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مقدمة 

ــة أنحاء العالم  تدّخر األســر املعيشــية الفقيرة في كاف
أموالها بعدة أشــكال ولعدة أغــراض. وعلى الرغم من أن 
الشــواهد العملية تشــير إلى إقبال الفقــراء على إيداع 
مدخراتهم في حال وجود مؤسســات مالية وتســهيالت 
ادخارية مناســبة، لم يتم إحراز الكثير من التقدم بصدد 
ــل أصغر كجهات وســاطة مالية  إقامة مؤسســات متوي
ــة. ففي الواقع، يقتصر عمل معظم مؤسســات  مكتمل
ــوم على تقدمي خدمات االئتمان، بينما  التمويل األصغر الي
ــل األصغر.  تظل تعبئة املدخرات الشــق املنســيّ للتموي
ــام فريق عمــل اموعة االستشــارية ملســاعدة  ولقد ق
ــي باملدخرات، والذي مت تشــكيله عام 1996  الفقــراء املعن

وترأسه الوكالة األملانية للتعاون الفني (ممثلةً أملانيا)،
مؤخرًا بإجراء دراسات حاالت ألربع من مؤسسات التمويل 
ً عن دراســة مقارنة حول  األصغــر التي تقبل الودائع فضال
ــل هــذه املذكــرة موجــزًا عــن هذه  نفــس املوضــوع. ومتث

الدراسات.

إمكانية تعبئة املدخرات
ــراد إلى االدخــار من أجــل معادلة التفــاوت في  ــل األف ميي
تدفقــات الدخــل. حيث تدخر األســر املعيشــية الفقيرة 
لعدة أغراض، مثل التأمني ضــد التدهور الصحي والعجز 
وغير ذلك من حاالت الطوارئ، واالســتثمارات، وااللتزامات 
ــة والدينية، واالســتهالك املســتقبلي. وتدخر  االجتماعي
ــة  ــة وعيني ــرة مدخــرات نقدي األســر املعيشــية الفقي
(حيوانات ومشغوالت ذهبية، وحبوب وأراض ومواد خام وما 
ــات املدخرات والقروض  إلى ذلك) كمــا تتعامل مع جمعي
ــدوارة وغيرها مــن جمعيات املدخرات والقــروض املالية  ال
ــة فرص احلصول على  وغير املالية، وذلك بســبب محدودي
تســهيالت اإليداع املناســبة.    وتشــير الشــواهد إلى أن 
ــداع مدخراتهــم املالية في  ــى إي الفقــراء ســيقبلون عل
ــرت  توف إن  ــة  املالي املؤسســات  ــدى  ل ادخــار  حســابات 
ــة على قرار  التســهيالت املناســبة. وتؤثر العوامل التالي

األسر املعيشية بامتالك حساب ادخار:

سالمة املدخرات والثقة في املؤسسة املودعة لديها 
هذه املدخرات، أي بعبارة أخرى "عامل الثقة."

خيار ســيولة املدخــرات. تعتبر ســرعة احلصول على 
الودائع أمرًا حاســم األهمية السيما لألسر املعيشية 
ــرة من أجل مواجهــة حاالت الطــوارئ واغتنام  الفقي

فرص االستثمار التي تظهر على نحو فجائي.

تكاليــف املعامالت، على ســبيل املثال، عند فتح حســاب 
ــداع وعند تصفيته. ميكن أن يتســبب الوقت الذي ميضيه  إي
ــة واالنتظار في  املودعــون في االنتقال إلى املؤسســة املالي
الصــف وإكمال األوراق واملســتندات املطلوبة في تكبدهم 
تكاليف مرتفعة بحيث يتحول معدل العائد الذي قد يبدو 
ً بصغار  ــك حتما ً. وســوف يدفع ذل ً ليصبح ســلبيا إيجابيا

املدخرين إلى اللجوء إلى وسائل ادخار غير نظامية.  

