جلديدB. �هي 
�لويا� �جتماعية حيوية، �من �ملالئم )<لى حد ما( 
نتوقع 
^ يعمل �لتمويل �ألصغر لألنشطة �لز��عية على �لوفاI بها. 
�لتي تتاk لها �لقر�h من  h��لشو�غل �ملتعلقة باألغر ��
�لكن 
على  �لتأكيد  في   qتفر  ����
 تصاميم  <لى  �لتقليدية  �لناحية 

نشطة �الستثما� �لتي يضطلع بها �ملقترضو^، مما 
�u <لى �نتشا� 
�لشعب  بنك  مثا�  في  كما  متباينة،   yحكا
�  qبشر�  ����


.zلتي �كرنا| }نفا��إلند�نيسي 

لها   Bضر�� ال  تكاليف  يخلق   ^
 ميكن   ���أل�� �نتشا�   ^>
تتم  ما  غالبا�  تكاليف  (�هي   h�باإلقر  yتقو �لتي  للمؤسسة 
مالية كبيرB)، أل^ حتويل  <عانا�   �
 عالية   Bفائد بأسعا�  تغطيتها 
�ملالية من 
حد بنو� �ملو��نة <لى بند }خر  يجعل من �لصعب  ����ملو
 �
  ���ألمو بها   yستستخد �لتي  للكيفية  �ملسبق  �لتحديد 
�صد  عملية  على   qمفر <نفا�  بد�^   ���الستثما� على   ���إلشر
 kينقصهم �ضو Iلعمال� ^
�متابعة �لعمالI. �قولنا هذ� ال يعني 
�لر�ية فيما يتصل باألسبا� �لتي يقترضو^ من 
جلها �بني�تهم في 
ينتو�^  ما   � �جيد يعرفو^  
نهم  هو  �حلق  بل   .hلقر��  y��ستخد
ما   � �كثير �هم   ،��لألمو  uألخر� �ملصا�� � فيه   hلقر��  y��ستخد
 qلشر�� بني  يوفقو^   Iلعمال�  ^
  4
 مو�Iمة.  عملية  في  يدخلو^ 
�ملتوقعة (من 
4 مصد�) حتى 
نه قد ال  �����ألحكاy �تدفقا� �إلير�
 y�باالستخد صلة   4
  hلقر�  qقسا
 يدعم  �لذ4   ��لإلير يكو^ 

�ملزمع له.

�لتحكم   uلصغر� لالئتمانا�  �ملقدمة  �جلها�  
كثر  ال حتا�� 
�لتي تتيحها. ��غم 
^ مؤسسا� �الئتما^  hلقر�� y�في �ستخد
�ألنشطة �لشخصية  �لنطا� من  و� مجموعة ��سعة  مت�� �ألصغر 

سر �ملز�عني في  yلريفية، تستخد��إلنتاجية �ألخرu في �ملناطق �
�لز��عية  �ألنشطة  متويل  في  
يضا�   hلقر�� هذ|  �ملناطق  هذ| 
 ���ألمو <لى <مكانية نقل   � �، نظر �حليو�ني.  فمثال� Lإلنتا� 
نشطة �
�ألسر   بعض   ^
 �لو�ضح   من   ،uخر
 �ستخد�ما�  <لى  �ملقدمة 

�لتجا�B في  h��لتي تتاk لها ألغر hلقر�� yتستخد Bلفقير�
 Bمساند ميكن  ألنه   � �نظر �لكن  �لز��عية.  �ألنشطة  �عم 
�لتي تقدمها  hلتقليدية للقر�� qعية بالشر���ألنشطة �لز�
 ^
 �ألصغر  �لتمويل  مما�سو   uير ال  �ألصغر  �لتمويل  مؤسسا� 
�ألنشطة  متويل  مسمى  حتت  تقع  يقدمونها  �لتي  �خلدما� 
�ألصغر  �الئتما^  صناعة  متلك  ال  �لك،  عن  فضال�  �لز��عية. 
�لتي تقدمها تنتهي به  ��معلوما� جيدB حو� كم من �ألمو
�ملعلوما�  ^
�حلا� في هذ| �ألنشطة، ألنها بوجه عاy ال تعتبر 
�العتما�  ميكن   �
 خاصة  قيمة  لها   hلقر��  y��ستخد عن 

عليها.

}سيا  في   Iلعمال� من  �لعديد   yيستخد بعيد،  �من  منذ 
�لعمليا� � �حليو�ني   Lإلنتا� متويل  في   uلصغر� �الئتمانا� 
�لز��عية. �يتمثل 
حد �الستخد�ما� �ألكثر شيوعا� لالئتمانا� 
 Bألسيوية في مساند� ^��لصغرu في �ملناطق �لريفية في �لبلد
�حليو�نا� للتسمني (�جاL – ماعز  I��ألنشطة �لز��عية، مثل شر
 ���ليومي (�لدجاجا� �لبياضة – �لبقر Lلإلنتا �
– خنا�ير - بقر) 
�عة محاصيل �أل�� (السيما في �� Bمساند �
�حللو�)،  ���لعنز�
ي�تحد� عن هذ| �الستخد�ما� في  � ما  �جنو� }سيا).21 �كثير
في   uلصغر� �الئتمانا�  من  كثير   kي�تا  �>) ��موعا�   ��Iلقا
��موعة   Iعضا
 �يلتقي  ��موعا�،  بضما^   h�<قر ترتيبا� 
<ليها)،  �حلاجة �  hلقر�� �ضع  ملناقشة  منتظمة  بصفة 
�يشجعها موظفو �لبر�مج. 
ما ما هو 
قل تنا�ال� باملناقشة ��مبا 

قل شيوعا� فهو �الستثما��� في �ملستلزما� �لز��عية (�لبذ�� – 
 hلقر�� ت�ستخدy فيها  �لتي  �ليومية)  
جو� عما�  –  Bألسمد�

.uلصغر�

�ستقر�� �خو� �ألسر �ملعيشية
 yتستخد ما   � �كثير �لز��عية  �حمللية  ��تمعا�  في  
نه  شك  ال 
�لز��عية،  �ألنشطة   h��ملا� ألغر  �
� في حترير   uلصغر�  hلقر��
�<ال لكانت سي�حتاL <ليها كمصا�يف معيشية يومية، خاصة في 
�أل�قا� �لتي تتضا�I فيها �ملو���. �عا�B ما تشهد هذ| سا�تمعا� 
���ها� ��نحد�� – قبل �حلصا� �بعد| (في حالة �حملاصيل) �بني  �����
 ���ألحو تز�هر  �حلصا�،  فبعد  �ألسعا�).   تقلبا�  (بسبب  �ملو�سم 

كثر شحا�، السيما  ���لعاy، تصبح �ألمو y؛ �مع تقد���تكثر �ألمو
 ��باالستثما� �الضطال� � �لتالية  �حملصو�   B���  Iبد عندما 
 Iثنا
�لضر��ية. فإ^ لم يكن ألسر �ملز��عني سبيل <لى مو��� مالية 
مالها   �
� من   � �كبير  � �Iجز حتتبس   ^
 فعليها   ��لعجا �أل�قا� 
 yلقا�� محصولها  تبيع   ^
  �
 �الستهالكية،  �حتياجاتها  لتلبية 
 ^
� بسعر منخفض مقابل �حلصو� على سيولة، 
� عليها  �مبكر

�ألجل. Bلتكلفة �قصير�حتصل على قر�h جتا�ية عالية 
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تستطيع �ألسر �ملعيشية حا� حصولها على متويل �صغر     
ثقة في  �كثر  �( تستثمر 'هي  '�يضا- قر'+)  (مدخر�2، 'حتويال2، 
�نشطتها �لرئيسية �لتي تولد لها �لدخل أل( لديها خيا2�9 �كثر 
للوفاE باملصا9يف �ملتوقعة '�لصدما2 غير �ملتوقعة. كذلك، ميكن 
 E�Fبأ ميلكونه   Iلذ� �ملقترضني  ما�   L�9 يحر9   )� �ألصغر  للتمويل 
�الستثما2�9  �يضا-  ميو�   )�' �لدخل،  تسوية   '� �̀`ستقر�9  'ظيفة 
�لنقدية لسد�F قر'ضهم       �لتدفقا2  تولد  '�لتي   Sلز�9عية مباشر�
 W9 �ستقر�9 مستو'F' .(لدجاجا2 �لبياضة� '� Yمثل �لبقر�2 �حللو)
ألسر  �خلاصة  �هميته  له  �ألصغر  �لتمويل  به  يقو\   Iلذ� �لدخل 
�ملز�9عني �لتي تتعر+ لتقلبا2 شديدS في Fخلها خال� �I سنة من 

�لسنني. 

�لسـمة �لثانية
�لشخصية  �ألهلية  العتبا�  �إلقر��  �ساليب   ��قتر�
 �شر� ��ضع  �ملقترضني،  �نتقا)  في  �لفنية  باملعايير 

�لقر��، �4نفا3 عملية �لسد�1.

عن  بها  موثو[  معلوما2  �إلقر�+  جها2   Wحد_  Wلد كانت   �b_
شخصية عميل محتمل – كما هو �حلا� بخصوc �ملعلوما2 �لتي 
 – �جليد   E�Fأل�  2�b �الئتمانية  �ألهلية  حتديد  مكاتب  �حد  يقدمها 
 Fلى تا9يخه في سد�_ - �Fفإنها تستطيع �( تقد\ _ليه قرضا- �ستنا
�اللتز�ما2 �ملالية '_لى ما تقو\ به من تقييم ملركزh �ملالي 'خططه.  
�ئتمانية  نظا\ مرجعية  بها  يوجد   Fيكا ال  �لنامية  �لبلد�(   )� غير 
�ساليب  تطوير  مت  'قد   .Sلفقير� لألسر   Sجيد بتغطية  يتسم 
_لى  �ألصغر  �إلقر�+  جها2  الفتقا9  كبديل  �ألصغر  �الئتما( 
 Fهم لسد�Fحملتملني '�ستعد�� Eملعلوما2 حو� شخصيا2 �لعمال�
�لديو(. 'لكي ميكن تقدمي �خلدما2 _لى صغا9 �ملز�9عني '�ملز�9عني في 
�ملناطق �لريفية �لنائية �' �لهامشية فإ( �ساليب جتميع �ملدخر�2 
في  جوهرية  تكو(  قد  �إلقر�+  '�ساليب  �qموعا2  _لى   Sملستند�
 Eجلز�  bنفا_' �لتشغيل،  تكاليف  'تخفيض  �sاطر،  من  �لتخفيف 

.Fبالسد� cخلا�

�أل1��5 ��ألساليب

ينبغي على جها2 �إلقر�+ �ألصغر كلما كا( bلك ممكنا- �( تعتمد 
على عدF من �ألساليب �ألساسية – حتى '_( Fلت �جز�E �خرW من 
هذh �لد�9سة على �نه مت تعديلها بنجاu لتو�فق عمليا2 �لتمويل 
هذ� فهم   uمفتا كا(  'لرمبا  �لز�9عية.  لألنشطة  �ألصغر 

 hهذ جميع   xندما�  )� نفتر+   )� هو   Iلظاهر� �لتعا9+ 
نقطة  يكو(   )� ينبغي  �ألصغر  لالئتما(  �لناجحة  �ألساليب 
عليها  ل  yدخzت  )�' �ألصغر  �لتمويل  منها  ينطلق  �لتي  �لبد�ية 
 Eإلبقا� _لى  �لعا\  �لنهج  حاجة  �حتر�\  مع   ،cبحر �لتعديال2 
على �لكثير من �ألساليب �ألساسية صاحلا- للتطبيق. 'يختلف 
�لتمويل  منظما2  تستخدمها  �لتي  �ألساليب  من  �لعديد 
بر�مج  في  �ملستخدمة  �ألساليب  عن  جذ9يا-  �ختالفا-  �ألصغر 

�الئتما( �لز�9عي �لتقليدية (�إلطا9 1).

تشتر~ مؤسسا2 �لتمويل �ألصغر �لتي طو29 حو�فظ 
قر'+ ��9عية ناجحة متطلبا2 ضمانا2 للقر'+ �لز�9عية �كثر 
بني  ما  جتمع  فهي   .Wألخر� لقر'ضها  تشترطه  مما  مر'نة 
�لضامنني �لشخصيني '9هن ممتلكا2  �ألسر �ملعيشية '�صو� 
�ملشر'عا2 (مبا في bلك �أل�9ضي �ملسجلة '�حليو�نا2)، 'لكنها ال 
�ملثا�،  سبيل  'على  '�ملمتلكا2.  �أل�9ضي  صكو�  على  تعتمد 
يقبل بنك سينتيناI9 للتنمية �لريفية (Centenary) في �'غند� 
صكو�  بد'(  '�أل�9ضي  �لشخصيني،  '�لضامنني  �ملاشية، 
ملكية، '�ألF'�2 �ملنزلية، 'معد�2 �نشطة �ألعما� كضمانا2 
�نديز   Lلو كاجا  مؤسسة  تقبل  بوليفيا  'في  للقر'+. 
�ملمتلكا2 �ملرهونة كضما( 'لكنها تقيس قيمتها للمقتر+ 
ال قيمة �السترF�F بالنسبة للبنك. 'ميكن ضما( �لقر'+ �ألقل 
من  باملمتلكا2  �لريفية  �ملناطق  في  �مريكي  F'ال9   7500 من 
�ملعيشية،  �ألسر  متتلكها   Wخر� ممتلكا2   '� �لز�9عية  �أل�9ضي 
بالبنك  �ملسجلة  غير  �أل�9ضي  صكو�  _يد��  ميكن  كما 

كضمانا2 تغطي حتى نصف قيمة �لقر+.22

�14ما8 �ملعرفة �لز��عية �ملتخصصة في عملية �الئتما

قامت جها2 �إلقر�+ ألغر�+ �ألنشطة �لز�9عية  �لتقليدية منذ 
 xعهد بعيد بتوظيف متخصصني حصلو� على تد9يب في _نتا
�حملاصيل '�إلنتاx �حليو�ني. كذلك، 'جد2 بر�مج �لتمويل �ألصغر 
من  �نه  �لز�9عية  �ألنشطة  في  فعملت  توسعت  �لتي  �لقليلة 
بيطريني   Eطبا�' ��9عيني  مع مهندسني  تتعاقد   )� فيه   Yملرغو�
ملساندS قر�2�9 'منهجيا2 �لقر'+. 'مثلما يستطيع �ملوظفو( 
�ملناطق  في   Wلصغر� �حلر  �لعمل  مشر'عا2  بقر'+  �ملعنيو( 
�حلضرية �( يحدF'� بسرعة ما _�b كا( �حد �حملال2 �لصغيرS يد�9 
_S9�F جيدS، يستطيع �ملوظفو( �ملتخصصو( في �ملناطق �لريفية 
عمل  بد'(   hتنفيذ يتم  �لز�9عي  �لنشا~  كا(   �b_ ما  يؤكد'�   )�
موظفي  'مبقد'9   .Fمحد لنشا~  'Fقيق  معقد   xنتا_  xbمنو
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�إلطا� 1 - �الختالفا� بني �إلقر�� �لتقليد� ألغر�� �ألنشطة �لز��عية  ��ئتما� مشر�عا� �لعمل �حلر �لصغر�

�ئتما� مشر�عا� �لعمل �حلر �لصغر� �إلقر�� �لتقليد� ألغر�� �ألنشطة �لز��عية
�نتقا� �ملقترضني - �لقر���� �الئتمانية – تصاميم �أل����

متابعـة �ملقترضني

س �لقر���� �الئتمانية على �لقد� �حلالية على �لسد�� يؤس�

 ��� �لقر����, ما يستخد* �ملعلوما� �ملستقا من مجموعة �ألقر�!  كثير�
��لسابقة لتحديد �ألهلية �الئتمانية للمقتر

 ��لعمال مع  عالقا�   �لبنا تد�يجيا  تز��  �ألجل   قصير قر�ضا,  يستخد* 
� �لصغر< =لى �! ��تقليل مخاطر �لتخلف عن �لسد�� �هكذ�، متيل �لقر
 ��F �ملعيشية  �ألسر  =لى  تقد*  �لتي  �لز��عية   ���لقر من  �صغر  تكو! 

نفس �ملستو< من �لدخل
 د��N �ألقساM على �فعا� كثير لالستفا� من مصا�� �لدخل �ملتعد� Oجت

�ألسر �ملقتر
 Fنفا=�  ��لعمال عن  �ملعلوما�  جلمع  �Rموعا�  Sليا�  �ستخد�*  =لى  مييل 

 *���لكن يحتفظ بوظائف =��� �لقر ،��عقو� �لقر

ال يربط �الئتما! بخدما� �خر< �من �ستثنا��� Fلك: �لبر�مج �لتي تتطلب 
 ��F نى من �لتد�يب على �لقضايا�� , تعويض ��صد �ملدخر�� ��  تتيح حد�

�الهتماما� �الجتماعية مثل صحة �أل* �� تغذية �لطفل

مؤسسا�  ميكbن  مبا  بالكامل،  �لتكلفة  لتغطية   �لفائد �سعا�  يحد� 
ما  �هو  �لتنفيذية،  �ألنشطة  من  باملزيد   dالضطال� من  �ألصغر  �لتمويل 

يقلل �eاطر
�نشطة  على  ال   ،��إلقر� منهجيا�  على  مد�بني  موظفني  على  يعتمد 

��لعمال

� �! يركز�� على بنا� عالقا� مع �يتوقع من �ملوظفني �ملسئولني عن �لقر
�القتصا�ية  �ألنشطة  عمل   jطر �فهم  �لسد��،  عملية   Fنفا=�  ،��لعمال

�ملتعد� ألسر �ملز��عني

يد�l �! �ألمو�N �ملقدمة ميكن نقلها =لى �ستخد�ما� �خر< �ال يبذN سو< 
����نى �حملا�ال� للتحكم في �ستخد�ما� �لقر

يبذN جهو��, جسيمة لفر� نظا* سد�� صا�*

 ���� لرصد  �لقسط)   ��  ��لقر (كمبلغ  �ساسيني  مؤشرين  على  يعتمد 
لتسهيل   �بالكفا تتسم   ���= معلوما�  �نظمة  يطو�  �لسد��  نظا* 

�ملتابعة �لفو�ية لألقساM �ملتأخر
�يطو� �نظمة معلوما� =��� تتسم بالكفا
لتسهيل �ملتابعة �لفو�ية لألقساM �ملتأخر

��ملاشية  Nس �لقر���� �الئتمانية على �لدخل �ملتوقع من بيع �حملصو  يؤس�
في �ملستقبل

عا� ما يستخد* ���سا� جد�< لتحديد قد� �ملقتر� على �لسد��

 , =لى خصائصه �قد� � معظمه �ستنا��� vملستهد� Mجميع �لنشا Nbو Oمي
wعلى تنفيذ ��ملقتر

يربط �لسد�� بحصيلة �لنشاM �لز��عي

 ����لتي غالبا, ما تدير �مو�N قر ،يتيح �حيانا, متويال, ��yعيا, Rموعا� صغير
����

 �� ��yعية  مستلزما�   �� تكنولوجيا�  باعتما�  �الئتما!  يربط  ما   , كثير�
قنو�� توyيع معينة؛ �غالبا, ما يتطلب من �ملز��عني �النضما* =لى ��بطا� 

� تعا�نيا� (جمعيا�)�

يحد� �سعا� �لفائد في �غلب �ألحيا! حتى ميكن حتملها في =طا� توقعا� 
(ضيقة �لتحديد) للعائد�� على �الستثما��� �لز��عية

يعتمد على موظفني فنيني مد�بني (مهندسني ��yعيني، ��خصائيي تربية 
�ملتعلقة  �لقر����  لوضع  كليهما)   ��) مفصلة  حتليلية   |Fمنا  �� حيو�!) 

��صد بر�مج �الستثما�/ �إلنتا| ��بالقر

� �! يقضو� معظم ��قاتهم في �يتوقع من �ملوظفني �ملسئولني عن �لقر
تطوير خطط �الستثما� �=نفاFها �ضما! �إلنتا|

 � طبقا, للخطط �حملد��يبذN جهد�, ضخما, للتأكد من �ستخد�* �لقر
سلفا,

�غلب  �يفتر� في   ،Mألقسا� توقيتا�  �كثر مر�نة في  �! يكو!  =لى  مييل 
�على  على   Nللحصو منتجهم  بيع  مو�عيد  يوقتو!  �ملز��عني   !�  Nألحو��

�ألسعا� �ملمكنة
�حملاصيل  في  لالستثما�   �ملتعد� للبر�مج  مكثفة  =�شا���  على  يعتمد 

��إلنتا| �حليو�ني، ��لتدفقا� �لنقدية �ملتوقعة، خطط �لسد��

� �كثر بد�ئية�يستخد* �نظمة متابعة قر

� �لفر�ية �� �ألعماN �ملصرفية �لقر�ية (��لتي تنقل بعض �ظائف �* تشير هذw �ملما�سة بصفة �ئيسية =لى �إلقر�� بضما! �Rموعا� �لتضامنية �كثر منها =لى �لقر
(�إل��� =لى �Rموعا� �لكبير

 M�� �ملد�بني تد�يبا, خاصا, �! يقومو� بشكل مثالي بتكييف شر��لقر
فرصة  حسب  ��حكامه  �لز��عية  لألنشطة  �ألصغر  �لتمويل   �قر
�الستثما� �لسانحة �تدفقا� �خل �سر �ملز��عني حتى ميكن �لتقليل 
ميكن  Fلك،  =لى  =ضافة   .��إلقر� جهة  لها   �تتعر �لتي  �eاطر  من 

تطوير مناF| من شأنها �! حتوNb مثل هذw �ملعلوما� =لى منها| 
منظم لضما! حتليل �كثر �تساقا, �=تاحة �ملعلوما� �لالyمة �لتي 

� �! يستند =ليها في �ضع قر���ته.�ميكن ملوظف �لقر
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سبيل  على  بأ�غند�  �لريفية  للتنمية  سينتنا��  بنك  قا� 
�ملثا* بتد�يب �ملوظفني �ملسئولني عن تقدمي �لقر�� على �لز��عة 
�لز��عة  فهم  في  ملساعدتهم  �لز��عية  �لتجا�ية  ��ألعما* 
 45 ميكنهم  ثم،  �من  �لتجا�ية،  �ألعما*  5نشطة  من  كنشا< 
فعالية.23  5كثر  نحو  على  �ملز��عني  من  �لبنك   Dعمال يتابعو� 
 F��G5  Gبإعد� �لقيا�   45 �ملد�بو4  �ملوظفو4   Dهؤال �يستطيع 
�تستخد�  �الئتماني.  �لقر��  �ضع  عملية   Pملساند  Pمتطو�
في  5صغر  متويل  مؤسسة  �هي   -�Gالقتصا� �الئتما4  مؤسسة 
في  حافظتها  نصف  بحو�لي  حتتفظ  ��لهرسك  �لبوسنة 
�لز��عية   Fللمنتجا  Fبيانا  Pستما��  – �لز��عية  �ألنشطة 
�باإلضافة  �لز��عيني.  �ملهندسني  5حد  بتجميعها  قا�  �لرئيسية 
�لنقدية   Fلتدفقا� حتليل  تنفيذ  في   P�Gأل� هذ[  �ستخد��  ^لى 
لألنشطة �لز��عية �ملقترحة فإ4 هذ[ �ملؤسسة تفيد من خبر�تها 
(تربية �ملاشية، ��لز��عة، �تربية  �لز��عية �cتلفة   Fفي �لقطاعا

�لنحل) في تقييم �لقر�� �حملتملة.24

�خلاصة  قد��تها   Dببنا  h5يضا �لناجحة   Fملنظما� تقو� 
بالتأني  يتسم  نحو  على  �لز��عية  لألنشطة  �ألصغر  بالتمويل 
 h5�ال �لريفية  �ملنطقة  في  �حملتملة   kلسو� تختبر  ��لعناية. فهي 
 Pخلطو� هذ[  �تعمل  فرعي.  مكتب   lفتتا� في  تستثمر   45 قبل 
على �لتقليل من �cاطر �لتي يتضمنها توسيع نطاk �لتغطية 
 (��Gلسلفا� (في  كالبيا  مؤسسة  فتقو�  �لريفية.  �ملناطق  في 
باحلد من مخاطر فتح فر�o في �ملناطق �لريفية بتطوير حو�فظ 
�ملناطق  في   kلألسو�  Fسا��G �تنفيذ   h5�ال  P��اr�  o�لفر� من 
حو�فظها  تأهلت   �t^ ^ال  �لريفية   o�لفر�  Dنشا^ يتم  �ال   .Pجلديد�
�حملتملة لالستثما��F �ملطلوبة في �لبنية �ألساسية ��v5 �ملا* 
في  عامني  شيلي   �G  �Gستا^ Gيل  بانكو   kستغر�� �لبشر�.25 
 Fملشر�عا  ��لقر� تقدمي  في  يعتمدها  �لتي  �ألساليب  تعديل 
�لعمل �حلر �لصغرy قبل �لدخو* ^لى �ألنشطة �لز��عية.26 �قد 
على  �لز��عية،  �ألنشطة  لتمويل  5ساليب  بتعديل   h5يضا قا� 
سبيل �ملثا*، عن طريق Gمج �لتحليل �ملستند ^لى �حملاصيل في 
حتليله �أل�سع نطاقاh للعمالD �تعديل جد��* �لسد�G الستيعا} 

F���G �لدخو* �ملوسمية.

�لسـمة �لثالثة:
�تاحة �ليا ��خا	

لتمويل  �لرئيسي  �ملصد�  هي  �ملعيشية  �ألسر   Fمدخر� تز�*  ال 
 – �لز��عة  tلك  في  مبا   – ��لتجا�ية  �إلنتاجية  �ألنشطة  معظم 
 F5صحا} مشر�عا� Pلصغير� F�~5صحا} �حليا� Gبالنسبة لألفر�
– �لبنو�  5كثر  يشجع  ال  tلك  �مع   .yلصغر� �حلر  �لعمل 

 Pصغير oيد�^ Fخا�ية، ��لز��عية، ��لتنمية – على فتح حساباGال� 
 Fملكلفة. �هي ال تشجع هذ[ �إليد�عا� Fتعتبرها من �اللتز�ما t^
بصاحب  بالتوصية  للبنك  حالي  عميل  يقو�   45 تتطلب  بأ4 
�حلسا} �حملتمل لدy �لبنك، �بأ4 تقد� خدماF سيئة عند شبا� 
�لصر�� (مما يعني 5نه يجب على �لعمالD �لوقو� لفتر�F طويلة 
G5 hنى للرصيد لفتح  إلمتا� �ملعامالF في �لبنو�)، �بأ4 تطلب حد�
�حلسا} 5� �الحتفا� به لتجنب تكبد �سو� شهرية، �كذلك بأ4 
 kإل�ها� بنفس  تكو4   Gتكا  Fباملستند� خاصة   Fمتطلبا تضع 
للحصو*  بطلب  �لتقد�  عند  ت�طلب  �لتي   Fللمستند� �ملعر�� 

.yلصغر� �على �لقر�

من   Pلر�ئد� �ألصغر  �لتمويل  بر�مج  من  �لكثير  تعل�م 
�لعملية نفس ما �ستخلصه �ألساتذP �ألكاGمييو4 في  �لتجا�} 
جامعة �الية 5�هايو �في 5ماكن 5خرy من �لد��ساF �لعديدP حو* 
�ألسر  جميع  يشتر�   Gيكا� �لرسمية.27  غير  �ملالية   kألسو��
�ملعيشية في �ملناطق �لريفية 5ياh كانت �Gجة فقرها في عدG من 
 Gالستعد���  ،F�Gملوجو�� �ألصو*   Dلبنا �ملالية   Fإلستر�تيجيا�
 Fحفال (مثل   Pباحليا �ملتعلقة  �ألحد��  من  يستجد  ما  ملو�جهة 
�تغطية  �لطا�ئة،   Fحلاال�� �لتعليم)  �تكاليف   ،F�~جلنا�� �لز���، 
مالية  غير  �سائل  خال*  من  تدخر  �هي  �ليومية.28   Fلعمليا�
 ،Dلبنا�  Gمو�� ��حللي،  �ملاشية،  من  �ململو�   PGكزيا متنوعة، 
�آللياF بجذ�� عميقة  ��حملاصيل �ألساسية. �يضر} بعض هذ[ 

في �ملو��� �لثقافي، خاصة فيما يتعلق باملاشية.

�ملمتلكاF ��ستبد�لها  تباo هذ[   45 ميكن في �قت �حلاجة 
بنقوG، �غم ما لها من 5�جه قصو� معينة. فهي ليست في 5غلب 
 Fال بخصوما^ Gسائلة �ال ميكن حتويلها ^لى نقو F5حو�لها ممتلكا
هائلة من قيمتها في �لسوk (^�t بيعت على عجل). �هي ليست 
�لسرقة).   �5  ��ملر  �5  kللنفو  Fحليو�نا�  �تتعر قد   ، hفمثال) �منة 
كما 5نها غير قابلة للتجزئة، في حا* �حتيا� �ملدخر جلزD يسير 

فقط من قيمتها.

يدخل كثير من �ألسر �ملعيشية في �ملناطق �لريفية في 
عالقاF مالية غير �سمية فيما بينهم. �لرمبا كانو� 5عضاD في 
مبالغ  ي�جن�بو4  حيث   ،P���لد�  ���لقر�  Fملدخر��  Fبطا��
جتميع   Pفتر كل  نهاية  �في   29.hيوميا  �5  h5سبوعيا  Pصغير
يتسلم 5حد �ألعضاD �ملبلغ �لكامل �لذ� تساهم به �rموعة 
مصا�يف  يدفع   �5 �ئيسية   D5شيا  Dشر� في  �يستخدمه 
 Fحفال تكاليف   �5  vملد��� كمصا�يف  مخططة  �ئيسية 
 ،Pألسر� Gكذ� 5فر�� hلز���. كما 5نهم يقرضو4 بعضهم بعضا�
�يدخر�4 �لنقوG "حتت �لبالطة"   �في ��قع �حلا*، حتتا� �ألسر 
�لفقيرP معظم �ملتطلباF �ملالية �لتي حتتاجها �ألسر �لغنية.               
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فهي تتسم �يا� كا� مستو�ها من �لفقر بنفس �حلاجة �لى ����� 
�لسيولة، $تنفيذ �ملعامال%، $تر�كم �ملوجو��% $�ملمتلكا%. $لكي 

يتم لها 8لك كله طو�% �لعديد من �آلليا% غير �لرسمية.

�سر  متك9ن   �� �ألساسية  �إليد�>  تسهيال%  شأ�  من   ��
مدفوعا%  $�فع  $�ألسر�،  �لز��عة  نفقا%  تغطية  من  �ملز��عني 
$�الستجابة  �الئتمانية،  �اللتز�ما%  خلدمة  �ملطلوبة  �لفائد� 
�ملنظو� قليل  �لطا�ئة في �طا� Nمني منظم. $من هذ�  للحاال% 
هي �ألسر �لتي لن ترغب في �� حتصل على حسابا% ��خا� Pمنة 

$سائلة في مؤسسا% مصرفية �سمية. 

�ألنشطة   Xألغر�  Xإلقر�� جها%  من  قليل  عد�   Yقا
 Zهذ  Nبر� $لعل  �ملدخر�%.  لتحد]  بالتصد]  �لناجحة  �لز��عية  
تايلند  في  �لز��عية30  $�لتعا$نيا%  �لز��عة  بنك  هو  �ملؤسسا% 
بنك  �لى  متخصصة  ��Nعي   Xقر�� مؤسسة  من  تطو�  $�لذ] 
�يفي �كثر تنوعا� يتيح مجموعة من �خلدما% �ملالية.31 $كا� هذ� 
مملو`  ��Nعية  تنمية  كبنك   1966  Yعا في  تأسس  قد  �لبنك 
�لتي  �لتمويل  للحكومة $هو بنك غير عا�] من بني مؤسسا% 
تعمل في �ملناطق �لريفية ملا يتمتع به من نطاe $تغطية يثير�� 

.gإلعجا�

 ��8P  /iما� في  �لز��عية  $�لتعا$نيا%  �لز��عة  بنك  �متلك 
 5 من  �كثر   Yتخد تايلند   kجا�� في  مكتب   600 من  �كثر   2003
ماليني عميل، $لها قر$X قائمة (مستحقة) تبلغ 5.8 بليو� �$ال� 
�مريكي $�يد�عا% ��خا�ية تبلغ 6.2 بليو� �$ال� �مريكي، $هي تتيح 
في  �ملز��عني  �سر  من  �ملائة  في   90 من  ألكثر  �ئتمانية  خدما% 
مملو`  �لز��عية  $�لتعا$نيا%  �لز��عة  بنك   �� $�غم  تايلند.32 
للحكومة (ال تز�q �حلكومة هي �ملساهم �ألكبر في هذ� �لبنك)، 
وqِّ 80 في �ملائة  sهو مي$ ،Zمر�فإنه يتمتع باالكتفاk �لذ�تي في غالب 
بحملة  �لبنك   Yقا$ (�إليد�عا%).  �ملدخر�%   qخال من  قر$ضه  من 
مجموعة  �آل�   Yيقد $هو   ،1987  Yعا في  قوية  مدخر�%  تعبئة 
متنوعة من �أل�$�% �إليد�عية �لتي تلبي حاجا% �لعمالk، مبا فيها 
مكة  �لى  (�حلج  للحج  $�ال�خا�  ألجل،  $�لو��ئع  �لتوفير،  �فاتر 

�ملكرمة).

