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التمويل المسؤول: تفعيل المبادئ

القطاع أنشأ  ذلك  األصغر  للتمويل  األوائل  الرواد 
على أمل تحسين حياة الفقراء. وكانت هناك 
المعيشية  األسر  فرص  فراغ” شاسعة جعلت  “مساحات 
منخفضة الدخل في الحصول على تمويل رسمي محدودة 
نماذج  إنشاء  بدوره،  التحدي  هذا  وتطلب  معدومة.  أو 
المالية  الخدمات  لتقديم  للتطوير  وقابلة  مستدامة 

المناسبة للفقراء.

األصغر:  للتمويل  المزدوجة  النهائية  الغاية  لب  هو  وذلك 
التزام اجتماعي بتحقيق النفع للعمالء مقترن بالتزام مالي 
بالعمل على نحو يحقق الربح. وليس ثمة تعارض بين هذين 
الغرضين على المدى الطويل: فقيام كافة األطراف المعنية 
المستدام على  الوحيد  العملي  الحل  يعد  بما هو صواب 
المدى الطويل. وبمرور الوقت، يجب على األسواق أن تكافئ 
حماية  في  تنجح  التي  التجزئة  خدمات  تقديم  جهات 
وتقدم  إيجابية جيدة  وتعاملهم معاملة  العمالء  مصالح 
وتقدم قيمة جيدة في  احتياجاتهم  تلبي  أدوات  مجموعة 
مقابل المال المدفوع. ولكن على المدى القصير يمكن أن 

تنشأ توترات.

ففي   — األصغر  التمويل  قطاع  في  بجالء  التوترات  وتظهر 
األصغر  االئتمان  أسواق  األخيرة، عانت  الديون  أزمات سداد 
فقدان  إلى  أدى  مما  السرعة،  مفرط  النمو  من  المحلية 
من  حاالت  ووقوع  المتعدد  واإلقراض  االئتماني  االنضباط 
التوسع السريع  اإلفراط في االستدانة. فقد كان وراء هذا 
المستثمرون  وكان  قوية،  ومالية  اجتماعية  أسباب 
متحمسين لمساندة ذلك التوسع. ولكننا، إذا ما عدنا إلى 
في  بل   — األسواق  هذه  في  اإلقراض  أن جهات  لرأينا  الوراء 
تقدير  في  بالغت  تكون  قد   — كله  األصغر  التمويل  مجال 
الطلب على االئتمان. حيث حدث التشبع بأسرع كثيراً من 
المتوقع، ال سيما وأن مؤسسات االئتمان األصغر تنافست 
في الغالب على حصة سوقية في شرائح ومناطق العمالء 
نفسها بدالً من الوصول إلى المناطق التي تتلقى خدمات 
الضوابط  فيها  بما  الداخلية،  األنظمة  تنجح  ولم  أقل. 
ولم  النمو.  سرعة  مواكبة  في  العاملين،  مهارات  وتطوير 
المصرفية  غير  للجهات  التنظيمية  الجهات  تسمح 
خدمات  مثل  أخرى،  خدمات  بتقديم  للخدمة  المقدمة 
القيمة  من  كل  تحسين  شأنها  من  كان  التي  اإليداع، 
إدارة  على  الخدمة  تقديم  جهة  وقدرة  للعمالء  المقدمة 
من  كان  التي  األخرى  اآلليات  تطبيق  يتم  ولم  المخاطر. 

مثل  المتنامية،  المخاطر  إدارة  في  تساعد  أن  الممكن 
أنظمة تبادل المعلومات االئتمانية المتسمة بالكفاءة.1

وسلطت األزمات االئتمانية الضوء على المفاضالت قصيرة 
األجل التي يمكن إقامتها بين كل من الجودة والكم والتنوع 
إدارة  تحسين  علينا  ويجب  المالية.  الخدمات  وانتشار 
المنتجات والممارسات وعدم  المفاضالت لضمان سالمة 
تعريض رفاهة العمالء واستمرارية المؤسسات للخطر. فال 
بل  واالستدامة،  التوسع  هدفي  مشروعية  في  شك 
أهميتهما البالغة، ولكن يجب أن يكونا مدعومين بما يلزم 
من بنية أساسية الزمة، مثل مكاتب االستعالم االئتماني، 
ومنافع عامة، مثل اللوائح التنظيمية للشفافية.2 وإجماالً 
فنحن بحاجة إلى إعادة توازن الغاية النهائية المزدوجة في 
ظل تحول هدفنا الجماعي من مجرد ملء مساحة الفراغ 

إلى تنمية أسواق صحية ومسؤولة.

وعلى خلفية تلك التطلعات الكبيرة والتحديات الجديدة، 
عمل  برنامج  إلى  الحاجة  األصغر  التمويل  مجال  تبنى 
استباقي ومسؤول، وسّرع من جهوده المبذولة في سبيل 
تطبيق تحسينات ملموسة على المنتجات والممارسات. 
الجهات  التزام  ضرورة  على  اآلراء  في  متزايد  توافق  وثمة 
المقدمة للخدمات المالية للفقراء بمعيار رعاية يحد من 
المخاطر على العمالء، الذين عادة ما يكون معدل دخلهم 
منخفضاً ومتفاوتاً ولديهم هامش ضئيل للخطأ في اتخاذ 
تامة  دراية  وعدم  وتعليم رسمي محدود  المالية،  القرارات 

بالتمويل الرسمي.3

بالتمويل  نعنى  ماذا  بتعريف  نقوم  الورقة،  هذه  وفي 
المسؤول، سواءً باعتبارها رؤية للحالة النهائية أو من حيث 
التركيز العملي على حماية العمالء وإدارة األداء االجتماعي، 
الورقة  هذه  وتستكشف  هدفنا.  تحقيق  في  للمساعدة 
حالة المعرفة والممارسة في مجال التمويل المسؤول مع 
تعضد  العمالء  لحماية  إستراتيجيات  ثالث  على  التركيز 

بعضها بعضا:

التنظيم الذاتي داخل صناعة التمويل األصغر.	 

التنظيم واإلشراف الحكوميان.	 

تحسين قدرات المستهلك.	 

كما تفحص هذه الورقة أيضاً الممارسات الناشئة لدعم 
الفرضية األساسية إلدارة األداء االجتماعي — والتي مفادها 
المعنية  الرسالة  مع  تتسق  أن  يجب  العمل  إجراءات  أن 
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انظر تشن ، راسموسن ، ورايلي )2010( والمجموعة االستشارية )2010(.  1
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ثم  ومن  المطاف.  نهاية  في  العمالء  مصلحة  بتحقيق 
المسؤول،  التمويل  تعزيز  في  التمويل  جهات  أدوار  تصف 
التي  المستقبلية  التحديات  حول  بمالحظات  وتختتم 

تواجه التطبيق.

ما هو التمويل المسؤول؟

الموازنة  تتم  المسؤول،  بالتمويل  متسم  مالي  عالم  في 
الجهات  استمرارية  وبين  العمالء  مصالح  بين  بدقة 
العميل  إدراج حماية  ويتم  المقدمة للخدمة ألمد طويل، 
في كافة مستويات التصميم واألعمال. فالمنتجات تُصمم 
بعناية فائقة وتقدم قيمة معقولة في مقابل المال وتقلل 
إلى  االستدانة  في  اإلفراط  مثل  المحتملة،  األضرار  من 
أقصى حد. وتتسم ممارسات تقديم الخدمة باالحترام، وال 
التحصيل  على  أو  الشرسة،  البيع  طرق  على  تعتمد 
المناسبة.  غير  السلوكيات  من  ذلك  غير  أو  التعسفي، 
ويحصل العمالء على معلومات واضحة وشاملة ليتسنى 
المنتجات  بشأن  ودقيقة  مستنيرة  اختيارات  تبني  لهم 
المالية ومقدميها. وعندما تظهر مشاكل ما أو تقع حاالت 
وفاعلة  ميسورة  آليات  أمامهم  العمالء  يجد  فهم،  سوء 

لحلها.

ويمكن لهذه الرؤية الخاصة بالتمويل المسؤول أن تحقق، 
مالءمة  في  ملموساً  تحسناً  قليلة،  سنوات  غضون  في 
المسؤولة  الجهات  وستستفيد  ونوعيتها.  الخدمات 
المقدمة للخدمة من تعزيز والء المستهلك وثقته وفتح 
الباب أمام عمليات بيع جانبية للخدمات اإلضافية، والودائع 
الجديدة، وزيادة الحصة السوقية، وتعزيز الصورة الذهنية. 
وتساعد، العديد من اإلجراءات الرامية إلى حماية العمالء، 
المخاطر  إدارة  على  للخدمة  المقدمة  الجهات  أيضاً 
التدخل  احتماالت  من  والحد  الرئيسية  التشغيلية 
اجتذبت  وربما  الوطأة.  شديد  السياسي  أو  التنظيمي 
المؤسسة تمويالً أكثر وأفضل من المستثمرين الساعين 

لتحقيق عائدات اجتماعية كبيرة. 

وستكون الجهات المقدمة للخدمة ذات الغاية المزدوجة4  
مسؤولة أمام نفسها عن تحقيق رسالتها. ومن بين الفوائد 
المؤسسية  الثقافة  الجيد،  االجتماعي  لألداء  الثانوية 
دراسات  أظهرت  وقد  الموظفين.  معنويات  ورفع  اإليجابية 
“حلقة  نشوء  على  مشجعة  شواهد  وجود  مؤخراً  أجريت 
حميدة” من الروابط اإليجابية بين األداء المالي، والممارسات 
المسؤولة، وااللتزام بتحقيق عائدات اجتماعية في قطاع 

التمويل األصغر.5  ويمثل ذلك انعكاساً الفتراضية تكتسب 
أن  الرئيسي لعالم الشركات — وهي  التيار  أرضية لها في 
أفضل طريقة لنجاح أداء الشركات تتمثل في إيجاد قيمة 
من  المحلية  والمجتمعات  المستهلكين  بين  مشتركة 
جهة، و حملة األسهم من جهة أخرى )بورتر وكرامر 2011(.