ســعر الفائدة احلقيقي. على الرغم أن ثمة شواهد تشير 
ــداع مدخراتهم في  إلى قيام ســكان املناطــق الريفية بإي
مؤسسات القطاع غير النظامي حتى مع حصولهم على 
معــدالت عائد حقيقية ســلبية، فقــد ازداد طلب جميع 
ــن، مبا في ذلك الفقراء، في العديد من البلدان على  املدخري

األدوات االدخارية مع ازدياد أسعار الفائدة.

مزايا تعبئة املدخرات لصالح مؤسسات التمويل األصغر

ــة املدخرات مســاعدة مؤسســات التمويل  ميكن مــن خالل تعبئ
األصغر على توســيع وتعميق نطاق انتشــارها. ويفضل عدد أكبر 
ً من  من األســر املعيشــية الفقيرة اســتخدام خدمات االدخار بدال
خدمات االئتمان. وقد تعول األســر املعيشية األكثر فقرًا على وجه 
اخلصوص على املدخرات قبل أن حتتاج إلى االئتمان بشــكل فعلي. 
ً لألموال  ً أقــل تقلبا ــر ودائع اجلمهور مصدرا عــالوة على ذلك، تعتب
ــةً باملصادر البديلة، مثل تســهيالت إعادة اخلصم من البنك  مقارن
املركــزي أو األموال من الهيئات املانحة.   وميكن أن يســاعد مصدر 
التمويل املســتقر هذا على توسيع نطاق عمليات اإلقراض مما يعود 

ً على املقترضني الفقراء. بالنفع أيضا
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وميكن أن تساهم تعبئة املدخرات الصغيرة والصغرى في االستدامة الذاتية 
ــا بأموال تقل أســعار  ــل األصغــر، وذلك مــن خالل تزويده ملؤسســة التموي
ــني البنوك. ولكن قد تكون  فائدتهــا عن تلك املقدَّمة من ســوق التعامالت ب
ــني التكاليــف املالية األقــل والتكاليف املرتفعة نســبيًا  ــاك مفاضلة ب هن
لتعبئة الودائع الصغيرة وإدارتها. وقد يؤدي اســتقطاب املودعني إلى ترسيخ 
مســتوى أقوى من التوجه بالطلب واحلرص في عمليات مؤسســة التمويل 
األصغــر، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة ثقــة اجلمهور. وحيث يصبح املدخرون من 
ــل الودائع، لزم  أصحاب املصالح املباشــرة املهمني في املؤسســات التي تقب
علي هذه املؤسســات حتســني مجموعــة األدوات التي تقدمهــا وكذا زيادة 
ً عن ذلك، ميكن أن تســاعد فعالية التنظيم واإلشراف  كفاءة اخلدمات. فضال
التحوّطي على زيادة ثقة اجلمهور في العمليات املالية التي جتريها مؤسسة 

التمويل األصغر.

التحديات التي تواجه مؤسســات التمويل األصغر في تعبئة 
املدخرات

ــة االقتصاد الكلي والقطاع املالي. جتد مؤسســات  الظــروف املناوئة في بيئ
ــل األصغر، حتى أكثرها كفاءة، صعوبة في اســتقطاب املدخرات من  التموي
العمــالء الفقــراء عندما يســود االضطــراب السياســي وارتفــاع معدالت 
ً، يفضل اجلمهــور األصول غير  التضخــم. فعندما يبدو املســتقبل مجهوال
املالية باعتبارها عناصر حتوطية ضد عدم االستقرار. كذلك تنظر مؤسسات 
ــل األصغــر إلى تعبئة املدخرات كمجازفة خاســرة فــي ظل التدخل  التموي
احلكومي الواســع النطاق من خالل االئتمان املدعوم والقيود املفروضة على 

أسعار الفائدة.

