
ا�صتدامة التمويل الأ�صغر 

فـي اآ�صيا ما بعد ت�صونامي  
ميكن ملوؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر اأن تلعب دورا موؤثرا على الطريق نحو 

انتعا�ش املجتمعات املحلية الأ�صد ت�صررا مبوجات املد )ت�صونامي( التي 

وقعت موؤخرا وهي تعيد بناء حياتها ب�صجاعة. اإذ تعمل هذه املوؤ�ص�صات 

بال كلل على توفـري مواد الإغاثة وتن�صيقها منذ وقوع الكارثة مبا�صرة، 

كما يقوم عدد قليل منها مب�صاعدة املجتمعات املحلية على اإعادة بناء 

املنازل وا�صتعادة الن�صاط القت�صادي. وت�صتهدف الإر�صادات التالية 

املالئمة  امل�صاعدة  تقدمي  على  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  م�صاعدة 

لعمالئها، الطارئة منها والطويلة الأجل، مع م�صاعدة هذه املوؤ�ص�صات 

واملانحني فـي الوقت ذاته على كفالة عدم املخاطرة بر�صالة املوؤ�ص�صة 

النهائية -- وهي اأن تظل موؤ�ص�صة قائمة للخدمات املالية.

املبادئ الرئي�صية للتمويل الأ�صغر 

م�ؤ�س�سات  على  العمليات.  با�ستدامة  االلتزام  على  احلفاظ 

واملانحني  الهيئات  مع  اأمكن،  كلما  تتعاون،  اأن  الأ�سغر  التم�يل 

املتخ�س�سني فـي تقدمي اإمدادات الإغاثة بدل من تقدميها بنف�سها. 

التم�يل  م�ؤ�س�سات  تهرع  املتخ�س�سة،  الهيئات  هذه  مثل  غياب  ومع 

الأ�سغر القائمة فـي اأغلب الأح�ال اإىل ت�فـري م�ساعدات الإغاثة عقب 

وق�ع الك�ارث. لكن هذه الفرتة من امل�ساعدات التي ُتقدم عقب وق�ع 

الكارثة يجب اأن تتحدد حتديدا جيدا، وينبغي اأن يبداأ بعدها تقدمي 

القرو�ض غري املدع�مة فـي مرحلتي اإعادة التاأهيل واإعادة البناء.

ت�سرر  رمبا  العمالء.  الحتياجات  وفقا  احللول  تعديل 

البع�ض  تاأثر  ورمبا  ت�س�نامي،  مب�جات  بالغا  �سررا  العمالء  بع�ض 

الآخر بدرجة اأقل، ورمبا جنا منها متاما عمالء اآخرون. وينبغي اأن 

تزود م�ؤ�س�سات التم�يل الأ�سغر كل اأ�سرة معي�سية بقائمة مالئمة من 

اخلدمات اعتمادا على ظروفها. فاإمدادات الإغاثة تف�سل اخلدمات 

اأ�سل�ب  باأ�سد املت�سررين. وكي ينجح  يتعلق  البداية فـيما  املالية فـي 

تعديل احلل�ل، يجب اأن يح�سل العامل�ن على التدريب الالزم لتقييم 

يتعلق مب�ؤ�س�سات  فـيما  اأما  الف�رية.  القرارات  ال��سع و�سلطة اتخاذ 

عند  الكفاءة  من  اأكرب  قدرا  يتيح  النهج  هذا  فاإن  الأ�سغر،  التم�يل 

جلميع  ال�ساملة  ال�سيا�سة  حالة  فـي  عنه  املحدود  التم�يل  ا�ستخدام 

والعمالء  العاملني  بني  الت�سالت  ا�ستمرار  ي�سمن  كما  العمالء، 

خالل مرحلة النتعا�ض. وينبغي حتديد معايري معينة للم�سوؤولني 

اجلدولة  اإعادة  ب�ساأن  قرارات  يتخذوا  كي  القرو�ض  عن 

وتقدمي املنح.

التزام الواقعية ب�ساأن دور موؤ�س�سة التمويل االأ�سغر. 

