
�فكا" مفيد� عن �فضل تطبيقا� لبر�مج �إلقر�� �لصغير �لمتناهي �لصغر
هنالك �فكا) متعد
& في تنفيذ �إلقر�# �لصغير !�لمتناهي �لصغر طبقت من �جل تطوير �إلقتصا
 في �لعالم.

�لخبر�2 في هذ> �لمهنة �جمعو� على �9 �سا7 �لنجا5 في تقديم �لخدمة للفقر�2 �لعاملين يحتا/ .لى تطبيق منتظم 
!فعلي ألفضل �لمما)سا< �لمطبقة في هذ� �لمجا=.

.9 �إللتز�C في تنفيذ !تطبيق �لمما)سا< �لفضلى يسهل �لطريق �ماC �لمقرضين في توحيد !تنفيذ �إلستر�تيجيا< 
�لناجحة �لمنفذ& لدJ �لمؤسسا< �ألخر�I J< �لخبر& !تجنبهم �ألخطا2 �لشائعة.

�ملما"سا� �لفضلى   
.9 تطبيق �لمما)سا< �لفضلى يتم من خال= ثالثة مستويا< مؤسساتيه: �إل
�)& !�لعمليا< !�لعالقا< �لعامة. !يجب 
�9 تتالC2 �إلستر�تيجيا< مع �لبيئة �لمحلية �لتي ستطبق فيها. بشكل عاC، تشترT جميع �لبر�مج �لفاعلة بمجموعة 

من �لصفا<. 

�لتطبيقا� �إل*�"ية �لفضلى
١. �إللتز�C بتوفير �فضل �لخدما< �لمتعلقة باإلقر�# �لصغير !�لمتناهي �لصغر  

 Xية من �جل ضما9 تقديم �فضل خدمة مالية ألصحا(�
.9 �لبر�مج �لناجحة يهتم بها على �على �لمستويا< �إل
�لمشا)يع �لصغير& !�لمتناهية �لصغر، �لذين يفتقد!9 .لى �لمصا
) �لتقليدية للتمويل، لذلك يتم �إللتز�C بتوفير 

�لمو�)
 �لمالية !�لبشرية لهذ> �لغاية من �جل �لتطوير !�لتنمية.

٢. تعظيم كفا2& !فعالية عمليا< �إلقر�#
تحتا/ عمليا< �إلقر�# �لناجحة !�لمربحة .لى .جر��2< سهلة !قليلة �لتكلفة، كما تحتا/ .لى تطوير !تسريع 

لعملية �لمو�فقة !صر[ �لقر# !طر\ �لتحصيل من �جل تحقيق �لفعالية !�لكفا2& !عدC �لتعقيد.

٣. �لتغطية �لذ�تية للنفقا< !�لتكاليف 
�لتكاليف من �جل  �لفو�ئد !�لعموال< هذ>  �لمباشر&، لذلك يجب �9 تغطي  �لمباشر& !غير  �لتكاليف  مر�قبة 

ضما9 �الستمر�)ية.

٤. فحص حاجة �لسو\ 
.9 �لفو�ئد !�لعموال< يجب �9 تغطي �لتكاليف، !لكن يجب �ال تتجا!e هذ> �لتكاليف مقد)& �لعمال2 على 
 9eسة !تحليل �لسو\ لتحديد نقطة �لتو��(

فعها !�9 ال تشكل عبًأ �كبر على طاقتهم !مقد)تهم، لذلك يجب 

ما بين تغطية �لتكاليف !مقد)& �لعمال2.

٥. تد)يب موظفي �إلقر�#
من �لضر!)k تعليم !توجيه !تد)يب موظفي �إلقر�# !كافة �لطو�قم �إل
�)ية على �فضل تطبيقا< �لتمويل �لصغير 

!�لمتناهي �لصغر !كافة .جر��2ته �لعملية.
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٦. �لتنسيق !�لتعا!9 مع �لبر�مج �ألخرJ �لعاملة في �لمنطقة 
يجب �إلتصا= !�لتنسيق !�لتعا!9 مع �لشركا2 �لمحليين !�إلقليميين �لعاملين في نفس �لمجا= من خال= �لمؤتمر�< 
!�لنقابا< !�لجمعيا< !تبا
= �لمعلوما< !�ألفكا) من �جل �بتكا) بر�مج فاعلة �خرJ !تطوير �لتقنيا< !�ألساليب 


)�سة �حو�= �لعمال2 !تلبية �حتياجاتهم.!