$في نيباq، جاk% تعا$نيا% صغا� �ملز��عني، �حملد$��، نتيجة 
�لى   qعية، حيث حتو��N عملية �صال� طويلة �ملد~ لبنك تنمية 

�خلدما%).  متعد��  (تعا$نيا%  �لعضوية  �لى  تستند  منظما% 
في  مكيفة،  ��Nعية  $غير  ��Nعية   %�$�� �لتعا$نيا%   Zهذ  Yتقد$
شكل قر$X، $مدخر�%، $تأمني. $هي ميلكها �ألعضاk $يسيطر$� 
�ملز��عني   k�N� مفتوحة  عضوية  سياسة  $تعتمد  كذلك،  عليها 
�لفقر�k $تعر9فهم بأنهم �لذين ميلكو� نصف �لى $�حد هكتا� من 
�قل من نصف متوسط نصيب �لفر� من �لدخل �لقومي. $ Xأل��
$يصل عد� �عضاk هذZ �لتعا$نيا% �لى 73 �لف عضو، ثلثهم من 
على   Yقا فنية  مساعد�  �لتعا$نيا%   Zهذ تلقت  $قد   .kلنسا�
�ألسيو]  $�لبنك  �لز��عية،  للتنمية  �لد$لي   e$لصند� متويلها 

للتنمية، $�لوكالة �ألملانية للتعا$� �لتقني.33

يوجد �حد �كثر تعا$نيا% صغا� �ملز��عني �لنيباليني جناحا� في 
�، منهم 86 في  �لتعا$نية 861 عضو�  Zنانديفا� 2002، كا� بهذ�
�ملائة نساk.34 $في يوليو/ متوN 2003 بلغت قيمة حافظة قر$ضها 
 X$مريكي) ليس من بينها قر�17.8 مليو� �$بية (240500 �$ال� 
قد تأخر موعد سد��ها، $بلغت مدخر�تها 14.6 مليو� �$بية (197 
 i�� e$مريكي). �ضافة �لى 8لك، يوجد بالتعا$نية صند��لف �$ال� 
ماq بقيمة 2.9 مليو� �$بية (39 �لف �$ال� �مريكي)، مبا في 8لك 
 %�$��  10  Yتقد $هي  �ملؤسسي.   qملا�  i��$ �ملدفو>   qملا�  i��
��خا�ية جلذg �ألنو�> ��تلفة من �ألعضاk. $هي �يضا� تعالج �لفقر 
 kمبتكر� لألعضا X$قر %�$��على �لصعيد �حمللي من خالq �تاحة 
�لريكشا)  بعربا%  �خلاصة   X$لقر� (مثل  ��ضا�  ميلكو�  ال  �لذين 

��$�% ��خا�ية مرنة.$

 [� iكوبر�تيفا Yيل في نظاNلبر�� gمنت �لعضوية في جنو
لتعا$نيا%   (qكريسو) سوليد��يا  �نتركو�   Yكو  q��$� كريديتو 
مدخر�% $قر$X صغا� �ملز��عني35 من �قل بقليل من 2000 عضو 
في خمس تعا$نيا% في عاY 1996 �لى �كثر من 31 �لفا� في 73 
تعا$نية في �لوقت �حلالي. $هؤالk �ألعضاk فقر�k، يعيش نصفهم 
نصف  من  �قل  منهم  �ملائة  في   95 $يكسب  �لفقر،  خط  حتت 
متوسط نصيب �لفر� من �جمالي �لدخل �لقومي �لسنو]. $قبل 
�ملائة  في   85 يتلق  لم  �لتعا$نيا%   Zهذ �لى   kألعضا� ينضم   ��
منهم قرضا� قط، $لم يكن لنصفهم حساg ببنك قط.36 �تسع 
 X$خر لتعا$نيا% مدخر�% $قرP يليNبر� Yلعضوية في نظا� eنطا
�ملز��عني (سيكريد]) بسرعة في �لسنو�% �ألخير�، فقد قفز من 
P 210ال� عضو في عاY 1999 �لى 577500 عضو في عاY 2002؛ 
فرعا�.  767 لها  �جماال�  تعا$نية   129 يضم   Yلنظا� $هذ� 
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�بنهاية عا� 2002، كا� لسيكريد� مدخر�
 بقيمة 518 مليو� 
�مريكي  ��مريكي �قر�$ مستحقة بقيمة 315 مليو� !�ال �!�ال

(مبعد- تأخر عن �لسد�! 8 في �ملائة).37

مثل  �يضا>  �خر<   
�مؤسسا  –  
�ملؤسسا  Aهذ  
�ظهر
 
�تعا�نيا �إلند�نيسي،  �لشعب  ببنك   Kخلا� �لقر�   Mفر� نظا� 
متويل   
�مؤسسا �لعالم،   Qجا�� شتى  في  ��الئتما�   
�ملدخر�
 Uسو �لريفية  �ملناطق  في   Q�لفقر�  �� �خر<-   Z�مختا �صغر 
 < يدخر�� `_� سنحت لهم �لفرصة لذلك في عملية منظمة جيد�
تتصف بالكفاZQ �بأ!��
 مالية جيدZ �لتصميم �جذ�بة. �ميكن 
بغض  �لريفية  �ملناطق  في  �ملعيشية  �ألسر  كافة  تستخد�   ��
لتعزيز   M�إليد�  
تسهيال  A�مصا!  �� !خلها  مستو<  عن  �لنظر 

�سمالية.��صو-  Qلسيولة �بنا� Z�قد�تها على `!�

�لسـمة �لر�بعة:
�لتنو� �لكبير �اطر �حلو�فظ

�hاطر  لتخفيف  �لرئيسية   
�إلستر�تيجيا `حد<  هو   Mلتنو�  �`
 
��الحتا!� �ألصغر،  �لتمويل   
مؤسسا تستخدمها  �لتي 
�لريفية.  �ملناطق  في   Zجد�ملتو� �ملتخصصة   lلبنو�� �الئتمانية، 
لها  تتعر$  �لتي  �لز��عية  باألنشطة  �ملتعلقة  �hاطر   Q�الحتو
�تكاليف �لتشغيل، متيل مؤسسا
 �لتمويل �ألصغر `لى حتديد  
حو�فظها.  ثلث  من  بأقل  �لز��عية   �ألنشطة  ألغر�$  �إلقر�$ 
كونفيانز�               حافظة  من  �ملائة  في   25  q�يقا ما  �لز��عة  �متثل 
تزيد ال  �لكنها  بير�)،  في  �يفية  �صغر  متويل  (مؤسسة 

في  �نديز   rلو كاجا  مؤسسة  حافظة  من  �ملائة  في   6 على 
 Aهذ  �� �غم ) بأ�غند�   ��سينتينا لبنك  �لنسبة  �نفس  بوليفيا، 
 �بالسلفا!� �على بشكل ملحوu في مؤسسة كالبيا  �لنسبة 
��لتي تتبع نهجا> مماثال> جتاA �لتمويل �ألصغر لألنشطة �لز��عية).38

 
��لتي صا �لتمويل �ألصغر   
يخفف عد! من مؤسسا
باستبعا!  �hاطر  من  �يضا>   Zمستقر ��عي z `قر�$  حو�فظ  لها 
�ثنني  �مبا   �� ��حد  محصو-  على  تعتمد  �لتي  �ملعيشية  �ألسر 
تتطلب   _` ��عية. z غير  �نشطة  من  !خل  لها  �ليس  فقط 
في  �كالبيا  بوليفيا،  في  �بر�!مي  �نديز   rلو كاجا   
مؤسسا
�لتي  �ألخر<  �ألصغر  �لتمويل   
مؤسسا من  �عد!   ،��لسلفا!�
�ألنشطة  ألغر�$  �إلقر�$  مجا-  في  بأنشطتها  توسعت 
�لز��عية  �� يكو� لعمالئها مصا!� متنوعة للدخل. فباإلضافة 
 Qعمال معظم  يتمتع  �حملاصيل،  غير  من  �لدخل   �مصا! `لى 
 �� ��عة z مبوسمي�  �نديز   rلو كاجا  ملؤسسة  �لز��عية  �ملناطق 

�كثر �`مكانية للوصو- مبحاصيلهم `لى �ألسو�� �لقائمة. 39

 
يتو�فق هذ� �لنوM من �ملما�سا
 مع ما تقو� به �الحتا!�
�ألقصى  باحلد   Z!عا تصل  ��لتي  �لريفية  �ملناطق  في  �الئتمانية 
 Mتتنو� حافظتها.  من  �ملائة  في   10-25 `لى  �لز��عية  لقر�ضها 
مجموعة �ألنشطة �لتي تتم مساندتها، حتى `نه لو حد� على 
في  �خلناzير  معظم  نفو�  `لى  ما  مر$   >!�  �� �ملثا-  سبيل 
جهة  حافظة  على  مدمر  �ثر  �ألzمة   Aلهذ يكن  لم  منطقة 
�هي   - ما�تني  سا�   -���� كاجا  مؤسسة  �توضح  �إلقر�$. 
�حلافظة          Mتنو �� مخاطر عد�   – بير�  �يفي في  مؤسسة متويل 

.(2 �(�إلطا

�إلطا� 2  بير�: كاجا ����$ سا" ما�تني – تنو� حافظة قر�ضها

 �لى صغا ��عية – كا� معظمها في شكل قر�$̀ z نشطة���- سا� ما�تني ��في �لفترZ بني عامي 1994 � 2000، تضمن �كثر من نصف حافظة بنك كاجا 
 Zلشديد�خلسائر � 
ز��عي �أل�z. �لكن فيما بني عامي 1998 �1999 تعر$ محصو- �أل�z في بير� ألضر�� جسيمة بسبب ظاهرZ �لنينو، فأ! �متوسطي م�
 �د!، مما �!< بد��A `لى zيا!Z هائلة في �إلنتا� ��نخفاضا> عظيما> في �سعا > من �ملنتجني �جل� > كبير� في غلة �حملصو- `لى zيا!Z حا!Z في �ألسعا� �جتذبت عد!�
�لبيرتو  نظا�  �!خل  �لوقت  �في نفس  �لبنك في 2001-2000 فدمرA؛    Qلكثير من عمال  z��أل �با�Q محصو-   qصا�  �� ثم كا�  له مثيل.  لم يسبق   z��أل

 �ستر!�! �لقر�$ على �ملز��عني �ملتخلفني عن �Q�ملزيد من `جر�تفر$  �� lلبنو� فوهيمو�� سياسا
 شعبية تشجع على �لعفو عن �لديو� �يقيد 

.< ��- سا� ما�تني هبوطا> شديد����لسد�!. �تسببت كل هذA �ألحد�� في هبو� نوعية حافظة قر�$ بنك كاجا 

�ضطر �لبنك نتيجة لألحد�� �لتي تو�لت عليه في �لفترZ من 1998 `لى 2001 `لى �� يصبح �كثر عز�فا> عن �hاطر ��� ينوM حافظته. �بعد �� �صلت 
�لقر�$ �لز��عية �جلديدZ في �لبنك `لى ما يقا�q نصف ما كانت عليه في عا� 2001، توقف �لبنك عن �إلقر�$ لغر$ `نتا� �أل�z توقفا> تاما>. �منذ عا� 
�ضا> مر�ية، �� يستطيعو� `تاحة ضمانا
 باأل��ضي ��� ميلكو�  ،���عية جيدZ �الستقر�z 
�صبح يتيح �لقر�$ فقط للمز��عني �لذين لهم مشر�عا 2002
��ملنقوال
.  �تتنوM في �لوقت �حلاضر حافظة قر�$ �لبنك فتشمل قر�ضا> ملشر�عا
 �لعمل �حلر �لصغر<، �قر�$ �إلسكا�، ��لقر�$ �الستهالكية، 
��- سا� ما�تني �آل� �قل عرضة للمخاطر �ملتعلقة ��`ضافة `لى قر�$ �ألنشطة �لز��عية. �نتج عن _لك �� حتسنت نوعية �حلافظة؛ �يعتبر بنك كاجا 
�مريكي، �هي  �باإلنتا� ��ألسعا�. �بحلو- شهر نوفمبر/ تشرين �لثاني لعا� 2002، بلغت قيمة حافظة �لقر�$ �لقائمة )غير �ملسد!(Z 16.3 مليو� !�ال

تشمل �كثر من 13 �لف مقتر$ �حافظة عمليا
 معرضة للمخاطر (بأقسا� مستحقة متأخرZ ألكثر من 30 يوما>) بنسبة 8 في �ملائة.

��- سا� ما�تني"، 2002.���ملصد�: ��بيو، "كاجا 
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�تسا�  من  �حلد   
يضا� تسهيل  على  �حلافظة  تنو�  عمل 
�لز��عي.  �إلقر��  مجا$  في  �ألصغر  �لتمويل  مؤسسا*  نطا- 
من  �لنو�  هذ�  نطا-  توسيع  6لى  �ملؤسسا*  سعت  �عندما 
�لقر��  من  محد>;  نسبة  جتا�?   -  
مثال  – طريق  عن  �إلقر�� 
فإنها  �لز��عية  �ألنشطة  6لى  �حلكومة  مو�$  مترير   � �لز��عية 
?ما* حا>;  تعرضت في بعض �حلاال* 6لى عو�قب �خيمة (مثل 
�ملتعلقة  �لسياسا*  �تؤثر  ��لسيولة).40  �لسد�>  معدال*  في 
بتنو� �حلافظة فقط على نسبة متويل �ألنشطة �لز��عية مقابل 
 ;�بالضر� �ليس  �حلافظة،  في  �لز��عية  غير  لألنشطة  �إلقر�� 
هذ� �لنو� من �إلقر�� بكامله. فعلى سبيل �ملثا$، �غم ] نسبة 
عليها  ̂>خلت  حني  �نخفضت  قد  لكونفيانز�  �لز��عية  �حلافظة 
�إلقر��  على  �ألصلي  �لتركيز  عن  فابتعد*  متنوعة  عمليا* 
للمشر�عا*  قر�ضها  حجم  فإ]  �لز��عية   �ألنشطة  ألغر�� 

41.
�بعة ضعاc تقريبا�لز��عية �صل 6لى 

�لسـمة �خلامسة:
 
تعديل شر�� �لقر�� ��حكامها لتستوعب �لتدفقا

�لنقدية �لد�&ية ��الستثما&�
 �لكبير# �حلجم.

(حتد>ها  �ية �< نقدية  تدفقا*  �لز��عية  �ألنشطة  تنتج   [ ميكن 
جد��$ 6نتاi �حملاصيل � �لطيو� �لد�جنة) � يسبقها �قت طويل 

 (على سبيل �ملثا$، �حملاصيل �لشجرية � ماشية  قبل ] تد� عائد�
�لتسمني). �ميكن ] يؤثر oلك على مناl �لدخل ��إلنفا- بالنسبة 
للمجتمع �حمللي �لريفي �ألكبر حيث ت̂عتبر �لز��عة من �ألنشطة 
      
يضا  qألخر� �ملشر�عا*  نشطة  تتأثر  كما  �ملهمة،  �القتصا>ية 

(�مو�?نا* �ألسر �ملعيشية).

�لتدفقا
 �لنقدية �لد�&ية

 tللوفا ضخمة  نقدية  مدفوعا*   
غالبا �لز��عي   iإلنتا�  uيستلز
�قت  ��حد;  جملة  كبير;  مبالغ  بدفع  �يسمح   ،iإلنتا� بجد��$ 
�حلصا> � oبح �ملاشية � بيعها � بعد هذ� �لوقت بقليل. �يصد- 
مدخال*  يستخدمو]  �لذين  �ملز��عني  على  خاصة  بصفة  oلك 
�حملسنة،  �حلشرية  ��ملبيد�*  ��ألسمد;   ��لبذ� مثل  حديثة 
 xهذ مثل  �في  للحصا>.  مستأجرين   
عماال  
يضا �يستخدمو] 
�حلاال* تتطلب �لترتيبا* �لتمويلية سد�> �لقر�� >فعة ��حد; 
تضطر  مو�قف  �ملعيشية   zألسر� جتنب  �مر�نة  �حلصا>  �قت  في 

فيها 6لى بيع �حملصو$ ��لسو- مغرقة ��ألسعا� هابطة.

تدفقا*  �لعالم  بقا�  من  كثير  في  �حملاصيل   *���< تنتج 
 lقسا >فع  �لصعب  من  فتجعل   ،
 كبير�  
تباينا تتباين  نقدية 
�هذ�  �لسنة.  من  معينة  �قا*  في  للقر��  �منتظمة  كبير; 
بالفعل ما يحد} في �ملناطق �لريفية �لفقير; �لتي تعتمد على 
�إلنتاi �لز��عي للحصو$ على >خل نقد|. �في كل هذx �حلاال* 
يجب على سر �ملز��عني ] تكيف نفسها مع �لتدفقا* �لنقدية 
شديد; �لتباين ��لتي ال تتو�فق مع �جلد��$ �لصا�مة للسد�> �لتي 

يضعها كثير من مؤسسا* �لتمويل �ألصغر.

�لتشجيع على خيا&�
 سد�, مرنة
ضاc عد> قليل من مؤسسا* �لتمويل �ألصغر مر�نة حقيقية 
 xعني. فقد قامت هذ�على >��* �لقر�� �لتي تقدمها ألسر �ملز�
�لنقدية  �لتدفقا*  مع  لتتو�فق  �لقر��  بتكييف  �ملؤسسا* 
لتحليل   
�قتصا>يا  
��عيا?  
مكونا ��عتمد*  �لز��عية  لألنشطة 
�لقر�� كي تتمكن من ] تفعل oلك، �في �لوقت �oته ال تهمل 
�لتي  �ملعيشية  �ألسر  لدخل   qألخر� �ملتنوعة  �حملتملة   ��ملصا>
تقوu باالقتر��. �ترتبط هذx �ملر�نة فقط بالكيفية �لتي تكو] 
عملية  6لى  بها  ينظر  �لتي  �جلدية  ال  �لقر��  هياكل  عليها 

�لسد�>.

منتصف  ̂�لzيا*  في  نديز  لو~  كاجا  مؤسسة  ��جهت 
تنافسية   
سوقا بوليفيا  في  �لعشرين  �لقر]  من  �لتسعينيا* 
* لنفسها فرصة في �نخفا� �متز�يد; في �ملناطق �حلضرية �
معدال* �الئتما] �لز��عي �لذ| تقدمه �لبنو� �ململوكة للد�لة. 
�جد��$  لديها  �لقر��  حتليل  ساليب  بأ]  �ملؤسسة  قر* �
�ألنشطة   � �حلضرية  لألنشطة  ̂صممت  قد  كانت  �لسد�> 
�لتجا�ية ��خلدمية، �من ثم، لم تكن مالئمة لألنشطة �لز��عية 
�لسد�>  عن  بالتخلف  تتعلق  مشاكل  6لى  تؤ>|   [ ميكن  ألنها 

�خفض طلب �ملز��عني على �لقر��.42

�لذ|  �لفر��  oلك  متأل   [ نديز  لو~  كاجا  قر�* مؤسسة 
حلاجا*  مالئمة  قر��  بتقدمي  للد�لة  �ململوكة  �لبنو�  حدثته 
صغا� �ملز��عني ��تخذ* خطو�* للتخفيف من ��اطر �ملرتبطة 
 $�مبثل هذ� �لنو� من عمليا* �إلقر��. �في عاu 1995 �فتتحت 
فر� لها في �ملناطق �لريفية في بوناتا، بالقر� من كوتشابامبا. 
كثر قر�ضها �لز��عية ��لريفية فر�� تقع  ;���ليوu، يقوu على 6>�
على  �لز��عية  قر�ضها  �تقتصر  �لكبير;،   qلقر�� �لبلد�*  في 

مناطق بعينها الحتو�t �لتكاليف.
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تقد� مؤسسة كاجا لو� �نديز خيا�� �لسد�	 �لتالية كي 
�لز�عية  لألنشطة  �لنقدية  �لتدفقا�  �فضل  بشكل  تالئم 

لعمالئها، مقانة بأ	/�� �لقر/- �لتي تقدمها في �ملد*.
	فع �� �ملا: /�لفو�ئد 	فعة /�حد7

مدفوعا� 	/ية متسا/ية �ملبالغ
مدفوعا� فائد7 	/ية مع 	فع �� �ملا: في نهاية مد7 

�لقر-
خطط ملدفوعا� مختلفة غير منتظمة (للعمال@ �لذين 
لديهم محاصيل متعد	7 �/ ماشية ال بد من تسمينها 

(Lلبيعها في �لسو

 Mقسا� Oحتى ثال Rتقد� مؤسسة كاجا لو� �نديز قر/ضا
على  فهي،  /نفقاتهم.  �ملز�عني  	خو:  تدفق  مع  �فضل   Vو�فقWلت
مبالغ  بتقدمي  مبوجبها  تقو�  قر/-   Wتعر- خطط �ملثا:،  سبيل 
نهاية  في  /�لفو�ئد  �ملا:   �� 	فع  /يكو*   ،Oثال  /� 	فعتني  على 

�ملد7.

�خر]  �صغر  متويل  مؤسسة  /هي   – بر��مي  مؤسسة  تستخد� 
� "تفاضلية" �/ " تعمل في �ملناطق �لريفية في بوليفيا - �قساطا
بتكييف  �لتضامنية  �cموعا�  ألعضا@  تسمح  شخصية" 
مدفوعا� �لسد�	 /فق �لتدفقا� �لنقدية �لفر	ية �خلاصة بهم. 
 hلى �نه هذj مي	لتي �جرتها مؤسسة بر/� Lلسو� Oبحو �/�شا
غير  �ملهن  في  /�لعاملني  بل  فقط  �ملز�عني  تkفيد  لن  �ملر/نة 
�لتدفقا�   *� /kجد  �ملثا:،  سبيل  فعلى   .7�لتجا مثل  �لز�عية 
R في  �لنقدية حملال� �لبقالة في �ملناطق �لريفية كانت �على كثير�
/قصب   ،p/�أل (�لصويا،  �لسائد7  �حمللية  �حملاصيل  حصا	   شهو
 *� �لنب  يزعو*  ملن   Rيضا� �لبرنامج  هذ�  يسمح  /باملثل،  �لسكر). 
ثم   �يا /مايو/   Mشبا فبر�ير/   tشهر في  فقط  �لفائد7  يدفعو� 
يبد� حصا	  �قساM شهرية حني  بعة � �ملا: على   �� يسد	/* 
كذلك  بر/	مي  مؤسسة  /تقو�  حزير�*.  يونيو/  شهر  في  �لنب 
�لنهائية  للمدفوعا�  �قصى  حد  بوضع  �vاطر  من  بالتقليل 
حو�فظ  /بقصر  �لقر/-،  مبالغ  من  �ملائة  في   60 عند  للقر/- 
 t	قتصا� yقطا t� لقر/- �خلاصة بفر/عها على 30 في �ملائة في�
لتغطية خسائر  �الحتياطي �vصص  لزيا	7  بر/	مي  (/jال �ضطر� 

�لقر/- /فقاR لذلك).43

قر/-،   M/شر بير/  في  كونفيانز�  مؤسسة  قدمت 
-2000- �ثنا@  باملر/نة  كلها  تتسم  	فع  /جد�/:  /مدفوعاتها، 

�لقر/-  يتسلمو�   *� �ملقترضني   مبقد/ يكو*  بحيث   ،2001
مدفوعا�  سد�	  يتم   *�/  ،Oثال حتى  تصل  	فعا�  على 
�لقر-. مد7   مد� على  بالكامل   /�  Rجزئيا قر/ضهم 

/قد تعلمت كونفيانز� من مؤسسا� �لتمويل �ألصغر في �ماكن 
�خر]، /�	خلت تغيير�� شاملة على عملياتها لإلقر�- �لز�عي، 
�ألنشطة  على  �لشديد  �العتما	  عن   R بعيد� حو�فظها  /نوعت 
نيت بها في عا�  kثة �لتي م�لز�عية فانتعشت /خرجت من �لكا
1999، حيث كا* �كثر من نصف حافظتها متأخر��. /هي تتمتع 
 tأل �لعائد  معدال�  �على  من  /معد:  مستد�مة  بحافظة  �آل* 
R معد�الR على  عائد� �ملائة  في   19) بير/  في  �صغر  مؤسسة متويل 
كونفيانز�  حافظة  تتميز  �لك،  على  عال/7  �مللكية).   Lحقو
�لز�عية – مبا لها من حافظة معرضة للمخاطر (تkعرَّ� على �نها 
�لقيمة �إلجمالية للقر/- �لتي تأخر �ستحقاقها �كثر من 30 
عا�  في  فقط   3.5 بلغت  �حلافظة)  jجمالي  من  كنسبة   Rيوما

2003 – مبعد: تأخر في �لسد�	 �قل من حافظتها �لكلية.44

لتال@�  �	/�تها  من  تكيف  لكي  �ملالية  �ملؤسسا�  حتتا� 
�لد/�� �لز�عية، /ترصد �ستيعابها /�	�@ها، /حتسن تصاميمها 
عمال@،   @�� /نظا�   Vكا�  7�	j معلوما�  نظا�  jلى  �لوقت   مبر/
/�حتياجا�  �خلدما�،  /مستويا�  �أل	/��،  عن  �ملعلوما�  إلتاحة 
�لعمال@ /��ئهم. /ينبغي �ال تkقد� �لتعديال� �لتي يجرj t	خالها 
على �أل	/�� jال بعد 	�سا� 	قيقة للسوL تعضدها بيانا� من 
�نظمة معلوما� �إل	�7 /�نظمة ��@ �لعمال@. /كما �كرنا، قامت 
مؤسسة بر/	مي بد�سا� للسوL في بوليفيا، �كملتها بعمليا� 
�ملوظفني  من  تقييمية  /معلوما�   y/لفر� مستو]  على  صد 
�ملسئولني عن تقدمي �لقر/-، /�لك لتقييم حاجا� �لعمال@ قبل 
/�لتأجير  �لنقدية،  �حلو�ال�  (مثل  مرنة  سد�	   ��خيا طر� 

�لتمويلي �ألصغر، /�أل	/�� �ال	خاية).45

يتلقى �لعديد من �جلها� �ملقدمة للخدما� �ملالية غم 
/هي  كافية،  غير  �لعمال@  من  تقييمية  معلوما�   /�  @�� هذ� 
  .Rكافيا  R صد� �لفر	ية  �أل	/��   @�	� صد  على   7قا	 غير  بالتالي 
فعلى سبيل �ملثا:، غم �تخا� بنك سينتيناt بأ/غند� خلطو�� 
نظا�  �ستخد�  jنه  jال  �لز�عي  jقر�ضه  لزيا	7  كثير7  jيجابية 
�لبنك  قر/-  حافظة  تقسيم  على   قا	 غير   7�	j معلوما� 
حسب �أل	�7 على نحو يتسم بالفعالية. /حيث لم تقم �نظمة 
�تخا�  /عملية  للتحليل  كافية  معلوما�  بإتاحة   ،Rجزئيا �لبنك، 
�لقر�، فقد �عتر] �لبط@ محا/الته للتوسع في مجا: �إلقر�- 
�لقر*  تسعينيا�  �/�خر  في  �لز�عية   �ألنشطة  ألغر�- 

�لعشرين، ثم قkوضت بالكلية في نهاية �ملطا�.46
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�لتصـد� لتحد� 
	��� �لسيولة
قد تو�جه �ملؤسسا� �ملالية �لتي ت�كي�ف ���� �لقر�� �خلاصة 
بها للد�'�� �لز'�عية حتديا� في )��'& �لسيولة (�مخاطر �ئتما� 
على) �فتر�� تنخفض فيها )نتاجية �ألصو6 خا'4 �ملو�سم (في 
في  تعمل  �لتي  "�ملوسمية"  �لعمليا�  �حلقيقة هي شكل من 
مؤسسة   Fتقو  ، Hفمثال �ملؤسسة).   &Lكفا تباطؤ  على  �لنهاية 
)نتا4  لد�'��  قر�ضها   ���� بتكييف  جو'جيا  في  P'�عي  متويل 
تبلغ  �لتي  قر�ضها  كثرية  �تتضمن  �حليو�ني،  ��إلنتا4  �حملاصيل 
H مدفوعا� يكو� �لقسط �ألخير هو كبر �فعة  مدتها عاماH ��حد�
فيها. �نتيجة لذلك، ال تز�6 تتعر� هذX �ملؤسسة لد�'�� قر�� 
يعقبها  �لفائض  فيها  يرتفع  فتر��  )لى  تؤ�^  �ملوسمية  عالية 
 .(1 �لشكل  (�نظر   Fلعا� مد�'  على  �هكذ�  �لسيولة،  في  عسر 
من  فالعديد  �لصد�،  هذ�  في  متفر�&  ليست  �ملؤسسة   Xهذ�
تتعر�   cألخر� �لتقليدية  �لز'�عية  �ألنشطة  متويل  مؤسسا� 

لنفس فتر�� �ملد ��جلز' في �لتدفقا� �لنقدية ��لسيولة.47

 �تستطيع جها� �إلقر�� �لعاملة في �ملناطق �لريفية 
�لسيولة  نقص  نتيجة  منها  تعاني  �لتي  �لقيو�  من  تخفف 
�ملصرفية  �ملؤسسا�  مع  �لسيولة  تسهيال�  على  بالتفا�� 
على  �لطلب  فيها  يشتد  �لتي  �لسنة  من  �أل�قا�  تلك  في 
 kبقا من  كثير  في  �لنهج  هذ�  �لتعا�نيا�  �تتبع  �لقر��. 
�في  �لسيولة  في  �لتقلبا�  معاجلة  كذلك  �ميكن  �لعالم. 
ال  متنوعة  قر��  حو�فظ  على  باحملافظة  �لتشغيل   &Lكفا
.Hسابقا  Xبينا قد  كما  �لز'�عية،  �لقر��  عليها  تطغى 

�ميكن للمؤسسا� �ملالية عن طريق تقدمي ���� )يد�عية � متنح 
 ��لعمالL خيا' متويل �الحتياجا� �ملوسمية باملدخر�� � �لقر�� 
�ألسر   Lعضا من  �آلتية  بالتحويال�   Hيضا�  ،Hمعا مزجهما 

�ملعيشية �لذين يعملو� في مكا� tخر بنفس �لبلد � خا'جه.

