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  مذكرة مناقشة مركزة  
  

  "عصر الخدمات المالية األصغر" الستار عن رفع
، عززت "عصر المشروعات األصغر"إلى ) من خمسينيات إلى سبعينيات القرن العشرين" (عصر االئتمان الزراعي"من 

وحدت صورة  .الية الُمقدمة إليهمالترتيبات المؤسسية وتصاميم األدوات التي مّيزت الخدمات المالصورة السائدة للفقراء من 
بمؤسسات خاصة، غالبا ما كانت حكومية، إلى أن تقدم لهم قروضاً ألغراض  الفقراء كمزارعين صغار ومهمشين، بداية،

صاحبات مشروعات عمل حر لكن النظرات التالية إلى الفقراء باعتبارهم نساء  .زراعية مستخدمة منحاً وقروضاً أجنبية ميسَّرة
لنساء فقيرات تنخرطن في مجموعات تطوعية  ازدياد عدد قروض رأس المال العامل التي تمنحها غالبا منظمات أدت إلى
  .)االلتزام( في المسؤولية  متضامنة

 فإن الحجج التي ساندتها – حيث علمتنا التجارب دروسا عديدة –وأيا ما كانت جوانب القوة وجوانب الضعف لتلك األساليب 
شؤون ما يتعلق ب فالمزارعون يحتاجون إلى قروض إلدارة  .أنها قد تبدو اآلن مغرقة في التبسيطكانت واضحة، مع 

   .وصاحبات األعمال الفقيرات يحتجن إلى إمداد ثابت من قروض يسهل تسديدها وتزداد في قيمتها مع نمو أعمالهن .المحاصيل

  التعقد والتنوع

أسر معيشية لها سبل معقدة لكسب العيش "التعامل مع  ومع الشروع في، "عصر خدمات التمويل األصغر" مع دخولنا في
، ثمة أسئلة تطرح نفسها، هل لدينا فكرة واضحة عن نوع األدوات المالية المطلوبة أو المؤسسات التي  1"واحتياجات متباينة

تمثالن تهديداً " التنوع"و" التعقد"فكلمتا قيرة؟لألسر المعيشية الف" الخدمات المالية"حقيقي بما تعنيه  إدراكهل لدينا حتى و ستقدمها؟
   .من شأنه أن يبعدنا عن وضوح المفاهيم، ال أن يقربنا منه

ويمكننا أن ندرك بالفعل أن خدمات االدخار والتأمين، باإلضافة إلى خدمات اإلقراض، ستبرز كأحد معالم هذه التعقيدات 
ا القديم لخيالنا، وأن ماحتكاره سيفقدان" ائتمان المشروعات األصغر"و " راعياالئتمان الز"وهكذا يبدو من المؤكد أن  .الجديدة

أو قرض جرامين ألنشطة األعمال لمدة سنة واحدة ستنزل عن عرشها " كبرنامج حزمة القمح المهجن"أدوات موحدة بسيطة 

                                                 
تعميق الفهم لتحسين تقديم : الخدمات المالية المقدمة إلى الفقراء وأشّد الفئات فقرا"، Matin ,I. ,D .Hulme and S .Rutherford ،1999من آتاب  1

 :متاح على اإلنترنت في الموقع .ةسلسلة أوراق عمل لبرنامج التمويل والتنمية، معهد إدارة سياسات التنمية، جامعة مانشستر، المملكة المتحد ".الخدمات
DWP_F#htm.dp_idpm/idpm/uk.ac.man.www://http 
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   .عما قريب

امات المتنوعة للفقراء من الخدمات المالية، مما كيف يمكننا أن نبتكر أدوات تلبي االستخد ولكن ما الذي سيظهر بدال منها؟
هذه  تكاليفها من هامش الربح؟ تردوتستلك األدوات  تستفيد منيسهل فهمها وتقديمها، وكيف يمكننا استحداث مؤسسات 