ينبغي على م�ؤ�س�سات التم�يل الأ�سغر اأن حتدد املجالت التي ميكن 

تتجنب  واأن  الك�ارث،  حالة  فـي  م�ساهمة  اأف�سل  فـيها  ت�سهم  اأن 

لدى  يت�فر  ل  وقد  ور�سالتها.  قدراتها  تتجاوز  اأن�سطة  فـي  اخل��ض 

م�ؤ�س�سة التم�يل الأ�سغر ال�سي�لة النقدية اأو امل�ارد اأو املرونة فـي نظم 

الأجل  املت��سطة  القرو�ض  وتقدمي  الإغاثة  بجه�د  للقيام  معل�ماتها 

اأ�س�ل مثل املنازل ل تدّر دخال نقديا منتظما.  الالزمة لإعادة بناء 

وفـي هذه احلالت، ميكن التفكري فـي اإن�ساء �سراكة مع بن�ك جتارية 

اأو غريها من م�ؤ�س�سات التم�يل الأ�سغر.

اإر�صادات ملوؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر

جهود االإغاثة. ينبغي اأن تقت�سر م�ساركة م�ؤ�س�سة التم�يل الأ�سغر 

فـي جه�د الإغاثة على حتديد اأماكن العمالء وربط العمالء وغريهم 

اإىل  بنقلهم  اأو  امل�ستمرة  الإغاثة  بعمليات  املحلي  املجتمع  اأفراد  من 

م�ظفـي  اأن  بيد  الالزمة.  اخلدمات  على  فـيها  يح�سل�ن  اأماكن 

م�ؤ�س�سة التم�يل الأ�سغر امليدانيني ميكن اأن يلعب�ا دورا حا�سما فـي 

نقل الر�سائل ال�سحية للجمه�ر مثل اأهمية �سرب املياه النظيفة فقط. 

ويعد التن�سيق مع منظمات الإغاثة اأمرا لزما. ومع غياب الأطراف 

التي ت�فر م�اد الإغاثة، ميكن مل�ؤ�س�سة التم�يل الأ�سغر اأن تق�م م�ؤقتا 

بجه�د الإغاثة، لكن عليها اأن تعمل على ت�عية العمالء باأن دورها فـي 

اأن تعزز هذه  الأ�سا�ض ه� تقدمي اخلدمات املالية. وميكن للم�ؤ�س�سة 

قم�سانا خا�سة  العامل�ن  يرتدي  اأن  مثل  ب�سرية  باإ�سارات  الر�سالة 

مكت�با عليها ‘ل�ستجابة للك�ارث’ اأثناء ت�زيع م�اد الإغاثة. وينبغي 

اأم�ال  عن  الإغاثة  اأم�ال  بف�سل  الأ�سغر  التم�يل  م�ؤ�س�سة  تق�م  اأن 

الإنفاق  بدقة حجم  تر�سد  اأن  ت�ستطيع  الأ�سغر كي  التم�يل  عمليات 

ت�سرتد  ورمبا  للمانحني  املطل�بة  التقارير  وتقدم  الإغاثة  جه�د  على 

هذه النفقات.

التم�يل  م�ؤ�س�سات  تزيد  اأن  ينبغي  اإدارة مدخرات العمالء. 

الأ�سغر من متطلبات الدخار الإجباري فـي الفروع املت�سررة اإىل اأن 

تنق�سي فرتة الط�ارئ وي�سرع العمالء فـي اإعادة الإعمار. فمن �ساأن 

هذا الإجراء م�ساعدة امل�ؤ�س�سة على اإعادة بناء الفروع وحتديد اأماكن 

النقدية  ال�سي�لة  من  قدر  باأكرب  العمالء  احتفاظ  و�سمان  العمالء، 

للت�سدي لالأزمة. وعند درا�سة فتح ح�سابات للعمالء لل�سحب منها، 

على م�ؤ�س�سة التم�يل الأ�سغر اأن تدر�ض مركز ال�سي�لة واأية تعهدات 

قدمتها للعمالء من قبل ب�ساأن اإتاحة املدخرات وقت الط�ارئ. 

ومن �ساأن اإعادة اجلدولة ح�سب  اإعادة جدولة القرو�ض. 

اخل�سائر  جتنب  على  الأ�سغر  التم�يل  م�ؤ�س�سة  م�ساعدة  حالة  كل 

نقدية  تدفقات  اأي  بقاء  و�سمان  قرو�سها  حمفظة  فـي  والتعرث 

وميكن  املعي�سية.  الأ�سرة  داخل  ت�سررا  العمالء  اأ�سد  عليها  يح�سل 

لهذا ال��سع بناء الثقة وال�لء مل�ؤ�س�سة التم�يل الأ�سغر وقت الأزمة.