لها  (�لتي  �ألجل  طويلة  �الستثما'ية  �لقر��   Hيضا تزيد 
لرمبا  ثم،  �من  �لسيولة،  مخاطر  من   (Fلعا�  cتتعد سد��  مد& 
�ألجل  طويلة  بالتز�ما�   wالحتفا� �إلقر��  جها�  من  تطلبت 
كافية � بأسهم ملكية، � مبصا�' خرc لألمو�6. �قد تستطيع 
سهم   Fتستخد  � �لريفية  �ملناطق  في  �ملالية  �ملؤسسا� 
�مللكية � �ملنح �لتي تقدمها �جلها� �ملانحة في متويل �لقر�� 
�ملؤسسا�   Xهذ من  كثير  (يتمتع  �ملتز�يد&.  �ألجل  طويلة 
)لى  بالنسبة  �مللكية   zحقو  � سهم  من  عالية  مبستويا� 
�ألصو6). �لكن )|� ��ستخدمت مصا�'� متويل خرc - مثل، مدخر�� 
 �) �لبنكية  �لقر��   � �حمللية،  �لسند��  )صد�'��   �  ،Lلعمال�
� �لقر�� �لتي يتم �حلصو6 عليها من جها�  ،(kإليد�� �شها��
يتطلب  |لك  فإ�  �ألجل،  طويلة  �لقر��  لتمويل   – �لبال�  خا'4 
H لألصو6 ��خلصوF حتى يتسنى )��'&  قد'& على �إل��'& كثر تطو'�
�لصر~  سعر  �مخاطر  �سيولة،  فائد&،  سعا'  من  ينتج  ما 

�ألجنبي.48

تؤ�^ �لقر�� �لطويلة �ألجل يضاH )لى حتديا� تتعلق بإ��'& �لسيولة (�نظر 
�لقسم �لتالي). �هي تصل )لى كثر من نصف قيمة �لقر�� �ملستحقة 
Fيستخد ��لذ^  تايلند،  في  �لز'�عية  ��لتعا�نيا�  �لز'�عة  بنك  في 

(�لشكل 1 �لقر�* �ملدفوعة من مؤسسة متويل !��عي في جو�جيا (	يسمبر/ كانو� �أل�� 1991 - 2001

 عد	

�لقر�*

�ملو�سم �لز��عية

.ACDI/VOCA)، 2002) لز��عي� �	لية لتنمية �لتعا	ملصد�: �ملنظمة �لد�
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مع  �حلكومة  عليها   تفا� �قر�ضا�  �ألجل  طويلة  �يد�عا� 
 ��آلسيو ��لبنك  �لد�لي  �لبنك  مثل  �لد�لية  �ملالية  �ملؤسسا� 
 للتنمية لتنسيق هذ4 �ألصو2. �يتم متويل حو�لي ثلثي �لقر�
��إليد�عا�  �حمللي   �إلقر� خال2  من  للبنك  �ألجل  �لطويلة 
في  �لز�Aعية  ��لتعا�نيا�  �لز�Aعة  بنك  �نشط  �ألجل.  �لطويلة 
�لتي  �لثابتة  بالو�Iئع  J�IK خاصة  فيها  مبا  للو�Iئع ألجل،  �لتر�يج 
تصل مدتها �لى ثالR سنو�� بغية متويل عملياته لإلقر� طويل 
�ألجل. �قد سمح حصو2 �لبنك على قر� طويلة �ألجل ���Iئع 
قر�ضه  ملفا�  تنسيق  حتسني  بإمكانية   Yلعمال� من  ألجل 
�ألصو2  بني   Jملد� تو�فق  �حتسني  �ألجل  ��لطويلة  �ملتوسطة 

.Zخلصو��

�الستثما��� �لكبير� �حلجم
ي̀شكِّل كثير من فر[ �الستثماA �ملتاحة ألسر �ملز�Aعني حتديا� ال 
سبيل  فعلى   .JIملعتا�  aلصغر� �الئتمانية  �ألنشطة  في  نر�ها 
�ملثا2، غالبا� ما تكوc قيمة Kصل KAسمالي �K �ستثماb Aخر Kكبر 
 ��لذ �لدخل  هذ�  من   Yجلز��)  Jلألسر  ��لسنو �لدخل  من   � كثير�
 �A مضخة   �K جر   cحيو�  Jjفحيا  .(�لقر به   Iي̀سد  cK ميكن 
 Iي̀ر�  ��لذ  �لقر  cK بيد  لصاحبها،  فوAيا�  Iخال�   Aتد  cK بإمكانها 
لشر�Y مثل هذ� �ألصل قد يستغرK nكثر من سنة في سد�4I. بل 
حتى  لها  ليست  (�لشجير��)  نrبيqة  rجل�� �لشجرية  �حملاصيل   c�
 Jكبير ��Aنها غالبا� ما تتطلب �ستثما�  t�  ،�Aلفو� �لدخل   Jميز
تؤتي   cK قبل   � جد� طويلة   Jفتر  Aالنتظا�  Zتستلز� مقدما�  ت̀دفع 
cK ي̀سقط من    Jلفتر� �ملز�vA خال2 هذ4  �نتاجا� كامال� – �يضطر 
 �لتي Aبه �أل Iجتو cK من �ملمكن cكا �حساباته tلك �لدخل �لذ
�لز�Aعية  �ألنشطة  لتمويل  �طبقا�  �حملاصيل.  لهذ4  ̀خصصت 
�لتقليد� ينبغي cK متو2 هذ4 �الستثما��A (جميعها �لى حد ما) 
عن طريق �لقر� طويلة �ألجل. �يو�جه عدI قليل من مشر�عا� 
�لعمل �حلر �لصغرa في �ملناطق �حلضرية فر[ �ستثماA متاثل في 
لدخولها      �حلالية  للتدفقا�  بالنسبة  �لفر[  تلك  بر  xك حجمها 

.(Jلهذ4 �لقاعد ��Yحد �الستثناK 2ي̀عتبر �حلصو2 على منز)

�لقر� �لطويلة �ألجل

من  سلسلة  Kحو�لها  Kغلب  في  �ألجل  طويلة   �لقر� تتضمن 
�ملدفوعا� �لتي يقصد منها متويل �ملر�حل �zتلفة إلنتاy �حملصو2 
�K تربية �حليو�نا�، بحيث يكوc �لسد�I على Iفعة ��حدJ في نهاية 
 �لد��K JA بعدI قليل من �لدفعا�. �في هذ� �لصدI، تسعى �لقر�
�لتدفق  JA�I مع  �لتو�فق  �لى  �لز�Aعية  لألنشطة  �لتقليدية 

 .Iسيتأتى منه �لسد� ��لنقد� �ملرتبطة بنوv �لنشا{ �حملدI �لذ
�قد يكوc لهذ� �لنهج معنى من منظوA �لتدفق �لنقد� �لكنه 
بني   – ��ملقترضني جميعا�  �ملقرضني  عقو2  في   – �لربط  �لى   aIK
�مكانية سد�4I. فإc~ فشلr �حملصو2 فلرمبا � �ستخد�ما� �لقر
 Iسد� عن  تتخلف   cK حقها  من   cK �ملعيشية   Jألسر� شعر� 
في  �جليد  �IKئها  �لى  �لنظر   c�I �حملصو2،  بهذ�  �ملرتبط   �لقر
Kنشطتها �القتصاIية �ألخرa (مبا فيها �حملاصيل �ألخرa). �ما جنح 
�ال �لقليل من �جلها� �ملقدمة للقر� �لطويلة �ألجل في ��ا2 
 cلك كاt حتى جناحها qcK لنامية، فضال� عن� cعي في �لبلد��Aلز�
ملنظمة  حديثة  �AIسة  جتد  �لم  متباعدJ؛  jمنية  فتر��  على 
�جلها�  تلك  من  ضئيل   Iعد  aسو (�لفا�)  ��لز�Aعة  �ألغذية 

�لناجحة.49

 ��Aلتي تتو�فق مع �لتدفقا� �لنقدية لالستثما� �c �لقر�
�لطويلة �ألجل (في مقابل قر� �KA �ملا2 �لعامل لالستخد�ما� 
لعمليا�  سمة  ليست  ��لتسويق)   Aلبذ�� مثل  �ألجل،   Jلقصير�
�ألصغر مجموعة   cالئتما�  Zيستخد�  .��لتقليد �ألصغر   cالئتما�
من �ألساليب تهد� �لى �حلد من �zاطر ��لتشجيع على معدال� 
 AسعاK�  ،Jقصير �bجاال�   ،Jكثير مدفوعا�  �تشمل  عالية،   Iسد�
�ألنشطة  من  بدال�  حالية  ألنشطة  ̀متنح  �قر�ضا�  مرتفعة،   Jفائد
�لى   Jمباشر �ألساليب  هذ4  ترحيل  ميكن  ال  قد  �لكن،   .Jجلديد�
�لقر� �لكبيرJ �ملستخدمة في متويل �الستثما��A طويلة �ألجل، 
خاصة عندما تتأخر تدفقا� �لدخل، �يتطلب حتليل �لقر� فهم 
 JA�I��ستر�تيجية  cمتويله. كذلك، قد ال تكو aي̀جر ��لنشا{ �لذ
�zاطر �لتي ̀حتدIِّ مدفوعا� �لقر بأقل من Iخل �ألسرJ �ملعيشية 
بني  تشيع  ��لتي  له)   �jملو��  �لقر حجم  من  ي̀حد  ما  (�هو 
�إلستر�تيجية  هذ4   cتكو ال  قد   – �ألصغر  �لتمويل  مؤسسا� 
هو  �ألجل  طويلة  �لز�Aعية   ��Aالستثما� من  �لهد�   cأل مالئمة، 
 cفإ tلك،  �لى  �ضافة  �لدخل.  كسب  على   JAلقد� تعظيم  غالبا� 
 cK لتي ميكنها�� Aألسعا� �K �K �لسياسة،  باملنا�،  �ملرتبطة  �zاطر 
تؤثر على �ألنشطة �لز�Aعية على مد�A عدJ مو�سم تكوK cعلى في 
تأثيرها من موسم ��حد، مما يجعل عمليا� �لتمويل طويل �ألجل 

.Kكثر خطوJA على جها� �إلقر�

�لناجحة  �ألجل  �لطويلة   للقر� �لقليلة  �ألمثلة   c�
 Jملساعد �الستشاAية  ��موعة  �AIسة  تغطها  لم  ��لتي 
مؤسسا�   �K �لد�لة  متلكها  ملؤسسا�  كانت   Yلفقر��
 Yألعضا�  Yلعمال� �Kلويا�  تغلبت  حيث  Kعضا�ها،  ميلكها 
 على �حجاZ �ملؤسسا� عن �تاحة ما ي̀فهم على Kنه قر�
�خطوAتها.   عليها  �لطلب  من  كل   vتفاAبا تتسم 
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�يعتبر بنك �لز��عة ��لتعا�نيا� �لز��عية �حد �ألمثلة �لرئيسية 
لألنشطة  ي$قد"!  �لذ%  �ملد'   %) �لد�لة  من  �ملفر�+  للتمويل 
 (2 شهر�  6-18) كقصير'  قر�ضه  مد?  �لبنك  �يصنف  �لز��عية. 
�كانت  سنة).   15 (حتى  �طويلة  سنو��)   3 (حتى  �متوسطة 
�لقر�+ �ملتوسطة ��لطويلة �ألجل في عا! 1999 ما ميثل نسبة 
29 في �ملائة من عد? �لقر�+ بحافظة �لبنك ��كثر من 50 في 

�ملائة من قيمتها.50

 Pمجا Rلى  �لز��عية  ��لتعا�نيا�  �لز��عة  بنك  ?خل  �قد 
بسبب  جزئيا2  �لز��عية  لألنشطة  �ألجل  �لطويل  �إلقر�+ 
�ختصاصه �ملفر�+ من �لد�لة لتمويل هذW �ألنشطة (�% Rنه ال 
�ألجل  ��لقصير'  �لتمويل  سهلة  �ألنشطة  �ختيا�  حرية  ميلك 
فقط). �ت$عد نوعية حافظة �لبنك للقر�+ �ملتوسطة ��لطويلة 
 �� لألسعا�  �لسلبية  للتغير��  �ملتز�يد   Pلالحتما  2 نظر�  – �ألجل 
�ألحو�P �جلوية – �فضل من �لقر�+ �لقصير' �ألجل (على عكس 
�ألجل  ��لطويلة  �ملتوسطة  �لقر�+  �ملائة من  في   6 �لتوقعا�): 
لها مدفوعا� متأخر' ألكثر من عا! مقا�نة بنسبة 11 في �ملائة 
مع  بحذ�  �لتعامل  يجب  �لكن  �ألجل.51  �لقصير'  �لقر�+  من 
هذW �أل�قا! ألf معدP �لتأخر في �لسد�? ميكنه �f يتذبذe بشكل 
 gلتنو�� �حلجم  عو�مل  ل  �تسه" �لعا!.   Pخال في   jملحو
طرية حلافظة �لبنك مقر�نة بحصوله على �?�ئع  ��لتغطية �لق$
ألجل �متويل طويل �ألجل من �ملؤسسا� �ملالية �لد�لية من قد�ته 
�ألجل.  طويل  لالستثما�  بقر�ضه  �ملرتبطة  �mاطر   '��?R على 

�مبا ال تكوf تعا�نيا� صغا� �ملز��عني في نيباP مدفوعة من 
�لتنمية  بنك  من  �لقر�+  بعض  تتلقى  �نها  (مع  �لد�لة   قبل 
�لز��عية �ململوt للد�لة)، غير �نها �كثر �ستجابة للعمالq ألنها 

 '�?� منظما� تستند Rلى �لعضوية. �تقد! هذW �لتعا�نيا� 18 
تتعلق باالئتماf ��لو?�ئع ت$كيف �فقا2 ألنشطة �لعمالq �تشمل 
هذW �أل?��� متويال2 طويل �ألجل (�إلطا� 3)، ��لذ% متوله باستخد�! 
�الئتمانية طويلة �ألجل   wلد�خلية ��خلطو� �ملدخر��  مزيج من 
في  متريرها  (يتم  �لز��عية  �لتنمية  بنك  من  عليها  حتصل  �لتي 

بعض �حلاال� من خالP بنك سانا كيساf بيكا}).

خيا��
 لتمويل �الستثما��
 طويلة �ألجل
بتمويل  عا?'  (�لقر�+)   fالئتما� �جو?  عد!   Pحا  fملز��عو� يقو! 
�لتحويال�)52،   ��) باملدخر��  �ألجل  طويلة  �الستثما���  بعض 
 gبالتنو لهم  تسمح  �لتي  �ملما�سا�  من  هذ�  عملهم  �يعد 
 f�? �عتما? تكنولوجيا� جديد'   �� بالعمل في �نشطة جديد' 

.fاطر �ألكبر لالئتماm� في Pلدخو�

�لتمويل �ألصغر �ملتز�يد للمشر�عا
 �لز��عية
تعلمت �جلها� �ملقدمة للتمويل �ألصغر �f �لفقر�q في �حو�لهم 
Rلى  �ألجل  طويلة  �لكبير'  �الستثما���   fيقسمو �لنمطية 
 gاطر.  فمثال2 حني تشرm� مر�حل ��خص في �لتكاليف ��قل في
�سر' في بناq منزP فإنها قد تبني �لطابق �أل�P في �لبد�ية ثم 
�لطابق �لثاني بعد بضعة سنو�� �� قد تضيف غرفا2 مبر�� �لوقت. 
�عند تطبيق هذW �ملما�سة في �لز��عة فإنها تتضمن �f قد يقو! 
من   %� متز�يد'،  بطريقة  �الستثما���  بتمويل  �ملز��عني  صغا� 
خالP سلسلة من �لقر�+ �لصغير' - مثل شر�q بعض �ملاشية 
كل عا! �� توسيع �لرقعة �ملز��عة تد�يجيا2 مبحاصيل شجرية – ال 

�لعمل بشكل شامل من �لبد�ية.

�إلطا� 3  نيبا+: تعا�نيا
 صغا� �ملز��عني – تكييف %$��
 �لقر�" طويلة �ألجل لألنشطة �لز��عية

fR تعا�نية با�يثفيناجا� (Prithvinagar ) هي تعا�نية لصغا� �ملز��عني تقع في منطقة من مناطق ���عة �لشا% في نيباP بالقرe من �حلد�? مع �لهند. �لم 
تكن �?��� �لقر�+ �خلاصة بها من قبل كبير' �� طويلة �ألجل مبا يكفي للسما� ألعضائها باالستثما� في Rنتا� �لشا%. �لذلك، قامت �لتعا�نية بتقدمي 
قر+ مدته ثماني سنو�� يغطي ثالثة ��باg �لتكلفة �ملتوسطة إلنشاq مز�عة صغير' للشا% (0.6 هكتا���)، �تعطي �لتعا�نية فتر' سما� قد�ها ثال� 
سنو��. �يتم تسديد مدفوعا� �لفائد' كل ثالثة �شهر بني �لسنة �لثالثة ��خلامسة من مد' �لقر+، بينما ت$دفع �قساw �ملبلغ �ألصلي كل ستة �شهر 
بني �لسنة �لسا?سة ��لثامنة.  �تقد! �لتعا�نية ملز��عي �لشا% كذلك خدما� تسويقية للمساعد' في ضماf سد�? �لقر+ ��حلصوP على �سعا� �على 

للمحصوP.  فت$جمع ����� �لشا% من �ملز��عني ثم ي$سو� �حملصوP جماعيا2، �ت$ر?" حصيلة �ملبيعا� Rليهم بعد خصم مدفوعا� �لقر+.
�متنح تعا�نية صغا� مز��عني في بهوميستاf قرضا2 مماثال2 لشر�q �جلامو}. ��جل هذ� �لقر+ ثال� سنو��، �ت$دفع �قساw �ملبلغ �ألصلي كل ثالثة �شهر 
أل�P تسعة �شهر، �ما �لقسط �لر�بع فمطلوe بعد سنتني حيث يبد� جد�P �لدفع كل ثالثة �شهر مر' �خر�. �تسمح هذW �لفجو' في جد�P �لسد�? 

، حيث لن يجني �ملقتر+ في هذW �لفتر' �ية مكاسب منها. للجاموسة �f تضع عجوال2

�حملد�?'  �ملز��عني  صغا�  تعا�نيا�  "هل  شاكيا،   & (فيهنير�   Wehnert and Shakya, “Are SFCLs Viable Microfinance Organizations?“ �ملصد�: 
(ستاشني،                         Staschen, “Financial Technology of Small Farmer Cooperatives Ltd. (SFCLs) ��نظر     ،2001 فاعلة؟")  �صغر  متويل  منظما� 

“�لتكنولوجيا �ملالية لتعا�نيا� صغا� �ملز��عني �حملد�?'“)، 2001.
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تقد�   �� في   	

إلقر ترغب جها�  قد  ما سبق،  على   ��عال
معهم  طو"�  
لذين  للمقترضني  فقط  
ألجل  طويلة  قر�ضا3 

ألصغر   	�
لقر من  سلسلة  خال7  من  مالية  عالقا�  بالفعل 
 
هذ �يشيع  
لعامل.  
ملا7   Aلر� صصت  Dخ 
لتي  
ألجل   �قصير

لنهج بني مؤسسا� 
لتمويل 
ألصغر 
لتي متنح 
لقر�	 طويلة 

لتحسينا�  تقدَّ� إلKخا7  �نها  
ملناطق 
حلضرية، "غم  
ألجل في 

ملركبا�، �� للحصو7 على �صو7 "�سمالية. Q
7، �� لشرRملنا
على 


لتأجير 

 TQ
TKU ميكن �� يشكل عد� 
لقد"� على تقدمي ضما� فعا7 عقبة كTأ
 Q
لشر متويل  على  للحصو7  تسعى  
لتي  
ملعيشية  
ألسر  �ما� 
معد
�. ففي كثير من 
لبلد
� قد ال تكو� 
أل"	 ضمانا3 فعاالY 3ما 
 �� 
لقضائية  
جلها�  لتقاعس   �� لأل"	  صك   Kجو� لعد� 
باأل"	  
ملطالبة   ، (مثال3 
لقانونية   Kلعقو
  cنفاY عن  
لقانونية 
 Q

لتي سوf حتر� 
ملز
"عني 
لفقر�
لقر	)  K
كعو	 عن عد� سد
 �
من �سيلة كسب سبل معيشتهم. �عليه، فإ� تأجير 
ملعد
لتمويل  
jاطر  منخفضة  طريقة  مينح  
ملز
"عني  ألسر 
لعد�  
حلل  يجد   �� �ميكنه  
ألجل،  
لز"
عية طويلة   �

الستثما"

لضريبية،  
ملز
يا  �يوفر  منه   �Kإلفا
 ميكن   mلذ
 
لضما�   Kجو�
جها�  حتتفظ  �عندما  
ملعني.  بالبلد  
لضر
ئب  قانو�  حسب 
 �� ميكن  
لقر	   K
Kستر
 فإ�   �
ملؤجر 
ألصو7  مبلكية   	

إلقر
��"خص في حالة نشوq مشاكل في 
لسد
K، ألنه  sيكو� �سر

سة "K ��شا"�  للمحاكم.  
لتدخلية   �
Q

إلجر تنب  Dجت ما  غالبا3 
 �

ملعد  �Kستعا
 �مكن  �نه  Yلى   "�K
�Yكو بوليفيا  في  �جريت 
تتطلبها  
لتي  
لسنة  من  شهرين   �� بشهر   sسر�  �
ملؤجر

 vمريكية التينية �خر� �
� ضما� 
لقر	، "غم �نه في بلدKستعا

53. كا� هنا} فرK� zنى من cلك �� كا� 
لفرz ضئيال3

 �خبر تكتسب   �� كذلك   	

إلقر جها�  تستطيع 
بيع  من  ميكنها  مما  تؤجرها،   �
معد �ية   z
�سو في  تخصصية 

ألصو7 
لتي يحصلو� عليها مر� �خرv بأسعا" �على �تكاليف 
cلك،  
خلبر�. فضال3 عن  تلك  لديها  لم تكن  لو  مما  �قل  معامال� 
ميكن �ال حتتا� جها� 
إلقر
	 حتى Yلى بيع 
ألصو7 
ملذكو"�، بل 

3 ما ميكنها تأجيرها Yلى عمالQ �خرين (
إلطا" 4). 
كثير

 �

لبلد في  
النتشا"  
سع � 
لز"
عية   �

ملعد تأجير   �Y

ستخد
ما3  
ألصغر  
لتمويل  مؤسسا�  �تستخدمه  
لنامية 
3 للمعد
� غير 
لز"
عية؛ �مع cلك، ال ينتشر 
ستخد
مه  
متز
يد
 54.�

لبلد تلك  في   �
لصغير 
لز"
عية   �
للمعد بالنسبة 

لتأجير، �"مبا ��K �نظمة  فالضر
ئب �قو
عد 
إلهال} قد ال حتبذ 
� بطئها، ثم � �
ملؤجر �

ملعد �Kستعا

حملاكم Yلى "فع تكاليف 
هزيلة         �سو
قا3   �Kملستعا
  �
للمعد 
لثانوية   z

ألسو تكو�  قد 

(ضعيفة 
لنشا�). 

       "�K�
حملد للتأجير،  
أل�غندية  
لتنمية  متويل  "شركة  قر"� 

أل�غندية) في  
لتنمية  
لتابعة لشركة متويل  
لشركا�   vحدY)

لتقليدية  
لسوz من عملياتها  
خل K Yلى  تنتقل   �� عا� 2002 

ملز
"عني                  لصغا"  بالتأجير  �يضا3  تقو�   ��� 
حلجم،   �
لكبير
�ال" �مريكي من K بقيمة مليو� �(يساعدها في cلك منحة نظير

جهت 
لشركة ��لكن  .(�
لتنمية 
لد�لية باململكة 
ملتحد �"
R�
مشكال� تتعلق بنوعية 
حلافظة، حيث بلغ معد7 
لتأخير عن 

�إلطا� 4  مدغشقر: سيكا! (CECAM): �تاحة خدما� �لتأجير �لتمويلي �ألصغر لألنشطة �لز��عية


ئتمانيا3 في 
ملناطق 
لريفية في مدغشقر، �قد جنحت في 
لتغلب على 
لتحديا�  3 
Kحتا
��Y سيكا� هي شبكة تتكو� من �كثر من 150 بنكا3 محليا3 

لر�سمالية (
إلنتاجية) لألنشطة  �

لشائعة في مجا7 
لتأجير 
لتمويلي 
ألصغر 
لز"
عي. �تعمل خدماتها للتأجير 
لتمويلي 
ألصغر على متويل 
ملعد
 Kقيمة عقو 1800 مستأجر يصل متوسط  للشبكة  كا�   ،2001 عا�  �في  
خلياطة).  (مثل  
ملنزلي  
إلنتا� � 
لريفية،   fحلر
� 
حليو
نا�،  �تربية  
لز"
عية، 

3 �مريكيا3. �قد تفا�K شبكة سيكا� 
ملشكال� 
ملصاحبة للتأجير Yلى صغا" 
ملز
"عني من خال7: 
�ال"K 450 لىY يجا"همY

Qلعمال

� Yنتا� "�K مرنة تناسب K
�7 سد

ستخد
� جد .

جلديد� �كبر مما هو شائع في ترتيبا� 
لتأجير (40 في 
ملائة بدال من 20 في 
ملائة) �
ربو�) للمعد Dفعا� مقدمة (عK طلب .

� تأجيرها بعد 
ستعمالها بدال3 من محا�لة بيعها في �سو
z ثانوية ضعيفة 
لنشا�.KعاY� �
. تأجير 
ملعد
�متابعتهم. �كما قد cكرنا� في موضع �خر من هذ� 
لد"
سة يبد� �� طبيعة  Qلعمال
Yضافة Yلى cلك، تستخد� شبكة سيكا� �ليا� جماعية لتحليل 

الئتمانية 
ملدفوعة باألعضاQ – مثل شبكة سيكا� �تعا�نيا� صغا" 
ملز
"عني في نيبا7 – جتعل لديها 
لرغبة في 
لتصدj mاطر �كبر  �
Kالحتا
�
لتعا�نيا� 

� بذ7 جهوK �كبر لتخفيف 
jاطر) لتلبية 
الحتياجا� 
لتمويلية ألعضائها.�)
       “,Wampfler and Mercoiret, “Microfinance and Producers’ Organizations:Roles and Partnerships in the Context of Liberalization” 2002 :ملصد��
-Agriculture Invest" :لي�
نظر 
لبنك 
لد�
لتحر"") ، 2001،  zكا� في سيا

لشر� "
�Kأل

مبفلر & ميركو
"يت، "
لتمويل 
ألصغر �منظما� 
ملنتجني: �)

لتمويل 
آلجل في ") "Term Financing in Agriculture" :�
ملرجع 
ألساسي لالستثما" في 
لز"
عة")، 2004، �منظمة 
لفا") "ment Sourcebook 2004


لز"
عة")، 2003.
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	لسد	� في عملياتها للتأجير 	لتمويلي 	ألصغر 	لز�	عي ما يقد� 
بثالثة (مثا% 	ملعد% 	لكلي لنسبة 	لتأخير للحافظة �	لبالغة 15 
	لنهاية  في  	لقر-  	ستر�	�  �أل/   55  .2003 عا6  في  	ملائة  في 
	ملعد	8  	ستعا�9  على  	لشركة  قد�9  (كبر   > تأكيد	 تؤكدها 
�تأجيرها Iلى عميل جديد فإنه ميكن 	لتجا�B عن مسألة 	لتأخر 
في 	لسد	� لد�جة معينة. �لكن ال يز	% مستقبل 	لشركة في 

مجا% 	لتأجير 	لتمويلي 	ألصغر يغلفه 	لشك.

بالنسبة جلها8  	إلقر	-  	لتأجير في مقابل  تعتمد جاOبية 
�	لضريبية  	لقانونية  	ألنظمة  على   > كبير	  > 	عتما�	 	إلقر	- 
	ستر�	�  على  	لكبير9  	لقد�9  خال  ما  هذ	  للبلد،  �	حملاسبية 
بالتأجير   Tللبنو 	لتنظيمية  	للو	ئح  تسمح  �قد  	لقر-. 
	لبلد	/  	لتابعة، �في بعض  	لتمويلي فقط من خال% 	لشركا8 
	لتمويلي  	لتأجير  بإمكانية  	لضريبية  	ألنظمة  تضر  	لنامية 
	لقيمة  � ضريبة )  Yأل�با	 	لذين ال يدفعو/ ضر	ئب على  للعمال] 
	لرسمي).56  غير  	لقطا_  عمال]  معظم  bخر،  (مبعنى  	ملضافة 
�	لضريبية  	لقانونية  	ألطر  لتحسني  خطو	8  	تhخذ8  �حيثما 
	ملتعلقة بالتأجير - كما حدj في عد9 بلد	/ في bسيا 	لوسطى 
	لد�لية)-  	لتمويل  (مبساند9 من مؤسسة  	ألخير9  	لسنو	8  في 
	تسع نطاm 	ملما�سة 	تساعا< ملحوظا<، �غم (نه من غير 	لو	ضح 

مقد	� 	لتأجير 	لتمويلي من هذ	 	التسا_.

فعلى سبيل 	ملثا%، (�خل 	لبرملا/ 	أل�Bبكستاني، في 	لنصف 
	ملتعلقة  	لتشريعا8  على  Iصالحا8   ،2002 عا6  من  	لثاني 
للضر	ئب على  	لتأجير مشابهة  	لضر	ئب على  بالتأجير �جعل 
	لقو	نني  على  تغيير	8  �(hحدثت  	لتمويل.  من   rألخر	 	ألشكا% 
بالتأجير.  	خلاصة  	لقو	نني  �على  �	جلمركية  �	لضريبية،  	ملدنية، 
�نتيجة لذلك، لم تعد تخضع مدفوعا8 	لتأجير لضريبة 	لقيمة 
ضريبة  تhفر-  تعد  لم  كذلك  	جلمركية،  �	لرسو6  	ملضافة 
ألغر	-  	ستير	�ها  يتم  	لتي  	ملعد	8  على  	ملضافة  	لقيمة 
	لتي تعتر-  	لعقبا8  	لتأجير – فأBيلت بذلك عقبتا/ من (كبر 
سبيل Iمكانية 	ستمر	� مجا% 	لتأجير. Iضافة Iلى Oلك، يhسمح 
للمؤجرين بخصم 	لفائد9 	ملدفوعة على 	لقر�- 	لتي تhستخد6 
عليه  يحصلو/   uلذ	 	لدخل  من  	لتأجير  لغر-  	ألصو%  لشر	] 
 > 	خلاضع للضريبة. �منذ تفعيل هذw 	لتد	بير منا سوm 	لتأجير منو	
	لتأجير  حافظة  كانت   ،2003 عا6  منتصف  �بحلو%  ملحوظا<. 
بالشركا8 	أل�Bبكية (كبر بنسبة 48 في 	ملائة مما كانت عليه عا6 
	ملائة،  في   30 بنسبة  (كبر  فكانت   Tللبنو بالنسبة  (ما   ،2001

57.mلسو	 wلى هذI /	خل بنكا/ جديد��

�لسـمة �لسا�سة:
 
�لترتيبا� �لتعاقدية تخفض مخاطر �ألسعا�، �تعز

نوعية �إلنتا%، �تساعد على ضما� �لسد��.

Iلى  باستمر	�  	لز�	عي  	|ا%  في  	لنشطة  	إلقر	-  جها8  سعت 
صغا�  يستطيع  ال  	لتي  	لز�	عي  لإلنتا{  	ملالBمة  	�اطر  تخفيف 
	ملز	�عني 	لتحكم في كثير منها بغض 	لنظر عن مها�	تهم. �بعض 
Iلخ).  �	ألعاصير،  (	جلفا�،  	لطبيعية   j�	لكو	 تفرضها  	�اطر   wهذ
�بعضها يتمثل في (منا� 	ألحو	% 	جلوية 	ملوسمية 	لتي تتغير من عا6 
�ما  	حلشر	8،  �	نتشا�  �توقيتها،  	ملتاحة   wمليا	 مقد	�  �تغيِّر  bخر  Iلى 
مثل  فقط،  نسبيا<  فيه  	لتحكم  ميكن  	�اطر  �بعض  	حملاصيل.  تغله 
�	ألسمد9 �توقيت (نشطة �B	عية معينة (	لز�_، �	حلصا�،  ��نوعية 	لبذ

�ما Iلى Oلك).

�لتعقيد�� ��الئتمانا� ��لعقو� �لز��عية

 /)  - 	إلنتا{  لتعقيد مخاطر   > نظر	  – 	إلقر	-  كثير من جها8  يشعر 
تلقي  مجر�  من   > كثير	 (كبر  مساند9  Iلى  يحتاجو/  	ملز	�عني  صغا� 
�تقد6  معقد.  محصو%  بإنتا{  يضطلعو/  كانو	   	OI خاصة   ،-�قر
جها8 	إلقر	- هذw 	ملساعد9 	لفنية �	ألنو	_ 	ألخرr من 	ملساندI 9لى 
	ملز	�عني مباشرI ،9ما ألنهم يسعو/ لتحسني 	ملما�سا8 	لز�	عية في 
	حملصو%  غلة  من  (�نى  حد  لضما/   �) متكامل  تنمية  برنامج  Iطا� 

�نوعية 	لسلع للتجهيز (� إلعا�9 	لبيع.

�إلقر�/ �لتقليد1 ألغر�/ �ألنشطة �لز��عية

 -�	لقر 	لنامية معظم  	لبلد	/  (كثر  في  	ملز	�عني  (سر  تتلقى 
� مؤسسا8 	لتمويل 	ألصغر بل من ) Tلبنو	عية ليس من 	لز�	
	لصناعا8  �(صحا�  	لتجا�،  	لز�	عية:  	لتجا�ية  	ألعما% 
 mلسو	في نظا6  rألخر	لفاعلة 	جلها8 	�	لتجهيزية، �	ملصد�ين، 
/ 	ملنتج.  �هذw 	ألنشطة ليست بجهاI 8قر	- تقليدية I OIنها 
مجا%  في  تعمل  �ال  مالية  مؤسسا8  ليست   %�	أل 	ملقا6  في 
تhقر-  (نها   rسو  jيحد �ما  لها.  �ئيسي  كنشا�  	إلقر	- 
لتوليد مصد� Iضافي   �) 	ملز	�عني)  bخر  (حد  يقر-  (لن  للحاجة 
� نوعا< ) > للدخل. �قد يكو/ 	ئتما/ 	ألعما% 	لتجا�ية 	لز�	عية نقد	
�	ألسمد9).  ��	لبذ �B	عية مثل  (معظمه في شكل مستلزما8 
�يتكو/ ما يناهز ثالثة (�با_ قر�- 	لتجا� في Iقليم 	لسند في 
 ،��بذ (كثرها   – نوعية   -�قر من  	ملثا%،  سبيل  على  باكستا/، 
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�"سمد�، �مبيد�� حشرية.58 �يرتبط �الئتما� في نظا� �لسو�/ 
�لترتيبا�  طو#  يوضح  حيث  باملعامال�،  �ثيقا,  �1تباطا,  �ملنتج 
�الئتمانية �لنمطية: تتر��? من بضعة "يا� فقط (للمخز�� �لذ6 
(بالنسبة  بأكمله  �لز�1عة  موسم  Hلى  ��لتجا1)   ��K1ملو� يتيحه 

الئتما� �ملستلزما� �لز�1عية �ملتا? للمنتجني).

"مريكا �جلنوبية  �لر�ئد� في  �لز�1عية  �لتجا1ية  تRقد1َّ �ألعما# 
"نها "تاحت حو�لي 91 مليو� �Kال1 "مريكي في صو1� �ئتما� ألكثر 
من 530 "لف "سر� من "سر �ملز�1عني خال# �لفتر� 2001 - 2003. 59 
�يقد� كل "1بعة من خمسة مضا1` من مضا1` �أل1_ في �لهند 
�ألغذية  منظمة  "جرتها  �لتي  �الستقصائية  �لد�1سة  شملتها 
لتغطية  للمز�1عني  لفة)  Rس) مالية  مقدما�  (�لفا�)  ��لز�1عة 
ما  �لترتيبا�   gهذ مثل  �تغطي  �لز�1عية؛  �ملستلزما�  تكاليف 
يقر` من نصف �لقيمة �إلجمالية للمحصو#. �قد مير1 "صحا` 
�ليس  �لتجا1،  خال#  من   nلقر�� "يضا,  �لتجهيزية  �لصناعا� 
��لذين  �لهند  في  �أل1_  جتا1  ثلثا  �يتاجر  �ملز�1عني.  Hلى  مباشر� 
 pسا" على  �لفا�  ملنظمة  �الستقصائية  �لد�1سة  شملتهم 

�لعمولة، بتمويل من "صحا` �ملضا1`.60

�"صحا`  �لتجهيزية  �لصناعا�  �"صحا`  �لتجا1  يقلل 
 rإلنتا� مخاطر  من   Kألفر���  sألخر� �لز�1عية  �لتجا1ية  �ألعما# 
��لتشغيل �ملرتبطة باإلقر�H nلى �ملز�1عني بربط �لقر�n بإتاحة 
�ملشو1� �لفنية (مثل ما يتعلق باستخد�� �ملستلزما� �لز�1عية "� 
مطالب  لتلبية  _�1عتها  متكن  �لتي   sألخر� �حملاصيل  هي  مبا 
(�لبذ�1،  �ملالئمة  للمستلزما�  _منيا,   zمو�� بتقدمي   �" �لسو�)، 
"كثر.   �" عا�  �ملز�1عني على مد�1  ببنا{ عالقا� مع   �" ��ألسمد�)، 
مما1سة  �هي  الحقا,،  �حملصو#  ببيع   nلقر�� �لكثير��  يربط  كما 
يطلق عليها �لعقو� �ملتر�بطة �� �ملتصلة ألنها تتيح �ملستلزما� 
�لز�1عية كائتما� يؤسس على �حلصاK �ملتوقع للمقترn. �ميكن 
ألنه  �الئتما�  بإتاحة  �ملتعلقة  �لتشغيل  تكاليف  تنخفض   �"
يRدمج في معامال� شر�{ �حملصو# �تو1يد �ملستلزما� �لتي تعقد 
مع �ملز�1عني، ��لتي قد تتمتع �ألعما# �لتجا1ية �لز�1عية �ملعنية 
�مر�فق  �بوكال{،  (كا�ا_�)،  قائمة  ماKية  "ساسية  بنية  مبر�فق 
للصناعا� �لتجهيزية، �"نظمة تكنولوجيا �ملعلوما�، �شبكا� 

�ملز�1عني، �معرفة �لسو�.  