ولتحقيق ذلك، فإن تركيزنا العملي في مجال التقديم 

المسؤول للخدمات المالية إلى الفقراء سيكون على 

حماية العميل واألداء االجتماعي

يتوافر لدى الجهات  أن  العميل، يجب  فمن منظور حماية 
المقدمة للخدمة منتجات وسياسات وممارسات مناسبة، 
ويجب أن يتوفر للعمالء أساس التخاذ اختيارات مستنيرة، 
تفعيل  يجب  كما  بالتزاماتهم.  والوفاء  لحقوقهم،  وفهم 
آليات فاعلة لالنتصاف. وهذه الشروط األساسية يجب أن 
تستوفيها الجهات المقدمة للخدمات المالية للمستهلك 
األقل دخالً وخبرة، بغض النظر عن الرسالة المحددة التي 
تضطلع بها الجهة المقدمة للخدمة، وأهدافها الربحية 

أو هيكل ملكيتها.

تقديم  تعزيز  في  دوراً  تلعب  أخرى  فاعلة  أطراف  وثمة 
نحو  على  التجزئة(  )خدمات  لألفراد  الموجهة  الخدمات 
مسؤول. فالحكومات يمكن أن تضطلع بالتنظيم من خالل 
وقابلية  بالوضوح  تتسم  السوق  لسلوك  قواعد  وضع 
التنفيذ و”تيسر الوصول للخدمات”. ويمكنها أيضاً تحفيز 
المالية.  المستهلكين وتحسين قدراتهم  توعية  مبادرات 
حوافز  إيجاد  والمستثمرين  المانحة  للجهات  ويمكن 
مناسبة عن طريق مساندة وضع المعايير والمكافأة على 
والممارسات. ويمكن لوسائل اإلعالم  المنتجات   تحسين 
والمجتمع المدني المساعدة من خالل إلقاء الضوء على 
المستهلك  توعية  ودعم  المسؤولة  غير  الممارسات 

ومعرفته بحقوقه. 

العديد من  االجتماعي، فيجب على  األداء  فيما يخص  أما 
“عدم  معيار  تتجاوز  أن  المجال  هذا  في  الفاعلة  األطراف 
إلحاق الضرر” بحماية المستهلك، وتتطور إلى قياس وإدارة 
التقدم المحرز في الوفاء بالرسالة االجتماعية، بما يكفل 
واتباع  العميل  تحقيق مصلحة  إلى  الرسالة  تلك  ترجمة 
السلوك المناسب تجاه العاملين والمجتمع والبيئة. وقد 
العمالء،  محوره  مشروعاً  باعتباره  األصغر  التمويل  نشأ 

يشير تعبير “الغاية المزدوجة” إلى المؤسسات واالستثمارات المسؤولة اجتماعياً التي تقيس أداءها بداللة األثر االجتماعي اإليجابي، إضافة إلى الغاية المالية التقليدية للربح أو    4
الخسارة. أما “الغاية الثالثية” — والتي يطلق عليها أحياناً “الناس، الكوكب، الربح” — فتزيد على ذلك إضافة المساءلة البيئية إلى  قياسات األداء على مستوى األعمال —المستثمر.
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ذلك  لألفراد في  للخدمات  المقدمة  الجهات  وتلتزم كافة 
تعمل  كما  للعمالء،  محددة  مصالح  بتحقيق  القطاع 
األساسية.  القيم  تلك  ثقافة عمل تعكس  جاهدة إليجاد 
وتتمثل غالبية األهداف العامة في الوصول إلى المحرومين 
وثمة  المرأة.  وتمكين  الفقر  من  والحد  الخدمات  من 
مجموعتان من القياسات — إحداهما تركز على األداء المالي 
واألخرى على األداء االجتماعي — لمساءلة الجهات المقدمة 
غايتها  تحقيق  عن  التجزئة(  )خدمات  لألفراد  للخدمات 
المحققة.  والنواتج  اإلجراءات  مستوى  على  المزدوجة 
وتقّيم قياسات األداء االجتماعي التقدم المحرز في الوصول 
المالية  الخدمات  وتقديم  المستهدفين  العمالء  إلى 
)وأحياناً غير المالية( التي تلبي احتياجات دورة حياة العمالء، 
إيجابياً في حياتهم. كما تساعد أيضاً في  وتحقق تغييراً 
سهلة  األموال  عن  للخدمة  المقدمة  الجهات  مساءلة 
أو  المنح،  هيئة  على  عليها  الحصول  يتم  التي  المنال 
الفنية  المساعدة  أو  الجذابة،  الشروط  ذي  التمويل 

المدعومة مالياً.

وعلى مدى العقد الماضي، بدأ الرواد من مزاولي هذه المهنة 
طريق  عن  المسؤول  التمويل  بارتياد  العالم  مستوى  على 
إعداد مدونات لقواعد السلوك وأدوات من أجل قياس أفضل 
ألدائهم االجتماعي وإدارته وتحسينه. وركز العمل الذي قام 
به الرعيل األول على وضع مصالح العمالء والثمرات التي 
واألصول،  والدخول،  األموال،  إدارة  تحسين  )مثل  يجنونها 
واألمان، والتمكين( في بؤرة االهتمام، مع تحسين الكفاءة 
التقدم  وأعقب  والربحية.  واالنتشار  والحجم  المؤسسية 
من  موجة  مباشرة  االجتماعي  األداء  جبهة  على  المحرز 

االبتكارات واألدوات الخاصة بحماية العمالء.6

ثالث إستراتيجيات لالرتقاء بحماية العمالء 

المسؤول.  التمويل  عملية  جوهر  العمالء  حماية  تمثل 
حماية  لتعزيز  الثالث  األساسية  الوسائل  وتتمثل 
المستهلك في: )1( المبادرات التي تقودها صناعة التمويل 
األصغر، مثل وضع مدونات لقواعد السلوك ومعايير تركز 
المستهلك  حماية  تنظيم   )2( العمالء،  حماية  على 
واإلشراف عليها، )3( جهود لزيادة وعي المستهلك وتحسين 
العناصر  تلك  أن  من  الرغم  وعلى  المالية.7  قدراته 
ثالثة  حول  تتمحور  العمالء  حماية  تعزيز  إلستراتيجية 

بل  بعضها،  تستبعد  ال  فإنها  مختلفة،  فاعلة  أطراف 
تتداخل فيما بينها، في الواقع، وتعضد بعضها بعضاً. 

هذه  محور  للصناعة  الذاتي  التنظيم  يحتل  أن  ويجب 
واقع  من  األصغر،  التمويل  خدمات  تميل  حيث  العمليات. 
في  الفقيرة  المعيشية  األسر  مع  العمل  إلى  تعريفها، 
االقتصاد غير الرسمي، وتقدم في بلدان ذات قدرات تنظيمية 
المسؤول  التمويل  تحقيق  ويقع عبء  وإشرافية محدودة. 
الجهات  عاتق  على  شيء  كل  وقبل  أوالً  العمالء  وحماية 
المقدمة للخدمات ذاتها. وينطوي تقديم الخدمات المالية 
على مخاطر. ويالحظ أن أسواق االئتمان عرضة لدورات من 
توازن  في  متأصالً  خلالً  هناك  أن  كما  واإلخفاق،  االزدهار 
وبين  للخدمات  المقدمة  الجهات  بين  والقوة  المعلومات 
الجهات  بين  فيما  اآلراء  في  متنام  توافق  وثمة  عمالئها. 
المستثمرين  مثل  ومسانديها،  للخدمة  المقدمة 
في  والمستحسن  الصواب  من  أنه  على  االجتماعيين، 
القيمة  يقدم  العمالء  لخدمة  بمعيار  االلتزام  النشاط 
للعميل ويحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، في 
الوقت الذي يساعد فيه الجهة المقدمة للخدمة على إدارة 

مخاطرها.

وبناًء عليه، فقد ال يوفر التنظيم الذاتي التغطية الكافية 
الكافية  الحماية  تكفل  التي  اإلنفاذ  قوة  له  يكون  وال 
للعمالء. وقد بدأت الجهات التنظيمية وصانعو السياسات 
لحماية  أساسية  قواعد  تفعيل  في  النامية  البلدان  في 
أطلقتها  التي  للمبادرات  وتعزيزاً  تتميماً  المستهلك 
العادلة  والمعاملة  الشفافية  تعزيز  طريق  عن  الصناعة 
وآليات االنتصاف الفاعلة. وثمة إقرار متزايد بحاجة األسر 
في  بنصيبها  االضطالع  إلى  الهرم  قاعدة  في  المعيشية 
التمويل المسؤول عن طريق تطوير المهارات وزيادة المعرفة 
واألخذ بالمواقف التي من شأنها مساعدة تلك األسر على 
القرارات  صنع  عملية  قيادة  وتحسين  الذاتية”  “الحماية 
المالية. وتعمل الحكومات ومنظمات حماية المستهلك 
لهذا  للتصدي  معاً  البحثية  والجهات  التنمية  ووكاالت 

التحدي على وجه الخصوص.

مبادرات صناعة التمويل األصغر

من  العديد  التزم  الماضية،  العشر  السنوات  مدار  على 
الوطنية  واالتحادات  الدولية  األصغر  التمويل  شبكات 

مهد مشروع البحث اإلجرائي الرائد “Beyond Codes” الطريق لمبادرات شملت الصناعة بأكملها عن طريق تحليل الممارسات القائمة لمختلف الجهات المقدمة لخدمات التمويل    6
األصغر مقارنة بالمبادئ الجديدة لحماية العمالء. وقد وثق هذا المشروع مجاالت محددة تحتاج إلى تحسين وساعد في رفع الوعي بالحاجة إلى زيادة جهود تشجيع التمويل المسؤول. 