ــاب إطار تنظيمي مصمم مبا يتناســب مع اخلصائص املميزة ملؤسســات  غي
ــاب تنظيم حتوطــي خاص بقطــاع التمويل  ــل األصغــر. في ظل غي التموي
ــى التحول إلى  ــل األصغر إل األصغــر، قد تضطــر أغلب مؤسســات التموي
مؤسســات مالية نظامية.   ولكن كي تتحول مؤسســات التمويل األصغر 
ــى مؤسســات نظامية، فإنه يتعني عليها اســتيفاء حــد أدنى مرتفع من  إل
ــة بالوثائق  ــى العديد مــن املتطلبات املعني ــال، عالوة عل ــات رأس امل متطلب
ــي تعجز عــن حتقيقها أغلب  ــة لصرف القــروض، والت ــات املطلوب والضمان
مؤسســات التمويل األصغر.   وعالوة على ذلك، فإن هذه الشروط القانونية 
ليست معدلة بحيث تتفق مع ااطر احملددة التي تواجه مؤسسات التمويل 
ً عن غيرها، مثل ارتفاع معدالت دوران القروض نتيجة قصر آجال  األصغــر دونا

االستحقاق أو استخدام بدائل الضمان.  

ــع بعض مؤسســات التمويل األصغر  ًا. بينما تتمت ــدرات إدارة أكثر تطــور ق
بخبرة في فرز العمالء ورصد ســداد القروض للحد من احتمالية التوقف عن 
ــي تقبل الودائع تعتبر  ــع، فإن متطلبات إدارة ااطر في املؤسســات الت الدف
أكثر صرامة وتعقيدًا بهدف حماية املودعني الفقراء.  ويلزم على مؤسســات 
ــل الودائع تدريب موظفيها وحثهم على مواجهة  التمويل األصغر التي تقب
التحدي املتمثل في مواءمة األصول واخلصوم (مواءمة مختلف استحقاقات 
وأحجام حســابات االدخار واالئتمان الصغيرة)، وذلك من أجل إدارة الســيولة 
بشــكل سليم.  كما ينبغي إدارة هامش ســعر الفائدة (الفارق بني تكاليف 
تعبئة املدخرات وأرباح القروض) بعناية من أجل ضمان استدامة املؤسسات.  
وميكن أن تقف محاســبة التكاليف وضبط النفقات حيال إدخال تسهيالت 
للمدخرات الصغيرة والصغرى ألنها قد تتطلب تكاليف مرتفعة على األمد 

القصير أو املتوسط.   

بعض دراسات احلاالت حول إستراتيجيات تعبئة املدخرات 

أجــرت الوكالة األملانية للتعاون التقني (GTZ) دراســات حــاالت على أربعة 
ــد (BAAC)، وبنك كاجا  ــات الزراعية في تايلن ــوك: بنــك الزراعة والتعاوني بن
االجتماعي في كولومبيا (BCS)، وبنك الشــعب اإلندونيســي (BRI)، وبنك 
بانابو الريفي في الفلبني (RBP). ولقد وقع االختيار على هذه املؤسسات ألن 
(1) متوســط مبالغ اإليداع أقل بكثير من متوسط نصيب الفرد من إجمالي 
ــن يتجاوز عدد املقترضني و(3) العدد الفعلي  الناجت القومي و(2) عدد املدخري
ً من الســوق احملتملة و(4) املدخــرات تعتبر أهم  ً كبيرا للمودعــني ميثل جــزءا

مصادر التمويل، حيث تساهم بأكثر من 50 في املائة من إجمالي اخلصوم.

يعتبر بنك الزراعة والتعاونيات الزراعية وبنك الشــعب اإلندونيســي بنكني 
ً للكنيسة الكاثوليكية  حكوميني.   بينما يعتبر بنك كاجا االجتماعي ملكا
ً ملســتثمرين تابعــني للقطاع اخلاص.  ــا، وبنــك بانابو الريفي ملكا بكولومبي
وبينما يقتصر بنــك الزراعة والتعاونيات الزراعية على تقدمي اخلدمات املالية 
للمنتجــني الزراعيــني ومنظماتهــم املعنية، فإن عمالء املؤسســات األخرى 
يتضمنون مشــاريع ألسر معيشية منخفضة ومتوسطة الدخل من جميع 
القطاعــات. أما بنك كاجا االجتماعي،  فهــو الوحيد من بني البنوك األربعة 