	لز�	عة 	لتعاقدية

تنافسية،  تصدير  "سو��  في  عديد�  _�1عية  صناعا�  تشا�1 
��� مطالب  "� في "سو�� �طنية  بعضها مبعايير Kخو# عالية، 
متز�يد�، �لهذ� تتطلب هذg �لصناعا� سيطر� "كبر على حجم 
في  �لز�1عية  �حملاصيل  مشتر�  يتطلبه  مما  �نوعيته  منتجها 
�لصناعا�  "صحا`  يتيح  �ملثا#،  سبيل  فعلى  �حمللية.   �ألسو�� 
Hلى  ينتمو�  �لذين  �آلخر��  ��ملشتر��  �جلملة،  �جتا1  �لتجهيزية، 
صو1�  في  _�1عية  مستلزما�  �ألسو��  من  متنوعة  مجموعة 
�ملز�1عني   rنتاH ضما�  في  للمساعد�  نوعا,)   �"  , (نقد�  nقر�
 gيربطو� هذ ما   , �هم كثير� بنوعية �كمية كافية،  للمحصو# 

�لقر�n باتفاقيا� شر�{.61

�الئتما�  من  1سمي  نو�  هي   gهذ "�لتعاقدية"  ��لز�1عة 
مدفوعا�  �يتم خصم  �لز�1عية.  �لتجا1ية  �ألعما#  تتيحه  �لذ6 
�ملز��1  يبيع  عندما  �لز�1عية  �ملستلزما�  (�ئتما�)   nقر  Kسد�
�حملصو#. �قد تطو�1 �لز�1عة �لتعاقدية كاستجابة من �لقطا� 
�خلا� لالهتماما� �ملتعلقة بالنوعية ��لكمية. �قامت شركا� 
���ا_1،  �أللبا�  �مز��1  ��لسكر،  �لنب  �مصانع  ��لبذ�1،  �لتبغ 
ن يشتر�� باجلملة للتو1يد Hلى محال�  �محالج �لقطن، �حتى م�
�لسوبر ما1كت بتطوير صفقا� جتمع عناصر �ملساعد� �لفنية، 
�ألسعا1،  �لتسويقية، �ضمانا�  ��ملساعد�  �ملستلزما�،  �Hتاحة 
��لتمويل كوسيلة لضما� تو1يد كمية �نوعية كافية من منتج 
محدK (�إلطا1 5). �من خال# Hقامة عالقا� تعاقدية مع �ملز�1عني، 
�هي  �حملصو#،   �Kيا_ بر�مج  (شاملة  �لتعاقدية  �لز�1عة  من شأ� 
تخفيض  �لرسمي)  بالطابع   , "خذ� �لتعاقدية  �لز�1عة  "نو��  "كثر 
�ملتعاقد  �ملقد�1  ببيع جز{ من  �ملز�1عو�  يقو�  ��اطر، حيث   gهذ

عليه Hلى مشترين �خرين.

 – �لتجا1  �ئتما�  مقابل  في   – �لتعاقدية  �لز�1عة  �تعتبر 
�لذ6  �الئتما�  "شكا#  بني  من  شيوعا,  �ألكثر  �الئتما�  مبثابة 
�ملز�1عني في "جز�{ من  �لقطا� �خلا� لصغا1  متنحه شركا� 
تنفذ  �ملثا#،  سبيل  فعلى  �جنوبها.  �ألفريقية  �لقا1�  شر� 
�ئتما�  خطة  خاصة)  (شركة  �لكينية  �لشا6  تنمية  �كالة 
"سمد� تشمسل "كثر من 400 "لف من صغا1 �ملز�1عني تدفع 
�لسنة.62 في  "مريكي  �Kال1  مليو�   15.5 قيمته  ما  Hليهم 
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�إلطا� 5 كوستا�يكا: هو�تيفر�تي � "سي �� يو": �لز��عة �لتعاقدية بو�سطة سلسلة محال
 سوبرما�كت

متتلك كو�بو�+سيو* &' سوبرميركا&�$ يونيد�$ (سي %$ يو)، �هي سلسلة محال� سوبر ما�كت مقرها في كوستا�يكا، برنامجا� تد�يبيا� �مساعد� فنية 
فو+كهها  شر+/  في  (هو�تيفر�تي)  +جلملة  جتا��  في  تعمل  شركة  على  تعتمد  �هي  �+لسالمة.  للنوعية  >على  معايير  +عتما&  على  مو�يديها  ملساعد� 
�خضر�+تها +لطاNجة. �حتى عاM 1990 كا* معظم مو�&' هو�تيفر�تي جتا� جملة تقليديني؛ �لكن حني بد>� في طلب كميا� >كبر من +حملاصيل <+� +لنوعية 
+ملو�&ين  +ملائة من هؤال/  +لتعبئة �+لتغليف). �تتكو* نسبة سبعني في  +ملز+�عني �+لعاملني في  ِّ& مفضل (من  +ملوحد� قامت بتطوير شبكة من 200 مو�
+ملفضلني من صغا� +ملز+�عني، �غم >* 80 في +ملائة من +لكمية +لتي تشتريها هو�تيفر�تي ينتجها +لعاملو* في +لتعبئة �+لتغليف (+لذين يدمجو* �ظيفة 

+ملنتجني +لز�+عيني).

�تعمل شركة هو�تيفر�تي بنهج �ثيق مع هؤال/ +ملنتجني +لز�+عيني حيث تتيح لهم +لتمويل �+ملساعد� +لفنية في مرحلة +إلنتاb �بعد +حلصا&، �مو+& +لتعبئة 
�+لتغليف +لتي يحتاجونها. �في +ملقابل، يوقع +ملز+�عو* على عقو& يلتزمو* فيها ببيع كمية متفق عليها من +حملصوk %لى هو�تيفر�تي. �يحد& كل عقد تقوميا� 
%نتاجيا� �+لكمية �+لنوعية +ملطلوبة للمحصوk، كما >نه يربط كل محصوk بنظاM +لبا� كو& (bar code).  �يقوM +ملشتر�* +مليد+نيو* �+ملهندسو* +لز�+عيو* 
+لتابعو* لشركة هو�تيفر�تي بزيا�� +ملو�&ين ملتابعة تقا�مي +حملاصيل �مما�سا� +إلنتاb. %ضافة %لى <لك، تعمل �حدتها لتأكيد +جلو&� على %نفا< معايير +لنوعية 
+نخفضت  <لك،  عن  +لتقليديني. فضال�  +جلملة  جتا�  من  +لز�+عية  من سلعها  +ملائة  في   15 حو+لي  %ال  +حلالي  +لوقت  في  هو�تيفر�تي  تشتر'  �ال  �+لسالمة. 

� النخفا{ +خلسائر �+لفاقد في +ملنتج +لذ' حتسنت نوعيته. +لتكاليف بسبب نظاM +ملو�& +ملفضل بنسبة تقا�� 40 في +ملائة نظر+

(>لفا�+&� & كا�ميل، "+لنمو +لسريع حملال� +لسوبر ما�كت في   “,Alvarado and Charmel, “The Rapid Rise of Supermarkets in Costa Rica :ملصد��
كوستا�يكا")، 2002، �+نظر  (بير&يجيه ��خر�*، "منو محال� +لسوبر ما�كت في >مريكا +لوسطى")، 2003

�يوجد 200 >لف من صغا� +ملنتجني +لز�+عيني (outgrowers) في 
على  >يضا�  بها  +لتبغ  قطا�  يرتكز  كما  بكينيا،  +لسكر  صناعة 
في  �+لقطن  +لتبغ  شركا�  >تاحت  كذلك،  +لتعاقدية.  +لز�+عة 
شكل  في  >مريكي  &�ال�  مليوني�  بحو+لي  +ئتمانا�  موN+مبيق 
>صحا�  من  >لف   270 بحو+لي  ي�قد�  ما  %لى  �N+عية  مستلزما� 

+حلياN+� +لصغير� >ثنا/ موسم 2002-2003. 63

حتديا
 �لترتيبا
 �لتعاقدية
%* +نتشا� +ئتما* +ألعماk +لتجا�ية +لز�+عية �ما يبد� >نه قد سد� 
� من "+لفجو�" +لتي خلفها في عد& من +لبلد+* +لنقص� في  كثير+
متويل +ألنشطة +لز�+عية من جانب +جلها� +ملانحة %ال %نه يتصف 
تتيح  +لز�+عية  +لتجا�ية   kفاألعما >ساسية.  قصو�  بأ�جه 
مجموعة محد�&� من +أل&�+� +ملالية +لتي تتكو* بصفة �ئيسية 
لفة) قصير� +ألجل من  من قر�{ موسمية �&فعا� مقدمة (س�
>جل محاصيل �ئيسية معينة.64 كما >نه ال توجد في كثير من 
بلغت،  قد  +لفائد�  >سعا�   *< مع  صريحة،  فائد�  >سعا�  +حلاال� 
لقر�{  +لشهر  في  +ملائة  في   5 حو+لي  +لتقا�ير،  لبعض  �فقا� 
+لفلبني.65  في  +ملز+�عني  %لى   Nأل�+ جتا�  قدمها  +لتي  +ملستلزما� 
منهم  +ملتوقع  كا*  فلرمبا  فائد�  ألسعا�  +ملز+�عني  &فع  من  �بدال� 

قبوk خصوما� في +ألسعا� +لتي ت�دفع لهم لقا/ محصولهم.

�+ملشتر�*  +لز�+عية  +لتجا�ية   kألعما+ من  +لعديد  يفضل  قد 
+ملنفر&�* >ال ي�ضطر�+ %لى بيع مستلزما� �N+عية على +حلسا�، كما 
>نهم يفتقر�* %لى مها�+� تسعير +الئتما* ��صد¦ (�هي مها�+� 
+ملشتر�*  يتيح  ما   � �كثير+ +حلقيقية).  +ملالية  +ملؤسسا�  متتلكها 
كمية  على   kحلصو+ لتأمني  ببساطة  +حلسا�  على  +ملستلزما� 
في  +لنقص  لتغطية   �< مناسبة،  نوعية   '>  kمحصو من  كافية 
+ملو�&ين).  �< +لتجا�  (مثل  لعمالئهم  +ملوسمية  +لنقدية  +لتدفقا� 

+لضر��ية  للمحاصيل  بالنسبة  +خليا�  هذ+  يصلح  ال  �قد 
 �< +ملو�&ين  من  كبير  بعد&  تتمتع  +لتي  +ألسو+§  في  +ألساسية 
�كال/ +لتسويق، >� في +حلاال� +لتي تصعب فيها مر+قبة +جلو&�. 
 kألعما+ مع  ��+بط  �جو&  فإ*  الحقا�،  سنناقشه  �كما  �لكن، 
+لتجا�ية +لز�+عية قد يتيح ملؤسسا� +لتمويل +ألصغر %مكانية 
حيوية للولوb %لى >سو+§ كبير� غير مستغلة �ثرية بالعمال/ 

+حملتملني.

مما�سا�  عن  تنتج  +لتي  +ملعايير  توحيد  ملتطلبا�  ميكن 
+ملشترين كثير' +لطلب بصفة متز+يد� >* تتسبب في خسا�� 
+الئتما* +لذ' يقدمه +ملشتر�* �بالتالي تهميش صغا� +ملز+�عني. 
� من  فعلى سبيل +ملثاk، في حني يعتبر +ملز+�عو* >* كونهم جز/+
+لشبكة +لتي تشترª منها شركة هو�تيفر�تي +حملصوk (+نظر 
يو+جهو*  +ملز+�عني  صغا�  فإ*  بالفائد�،  عليهم  يعو&   (5 +إلطا� 
�+لنوعية،  +لكمية،  مبتطلبا�  +لوفا/  في  صعوبة  >كثر  >�قاتا� 
+ملعامال�،  تكاليف  �تخفيض  +»اطر  �لتخفيف  �+لتوقيت. 
تسعى هو�تيفر�تي %لى حتقيق معدk &��+* منخفض ¬موعة 
+ملز+�عني  فإ*  �باملثل،  معها.  +ملتعاملني  +لز�+عيني  +ملنتجني 
من  يقلل  ألنه  �+عها  �N مجموعة  ضمن  +لبقا/  على  حريصو* 
+»اطر +لتي يتعرضو* لها في +إلنتاb �+لتسويق، %< %نهم يتلقو* 
+ملناسب، �+ملشو�+�  +لوقت  +لز�+عية +لضر��ية في  +ملستلزما� 
+جليد� حوk كيفية +ستخد+مها، �سوقا� مضمونة ملنتجاتهم. 
+لوفا/  في  يخفقو*  +لذين  +ملز+�عو*  يتعر{  ال  <لك،  عن  فضال� 
+ملبيد+�   M+ستخد+ في  %فر+طهم  بسبب   ، (مثال� باملعايير 
تد�يبا�  نحو*  مي� �لكنهم  مباشر�  جتنيبهم  %لى  +حلشرية) 
ال  هذ+،  ��غم  +ملطلوبة.  +ملعايير  من حتقيق  للتمكن  �مساعد� 
 *+��&  kلى معد% تؤ&'   bإلنتا+� +لعالية  +لنوعية  تز+k متطلبا� 

كبير نسبيا� بني +ملنتجني +لز�+عني +ألقل حجما� �+ألقل �سملة.
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عن  �لز��عية  �لتجا�ية   �ألعما �صحا�  �يضا�  �حجم  �مبا 
+تاحة �الئتما) +*� كا) �الحتيا محتمال� عند تعامل �ملوظفني مع 
متابعة  �0نظمة  �ملناسبة  �ملعلوما5  +لى  �الفتقا�  0عند   ،�ألمو�
�ضطال;  0عند  �الئتما))،  +تاحة   ?��@+ تصعب  (بحيث   Eلعمال�
�لتجا�ية   �ألعما �صحا�  (لغير  جانبي  بيع  بعمليا5  �ملز��عني 
�لتجا�ية   �ألعما شركا5   Kحد+ �نتا�   ، فمثال�  .(Eهؤال �لز��عية 
�لز��عية �لر�ئد? في مو�Tمبيق في مجا تسويق �لصا@��5 �حلذ� 
من +تاحة �ملستلزما5 �لز��عية كائتما) بعد جتربة *لك لفتر? من 
 Eلزما). 0هي �آل) ال تتعامل في �لز��عة �لتعاقدية، بل تفضل شر��
� من شبكة من مو�قع �لشر�E �ملتصلة مبستو@عا5.  �حملاصيل نقد�
0قالت هذ[ �لشركة +) �إل@��? �لفعالة اللز��عة �لتعاقدية �مر في 
خدما5  0ضعف  �لعقو@،  +نفا*  لضعف  نظر��  �لصعوبة  غاية 
بني  �لفسا@   E�0ستشر� بالنقل،  �خلاصة  �ألساسية  �لبنية 
�ملسئولني عن شر�E �حملاصيل لها عند تد�0 �ألمو�، 0قلة خيا��5 
�جلانبي.  �لبيع  من  نفسها  بحماية  يتعلق  فيما  �لقانو)  تطبيق 
 fنتا+ في  تتخصص  �لتي  �لهولندية  "شيتا"  شركة  00جد5 
 j0لفلفل �ألحمر (�حللو) �) �لتحديا5 �ملتعلقة بالعمليا5 في مال�
�T0مبيا (سوE حالة �لطرk، 0تشتت �ملنتجني، �0فتقا� �ملز��عني في 
تكاليف  ��تفا;  +لى   5@� �خلبر?)  +لى  �لتجا�ية  �لز��عة   مجا
�لتشغيل بد�جة �على مما توقعته، ففشلت خطتها �لتجريبية 

للز��عة �لتعاقدية في موسم 2003-2002 في كال �لبلدين.66

�بط �ألعما� �لتجا�ية �لز��عية بالتمويل �ألصغر 
ج �لناشئة لألنشطة �لز��عية: �لن�ه�

�ملقدمة  �ملتخصصة  �0جلها5  �ملالية  �ملؤسسا5  �مبا كا) مبقد�0 
خلدما5 �لتمويل �ألصغر �) تستفيد� من �إلمكانا5 �لهائلة �لتي 
صو�?  في  �ملز��عني  لصغا�  �لز��عية  �لتجا�ية   �ألعما تتيحها 
بينما   ،kلنطا� �00سعة  منخفضة  تكلفة   5�* مالية  خدما5 
تعوst عن �نو�; �لقصو� �لتي *كرناها rنفا�. فاملؤسسا5 �ملالية 
متتلك �خلبر? �0ألنظمة �0لتكنولوجيا �ملطلوبة لتقدمي مجموعة 
�0ملعلوما5  �ألسعا�،   wبوضو تتمتع  �لتي  �ملالية  �أل@5�0  من 
�لفعالة؛  (�0ملتابعة)  �لرصد  �0نظمة  �ملز��عني،  أل0ضا;  �ملالئمة 
معرفة  �لز��عية  �لتجا�ية   �ألعما متتلك  �آلخر،  �جلانب  0على 
�لعمالE كل على حد?، �0حملاصيل، �0ألسعا�، �0ألسو�k.  +ضافة +لى 
*لك، لهذ[ �ألعما بالفعل شبكا5 لتوTيع �ملستلزما5 �لز��عية 
من  �لسد�@)  (0مدفوعا5   �حملصو 0جمع  �الئتما))  فيها  (مبا 
�ملز��عني – شبكا5 لرمبا كانت �كثر كثافة من شبكا5 �لفر0; �0 

rليا5 �لتقدمي �ألخرK �لتي للمؤسسا5 �ملالية.

+*� حلت مؤسسة مالية ببساطة محل عمل جتا���T jعي 
كجهة مقدمة لالئتما) �لز��عي 0لم يكن هنا} �j ��تباz مع ما 
+لى   �0لدخو �ملشو�?،  تقدمي  +مكانية  من   jلتجا�� �لعمل  لهذ� 
+مكانية  �لز��عية فحينئذ تضيع  �ملستلزما5  0معرفة   ،kألسو��
 ،خفض �لتكاليف �0حلد من مخاطر �لتشغيل.67 0على �ية حا
�لفرصة  �ملالية  �ملؤسسا5  متنح  ناشئة  نهج  عد?  هنا} 
�الئتما)  في  �لز��عية  �لتجا�ية   �ألعما خبر�5  من  لالستفا@? 
�خلدما5   f*منا من  �الستفا@?  فرصة   �ألعما هذ[  كذلك  0متنح 
�ملالية. 0ال يز� بعض هذ[ �لنهج في طو� �لتطو�، كما �) عملية 
ج rخذ? في �لتطو� – تتيح نظر�5 متعمقة  �لتعلtم – بينما �لن�ه�

0قيtمة للمؤسسا5 �ملالية �لتي ترغب في �عتما@ها.

�ملؤسسا, �ملالية +' موظفو$ �لقر'& �ملعنيو$ بالعقو! 

+' �لوسطا2 �آلخر'$

�0صدهم  �ملز��عني  من   Eلعمال�  Eبانتقا  Eلوسطا�  Eهؤال يقو� 
�خلدما5  على   �حلصو على  قد�تهم  من  0بالتأكد  0متابعتهم 
�0ملستلزما5 من �ملشترين �0ملو�@ين في مجا �ألعما �لتجا�ية 
هذ�   "Banco Wiese" 0يس  بانكو  بنك  �ستخد�  0قد  �لز��عية. 
سوليد��يد�@"         �+  j+ "سي  منظمة  0عملت  بير0.  في   f*لنمو�
( منظمة غير حكومية) كوكيل (�0 0سيط) لبانكو 0يس تختا� له 
من  بالقر�  ثالثة   0� �ثنني  مز��عني�  منها  كل  تضم  مجموعا5 
بعضهم بعضا� 0تقد� لها �ملساعد? �لفنية.68 فيتيح بانكو 0يس 
�لقرs0 0حتصل سوليد��يد�@ على عمولة قد�ها 2.5 في �ملائة عن 
�لناجح.  �لسد�@  حالة  في  �ملائة  في   1.5 +لى  +ضافة   sقر كل 
�0تسم هذ� �لترتيب بأ@�E ��ئع في �لسد�@، �0صبح لدK بانكو 0يس 
بحلو عا� 1998 حافظة قائمة بهذ[ �لقرs0 تتعدK 3 مليو) 

@0ال� �مريكي.69

�خلدما, �ملرتبطة بني �ملؤسسا, �ملالية '�ألعما� 
�لتجا�ية �لز��عية

يحصل �ملز��; 0فق هذ� �لنهج على قرs من �لبنك �0 �ملؤسسة 
�ملالية 0يتم خصم مبلغ �لسد�@ من �لسعر �لذj يدفعه �لعمل 
�لعمل  يوفر  0قد  �ملز��;.   محصو نظير  في  �لز��عي   jلتجا��
�لتجا�j �لز��عي �يضا� �ملستلزما5 �0ملشو�? للمز��; �0 قد يتيح 
 jلذ� �لثالثي   f*لنمو� في  كما  ثالث،  طر��  �ملستلزما5  هذ[ 
تدير  �0لتي   (MSSL) شابهالبه  ماهيند��  شركة  تعتمد[ 
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�إلطا� 6 �لهند: ماهيند�� شابهالبه: �بط �لبنو� ��ألعما� �لتجا�ية �لز��عية ��حد� �جلها� �ملقدمة للمستلزما� �لز��عية

#+ شركة ماهيند�� شابهالبه (MSSL) جز% من #مبر�طو�ية شركة مهايند�� �مهايند�� (ثالث �كبر شركة تصنيع جر���� في �لعالم)، �هي تدير مر�كز 
�لقر/ كمحال� شاملة  �المتيا8 �ألصغر على صعيد  �ملر�كز ��حد�� حقو;  �تعمل هذ<  �لهند.  �نحا%  �لتجا�ية في شتى  �لز��عية  �ألنشطة   Fمساند
 ،Hتأجير �ملعد�� �ملتخصصة (للحصا�لفنية � Fملساعد�� N�على �لقر Oكثرهم من مز��عي �أل�8) �حلصو��متعدFH �خلدما� حيث يستطيع �ملز��عو+ (
�لف ��بية               100� (Wمريكيا� W �فالحة �أل�N، �غيرها) �شر�% �لبذ�� ��ملستلزما� �لز��عية �ألخر/.  �يتر��] �لقرN ما بني 15 �لف ��بية (حو�لي H 350�ال��

(حو�لي b 3الH a�ال� �مريكي) للموسم، بينما يصل �لقرN �ملتوسط #لى مبلغ يتجا�H 500 8�ال� �مريكي بقليل فقط.
تقوk شركة ماهيند�� شابهالبه بتسهيل حصوO �ملز��عني على �الئتما+ بأ+ تعمل كوكيل للبنوi (مبا فيها بنك "fb سي fb سي fb" (ICICI) – ثاني �كبر 
بنك في �لهند) �بالتوصية بأ+ تتيح �لبنوi قر�ضاW للمز��عني �لذين تقدk لهم خدما� �خر/. �يشا�i �ملشتر�+ من �ألعماO �لتجا�ية �لز��عية �يضاW في 
هذ� �لنموpq باتفاقية ثالثية تقوk مبوجبها شركة ماهيند�� شابهالبه بالتوصية بعميل للحصوO على �ئتما+ من بنك "fb سي fb سي fb" ثم يتلقى 
ببيع محصوله ألحد  �لتعهد  بعد  ماهيند�� شابهالبه  من شركة   ("fb fb سي  ("fb سي  �لبنك  �ئتما+  مبوجب  �لز��عية  �ملستلزما�   (sز��tمل�) �لعميل 
�ملشترين. �يقوk هذ� �ملشترf بتسديد �لقرN في نهاية �ملوسم من حصيلة بيع #نتاp �ملز��s. �حتصل ماهيند�� شابهالبه على 1.5 في �ملائة من قيمة 
W من منافذ شركة ماهيند��  �لقرN نظير جتهيز< ��إلشر�a عليه، شريطة �+ يtسدH �لقرN. �في ���ئل عاk 2004، كا+ يستخدk هذ� �لترتيب 45 منفذ�

شابهالبه تخدk 5600 عميل نشط.
�ملصد�: (هيس، "�خلدما� �ملالية �ملبتكرF للهند")، 2002؛ ��يضاW �ملر�سال� بني �ملؤلف (بير{) �كير�{ فاخا�يا �ئيس شركة ماهيند�� شابهالبه، 2003؛ 

بيانا� ��موعة �الستشا�ية ملساعدF �لفقر�%.

شبكة تضم مر�كز تقدمي خدما� ��8عية في كافة ��جا% �لهند    
(�إلطا� 6).

 fb" بنك�بني شركة ماهيند�� شابهالبه  fيقلل �لترتيب �لذ
سي fb سي fb" ��ملشترين من �ألعماO �لتجا�ية �لز��عية ��ملوضح 
في �إلطا� 6 من مخاطر �لتشغيل بالنسبة جلها� �إلقر�N من 

:Oخال
نوعية �خلدما� ��ملستلزما� �لز��عية �لتي تتيحها �لشركة 

للمز��عني
كانت   �q# ما  تقرير  في  (�ملز��عني)  للعمال%  �لشركة  معرفة 

N�على قر Oستوصي بهم للحصو
#قامة صال� مع �ملشترين

#+ هذ� �لنوs من �لترتيبا� يقلل �يضاW من مخاطر �لعمليا� 
  FH�حملد�  Fلقد�� �يزيد من  للمز��عني،  بالنسبة  بالسو;  �ملرتبطة 

لصغا� �ملز��عني في �حلصوO على فر� جيدF في �ألسو�;.

 +� #لى  qلك  مع  شابهالبه  ماهيند��  شركة  خلصت  �قد 
�لتو�صل مع �لبنوi نيابة عن �لعمال% �لفرHيني ميكن �+ يزيد من 
 pqمنو  Hعتما� على  �آل+  تعمل  فهي  لذلك،  �نتيجة  تكاليفها. 
بديل تقوk �لبنوi مبوجبه بتقدمي �لقر�N ملر�كز �خلدمة �لتابعة 
 kتقو ثم   ،(Fمباشر �ملز��عني  #لى  تقدميها  من   Wبدال) للشركة 
�لشركة بإتاحة �لقر�N للمز��عني لشر�% �ملستلزما� �لز��عية. 
�لعمليا�  مخاطر  تقليل  في   pqلنمو� هذ�  يستمر   +� �ينبغي 

�يضاW للمز��عني.� Nبالنسبة جلها� �إلقر�

�ألعما� �لتجا�ية �لز��عية �شركا� �لتمويل
#+ �ملشترين ��ملو�Hين حني ينشئو+ شركا� متويل يتمكنو+ من #تاحة 
�على   Wختصاصا� �كثر  بطر;  �لز��عية  باملستلزما�  �خلا�  �الئتما+ 
نطا; ��سع. �ميكن �بط �لبطاقا� �لذكية �� �الئتمانية بنقا� �لبيع 
�حلسا�).  (على  �الئتمانية  �ملعامال�  تسهيل  من  ملزيد  �لطرفية70 

في عاk 1987، قامت شركة تريسا+ (Trisan) (�لتي تعمل في 
جتا�F �لكيما�يا� �لز��عية باجلملة) بكوستا�يكا بتقدمي برنامج 
�لتابعة  �لتمويل  7) عن طريق شركة  (�إلطا�  �ئتمانية  بطاقا� 
�قل تكلفة للعمال% (�ملز��عني �جتا�  )N�لها إلتاحة �ئتمانا� (قر

�لتجزئة).
�عتما3 �ألعما� �لتجا�ية �لز��عية (�تكييفها) ألساليب 

�لتمويل �ألصغر من ;جل حتسني معدال� �لسد�3
تتصد/   +� �لز��عية  �لتجا�ية   Oألعما� بإمكا+  بأ+  �لشو�هد  توحي 
فعلته  ما  تفعل  بأ+  جتابهها  �لتي  ��لعمليا�   Hلسد�� لتحديا� 
قامت  حني  �لز��عية  �ألنشطة  لتمويل  �ملقدمة  �لتقليدية  �جلها� 
بتحسني معدال� �لسد�H باستخال� �H�{ من مؤسسا� �لتمويل 
�خلا�   sبالقطا �لتعاقدية  �لز��عة  بر�مج  بعض  �تشجع  �ألصغر. 
مؤسسا�  تتبعه  ملا  مماثلة  �ساليب   pبانتها  Hلسد�� على  �لعمال% 
�لتمويل �ألصغر: �اللتز�k �ملشترi للمجموعة، �Hقة �لرصد ��ملتابعة، 

.Nملقتر�� Nبنا% ثقة قوية بني �ملقر�
�لشركا�   Nنهو في  �لنهج  لهذ�  �خر/   Fصو� �تتمثل 
�ألصغر  �لتمويل   Oمجا في  تخصصية  بخبر��  تتمتع  �لتي 
 Oئتما+، لصالح �ألعما� F��H# نظمة��f تدير  ،Fبعمليا� مساند
�لتجا�ية �لز��عية. �تستطيع هذ< �لشركا� كذلك �+ تعز8 من 
��H% �حلو�فظ �الئتمانية لألعماO �لتجا�ية �لز��عية �تسهل من 
ضعيفة،   Hجلهو� بهذ<   Fخلبر�  Oتز� ال  �لكن،  نطاقها.  توسيع 

�يبقى هذ� �لفرN بال #ثبا�.

تكوين صغا� �ملز��عني للمجموعا� ��لر�بطا� لتحسني 
�لقد�D على �حلصو� على �الئتمانا�

لرمبا كا+ �ماk صغا� �ملز��عني �� �ملز��عني في �ملناطق �لنائية خيا��� 
قليلة تتعلق باألسو�;؛ فهم يعتمد�+ على قلة من �لتجا� �لذين 
ال  لرمبا   �� �الئتما+؛  على   Oللحصو مو�تية  غير   Wطا�شر يضعو+ 
�ملنتجا�. �سو�;  في  �الئتما+  على   Oحلصو� �لبتة  يستطيعو+ 
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�إلطا� 7 كوستا�يكا: فينانسيير� تريسا�: شركة تو�يد تؤسس شركة متويل

�لتي تعمل في جتا�$ �لكيما#يا" �لز��عية باجلملة) بكوستا�يكا في عا� 1987 بتأسيس شركة متويل إلتاحة متويل �سر� ) )Trisanقامت شركة تريسا' (
#��خص للمز��عني #جتا� �لتجزئة. #طو�" شركة فنانيسيير� تريسا' برنامج بطاقا" �ئتما' (�طلق أل#4 مر$ عا� 1992) لتجا� �لتجزئة �لذين يعملو' في 
�ملستلزما" �لز��عية #�ملنتجني �لز��عيني �لفرGيني ممن لديهم تدفقا" نقدية متوقعة، #Qلك بغية تخفيض تكاليف �ملعامال" #HياG$ مبيعا" �الئتما'. #قد 

مت تطوير نوعنيY من �لبطاقا":
�" حسا^ كل 30 يوما])، #بطاقا"   �#G) خل ثابتG لذين لديهم�"�جرمياكس" (Agrimax) لتجا� �لتجزئة �لذين يعملو' في �ملستلزما" �لز��عية #�ملز��عني 
"ماكسيكونتا" (Maxicuenta) للمز��عني �لذين يتمتعو' بائتما' جيد #تدفقا" نقدية موسمية (مما يسمح بالسد�G Gفعة #�حد$ بعد �حلصاG). #�مكن 
 oصالq  v�## �لبنزين،  #محطا"  �لز��عية،  �ملستلزما"  فيها مستوGعا"  مبا  �لريفية،  �ملناطق  في  �لتجا�  من  عند مجموعة  �لبطاقا"   zهذ  ���ستخد

�q Gلى تقدمي مجموعة �كبر من �خلدما" �ملالية. �لسيا��". #قد سمح برنامج بطاقا" �الئتما' لشركة تريسا' بالتطو� من qتاحة �ئتما' �مل�و�
بحلو4 عا� 1999، كانت شركة تريسا' قد �صد�" �كثر من 3600 بطاقة، #بلغت قيمة �لقر#� �لقائمة لبطاقا" �جرمياكس 4.7 مليو' G#ال� �مريكي. 
#لكن تسبب عامال' �ثنا' في �' تعيد تريسا' �لنظر في نشاطها �خلا� ببطاقا" �الئتما': فقد �حدثت خطة حكومية للعفو عن �لديو' في عا� 1999 
��ية #معدال" �لتأخير في �لسد�G لتريسا' عالية #�مر" Gإل��لقر#�، #قضت هيئة �لرقابة على �لبنو� بأ' �لتكاليف  G��نخفاضا] هائال] في معدال" سد
بتخفيضها.  فهبطت مستويا" �لسد�G بعد تفعيل خطة �لعفو عن �لديو' #��تفعت معدال" �لتخلف عن �لسد�G حتى #صلت qلى 25 في �ملائة. (#ظلت 

في عا� 2004 عند حو�لي 15 في �ملائة) #قد مت شطب �كثر من 2200 حسا^ منذ عا� 1999.
#عملت شركة تريسا' على حتويل بطاقة �جرمياكس qلى نظا� �لبطاقة �لذكية حيث qنها �كثر مر#نة فيما يتعلق بأسعا� �لفائد$ #شر#� �لقر#� 
 $��Gq عتمدته من قبل)، #بالتالي حتسني��لذ�  ��لسد�G، #هو ما ميك�ن �لشركة من qتاحة منا�Q مختلفة لالئتما' (#ليس على غر�� منو�Q بطاقة فيز 4#�#جد
�G حجم �الئتما' �ملستند qلى نظا� �لبطاقة �لذكية من 9 في �ملائة في عا� q 2001لى 14 في �ملائة بحلو4 شهر سبتمبر/ GH�مخاطر �إلقر��. #من ثم، 

�حلسابا" �قل من ثلث حسابا" �لبطاقة �لتقليدية. zبالنسبة لهذ G��يلو4 من عا� 2002، #تذكر �لتقا�ير �' معدال" �لتخلف عن �لسد
�ملصد�: مر�سال" بالبريد �إللكتر#ني بني باحث تابع للمجموعة �الستشا�ية ملساعد$ �لفقر�� #تشا�لز سبالدينغ مدير شركة تريسا'، 2002؛ #�نظر �يضا] 
Wenner, “Making Rural Finance Work,“  (#ينر، "qجناo متويل �ألنشطة �لريفية")، 2001؛ #�يضا] The Case of Financiera Trisan,“ (#ينر & كوير#� "

�عية: حالة فينانسيير� تريسا'")، 2000.�H ئتمانية��بتكا� بطاقة 

بالنسبة  جاQبيتهم  من   �يزيد#  '� �ملز��عو'  هؤال�  #يستطيع 
من  لالئتما'  �ملقدمة  �جلها" # �لز��عية  �لتجا�ية  لألعما4 
نحو  موجهة  �بطا" �# مجموعا"  بتكوين  �ملالية  �ملؤسسا" 
مع  �ملنتجا"   «��ســو في  �ملشترين  تعامل  #يعني  �لسو». 
مجموعا" منظمة من صغا� �ملز��عني، #ليس مع صغا� �ملز��عني 
�ملتصلة   "�بشكل منفرq Gمكانية تخفيض �لتكاليف #�لتعقيد