٧. �لمشا)كة في �لد)�سا< !حلقا< �لبحث !!)شا< �لعمل 
ترعى �لجها< �لعاملة في مجا= �إلقر�# �لصغير !�لمتناهي �لصغر بشكل 
�ئم نشاطا< معينة !حلقا< بحث 
!!)q عمل �لهد[ منها تبا
= �ألفكا) !�لمعلوما< !.يجا
 فرp حقيقية  لتطوير !تد)يب موظفي �إلقر�# 

.Jلطو�قم �ألخر�!

�ساليب �لعمل �لفضلى
١. .ختيا) موظفي .قر�# محليين من نفس �لمجتمع

.9 توظيف موظفي .قر�# من نفس �لمجتمع له �ثر كبير في عملية متابعة نشاطا< �لزبائن !متابعة rلية �ستغال= 
�لقر# �الستغال= �ألمثل، فهؤال2 !من خال= عالقاتهم �الجتماعية  لهم قد)& كبير& على خلق �ألجو�2 �لمناسبة 
لعمل مؤسساتهم !�يجا
 عالقة !ثيقة بينها !بين �لمجتمع. �يضا من خال= هذ> �لعالقا< �إلجتماعية �لمميز& 

يمكن مر�قبة �لقر!# !ضما9 سد�
ها.

٢. �لتغطية �لجغر�فية �لو�سعة 
تغطية كافة �لمناطق �لجغر�فية خاصة �لنائية منها من خال= �يجا
 مكاتب !فر!t قريبة تعمل على توفير !قت 
�لميد�نية من �جل تقديم �لخدما< !تحقيق  �لزيا)�<  !جهد �لمقترضين !موظفي �إلقر�#، !كذلك تكثيف 

�لمتابعة !�لتر!يج بفعالية.

٣. �الستفا
& من نظم �لمعلوما<
يجب �ستعما= بر�مج معلوماتية تتالC2 مع �حتياجا< كل مؤسسة .قر�ضية !تتكيف مع نشاطاتها !�هد�فها.

كذلك هنالك �همية كبير& لتبا
= �لمعلوما< !�لتحقق من �لسجل �إلئتماني �لتا)يخي للمقترضين !يتم Iلك من 
خال= !سائل �التصا= �لحديثة مثل �إلنترنت !�لفاكس !غيرها، !يمكن .يجا
 مكتب للمعلوما< يكو9 !سيطًا 

بين �لمر�كز !�لفر!t ليوفر كافة �لمعلوما< �لمطلوبة.

�ألساليب �لفضلى للتعامل مع �لزبائن 
١. خلق �لوعي في �لمجتمع !تثقيفه حو= بر�مج �إلقر�# !�هميتها 

يجب .ثا)& �هتماC �لمجتمع !تثقيفه حو= �هد�[ !فو�ئد !جو
 بر�مج �إلقر�# �لصغير !�لمتناهي �لصغر من خال= 
�لحمال< �لدعائية، !من خال= توeيع �لنشر�< !�لكر�سا< �لتي توضح �همية هذ> �لبر�مج !مدJ مساهمتها 

في 
عم !تنمية �إلقتصا
 �لوطني.

٢. �لتمييز بين بر�مج �لتمويل !�لمساعد�< �إلنسانية 
يجب �لتوضيح للمجتمع �لفر\ بين بر�مج �لتمويل !بين �لمساعد�< �إلنسانية �لمجانية، !�9 بر�مج �إلقر�# تعتبر 
)كيز& �ساسية لدعم �إلقتصا
 في �لمدJ �لبعيد !تحافظ على �ستمر�)يته !نمو> بعكس �لمساعد�< �إلنسانية 

�لتي قد تشكل عبًأ عليه !تجعله �قتصا
�ً .تكاليًا !تابعًا.
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