الذي يعمل في املناطق احلضرية على وجه احلصر.  (انظر اجلدول البياني)

وقد حظيت املؤسســات األربع بال اســتثناء بنطاق انتشــار مثير لإلعجاب.  
ــة (بنك كاجا  ــني 10 في املائ حيــث تقــدم خدماتها إلى نســبة تتراوح ما ب
االجتماعــي) و85 فــي املائة (بنك الزراعــة والتعاونيات الزراعية) من األســر 
املعيشــية التي متثل الســوق احملتمل لهذه املؤسســات. كذلك يتجاوز عدد 

املدخرين عدد املقترضني بنسبة واحد إلى أربعة.

ــاس القدرة على تقدمي  ويقل متوســط مبلغ القرض الواحد (وهو مؤشــر لقي
خدمات االئتمان إلى األســر املعيشــية ذات الدخل املنخفض) بشكل عام عن 
 ً نصيــب الفرد من إجمالي الناجت القومي في البلدان املعنية، بينما يرتفع قليال
عنه في بنك كاجا االجتماعي.  كما ميثل متوســط احلساب االدخاري أقل من 
خمــس نصيب الفرد من إجمالي الناجت القومي في كل من البلدان األربعة، مما 
يشــير إلى اتســاع نطاق اخلدمات االدخارية التي تقدمها املؤسسات ليشمل 
ً. وتتراوح نسبة الودائع بني 65 في املائة وأكثر من  األسر املعيشية الفقيرة جدا
80 في املائة من مجموع اخلصوم في املؤسسات األربع. وتشير املؤشرات املالية 
ــد (العائد على  في املؤسســات األربع بال اســتثناء إلى ارتفــاع معدالت العائ

األصول والعائد على حقوق امللكية) والكفاءة التشغيلية.

عوامل جناح تعبئة املدخرات الصغيرة والصغرى
 

ــة بني جتارب البنوك األربعة، تتضح ســبعة عوامل رئيســية أدت إلى  باملقارن
جناح تعبئة املدخرات الصغيرة والصغرى. 

اإلصالح االقتصادي وحترير القطاع املالي. أدى التحرير في كل من احلاالت األربع 
إلى تصاعد حدة املنافسة فيما بني مؤسسات التمويل األصغر، مما دفعها إلى 
توســيع نطاق األدوات املالية املقدمة مثل االدخــار على وجه اخلصوص، وضم 
مجموعــات جديدة من العمالء الســيما الفقراء. وبالنســبة لبنوك القطاع 
العام مثل بنك الشــعب اإلندونيسي، فإن مساندة احلكومة بدون التدخل في 
ا. كما شجع  ً مربحً العمليات اليومية جعلت من الوســاطة املالية مشــروعا
إلغاء التمويل امليسر املتاح من املؤسسات احلكومية بنك الزراعة والتعاونيات 
ً فقد ساهم  الزراعية وبنك الشــعب اإلندونيسي على تعبئة املدخرات. وأخيرا
تخفيف الضوابط على أســعار الفائدة في متكني مؤسسات التمويل األصغر 

األربع من حتديد هوامش أسعار الفائدة على أساس مربح.
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مؤشرات االنتشار واألداء لعام 1996أ
بنك بانابو الريفي (الفلبني)

 القطاع اخلاص
                                    1190 

 5.6 مليون
6350

882
74% 

2.7 مليون 
10850

249
21%

% 80
 % 72

 % 7.0 
36.7%

مؤشرات األداء

امللكية
نصيب الفرد من إجمالي الناجت القومي

أنشطة اإلقراض
حجم القروض القائمة (غير املسددة)

عدد القروض القائمة (غير املسددة)
متوسط حجم القرض

متوسط القروض كنسبة من إجمالي الناجت القومي
أنشطة االدخارب

حجم الودائع القائمة
عدد حسابات اإليداع

متوسط حجم اإليداع 
متوسط اإليداع كنسبة من إجمالي الناجت القومي

مؤشرات الوساطة املالية
نسبة الودائع إلى القروض 
نسبة الودائع إلى اخلصوم 

العائد على األصولدمؤشرات الربحية
العائد على حقوق امللكيةهـ 

بنك الزراعة والتعاونيات الزراعية (تايلند)