يتوفر تقرير مجمع على العنوان www.smartcampaign.org. ، كما أن هناك بحثاً أجري مؤخراً على المستهلكين منخفضي الدخل مباشرة في البلدان النامية يدعم هذه النتائج.
يشير تعبير “حماية العمالء” إلى التزام الجهات المقدمة لخدمات التجزئة بالتصرف بشكل مناسب تجاه عمالئها. ويعد تعبير “حماية المستهلك” أوسع نطاقاً ويشير إلى المسؤولية   7

التي تقع على األطراف المعنية األخرى، مثل صانعي السياسات والجهات التنظيمية، في ضمان الشفافية والمعاملة العادلة على مستوى السوق بأكملها  .
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التجزئة(  )خدمات  لألفراد  للخدمات  المقدمة  والجهات 
واألداء  العمالء،  وحماية  والعدالة  الشفافية  بتحسين 
السلوك،  لقواعد  مدونات  تفعيل  طريق  عن  االجتماعي 
التدابير.  من  ذلك  وغير  للمستهلكين،  المالية  والتوعية 
وتتضمن بعض المدونات أيضاً الممارسات الجيدة الناشئة 
)مثل  العمل  وأخالقيات  العمالء،  في مجال عالقات خدمة 
عدم اتباع الممارسات غير العادلة، كتصيد الموظفين من 
الجهات المنافسة(، واألداء االجتماعي. إال إنه، بصفة عامة، 
األحوال  كل  في  قوية  بالمدونة  التقيد  محفزات  تكن  لم 
المتقن  غير  العمل  إغراءات  على  للتغلب  الكافي  بالقدر 
وكانت  القصير،  األمد  على  والمال  الوقت  توفير  بغرض 
العقوبات على عدم االمتثال بهذه المدونات ضعيفة. وقد 
عززت التجربة األخيرة من التصميم على تحسين ممارسات 
المستوى  على  جلياً  التقدم  وظهر  المسؤول،  التمويل 
األصغر  التمويل  خدمات  تقديم  جهات  لبعض  الفردي 

والشبكات الوطنية والمبادرات العالمية.

وإلى حد ما، يتطلب التصدي لتحديات التمويل المسؤول 
على مستوى الصناعة فهماً أفضل لبعض جوانب القصور 
األصغر  التمويل  وممارسات  أدوات  من  األول  الجيل  في 
المنتجات   مرونة  محدودية  ذلك  في  بما  عليها،  والتغلب 
وتنوعها. ويعني ذلك أيضاً اتساق الحوافز اتساقاً جيداً بين 
كل أطراف المعامالت المالية، مثل تعديل ترتيبات مكافأة 
موظف القروض بحيث تكون مكافأة على جودة المحفظة 
وخدمة العميل، إضافة إلى المكافأة على الحجم. وقد أدت 
األزمات األخيرة وااللتزام المتنامي بالتمويل المسؤول إلى 
من  التالي  للجيل  األساس  لوضع  االبتكار  خطى  تسريع 
وعي  أيضاً  وهناك  األصغر.  التمويل  وممارسات  منتجات  
أكبر بالمفاضالت التي قد تنشأ عند موازنة الغاية المزدوجة 
وكيفية التعامل مع تلك المفاضالت. وتبين اإلطارات 1 و2 

و3 بعضاً من هذه التحديات وحلولها.

ومن بين مجاالت التحسين التي حددها الممارسون على 
وجه الخصوص؛ العمل مع العمالء الذين يمثلون مخاطر 
التخلف أو العجز عن السداد. وقد ألقى العديد من األزمات 
التي وقعت الضوء على القصور في نهج “عدم التسامح 
مطلقاً” الذي كان يميز الجيل األول من نماذج إدارة مخاطر 
النظر  اإلقراض  العديد من جهات  ويعيد  األصغر.  التمويل 
السداد  عن  العجز  حاالت  مع  تعاملها  إجراءات  في  اآلن 

وإجراءات التحصيل.

يمكن التحادات/لشبكات التمويل األصغر الوطنية أن تعزز 
الخدمة  تقديم  جهات  تتخذها  التي  اإلجراءات  تتمم  أو 
الفردية، مثل بارتنر وفينكوميون، على مستوى القطاع، على 
مسائل  حول  أعضائها  تنظيم  طريق  عن  المثال،  سبيل 

اإلطار1. نهج مؤسسة بارتنر )الشريك( لالئتمان األصغر 
في التعامل مع اإلفراط في االستدانة في البوسنة

شهد قطاع االئتمان األصغر البوسني منافسة شديدة ونمواً سريعاً، 

-2008 مما أسهم في األزمة الخطيرة التي عصفت بالقطاع في 

وأخذت  مهدداً.  الخدمة  تقديم  جهات  بعض  بقاء  وأصبح   .2009

أخرى في ترميم إجراءاتها االئتمانية في ضوء تحليل أسباب الخطأ. 

األصغر في صياغة  لالئتمان  بارتنر  بدأت مؤسسة   ،2007 وفي عام 

نهج شامل للحيلولة دون إفراط العمالء في االستدانة واكتشافه 

العميل  تواجه  التي  التهديدات  أن  بارتنر  أدركت  حيث  وتصحيحه. 

في  الفلسفة  هذه  بارتنر  وأدمجت  المؤسسة.  على  بالخطر  تعود 

ثقافتها المؤسسية، ووضعت أنظمة وإجراءات لمساندتها:
في 	  بما  للمقترض،  دقيق  تحليل  بإجراء  القروض  موظفو  يقوم 

ذلك القيام بزيارات ميدانية وإجراء اختبارات تشخيصية للنشاط 
والتحقق من خالل مكاتب االستعالم االئتماني.

مخالفة 	  حاالت  اكتشاف  على  الداخليون  المراجعون  يعمل 
السياسات من خالل إجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعشوائية 

وزيارات لألفرع.
وتدريب 	  تعليم  على  والعمالء  الموظفين  من  كل  يحصل 

القرار  العمالء ومهارة صنع  ومعلومات مالية، لتحسين خدمة 
لديهم.

تقوم بارتنر بعمل استطالعات دورية ومجموعات مناقشة مركزة 	 
ورصٍد النسحاب العمالء، وتقوم بجوالت تسوق سرية للتأكد من 
مناسبة األدوات وتركيز اهتمام السلوك المؤسسي على العميل.

.)a2010( المصدر: حملة سمارت

تحسين تبادل المعلومات االئتمانية وتنسيق إستراتيجيات 
إنشاء الفروع والتوسع فيها وتوعية العمالء.

وتولي بلدان أخرى اهتماماً متزايداً بالحيلولة دون اإلفراط في 
وتتخذ  العادلة.  والمعاملة  الشفافية  وضمان  المديونية 
جهات تقديم الخدمة واتحاداتها خطوات لتحسين كيفية 
اإلفصاح واإلعالن للعمالء عن األسعار واألحكام والشروط 
األساسية. فعلى سبيل المثال، في معتكف أقيم مؤخراً 
الهند،  في  بارزون  ممارسون  توصل  العمالء،  حماية  حول 
واالتحادان الرئيسيان للتمويل األصغر، وغيرها من الجهات 
إجراء تحسينات محددة في تصميم  إلى ضرورة  المعنية 
المجموعات  وتشكيل  وتسويقها  وتسعيرها  المنتجات 
واإلفصاح وإجراءات اإلقراض والتحصيل واالستعانة بوكالء 
خارجيين. وصرح أحد كبار التنفيذيين أن مؤسسة التمويل 
األصغر التي يعمل بها قامت بتعميم هذه المدونات داخلياً 
من خالل تدريب العاملين، ووضع قيود على بعض ممارسات 
التحصيل واالتصال الموجه بالعمالء شفهياً وباستخدام 
مجاني  هاتفي  ورقم  الفروع  في  المحلية  باللغات  الفتات 
مدونة  لتعزيز  إجراءات  اتخاذ  وجارٍ  والتظلمات.  للشكاوى 
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اإلطار2. التحصيل في إطار من الكرامة 
لدى فينكوميون، المكسيك

عندما واجهت فينكوميون مشكلة تزايد معدالت العجز عن السداد 

في عام 2008، أعادت تنظيم إجراءات التحصيل لديها للتركيز تركيزاً 

وقد  القروض.  استرداد  في  العمالء  يجنيها  التي  الثمار  على  أكبر 

مكن نهج “التحصيل في إطار من الكرامة” فينكوميون من تعزيز 

المحدد  الوقت  في  السداد  رفع معدالت  العمالء، مع  العالقات مع 

محفظة  على  العالمية  المالية  األزمة  آثار  بعض  من  والتخفيف 

قروضها.

إلى  االستماع  على  يشجع  حيث  العميل؛  على  النهج  هذا  ويركز 

العمالء وبناء عالقات معهم من أجل تفهم كل موقف على حدة، 

والحفاظ على الثقة المتبادلة وإرساء األساس للبحث في خيارات 

التسميات  إطالق  عن  البعد  وتم  الحلول.  على  واالتفاق  السداد 

الموارد  إدارة  عن  غنى  وال  المتخلفين”.  “العمالء  مثل  السلبية، 

البشرية إلنجاح هذه العملية الجديدة. لذا توقفت فينكوميون عن 

االستعانة بوكالء تحصيل خارجيين وأعادت تصميم آليات التعيين 

والتدريب وتقييم األداء دعماً لهذه الفلسفة الجديدة.

.)b2010( المصدر: حملة سمارت

قواعد االتحادات، بما في ذلك إنشاء منتدى جديد؛ “منتدى 
جهات اإلقراض” وإجراء عمليات تقييم مستقلة بتكليف 
لتقييم  للدولة  التابع  الصناعية  للتنمية  الهند  بنك  من 
البنك فيها بمدونة  التي يستثمر  مدى تقيد المؤسسات 

القواعد )قمة الهند للتمويل األصغر  2011(.

عالمية  مبادرة  األصغر”  التمويل  “شفافية  مبادرة  تمثل 
على  االئتمان  سعر  شفافية  بتحسين  تحديداً  تهتم 
ونشر  تقوم بجمع  وهي  األصغر.  التمويل  مستوى صناعة 
أداة  لنوع  تبعاً  الوطني  المستوى  على  األسعار  بيانات 
االئتمان، وتيسر النقاش داخل البلد فيما بين جهات تقديم 
الخدمة وواضعي السياسات وجهات التمويل، وغيرها حول 
كيفية تحسين شفافية األسعار.8  وهي تعمل على نحو 
نشط في 28 بلداً، وقامت بجمع بيانات األسعار ألكثر من 
1000 من منتجات القروض المختلفة والتي بيعت ألكثر من 

50 مليون عميل. 

ويبدو جلياً التقدم المحرز في العديد من البلدان في مجال 
إحاطة  ومسؤولياتهم  بحقوقهم  علماً  العمالء  إحاطة 
والتحصيل  البيع  ممارسات  مناسبة  وضمان  كاملة، 
على  الموظفين  وتدريب  الشكاوى  مع  التعامل  وتحسين 
إظهار أعلى مستويات النزاهة الشخصية ومكافأتهم على 

ذلك.
 