  .تصميم األدواتأي السؤال المتعلق بالمالحظة تبدأ اإلجابة عن أول تلك األسئلة، 

  األموال إدارة :وظيفة الخدمات المالية

 فهذه هي  . في المساعدة على إدارة األموال– حينما ننظر إليها من وجهة نظر المستخدم –تتمثل وظيفة الخدمات المالية 
ففي عصري االئتمان الزراعي وائتمان المشاريع،، فإننا تغاضينا عن حقيقة أن  .المهمة الرئيسية، وهكذا يستخدمها الناس بالفعل

يد من االحتياجات األخرى إلدارة األموال إلى جانب تمويل األعمال المتعلقة بمحاصيلهم أو وأنشطة المقرضين لديهم العد
   .أعمالهم

 ويعني ذلك ببساطة أنه إذا لم يكن لديك  .إعادة توزيع المصروفات عبر فترة زمنيةبتسمح الخدمات التمويلية لألشخاص و
 أو عن المستقبل أو من دخل الماضيالي، فيمكنك أن تدفع ثمنها من دخل ، من الدخل الحاآلنالقدرة على دفع ثمن األشياء 

   .طريق مزيج من كليهما

الفقراء ف .، فإننا جميعا في حاجة إلى تلك التسهيالتمصروفاتناوحيث إننا ال نحصل على دخولنا في نفس توقيت تسديد 
ليس هذا  .فإنهم قد يحتاجون إليها بشكل أكبرلحقيقة، وفي ا .بدرجة ال تقل عن المجموعات األخرى من الناسيحتاجون إليها 

، ولكن ألن الكميات المطلقة للنقود التي يتعاملون فيها )وهو صحيح في الغالب(فقط ألن دخولهم غير مؤكدة وغير منتظمة 
 تلك التي نتيجة لذلك، فإن أي شيء يزيد على المصروفات الضئيلة سوف يتطلب مبالغ من األموال أكثر من .صغيرة جداً

ويمكن أن تقتضي أية مصروفات من أي نوع تقريبا  . في جيوبهم أو في حافظاتهم أو في منازلهم-يملكونها في ذلك الوقت
   .البحث عن طريقة لتمويل تلك المصروفات أو تمويل جزء منها من دخل األمس أو دخل الغد

 .المتعلقة بمستلزمات الزراعة أو المشاريع األصغر وليس فقط المصروفات من أي نوعالحظ أنني أشير إلى المصروفات 
وتتطلب وقائع دورة الحياة كلها كالميالد والدراسة والزواج واألعمال المنزلية والتقاعد والوفاة وحاالت الطوارئ، بما في ذلك 

جفاف، األعاصير والحرائق والفيضانات وموجات الكحاالت الطوارئ الشخصية كالمرض والحوادث، وغير الشخصية 
 فرص لالستثمار في األرض واألعمال -وإلى جانب االحتياجات، هناك فرص .مصروفات تفوق تلك المتاحة على أساس يومي

وتتضمن تلك أيضاً، إنفاق مبالغ من األموال تدفع الفقراء للبحث عن  .والمباني ووسائل الراحة كالمراوح وأجهزة التليفزيون
   .قبلي باإلضافة إلى ما هو متاح من الدخل الحاليطرق الستخدام الدخل الماضي والمست

 من المصروفات؟باستمرار كيف يأخذ األشخاص من الدخل الماضي ومن الدخل الحالي لتمويل هذه المجموعة المتسعة والملحة 

االدخار "ا في ثالث استراتيجيات رئيسية والتي أطلق عليه انجمعهإنهم يقومون بذلك بعدة طرق، ولكن سيكون من المفيد أن 
 .وهي موضحة في هذا الشكل ".االدخار من الدخل الماضي والمستقبلي"و" االدخار من الدخل المستقبلي"و" من الدخل الماضي

  .دعنا نتناول كل واحدة في دورها، من وجهة نظر األسرة المعيشية الفقيرة في البلدان النامية