احلكومة
 3000

5590 مليون
2.4 مليون

 2329
77%

4.2 مليونجـ 1875مليونجـ
 447 
15%

 71%
65%

  0.35%
 2.82% 

بنك كاجا االجتماعي (كولومبيا)

القطاع اخلاص 
 2000

513 مليون
  209000

 2455
123% 

 279 مليون
 1.1مليون 

254
 13%

 101% 
 87%

  2.5%
19.0% 

بنك الشعب اإلندونيسي – فروع القرى (إندونيسيا

احلكومة
  1070

1713 مليون
2.5 مليون 

685
 64%

 2600 مليون
 16 مليون

 163
15% 

181%
 89%

 5.5%
ال ينطبق

أ جميع املبالغ بالدوالر األمريكي
ب الودائع حتت الطلب فقط (ال تشمل الودائع اآلجلة)

ج لنهاية عام 1995

د صافي الدخل أو األرباح قبل الضرائب/متوسط إجمالي األصول
هـ صافي الدخل أو األرباح قبل الضرائب/متوسط إجمالي رأس املال 

نوع املؤسســة ونظــام اإلدارة العامة. يعتبر نظــام اإلدارة العامة، وامللكية، 
وسمعة املؤسسة عوامل حاسمة األهمية في جذب املدخرات ألنها تعزز (أو 
تنتقص) من ثقة املودعني في ســالمة مدخراتهــم. ويطمئن عمالء االدخار 
إليداع مدخراتهم مع املؤسســات األربع ألن مالكيها معروفون متام املعرفة، 
ً للثقة عالوةً على وعيهم الكامل بااطر.  فعلى ســبيل  كما يُعتبرون أهال
ً من واحدة من أكبر  ــا جزءا ــال، يعتبر بنك كاجا االجتماعي في كولومبي املث
ــي متلكهــا الكنيســة الكاثوليكية في  وأشــهر الشــركات القابضــة الت
ــا. لذا يثق معظم املودعني في ســالمة مدخراتهم في حال تعرض  كولومبي

البنك ألزمة مالءة شديدة.

ــإن البنوك التي  وألن احلكومــات عادةً ما تســعف بنوك القطــاع العام املتعثرة، ف
متلكها احلكومة مثل بنك الزراعة والتعاونيات الزراعية وبنك الشعب اإلندونيسي 
تتمتع ببعض املزايا فيما يتعلق بتعبئة املدخرات مقارنةً باملؤسسات التي ميلكها 

القطاع اخلاص والتي تفتقر إلى أنظمة فعالة لتأمني الودائع.

 ويعــزز هذا الضمــان الضمني من ثقة العمالء في تســهيالت اإليداع التي 
تقدمها هذه املؤسســات. وقد يتيح هذا الضمان ميزة انخفاض التكاليف 
التي تتكبدها هذه املؤسســات مقارنةً باملؤسسات املالية التابعة للقطاع 
ً ما يتعني عليها االســتعاضة عن غياب نظام فعال لتأمني  اخلاص التي غالبا

الودائع بتقدمي أسعار فائدة أكبر بهدف جذب الودائع. 

ً دائم  غير أن تعرض مؤسســات القطاع العام للتدخــل احلكومي يبقى أمرا
احلــدوث.  حيث يواصل بنــك الزراعــة والتعاونيات الزراعية وبنك الشــعب 
اإلندونيســي تنفيذ برامج ائتمانية تفرضها احلكومة، والتي ال تثمر ســوى 
عن نتائج ضعيفة.  وُتغطى اخلســائر الناجمة عــن هذه العمليات من ِقبَل 
ــق احلكومية – كما هو احلال في بنك الزراعة والتعاونيات الزراعية –  الصنادي
أو يتم تعويضها من األرباح التي حتققها الوحدات املصرفية القروية كما هو 
احلال في بنك الشعب اإلندونيســي. وفي كلتا احلالتني، تؤدي هذه التحويالت 
ــاك طريقتان اضطلعت من  ــوارد ومنع حتقيق الربحية. هن إلى خســائر في امل
خاللهمــا األجهزة (أو االس) اإلدارية لبنك كاجا االجتماعي وبنك الشــعب 
اإلندونيســي وبنك بانابو الريفي بدور حاسم األهمية في جناح إستراتيجيات 
ً للهوية املؤسســية  ً أساســيا ً، اعتبار املدخرات عنصرا تعبئة املدخــرات. أوال
ــق الضوابط ــا، تطبي ً ال يتجــزأ مــن خدمات املؤسســة. ثانيً وجعلهــا جــزءا