اإلطار3. مبادرة الشبكة الباكستانية 
للتمويل األصغر لحماية المستهلك

شهد قطاع االئتمان األصغر في باكستان أزمة في أواخر عام 2008 

اكتتاب  التحليالت تدهور ممارسات  2009. وقد أظهرت  وأوائل عام 

االئتمان وحماية العمالء مع زيادة المنافسة. وفي رد فعل على ذلك، 

لحماية  مبادرة  األصغر  للتمويل  الباكستانية  الشبكة  أطلقت 

قواعد  مدونة  خالل  من  الممارسات  تحسين  بهدف  المستهلك 

سلوك اختيارية وإجراءات متصلة بها. وتقدم مدونة قواعد السلوك 

ألعضاء الشبكة الباكستانية للتمويل األصغر — التي تضم بنوك 

التمويل األصغر الخاضعة للتنظيم إلى جانب مؤسسات التمويل 

العمالء  رؤية مشتركة لحماية  الخاضعة للتنظيم —  األصغر غير 

وتوجيهات لتحسين الممارسات. وثمة أربعة مكونات تدعم التنفيذ:

التعميم والنشر: تقوم الشبكة الباكستانية للتمويل األصغر   .1
)PMN( بتدريب موظفي الجهات األعضاء لديها، والعمالء، 

وواضعي السياسات على مدونة القواعد.
توحيد سياسات التسعير واإلفصاح: تعمل الشبكة   .2

الباكستانية للتمويل األصغر، انطالقاً من اللوائح التنظيمية 
الحالية، مع األعضاء والبنك المركزي على وضع طريقة 

موحدة لحساب أسعار المنتجات واإلفصاح عن األسعار، 
لكل من جهات تقديم الخدمة الخاضعة وغير الخاضعة 

للتنظيم. كما تدفع الشبكة الباكستانية للتمويل األصغر 
أيضاً أعضاءها إلى اعتماد أدوات التسعير الموحدة التي 

وضعتها مبادرة شفافية التمويل األصغر وشبكة  سيب 
.)SEEP(

متابعة مدونة القواعد والتقيد بها: يلتزم األعضاء بمتابعة   .3
التقيد بالمدونة. وقد أعدت الشبكة الباكستانية للتمويل 

األصغر أداة للمراجعين الداخليين ومراقبي الحسابات 
الخارجيين لتقييم امتثال األعضاء لمختلف القيم الواردة 
في مدونة القواعد. وتتوقع الشبكة الباكستانية للتمويل 

األصغر، بعد تجربة المبادرة، أن تستخدم كافة األطراف 
المعنية )مثل البنك المركزي، وهيئات التصنيف، وجهات 

التمويل، والمؤسسات الرئيسية المحلية( األداة في تقييم 
ممارسات جهات تقديم الخدمة.

تنفيذ آلية إلنصاف العمالء أصحاب الشكاوى: تقوم الشبكة   .4
بتأسيس نظام مستقل لالنتصاف. فعندما يسجل العميل 
شكوى أو تظلماً، يعمل أحد موظفي الشبكة المدربين مع 

جهة تقديم الخدمة على التحقيق في المشكلة وحلها. 
وتقوم الشبكة أيضاً بإبالغ إدارة حماية المستهلك بالبنك 
المركزي )لمؤسسات التمويل األصغر الخاضعة للتنظيم( 

وصندوق تخفيف حدة الفقر في باكستان )للمؤسسات غير 
الخاضعة للتنظيم( ببيانات التظلم.

الشبكة  موظفي  مع  ومقابلة   )c2010( سمارت  حملة  المصدر: 
الباكستانية للتمويل األصغر.

أ.انظر تشن، راسموسن، ورايلي )2010( وبوركي )2009(.
ب. في باكستان، ينظم البنك المركزي سياسات التسعير واإلفصاح 
غير  األصغر  التمويل  مؤسسات  وتحدد  األصغر.  التمويل  لبنوك 
وما  والتعاونيات،  الحكومية،  غير  )المنظمات  للتنظيم  الخاضعة 

إلى ذلك( سياساتها الخاصة.
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وبناءً على هذا العمل الذي قامت به جهات تقديم الخدمات 
صناعة  مستوى  على  سمارت  حملة  أُطلقت  واتحاداتها، 
مبادئ  سبعة  وشكلت   .2009 أواخر  في  األصغر  التمويل 
أساسية لحماية العمالء، تم وضعها وتنقيحها مؤخراً من 
خالل مشاورات واسعة النطاق في صناعة التمويل األصغر، 
الدعم  توفر  التي   ،)4 اإلطار  )انظر  للحملة  الزاوية  حجر 
العملي لتحويل تلك المبادئ إلى إجراءات. وبحلول منتصف 
عام 2011، وصل عدد مؤيدي الحملة إلى أكثر من 640 جهة 
تقديم خدمات لألفراد من 130 بلداً )تخدم ما يقّدر بخمسين 
مليون عميل(، و225 اتحاد/شبكة ومنظمة دعم، و125 جهة 

تمويل )بما فيها غالبية الجهات األكبر حجماً(.9

تحويل  على  اآلن  للحملة  الرئيسي  التركيز  محور  ويتركز 
للممارسات  نماذج  جمعت  فقد  إجراءات.  إلى  المبادئ 
الجيدة من جهات متنوعة لتقديم الخدمة وأعدت تدريباً 
)مرتبة  تفصيلية  توجيهات  لتقديم  اإلنترنت  على  وأدوات 
لمساعدة  المالية(  الخدمة  ونوع  المبدأ  حسب  على 
مؤسسات التجزئة على تقييم مدى كفاية مزايا المنتجات 
إضافية  أدوات  وهناك  القائمة.  والسياسات  واإلجراءات 
لخدمة جهات التقييم الخارجية )مثل جهات التصنيف( 
االستشاريون  أجرى  تاريخه،  وحتى  واالتحادات.  والشبكات 
لثالث  متعمقة  تقييمات  سمارت  حملة  في  المعتمدون 
مذكرات  توقيع  وساعد  أصغر.  تمويل  مؤسسة  وعشرين 
األصغر  للتمويل  وإقليمياً  وطنياً  اتحاداً   30 مع  تفاهم 
منظمات، مثل الشبكة الباكستانية للتمويل األصغر، على 
تعزيز جهود حماية العمالء التي تبذلها مؤسسات التمويل 

األصغر األعضاء بها.

وتشهد ممارسات حماية العمالء تطوراً سريعاً ال سيما في 
مجاالت سياسات وإجراءات االئتمان والشفافية. ومن بين 
لشبكة  تقاريرها  تقدم  التي  األصغر  التمويل  مؤسسات 
تبادل معلومات التمويل األصغر )ميكس( عن كيفية دمج 
ثلثيها  من  يقرب  ما  أورد  عملياتها،  في  العمالء  حماية 
التدابير المتخذة في تلك المجاالت، وذكر ما يزيد على 40 
في المائة قليالً تحقيق تحسينات في التحصيل واالنتصاف 
العمالء  بيانات  وخصوصية  والتظلمات  الشكاوى  في 
فقط  المائة  في   15 للعاملين.وذكرت  األخالقي  والسلوك 
تطبيقها لكامل المبادئ في هذا الوقت. ومن المهم أيضاً 
ذاتها،  المؤسسة  تعدها  البيانات  هذه  تقارير  أن  مالحظة 
وربما كانت هناك فجوة كبيرة بين ما يرد في هذه التقارير 
بالنيت  مؤسسة  توصلت  وبالفعل،  الفعلية.  والممارسة 
التمويل  مؤسسات  من  المائة  في   70 أن  إلى  للتصنيف 
األصغر التي صنفتها في سبيلها إلى تنفيذ المبادئ. إال أن 
جهة التصنيف وجدت أن هناك مجاالً للتحسين في 50 في 
المائة من الحاالت، وأداًء مقبوالً في 20 في المائة فقط من 

الحاالت.

اإلطار4. مبادئ حماية العمالء في إطار حملة سمارت

تصميم المنتجات المناسبة وتقديمها/توصيلها بشكل   .1
مناسب

منع اإلفراط في االستدانة  .2
الشفافية  .3

التسعير المسؤول  .4
المعاملة العادلة والمحترمة للعمالء  .5

خصوصية بيانات العمالء  .6
آليات لحل الشكاوى  .7

ويتسق ذلك مع التباين الذي وجدته حملة سمارت فيما بين 
التي  والنتائج  األصغر  التمويل  مؤسسات  بعض  تصورات 
التي خضعت لعملية  المؤسسات نفسها  تلك  حققتها 

التقييم الدقيقة التي أجرتها الحملة.10

إن إيجاد طرق موثوقة للتحقق من األداء جزٌء بالغ األهمية 
مرجعية.  ومعايير  مواصفات  إلى  المبادئ  تحويل  في 
تصنيف  في  المتخصصة  الهيئات  بين  الحملة  وجمعت 
الخبرات  لتبادل  االجتماعيين  والمدققين  األصغر  التمويل 
أداة  وإعداد  القائمة،  األدوات  في  العمالء  حماية  دمج  في 
واحدة للتحقق من مدى تقيد مؤسسات التمويل األصغر 
موعداً   2012 عام  أوائل  ُحدد  وقد  العمالء.  حماية  بمبادئ 

إلطالق أداة االعتماد.