#مسك  �حلاصال"  #جمع   �لز��عية  �ملستلزما"  بتوHيع 
�لز��عية   "�Gــا �إل�ش خدما"  تقدمي  ميكن  كما  �لسجال". 
�لفنية �لتي تستهد تعزيز qنتا� صغا� �ملز��عني  "��ملساعد#
�هليتهم  �Gجة  �فع  (#qمكانية  �ملشترين  مبتطلبا"  للوفا� 
تقدميها  من  كفا�$  �كثر  بأساليب  �®موعا"  qلى  �الئتمانية) 
لألفر�G. #تستطيع �®موعة (�# �لر�بطة �# �لتعا#نية) �يضا] �'

�إلطا� 8: مثاال� من جمهو�ية جنو/ .فريقيا: معدال' �لسد�, �لعالية في �ئتما� �ملستلزما' �لتي تقدمها �ألعما� �لتجا�ية �لز��عية

قطكو (9مبابو4)
�عتمد" شركة "قطكو" (�حد محالج �لقطن �لكبير$ في Hمبابو�) �ساليب تقدمي �لقر#� �جلماعية �لتي تنتهجها مؤسسا" �لتمويل �ألصغر ألصحا^ 
�لصغير$ للمساعد$ في �حلد من �لبيع �جلانبي #�لتخلف عن سد�G قر#� �ملستلزما" �لز��عية. #تقد� شركة قطكو �الئتما' qلى مجموعا"  "�Hحليا�
�لبرنامج �#لى خطو�ته �متد بصو�$ متو�صلة ليغطي �كثر  ��لز��عي. #منذ �' خطى هذ Gإل�شا��ملسؤ#لية �ملشتركة #تتيح �خلدما" مبا فيها  "�Q عني���ملز

�لصغير$ في �ملوسم �لو�حد، #حقق معدال" سد�G تزيد على 98 في �ملائة. "�Hحليا�من 50 �ل̄ف من �صحا^ 
"سي �A @? فا�?" (�9مبيا)

�مبيا معدال" سد�G #صلت qلى 100 في �ملائة �# قريب منها فيما يتعلق باالئتمانا" �ملتعلقة H ) #هي مز�عة جتا�ية فيCRM Farmفا��" ( �q �° حققت "سي
باألسمد$ �لذ� تتيحه حلو�لي 70 مز��عا] من صغا� �ملز��عني إلنتا� �لذ�$. (علما] بأ' �لذ�$ محصو4 غذ�ئي #�سع �لتد�#4 #معر� بشد$ للبيع �جلانبي.) #في 
 �q �° ملقترضو' من سي��G قر#� لم يزG على 6 في �ملائة. #يقو� Gستر��ملقابل، حقق برنامج حكومي الئتما' �ألسمد$ مت تفعيله في فتر$ مماثلة معد4 
فا�� بسد�G قر#ضهم #قت �حلصاG بدفع كيسنيY من �لذ�$ مقابل كل كيس من �ألسمد$ �لتي حصلو� عليها. #يرغب صغا� �ملز��عني �لذين يو�G#' منتجهم 
] موثوقا] للمستلزما" �لز��عية. #هكذ�، يتقيد#' باتفاقاتهم #ال يبيعو' �لكمية  �qلى سي °� �q باالستمر�� في �لتعامل معها حيث qنها تتيح لهم مصد�
�لذين تنقصهم  ���ملتفق عليها من �لذ�$ ملشترين °خرين. كذلك، فإ' خيا� سد�G مقابل �ملدخال" �لتي يتم �حلصو4 عليها بالذ�$ يساعد �ملز��عني �لفقر

�لبرنامج. ��لنقوG. فضال] عن Qلك �سهمت معرفة مشر سي °� �q باملز��عني #عمله مع �لزعما� �حملليني في جناo هذ
�لصغير$ في  "�Hحليا��ملصد�: Gordon and Goodland, “Production Credit for African Small-Holders“  (جو�G#' & جوGالند، "�ئتما' �إلنتا� ألصحا^ 
�فريقيا")، 2000، #�نظر Ruotsi, “Agricultural Marketing Companies as Sources of Smallholder Credit,“  (�يوتسي، "شركا" �لتسويق �لز��عي 

�لصغير$")، 2003. "�Hحليا�كمصا�G لالئتما' ألصحا^ 



�لشكل 2  نسبة �لعمال� �لذين تخدمهم 
�ملؤسسا$ غير �ملالية في �لسلفا���

نسبة �لعمال� �حلاصلني على �خلدما$

مؤسسا� غير مالية 
 47%

مؤسسا� متويل 
�صغر/ بنو� 31%

مقرضو �ألمو�� 22%

 Rodríguez-Meza, cited in Buchenau and Hidalgo, :ملصد��
 “Servicios financieros privados en al area rural de America

.Latina: situación y perspectivas,” ، 2002

�لنوعية  معايير  على  باحملافظة  �عضائها  8لز�5  في  تساعد 
بإبر�5  �لرسمية  ?�لتعا?نيا�  �لر�بطا�  ?�إلنتاI. كذلك، تسمح 
حتسني  Oلك   Pشأ ?من  فعالية،  �كثر   Wبطر ?تنفيذها   Zلعقو�
معدال� �لسد�Z ?تخفيض مخاطر �لبيع �جلانبي.71 ?قد مت حتديد 
�مثلة لر�بطا� �ملز��عني �ملتصلة باألعما� �لتجا�ية �لز��عية في 

.qلسمة �لثامنة �لتي سيتم تنا?لها الحقا�

�لسـمة �لسابعة:
�عتما� تقدمي �خلدما$ �ملالية على �لبنية �ألساسية 

�ملؤسسية �حلالية ;� تقدميها باستخد�8 �لتكنولوجيا.

�ألصغر  �لتمويل  يو�جهها  �لتي  �لكبير|   Zلقيو� �حد  يتمثل 
�ملالية  �ملؤسسا�  في  �لشديد  �لنقص  في  �لز��عية  لألنشطة 
�لرسمية �لتي تغطي �سر �ملز��عني �لفقير| في �ملناطق �لريفية. 
ففي حالة منطية �شا�� �لتقدير�� في عا5 1998 8لى �P 8 في 
�ملناطق  ـ كالفقر�� في  �لعمال� فقط في غانا   �ملائة من صغا� 
�لريفية ?�حلضرية ـ كانت لديهم قد�| على �حلصو� على خدما� 
تند�  �ملنو��،  نفس  ?على  ?�ملدخر��.72   Pباالئتما تتعلق  �سمية 
 Pلبلد�� في  �لريفية  �ملناطق  معظم  في  �لرسمية  �لقر?� 
?في  �لفقير|.  �ملز��عني  ألسر  ت�قد5  �لتي  تلك  السيما  �لنامية، 
�مريكا �لالتينية على سبيل �ملثا� يتر�?� حصو� �ألسر �ملعيشية 
في   2 من  �لرسمية   Pالئتما� خدما�  على  �لريفية  �ملناطق  في 
خرجت  (?لرمبا  �ملكسيك  في  �ملائة  في   28 8لى  بير?  في  �ملائة 
كوستا�يكا عن هذ� �لقاعد| بنسبة ?صلت 8لى40 في �ملائة).73  
?تد� �ألبحا� في �لسلفاZ?� على �P نسبة 35 في �ملائة فقط من 
سكاP �لريف يحصلوP على �ئتماP من مصا�Z �خر� غير �ألسر| 

�ألخر� مؤسسا�   �Zملصا� هذ�  من نصف  يقر�  ?ما   .�?�ألصدقا
�لتجا�ية  �ألعما�  8لى   Pينتمو ?من  �لتجزئة  جتا�  مثل  مالية  غير 
?�ملشترين         �لتجهيزية  �لصناعا�  ?�صحا�  كاملو�Zين  �لز��عية 

(�لشكل 2).74

للمشر?عا�  �ملالية   Zملو��� من  �ملعر?�   |Zيا�  Pفإ ثم،  ?من 
�لز��عية تقتضي بنا� قد��� مؤسسية. ?لعل 8حد� �لطرW �ملؤZية 
�ملؤسسية  �ألساسية  �لبنية  من   |Zالستفا� هي  Oلك  8لى 
?�لشبكا� �حلالية (مثل مكاتب �لبريد، ??كال� �ألعما� �لتجا�ية 
�لد?لة)  متلكها  �لتي  ?�لبنو�  �لتجميع،  مر�كز   ?� �لز��عية 
(كالهو�تف  �لريفية  للمناطق  �ملالئمة  �لتكنولوجيا  ?�ستخد�5 
�خللوية ?�لوحد�� �ملصرفية �ملتنقلة). ?حتتاI كافة جها� �إلقر�� 
�ألساليب  في  تستثمر   P� �لريفية  �ملناطق  في  تعمل  �لتي 
?�لتكنولوجيا� �لتي تتيح خدما� مالية مستد�مة في �ملناطق 
�لتي تتسم ببنية �ساسية متدنية من حيث �لنقل ?�التصاال�، 
�ملنخفضة  ?�ملستويا�  (تناثرهم)،   �للعمال �ملنخفضة  ?�لكثافة 
�ملوظفني  8نتاجية  على  تؤثر  (?�لتي   ¤Zالقتصا� للنشا¥ 

?كفا�تهم).

تتفاقم هذ� �لتحديا� �كثر ما تتفاقم خا�I �ملناطق �لريفية 
�ألنشطة  متويل  بر�مج   Pتكو  P� غر�بة  ?ال   .Pبالسكا �ملكتظة 
�لريفية �ألكثر جناحاq في جنو� ?جنو� شرW §سيا، حيث �لكثافة 
بنك  �ملربع. ?يعمل  �لكيلومتر  �لسكانية حو�لي �لف شخص في 
�لشعب �إلند?نيسي �لذ¤ يضم في عضويته حو�لي ثالثة ماليني 
من �لعمال� �حلاليني في بلد يصل فيه متوسط �لكثافة �لسكانية 
في �ملناطق �لريفية 8لى 700 شخص في �لكيلومتر �ملربع. �ما في 
بنغالZيش �لتي تضم بنك جر�مني هيئا� �خر� �Oئعة �لصيت ت�عنى 
?على  Oلك:  من  �على  �لرقم  هذ�   Pفإ �لريفية،  �ألنشطة  بتمويل 
�لريفية  �ملناطق  في  �لسكانية  �لكثافة  �لنقيض، يصل متوسط 
 Pبلد�? �فريقيا  �لصحر�� في  �لو�قعة جنو�   Pلبلد�� في كثير من 

�مريكا �لالتينية 8لى �قل من 10 �شخا¬ في �لكيلومتر �ملربع.75

?من شأP �نتشا� (تناثر) �لعمال� على مساحا� �كبر مقا�نة 
باملناطق �حلضرية مقر?ناq بتدني مستو� �لبنية �ألساسية للنقل 
q غير قابل  ?�التصاال� �P يجعال من هياكل �لفر? �لتقليدية �مر�
حتريك  تكاليف  من   qيضا� ?�ألحو��  �لظر?®  هذ�  ?تزيد  للتنفيذ. 
 ��لعمال �صد  �لقر?�، كما جتعل عملية  ?8جر�� حتليال�   Zلنقو�
?متابعتهم �كثر صعوبة.  تنقسم �الستجابا� لهذ� �لتحديا� 
محلية،  مؤسسا�  مع  شر�كا�  في  �لدخو�  فئا�:  ثال�  8لى 

?تطوير §ليا� تقدمي بديلة، ?�الستفاZ| من �لتكنولوجيا.
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�إلطا$ 9 جو$جيا: كونستانتا:  �لدخو! في شر�كة مع �لبنو� �لريفية لتوسيع نطا� خدما� �لتمويل �ألصغر

تستخد1 كونستانتا، �هي .حد, مؤسسا* 	لتمويل 	ألصغر في جو%جيا، مر	كز خدمة مؤقتة – عا�� غر� مستأجر� في فر�� 	لبنو
 	لريفية – بغية 
تخفيض تكاليف توسيع نطاF Gنشطتها في 	ملناطق 	لريفية. فترسل موظفا> مسئوال> عن تقدمي 	لقر�9 .لى كل مركز خدمة يومني في 	ألسبو� ملقابلة 
مجموعا* 	لعمالR �	إلشر	� على تقدمي �فعا* 	لقر�9 �حتصيل مدفوعا* 	لسد	�. �تدفع 	ملؤسسة للبنو
 Fتعابا> نظير كل عميل يتعامل مع 	لصر	� 
. �.Y	 كاX للبنك 	لشريك نظا1 لتز�يد 	إل�	%� باملعلوما* ميكنه .تاحة بيانا* يومية عن  بها، �تقو1 بتحويل 	ألمو	] من خال] 	لبنو
 لئال تنقلها نقد	> سائال>
	لعمالR،  فتقو1 كونستانتا Fيضا> بدفع Fتعابا> لكل معاملة تbستخد1 فيها هذ[ �ظيفة 	لصر	�. فإX لم يكن مبقد�% هذ	 	لبنك 	لشريك .تاحة هذ[ 
ل مدفوعا* 	لسد	�، �يتم .�خا] 	ملعامال* في نظا1  dلقر�9 �يحص	خلدمة يعطي 	ألسبو� في مركز 	في كونستانتا يومني في 	حد صرF خلدمة، فيقضي	

معلوما* 	إل�	%� 	خلاf بكونستانتا مباشر�.
بدF تقدمي 	لقر�9 في �F] مركز خدمة في شهر Fكتوبر/ تشرين 	أل�] عا1 2001. �بحلو] شهر مايو/ Fيا% لعا1 2002 كاX ملر	كز 	خلدمة 	لعاملة 	أل%بعة 
1700 عميل نشط �قر�9 قائمة بقيمة F 140لف ��ال% Fمريكي، �لم تتكلف مؤسسة كونستانتا تكاليف بدR �تشغيل سو, 	حلد 	أل�نى. �قد فتحت 

مر	كز 	خلدمة 	لباq لزيا�� 	ستمر	% توسيع نطاG خدماتها، �هي حتتل عد� مو	قع تتميز بإمكانية 	لتطو% .لى مكاتب �	ئمة.
تسير جها* Fخر, مقدمة للخدما* 	ملالية في 	آل�نة 	حلالية على 	لطريق 	لذs سبقتهم فيه مؤسسة كونستانتا .لى تلك 	ألسو	G 	لريفية 	جلديد�. 
فمر	كز 	خلدمة 	ملنخفضة 	لتكاليف 	لتشغيلية �ميكنها 	الستمر	% في 	لبلد	* 	لصغير�. فعلى سبيل 	ملثا]، تدفع كونستانتا لبنك شريك في بلد� 
> Fمريكيا> Fخر, في 	لشهر الستخد	F 1نظمته لتقدمي �فعا*  > Fمريكيا> في 	لشهر فقط نظير 	ستئجا% مكتب مركز 	خلدمة، �70 ��ال%	 خاشو%s 60 ��ال%	
	لقر�9 �حتصيل مدفوعا* 	لسد	�. �.Y	 �ضعنا 	لتكاليف 	ملباشر� فقط في 	حلسباX جند XF مر	كز 	خلدمة ميكن XF تد% %بحا> بأقل من 300 عميل نشط.

 :R	لفقر	 	البتكا% لصالح  "�%	سة حالة عن حتد,  (بير{،    “(Pearce, “Pro-Poor Innovation Challenge Case Study—Constanta (Georgia :ملصد��
كونستانتا (جو%جيا))، 2002.
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�لدخو! في شر�كة مع �ملؤسسا� �حمللية

عندما تقيم 	ملؤسسا* 	ملالية عالقا* مع 	ملؤسسا* 	حمللية 
 Xلريفية فإ	ملناطق 	ساسية في F فق بنية	لتي متتلك بالفعل مر	
 XF ملالية	ملؤسسا* 	. �تستطيع �	ألطر	لفو� هو حليف جميع 	
 �F 	لريفية،   
	لبنو تعقد شر	كا* مع كيانا* مالية Fخر, مثل 
مع كيانا* غير مالية كاملستوصفا* 	لطبية �F 	ملد	%{ �F منافذ 
 s�%مو �F *لصيدليا	سالسل  �F لبريد	مكاتب  �F ليانصيب	بيع 
	لبنية  مر	فق  يحو�  من  فباستطاعة  	لز%	عية.  	ملستلزما* 
للخدما*  نتيجة  .ضافية  .ير	�	*  يحقق   XF 	حمللية  	ألساسية 
	ملالية 	لتي تتيحها 	جلهة(	لشريك) 	ملقدمة للخدما* 	ملالية من 
	ملقدمة  	جلهة  تتفا�,  بينما  	ألخر,،  �	ملنافذ  فر�عها  خال] 
للخدما* 	ملالية تكاليف 	الستثما% �	لتشغيل 	ملرتبطة بإقامة 

شبكة مخصصة (	إلطا% 9).

�F لشركة حتويل Fمو	] على   
	لبنو �.Y	 لم يكن لبنك من 
تتيح   XF 	لريفية فيمكن  	ملناطق  	ملثا] شبكة فر�� في  سبيل 
تقدمي  على  	لقد%�  	ألخر,  	ملؤسسا*  مع  تbعقد  	لتي  	التفاقا* 
مع   Gالتفا	 طريق  عن  مثال>  	ملناطق،  هذ[  في  حتويال*  خدما* 
	الئتمانية.  	الحتا�	*  شبكا*  مع  	لر�	بط   �F 	لتجزئة  محال* 
باملكسيك  �F	كساكا  في  	لصغر,   
	لبنو شبكة  �تظهر 
	ملناطق  في  	لرسمية  غير  	ملالية  	ملؤسسا*  %بط  .مكانية 
XF هذ	  > لها، %غم  	لبلد	* مقر	 	لتي تتخذ من   
بالبنو 	لريفية 
 Xuu) "في	لرسمية. يقد1 بنك "�� نو ند	لصفة 	لربط ال يأخذ 	
بالتعامال*  يbعنى  بنك  �هو   ،("R	لفقر	 ("Fمو	]   (Nuu Ndavi
	لصغر, �يقع في ساX خو	X ميكسيتيبيك (�هي قرية تتسم 

 R	جزF ألمريكية �.لى	ملتحد� 	لواليا* 	لهجر� .لى 	مبستو, عا]¡ من 
Fخر, من 	ملكسيك) – يقد1 هذ	 	لبنك خدمة بأX يجمع 	لتحويال* 
بلد�  في  �"باناميكس")  ("بانو%*"  بنكني  فر��  من  �	حد�  جملة 
	لتكلفة  .لى تخفيض  	خلدمة  �تؤ�s هذ[  (تالكسياكو).76  قريبة 
على  للحصو]  �	لال�مني£   Rلعمال	 يتكبدهما  	للذي£ن  �	لوقت 
 5 �تكلف  �.يابا>  Yهابا>  ساعا*  ست   Gتستغر برحلة  	لتحويال* 
��ال%	* Fمريكية باحلافلة (�هو ما يتطلب Fيضا> 	لوقو� في طابو% 
لعد� ساعا* Fخر,) .لى بضع خطو	* على 	ألقد	1 لفتر� �جيز� 
��ال%   1.5 قد%ها  يتعد,  ال   ¡qتعاF� 	لبنك  هذ	  مكاتب  Fحد  .لى 
�F	� 	لتحويال* هذ[ من معد] 	لسيولة في  Fمريكي.77 �قد �	�* 
Fسعا%  تخفيض  على   < قا�%	 Fصبح  ثم  �من  ند	في"،  نو   ��" بنك 
�%غم صغر حجم هذ	   .Rلعمال	 .يد	عا*  تbدفع على  	لتي  	لفائد� 
�هو  	سميا>.78  %بحا>  	ألقل  على  يحقق  .نه  .ال   (< (260 عضو	 	لبنك 
باملعامال* 	لصغر, في هذ[  	لتي تعنى  	لبنو
 	ألخر,  يقو1 مع 
شركا*  مع  مكاتب  في   
	الشتر	 .مكانا*  باستطال�  	لشبكة 
حتويل 	ألمو	] �تز�يدها بقر�9 حتى تتمكن من حتويل كميا* Fكبر 

من 	ألمو	].

�قد قا1 	¦لس 	لعاملي لالحتا�	* 	الئتمانية بإ�خا] شبكة "
§% نيت" (	لشبكة 	لعاملية للتحويال*) �	لتي ترتبط بشركا*   s§
حتويل 	ألمو	] مثل شركة فيجو. �تساعد شبكة "§s §% نيت" على 
	ملتحد�  	لواليا*  في  	الئتمانية  	الحتا�	*  من  	لتحويال*  .%سا] 
	ألمريكية .لى شبكا* 	الحتا�	* 	الئتمانية في Fمريكا 	لوسطى، 
�	ملكسيك، �جاميكا. �تعتبر Fتعاq شبكة §s §% نيت (10 ��ال%	* 
منخفضة Fمريكي)  ��ال%  Fلف  من  Fقل  معاملة  لكل  Fمريكية 



�إلطا� 10 كينيا: جمعية بنا� حقو� �مللكية: تقدمي �خلدما� �ملصرفية �ملتنقلة

 . في عا/ 2000، قامت جمعية بنا* حقو( �مللكية في كينيا بتقدمي �عما# مصرفية متنقلة في حو�لي 20 بلد� �قرية من �كثر بلد�� �قر� كينيا �نعز�ال�
�تقو/ �لوحد�� �ملتنقلة بزيا�3تها �سبوعيا� �تقد/ مجموعة من �خلدما� �ملصرفية �لتي تشمل �لقر�:، ��لتحويال� �لنقدية، ��حلسابا� �ال5خا3ية. �هي 

تعمل كما يلي:
. يتم حتميل بيانا� �لعمال* �حلاليني في كومبيوتر محمو# �تأخذJ عربة مخصصة �مصفحة �قا�35 على �لسير في كافة �أل�3ضي، مع �لنقو5 

��ملوظفني ��فر�5 �ألمن �ملسلحني (�لذين يتم �لتعاقد معهم من �حلكومة) Qلى �ملوقع �ملتنقل لألعما# �ملصرفية.
. تستخد/ �لعربة �لطاقة �لشمسية في تشغيل �لكومبيوتر �حملمو# �نظا/ معلوما� �إل�3�5، ��يضا� معد�� نقل �ألصو�� ��لبيانا�.

. تقو/ �لعربة بنقل �لبيانا� Qلى �لفرb �لرئيسي ��لذ` بإمكانه خدمة حتى خمسة �حد�� متنقلة في [\ ��حد. �تستفيد عمليا� نقل �لبيانا� 
هذJ من تكنولوجيا �خلدما� �لعاملية لالتصاال� �ملتنقلة (جي Q hQ/) Q gQنها تتصف باملوثوقية ��ألما\، �` على �لنقيض من خطوd �لهاتف �لتي 
قد تتوفر في بعض �ملناطق. �تسمح هذJ �لتكنولوجيا �يضا� بتحديث معلوما� حسابا� �لعمال* مباشر� Qلى �لوحد�� �ملتنقلة �gQ لز/ �ألمر. 

.bلربط �لوحد�� �ملتنقلة مبكاتب �لفر� � Qضافة Qلى gلك، يتم �ستخد�/ �التصاال� �لالسلكية ��g �لتر��55 �لعالية جد�
-Coetzee, Kabbucho, and Mnjama, “Understand يي، "جمعية بنا* حقو( �مللكية: �إلقر�: �لز�3عي")، 2003، ��نظر])  “,Agricultural Lending :3ملصد�

ing the Re-birth of Equity Building Society in Kenya,“  (كوئتز` & كاباشو & منجاما، "فهم Qعا�5 مولد جمعية بنا* حقو( �مللكية في كينيا")، 
 Craig and Goodwin-Groen, “Donors as Silent Partners in MFI Product Development:  MicroSave-Africa and the Equity ��نظر   ،2002
�ألصغر:  �لتمويل  مؤسسا�   ���5� تطوير  في  صامتني  كشركا*  �ملانحة  "�جلها�  جو�5ين-جر�ين،   & (كريج    “,Building Society in Kenya
مايكر�سيڤ-�فريقيا �جمعية بنا* حقو( �مللكية في كينيا")، 2003، ��نظر EBS, “Mobile Banking Experience,“  (جمعية بنا* حقو( �مللكية ، "جتربة 

�ألعما# �ملصرفية �حملمولة")، 2003، ��نظر PlaNet Rating, “Equity Building Society (EBS),“  (بالنيت �3تينج، "جمعية بنا* حقو( �مللكية ")، 2001.
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بالنسبة للمتوسط �ملقد3 بنسبة 13 في �ملائة للتحويال� �لتي 
 � �5ال�3  26 �هو  �جلنوبية  ��مريكا  �لوسطى  �مريكا  Qلى  تذهب 
�مريكيا� ملتوسط �ملعاملة �لو�حد� (200 �5ال3 �مريكي).79 �يقد3 
�¬لس �لعاملي لالحتا��5 �الئتمانية �\ 10 في �ملائة من �لتحويال� 
بها  �الحتفا  يتم  نيت   3]  `] شبكة  خال#  من  ل  ت̄رس® �لتي 

كمدخر��.80

شبكا�  �لد�مينيكية  �جلمهو3ية  في  �لتعا�نيا�  متتلك 
� في �ملناطق �لريفية من �لبنو² �قد �ستغلت  فر�b �كثر �نتشا�3
، قامت تعا�نية سا\  هذJ �مليز� لتوسيع نطا( عضويتها. فمثال�
هو´يه 5` ماتاh بتلقي حتويال� قيمتها 500 �لف �5ال3 �مريكي 
�بتو´يعها في عا/ ��حد، �قد �نضم كثير ممن تسلمو� �لتحويال� 
�الئتمانية  �الحتا��5  �3بطة  �لد�  �لتعا�نية.81   Jهذ Qلى 
(FEDECACES) في �لسلفا3�5 شبكة موسعة للعمال* �لفقر�* 
في �ملناطق �لريفية ��يضا� شبكة كبير� من �الحتا��5 �الئتمانية 
�لشريكة خا3¶ �لسلفا3�5 تعمل على تسهيل �لتحويال�. �في 
عا/ 2002 قامت هذJ �لر�بطة بتحويل 22 مليو\ �5ال3 �مريكي 

Qلى عمالئها في �لسلفا82.3�5

تطوير #ليا� تقدمي بديلة
�ألعما#  مثل  باملر�نة  تتسم  بديلة  تقدمي  [ليا�  تعمل   \� ميكن 
�ألخر�  �لكيانا�  من  مساحا�  �ستئجا3   �� �ملتنقلة  �ملصرفية 
على تخفيض تكاليف Qتاحة �خلدما� �ملالية في �ملناطق �لنائية 
�تشمل  �هنا².  هنا  يتناثر�\  قليلو\  سكا\  يقطنها  �لتي 
متنقلة  مصرفية  �عما#  تقدمي  �الستخد�/  �لشائعة  �آلليا� 
�ملثا#،  سبيل  فعلى  �خر�.  كيانا�  من  مساحا�  ��ستئجا3 
�ضعت جمعية حقو( �مللكية في كينيا في عا/ 2002 برنامج 
�عما# مصرفية متنقلة مكºنها من تقدمي مجموعة من �خلدما� 
�ملناطق  في  حتى   – �لز�3عية  �لقر�:  فيها  مبا   – �ملالية 

عا/  ���ئل  �في  �لتكاليف  كافة  �ستر5�5  مع  �لنائية،  �لريفية 
2004 كانت هذJ �لوحد�� �ملتنقلة تغطي 29 موقعا� �حو�لي 12 

�لف عميل (�إلطا3 10).83 

قد/ �لبنك �لد�لي في �خريا� تسعينيا� �لقر\ �لعشرين 
مساند� لألعما# �ملصرفية �ملتنقلة �لتي يضطلع بها بنك من 
في  كبير  متويل   bمشر� Qطا3  في  �لد�لة  متلكها  �لتي  �لبنو² 
عربا�  �لبنك  هذ�  ��ستخد/  فييتنا/.  في  �لريفية  �ملناطق 
��جلبلية،  �لنائية  �ملناطق  Qلى  للوصو#  خاصا�   � جتهيز� مجهز� 
�غطى بذلك �كثر من 300 �لف عميل 3يفي، �تد# �لتقا3ير �نه 
عد�  هنا²   \� �غيرها  �لتجا3¾   Jهذ �تشير  �3باحا�.84  حقق 
منها  ناجحة  متنقلة  مصرفية  �عما#  لتحقيق  متطلبا� 
�ألنظمة �لقوية لتز�يد �إل�3�5 باملعلوما� ��لتي تسمح بتحليل 
بالسد�5  تتعلق  معلوما�  �تتيح  للقر�:  بالكفا*�  يتسم 
�لسريع  �لنقل  �نظمة  �يضا�  �منها  �ملتأخر��،  على  �سيطر� 
�لدقة  عد/  حاال�  من  كافية  حماية  توفر  �لتي  للبيانا� 

��الحتيا#.

�الستفا'& من �لتكنولوجيا
´يا�5  �لكفا*�  تزيد   \� �لتكنولوجية  �ملبتكر��  باستطاعة   \Q
�ملالية  �لتكاليف للجها� �ملقدمة للخدما�  كبير�، �تخفض 
�لتي تعمل في �ملناطق �لريفية. �هكذ�، فإ\ مبقد�3 �لتكنولوجيا 
� 3ئيسيا� في ´يا�5 �حلصو# على �خلدما� �ملالية في  �\ تلعب �3�5
بالنو�حي  �تصافا�  �لتكنولوجيا�   Jهذ �كثر  �تضم  �لريف. 
�لصر¿                [ال�  من:  كال�  �ملتز�يد  �لتكاليف  �3خص  �لعملية 
(��إليد�b) �آللي، ��لبطاقا� �لذكية، �بطاقا� �لدفع من �حلسا¾ 
�حلاسب        ��جهز�  �لرقمية،  �لشخصية  ��ملساعد��  (�خلصم)، 

(�لكومبيوتر) �حملمولة، ��لهو�تف �خللوية.



��لبطاقا�  �آللي  (��إليد��)  �لصر�  �ال�  تتيح   �� �ميكن 
�لذكية �بطاقا� �لدفع من �حلسا' خيا%�� $فع مرنة �!مكانية 
ميكنها  كما  %�حة.  �كثر  بطريقة  �لعمال6  حسابا�  !لى  �لوصو: 
للفر��  �ألساسية  بالبنية  �ملتعلقة  �لتكاليف  تخفض   ��  Eيضا�
��ملوظفني �تسهل تقدمي �خلدما� �ملالية في �ملناطق �لتي تسو6 

فيها �التصاال� ��لكهربا6.

شبكة   Oنطا بتوسيع  بوليفيا  في  بر�$مي  مؤسسة  قامت 
فر�عها بتركيب 20 �لة صر� �لي. �تتميز هذS �آلال� بسما� غير 
عا$ية: فهي مجهز[ بقا%\ بصما� لتحديد هوية �لعميل، �تتيح 
تعليما� مسموعة بثالa لغا� لتسهيل حصو: �لعمال6 �لذين 
�لعمال6  �كذ�  �ملالية  �خلدما�  على  ��لكتابة  �لقر�6[  يعرفو�  ال 
ال  �لذين  �لعمال6   Eيضا�� بصعوبة،  �لكن  يعرفونهما  �لذين 
يتحدثو� �للغة �إلسبانية. ��ال� �لصر� �آللي متصلة بالبطاقا� 
�لذكية (�لتي تتضمن معلوما� عن حسابا� �لعمال6 ��ملعامال� 
موقع  من  �لبيانا�  حتديث  !لى   eحتتا ال  فهي  �لذ�  �لسابقة)، 
�ملعاجلة �ملركزية !ال مرتني في �ليوh فقط – فتوفر بذلك ما يناهز 
800 �لف $�ال% في �لسنة كمصا%يف �ستخد�h شبكة �إلنترنت. 
�مريكية للحصو:  �لعميل 10 $�ال%��  �لذكية  �لبطاقة  �تكلف 
�ال�  �تكلف  تشغيل.  كمصا%يف  �مريكية  $�ال%��   7� عليها، 
$�ال%  �لف   20 من  �قل  بر�$مي  مبؤسسة  �خلاصة  �آللي  �لصر� 
�مريكي لكل �لة مما يجعل من تركيبها عملية �قتصا$ية مقا%نة 

بتكاليف !نشا6 مكتب فرعي.85

�قد مكqنت شبكة من �ال� �لصر� �آللي في !كو�$�% �ألسر 
�لتي  �لتحويال�  على  �حلصو:  من  �لريفية  �ملناطق  في  �لفقير[ 
بانكو  �مينح  !سبانيا.  في  يعملو�  �لذين  �قرباsهم  �%سلها 
سوليد�%يو �حد �لبنوu �لتي تعمل من �جل �لفقر�6 في !كو�$�% 
بطاقة �لدفع من �حلسا' ("ال شا�شير�") ��لتي يستطيع �لعمال6 
�ستخد�مها لسحب �ألمو�: �ملو$عة في �حلسابا� �ال$خا%ية في 
�لبنوu �إلسبانية مثل بنك "ال كايكسا" �"كاجا مد%يد"، �"كاجا 
�يستطيع  !يطاليا.  في  سيال"  "بانكا  بنك   Eيضا�� مو%سيا"، 
�لعمال6 �حلصو: على �لتحويال� من �كثر من 800 �لة صر� �لي 
�لتي  �لتعا�نيا�  من  تعا�نية  �ية  من   �� �لبال$،  �%جا6  في  تنتشر 
يصل عد$ها !لى حو�لي �ملائة ��لتي يتمتع بانكو سوليد�%يو معها 

بشر�كا� !ستر�تيجية.86

 Oلى �تسا! y$ملساعد�� �لشخصية �لرقمية ميكن �� تؤ� �!
عمل �ملوظفني �ملسئولني عن تقدمي �لقر�} �تسا%� عملية �ضع 
�لقر�} �متابعة �لعمال6 في  �لقر�% – طاملا كانت �نظمة حتليل 
بنك           hستخد� �قد  �لكافي.   بالقد%  متطو%[  �ملالية  �ملؤسسة 
بنجا~ �لرقمية  �لشخصية  �ملساعد��  !ستا$�"  $يل  "بانكو 
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حولها)  �ما  (مببانيها  �ملز�%�  في  �%�عية  قر�}  توليد  في  كبير 
�لقر�%��  تعزيز قيمة  �متد� لساعا�. �ميكن  �يا%��  E على  �%تكا��
في  �الئتمانية  للتصنيفا�  تقييم   eبإ$ما �لسريعة  �مليد�نية 

�نظمة �ملساعد�� �لشخصية �لرقمية.