  االدخار من الدخل الماضي

وبالرغم  . أمر صعب على الفقراء– وهو االحتفاظ بالنقود اآلن لنتمكن من صرفها في المستقبل -االدخار من الدخل الماضي 
بالرغم ( راجعا بصفة أساسية إلى أنهم ليس لديهم سوى القليل أو ليس لديهم أي شيء ليدخروه ليس من غرابة ذلك، إال أن هذا

 من خاللها ولكن في المشاكل االدخاراد الموارد التي يمكنهم وال تكمن الصعوبة في إيج ).من أن ذلك أيضاً قد يكون صحيحاً
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 عن - والفرص الرسمية للقيام بذلك  .إيجاد مكان آمن لحفظ النقودفهناك صعوبة بالغة في  .العملية لالدخار من الدخل الماضي
سرق أو بحي فقير أو في قرية يمكن أن تُوالنقود التي يحتفظ بها في بيت  .يتم استخدامها نادراً ما -طريق البنوك وما يماثلها 

، والزائرون من ذوي وقد تستحوذ عليها حموات ذوات أصوات خشنة .تفقد أو تحترق أو تذروها الرياح أو تجرفها المياه
 قروش قليلةكيف نتمكن إذن من حفظ  .، وأزواج سكيرون ذوو قبضات قويةالقربى ممن يواجهون حظاً عاثراً في حياتهم

   ها حين يجوع األطفال؟لنستعين ب

  
ألن االحتفاظ بالنقود يعد من األشياء الصعبة، فإن االدخار الذي يتم عن طريق عدم صرف كل الدخل الماضي يتم حفظه في 

وتلك الوسائل من االدخار  .من خالل شراء ماشية وألواح من الصفيح للتسقيف وحتى في زراعة األشجار الغالب بصورة عينية
فقد تلد الحيوانات الصغيرة صغاراً وقد تنضج الشجرة إلى درجة تفوق في قيمتها القيمة األصلية لمثل  :المزايايكون لها بعض 

وأهم من ذلك، فعندما تريد  .وقد تصدأ ألواح الصفيح .فقد ينفق الحيوان الصغير .ولكن هناك أيضاً بعض العيوب .هذه الشجيرة
فقد تقوم ببيع حيوان صغير من أجل الحصول على  . فإن األمر قد يكون مزعجا،"العينية"قيمة تلك المدخرات  تحصل علىأن 

لشراء بعض الدواء، ولكن قد يكون هذا الوقت من العام سيئا فيما يتعلق بأسعار الماشية، وماذا ستفعل بعد أن يتبقى  بعض المال
ل ذلك إذا لم يكن لديك مكان جيد لحفظ هل ستصرفها، من المحتمل أن تفع لك عشرة دوالرات أمريكية بعد شراء الدواء؟

أخيراً وحتمياً، كيف وأين  .هناك أيضاً مشكلة وهي كيف يمكنك منع تسرب مياه األمطار في حالة بيعك أللواح الصفيح .النقود
  تدخر النقود لشراء ألواح الصفيح في المقام األول؟

 أكثر بكثير -تلك العيوب الفقراء على دفع سعر أعلىتجبر 
ويتمثل هذا  . من أجل ادخار النقود-لك الذي ندفعهمن ذ

 مستويات مرتفعة من المخاطر -السعر األعلى في طريقتين
ويضع الفقراء حول  .وأسعار فائدة منخفضة أو حتى سلبية

العالم مدخراتهم لدى أشخاص ومؤسسات ليست موثوقة 
كاألقارب وأصحاب العمل " فحارسو األموال" .بشكل كلي

ت يحتفظون في حوزتهم بمقادير كبيرة وأصحاب المحال
وتنشأ كل  . وفي بعض األحيان يغشونهم-من نقود الفقراء

يوم عشرات اآلالف من جمعيات اإلدخال غير الرسمية من 
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عالوة على ذلك يستمر  .كافة األنواع حول العالم وتجري إدارة الكثير منها على نحو يفتقر إلى الكفاءة ويتسم بالغش واالحتيال
التي من المرجح أن عتبر أشّد الفئات فقراً ـ تو  . طرق ذات مخاطر عالية بسبب عدم وجود بدائل أفضلإتباعقراء في الف
  .األميين والضعفاء ـ من بين أكثر الفئات المعرضة لألخطارعلى مل تتش