اللوائح التنظيمية لحماية المستهلك

المالي  الرئيسية للقطاع  التنظيم  اتبعت جهة  بيرو،  في 
)هيئة الرقابة على البنوك والتأمين( إستراتيجية مدروسة 
أسست  وقد  السوق.  في  والعدالة  الشفافية  لتحسين 
نطاق  ووسعت  االئتمان  لمنتجات  بسيطاً  إفصاح  نظام 
اإلقراض  جهات  إلى  البنوك  ليتجاوز  تدريجياً  تغطيته 
البحث  إلى تحسين عمليات  أدى  ذلك  أن  ويبدو  اإلضافية. 
والمقارنة بين جهات تقديم الخدمة من قبل المستهلكين، 
كما أدى إلى تحسين المنافسة السعرية فيما بين جهات 
تقديم الخدمة الخاضعة للتنظيم، مما أسهم في تحقيق 
هيئة  تحولت  وقد  األسعار.11  في  ملموسة  انخفاضات 
الرقابة في الوقت الراهن إلى الودائع وقامت مؤخراً بتفعيل 
اشتراطات جديدة لإلفصاح بشأن هذه المنتجات  )مما دفع 
بعض البنوك إلى خفض الرسوم والعموالت قبل أن تصبح 
المرشح  هو  التأمين  مجال  أن  وياُلحظ  معلنة(.  البيانات 
الجهة  وتتشارك  أقوى.  إفصاح  نظام  لتطبيق  التالي 
التنظيمية بنشاط مع الجمهور من خالل وسائل اإلعالم، 
كما اتخذت خطوات لتحسين إمكانية وصول المستهلكين 
اإلقراض  ممارسات  وتشجيع  النزاعات،  حل  آليات  إلى 

انظر www.smartcampaign.org للحصول على تفاصيل بشأن التوجيهات واألدوات والممارسات الجيدة الناشئة.   9
كُلفت حملة سمارت )2011( بإجراء دراسة لتقييم كيفية اعتماد مبادئ حماية العمالء في صناعة التمويل األصغر.   10

.)www.sbs.gob.pe(, MFTdata )http://mftransparency.org/data/countries/( and unpublished CGAP research هيئة الرقابة على البنوك والتأمين في بيرو   11
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المسؤول، ومتابعة حماية المستهلك في مجال الخدمات 
المصرفية المقدمة بدون فروع بنكية.

وتحرز بلدان أخرى تقدماً كذلك. فمنذ بضعة أعوام، وضع 
تنص  بأن  يقضي  بسيطاً  شرطاً  الوطني  كمبوديا  بنك 
مؤسسات التمويل األصغر على احتساب فوائد متناقصة 
بدالً من السعر الثابت. ويلزم البنك المركزي الغاني جهات 
تقديم الخدمة الخاضعة للتنظيم بتقديم وثيقة “حقائق 
األسعار  كافة  على  تنص  للمستهلكين  أساسية” 
الصلة.  ذات  واألحكام  والشروط  للمنتجات   األساسية 
بشأن  توجيهات  أخرى  بلدان  في  تنظيمية  وقدمت جهات 
ضمان فاعلية ممارسات التحصيل دون استغالل وتعسف. 
ووضع قانون االئتمان الوطني في جنوب أفريقيا شرطاً مرناً، 
لكن ال يخلو من صرامة، يلزم جميع جهات اإلقراض بتحليل 
كانت  إذا  ما  وتحديد  المقترضين  لدى  السداد  قدرات 
مديونيتهم.  في  المفرطة  الزيادة  إلى  ستؤدي  قروضهم 
وقامت اللوائح المنظمة للوكالء المصرفيين، التي أصدرها 
الحماية  من  أنواع  ببسط  الكيني،  المركزي  البنك  مؤخراً 
على عمالء الخدمات المصرفية المقدمة بدون فروع بنكية.
وتهدف اللوائح التنظيمية لحماية المستهلك إلى تحقيق 
الشفافية والمعاملة العادلة واالنتصاف الفاعل. ومن بين 
الخدمة  تقديم  جهات  تلزم  قواعد  ذلك  تحقيق  أدوات 
باإلفصاح عن أسعار المنتجات  وشروطها وأحكامها بدقة 
لسالمة  إجراءات  ووضع  معقول؛  نحو  على  وشمولية 
إلى عمليات  اللجوء  اإلقراض المسؤول والتحقق من عدم 
البيع الشرسة أو التحصيل التعسفي؛ وتوفير قنوات عادلة 
تعمل  كما  النزاعات.  لحل  إليها  العمالء  وصول  ويسهل 
الجهات التنظيمية أحياناً مع رواد الصناعة، أو االتحادات أو 
السوقية  األساسية  البنية  إقامة  في  التمويل  جهات 

الالزمة، مثل إنشاء مكاتب استعالم ائتماني أشمل وأدق.

وللحكومات قدرة هائلة على تحسين الممارسات لكونها 
الطرف الوحيد الذي لديه سلطة وضع المعايير القانونية. 
تدعم  أن  المستهلك  لحماية  التنظيمية  للوائح  فيمكن 
نحو  على  وتنفيذها  تصميمها  تم  إذا  المسؤول،  التمويل 
يراعي أهداف االشتمال المالي. ويجب على السياسات أن 
تراعي مزايا المستهلكين األقل دخالً وخبرة، وتكاليف تقيد 
الجهات  وقدرات  باللوائح،  الخدمات  تقديم  جهات 
التنظيمية على مراقبة السوق وإنفاذ اللوائح. وتعد بحوث 
المستهلكين أداة أساسية للتحديد الدقيق للمشاكل ذات 
نهج  اتباع  شأن  ومن  لها.12  التصدي  وكيفية  األولوية 
متناسب أن يترك مساحة لالبتكار، عن طريق رصد المخاطر 
الفعلية في السوق مع استحداث قواعد جديدة على أساس 
على  مسبقة  قيود  وضع  من  بدالً  لها،  للتصدي  مرحلي 

الُنهج ونماذج العمل الجديدة.

ويمكن أن يبدأ هذا النهج التدريجي بمشاكل الشفافية أو 
من  العديد  في  تؤثر  التي  السوقية  الممارسات 
الجهات  اشترطت  المثال،  سبيل  فعلى  المستهلكين. 
جهات  تستخدم  أن  أوالً  البلدان،  بعض  في  التنظيمية، 
تقديم الخدمة طريقة احتساب أسعار الفائدة المتناقصة 
المنتج األكثر أهمية في  أو وضع معلومات  القروض  على 
وثيقة “حقائق أساسية” قبل إصدار المنتج. ومن شأن ذلك 
أن يرسي أساساً لتحسين الشفافية دون فرض تكاليف ال 
القدرات  إرهاق  أو  الخدمة  تقديم  جهات  على  لها  لزوم 
أكثر  نهج  استحداث  تبرير  يمكن  والحقاً،  التنظيمية. 
طموحاً وشموالً، مثل صيغ سعرية موحدة أو فترات توقف13  
إذا ظهرت شواهد على أن التدابير األيسر لم تحقق النتائج 
المرجوة. ومن شأن هذه اإلجراءات الوقائية أن تحقق توازناً 
أفضل من الذي يمكن أن تحققه التدابير التي تنطوي على 
تدخالت، مثل تعيين حدود قصوى ألسعار الفائدة. ولتحسين 
االنتصاف يمكن للجهات التنظيمية أن تعمل مع جهات 
معايير  على  لالتفاق  واتحاداتها  المالية  الخدمات  تقديم 
من  للتحقق  تدابير  ذلك  في  بما  وحلها،  الشكاوى  لتلقي 
ذوي  للمستهلكين  االنتصاف  خيارات  مالءمة  مدى 
المالية.  والمهارة  والدخل  التعليم  األدنى من  المستويات 
من  تعاني  التي  التنظيمية  الجهات  الخيار  هذا  ويناسب 
االنتصاف  خدمات  تقديم  على  للغاية  محدودة  قدرات 
وضع  مناسباً  كان  ربما  السوق،  يتطور  أن  وما  بنفسها. 
للمستهلكين  انتصاف  خيارات  لتصميم  مبادرات 
الجهات  خالل  من  سواء  أخرى،  بأطراف  باالستعانة 
التمويل  صناعة  اتحادات  أو  المالي،  للقطاع  التنظيمية 

األصغر، أو مكاتب الشكاوى المتخصصة.

تحمي  أن  اللعبة”  و”قواعد  األساسية  المعايير  شأن  ومن 
الخدمة  تقديم  جهات  أيضاً  تحمي  أن  ويمكن  العمالء؛ 
المسؤولة من المنافسة غير العادلة. وسيكون ذلك ضرورياً 
في حالة دخول األطراف التجارية البحتة للسوق — إذ من 
معايير  وضع  في  األطراف  هذه  تشارك  أن  المرجح  غير 
وقد  للقواعد.  لالمتثال  كبير  بضغط  تشعر  وال  الصناعة 
أظهرت األزمات االئتمانية أن الحوافز قصيرة األمد لتقديم 
التشبع  في  السوق  بدأت  ما  إذا  تظهر  متقنة  غير  أدوات 
التنظيمية  اللوائح  شأن  ومن  المنافسة.  واشتعلت 
المصممة بعناية أن تساعد على ضمان أن زيادة القدرة على 
من  لكل  بالنسبة  صحياً  يكون  الخدمات  إلى  الوصول 

المستهلكين وجهات تقديم الخدمة على حد سواء.

ويضع العديد من الحكومات في البلدان الناشئة والنامية 
قوانين ولوائح تنظيمية مالية جديدة لحماية المستهلك 
والمؤسسات المنفذة لها )سيجاب والبنك الدولي 2010(. 
وال يبدو أن فرض “قواعد اللعبة” تلك له أثر مثبط لالبتكار 

على سبيل المثال، استفادت عملية تشخيص شاملة لحماية المستهلك في كينيا من بحوث المستهلكين واسعة النطاق التي أجريت عن طريق مجموعات النقاش المركزة    12
.fSD Kenya  )2011( واستقصاء وطني تمثيلي. انظر

تسمح فترة التوقف للمستهلك بإلغاء التعاقد في غضون فترة زمنية محددة من تاريخ البيع. وهي تهدف إلى وقاية المستهلك من عمليات البيع تحت الضغط وتوفر له الفرصة    13
لمراجعة الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج مراجعة كاملة.



8

ولتوسيع نطاق الحصول على الخدمات أمام المستهلكين 
المثال،  سبيل  فعلى  الخدمات.  من  والمحرومين  الفقراء 
وغانا  وكمبوديا  بيرو  أن  إلى  ميكس  شبكة  بيانات  تشير 
المالية  الخدمات  كم  في  كبيرة  مكاسب  شهدت 
المعروضة وتنوعها. ومع ذلك ما زالت الخبرة التنظيمية 
البلدان  في مجال حماية المستهلك محدودة للغاية في 
النامية، وما زال أمامها الكثير لتعلمه. على سبيل المثال، 
فإن التحدي المتمثل في جعل أعمال اإلفصاح واالنتصاف 
بالقراءة  المحدود  اإللمام  ذوي  للمستهلكين  مناسبة 
والكتابة أو التعليم الرسمي، أو المعرفة بالتمويل الرسمي 
ليس باألمر البسيط. وستفيد عملية صنع السياسات في 
المزيد من التوثيق والتحليل وتبادل اآلراء فيما بين الجهات 
التنظيمية واألطراف الفاعلة في صناعة التمويل األصغر، 
والجهات البحثية، وغير ذلك من األطراف األخرى المهمة 

المعنية بالتمويل األصغر.