ــك املشــاركة فــي التخطيط  ــا فــي ذل ــة، مب ــة الكافي ــات الرقابي  والتوازن
اإلستراتيجي لألعمال وكذلك في اتخاذ القرار، وذلك من أجل ضمان سالمة 

األداء املالي واالحتفاظ بثقة العمالء. 

ــكل التنظيمي. كلما أصبحت مؤسســات التمويل األصغر قريبة من  الهي
ــن يحصلون على  أماكــن تواجــد عمالئهــا، ازداد عــدد صغار املودعــني الذي
تسهيالت ادخارية.  وتنتشــر العديد من الفروع والوحدات امليدانية التابعة 
لبنــك الزراعــة والتعاونيات الزراعية وبنك كاجا االجتماعي وبنك الشــعب 
ــع إســتراتيجية حيث يعيــش الفقــراء أو يعملون  اإلندونيســي فــي مواق
ا على بنك بانابو الريفي على  (األسواق على سبيل املثال).  وينطبق ذلك أيضً
ــا ما تكون  الرغــم مــن أن عملياته ال تغطــي جميع أنحــاء الفلبني. وغالبً
ــة هذه – خاصة تلــك التابعة لبنك الزراعــة والتعاونيات  الوحــدات امليداني
ــب محــدودة،  ــارة عــن مكات ــة وبنــك الشــعب اإلندونيســي – عب الزراعي
ومنخفضة التكاليف، ومزودة فقط باملرافق واملوظفني األساسيني.  وتعامل 
هــذه الوحدات/الفروع كمراكز تكلفة، وُتقدم احلوافز للمكاتب التي تتصف 
بالكفــاءة.   أما اتخاذ القرار فهو عملية ال مركزية (تتم حتت إشــراف كاف) 

منظمة بهدف تعزيز الشفافية واملساءلة.

ــة التابعة لبنــك كاجــا االجتماعي وبنــك الزراعة  ــب امليداني ــع املكات تتمت
والتعاونيات الزراعية وبنك الشــعب اإلندونيســي بالقــدرة على الوصول إلى 
ــة، واحلصول على خدمات مســاندة ملهــام أخرى مثل  مجمع ســيولة داخلي
التدريب وتطوير أدوات ومنتجات جديدة.  وتتيح القدرة على الوصول إلى هذه 

الهياكل الفرعية الفرصة أمام املؤسسات لالستفادة من وفورات احلجم. 

ــة والطوعية  ــة. أثبتت حســابات االدخار الفردي ــات واألدوات االدخاري التقني
ا في جــذب املدخرين. على الرغــم من أن بنك  ــر جناحً واملفتوحــة أنها األكث
الزراعــة والتعاونيات الزراعية وبنك كاجــا االجتماعي وبنك بانابو الريفي ال 
ــة احلســابات اإلجبارية، واحلســابات االدخارية امدة  ــوا يقومون بتجرب يزال
ــات، مقارنةً  ــإن هــذه اخلدم [املأخــوذة كضمــان]، وحســابات اموعــات، ف
ً، كما أنهــا أدت إلى تباطؤ منو  ً كبيرا باإليداعــات الطوعية، لم تلق انتشــارا
قاعدة اإليداعات بشــكل ملحــوظ. وقد أظهرت جتارب هذه املؤسســات أن 
املدخــرات اإلجبارية، بوصفها أحد متطلبات احلصــول على القروض، تعتبر 