وعادة ما تختار م�ؤ�س�سة التم�يل الأ�سغر بني م�ا�سلة العمالء �سداد 

الف�ائد  تراكم  وقف  وبني  القر�ض  اأ�سل  �سداد  تاأجيل  مع  الفائدة 
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اإر�صادات للمانحني

يجب اأن يتفهم املانح�ن اخليارات املتاحة اأمام م�ؤ�س�سات التم�يل 

الأ�سغر فـي اأو�ساع ما بعد الكارثة وما ي�ساحبها من قي�د. وينبغي 

اأن يق�م املانح�ن اإيجازا مبا يلي:

غاية  فـي  الأمر  يبدو  رمبا  املحلي.  لل�سياق  اال�ستجابة 

ال��س�ح، لكن فـي كثري من املجتمعات املحلية، يتعلق جناح التم�يل 

فهذه  والعميل.  املقر�ض  بني  بناوؤها  ي�سعب  التي  بالثقة  الأ�سغر 

�سداد  معدل  على  احلفاظ  على  القرو�ض  م�س�ؤويل  ت�ساعد  الثقة 

مرتفع مع متكني امل�ؤ�س�سة فـي ال�قت ذاته من فر�ض �سعر فائدة 

يكفـي ل�سرتداد التكاليف. لكن هذه املمار�سات قد ل تك�ن مالئمة 

امل�سلحة  اأ�سحاب  مع  التعاون  طريق  وعن  الك�ارث.  وق�ع  عند 

املحليني، الزعماء املحليني وم�ؤ�س�سات التم�يل الأ�سغر واملنظمات 

م�ساعدة  املانح�ن  ي�ستطيع  الهيئات،  من  وغريها  احلك�مية  غري 

الف�رية  الحتياجات  بني  امل�ازنة  على  الأ�سغر  التم�يل  م�ؤ�س�سات 

ل�ستدامتها  الأجل  الط�يلة  الحتياجات  وبني  املحلية  ملجتمعاتها 

هي ذاتها.

كفالة الف�سل بني عمليات االإغاثة وعمليات التمويل 

االأ�سغر. اإن م�ؤ�س�سات التم�يل الأ�سغر لي�ست هيئات اإغاثة. وفـي 

على  الأ�سغر  التم�يل  م�ؤ�س�سات  بع�ض  يرغم  قد  ال��سع  اأن  حني 

القيام باأن�سطة اإغاثة فـي مرحلة ما بعد الكارثة، يجب اأن ي�سمن 

املانح�ن الف�سل بني عمليات الإغاثة وعمليات التم�يل الأ�سغر فـي 

اأقرب وقت ممكن. ويجب األ يتلقى العمالء ر�سائل مت�ساربة كي ل 

تتعر�ض ثقافة الئتمان لأي �سرر.

االأ�سغر.  التمويل  فـي  املمار�سات  باأف�سل  االلتزام 

يجب اأن يتفهم املانح�ن و�سركاوؤهم احتياجات العمالء وقدرتهم 

اخلدمات  هذه  كانت  متى  لكن  املالية.  اخلدمات  ا�ستخدام  على 

جمدية، يتعني على املانحني ت�سجيع م�ؤ�س�سات التم�يل الأ�سغر على 

اإعادة هيكلة القرو�ض ولي�ض �سطبها. اإن ت�سجيع م�ؤ�س�سات التم�يل 

اأمان اجتماعي  اأو العمل ك�سبكة  الأ�سغر على الإعفاء من الدي�ن 

م�ستدام  اأ�سا�ض  على  امل�ؤ�س�سات  هذه  ت�سغيل  �سع�بة  من  �سيزيد 

وال��س�ل اإىل عدد اأكرب من ال�سكان مع انتقال جه�د النتعا�ض من 

مرحلة الإغاثة اإىل اإعادة التعمري والتنمية.

ينبغي  لل�سرف.  م�ستهدفة  م�ستويات  حتديد  جتنب 

اأن يتجنب املانح�ن عددا م�ستهدفا ‘للعمالء امل�سم�لني بخدمات’ 

قب�ل  على  ي�سجع  قد  هذا  اأن  حيث  الأ�سغر،  التم�يل  م�ؤ�س�سات 

عمالء غري قادرين على �سداد دي�نهم. ومن �ساأن هذا ال��سع اأن 

ي�سر بالعمالء وبامل�ؤ�س�سات، مع اإ�سعاف اأثر التم�يل الأ�سغر على 

املدى الط�يل.