وبالطبع، ليس أمر التنظيم من ِقبل الحكومة في مقابل 
التنظيم الذاتي من ِقبل الصناعة أمراً اختيارياً على طريقة 
مثل شفافية  المشاكل،  بعض  فهناك  ذاك.  وإما  هذا  إما 
السعر التي قد يكون من الصعب للغاية على جهات تقديم 

الخدمة واتحاداتها حلها من تلقاء نفسها. 

ويمكن لفرادى جهات تقديم الخدمات أن تحقق ربحاً من  
فهمها ألسعارها ، في حين تعد قدرة الصناعة على الضبط 
الذاتي محدودة للغاية.14 وقد يكون الحل الواقعي الوحيد 
خالل  من  التنظيم  في  متمثالً  المعلومات  تكافؤ  لعدم 
قواعد واضحة للصيغ السعرية واإلفصاح عنها عبر أقصى 
نطاق ممكن عملياً على مستوى السوق. وفي الواقع، ثمة 
شواهد مشجعة في األسواق التي بها جهات تقديم خدمة 
تخضع لقواعد الشفافية وأخرى غير خاضعة، فإن جهات 
تقديم الخدمة غير الخاضعة للتنظيم تميل إلى اعتماد 
المعايير نفسها التي تتبعها نظيراتها الخاضعة للتنظيم 

بمرور الوقت )بيستيللي، سيمانويتز، وثيل 2011(.

في  يفيد  أن  الممكن  فمن  الناجح  الذاتي  التنظيم  أما 
تكاليف  تكون  حيث  الشكاوى،  مع  التعامل  مثل  مسائل 
األمد  على  لألعمال  مزايا  وهناك  أقل  واالمتثال  التقيد 
القصير )رضا العميل واالحتفاظ به، وتغذية راجعة بشأن 
التحسينات التي أجريت ونوعية الخدمة( أكثر وضوحاً. ومن 
تعزز  أن  المستهلكين  لتوعية  الموجهة  الجهود  شأن 
تقوم  أن  على  الجديدة،  اآلليات  من  العمالء  استفادة 
االتحادات برصد الممارسات غير المالئمة وتعاقب عليها. 
كما أن التجارب التي جرت في قطاعات أخرى تشير إلى أن 
التنظيم الذاتي قد يكون أكثر كفاءًة إذا شاركت الجهات 
التنظيمية مشاركة فاعلة في مالحظته والتأهب للتدخل 

إذا أخفق. وقد أصبح الدور الرسمي للجهات التنظيمية في 
اإلشراف على التنظيم الذاتي للصناعة، مثل مدونات قواعد 

السلوك، أكثر شيوعاً.

وعي المستهلك وقدرته المالية

من غير المرجح أن تحقق مبادرات صناعة التمويل األصغر 
أو اللوائح التنظيمية نجاحاً كامالً إذا لم يكن المستهلكون 
استفادة  ولتحقيق  ومسؤولياتهم.  بحقوقهم  وعي  على 
المالية  الخدمات  على  الحصول  على  القدرة  من  كاملة 
ومهارات  جيدة  معلومات  إلى  العمالء  يحتاج  الرسمية، 
األكبر  المالية”  “القدرات  ذوو  فالمستهلكون  ومواقف. 
خطوات  واتخاذ  المناسبة  المنتجات  اختيار  يمكنهم 
ال  التي  والممارسات  المنتجات   من  أنفسهم  لحماية 
بأحكام  ويتقيدون  المثلى،  مصالحهم  لهم  تحقق 
المنتجات  المالية التي يستخدمونها. وهذا السلوك بدوره 
يقدم مكافأة لجهات تقديم الخدمة واألدوات المسؤولة، 
ويحشد “القوة الذاتية” للعمالء تجاه تفضيل أولئك الذين 
على  أيضاً  ذلك  ويساعد  المقبولة.  بالممارسات  يلتزمون 
تعزيز مبررات ممارسة نشاط التمويل المسؤول. ومن شأن 
يساعد  أن  المالية  وقدراته  المستهلك  وعي  تحسين 
الجهات التنظيمية على مراقبة السوق، حيث يقوم العمالء 
أو  التعسف  باإلبالغ عن حاالت  والمدافعون عن حقوقهم 
االستغالل من خالل خطوط هاتفية ساخنة أو غير ذلك من 

قنوات االنتصاف.

وعلى الحكومات، والمؤسسات المالية، وجهات التمويل أن 
تلعب أدوارها في دعم التطور في معرفة العميل ومهاراته 
وقدرته على الدفاع عن حقوقه. ويعني عدم المساواة في 
البداية  منذ  مغبوناً  العميل  يكون  أن  والقوة  المعلومات 
المقدمة للخدمات. وعالوة  يتوافر للجهات  بما  بالمقارنة 
يؤدي  األخيرة كيف  السلوكية  البحوث  ذلك، أظهرت  على 
الثابتة  و”القواعد  الممنهج،  المعرفي  التحيز  بعض 
البديهية”، وغيرها من السلوكيات إلى تقويض قدرة العمالء 
منخفضي الدخل )وغيرهم( على حماية أنفسهم. وفيما 
الدراسات  المستمدة من  المالحظات  أهم  يلي بعض من 
عند  المسؤول  التمويل  في  تؤثر  التي  األخيرة  السلوكية 

قاعدة الهرم:15

من 	  المستقبل  إسقاط  إلى  المستهلكون  يميل 

الذي  باإلسقاط  يُعرف  الحاضر، فيما  الحسبان لصالح 

منتجات   في  ذلك  مالحظة  ويمكن  بالمغاالة.  يتسم 

إغراء  على  المستهلكين  تركيز  يكون  حيث  االئتمان، 

بالفعل، دعت جهات تقديم الخدمة واتحاداتها إلى مساندة الجهات التنظيمية من أجل إنفاذ مدونة قواعد السلوك الخاصة باالتحادات، وذلك في تقرير صادر عن معتكف عقد مؤخراً    14
حول إستراتيجية حماية العمالء في الهند. انظر قمة الهند للتمويل األصغر)2011(.

انظر على سبيل المثال،بار، موالياناثان وشافير )2008(؛ دواني وشاه )2005(؛ وكريشنان )2008(.  15
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من  وغيرها  الفائدة  على  منه  أكبر  المقدمة  النقود 

التكاليف التي يتعين عليهم دفعها طوال مدة القرض.

تكاليف 	  أهمية  من  التقليل  إلى  المستهلكون  يميل 

نجاحها  احتماالت  من  ويعظمون  المالية  المنتجات  

)وفي المقابل قدرتهم على السداد(. وفي حالة أصحاب 

المشاريع الصغرى منخفضي الدخل، يمكن أن يؤدي ذلك 

إلى اقتراضهم بتكلفة أعلى من المتوقع، في الوقت الذي 

يتوقعون فيه أيضاً تحقيق عائدات أكبر في المستقبل 

من المرجح تحقيقه. ونتيجة لذلك، يتعرضون لمخاطر 

اإلفراط في االستدانة.

عند مواجهة قرارات تتعلق بمنتجات  معقدة أو مربكة، 	 

المستهلكون  يغالي  ما  غالباً  المالية،  الخدمات  مثل 

إلى  قراراتهم  في  ويستندون  الحسابات  تبسيط  في 

المثال،  سبيل  على  خاطئة.  افتراضات  أو  استنتاجات 

وصف أحد المشاركين في إحدى مجموعات المناقشة 

كيف  مكسيكيين  مستهلكين  ضمت  التي  المركزة 

بمقدار  االستهالكي  للقرض  اإلجمالية  التكلفة  يقارن 

الثابتة  والقاعدة  مقدماً.  عليه  سيحصل  الذي  النقد 

إجمالي  كان  إذا  جيدة  صفقة  القرض  اعتبار  هو  عنده 

ما سيدفعه )بما في ذلك أصل المبلغ( ال يتجاوز ضعف 

المبلغ المقبوض.

اختيار 	  إلى  األحوال  الكثير من  في  المستهلكون  يميل 

أو  أو موثوقة،  منتجات  تكون الموافقة عليها سريعة، 

سهلة، حتى ولو كان المنتج  المعني أكثر كلفة أو أقل 

مالءمة من البدائل التي يتصور العميل أن الموافقة على 

الحصول عليها أقل تأكيداً.

توعية  لجهود  بالنسبة  أهمية  ذات  النتائج  هذه  وتعد 
أن  يمكن  التي  المالية  قدراتهم  وتحسين  المستهلكين 
تفيد المستهلكين األفقر واألقل خبرة في البلدان النامية. 
الجهات  الطريق لجهود  تنير  أن  الرؤى  لهذه  أيضاً  وينبغي 
التنظيمية وصناعة التمويل األصغر لحماية المستهلكين 
من المخاطر التي يمكن تجنبها وتصميم منتجات  تراعي 
احتياجاتهم وسلوكهم المالي. فعلى سبيل المثال، طّبق 
المستفادة  الدروس  تلك  مؤخراً  الفلبيني  المركزي  البنك 
التي ظهرت واستعمل مجموعات المناقشة المركزة في 
االئتماني  اإلفصاح  نموذج  مسودة  وفاعلية  وضوح  اختبار 
الجديد مع المستهلكين الماليين منخفضي الدخل. وقد 
المستهلكين  فهم  لتسهيل  النموذج  تصميم  أعيد 

للتكاليف والمصطلحات األساسية والمقارنة بين العروض 
المماثلة واتخاذ قرارات مالية مستنيرة وسليمة.