 هم أشخاص تتمثل - )Deposit Collectors (على الودائعستأمنون الم .وقد يكون المكان الجيد واآلمن لحفظ النقود مكلفا
 يقومون بنفس وظيفة بنك االدخار، ولكن يتقاضى معظمهم رسوما -وظيفتهم في تجميع وحفظ المدخرات من العمالء الفقراء

على الودائع أن يقوموا بتجميع المدخرات على  للمستأمنينوفي غرب أفريقيا، من الشائع  .هذه الخدمة بدال من دفع فوائد لىع
   .يوماً عن كل شهرعن تلك المدخرات ن يتقاضوا أجورهم أساس يومي وأ

  االدخار من الدخل المستقبلي

المستغرب، عندما يتم عقد قران إحدى البنات على غير من 
بالمرض، أو عندما  نحو مفاجئ، أو عند التعرض لإلصابة

ريكشو رخيصة الثمن بشكل غير عربة تتاح فرصة لشراء 
ل من األسر أموال مدخرة من لدى عدد قلي يتوفرمتوقع، أن 
فقد يحاولون استغالل الدخل  . لتلبية النفقات المطلوبةالماضي
من أجل ذلك، فإنهم في  .االقتراض عن طريق -المستقبلي

حاجة إلى إيجاد شخص أو مؤسسة تكون على استعداد 
 .إلعطائهم النقود مقدماً في مقابل جزء من دخلهم المستقبلي

األصدقاء والجيران الذين قد يكونون وفي الغالب يبدءون مع 
وقد يتم تقديم تلك القروض بدون فائدة  .من أن يعطوهم قرضا )الماضيعن طريق ادخار بعض النقود من (في وضع يَمكِّنهم 

وسواء كانت القروض بفائدة أو بدون  .إذا كان هناك افتراض بأن األسرة المقترضة سوف ترد هذه المساعدة في مناسبة أخرى
وسيكون بعض المقرضين سعداء عند استرداد نقودهم في  .دة، فإنه سيتم ردها عن طريق حجز جزء من الدخل المستقبليفائ

صورة دفعات صغيرة، وفي هذه الحالة يمكن للمقترض رد النقود بالطريقة وفي الوقت الذي يمكنهم فيه االحتفاظ بجزء من 
غير الرسمي يتم ردها على دفعة ] المال[فإن العديد من القروض في عالم وبالرغم من ذلك،  .النقود من المصروفات اليومية

 وهو - في الماضيوفي هذه الحالة، يضطر المقترض إلى إيجاد طريقة الدخار القيمة الكلية للقرض من دخله  ".كبيرة"واحدة 
 كان غاية الماضيتحديداً نظراً ألن االدخار من الدخل  المستقبليأمر صعب بالنسبة لألسر التي لجأت إلى االدخار من الدخل 

   .في الصعوبة في المقام األول

 .تفوق تكاليف استخدام مقرض األموال في الغالب تكاليف المستأمن على الودائع، ولكن ليس من الصعب معرفة السبب

كما يتحمل أيضاً  .اإلجمالي في المقام األولفمقرض األموال، بخالف المستأمن على الودائع، عليه أن يوفر رأس المال للمبلغ 
وأخيراً، على  .مخاطرة عدم الوفاء بالعقد، في حين أن العميل هو الذي يتحمل تلك المخاطرة في حالة المستأمن على الودائع
 يرد المستأمن مقرض النقود أن يكتسب المعلومات التي تمكنه من تحديد المدى الذي يمكنه أن يخاطر فيه بإقراض العميل، بينما

  .على الودائع ببساطة ما استطاع العميل ادخاره، وعلى العميل أن يحاول معرفة ما إذا كان المستأمن على الودائع أمينا أم ال
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  االدخار باعتباره أساساً لكل الخدمات المالية