ب�سكل  ال�سيئة  بع�ض احلالت  وفـي  الأ�سل.  �سداد  ا�ستئناف  حلني 

التزام  القرو�ض لكن عليها  امل�ؤ�س�سة �سطب  ا�ستثنائي، قد تدر�ض 

و�ست�سهد  املحلي.  للمجتمع  خاطئة  اإ�سارات  اإر�سال  ب�ساأن  احلذر 

م�ؤ�س�سات التم�يل الأ�سغر الأكرث ر�س�خا على الأرجح معدل �سداد 

تقيم  التي  امل�ؤ�س�سات  من  اأف�سل  جدولتها  املعاد  القرو�ض  فـي 

اإىل  عالقات مع عمالء جدد، ولذا فقد حتتاج الربامج اجلديدة 

الت�سال  على  الإبقاء  مثل  ال�لء  لتك�ين  اإ�سافـية  اتخاذ خط�ات 

مع العمالء. 

الإعمار  اإعادة  وحتقق قرو�ض  اإعادة جدولة القرو�ض. 

اأف�سل فعالية حني تنتهي فرتة الط�ارئ وي�ستطيع م�ظف� م�ؤ�س�سة 

التم�يل الأ�سغر تقييم الأ�سرار التي وقعت فـي املمتلكات وكذلك 

القرو�ض  هذه  �سداد  اإخ�ساع  ويجب  للعمالء.  الئتماين  املركز 

ملراقبة دقيقة، ول �سيما اإذا ا�ستخدمت لتم�يل منازل اأو مراحي�ض 

ويتطلب  منتظما.  نقديا  دخال  تدر  ل  التي  الأ�س�ل  من  وهي 

اأربعة  اأو  ثالثة  اقرتا�ض  الأ�س�ل’  قرو�ض‘اإحالل  على  احل�س�ل 

اأجل حتقيق ما يكفـي من دخل خلدمة  قرو�ض لت�ليد الدخل من 

قرو�ض اإعادة الإعمار.

م�ؤ�س�سات  تدر�ض  حني  جديدة.  مناطق  فـي  الدخول 

لتقدمي  اخلدمة  اإليها  ت�سل  ل  مناطق  دخ�ل  الأ�سغر  التم�يل 

دقيقا  تخطيطا  تخطط  اأن  يجب  طارئة،  مالية  م�ساعدات 

العمالء  يرى  فقد  املناطق.  هذه  فـي  البعيد  املدى  على  ل�ج�دها 

الذين يفتقرون اإىل معل�مات م�سبقة عما تقدمه م�ؤ�س�سات التم�يل 

الأ�سغر من �سعر فائدة جتاري والتزامها بالقدرة على ال�ستمرار 

م�ؤقت  برنامج  اأو  اأخرى  اإغاثة  منظمة  جمرد  امل�ؤ�س�سات  هذه  اأن 

تن�سئ  اأن  الأ�سغر  التم�يل  م�ؤ�س�سة  على  يتعني  وقد  للمانحني. 

اإدارة  اإطار  فـي  الط�ارئ  مرحلة  خالل  جديدة  �س�رة  لنف�سها 

فرتة النتقال من تقدمي م�ساعدة مالية طارئة من خالل قرو�ض 

الط�ارئ اأو املنح اإىل العمليات الأط�ل اأجال التي ت�سرتد تكاليفها. 

)مثال‘عمليات  ب�سرية  اإ�سارات  ا�ستخدام  هنا  ال�سروري  ومن 

ب�ساأن  العمالء  ال�سراحة مع  والتزام  اآنفا(  اإليه  امل�سار  الط�ارئ’ 

الر�سالة احلقيقية للم�ؤ�س�سة.

اإدارة مطالبات التاأمني االأ�سغر. ينبغي جتهيز مطالبات 

احل�س�ل  من  العمالء  يتمكن  كي  ممكن  وقت  اأقرب  فـي  التاأمني 

على مبلغ نقدي طارئ. ويجب التزام الدقة لتحديد املطالبات من 

غري امل�ستحقني و�سمان ا�ستدامة برنامج التاأمني الأ�سغر. وميكن 

امل�افقة  مت  التي  التاأمني  مطالبات  مقابل  طارئة  قرو�ض  تقدمي 

عليها اإذا حدث تاأخري فـي ال�سرف.
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