وقد أظهرت حكومات البلدان النامية اهتماماً صادقاً باتخاذ 
خطوات في هذا الصدد. وغالباً ما تلعب سلطات القطاع 
توعية  لجهود  والمراقب  والمناصر  الداعي  دور  المالي 
المستهلكين وتحسين قدراتهم المالية، في حين تحشد 
القطاعين  في  األخرى  األطراف  ومن  الصناعة  من  الدعم 
العام والخاص لتجربة أفضل الوسائل لتحسين المعرفة    
والمهارات والقدرة على صنع القرارات لدى المستهلكين.16 
مؤسسة   400 من  أكثر  بين  من  أنه  االهتمام  يثير  ومما 
تمويل أصغر أتمت تقرير األداء االجتماعي لشبكة ميكس، 
المالية  التوعية  من  نوعاً  تقدم  أنها  مؤسسة   38 ذكرت 
)إال أن هذه الفئة تتألف على األرجح من جهات  لعمالئها 
تقديم الخدمة ذات التوجه االجتماعي وال تمثل مؤسسات 
التمويل األصغر كلها( )بيستيللي، سيمانويتز، وثيل 2011(. 
ومن بين الدروس األولى المستفادة من هذا العمل، ضرورة 
وضع إستراتيجيات خاصة لكل من القطاعات المختلفة 
وكبار  الرسمي،  القطاع  وموظفي  المدارس،  شباب  )مثل 
الدراسية  بالفصول  التعليم  وتعزيز  ذلك(  إلى  وما  السن، 
“التعليم  مثل  تقليدية،  غير  وأساليب  توعية  بحمالت 
بالترفيه” من خالل المسلسالت االجتماعية ووسائل اإلعالم 
الجماهيرية. كما أن اهتمام جهات التمويل آخذ في التنامي 
في  بما  والعالمية،  واإلقليمية  الوطنية  المستويات  على 
والقدرات  المالي  بالسلوك  المعنية  البحوث  دعم  ذلك 
مع  والشراكات  الدخل  منخفضي  للمستهلكين  المالية 
مجال  في  االستشارية  واألعمال  المالية  المؤسسات 

السياسات.

ومن بين اإلستراتيجيات الثالث الرئيسية، فإن حالة المعرفة 
والممارسة هي، في الغالب،أقل تطوراً في مجاالت توعية 
المستهلك وتحسين قدراته المالية. وليس واضحاً ما الذي 
سينجح وكيف ومع أية فئة  ال سيما في األسواق منخفضة 
أدوار كل من الحكومات  الحوار حول  بدأ للتو  الدخل. وقد 
وصناعة التمويل األصغر والمجتمع المدني والمستهلكين 
تصورات  حول  القليل  سوى  يُعرف  وال  أنفسهم. 
في  المستهلكين  سيما  )ال  وسلوكهم  المستهلكين 
أو  المنتجات   لتصميم  يمكن  وكيف  النامية(  البلدان 
اللوائح التنظيمية أو معرفة المستهلكين ومهاراتهم أن 
المستهلكين  الذي يعرض  السلوكي  التحيز  يتغلب على 
لمخاطر أكبر. ويمكن للبحوث الجارية حول هذه المسائل 
أن تحقق ما هو أبعد وتنير الطريق لمبادرات صناعة التمويل 
المتعلقة بوضع السياسات. وستلقي  والمبادرات  األصغر 

انظر، على سبيل المثال، المبادرات المدعومة من الحكومات في كل من البرازيل وكينيا وإندونيسيا. تدعو الشبكة الدولية المعنية بالتوعية المالية، بمساعدة منظمة التعاون   16
والتنمية في الميدان االقتصادي، الحكومات العاملة في هذا المجال إلى تبادل الممارسات الجيدة المتطورة وصياغة مبادئ ذات فاعلية.
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الضوء أيضاً على كيفية تصميم وتنفيذ إجراءات تدخلية 
معينة لتحسين وعي المستهلك وقدراته.

إستراتيجيات لتحسين األداء االجتماعي

يتجاوز التمويل المسؤول، لدى أكثر جهات تقديم الخدمات 
االلتزام  إلى  العمالء  اجتماعية، حماية  رسالة  لديها  التي 
بقياس وإدارة غايتها المزدوجة على نحو فاعل. والرؤية هنا 
هي أن العديد من األطراف الفاعلة في سوق التمويل األصغر 
محسنة  قياسات  أوالً  تطبق  اجتماعية  رساالت  لها  التي 
لتقييم الثمار التي يجنيها العمالء، ثم تتصرف بناًء على 
النتائج عن طريق تكييف منتجاتها وأساليبها لالستجابة 
على نحٍو أفضل لهشاشة العمالء واحتياجات دورة الحياة 
لديهم . ويُعزز هذا الهدف عن طريق مبادرات التوعية باألداء 
االجتماعي وتدريب العاملين عليها، ودمج كل من الغايتين 
في تقييمات أداء العاملين. هذا ونجد أن جوانب الحوكمة 
في  اإلدارة  دور مجلس  ذلك  في  بما  أكبر،  باهتمام  حظيت 
بين  الموازنة  في  الخدمة  تقديم  جهة  استمرار  ضمان 

األداءين المالي واالجتماعي.

مجال  في  قوياً  تقدماً  األصغر  التمويل  صناعة  وحققت 
تطوير قياسات األداء االجتماعي وأدوات استهداف العمالء 
تقّيم  التي  التصنيف  ومنهجيات  المستقلة  والمراجعة 
كامل إجراءات العمل للجهات المقدمة للخدمة، مقارنة 
بالثمار المزمع أن يجنيها العمالء. وفي خالل عامين فقط، 
قدمت أكثر من 400 مؤسسة تمويل أصغر )تمثل 40 في 
شبكة  إلى  تقاريرها  تقدم  التي  المؤسسات  من  المائة 
أدائها  حول  ذاتياً(  معدة  )تقارير  عامة  بيانات  ميكس( 
االجتماعي، باستخدام مؤشرات وإطار موحد تم وضعه من 
التمويل  وجهات  المهنة  مزاولي  بين  فيما  التشاور  خالل 
وهيئات  الفنية  المساعدة  تقديم  وجهات  والشبكات 
التصنيف والباحثين. وتجري أربع هيئات تصنيف للتمويل 
األصغر تصنيفات اجتماعية، وقد مولت “مبادرة التصنيف” 

أكثر من 120 منها في عامي 2009-2008.

وتظهر بيانات األداء االجتماعي المعلن عنها حتى اآلن أن 
األداء  بيانات  جمع  على  األصغر  التمويل  مؤسسة  قدرة 
االجتماعي وإعداد تقارير عنها ترتبط بقوة بمستوى نضج 
السوق والمنافسة والتدريب المقدم لموظفيها على األداء 
وحققت  البيانات.  لتلك  المستثمرين  وطلب  االجتماعي، 
قياس  في  التقدم  معظم  األصغر  التمويل  مؤسسات 
االحتفاظ بالعمالء ودمج األداء االجتماعي في تقييمات أداء 
رصد  الضعف  مجاالت  وتشمل  وحوافزهم.  العاملين 
مستويات فقر العمالء وإجراء بحوث سوقية متواصلة من 

أجل تحسين المنتجات  واإلجراءات )بيستيللي، سيمانويتز، 
وثيل 2011(.وتقدم نصف مؤسسات التمويل األصغر التي 
مالية  غير  خدمات  ميكس  شبكة  إلى  تقاريرها  ترفع 
لتلبية احتياجات عمالئها من النساء.  مصممة خصيصاً 
أما إعداد التقارير عن الثمار التي يجنيها العمالء، فما زال 
في مراحله المبكرة للغاية، حيث ال يتمكن سوى القليل 
من مؤسسات التمويل األصغر من إجراء تقييم دقيق لمدى 
تحقيقها لألهداف التي أعلنتها. فعلى سبيل المثال على 
الرغم من ذكر 84 في المائة من مؤسسات التمويل األصغر 
من  الحد  أهدافها  من  أن  ميكس  إلى  تقاريرها  ترفع  التي 
الفقر، إال أن 10 في المائة فقط كانت لديها أنظمة مفعلة 

لتتبع التقدم الذي يحرزه العمالء للخروج من براثن الفقر.

مزاولين  العالمي  االجتماعي  األداء  عمل  فريق  ويشمل 
للمهنة وجهات تمويل وشبكات وجهات تقديم مساعدة 
مركز  يعد  وهو  بحثية.  وجهات  تصنيف  وهيئات  فنية 
المشاورات  وينسق  المعايير  إعداد  على  يحفز  معلومات 
على مستوى الصناعة لضمان عملية المعايير ومالءمتها 
فريق  ويعكف  للفقراء.  المالية  الخدمات  تقديم  لواقع 
لجهات  العامة  المعايير  من  مجموعة  وضع  على  العمل 
األداء  إدارة  عن  واضحة  توقعات  يضع  الخدمات  تقديم 
حماية  ذلك  ويغطي  بشأنه.  التقارير  وإعداد  االجتماعي 
العمالء ومجاالت أخرى، مثل األهداف االجتماعية والعمالء 
باألهداف  العاملين  والتزام  والحوكمة  المستهدفين، 
احتياجات  تلبي  التي  والخدمات  واألدوات  االجتماعية، 
العمالء، ورصد العمالء، والمسؤولية تجاه العاملين، واألداء 
الدروس  الخدمة  تقديم  جهات  وتطبق  المسؤول.  المالي 
األداء  إلدارة  الثرية  التجربة  من  الناتجة  المستفادة 
االجتماعي، في سعيها لتحسين فهم الطلب بين قطاعات 
وزيادة  الجودة  وضمان  المنتجات   عروض  وتنوع  العمالء 

منافع العمالء.