!مكانية   Eيضا� �خللوية  �لهو�تف  تتيح  ما سبق،  عال�[ على 
تقدمي �خلدما� �ملالية في �لبلد�� �لنامية مبا فيها �ملناطق �لريفية، 
�لبلد��  بعض  �في  �خللوية.  �لهو�تف  شبكا�  مد  يتم  حيث 
�حلسابا�  عد$  بالفعل  �خللوية  �لهو�تف  عد$   Oيفو �لنامية 
من  �لتحقق  في  �خللوية  �لهو�تف   hتستخد  �� �ميكن   .uبالبنو
في  �ستخد�مها  ميكن  �نه  كما  �لسد�$،  �جد�:  �لقر}  %صيد 
�ملعامال� ��� �لقيمة ��تزنة �تسهيلها للتحويال� ��ملدفوعا� 
!�� مت %بطها بأجهز[ نقا� �لبيع �نقا� �لدفع �ألخر�. فضالE عن 
!يد�عا�  �خللوy في عمل  �لهاتف  �لك، ميكن �ستخد�h شبكا� 
�سحوبا� منخفضة �لتكلفة !�� %�بطت بالتجا% ��لوكال6 �حملليني. 
تعلمتها  �لتي  �لرئيسية  �لد%��  من  هذ�  كا�  �قد   – �لكن 
قيمة  �لتكنولوجيا  تضيف  لكي   – �ألصغر  �لتمويل  مؤسسا� 
في  $قيقة   aببحو  hتقو  �� �ألصغر  �لتمويل  مؤسسة  فعلى 
�لسوO �حتليل للتكاليف/ �ملنافع ثم تتأكد �� �نظمة �ملعلوما� 
�للذين  ��لوقت  بالشكل  �لبيانا�  تتيح   �� ميكنها  بها  �خلاصة 

تتطلبهما �لتكنولوجيا �جلديد[.

�لسـمة �لثامنة:
�لعضوية  على  �لقائمة  �ملنظما�  تسهيل  �مكانية 
حصو( �لسكا) في �ملناطق �لريفية على �خلدما� �ملالية، 

2قد,تها على �الستمر�, في �ملناطق �لنائية.

!� سجل �ملنظما� �لقائمة على �لعضوية سجل متباين من حيث 
على  قا$%[  �نها  بيد  �لريفية؛  �ملناطق  في  �ملالية  �خلدما�   ]%�$!
�الستمر�% حتى في �ملناطق �لنائية ألنها تستفيد من عمل �ملوظفني 
عند  �حمللية  ��تمعا�  معرفة  �من  �لتطوعي،  شبه   �� �لتطوعي 
سد�$  لضما�  �ألقر��  جماعة  ضغط  من  �كذلك  �لقر�}،  تقييم 
�ألساسية  ��لبنية  �ملؤسسية  �ألنظمة  على  تعتمد  �هي  �لقر�}؛ 
��� �ملستويا� �ملنخفضة. �هكذ�، تستطيع هذS �ملنظما�، %سمية 
كانت �� غير %سمية، �� تزيد من حصو: سكا� �لريف على �لقر�}، 
��ملدخر��، ��أل$��� �ملالية �ألخر�. !ضافة !لى �لك، تستطيع %�بطا� 
�ملقدمة  للجها�  �ملعامال�  تكاليف  تخفيض  (�ملز�%عني)  �ملنتجني 
 hكل من �ملؤسسا� �ملالية ��جلها� �لفاعلة في نظا y� – لالئتما�
�ملنت��ج/ �لسوO، مثل �صحا' �لصناعا� �لتجهيزية ��ملصد%ين – ألنه 
مع  تتعامل   �� لالئتما�)  (�ملقدمة  �جلها�   Sهذ على  �لسهل  من 
�متناثرين. فر�$�  عديدين  مز�%عني  من   Eبدال ��حد[  مجموعة 
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 )سعا قرية  كل   dحتد� 
لتشغيل.  تكاليف  في  خفضا&  
لقرية 
�هو ما يضمن مالAمة  ،a�
لقر "
�d(  

لفائد^ 
خلاصة بها �كذ
 "

عية 
حمللية. كما )� منظما" 
ملدخر
" لألنشطة 
لز�dأل
 eهذ

بطا"  مع   ��بالتعا 
لتكاليف   aنخفا
 على  حتافظ  
الئتما� �
 ،a�
لقر �ضمانا"  ،Aلعمال
 ]عد
d تقييما"  بالقرy في  
ملز
عني 

لرصد  عملية  فعالية  من  ن  zيحس  hلذ
 
ألمر   ،d

لسد  ��
�جد


ملتابعة.88�

 صغا تعا�نيا"  تقدمها  
لتي  
ملاشية  تأمني   ^
d( تnعد 
يلعبه   hلذ
 
لقيzم   �
لد على  Wخر  مثاال&  نيبا�  في  
ملز
عني 

لتي تعمل بتوجيه  – Aألعضا

^ جلا� dأل
 eهذ cتستخد� .Aألعضا


لتعا�نيا" – في تقييم 
ملاشية حتى ميكن حتديد  eهذ hمن مدير


ملبلغ 
لذh سيغطيه 
لتأمني.89


لنما�� 
لقائمة على 
Hموعا" �]� كانت ال تأخذ 
لشكل  �[
في   

الستمر� 
لعمل  بإمكانية  )يضا&  تتمتع  
لكامل  
لرسمي 

لتي  
ألساليب  �تشمل   .(11  
إلطا) 
لنائية  
لفقير^  
ملناطق 

ملعلوما"  )نظمة  على   dالعتما
 
لتشغيل  تكاليف  تخفض 
 �( 
ملتطوعني  
ملوظفني � 
لبسيطة،  
ملالية   "
�dأل
� 
ألساسية، 
شبه 
ملتطوعني، �معرفة 
Hموعا" للمقترضني 
حملتملني، �تشمل 
�في غيا? .d

لسد لتنفيذ جانب  Wلية 
Hموعا"   c
)يضا& 
ستخد

�إلطا! !قم 11 �فريقيا: منو%- "كير" �لقر�* للمدخر�� ��لقر��: �)موعا� %�تية �إل"�!� من �جل �لنسا� في �ملناطق �لريفية


لكثافة 
لسكانية 
لقليلة – حقق معدال"  "

أل�� من )جل 
لنساA في 
ملناطق 
لريفية 
لفقير^ � cملقا

لذh مت تصميمه في � a�
لقر� "
حقق منو�� "كير" 
لقر�h للمدخر
�ما بعدها.  ففي 
لنيجر ينتمي )كثر من 160 )لف  1993 cمن عا & 
Aبد "
�باd لنيجر كبرنامج "ماتو ماسا
تغطية تثير 
إلعجا? في عد^ بلد
� )فريقية منذ )�� تطوير له في 

^، تضم كل مجموعة منها حو
لي 30 عضو^. )ما في *مبابوh فضم برنامج "كوبفوما ]شاجنو" W 5الU عضو dإل
�قر�a صغير^ �
تية  "

مر)^ ]لى 5500 مجموعة مدخر

.2002 �
) منذ شهر يونيو/ حزير جاال& 
في 770 مجموعة مختلطة (علما& بأ� حو
لي 13 في 
ملائة فقط من 
ألعضاA كانو

صد �&/ عضو^ في برنامج *مبابوh) بإتاحة تديب )ساسي  
�كيل قر�h (يخدc ما متوسطه 550 عضو cعلى )� ينظمن )نفسهن، على حني يقو Aلنسا
يساعد مشر�� "كير" 
 ��
Hموعة مساهما" )سبوعية، �لكنهن (لكنهم) يستطعن 
حلصو� على قر�a من صند Aيدفع )عضا�
Hاال" �
Hموعا"،  ^
d[ جلا� �d� ،"
�dأل
�تصاميم  ،"
A
لإلجر

ملتر
كمة بالتسا�h على )عضائها – عاd^ عندما تكو� هنا� حاجة خاصة ]لى 
ألمو
�، مثلما  �
� قريب منه تقوc غالبية 
Hموعا" بتو*يع 
ألمو( cبعد عا�
Hموعة.  "
مدخر
 
ألعضاA )سعا dيحد) a�
عي. �يضاعف 
ألعضاA في 
ملعتاd من مدخر
تهم في غضو� عاc من خال� 
لفو
ئد 
لتي يحصلو� عليها من 
لقريحد� في بد
ية 
ملوسم 
لز

" تتسم A

ألجل 
ملعتاd للقر�a هو ثالثة )سابيع). �يعتمد معظم 
Hموعا" على 
لسجال" 
لشفهية ال 
ملكتوبة، بيد )� 
إلجر�
لفائد^ عاd^ بو
قع 10 في 
ملائة في 
لشهر، 

، يساهم كل عضو من 
ألعضاA بنفس 
ملبلغ كل )سبو� - لئال يnعد هذ
 مشكلة. بالبساطة مبا يكفي - فمثال&

�ال )مريكي، d 12.50 لنيجر لكل عضو هو
& )مريكيا& للعضو، بينما متوسط 
ملدخر
" في  
�الd 39�
Hموعا" �مساندتها تnقد مبا بني 18  eملساعد^ في تشكيل هذ
]� تكلفة 

" )مريكية). �يقو� �الd 7 قيمة كل منها a��ميكن )� تكو� هنا� 10 قر ،^�
لد 

" )مريكية. (سوU تتر
كم قيمة 
لقر�a على مد�الd 7 a�
لقر cمتوسط )حجا�
& من 
Hموعا" تصبح مستد
مة.  

لفقير^، �)� نسبة كبير^ جد�
لبرنامج (كير ]نترناشيونا�) )نه يؤتي 
لفائد^ 
ملرجو^ منه حتى في 
ملناطق 
لريفية 
لنائية  
مشجعو هذ

& من تكلفة 
لعميل في بر
مج 
لتمويل 
ألصغر 
لتي تأخذ 
لصفة 
لرسمية 
ألكبر. 

لتكلفة )قل كثير eعلى �لك، يزعمو� )� هذ ^�عال

 �( & 
�ملصا��: Hirschland, “Savings Operations for Very Small or Remote Depositors: Some Strategies“  (هيرشالند، "عمليا" 
الdخا من )جل 
ملوdعني 
لصغا جد
 Allen, “CARE International’s Village Savings and Loan Programmes in Africa: )يضا&  
نظر �  ،2003 
إلستر
تيجيا"")،  بعض  
لنائية:  
ملناطق  في  
ملتو
جدين 

لقر�a في )فريقيا: 
لتمويل 
ألصغر 
لناجح من )جل 
لفقر
A في � "
Microfinance for the Rural Poor that Works“  ()ال�، "بر
مج كير ]نترناشيونا� 
لقر�ية للمدخر


ملناطق 
لنائية")، 2002.
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حلاجة  
	ستجابة  	لبنو�،   �
كقر 	لبديلة  	ألمو	�   ��مصا
 �	ملنظما هذ#  فإ&  +مو	لهم  حلفظ  .منة  +ماكن  1لى  	لعمال4 

.�تستند في غالب +مرها 1لى 	ملدخر	

عندما يFدير 	ألعضا4 ال 	ملوظفو& 	حملترفو& هذ# 	لنما@? غير 
مثل  سيولة،  +قل  	ال�خا�ية   �	
�	أل تكو&   &+ فيمكن  	لرسمية 
	لو�	ئع 	لثابتة. 
يFعو�M 	لنقص في 	لسيولة عا�K باحلصو� على 

90.�
 سحوبا� طو	�S تؤخذ من 	ملدخر	+ �
قر

��بطا� �ملنتجني

كZن صغا� 	ملز	�عني من 	حلصو�  Fملنتجني +& مت	 �1& بإمكا& �	بطا
	ملالية   �
	ملؤسسا 	لز�	عية  	لتجا�ية  	ألعما�  	الئتما& من  على 
بتخفيض تكاليف 	ملعامال� جلها� 	إلقر	� 	لتي تتعامل معهم 

+& تساعد في dيا�K نوعية منتجاتهم 
+حجامها للوفا4 باملعايير 
	لسمة  في   eنفا. 
ضحنا# + كما   ،&
	ملشتر يتطلبها  	لتي 

	لسا�سة.

 hلقطا	ملصد�ين في 	
+قر +صحاi 	لصناعا� 	لتجهيزية 
 ��	بطا توفرها  	لتي  باإلمكانية  	لبلد	&  من   �عد في   jخلا	
	لقر&  من   �	لتسعينيا  Kفتر 
	خر + 
منذ  (	ملز	�عني).  	ملنتجني 
 iصحا+ بفضل  	لز�	عيني  	ملنتجني   ��	بطا  �تطو� 	لعشرين 

	لتبغ  	لقطن  في  	ملتعاملني  
	ملشترين  	لتجهيزية   �	لصناعا
في موd	مبيق. 
قد شرعت شركة "لوماكو"، 
هي شركة حللج 
بد4  في  عليها،   �	ستحو@ 	لتي  "موكوتيكس"  +قطا&، 
شركة 
في   (e عضو	  20-40 منها  كل  (يضم  	ملنتجني   ��	بطا من   �	ملئا
 xتقو شركة  هي   "xكانا"
 
نامانو.  
باالما،  مونتيبويز،  +حيا4 
بشر	4 قطن 	لزهر ملعاجلته 
تسويقه من حو	لي 30 +لف مز�عة 
+تاحت   2003  xعا 
في  	حلجم.   Kكبير
 
متوسطة   Kصغير
 Kصو� في  +مريكي  
ال� � +لف   500 قيمتها   �	ئتمانا للمز	�عني 
 ��	بطا في  +عضا4  مو��يها  من  
كثير  �d	عية.   �مستلزما
	ملز	�عني، 
هي ترتبط معهم بعقو� �سمية. 
ميتلك 	ألعضا4 من 
 �� 	لصغيرK بطاقا� فر�ية يFسجل عليها 	ئتمانا	dحليا	 iصحا+
 �
مر 	ألخر~.   �
	ملعامال 	لزهر  قطن   �
مبيعا  �	ملستلزما
 �
جد  @1 	ملز	�عني   ��	بطا مع  1يجابية  بتجربة   "xكانا" شركة 

صلت كافة  2003 xفي عا) �+نها تساعد في 	ستعا�K 	الئتمانا

تخفيض   ،(eتقريبا 	ملائة  في   100  �سد	 نسبة  1لى   �	لر	بطا
 Kكبير  xبأحجا 	لقطن  شر	4  من  بتمكينها   �	ملعامال تكاليف 
	ألعما�  كم  بتقليل   eيضا+
 	حملالج،  1لى  
1يصاله 

عند  1ليه  	لشركة  ستضطر  كانت  	لتي  
	إلجر	ئية  	لكتابية 
تدفع  	ملز	يا،  بهذ#   eفا	عتر	
 	ملز	�عني.  صغا�   �+عد	 مع  	لتعامل 
شركة "كاناx" للر	بطا� عمولة من 5 1لى 10 في 	ملائة (�غم +نها 

.(Kلسو� متعسر	كانت حالة  	1@ eئما	�ال تFدفع 

لفة)  Fمقدمة (س ��فعا "iللحبو x1 & شركة "في xتقد
 ��	بطا  �مجموعا 
1لى   e 
كبا�	  e صغا�	 	لتجا�  1لى  فو	ئد   &
بد

صل 1لى  xلعا	 �	ملنتجني. 
تشير تقا�ير 	لشركة +& معد� 	لسد	
1لى  تFدفع  	لتي  	ملقدمة   �	لدفعا 
تؤسس  	ملائة.  في   98
بسعر  	حملصو�  قيمة  نصف  +سا�  على   �	لر	بطا  �مجموعا
يFتفق عليه 
بد
& +ية ترتيبا� لضمانا� +خر~، 
تتم 1تاحتها حتى 

يFستخدx جز4 من كل �فعة مقدمة في نقل محصو�  .e20 يوما
 ��	بطا على  	لباقي   hdوFي
  ،�	ملستو�عا +حد  1لى  �موعة 	

تبلغ  +عضائها.  على  بد
�ها  توdعه  	لتي  	لفر�ية  	ملنتجني 


ال� +مريكي.91�متوسطا� 	لقر
� من 5 .ال� 1لى 10 .ال� 


قد كانت 	لتجا�i مع �	بطا� 	ملنتجني (	ملز	�عني) – �غم ما 
هنا�  كانت  حيث  	إليجابية،  متسق  غير  طابع   �	@  – سبق 

	فع 	ألعضا4 
قد�K 	لر	بطة. 
لرمبا 	حتا? � xتتعلق بعد �مشكال

تد�يب  فنية   Kمساعد 1لى  هامشية  
	ألكثر  	ألصغر  	ملز	�عو& 
إلنشا4 �	بطا� فعالة. 
قد تكو& 	لتكاليف 	أل
لية +كثر مما ترغب 
هنا�  ثم  
من  �فعه،  في   jخلا	  hلقطا	 في  	لفاعلة   �	جلها
 �حاجة 1لى مساندK 1ضافية من 	جلها� 	ملانحة من خال� كيانا
 Kمساند
 	لتد�يب  1تاحة  تستطيع  	لتي  	ملتخصصة  	لوساطة 
	ألنظمة 
	ملساعد	� 	ألخر~ للر	بطا� 	حلالية 
	ملز	�عني 	لر	غبني 
 Kمثلة للمساند+ �	بطا� منتجني. 
يوضح 	إلطا� 12  1نشا4  في 
	ملز	�عني   ��	بطا 1لى  هذ#  	لوساطة   �كيانا +حد  يتيحها  	لتي 
 �	لواليا  �تعا
نيا  �"	حتا 
هو  +ال  للسو�،  	ملوجهة   �
	لتعا
نيا

	ملتحدK 	ألمريكية". 

على  	ملز	�عني  صغا�  حصو�  1مكانية   K�dيا 1لى  1ضافة 
من   hلنو	 لهذ	   eكما 	ألقل  	لنتائج  تشمل   &+ ميكن  	الئتما&، 
	لهيكلية   �	لتغير	 	ملنتجني   ��	بطا 1لى  	ملقدمة   Kملساند	
	لتمويل،  	ملز	�عني على  بإمكانية حصو�  	ملتعلقة  	ألمد  طويلة 

كذ	  ،�
e يتيح لهم 	لتفا 
لوجهم 1لى 	ألسو	�، 
تبوئهم مركز	


معرفة 	لسو�، 
	لتنمية  ،Kdملعز	عية 	لز�	 �	كتسابهم للمها�	
مما�سة  على   Kلقد�	
 
	لكتابة،   K4	بالقر  xإلملا	
 	لتنظيمية، 

	لضغط من خال� مجتمعاتهم 	حمللية.
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�إلطا� 12 #�مبيا �مو#�مبيق: �حتا� تعا�نيا� �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية (CLUSA): مساند� ��بطا� �تعا�نيا� �ملز��عني 

�جريفلو�� (��مبيا)
كانت "Kجريفلو��" هي 4حدG شركا� �لقطاD �خلاB في #�مبيا �ملعنية بتصدير �لزهو�، ��لفو�كه، ��خلضر��� 4لى �ألسو�/ �أل��بية ��ألستر�لية. �قد �صلت مبيعاتها 
��ال� Kمريكي �Kتاحت �ئتماQ �ملستلزما� �لز��عية ملز��عني بلغ عد�هم V 7الT مز��D.* �كاQ للشركة مز��عها �خلاصة، 4ال Kنها كانت تشترO �حملاصيل  Qلسنوية 4لى 30 مليو�
Kيضاa من �ملز��عني �لقريبني منها، صغيرهم �كبيرهم �قد عمل �حتا� تعا�نيا� �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية مع شركة Kجريفلو�� فأقاما �لتعا�نيا� �#���ها باملساعد� �لفنية 
�ئتمانا�  للتعا�نيا�  Kجريفلو��  Kتاحت  cلك،  4لى  �4ضافة   .eلشر��� بالتو�يد  �خلاصة  Kجريفلو��  بترتيبا�  �لربطهم  �لتنافسية  �قد��تهم  �ملز��عني  صغا�  جاcبية   ��لزيا
�ملستلزما� �لز��عية مستخدمة طريقة ضماg� Qموعا� لتأمني �لقر�f. فبعد QK يوقع �ملز��عوQ على عقو� شر�e مقدماa، يحصلوQ على مدفوعا� شهرية من �لشركة 

لبيعهم محاصيلهم.** �في عاl 2001 كاQ لشركة Kجريفلو�� عقو� تو�يد مع 300 من Kصحاk �حليا#�� �لصغير� في ثماني تعا�نيا�.

برنامج تنمية �ملشر�عا� �جلماعية �لريفية (مو��مبيق)
 Kبد�ملاضي. � Qعا� �جلماعية في �ملناطق �لريفية في مو#�مبيق في منتصف تسعينيا� �لقر�بتنمية �ملشر Bنيا� �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية برنامجه �خلا�تعا �Kطلق �حتا
 .���الحتا� بجمع ��بطا� �ملز��عني �حلالية �Kيضاa �ملز��عني غير �لتابعني لكياQ بعينه �cلك لتكوين شبكة من Kكثر من 800 ��بطة في مقاطعا� نامبوال �نياسا �كابو �يلجا
��كز �الحتا� على جعل �لر�بطا� Kكثر جاcبية للمشترين من �ألعماw �لتجا�ية �لز��عية ��ملؤسسا� �ملالية بتعزيز قد�تهم على مسك �لسجال�، �تنسيق �إلنتاt، �جتميع 
�حملاصيل، �4تاحة �ملعلوما� حوw معايير �لنوعية �لتي يتطلبها �ملشتر�Q. كذلك، �ستخدl �الحتا� موظفني يعملوQ بطريقة المركزية لتز�يد �لر�بطا� بخدما� �لتد�يب 
��ملساند� ��ملشو��� في �ملو�قع. �قد مت �ستخد�K lساليب تد�يب تشا�كية لتعليم �ملها��� �ملطلوبة لتشغيل �لر�بطا� �ملوجهة للسو/ كإ���� �ملو�#نا� ��لعقو�. �ساعد 
�الحتا� Kيضاa في �لتوسط في �التفاقا� �الئتمانية للر�بطا�. �بحلوw منتصف عاl 2003، كاQ �الحتا� يعمل مع ما يقا�K 26 kلف مز��D تضمهم 860 ��بطة (�هو يطلق 
�ثناQ منها               Kتا�   2003 lفي عا� #��عية،  Kعماw جتا�ية  بالتنسيق مع ستة  �ألمريكية  �ملتحد�  �لواليا�  تعا�نيا�   ��حتا  lقا �لريفية".  �جلماعية  "�ملشر�عا�   aيضاK عليها 
 wلفو� tجل 4نتاK كدفعا� مقدمة لر�بطا� �ملنتجني من aمريكي نقد�K ال���(" تسويق �لصا����Export Marketing " �"شركة في l4 للحبوK V&M Grain ") 136 kلف 
�لسو��ني، �بذ�� �لسمسم، ��لبقوw. �توسط �الحتا� Kيضاa حلصوw 24 مجموعة من مجموعا� �لر�بطا� على متويل من "جابي" (GAPI) (�هي مؤسسة مالية غير بنكية 

.(aلة جزئيا�مملوكة للد

 a * تعرضت شركة Kجريفلو�� منذ كتابة هذ� �لقسم لصعوبا� مالية تسببت في توقفها عن �لعمل. �هذ� ال يؤثر على سالمة تضمني هذ� �لبرنامج هنا، ��لذO كاQ صغير�
بالنسبة لعمليا� �لشركة.

� �ملقدl 4لى �ملز��عني: هل على �جلها� �ملانحة QK تدفع؟")� **Pearce, “Buyer and Supplier Credit to Farmers:   do Donors Have to Pay?“ (بير�، "�ئتماQ �ملشترO ��مل�و�
�O فليتر ، "�ستعر�f ثال© حاال� متويل ناجحة في �ملناطق �لريفية )  “,de Vletter, “A Review of Three Successful Rural Finance Cases in Mozambique :ملصا���
في مو#�مبيق")، 2003، ��نظر KيضاCLUSA, “Quarterly Report, April-June 2003 a“ (�حتا� تعا�نيا� �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية: "تقرير �بع سنوO 4بريل (نيساQ) – يونيو       

.eموعة �الستشا�ية ملساعد� �لفقر�g� ©نظر بحو��2003")،  (Qحزير�)

�حلاجة �لى �نظمة مساند من �لطبقة �لثانية

 eلقائمة على �ألعضا��تعاني �لكيانا� �ملالية �لصغير�  QK ميكن 
 �K f�قر�كانت منظما� مدخر��  eفي �ملناطق �لريفية – سو�
�لرصد  �عمليا�  �لضو�بط  ضعف  من   – منتجني  ��بطا� 
�لد�خلية، ��مبا تعرضت للتدهو� في نوعية حافظتها، ��لسيطر� 
�لنفوc، بل �حتى   �K عليها من جانب Kشخاc B�O تعليم جيد 
ي�د��   �K  eألعضا� من  قلة   ºتدير �لكيانا�   ºهذ �بعض   .wلالحتيا
 e4تاحتها لألعضا �K f�على �لقر wحلصو� Q�لصاحلهم فيحتكر
على Kنها "حق"، مع حساk مبالغها ببساطة بأضعاT مدخر�� 
على  �لقائمة  �ملنظما�   fتعر �يقل  Kنصبتهم.   �K  eألعضا�
مثل  غيرها  من  Kكثر  �لرسمية  �لصفة  تأخذ  �لتي  �لعضوية 
جها�   Gلد تسجيلها  يتم  �لتي   f�لقر�� �ملدخر��  تعا�نيا� 
 ºهذ  fتعر يقل   – بالبلد  �ملالية  �ملؤسسا�  على   Tإلشر��
�ملنظما� ملثل هذº �لنقائص. ��غم cلك، تتسم هذº �ملنظما� 
�لريفية  للمناطق  مالeمة  Kقل  �هي  Kعلى  تكلفة  بهياكل 

�لهامشية.92

�ميكن QK يتصدG 4نشاe هيكل مساند� مؤسسية من �لطبقة 
�لثانية للمنظما� �ملالية �لريفية �لصغير� كشبكة K� �حتا� لتعا�نيا� 
�ملدخر�� ��لقر�f لبعض هذº �لتحديا�. كما يستطيع 4جر�e �ملر�جعا� 
معايير   lلتز��� �لشفافية  على  يشجعا   QK  e���أل ملقا�نة  معايير  ��ضع 

على  �ألسهل  من  جتعل  خدما�  تقدمي  ميكن  cلك،  4لى  �أل��e.4ضافة 
 Àمن �لبنو wعلى �ألمو� wللحصو f�تتفا QK eملنظما� �ألعضا�
��جلها� �ملانحة، �مما�سة �لضغوÁ من Kجل 4صال� �لسياسا� 
4لى  �ألجل  قصير�  �حلاجا�  �تلبية   ،e���أل ��صد  ��لقو�نني، 
 ��4عا تسهيال�  Kحد   wخال من   ، aمثال) �لنقدية  �لتدفقا� 

�لتمويل).

 QK الستمر�� ميكن��قابل للتنفيذ  wهيكل فعا eلكن بنا�
 eلبنا  D�مشر �ستغر/   ،wملثا� سبيل  فعلى  �ملشاكل.  تكتنفه 
Kكثر من 10 سنو�� لتحقيق �الستد�مة  �ملؤسسا� في مالي 
�لفنية ��ملالية لنظاl منظما� �ملدخر�� ��الئتماQ �لقر�ية �لتي 
Kفريقيا،  شر/  في  Kما    93

O.(CVECA) �حمللية  �gتمعا�  تديرها 
�ملدخر��  تعا�نيا�  بني  �ثقافي  �جتماعي   lنقسا� فيوجد 
�ألخير�                   4لى  ي�نظر  حيث  �لرئيسية،  �هياكلها   f�لقر��
تستجيب  �ال  �خلاصة  مصاحلها   lتخد Kنها  على  (�لهياكل) 
ت�تح  لم  تنز�نيا،  �في  Kعضائها.  الحتياجا�   ÄTكا بشكل 
�ملؤسسة �لرئيسية "��بطة �حتا��� �ال�خا� ��الئتماQ �لتنز�نية" 
 Qكا�نيا�؛ �لتعا� (SCULT) �لكثير من خدما� لشريكاتها من 
QK جنم عن cلك QK بد�K هذº �لتعا�نيا� في عدl �الكتر�©، �في 
بد�يا� عاl 2000 �صلت حتى 4لى �لتفكير في 4لغاe �كتتابها 

�لذO تدفعه 4لى �ملؤسسة �لرئيسية.94
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���تفا�  �لفعالية  بعد�  �لتعا�نيا�  �حتا���  �تسمت بعض 
�لتكلفة، �مع +لك، هنا& جتا�$ #يجابية – مثل نظا� سيكريد� 
(�إلطا� 13).  �لبر�6يل  (Cresol) في  (SICREDI) �شبكة كريسو: 
ألسر  �قر�?  مدخر��  تعا�نيا�  يضم  نظا�  هو  �سيكريد� 
�ملز��عني �لصغيرO؛ �هو يتخصص في �إلقر�? ألغر�? �ألنشطة 
��للحم          ��لقمح،  �أل�6،   Zنتا# لغر?  �ئيسية  بصفة  �لز��عية  
�ملعد��  �لغر?  ��خلضر���،  ��ألسما&،  ��لعلف،  (�لبقر�)، 
طريق  عن  �ألجل   Oلقصير� �لقر�?  متويل  �يتم  �لز��عية. 
يتم  �لتي  �لقر�?  طريق  فعن  �ألجل  طويلة  bما  �إليد�عا�، 
�حلصو: عليها من بنك �لتنمية �لوطني. �يعتمد حجم قر�? 
نظا� سيكريد� على �لعائد�� �حملتملة من بيع �حملاصيل �كذلك 
�خو: �ألسر �ملعيشية �مدفوعا� �لديوk، بينما يقتصر (حجم 
 kملقترضو� �يدفع   .Zإلنتا� تكاليف  نصف  على  �لقر�?) 
مدفوعا� �لفائدO كل شهر bما �ملبلغ �ألصلي فيدفعونه جملة 

��حدO �قت �حلصا�.

�لتحديا� �لباقية

�لريفية  �qتمعا�  في  �ملتاحة  ��ملالية  �لبشرية  �ملو���  حتد 
�لصغيرO من �لقد��� �إل���ية ��لتنظيمية على تطوير �ملنظما� 
�لقائمة على �لعضوية. فهذv �ملنظما� غالباu ما تتطلب �ملزيد 
من �إلشر�y، ��ملساعدO، ��لرصد bكثر مما يwعتقد في بد�ية �ألمر، 
�على �ملد} �لقصير ��لطويل (#k لم يكن من �لبد�ية) ال بد من 
bصبحت  �لرمبا  �خلدما�.   vهذ مقابل  bتعا$  بدفع  �ملطالبة 
مو���   kتكو حيث  مال~مة  �ألكثر  هي  �لرسمية  غير   Z+لنما�
�حمللية  �qتمعا�  في  كما  للغاية،   Oمحد�� �قد��تها  �qتمعا� 
 uحيث ينخفض مستو} �لنشا� �القتصا�� �نخفاضا �b لنائية�
u. �ال ينبغي �فع �ملؤسسا� #لى حتقيق معدال� منو bسر�  شديد�

مما تتحمله قد��تها.95

�تاحة مساند� من �لطبقة �لثانية �موعا� �لتعا�نيا� :)CRESOL( ��إلطا' 13 �لبر�&يل: سيكريد" (SICREDI) �كريسو

ع �يدير مخاطر �لسيولة على صعيد �لنظا�. �يتم فر? معايير موحدO على  ينتهج نظا� سيكريد� مما�سا� #قر�? متسقة تركز على �لز��عة، �هو يwجم�
نطا� �لنظا� بأكمله فرضاu حا6ماu. �يجب على �الحتا��� �الئتمانية لكي تستخد� �سم �شعا� سيكريد� kb تفي مبعايير صا�مة تتعلق بالتمويل ��لسياسا� 
�نوعية �ملنتجا�. �تتا� �لتفاصيل �ملالية �خلاصة بجميع �ألعضا~ في هذ� �لنظا�  لضماk #نفا+ �ألقر�k لهذv �ملعايير. �تwد�� ��اطر �لعالية �ملصاحبة لالعتما� 
�حملد�� على �إلقر�? ألغر�? �ألنشطة �لز��عية عن طريق �حلد من نسبة �ألصو: في هذ� �لنو� من �إلقر�?، �متويل �لقر�? �لطويلة �ألجل باالقتر�? من بنك 

�لتنمية �لوطني، �شر�~ �لتأمني على �حملاصيل (من خال: "من bجل �لز��عية"، �هو �لبرنامج �لوطني لتأمني على �حملاصيل). 

u من �لنظا� bمر bساسي لنجا� تعا�نيا� سيكريد�: فبإمكانها kb حتصل على #عا�O متويل، �تقدمي مجموعة �bسع نطاقاu من �خلدما� عما لو  kb تكوk جز~�
كانت كيانا� فر�ية، ��الستفا�O من #���O مخاطر �لسيولة على صعيد �لنظا�، ��ال�تبا� بعالمة جتا�ية تتطلب �اللتز�� مبعايير عالية. �يقو� مجلس نظا� 
بطاقا�  #صد��  �ألعضا~ من  تعا�ني،  بنك  �هو   ،Bansicredi بنسيكريد�  بنك  �ميك�ن  �لتد�يب.  �#تاحة خدما�  �أل����  �تطوير  �لسياسا�  بوضع  سيكريد� 
�ئتمانية، �تقدمي bعما: مصرفية عبر �النترنت، �#صد�� �الئتمانا� �لتجا�ية (مبا فيها خطابا� �العتما�)، �#تاحة �لتأمني (على �حلياO، �غير �حلياO، ��لتأمني �لريفي). 
 Cedula de Producto Rural instrument" ملنتجا� �لريفية� O��b Oيستطيع �ألعضا~ كذلك تسهيل عمليا� �لبيع �آلجل، السيما ��6عي �لنب من خال: شها��
ك�ن مشا�كة سيكريد� في برنامج "من bجل �لز��عة" لتأمني �حملاصيل - �هو ما يضيف قسطاu قد�v 3.9 في �ملائة #لى bسعا� �لقر? -  wضافة #لى +لك، مت# ."

bعضا~v من #تاحة �لتأمني �لز��عي.

u من عمال~ نظا� سيكريد�) - مز�يا هيكل  تتيح شبكة كريسو: - شبكة bخر} لتعا�نيا� صغا� �ملز��عني في �لبر�6يل (��لتي تخد� بوجه عا� عمال~ bكثر فقر�
�ملساندO من �لطبقة �لثانية. �تضر$ شبكة كريسو: بجذ��ها في منظما� �حركا� �ملز��عني �لتي عملت على بنا~ �ليا� �qتمعا� للمدخر�� ��لقر�? في 
u �تخذ� �لطابع �لرسمي للتعا�نيا�. �قامت هذv �لتعا�نيا� بعد +لك بتكوين شبكة (كريسو:) لها تعا�نية مركزية ( u ��يد� �qتمعا� �حمللية �لز��عية ���يد�
كريسو: �أل�) �مر�كز خدمة "كريسو: �أل�" �إلقليمية �لتي متنح خدما� �ملساندO، مثل #جر�~ �ملر�جعا�، �مسك �لدفاتر، �توفير بر�مج �لكومبيوتر، �تقدمي 
�ملساعدO �لقانونية. �تضطلع هذv �ملر�كز bيضاu بد�� �قابي (�صد) �تتفا�? مع �لبنك �ملركز�. �تخد� �ملر�كز �لعديد من �لتعا�نيا� فتضمن عمليا� bكثر 
�تتيح  #لى صند�� مركز� للسيولة.  �لوصو:  تعا�نيا� كريسو:  �لتعا�نيا�. كذلك، تستطيع  bكثر �ظائفها bعضا~  �لتكاليف، �يشغل  فعالية من حيث 
�حلكومة �الئتمانا� �ملدعومة لشبكة كريسو: عن طريق BNDES (�ملصرy �لوطني للتنمية �القتصا�ية ��الجتماعية" – �هو بنك �لد�لة �ملعني بالتنمية) 

�برنامج (�لبرنامج �لوطني لألسر �لز��عية).