دمات متشابهة في األساس، بالرغم من إن حقيقة أن المستأمنين على الودائع ومقرضي األموال في المناطق الحضرية يقدمون خ
فهي تُبرز مسألة أن النقود التي تودع لدى المستأمن على الودائع  .أن كال منهما عكس اآلخر، ليست مجرد مسألة شكلية

رادة بإالنقود التي تحتجز من النفقات اليومية المعتادة أي  :من المصدر ذاته تأتيانواألموال التي يتم ردها إلى مقرض األموال 
   .وُيعتبر ذلك تعريفاً جيداً لالدخار، فالمدخرات هي عبارة عن تلك اإليداعات واالستردادات .الفرد المعني

طريقتان بديلتان  هما تقديم القروضوإن الحصول على اإليداعات 
بتحويل سلسلة من المدخرات  كلتاهماتقوم ، حيث إلدارة المدخرات

فع مصروفات زفاف ابنتك أو إلى مبلغ إجمالي كبير بدرجة تكفي لد
ومن بين التعريفات الجيدة  .لدفن جدك أو لشراء عربة ريكشو

خدمات إدارة األموال التي تساعد الفقراء "للخدمات المالية للفقراء أنها 
   ".على تحويل مدخراتهم إلى مبالغ مالية كبيرة يمكن االستفادة منها

مالية، بدال من وهذا التعريف يضع االدخار في مركز الخدمات ال
  .رؤيتها كبديل للقروض ال يلتفت إليه إلى حد ما

  االدخار من الدخل الماضي والمستقبلي

لتوضيح االدخار من الدخل الماضي  و".االدخار من الدخل الماضي والمستقبلي"قد يتضح ذلك أكثر من خالل بحثنا في 
ومن بين  . وهي جمعيات االدخار–البا ما يقيمونها ألنفسهم والمستقبلي، سنقوم بتناول خدمة يمكن أن يقوم بها الفقراء وغ

وفي مثل هذه الجمعية،  .)ROSCA( رابطة المدخرات والقروض الدوارة األنواع المميزة من جمعيات االدخار ما يعرف باسم
 مثال، كما في 12يتفق األعضاء على أن يجتمعوا على أساس دوري، أسبوعيا مثال، لعدد من المرات يساوي عدد األعضاء، 

وفي كل اجتماع يحصل واحد . وفي كل اجتماع ُيحِضر كل واحد معه مبلغا محددا من المال، دوالر واحد مثال. 4اللوحة رقم 
بعد االجتماع الثاني عشر يكون  .الذي ساهم به األعضاء في ذلك اليوم  دوالراً أمريكيا12ًمن األعضاء االثني عشر على مبلغ 

 دوالراً أمريكياً دفعة واحدة يمكن االستفادة 12واحد وحصل على مبلغ إجمالي يساوي  والر أمريكيكل شخص قد ساهم بد
  .ويمكن تحديد ترتيب الدور في استالم هذا المبلغ باالتفاق أو بالسحب بالقرعة أو عن طريق المزايدة .منه

فهي تقوم بتحويل  :ثل هذه الوسيلة تظهر بوضوحوألن تلك الطريقة ال تشتمل عادة على أية تكاليف، فإن الوظيفة السهلة لم
 وبعض من هذه المدخرات يتم جمعه قبل الحصول على المبلغ اإلجمالي والبعض -سلسلة من المدخرات إلى مبلغ إجمالي

ار االدخ"قد يكون من األكثر أهمية، سمة و ).ما لم تكن أول أو آخر من يحصل على المبلغ(اآلخر يتم جمعه بعد الحصول عليه 
يمكن أن نرى ذلك في حالة و .في بعض أنواع التأمين، مثل التأمين على الصحة والممتلكات" من الدخل الماضي والمستقبلي

فعندما تقوم بالتأمين على سيارتك، فإنك بذلك تقوم بعمل سلسلة من المدخرات الصغيرة المنتظمة  .التأمين على السيارةكبسيطة 
 تقوم شركة التأمين ،وعندما تصطدم سيارتك بعمود اإلنارة ".أقساط" على هيئة مدفوعات -رياً  ربما يكون ذلك سنوياً أو شه–