تكاليف اقتراض أكثر منها خدمة مستقلة بذاتها. 
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ً من التحديات عندما تتحول إلى  قد تواجه مؤسســات التمويل األصغر عددا
ــة املدخرات اإلجبارية.  ــة بعد تاريخ طويل من تعبئ ــة املدخرات الطوعي تعبئ
ــر السياســة في بنــك كاجا  ــى الرغــم من تغيي ــال، عل ــى ســبيل املث فعل
ــون على صعيد املمارســة الفعلية طلب  االجتماعــي، فإن موظفيه يواصل
املدخــرات من العمالء الذين يرغبون في احلصول على قروض. كما ُيلقى على 
ً إدارة عدد كبير من حسابات االدخار "املستترة" ذات األرصدة  عاتق البنك أيضا

الضئيلة والتي لم يغلقها العمالء بعد سداد القروض.

ــى الصغير ملتطلبات الرصيد في مؤسســات التمويل  وقد ســاعد احلد األدن
األصغر األربع على احلد من العوائق التي تقف دون حصول األســر املعيشــية 
الفقيرة على تســهيالت ادخارية.  حيث أصبح بإمكان املدخرين فتح حساب 
بحد أدنى من اإليداع قدره دوالرين أمريكيني اثنني في بنك الزراعة والتعاونيات 
ــة، و3.80 دوالرات أمريكية في بنــك بانابو الريفي، و4 دوالرات أمريكية  الزراعي

ً في بنك كاجا االجتماعي. ً أمريكيا في بنك الشعب اإلندونيسي، و50 دوالرا

يعتبر كذلك الوصول الســريع لإليداعات أحد عوامل جذب األسر املعيشية 
الفقيرة.  وتوفر البنوك األربعة بال اســتثناء أداة ادخارية ســائلة واحدة على 
ــك، تقدم هذه  ــر محدودة. عــالوة على ذل األقــل مع إتاحة مرات ســحب غي
املؤسســات حسابات ادخار شــبه ســائلة وودائع ألجل ثابت، وذلك من أجل 
تلبية احتياجات قطاعات األســواق اتلفة. كذلك لم تدفع هذه املؤسسات 
ــى محدد، وذلك مــن أجل موازنة  ــدة على األرصــدة التي تقل عن حد أدن فائ
التكاليــف املرتفعة املرتبطة بإدارة حســابات االدخــار الصغيرة. عالوة على 
ذلك، ازدادت أســعار الفائدة بزيادة رصيد احلساب بهدف حتفيز املدخرين على 

زيادة اإليداعات وجتنب السحب.

ً في اســتقطاب املدخرات من األســر املعيشية  ً فعاال ويبدو اليانصيب عامال
الفقيرة. فقد اشــترك املدخرون في بنك الشــعب اإلندونيسي ممن ال تتعدى 
إيداعاتهم احلد األدنى املقرر في ســحب من أجل الفوز بجوائز مثل الدراجات 
ً في  النارية وسيارات اجليب. وتعتبر سحوبات اليانصيب حدثًا اجتماعيًا مهما
ــج األدوات املالية اجلديدة أو القائمة.  كما  اتمــع، كما أنها تتيح اال لتروي
ــز العالقة بني العمالء والبنك، وهو أمر حاســم  تعمــل في الواقع على تعزي

األهمية لنيل ثقة املودعني في العمليات املصرفية.