�ملصد�: Branch, “Credit Union Rural Finance: “  (بر�نش، "متويل �الحتا��� �الئتمانية في �ملناطق �لريفية: نظا� سيكريد� في �لبر�6يل")، 2003، ��نظر بحو£ 
�qموعة �الستشا�ية ملساعدO �لفقر�~ (مبا فيها �التصاال� مع نظا� سيكريد� �حتا� "�� جي �� في" (�الحتا� �ألملاني للتعا�نيا� �Raiffeisen)، ��نظر bيضاu تقا�ير 
�حتا� "�� جي �� في" �موقعه على �لويب: www.dgrv.org، كذلك �نظر بيتنكو��”b� ،O cooperativismo de crédito no Brasil” ، 2003يضاu �لتقا�ير �ملالية 

لشبكة كريسو:.
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�ملانحة،  �جلها�  ما�  �ملهمة  �لتحديا�  حد  يتمثل 
�ملنظما�  تطوير  �لى  تسعى  �لتي  �ألخر"  %�جلها�  %�حلكوما�، 
تلك  �تاحة  بني  صعب  تو�/.  �حد�0  في  �لعضوية  على  �لقائمة 
%�جتنا8  �لفسا:،  �ملطلوبة للحد من  �ألهمية  �ملساند@ �حلاسمة 
�لى   ABفتقا�% �لعامة   @B�:إل� نظا�  ضعف  عن  �لناجمة   Fألخطا�
�ملالي عند مستويا� مقبولة، مع عد�   Iإلخفا� �لكفاF@، %حصر 
�لعمل  �لصغير@ على  �لرسمية  �لر�بطا� غير   @Bعلى قد Nلتعد�
تعتمد  %عندما   .Bالستمر�� على   @B:قا% للتطبيق  قابلة   Iبطر
S يجا%/ �حلد على �لتمويل  �ملنظما� �لقائمة على �لعضوية �عتما:�
عضائها  مصلحة  مع   TBيتعا قد  هذ�  فإ.  �خلاBجية  �ملساند@   %
 Bلتي تد�� @B�%لد� Xيد�عاتهم للخطر.96 %تكا: �ألمو��%يعرT سالمة 
�ملدخر�� ال حتقق  �لى  %�لتي ال تستند  �حمللية  بو�سطة �`تمعا� 
 Xلرئيسي لألمو�� %جناحاS على �إلطالI. %حني يكو. �ملصدB �أل%لي 
عد�  �لى  متيل   Xألمو��  Aهذ فإ.  مانحة،  جهة  يكو.  كأ.   SجياBخا

حتقيق معدال� سد�: تكفي أل. تظل :%�B@ لفتر@ طويلة.

�لسـمة �لتاسعة:
!مكانية �حلماية بنظا� �لتأمني �لقياسي (�فق مؤشر��) 

�لقائم على �ملناطق ضد مخاطر �إلقر�% �لز#�عي

سعت �حلكوما� %ال تز�X منذ مد بعيد �لى �ملساعد@ في تقليل 
 % �ملاشية  على  �لتأمني  بإتاحة   Bألسعا�% �لز�Bعي   jإلنتا� مخاطر 
 kتفاB� من  عانت  �لبر�مج   Aهذ �ألحيا..  معظم  في  �حملاصيل 
�لتكاليف �إل:�Bية، %�نخفاT �ألقساo بشكل غير %�قعي، %�mاطر 
S ما تقل �لتكاليف �إل:�Bية  �B:خلسائر فا:حة. %نا Tألخالقية، %�لتعر�
 oقسا�لذN يتم �حلصوX عليه من  �لدخل  �ملائة من  عن 30 في 
مخاطر  يغطي  ما  عا:@  �لتأمني  كا.  rلك،  �لى  �ضافة  �لتأمني.97 
متعد:@ (% كلها) ال مخاطر محد:@ ميكن قياسها كمياS. %خلصت 
بر�مج  سبعة   Xحو �لعشرين  �لقر.  تسعينيا�  %�خر  في  :�Bسة 
للتأمني على �حملاصيل �لعامة �لى نه في �ملتوسط كانت �خلسائر  

(�ملدفوعا�) كبر من ضعف �لدخل.98

للتأمني       �ملقدمة  �جلها�  من  على كل  �ألخالقية  �mاطر  تؤثر 
 Aبهذ �ملنتفعني   Fلعمال�% �لعا�)  �لتمويل   ��r �لبر�مج  تدير  (�لتي 
. يتخذ �ملز�Bعو. خطو�� لتقليل �خلسائر بل  Xلبر�مج. فيقل �حتما�
. يجترئو� على مزيد من �mاطر (كأ. يزBعو� محاصيل  Xيزيد �حتما
 Sهتماما� قل  للتأمني  �ملقدمة  �جلها�  بينما  هامشية)،  مناطق  في 
 . Tسا� �لتأمني �لدقيقة عند تقييم �خلسائر (ألنها تفترBمما kبإتبا
 Xالحتيا� يكو.   . ميكن  كما  �خلسائر).  تغطي  سو|  �حلكومة 

 Iغال� %قبل   Xملثا� سبيل  على  �ملكسيك  ففي   .Sيضا مشكلة 
%كالة �لتأمني �لز�Bعي �لوطنية %{جد . �ملفتشني كانو� يقبلو. 
ت{دفع  �لتي  �ملدفوعا�  من  �ملائة  في   30 مبتوسط  Bشا%" 
�لتي ترعاها  �لبر�مج  �لعديد من   Iخفا�للمز�Bعني.99 %في ظل 
�لسياسية  �لد%�فع  بسبب   Bلالنهيا %ستعرضها  �حلكوما� 
يجب . توضع سالمة بر�مج �لتأمني �لز�Bعي للد%لة %فعاليتها 

�حملتملة محل Bيبة %شك شديدي�ن. 

 %ي{عتبر نهج �لتأمني �لقياسي (%فق مؤشر��) �لقائم على 
على  تطبيقه  ميكن   Nلذ�% باخلير،   S تبشير� كثر   Sنهجا �ملناطق 
�mاطر �ملتعلقة بكل من �إلنتاj %�ألسعاB. %يحدَّ: هذ� �لنوk من 
�لتأمني �لتأمني على صعيد �ملنطقة %ي{تا� ضد حد�0 محد:@ 
�ألمثلة  %تشمل  عليهم.  �ملؤمن  �ملز�Bعني  بسلو�  ترتبط  ال 
 oجلوية %�لتي تتعلق بسقو� Xبو�لص �لتأمني �ملرتبطة باألحو�
متنح  %هي  محد:@،  منطقة  في   @Bحلر�� :Bجا�   %  Bألمطا�
مدفوعا� للتعويض في حالة هبط (% �Bتفع) �ملؤشر r% �لصلة 
عن مستو" معني، %يضاS %ثائق �لتأمني �ملرتبطة باألسعاB �لتي 
 Aهذ ك�ن  %مت{ �حملاصيل.   Bسعا على  تؤسس  مدفوعا�  تقد� 
�لوثائق �جلها� �ملقدمة للتأمني من �لتأمني ضد خطر محد: ال 
تتحد:  كونها  %يجعلها  بالز�Bعة،  �ملرتبطة  �mاطر  كافة  ضد 
جاrبية  كثر % للتنفيذ  قابلية  كثر  �ملنطقة  صعيد  على 
لشركا� �لتأمني في �لقطاk �خلا� ألنها تقلل من �لتكاليف 

�إل:�Bية %مخاطر �الحتياm�% Xاطر �ألخالقية.

. حتصل على %ثائق تأمني  Tباستطاعة جها� �إلقر� .�
�لى   oألقسا� تكاليف   Bمتر% �لز�Bعية  حو�فظها  بها  لتغطي 
تعاB /8سو� % فو�ئد �ضافية.  Xعني من خالBعمالئها من �ملز�
�ملؤشر��  �لى  �ملستند@  �لتحوطية  �أل:%��  تسمح   . %ميكن 
. تدير  Tلد%لية جلها� �إلقر�� Iلتي يتم شر��ها في �ألسو��%
�خلسائر �حملتملة بسبب مخاطر �لطقس % �ألسعاB، فتمنحها 
 %نشطة �إلقر�T ألغر�T �ألنشطة �لز�Bعية   Fكبر لبدثقة 
توسيع نطاقه. %تستطيع �ملؤسسا� �ملالية . تشترN �أل:%�� 
�لتخلف  للخساB@ بسبب  تعرضها  تقلل من  �لتي  �لتحوطية 
عن �لسد�: % سوF �ألحو�X �جلوية، % مدفوعا� �لفائد@ �ملتأخر@ 
�لتي  �أل%لية  للسلع  بالنسبة  �ملنا%ئة   Bألسعا� حتركا�  بسبب 
%ميكن  يجهز%نها.100   % فيها  يتاجر%.   % عمال�ها  ينتجها 
 @�: Bبط  ميكن   % �mاطر  ضد  بكاملها  للحافظة   oلتحو�

حتوطية بكل قرT على حد@.
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لم ميتد �لتأمني �لقياسي �لقائم على �ملناطق 
لى �ملؤسسا� 
 ،��لتي تقر0 صغا, �ملز�,عني +# تشتر) منهم 
ال في �آل#نة �ألخير
> نا;, �حلد#9. يتمثل +حد �ألمثلة  #ال تز�@ �ألمثلة �لناجحة فيه +مر�
#هو   -(KNCU) �ألصلية  للتعا#نيا�  كليمنغا,#  �حتا;  في  �لناشئة 
تعا#نية بن تنز�نية كبير� لصغا, �ملز�,عني تتاجر في حو�لي 11 في 
�ملائة من 
نتاX �لنب على �لصعيد �لوطني.  #حققت هذS �لتعا#نية 
�لسلبية ألسعا,  للتحركا�  تعرضها  �حلد من  �لنجاZ في  بعض 
لها  تسمح  �لتي  �لبيع"  "حق  خيا,��  شر�`  طريق  عن  �لنب 
+ثنا`  �ملز�,عني  مع  عليه  +;نى لسعر شر�` متفق  بحد   cباالحتفا
�لتعا#نيا�  (بنك  محلي  بنك  من  تقتر0  #هي  �لبيع.  موسم 
�لريفية CRDB) لتدفع +قساe عقد �أل;#�� �لتحوطية     #�لتنمية 
من  �حلد  على  �لتعا#نية   Sهذ عملت  #هكذ�،  �لبيع).  حق  (خيا,�� 
 Skحتو �لذ)  �لنب   l#مخز قيمة   eهبو# �ألسعا,  لتقلبا�  تعرضها 
 Sهذ تتبع  #لم  بيعه.  �نتظا,  حا@   #+ �لتجهيز  عمليا�  +ثنا` 
 l+ < �لتعا#نية هذ� �لنهج سوo ملوسم #�حد، لذ�، فمن �ملبكر جد�

نتلمس +ية نتائج حو@ فعاليته.101

تقليل  بإمكانية  �ملؤشر��  
لى  �ملستند  �لتأمني  يتمتع 
مخاطر  #+يضا>   lملز�,عو� بها  مينى  قد  �لتي  �خلسائر  مخاطر 
شركا�  #تو�جه  �إلقر�0.  جها�  لها  تتعر0  �لتي  �لتشغيل 
�لتغطية   Sهذ مثل   xنطا توسيع  في  +ساسية  صعوبة  �لتأمني 
تو�جهها  �لتي  �لصعوبة  نفسها  هي  �ملز�,عني  صغا,  لتشمل 
#�ملعامال�  �لعقو;  خدمة  كيفية  �ألصغر:  �لتمويل  مؤسسا� 
 l+ مبا يحقق �لربح. #تستطيع �حلكوما� #�جلها� �ملانحة ��لصغير
�لقطا{  �ضطال{  
مكانية   kتعز �لتي  �لتد�بير  تساند   #+ تعتمد 
�خلا~ بالتأمني �ملستند 
لى �ملؤشر�� ليشمل �لعمال` من صغا, 
قو�عد  
تاحة # #جو;  يضمنا   l+ مثال>  فباستطاعتهما  �ملز�,عني. 
عن  �ملثا@،  سبيل  على   – #شاملة  #منظمة،  ;قيقة،  بيانا� 
�لصعيد  على  �أل#لية  �لسلع  #+سعا,  �ملطر   eسقو مستويا� 
في  �لتأمني  لشركا�  ميكن   – �ملناطق  صعيد  على   #+ �لوطني 
با�اطر  تتعلق  �لتي  �أل;#��  لتقييم  �ستخد�مها  �خلا~  �لقطا{ 
�لك، تستطيع  
لى  
ضافة  #�ألسعا,.  �لطقس  من  بكل  �ملتعلقة 
 ، (مثال>  xألسو�� ;خو@  على  �لوسطا`  تشجع   l+ �ملانحة  �جلها� 
 lفإ �لتد,يب).  بإتاحة  حتى   #+ �لناشئة  �لن�هج  حو@  بيانا�  بنشر 
�لوسطا` بإمكانهم +l يساعد#� �جلها� �ملقدمة للخدما� �ملالية 
#كذلك  �لز,�عية  حو�فظها  في  #تسعيرها  ��اطر  تقييم  في 
 l+ باستطاعتهم  كما  �لز,�عي،  �إلقر�0   xنطا توسيع  مخاطر 

يساعد#ها في �لتفا#0 على �لترتيبا� �لتأمينية #�لتحوطية.

�لقطا{  من  �ملثالية  �حلاال�  في  �لوسطا`  يأتي  ما   �عا;
#بنك  �ألصلية  للتعا#نيا�  كليمنغا,#  �حتا;   l+ 
ال  �خلا~ 
�لتعا#نيا� #�لتنمية �لريفية في تنز�نيا تلقيا تلك �ملساعد� من 
فريق �لبنك �لد#لي �ملعني بإ;�,� ��اطر �ملصاحبة للسلع �أل#لية 
� مخاطر ,�;
#�لذ) ساعد هذS �لتعا#نية في #ضع 
ستر�تيجية 
+يضا>  �لفريق  هذ�  قا�  كما  �لبيع.  حق  خيا,��  على  #�لتفا0# 
بتد,يب موظفي بنك �لتعا#نيا� #�لتنمية �لريفية على تقييم 
 .eتاحة �ملشو,�� حو@ �جتاها� عملية �لتحو
مخاطر �ألسعا, #
#يرo بنك �لتعا#نيا� #�لتنمية �لريفية +l هذ� �لد#, �لتسهيلي 
سو� يقو� به #سيط من �لقطا{ �خلا~ في �ملستقبل، �ألمر 
 #+ �ملانحة  �جلها�  من  مؤقتة   �مساند 
ال  يقتضي  ال  �لذ) 

�حلكوما�.

�لتي  �ألصغر  �لتمويل  مؤسسا�  تتوخى   l+ �لضر#,)  من 
تؤمن لصغا, �ملز�,عني #تتحمل ��اطر �ملرتبطة +l ;,جة كبير� من 
�حلذ,. فإ�� كاl �حلد9 �لذ) يتم تأمينه نا;, �حلد#9 نسبيا> فإl كل 
جذ��.  ;خل  مصد,   eألقسا� متثل   l+ #ميكن  ير��  ما  على  شي` 
فمن   – �حمللي  �لصعيد  على  #لو   – ما  كا,ثة  #قعت  ما   ��
 #لكن� 
�ملمكن +l تعر0 مؤسسة �لتمويل �ألصغر خلطر �إلفال� #عد� 
�لتأمني   l
 عليهم.  �ملؤمن  عمالئها  نحو  بالتز�ماتها  �لتقيد 
بطبيعته منت�ج يتم بنا�S بشكل +فضل على +سا� تنويع ��اطر 
على نطاx +كبر مجموعة ممكنة من �لعمال` �ملؤمن عليهم #+#سع 

مجموعة من �لظر#� �لتي ميكن +l تؤثر على �ملطالبا�.

�لسـمة �لعاشر�:
من  �لز��عية  لألنشطة  �ألصغر  �لتمويل  حماية 

�لتدخال# �لسياسية – إلجناحه


l �إلجر�`�� �لتدخلية �لتي تقو� بها �حلكوما� #�جلها� �ملانحة 
,مبا  �لفجائية   #+ منها   ��ملستمر سو�`  �لز,�عية   xألسو�� في 
�إلقر�0  جها�  تو�جه  �لتي  للمخاطر  مصد,  +كبر  كانت 
�لز,�عية  لألنشطة  �لتمويلية  �ملو�,;  
تاحة  كانت  �لز,�عي. 
 eكبير بالضغو xمدفوعني� على نطا – lتصميمها– #ال يز�ال#
�لتي ت�بذ@ بهد� متويل 
نتاX �مل�ز�,{ #,فع �ملستوo �ملعيشي في 
�ملناطق �لريفية، #ليس 
,سا` بنية +ساسية مستد�مة للتمويل 
> بني  > متصو,� �لز,�عي. فعندما يو�جه �ملسئولوl �حلكوميوl خيا,�
�ملناطق  في  �ملالية  �خلدما�  تقدمي   xلنطا �تسا{  +قصى  تعزيز 
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��ستخد��  مستد�مة  مؤسسا�  بنا�  طريق  عن  �لريفية 
�ملؤسسا� لتوجيه �لتمويل في عميلة مساند� مباشر� العتما� 
�لبنية  مر�فق  �تنمية  �ملعيشية  �ألغذية  �1نتا0  �لتكنولوجيا 
�ألساسية �لريفية – بغض �لنظر عن �الستد�مة �لطويلة �ألمد – 

فإنهم عا�� ما يختاA�B هذ? �ألخير�، على حسا: �الستد�مة.

قا� برنامج متويل �ألنشطة �لريفية �لتابع جلامعة �الية �Fهايو 
من   LخرF مجموعة  �كذ�  �لعشرين   Aلقر� سبعينيا�  ��Fئل  منذ 
ل  QفصSت �بيا�F Bيي �لبر�مج باصد�B��1� ،ألكا�مييني، �خبر�� �لتقييم�
�Fجه �لقصوB في هذ� �لنهج �لتقليد^ في مجا[ �إلقر�] �لز�Bعي.102 
 Aبإمكا  AF �لنقدية مقترحا� مفا�ها  _�Bئهم  �يكمن في صميم 
�حلكوما� ��لوكاال� �ملعنية بالتنمية AF حتقق غرضا̀ 1منائيا̀ حيويا̀ 
 Aملالية �ملستد�مة على خدمة سكا� �من خال[ تشجيع �ملؤسسا

�ملناطق �لريفية، �AF هذ? �ملؤسسا� ال تتطلب �عما̀ ماليا̀ ��ئما̀. 

�في �لوقت �hته، حافظت حكوما� عديد� في بلد�F Aفريقية 
للمو��  منخفضة   BسعاF على  تقليديا̀  �لصحر��  جنو:  تقع 
�لغذ�ئية لصالح سكاA �ملناطق �حلضرية – �هو نهج قلQل �لعائد�� 
�ملالية  �خلدما�  على  �لطلب  ض  Qخف� �لز�Bعية  �ألنشطة  على 
�لنامية   Aلبلد�� في  �حلكوما�  تقو]  هذ�،  1لى  1ضافة  �لريفية. 
�ملنتجا�  من  بفو�ئض  Fسو�قها   "n1غر�" طريق  عن  فيها  �لز�Bعة 
�لز�Bعية - كثير�̀ ما يكوA حتت مسمى �ملعونا�. �فو�ئض �ملنتجا� 
�يكمن فيها خطر  هذ? BFخص ثمنا̀ من �حملاصيل �ملنتجة محليا̀ 
�ملز�Bعني.103 كما  �لز�Bعي �حمللي �تخفيض �خو[  بتقويض �إلنتا0 
عملت Fيضا̀ �لضو�بط �لتي تضعها �لد�لة على FسعاB محاصيل 
�لصناعا�  في  بها  تقو�  �لتي  �لتدخلية  ��إلجر����  �لتصدير 
في  �لز�Bعية  �ملنتجا�   nسو�F تشويه  على  ��لتسويق  �لتجهيزية 
 Sرضت ضر�ئبSف �حلاال�،  من   �كثر �في  �لنامية.   Aلبلد�� من  عديد 

باهظة على محاصيل �لتصدير. 

�لدعوما� �لز�عية �لو�سعة �لنطا�
�جه  على   – �لعالم  BFجا�  شتى  في  �حلكوما�   Sبعد تتقبل  لم 
هذ?  �لعظمى  �القتصا�ية   Lلقو� حكوما�  فيها  مبا   – �إلجما[ 
بأنه  تفيد  نظر  بوجهة  �ألخذ  1لى  �مليل  عليها  �يبد�  �ملقترحا� 
خال[  من  �لريفية  ��wتمعا�  �لز�Bعية  �ألسر   �مساند ينبغي 
حتويال� �لدخو[ (�لنقدية). فرyيتهم – �لتي تنعكس في �لدعوما� 
�ملالية �لز�Bعية ��لرسو� على �لو���B� في �الحتا� �أل�Bبي ��لواليا� 
 Aملوجهة في طو[ �لبلد�� Aألمريكية، �في بر�مج �الئتما� ��ملتحد
�ألسر البد من �عمها كي  |Bخاصة مز�� |Bمل{ز��  AF – هي  �لنامية 

�لدعوما�  �تصل  نطاقا̀.  �أل�سع  �الجتماعية  �ألهد�~  حتقق 
�ملالية لألنشطة �لز�Bعية �حمللية في �لبلد�A �ملتقدمة 1لى مبالغ 
كبير� مقاBنة بإجمالي معوناتها للبلد�A �لنامية، ناهيك عما 
تقدمه من معونة للز�Bعة. بلغت �لدعوما� �ملالية من �حلكومة 
 Aبليو  16.4)  2003 عا�  في  بها  �لز�Bعية  لألنشطة  �ألمريكية 
��الF Bمريكي) 1لى مبالغ Fكبر بالفعل من 1جمالي �ملعونا� �لتي 

قدمتها للبلد�A �لنامية (16.3 بليوA ��الF Bمريكي).104

ضعف معدال� �لسد��

عندما مترB �حلكوما� في �لبلد�A �لنامية بر�مج �لدعم �لنقد^ 
 Aالئتما� nسو�F النضبا� في� Aلقر�] فإ� (�لدخو[) من خال[ 
يبدF في �ملعانا�، �يغد� متويل �ألنشطة �لز�Bعية Fكثر صعوبة. 
 Aلقر� �سبعينيا�  ستينيا�  في  �لتقييم  خبر��  حلل  �حني 
 Aالئتما� بر�مج  في  �لسد��  جلانب  �لضعيف  �أل���  �لعشرين 
�لظر�~  كاهل  على  �لالئمة  �ضعو�  �ملز�Bعني   Bلصغا �ملوجهة 
�لتي كانت خا0B نطاn سيطر� كال �ملقرضني ��ملقترضني. �لكي 
� �ملقترضني �لفقر�� على Bلو� �لقو[ فيما بد� من عد� قد QفصSي
��لبنية  �لطبيعية   �Bلكو�� �لقر�] صبو� لومهم على  سد�� 
 ،[Bأل�  �حيا�  �مد كفاية  �عد�   nللسو �لر�يئة  �ألساسية 
�عو�مل FخرL تزيد من ��اطر �ملرتبطة باألنشطة �لز�Bعية. �في 
1لى  تؤ�^  �لتي  �لعو�مل   Aبأ �إليحا�  1لى  hهبو�  فقد  �حلقيقة، 

�لفقر كانت هي �ملسئولة عن �لتخلف عن سد�� �لقر�].

Fما في ثمانينيا� �لقرA �لعشرين فقد ال� خبر�� �لتقييم 
�لسد��  معدال�  في  �لسبب  بأنها  �لتدخلية  �إلستر�تيجيا� 
 |B1تاحة قر�] �ملز� ��ملنخفضة للمز�Bعني. �حيث تتم في �لعا�
كأحد �ملدخال� �ألساسية في 1طاB نهج تكاملي كاA يشتمل 
(مثل  �لتسويق  �هياكل  �لز�Bعة  �Fساليب   Bلبذ�� حتسني  على 
من   ^F  n1خفا  Aكا فقد  �لز�Bعي،  �إلصال�  �كذلك  �لتعا�نيا�) 
هذ? �لعناصر يSرL على Fنه كا~� ليؤ�^ 1لى �لتخلف عن �لسد��. 
 �F ��ملبالغ  �لقر�]،  �فعا�  تأخير   Aبأ يSعتقد   Aكذلك، فقد كا
�لشر�� غير �ملالئمة للقر�]، ��ملشكال� �ألخرL �لتي �Bتبطت 
�لقر�] في 1طاF B^ نهج متكامل Fسهمت كلها في  بإتاحة 

1حد�� �لتخلف عن �لسد��.

بعض  سد�   �hملا هو   ��ملبكر �لد�Bسا�  هذ?  تظهر?  لم  ما   A1
�ملز�Bعني في منطقة ما قر�ضهم بينما لم يسد� _خر�B ،Aغم 
ــر. ــاط ��� ــو[  ــدخ ��ل ��لــغــلــة،  �حملــاصــيــل،  نفس  Fنــهــا 
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%�فتر! هؤال� �حملللو� �� عد� حصو� صغا� �ملز��عني من قبل �لك 
قط على �ئتما� �سمي بالقطا2 �01 .لى .نهم لم يعرفو� كيف 
�ملقترضني          �هؤال  �� حسبانهم  في  �ستقر  %قد  يستخدمونه. 
"�سا�%� تخصيص" �الئتما� فوجهوF .لى �ألنشطة �الستهالكية 
 .��لغذ� حتى   %� �%ال1هم،  %تعليم   M�Nجلنا�%  Q�%لز�  Mكحفال
%نضحت �أل1بياM برقابة �خالقية شديد �لوطأT عند مناقشة تلك 
 Fمن هذ [ �لعو�مل، �غم �نه في عالم �ليو� هنا[ �1��كا] بأ� كثير�
بإتاحة   ��لفقر� �جل  من  قويا]  �جتماعيا]  غرضا]  تخد�  �ألنشطة 

شبكة �ما� مالي للو�لدين .با� �لتقد� في �لعمر.105

 T�%ضر  ]��1. في  �لتقييم   �خبر� بد�   Tكثير  M�سنو %بعد 
%ضع �لالئمة على ضعف معدالM �لسد�1 على  جهاM �إلقر�! 
 %� �المتثا�  على  �ملقترضني  لتشجيع  %ضعتها  �لتي  %�حلو�فز 
 �� من  �لرغم  بالقر%!.106%على  �ملرتبطة   Mبااللتز�ما �لتقيد 
 Mمن مستويا بال شك   M1�N iنفا]  �%�1ناها  �لتي   jألسبا� بعض 
فإ�  �لز��عية   �ألنشطة  ألغر�!  �إلقر�!  مجا�  في  �lاطر 
�لسبب �لرئيسي لتخلف �ملقترضني عن �لسد�1 كا� �القتصا1 
�لسياسي لالئتما� (�إلطا� 14). فقد �تاحت �حلكوماM �الئتما� 
 M�عني كوسيلة للحصو� على �ألصو�ملز�� �ملكلف لصغا�  غير 
%نقص  �ملز�عة  تسليم  �ملنخفضة  �ألسعا�  عن  %للتعويض 
�لريفية.  �ملناطق  في  �ألساسية  �لبنية  مر�فق  في  �الستثما� 
 T1مشد شر%طا]  تفر!   ��  Mحلكوما� تشأ  لم  لذلك،  %نتيجة 
�لتي  �لعامة   Mلصعوبا� %جه  في  السيما  �لقر%!،  الستر1�1 

%�جهتها مجموعاM كبيرT من �ملز��عني.

خطط �لعفو عن �لديو�
.� معدالM �لتخلف عن �لسد�1 ال بد %�� ترتفع .�� �تيحت ألسر �ملز��عني  
�% عند ظهو�  �لقر%!  لتأجيل مدفوعاM سد�1  تلقائيا]  �لفرصة 

حالة يقر �ملقرضو� %�ملقترضو� فيها بصعوبة 1فعها. %يتفاقم 
هذ� �لوضع .�� كا� من عاT1 جهة �إلقر�! �لتقليدية �لعفو عن 
 TNلديو� تهد1 حيا� Fعني كل بضعة �عو��، .�� كانت هذ�1يو� �ملز�
 ،Mيوها�لسينا�  Fهذ %في  لأل�!.   Tلصغير�  M�Nحليا�  jصحا�
يصبح لد0 صغا� �ملز��عني �حلافز لتأخير مدفوعاM �لسد�1 �% مد 
نهاية  في  �إلقر�!   Mجها عنها  تعفو   �� في  �مال]  �لديو�  iجا� 

107.vملطا�

عن   [ عفو� �ملز��عني  متنح  جميعها   Mحلكوما�  Mأxفت ما 
�ملناطق  سكا�  تأييد  على  �حلصو�  تضمن  حتى  1يونهم 
�لريفية قبل �النتخاباM. ففي كوستا�يكا، �01 عفو �حلكومة 
 Mمدفوعا في  هائل  خفض  .لى   1999 عا�  في  �لديو�  عن 
"فينانسيير�  شركة  تقدمها  �لتي  �الئتما�   Mبطاقا سد�1 
 Mلشركا� .حد0  �لتي �سستها  �لتمويل  – شركة  تريسا�" 
 .(7 �إلطا�  (�نظر  باجلملة  �لز��عية   Mلكيما%يا� في  �لعاملة 
%كا� �� جنم عن �لك �� ��تفعت معدالM �لتأخير عن سد�1 
�كثر من   �.لغا %مت  �ملائة،  .لى 25 في  �لبطاقاM حتى %صلت 
.108 %هنا[ �يضا]  2200 حساj على مد�� �لسنتني �لتاليتني~
بنك �لز��عة %�لتعا%نياM �لز��عية �ململو[ للد%لة في تايلند 
�لذ� ��جبر في عا� 2001 على �الشتر�[ في برنامج حكومي 
في   Mصعوبا يو�جهو�  كانو�  �لذين  �ملز��عني  1يو�  لتعليق 
سد�1 قر%ضهم. فاشتر[ في هذ� �لبرنامج �كثر من مليونني 
1%ال�  بليو�   1.7 من  بأكثر  مدينني  كانو�  �لذين  �ملز��عني  من 
�مريكي (�� ثلث حافظة �لبنك). %كانت �لنتيجة هي �� قفز 
معد� .لغا� �لقر%! في �لبنك من 3 في �ملائة عا� 2001 .لى 
للديو�  �حتياطيه  %��تفع   ،2002 عا�  في  �ملائة  في   12
�ملعد%مة .لى 21 في �ملائة من حافظة قر%ضه.109 %�01 هذ� 
من لها  ما  مع  تتفاقم  برحت  ما  �لسد�1  في  مشكلة  .لى 

�إلطا� 14 *�مبيا: شركة "Omnia Small Scale": �آلثا� غير �ملقصو�� ملساند� �حلكومة لإلنتا� �لز��عي

(على �حلساj) لصغا�  �فريقيا شركة "Omnia Small Scale" لتقدمي �ألسمدT كائتما�   jية جنو�بجمهو Tسست شركة تصنيع %تسويق �سمد�
�ملز��عني في N�مبيا. %كا� �ملز��عو� �لذين تنقصهم �لنقو1 يحصلو� على �ألسمدT مقابل مقد�� متفق عليه من �حملصو� (كثالثة �كيا� من �لذ�T مقابل 
). %عمل هذ� �لبرنامج بنجا� حتى قر�M �حلكومة �ستخد�� شركة (Omnia) كوكال� لها في برنامج �ئتما� �ألسمدT �ملدعمة.  كيس من �لسما1، مثال]

.(Omnia) لتخلف عن سد�1 �لقر%! .لى �نخفا! �لطلب على برنامج� Fفف �لذ� �بدته برنامج �حلكومة جتاl� فأ01 هذ� �لوضع

] على هذ� بالتحو� .لى صفقة �ئتمانية �كثر تطو��] شملت �لبذ%� %�ألسمدT معا]. %�كزM �لشركة على �ملز��عني ممن كا� لهم  �1� (Omnia) قامت شركة%
نيت بخسائر في هذF �لصفقة حيث لم تتعد  سجل سد�1 جيد في برنامج �حلكومة %�نفقت 300 �لف 1%ال� �مريكي في صو�T �ئتماناM. %لكنها م�
معدالM �ستر1�1 �لقر%! 80 في �ملائة. %�لقت �لشركة بسبب خسائرها بالالئمة – .ضافة .لى فشل �حملاصيل في بعض �ملناطق – على �ملديونياM �لتي 
 (Omnia) تسبب فيها برنامج �حلكومة (أل� بعض عمالئها كانو� يفيد%� �يضا] من �ئتما� �حلكومة) %توق�ع �لعفو عن عد� سد�1 �لقر%!. %لم تعد شركة

.Tقطا2 �ألسمد Fلسبب �ألكبر في �لك هو %جو1 �حلكومة �لذ� يشو�% Tلصغير� M�Nحليا� jألصحا Mتقد� �ئتمانا

�ملصد�: Ruotsi, “Agricultural Marketing Companies as Sources of Smallholder Credit“  (�يوتسي، "شركاM �لتسويق �لز��عي كمصا1� لالئتما� 
2003 ،("Tلصغير� M�Nحليا� jملقد� ألصحا�
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�	لتعا�نيا�  	لز�	عة  بنك  صو��  على  	ألمد  طويلة  �ضافية  �ثا� 
	لز�	عية لد. عمالئه �قد�ته على �نفا& حتصيل مدفوعا� سد	! 