 وبعد الحصول عليه تستمر في سداد أقساطك حتى – يكفي إلصالح سيارتك، و لحسن الحظ – 2بسداد مبلغ كبير بقدر مناسب 
  .تكون هناك حاجة لمثل هذا المبلغ مرة ثانية

                                                 
ريها على حسب مساهمة كل فرد، حيث ترد المدخرات المجمعة إلى مدخ ) ROSCAsمثل جمعيات المدخرات والقروض الدوارة (ال تفرق هذه المقالة بين الترتيبات   2

 .حيث توزع المدخرات المجمعة على المدخرين بصورة غير متساوية، وفقا للخسائر التي يتعرضون لها) الموجودة في أشكال كثيرة من التأمين(والترتيبات األخرى 
مطبعة جامعة أوكسفورد، (، الفقراء وأموالهم )Stuart Rutherford(يمكن الحصول على وصف موجز عن كل من تلك الترتيبات في كتاب ستيوارت راذرفورد 

 .1999ظهرت نسخة سابقة كورقة عمل صادرة عن معهد سياسات التنمية وإدارتها، جامعة مانشستر، في سنة  ).2000الهند،
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  ت الجيدة للتمويل األصغر األدواتحديد :الخالصة

إن تحويل المدخرات إلى مبالغ مالية كبير يمكن االستفادة منها هو ما تقوم به الخدمات المالية، حيث ال يهم فيما تستخدم وال 
 هذه يهم المدى الزمني لذلك وال قيمتها، وال يهم كذلك أي من اإلستراتيجيات الرئيسية الثالث أو أي مزيج منها قد استخدم لتنفيذ

   االدخار من الدخل الماضي واالدخار من الدخل المستقبلي واالدخار من الدخلين الماضي والمستقبلي :المقايضة

يمكن أن تكون " المدخرات"تذكر أن  (سهولة إيداع المدخراتلذلك فإن أول متطلبات أي من أدوات الخدمات المالية الجيدة هو 
 تمتاز أنظمة اإليداع بالسهلة عندما تكون في  ).بمفهومها العام" مدخرات"وأيضاً في شكل سداد قروض أو سداد أقساط تأمين 

والنظام المثالي يمكن أن يكون  .وباالستمرار وبالسرعة وباألمان وبالمرونة وبإمكانية تحمل تكلفتها متناول اليد وتتسم باالنتظام
يمر يومياً بانتظام ويمكنه أن يقبل الودائع فوراً بالحد فسه ون في الحي في صورة مستأمن على الودائع يقيم] على سبيل المثال[

  .األدنى من األعمال الورقية ولكن بتأكيد تام بأن الوديعة سوف تتم إضافتها في حساب العميل كما ينبغي

على المبلغ تذكر ثانية أن الحصول (سحب المبلغ اإلجمالي  المطلب الثاني ألي من أدوات الخدمات المالية الجيدة هو سهولة
 وسيكون لمثل هذا النظام ).اإلجمالي قد يأخذ شكل سحب مدخرات أو قرض أو مبلغ تأمين، حسب اإلستراتيجية المستخدمة

نقود من كالحصول على قواعد واضحة دون لبس، بحيث إن الحصول على المبلغ اإلجمالي يمكن أن يتم بطريقة ميكانيكية 
ويجب أيضا أن تكون في متناول اليد ومتاحة في أوقات مالئمة وال تعوقها األعمال  .ماكينة الصراف اآللي ببطاقة الخصم

   .الورقية المعقدة أو وقت االنتظار

 من هناك تذبذب فيما يمكن للفقراء ادخارهوحيث إن  . للودائعالقيم مجموعة واسعة النطاق من قبول يتمثل فيوالمطلب الثالث 
ومع ذلك هناك بعض الظروف  ).بما في ذلك المبالغ الضئيلة(قدار من الودائع حيثما أمكن  مأيالمال، لذلك فمن المعقول قبول 