ــن حتديد األداة  ــة على املدخري ويســير التصميم البســيط لألدوات االدخاري
األنسب الحتياجاتهم، وكذلك على موظفي مؤسسة التمويل األصغر إدارة 
ــي يقدمهــا بنــك الشــعب  ــة الت ــر اخلدمــات االدخاري هــذه األدوات.  وتعتب
اإلندونيســي سهلة الفهم بشكل ملحوظ، ولذا فمن املمكن أن تكون أحد 
العوامل الرئيسية في استقطاب 16 مليون حساب ادخاري صغير. . وباملثل، 
ميكن أن تســاعد العالمات التجارية الالفتة للنظر (كما هو احلال بخصوص: 
بنك كاجــا االجتماعي فــي كولومبيا (BCS)، وبنك الشــعب اإلندونيســي 
(BRI)، وبنــك بانابو الريفي في الفلبني (RBP)) املدخرين على فهم التصميم 
ــك التمييز بني هذه  اخلــاص بكل من األدوات االدخارية بشــكل أفضل، وكذل
األدوات وأدوات املؤسســات املنافسة. تعتبر دراســات األسواق وجتربة األدوات 
االدخارية اجلديدة أمرين في غاية األهمية.  وتوجد لدى بنك كاجا االجتماعي 
وبنك الزراعة والتعاونيات الزراعية أقسام خاصة على مستوى املقر مهمتها 

تصميم وحتسني األدوات االدخارية.

ــر التنظيم التحوّطي واإلشــراف  ــة الداخلية. يوف اإلطــار التنظيمــي والرقاب
الفعــال إرشــادات من أجل تطبيق ممارســات اإلدارة املالية الســليمة، ومن ثم 
ــة مصالح املودعــني. وقد قامت كل مــن البلدان األربعــة بإصالح األطر  حماي
ــي لديها فــي ثمانينيات وتســعينيات القرن  ــة للقطــاع املالي الت التنظيمي
العشــرين. كما حددت اللوائح التنظيمية اجلديدة مستويات رسملة تستند 
إلى مستوى مخاطر األصول، ووضعت معايير دنيا لقدرات اإلدارة واألداء املالي.

ــي، ظلت قدرة اإلشــراف اخلارجي  ــة القطاع املال ــى الرغــم من إعادة هيكل  وعل
ضعيفة فــي الفلبني وإندونيســيا. حيــث أدى حترير القطاعــات املالية في هذه 
ــدة، مما أرهق كاهــل الهيئات  ــد أعداد املؤسســات املالية اجلدي ــدان إلى تزاي البل
ــة للتمويل األصغر في طور الظهور،  اإلشــرافية. وبينما ال تزال املعايير التحوطي
فإن تاريخ املؤسســة املثبت في القدرة على العمل كمؤسســة وســاطة مالية 
ً حاسم األهمية في جناح تعبئة املدخرات.  وفي ظل غياب  سليمة سيظل عنصرا
اإلشراف الفعال واالفتقار إلى نظام تأمني على الودائع ميكن التعويل عليه، غالبًا 

ما تضطلع املراجعة الداخلية بدور أكثر أهمية من اإلشراف اخلارجي.

 ففي بنك الزراعة والتعاونيات الزراعية وبنك الشــعب اإلندونيســي، يراقب 
املقر املكاتب اإلقليمية، وتشرف املكاتب اإلقليمية على الفروع، والتي ترصد 

بدورها العمليات املصرفية في الوحدات امليدانية. 

تخفيض تكاليف تعبئة املدخرات. اســتطاعت مؤسسات التمويل األصغر األربع احلد 
من التكاليف اإلدارية من خالل تصميم أدوات ادخارية بسيطة، وتقدمي أنظمة متباينة 
ألســعار الفائدة مع عدم دفع أية فائدة على اإلطالق على حسابات األرصدة الضئيلة، 
ــب امليدانية احملدودة حيــث يتولى نفــس املوظفون تقدمي  ــى املكات ــك اإلبقاء عل وكذل
خدمات اإلقراض واالدخار. عالوة على ذلك، تشــتمل كل مؤسســة على آليات داخلية 
ــى األداء) تهدف إلى ترســيخ مســتويات فائقة من  ــل نظام املكافآت عل مالئمــة (مث
الكفاءة التشغيلية وتشجيع تعبئة املدخرات. تتمتع كذلك هذه املؤسسات بفرصة 
ــازات النقدية  الوصــول إلى مجمع ســيولة داخلي أو خارجــي مما يقلل من حجم احلي

ونسبة األصول غير املربحة، وذلك من أجل إبقاء تكاليف التشغيل منخفضة.
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