	لقر�6 في 	ملستقبل.

�سعا� �لفائد� �ملدعمة

�ال يز	A منو&8 	إلقر	6 	لتقليد< ألغر	6 	ألنشطة 	لز�	عية هو 	لنمو&8 
&	 	النتشا� 	لو	سع، �ال Dنه يعاني من �Dجه نقص Dساسية متعد!�؛ بيد 
 Jملدعمة !عما	لفائد� 	سعا� D ما عليه K�في ضر Lال يتجا� J D PDكثرها ضر�	
 ،Pالئتما	لى حلقة مفرغة لتقييد �J. فاالئتماP 	ألقل تكلفة يؤ!<  شديد	
 Aستغال	 على  	لقا!�ين   Vألغنيا	 	لريف   Pسكا فيه  يZحابXى  بحيث 
يحر\  كذلك  	ملتا^؛  	ملكلف  غير   Pالئتما	 البتال_  �عالقاتهم  مركزهم 
هذ	 	الئتماP غير 	ملكلف جها� 	إلقر	6 من 	ملو	Lنا� 	لضر��ية ملتابعة 
يضفي  Dنه  �لى  باإلضافة  هذ	  �	ستر!	!ها؛  كافية  متابعة  	لقر�6 
في  �يتطلب  �حتصيلها  	لقر�6  تخصيص  على  	لسياسي  	لطابع 
	لنهاية !عوما� تشغيلية مستمر� توجه جلها� 	إلقر	110.6 �	قتنع 
�ليها   Xتنتهي مضافا ال  	لتي  	حللقة   Kحملللني بسبب من هذ	 من  كثير 
	إلجر	V	� 	لتدخلية 	حلكومية 	لد��ية 	لتي تهد\ عملية سد	! 	لقر�6 
ميكن  ال  مخاطر  تكتنفه  	لز�	عية   	ألنشطة  ألغر	6  	إلقر	6   Pبأ

.Jلعمل به جتا�يا	جهتها كما ال ميكن 	مو

��تفا� تكاليف �ملعامال�

على  مرتفعة  معامال�  تكاليف  تفر6  ما   J كثير	 	إلقر	6  جها�   P�
	لفائد� 	ملنخفضة كآلية تقييد في �جه 	لطلب  	لقر�& 6	� Dسعا� 
	ملفرp ألنها ال تستطيع PD تتكيف مع هذ	 	لطلب برفع Dسعا� 	لفائد�. 
يقومو	   PD 	ملقترضني  من  	إلقر	6  تتطلب جها�   ،Aملثا	 فعلى سبيل 
	لكتابية،   Aألعما	  Aخر. الستكماD �كاال�   �D 	لبنك  �لى  Lيا�	�  بعد� 
 pبشر�  Vلوفا	� بها،  تقدمو	  	لتي  	لطلبا�  موقف  عن  �	الستفسا� 
Dخر. قبل 	ملو	فقة على طلباتهم. �هذK 	لتكاليف 	ملرتفعة للمعامال� 
تقلل من قيمة 	لقر�6 للعمالV �تزيد من 	حتماA عد\ سد	!هم لها 
ألنهم ال يخشوP عد\ 	لتأهل للحصوA على قر6 �خر في 	لعا\ 	لتالي. 
حجب  بحق   Pملقترضو	 خشي  فلرمبا   Jنسبيا 	لقر�6  تتعقد  �عندما 
�تنبع  	عتباطية.   sألسبا 	ملقبل  	لعا\  في  طلباتهم  على  	ملو	فقة 
	إلقر	6  جها�   PD حقيقة  من   Jجزئيا للمعامال�  	ملرتفعة  	لتكاليف 
قوية.  تشغيل  مو	Lنة  بها  تضع   PD تستطيع  �ير	!	�  كثير  لها  ليس 
	إلقر	6  جها�  تز�يد  في  	ملنخفضة  	لفائد�  Dسعا�  تخفق  �هكذ	، 
لتقدمي  	ملطلوبة  	ألساسية  	لبنية  مر	فق   Vلبنا حتتاجه  	لذ<  بالدخل 

خدما� مالية عالية 	لنوعية.111

�إلقر�� �ملوجـه

�D 	ستخد	ما� معينة  �لى محاصيل  	لقر�6  PD يتم توجه   pشر P�
	إلقر	6  على  �صر	�   >D  P� 	ملدعمة.  	لفائد�  Dسعا�  يكمل  ما   J كثير	
 J نظر	 فعالية،   �	& 	لعالية  	لرصد  تكاليف   Pتكو  PD يتطلب  	ملوجه 
	لدخل  لتدفقا�  	لتكاملية  �	لطبيعة   Aللما 	ملثلية  للطبيعة 

�	لنفقا� في مو	Lنة 	ألسر 	ملعيشية 	لفقير�.

فشل �الئتما( في �لوصو% $لى �لفقر�!

	لز�	عية   	إلقر	6 ألغر	6 	ألنشطة   Aألعظم من مجا	جلانب 	  A	يز ال 
	لبلد	P 	لنامية ينوV حتت 	إلجر	V	� 	لتدخلية 	لسياسية �Dسعا�  في 
	لفائد� 	ملدعمة �	إلقر	6 	ملوجه �	خلدما� 	لر!يئة. �P هذ	 	لنمو&8 غير 
J ما تسطو	 على 	لقر�6 	لتي يفتر6  �P 	لنخب 	حمللية كثير	 &�ناجح. 
عن  	لتخلف  معدال�  ترتفع  ثم  �من   ،V	لفقر	 	ملز	�عني  �لى  تذهب   PD
	لسد	! 	�تفاعاJ ال ميكن حتمله (يتجا�L في Dغلب 	ألحياP 40 في 	ملائة). 
من  �ال~  في  30 سنة  عمرها  يبلغ   s�جتا �غم  	لنتائج   Kهذ �تتو	صل 

بر	مج 	الئتماP 	ملدعم في 	ملناطق 	لريفية.

من  	ملائة  في   10 Dكبر  حصل   –  Aملثا	 سبيل  على   –  1974 عا\  ففي 
	ملقترضني في 	ملناطق 	لريفية على 80 في 	ملائة من 	الئتماP 	لز�	عي 
	لوطني  للبنك  	لز�	عي   Pالئتما	 قسم  قدمه  	لذ<  	لدعم  	ملرتفع 
	لكوستا�يكي. بينما لم يحصل Dصغر 50 في 	ملائة �ال على 5 في 	ملائة 
D JمريكياJ للقر6  من هذ	 	الئتماP (في شكل قر�6 مبتوسط 585 !�ال�	
 Aمكانية حصو�	لو	حد)، بالرغم من PD 	لبرنامج كاP يستهد~ تعزيز 
صغا� 	ملز	�عني على 	ئتمانا� غير مكلفة. �تتماشى هذK 	لنتائج مع 
لبنو�  	ألخر.  	لد�	سا�  جميع  بها  خرجت  	لتي  	لنتائج  تلك 

كوستا�يكا 	لتي ZDجريت في &لك 	لوقت.112

�Dشا�  	لنتائج.  تتغير  �لم  	لسنني،  من  عقد  مضى  �بعد 
مشر�عا�   Aحو 	ألمريكية   P	للبلد 	لتنمية  لبنك  	ستعر	6 
�لى  	لالتينية  Dمريكا   P	بلد في  �	ملدعم  	ملوجه  	لز�	عي   Pالئتما	
على  	ملكلف  غير   Pلالئتما كانت  	لتي  	لسلبية  	آلثا�  	ستمر	� 
�!	�� 	القتصا! 	لكلي، �تنمية � ،Aلدخو	يع L!، �تو�	ملو	تخصيص 
	لز�	عي   Pالئتما	 بر	مج  تقييم  تقا�ير  �تتقاسم  	ملالية.  	ألسو	� 

في �كو	!�� �بنما �بير� في عا\ 1983 	لنتائج 	لتالية:

محد�!ية نطا� �صوA 	الئتماP تشكل حصة 	لبنك 	لز�	عي 
(Banco Agrario) في بير� Dكثر من 80 في 	ملائة من 	لقر�6 
	لتي !فعها 	لقطا_ 	ملالي، �لكنه لم يصل �ال �لى 7 في 	ملائة 

فقط من 	ملز	�عني.
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 	خو� عالية�� �هبت معظم �لقر�� �لى عمال
 �كانت .سعا- �لفائد( في حقيقتها سلبية بوجه عا

ق3د-2  �كو�	�-  ففي  �ملقترضني.  معامال2  تكاليف  �-تفعت 
للحصو�  يتأهل  ملقتر�  للمعامال2  �إلجمالية  �لتكاليف 
على قر� صغير �يقو� بسد�	E مبا يعا	� فائد( قد-ها 5 في 

.Iملائة شهريا�
كانت نوعية �حلو�فظ سيئة، حيث تر��حت �ملتأخر�2 من 14 

في �ملائة �لى 26 في �ملائة.113

�لالتينية  �ألمريكية   Wلبلد�� على  �لنتائج   Eهذ تقتصر  �ال 
 
�فقط. فقد .ظهر حتليل لبنك �لتنمية �لز-�عية �لباكستاني �لذ
 Wلقر� من  �لتسعينيا2  منتصف  في  �لد�لة  عليه  تسيطر 
 Eمز�يا  2a�جتا للبنك  �الجتماعية  �لتكاليف   W. �لعشرين 
 W. 3جد�صل �لى 35 في �ملائة. �ضافة �لى �لك، �الجتماعية مبا قد �
69 في �ملائة من �ألسر �ملعيشية في �ملناطق �لريفية حصلت على 
 
23 في �ملائة فقط من �لقر�� �لرسمية للقطاg من �لنوg �لذ
يتيحه بنك �لتنمية �لز-�عية �لباكستاني (�لذ
 .فا	2 �لتقا-ير .نه 
.تاk غالبية �لقر�� �لرسمية لقطاg للز-�عة)، بينما حصل 4 في 
�ملائة. ��صل  ثر�) على 42 في  (�ألكثر  �ملائة من �ألسر �ملعيشية 
 
�� من  للمقترضني  بالنسبة  �لقر��  سد�	  عن  �لتخلف 
 W1996 كا �I. �في عا �لعالقا2 �لسياسية �لى معدال2 .على كثير�
معد� �ستر	�	 �لبنك للقر�� 45 في �ملائة، .
 �نه �نخفض عن 
 Wيستنتج �ملؤلفا�1991.  �نسبة 59 في �ملائة �لتي �صل �ليها عا
I في �نخفا� معد�  I كبير� .W �لعو�مل �لسياسية قد لعبت 	�-�

�ستر	�	 �لقر�� �ملتفاقم.114

منو�� ناشئ للتمويل �ألصغر للمشر
عا� �لز��عية

I من �لسما2 �لتي توجد في �حملا�ال2  ناقشت هذE �لد-�سة عد	�
 .�لتي جنحت نسبياI في �تاحة �خلدما2 �ملالية للمز�-عني �لفقر�
�ال يوجد برنامج يتضمن �لسما2 جميعاI �ال نقترW. k على كل 
 I �a-با I برنامج .W يتضمنها كلها. �لكن لعبت كل سمة منها 	�-�
في عد	 من �لبر�مج �لتي �ستطاعت حتقيق مستويا2 عالية من 
سد�	 �لقر�� على مد�- فتر( aمنية كبير( �هامة، ��ستطاعت 
حتقيقها.  �لى  مستنير  طريق  في  كانت   �.  Iباحا-. حتقق   W.  Iيضا.
 gمن .نو� gنو 
�بعض هذE �لسما2 عبا-( عن مما-سا2 تتصل بأ
باالستجابة  تتصف   wخر. سما2   xهنا بينما  �ألصغر،  �لتمويل 
في  ��الستثما-�2  �ملز�-عني  .سر  خدمة  في  محد	(  لتحديا2 
 Iناشئا  Iمنو�جا �ألخير  �لقسم  هذ�   kيقتر� �لز-�عية.  �ألنشطة 

للتمويل �ألصغر لألنشطة �لز-�عية.

�لسما� �لعامة للتمويل �ألصغر �لناجح للمشر
عا� 
�لز��عية

�W �حدw .هم �لنتائج �لتي توصل �ليها .خصائيو متويل �لتنمية 
�لفقير(          �ألسر   W. هي  �ملاضية   W�لعشر� �لسنو�2   Wغضو في 
�لفقير() تعمل في عد	 من �ألنشطة  �لز-�عية  (�السيما �ألسر 
�لتي  �ملالية  �إلستر�تيجيا2  من   I عد	� �متتلك  �لدخل،  تولد  �لتي 
�أل	��2  من  متنوعة  مجموعة   ��تستخد .�ضاعها،  بها  تكي|ف 
 Wما يكو I �ملالية �لرسمية �غير �لرسمية في �	�-( شئونها. �نا	-�
 Wيكو قد  .نه  -غم  للدخل  �لوحيد  �ملصد-  هو  �لز-�عي  �إلنتا{ 

�ملصد- �لرئيسي.

 - �لتنمية  متويل  مبا	-�2  �بتعا	  �لى   x�-	إل� هذ�   w	. �لقد 
خاصة في حركة �الئتماW �ألصغر – عن مفهو� -بط مدفوعا2 
 Wعليه، ي3نظر �آل سد�	 �لقر�� بأنشطة �ستثما- محد	(. �بنا
حيث  �قتصا	ية  كوحد(  �ملقترضة  �ملعيشية  �ألسر(  كامل  �لى 
مجموعة  لتلبية  ��تلفة  �ألنشطة  عن  �لناجتة  �لدخو�  متتز{ 
بسد�	  �ملتعلقة  ��اللتز�ما2  �ليومية  �الحتياجا2  من  متنوعة 
�لقر��. �حتسنت معدال2 �ستر	�	 �لقر�� حتسناI جذ-ياI بسبب 
�ملسبقة                   �لشر��  من  �أل-جح  على  هو   
�لذ �لتحو�  هذ� 
(�ألساسية) لالستد�مة �ملالية في معظم بر�مج �الئتماW �ملوجه 

 .للفقر�

�جتمع �جلها2 �لناجحة �ملقدمة للتمويل �ألصغر لألنشطة 
 �نتقا  – �ألصغر   Wالئتما� حلركة  �ألساسية  �ملبا	�  بني  �لز-�عية 
(�ملتز�يد)،  �إلضافي  ��إلقر��   ،Wألقر�� �لى  �ملستند  �ملقترضني 
�لتخصصية  ��خلبر(   - �لخ  �لسد�	،  لعملية  �للصيقة  ��ملتابعة 
�ال  �حملتملني.  للمقترضني  �لز-�عية   )�لكفا لتقييم  �ملطلوبة 
I عن �لعديد من مثيالتها في  تختلف هذE �جلها2 في هذ� كثير�
 W. لتي تتطلب�� ،
�ملناطق �حلضرية �لتي تنفذ بر�مج �قر�� فر	
يكوW �ملوظفوW �ملسئولوW عن تقدمي �لقر�� على 	-جة معينة 

من �إلملا� بعد	 كبير من .نشطة �ألعما� �لتجا-ية.

لألنشطة  �ألصغر  للتمويل  �ملقدمة  �جلها2   �تقو قد 
كي  بالقر��  �خلاصة   ���ألحكا �لشر��  بتكييف  �لز-�عية 
�لد�-ية �ألكثر  �لنقدية  �لتدفقا2  تستوعب �ستيعاباI .فضل 
لالحتياجا2   Iحلاحا� �ألكثر  ��لتوقيتا2  �ملز�-عني  .سر  في 
�ملاشية.  �. باحملاصيل  �ملتعلقة  لألنشطة  �الئتمانية 
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��ستطاعت هذ� �جلها� على �ية حا� �� تفعل هذ� 	�� �القتر�� 
�ستثما!  �نشطة  بنو�جت  �لسد�	  مدفوعا�  ترتبط  بأ�  �إليحا3   ��

بعينها فقط.

G �GحدF �لسما� �ملميزC لالئتما� �ألصغر �لناجح لهي تنويع 
من  كبير  عد	  على  فتجزئها  قر�ضها  حلو�فظ   Nإلقر�� جها� 
ببعض.  بعضها  يقتر�  ال  �لتي  �ملنفصلة  �القتصا	ية  �ألنشطة 
مجا�  في  �لعمل  Gلى  تسعى  �لتي  �ملنظما�  تستطيع  �باملثل، 
�إلقر�N في �ملناطق �لز!�عية �� توسيع نشاطها في هذ� �Tا� �� 
�ألسر  من  كبير  عد	  Gلى   Nباإلقر� للمخاطر  تعرضها  من  حتد 
�قتصا	ية  ��نشطة  Y!�عية  �نشطة  في  تعمل  �لتي  �ملعيشية 

�خرF كثيرC �منفصلة.

جوهر]  كمكو\�  �العتبا!  في  �إليد�^  تسهيال�  �خذ  يجب 
فالشو�هد  �ملز�!عني؛  ألسر  �ألصغر  �لتمويل  خدما�  Gتاحة  عند 
 bتوحي بأ� معظم �لفقر�3 في �ملناطق �لريفية يفضلو� �ستخد�
حسابا� �	خا! بدالd من �لقر�N لالستثما!�� �لكبيرC �حلجم، بل 
�في �لو�قع ألكثر �حتياجاتهم من �خلدما� �ملالية، �G fG �لفقر مييل 
 (iمبعنى �حلصافة ��لتحو) تبا^ نهج متحفظG جبا!هم علىG لىG

في G	�C! �ملو�!	 �ملالية.

�خالصة �لقو�، ميكن متويل كثير من �نشطة �إلنتاm �لز!�عي 
باستخد�b مبا	p �الئتما� �ألصغر �لقياسية مع عمليا� تكييف 
 Cمساند �G� .تكو� بالغة �لصعوبة �� C!كبير، �لكن ليس بالضر�
�لتوسع �ملطر	 ملؤسسا� �لتمويل �ألصغر �لناجحة في �ملناطق 
�لريفية سوu يزيد ال محالة - تقريباd – �ألمو�� �ملتاحة لألنشطة 
�لز!�عية حيث جتتهد هذ� �ملؤسسا� في تلبية �الحتياجا� �ملالية 
 �هذ لسبب  �xجريت  �لتي   yلبحو� حد	�  �قد  �ملز�!عني.  ألسر 
d من �جلهو	 �لناجحة لتكييف �	��� �الئتما�  d كبير� �لد!�سة عد	�
في  �ملقترضني  �حتياجا�  مع  لتتو�فق  �لتقليدية  �ألصغر 
يز��  ال   Nللقر� �إلجمالي  �حلجم   �� على  �لز!�عية،  �ملشر�عا� 

.d صغير�d �سجلها �لتا!يخي قصير�

�ألنشطة  متويل  مؤسسا�  تستطيع  fلك،  على   Cعال�
�كثر   C!بصو �ملالية  �خلدما�  تتيح   �� �لتقليدية  �لز!�عية 
تتسم  �لتي  �ألصغر  �لتمويل  �ساليب  تعتمد  حني  �ستد�مة 
�� تقلل من �}اطر �متك\ن  ��لتي من شأنها  �ملما!سا�  بأفضل 
 uألساليب سو� �من �لوصو� Gلى �الستد�مة �ملالية. �مثل هذ
منا{  في  ��الستمر�!  �لبقا3  على  �ملؤسسا�   C!قد من   Yتعز
 �� ��حلكوما�  �ملانحة  �جلها�  من  كثير  فيه  يرغب  ال  سياسي 

تقدb 	عوما� مالية 	�ئمة لبر�مج �الئتما� �ملوجهة بالقطا^. 
كما تستطيع جها� �إلقر�N �لتقليدية Yيا	C �ستد�متها �قيمة 
 C!�	G ستر�تيجيا�G 	باعتما Cخلدما� �لتي تقدمها لألسر �لفقير�
��ساليب  �ألصغر  �لتمويل  مؤسسا�  تنتهجها  �لتي  �}اطر 
�ألنشطة  مجموعة  حسبانها  في  تأخذ  �لتي   Nلقر�� حتليل 
فعلى  �ملعيشية.   Cباألسر �خلاصة  �لدخو�  �مصا	!  �القتصا	ية 
سبيل �ملثا�، تستطيع جها� �إلقر�N هذ� حني ترفع من �سعا! 
�على،  نوعية   ��f خدما�   bتقد� مو�Yناتها،  تزيد   �� فو�ئدها 

.Nلقر�� 	3 عملية سد��	حتسن من ��

�لكن، �ن\ى للتمويل �ألصغر لألنشطة �لز!�عية �� يز	هر في 
منا{ من �إلجر���3 �لتدخلية �لسياسية؟ فحتى �فضل �لبر�مج 
d يكا	 يستحيل عليها �� حتتفظ مبعدال� سد�	  تصميماd �تنفيذ�
�لديو�، �في  عالية في �جه خطط ��سعة �النتشا! للعفو عن 
��سعا!   ،d شديد�  dعما	 مدعومة  ضخمة  �ئتمانا�  Gتاحة  �جه 
ترعاها  �لتي  ج  xهxلن� غالبية  بها  (مقيِّدC) تصطبغ  فائدC قمعية 

�حلكوما�.

سما� خاصة لتحديا� محد��

!بط   – ج  xهxلن� من   d عد	� بالنقا�  �لد!�سة   �هذ تنا�لت 
�ملستند  �لتأمني  �شر�3  �لتعاقدية،  �لز!�عية  بالترتيبا�   Nلقر��
�لبنية  �مر�فق  �لتكنولوجيا  من   C	الستفا�� �ملؤشر��،  Gلى 
�لريفية – ��لتي طاملا  �ألساسية �ملؤسسية �حلالية في �ملناطق 
�لتمويل  مجا�  في  (�غيرها)  �لناجحة  �ملنظما�  �ستخدمتها 
 ��ألصغر لألنشطة �لز!�عية للتصد] لتحديا� محد	C. �أل� هذ
�لتحديا� ال تشيع بني كافة مؤسسا� متويل �ألنشطة �لز!�عية 
�لسما�.   �هذ جميع   bتستخد  �� �لبر�مج  جميع  على  فليس 
فضالd عن fلك، لم تصل هذ� �لسما� بعد Gلى مرحلة �لنضج 
�لنجا�   3�!� من  تقف  �لتي  ��خلبر��  �لتجا!�  �تتسم  �لكافي، 
�لتجا!�  عامة  به  تتسم  مما  �كثر  �لرقة  من  مبزيد  �لذ] حققته 
��خلبر�� �لتي ميكن �� تنطبق على مجا� �لتمويل �ألصغر. �بعض 
 �هذ� �لسما� ال يز�� قيد �لتجربة، �لكننا ��!	نا� في 	!�ستنا هذ
�لز!�عي،   mألنه يحا�� �� يعالج قضايا �ساسية في متويل �إلنتا
�ألنه يثير �هتماما� كبيرC في مجتمع متويل �ألنشطة �لز!�عية.

�ثبتت �لترتيبا� �لز!�عية �لتعاقدية �نها �	�C قوية 
 ��  Cملعقد� �حملاصيل   mنتاG �متويل  �}اطر   C!�	G في 
�حملاصيل �لتي تتطلب مستوF عا�� من توحيد �ملعايير 
�	نى. بحد  كمية   mنتاG Gلى  حاجة  هنا�  حيث   ��
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��صحا�  �لتجا�  بها  يحتفظ  �لتي  �ملعلوما�  تعتبر  كذلك، 
هذ�  خال"  من  �الئتما&  يتيحو&  �لذين  �لتجهيزية  �لصناعا� 
�لترتيبا� عن �لعمال9 8�� قيمة كامنة كبير7 جلها� �إلقر�1 في 
مع  للربط  �لناشئة  ج  �لنه? من  عد@   Bهنا� �لريفية.  �ملناطق 
�لترتيبا� �لتعاقدية �� �عتما@ها، في نفس �لوقت �لذH يتم فيه 
  .Lإلنتا�ملطلوبة للوفا9 مبتطلبا� �مة �Oملال�ملساند7 �حلصو" على �
غير �& �لتمويل �لذH تتيحه �ألعما" �لتجا�ية �لز��عية ال يعالج 
 Vبوجه عا Vلتعاقدية ت?بر�لترتيبا� �ألجل أل& �لتمويل طويل �قيو@ 
في  �ألجل  �لطويلة  لالستثما���  �ليس  موسمي،   Zسا� على 

مر�فق �لبنية �ألساسية �لز��عية.

ي?عد �لتمويل �لطويل �ألجل لألنشطة �الستثما�ية �حد �قل 
بضعة  سو_  توجد  فال  شيوعا̀.  �لز��عية  �ألنشطة  متويل   b�نو�
بر�مج ناجحة من هذ� �لنوb. �لقد @خل �لتأجير حيز �لتجربة على 
نطاg محد�@، �البد �& ينظر eلى ما �سفر عنه من نتائج على �نها 
ال تز�" جتريبية. �لرمبا ال يكو& �لطلب على �لتمويل �لطويل �ألجل 
- على �ية حا" - بهذ� �ملستو_ �لعالي �لذH تفترضه �أل@بيا� �لتي 
�لز��عية  فاالستثما���   . �لز��عية  �ألنشطة  متويل  عن  �?لفت 
�لطويلة �ألجل ال يتم متويلها بصفة �ئيسية عن طريق �لقر�1 
�ألسر  مدخر��  من  بل  �ملالية،  �ملؤسسا�  من  تلب  جت? �لتي 
�ملعيشية ��لقر�1 من �ألصدقا9 ��فر�@ �ألسر7. �تستخدV �ألسر 
�ملعيشية �لفقير7 طريقة �ملصا@� �ملتعد@7 لتمويل �الستثما��� 
�لثقيلة  �لتكاليف  لتخفيض  �ألجل  �لطويلة  �حلجم  �لكبير7 
يحل  �لتي  �لسد�@  مدفوعا�  مخاطر  �لتوOيع   Vلعا� لالقتر�1 
موعدها في �قت تتأثر فيه �لدخو" �ملتوقعة بأحد�q ليست في 

�حلسبا&.

هناB جهو@ ت?بذ" في �آل�نة �حلالية العتما@ تقدمي �خلدما� 
�لريفية  �ملناطق  قاطنة  �لتلك  �ملز��عني  ألسر   Vت?قد �لتي  �ملالية 
8لك،  �حلالية. عال�7 على  �لتجا�ية  �لبنية �ألساسية  على مر�فق 
على  �حلصو"  eمكانية  حتسني  في  �لتكنولوجيا  �يضا̀   Vت?ستخد
�آللي،   (b�إليد��)  zلصر� }ال�  خال"  من  �نوعيتها  �خلدما� 
��جهز7  �لرقمية،  �لشخصية  ��ملساعد��  �خللوية،  ��لهو�تف 
�مر7  �لذكية.  ��لبطاقا�  �حملمولة،  (�لكومبيوتر)  �آللي  �حلاسب 
ت?بذ"  �لتي  �حملا�ال�  هذ�  معظم  eلى  ينظر   &�� بد  ال  �خر_، 
لتخفيض تكاليف eتاحة �خلدما� في �ملناطق �لز��عية تخفيضا̀ 

د في �ملستقبل. هائ̀ال على �نها جتريبية، �غم ما تبشر به �ت~ع{

�يصدg 8�� �لقو" على تأمني �حملاصيل ضد ��اطر �لعامة لإلقر�1 
�لز��عي. �برغم �جلهو@ �لتي ي?ضطلع بها حاليا̀ لتطوير بر�مج �لتأمني 

ال  �لتي  ��لضمانا�  �لتأمني   b�نو� حو"  �?كتسبت  �لتي   zملعا���
توصية  eلى  �لوصو"  قبل  كثير7   qبحو eلى  حاجة   Bهنا  Hد جت?

عامة حو" �لتأمني على �حملاصيل لصغا� �ملز��عني. 

eمكانية  8لك،  مع  �حملد@7،  �لسما�  هذ�  جميع  �ظهر  �قد 
��ضحة �ملعالم في �لبر�مج �لتجريبية في شتى بقاb �لعالم في 
�ألكثر  �لتحديا�  تعالج  �نها  �ألهم هو  ��ألمر  �ألخير7.  �لسنو�� 
شد7 �صعوبة للتمويل �لز��عي: �الستثما��� �لكبير7 ��لطويلة 
��لتكاليف  �حلصيلة،  مبخاطر  �ألسعا�  مخاطر  ��حتا@  �ألجل، 
�لكثافة   ��8 �لريفية  �ملناطق  في  للعمل  نسبيا̀  �لعالية 
سجل  لهم  ليس  عمال9  eلى  ��إلقر�1  �ملنخفضة،  �لسكانية 
" �لتحديا�  هذ�  معاجلة  تتم   &� �لر�جح  غير  �من  �ئتماني. 
�ألصغر  �لتمويل  مؤسسا�  قبل  من  بفعالية  �لشديد7" 
�لعامة  �لسما�  على  جهو@ها  تقصر  �لتي  �لز��عية  لألنشطة 
�ألكثر قربا̀ من �لنموL8 �ملعهو@ للتمويل �ألصغر. �لئن لم تخط? 
�جلها� �ملقدمة لتمويل �ألنشطة �لز��عية خطو�� كبير7 صو� 
eيجا@ حل لهذ� �لتحديا� فسوz تظل ي?نظر eليها كمكو�& عدمي 

�لفعالية في �لقطاb �ملالي �أل�سع نطاقا̀.

�ملالية  �ملؤسسا�  �كثر  لتجنب  �لرئيسية  �ألسبا�  �حد   &e
�إلقر�1 ألغر�1 �ألنشطة �لز��عية  – eضافة eلى ��اطر �ملتصو�7 
�لعالية – هو 8لك �لتا�يخ �حلافل باالئتما& �لرخيص �ملدعم �}ما" 
حتديد  �لشديد7  �لصعوبة  من  يجعل   Hلذ�� به  �ملرتبطة  �لعمال9 
�في  مربحة).   H�) للتنفيذ  قابلة  مستويا�  عند  للقر�1  سعر 
�لوقت نفسه، قد ال يكو& باستطاعة �سر �ملز��عني �لفقير7 �� قد 
ال ترغب �� تقد� على @فع �سعا� �لفائد7 �ملرتفعة �ملطلوبة لتغطية 
عدV كفا79 كثير من جها� �إلقر�1 �لصغير7 في �ملناطق �لريفية 
�� تكاليف �لتشغيل �لعالية جلها� �إلقر�1 �لتي تتخذ مقر�تها 
بعيد�̀ عن �ملر�كز �حلضرية. �e& من شأ& eتباb �لسما� �لتي يحظى 
ي?خفض   &� �لد��سة  هذ�  في  قدمنا�   Hلذ� �لناشئ   L8لنمو� بها 
�لتكاليف �لتي يتعاطاها كل من �ملقرضني ��ملقترضني، فيثمر عن 

متويل �صغر للمشر�عا� �لز��عية يتسم باالستد�مة.

�يبقى سؤ�" �ال �هو هل هناB مجموعا� معينة من 
ن  م~  �� جد�̀  صغير7   ��Oحيا ميلكو&  ن  م~ مثل  �ملز��عني 
منخفضة  عائد��   ��8 هامشية  �O�عة  على  يعتمد�& 
eعانا�  تبرير  ميكن  �جلهم  من  ��لذين  �ملطر،  مبا9  ت?سقى 
مالية ت?قدV من خال" متويل �ألنشطة �لز��عية ؟ �هناB حالة 
تستدعي تقدمي eعانا� مالية مبدئية يقصد بها تخفيض 
��موعا�،  هذ�   Vتخد �لتي  �ملالية  �ملؤسسا�  تكاليف 
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، من خال� عمليا� �كثر كفا�� ��نظمة �� �جر���� �فضل (ال  مثال�
�إلعانا�  �ستخد�"  مو�'نة  من  بد  ال  �لكن  �لفائد�).  �سعا0  5عم 
�ملالية مع �ملو�'نا� �حملد��5 حلكوما� �لبلد�8 �لنامية �قيمة 5عم 
على  �إلنفا?  مقابل  في  عمليا�   � عائد� يCنتج  ال  '�0عي   Eنشا
 .Gألخر� �مللحة  ��حلاجا�  ��لطر?   K0ملد��� �ملستشفيا� 
�ببساطة، ال يجب تشجيع �R شخص �� �سر� على �8 تلتز" بديMن 
من �جل محصو� معني �� نشاE حيو�ني ليس من �ملرجح �8 يد0 
0بحا�، �� حني ميكن �حلصو� على عائد �فضل (مع �ألخذ باالعتبا0  
�ستر�تيجيا� ��0�5 �^اطر �لتي تضطلع بها �ألسر �ملعيشية، �لتي 

قد حتبذ حافظة متو�'نة من �ألنشطة) من نشاE بديل كمشر�_ 
عمل حر �صغر �� �لعمل في مز0عة شخص aخر. 

ملاليني   � كثير� �فضل  بأساليب  �خلدما�  تCقدَّ"   gلسو
من  �كبر  عد5  طبق   �i� �لريفية  �ملناطق  سكا8  من  عديد� 
لألنشطة  �ألصغر  �لتمويل   kiمنو سما�  �ملالية  �ملؤسسا� 
�لبر�مج  من  �ألقلية  تلك  عنه  �بانت   Rلذ� �لناشئ  �لز�0عية 
�لناجحة نسبيا� ��لذR ��50ناr في هذr �لد�0سة. �يأمل �ملؤلفا8 �8 
لفشله،  �لقدمي   kiلنمو� ��حلكوما�  �ملانحة  �جلها�  تهجر 

�تستمر في �الستثما0 في تطوير عناصر هذ� �لنموki �جلديد.
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