وفي تلك  .االنضباطمحددة القيمة أنسب، من وجهة نظر كل من المستخدم والمؤسسة، ألنها تشجع على التكون فيها الودائع 
، بشكل متضاعفلكن يمكن إيداعها ) لوصول إليها من ا المدقعونحتى يتمكن الفقراء(الحالة، يجب أن تكون الودائع صغيرة 

على سبيل المثال، بالنسبة لصناديق الزواج في  .أن يفعلوا ذلك الحد األدنى دفع مبالغ تفوقعلى  يكون بوسع القادرينحتى 
دوالر  سنتا من ال20حوالي ( روبيات 10جنوب الهند، يدفع المستخدمون مبلغا ثابتا كل أسبوع، يجب أن يكون ضعف مبلغ 

 يمكن أن يكون لألعضاء األحسن حاالً عدة ROSCAs)(في كثير من جمعيات المدخرات والقروض الدوارة ز ).األمريكي
  .في هذا المشروع، مما يمكنهم من إيداع واستالم مبالغ أكبر" أسهم"

وكما  .صول على مبلغ إجمالي لعملية مقايضة المدخرات بالحالمواعيد الزمنية مدى واسع من إتاحة يتمثل فيالمطلب الرابع 
من مواد البقالة في الغد وكذلك مصروفات  احتياجاتهمي شخص، يحتاج الفقراء إلى أن يتمكنوا من توفير هو الحال بالنسبة أل

عدم وبالنسبة للمقايضات طويلة األجل قد يفضل بعض المستخدمين  .الدراسة في العام القادم وتكاليف التقاعد في القرن القادم
وهذا يعني أنهم قد يفضلون حماية المدخرات من إغراء سحبها واستخدامها إلى حين حلول مدة معينة من الزمن أو  ،سيولةال

  .وثمة ضرورة إلدراك هذا التفضيل وتلبيته .لحين وقوع حدث معين

ادة من المدخرات السابقة االستف يحتاج الناس إلى أن يتمكنوا من .خطط المقايضةالمطلب الخامس هو تقديم مجموعة واسعة من 
والمستقبلية، لذلك فإنهم يحتاجون لالدخار من الدخل الماضي واالدخار من الدخل المستقبلي واالدخار من الدخل الماضي 

اقتصر األمر على سبيل المثال، إذا  .راتهم المحتملةمن غير المرجح أن يتمكنوا من زيادة مدخ، وبدون هذه الوسيلة .والمستقبلي
الدخار قدر قليل من  فقد ال يتمكنون من استغالل قدراتهم ،)تسهيالت لالدخار من الدخل المستقبلي(ديم قروض لهم تق على
  .حين إلى آخر، خاصة إذا كان للقرض جدول سداد ثابت أو غير متكرر بكثرة  منالمال
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 أي تلك التي – األخرى من المتطلبات أما المجموعات .تمثل المتطلبات الخمسة التي أوردتها كل ما يتعلق بتصميم األدوات
تتعلق بالمؤسسات التي ستقدم تلك األدوات، وبالبيئة القانونية والتنظيمية واالقتصادية التي يمكن أن تزدهر فيها تلك المؤسسات 

نريد ولكن إلى أن يتضح لنا نوع األدوات  .لعصر التمويل األصغر في القرن الحادي والعشرين حاسمة األهمية فستكون –
قابل على نحو  لتصميم ومساندة مؤسسات التمويل األصغر فسيكون سابقاً لألوان وضع مواصفات، ولماذا، استخدامها
  .لالستمرار

 

   .SafeSaveكتبت مذكرة المناقشة المركزة هذه بقلم ستيوارت راذرفورد من 

 

  :التاليفي العنوان ) CGAP (المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراءيمكن االتصال ب
1818 H Street، NW   

Washington DC 20433 USA   
   9594 473 202 :هاتف

   3744 522 202 :فاكس

  cgap@worldbank.org :البريد اإللكتروني

  www.cgap.org :موقع اإلنترنت
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