دور جهات التمويل في الترويج للتمويل المسؤول 

تلعب الجهات المانحة والمستثمرون دوراً مهماً في تسريع 
خطى اإلقبال على حماية العمالء وإدارة األداء االجتماعي عن 
طريق مساندة كل اإلستراتيجيات. وبمقدور هذه الجهات 
تقديم  جهات  تمويل  طريق  عن  المناسبة  الحوافز  خلق 
الخاصة  تتبنى رساالت تتسق مع رساالتها  التي  الخدمة 
تطور  ومع  المتطورة.  الجيدة  بالممارسات  تلتزم  والتي 
المعايير والقياسات المرجعية، بدأت الجهات المانحة التي 
عن  بالبحث  مباشرة  لألفراد  الخدمة  تقديم  جهات  تمول 

عملت سيجاب مع مجتمع المستثمرين في وضع توجيهات تفصيلية بشأن دمج اهتمامات حماية العمالء في كل مراحل عملية االستثمار. وتتضمن آخر وثيقة توجيهية قائمة    17
تفتيش بشأن »العناية الواجبة« تضمنت 12 مجاالً أساسياً للتحقيق، يستطيع المستثمرون مواءمتها مع إجراءات العناية الواجبة التي يتبعونها. انظر فورستر وآخرين. )2010(.
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الممارسات المقبولة ومساندة الشركاء من أجل معالجة 
نقاط الضعف في التمويل المسؤول.17

ويمكن لجهات التمويل أن تزود أصحاب األداء األقوى بالمزيد 
الرؤى  تقديم  أو  أفضل،  بشروط  بتمويل  أو  التمويل،  من 
المفيدة لها. ويقدم العديد من المستثمرين االجتماعيين 
ولتشجيع   .)6 اإلطار  )انظر  المالية  الحوافز  تلك  اآلن مثل 
تعاونت  ميكس،  وتقارير  االجتماعي  األداء  أدوات  استخدام 
عدة جهات تمويل في تقديم جائزة اجتماعية للشفافية 
لألداء  إقليمية  جائزة  ساندوا  آخرون  وهناك  االجتماعية. 
االجتماعي،إذ يُقدم حافز نقدي وتكريم لمؤسسات التمويل 
أعلى  معايير  تستوفي  التي  الالتينية  أمريكا  في  األصغر 
المانحة  الجهات  تقدم  كما  رساالتها.  عن  للمساءلة 
الفنية  المساعدة  تقديم  بخالف  المستثمرين(  )وبعض 
تمويالً  لألفراد،  المقدمة  الخدمات  مستوى  على  والمنح 
وفريق  األصغر،  التمويل  شفافية  ومبادرة  سمارت،  لحملة 
توفر  التي  المبادرات  من  وغيرها  االجتماعي،  األداء  عمل 
“البنية األساسية للسوق” على مستوى الصناعة للتمويل 
وعمليات  واألدوات  المعايير  وضع  خالل  من  المسؤول، 
التحقق.18 وثمة تطور آخر بّناء يتمثل في العمل الجماعي 
من قبل مستثمرين للتعرف على األسواق المهددة بخطر 

التدهور االقتصادي واتخاذ إجراءات وقائية تجاه ذلك.19

مع  المباشر  العمل  على  التمويل  جهات  أدوار  تقتصر  ال 
جهات تقديم الخدمات المالية ومبادرات الصناعة. فكثيراً 
ما تدعم هيئات التنمية والجهات المانحة عمليات وضع 
الدراسات  بواسطة  المستهلك  حماية  سياسات 
كما  القدرات.  وبناء  الفنية  والمساعدة  التشخيصية 
السوقية،  األساسية  البنية  في  التقدم  في  أيضاً  تسهم 
في  مهماً  دوراً  وتلعب  االئتمانية،  المعلومات  تبادل  مثل 
االرتقاء بالمعرفة والممارسة المعنية باألساليب العملية 

لتحسين وعي المستهلك وقدراته المالية.

المضي ُقدماً

نشهد تقدماً جلياً في كل من تلك اإلستراتيجيات الرامية 
وأدى  االجتماعي.  واألداء  المستهلك  بحماية  االرتقاء  إلى 
ذلك التقدم إلى تكوين الوعي على مستوى قطاع التمويل 
األصغر بشأن دور التمويل المسؤول في تحقيق قيمة أكبر 
على  الخدمات  تقديم  جهات  استمرارية  وضمان  للعمالء 
التي  المخاطر  الصناعة  هذه  رواد  ويدرك  الطويل.  األمد 
والجوانب  والسمعة  العمل  على  الفشل  فيها  يتسبب 
التنظيمية والسياسية، ويتفقون على أن العمل من أجل 

اإلطار5. دمج إدارة األداء االجتماعي في عمليات 
شركة إيه أم كيه )AMK(، بكامبوديا

سريعة  األصغر  التمويل  مؤسسات  إحدى  كيه  أم  إيه  شركة  تعد 

قامت  وقد  العمالء في كمبوديا.  من  كبيراً  تخدم عدداً  التي  النمو 

بغرس ثقافة قوية لألداء االجتماعي، ودمجت إدارة غايتها المزدوجة 

في إستراتيجيتها وعملياتها. وتشرف لجنة األداء االجتماعي على 

القياسات  تدمج  التي  اإلدارة  تقارير  على  اإلدارة  مجلس  مستوى 

االجتماعية والمالية.

استقصاء  ذلك  في  بما  بالمعلومات،  اإلدارة  البحوث  قسم  ويزود 

سنوي للعمالء.أ وتدخل النتائج التي يتم التوصل إليها في مؤشر 

شامل لرفاهة األسر المعيشية ليتسنى لشركة إيه أم كيه تقييم 

مستوى الفقر لعمالئها وتتبع اآلثر مع مرور الوقت. وترى قيادات إيه 

أم كيه أن المزايا المتحققة من إدارة البحوث الداخلية القوية التي 

أنشأتها تستحق ما بذل فيها من استثمار. فقد أسهمت البحوث 

في تصميم منتجات جديدة وطرق جديدة لتقديم الخدمات، منها 

على سبيل المثال ما يلي:

على 	  الطلب  تقدير  على  ساعدت  التي  النطاق  تحديد  دراسات 
المنتجات  الجديدة )قروض شخصية، وحواالت، وودائع(.

مالمح العمالء، التي ساعدت إيه أم كيه على تصميم تسهيالت 	 
القصوى  الحدود  ذلك  في  بما  العمالء،  وضعية  تراعي  ائتمانية 

للقروض.
إيه أم كيه 	  التي ساعدت  النقدية للعمالء  التدفقات  معلومات 

على التخطيط بشكل أفضل لتدفقاتها النقدية وأنماط الطلب.
على 	  الضوء  ألقت  التي  المنسحبين  العمالء  استقصاءات 

مشاكل مثل الحاجة إلى تواصل أفضل أو القضاء على ممارسة 
احتساب فائدة يومية.

ما 	  على  الضوء  ألقت  التي  العمالء  رضا  لقياس  استقصاءات 
يثمنه العمالء على نحٍو خاص )مثل السلوك المحترم لمسؤولي 
المنتجات  واإلجراءات،  لمدى مالءمة  االئتمان(، وأعطت تقييماً 

وأفادت في تطوير التدريب للموظفين الجدد.
إدارة المراجعة الداخلية التي اضطلعت بالتحقق من ممارسات 	 

حماية المستهلك.

المعيشية  األسرة  مالمح  العمالء  مستوى  على  المعلومات  تشمل  أ 

المعيشية  لألسر  النقدية  والتدفقات  العيش(؛  كسب  ووسائل  )األفراد، 

الخدمات  من  االستفادة  ذلك  في  بما  المالية،  والمعامالت  وموسميتها؛ 

المالية األخرى )غير الرسمية، ومؤسسات التمويل األصغر األخرى(، ومدى 

ورضا  الفقر؛  مستوى  وتقييم  القروض؛  واستخدام  والمدخرات؛  االستدانة 

إيه أم كيه، مقارنة بالجهات األخرى  العميل )مواطن اإلعجاب والنقد في 

لتقديم الخدمة(. مالحظة: مستمدة من دراسة حالة لآلثر في مركز موارد 

األداء االجتماعي،
  http://spmresourcecentre.net/index.cfm/linkservid/8985251

7-DD4D-4144-827D9E42C7 93805 D/showMeta/0/.

تتصدر حملة قمة االئتمان األصغر جهود إنشاء ختم االمتياز في الوصول إلى الفقراء وتغيير أحوالهم من خالل التمويل األصغر. وسيكون الختم تكريماً على األداء المتميز من قبل    18
مؤسسات التمويل األصغر المستدامة ذات الرسالة االجتماعية التي تحقق انتشار كبيراً للخدمة المقدمة إلى العمالء الفقراء وتبرهن على التزامها الشديد ونهجها اإلستراتيجي في 

تغيير حياة العمالء والحد من الفقر.
انظر كابيل، كراوس، ولونتزك )2010(.  19
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اإلطار6. زيادة جهود الجهات المانحة والمستثمرين 
الرامية إلى حماية العمالء واألداء االجتماعي

لتقييم 	   )ECHOS )تسمى  معلومات  لوحة  إنكوفين  أعدت 
لألداء  مؤشراً   43 على  بناًء  فيها  االستثمار  المحتمل  الجهات 
وتنص  الواجبة.  العناية  إجراءات  أثناء  واالجتماعي  البيئي 
السياسة على أنه إذا كان التقييم دون حد أدنى محدد فسيؤدي 

ذلك إلى رفض تلقائي لعرض االستثمار.
تحقق 	  التي  االستثمار  لجهات  عالوة  أويكوكريديت  تقدم 

تقيم  األداء  لتقييم  بطاقة  باستخدام  جيداً،  اجتماعياً  أداًء 
المالمح البيئية واالجتماعية لدى المؤسسة وتلك التي تتعلق 
االستثنائي”  االجتماعية  المالءمة  “خصم  ويتيح  بالحوكمة. 
خفضاً يتراوح من 0.25 في المائة إلى 1 في المائة على السعر 
في  المؤسسة  تحققها  التي  للدرجات  تبعاً  عليه،  المتفاوض 

ثمانية أسئلة.
منذ عام 2010، أصبحت االتفاقات القائمة على األداء التي يبرمها 	 

صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال تشير إلى مبادئ حماية 
التقدم  لتتبع  الهيئة مؤشرات كمية  وقد حددت هذه  العمالء، 
الذي تحرزه جهات تقديم الخدمات المالية لألفراد في البعدين 

االثنين للتمويل المسؤول.

قيم  يعكس  الذي  الصائب  النهج  هو  المسؤول  التمويل 
العمل األساسية للغالبية العظمى من األطراف الفاعلة 
األداء  بين  المتوازنة  اإلدارة  وتعد  قطاعنا.  في  السوق  في 
العمالء  تحقيق  على  المساءلة  وبين  واالجتماعي  المالي 
القطاع  ومصداقية  السوق  لتطور  المرجوة مهمة  للثمار 

وقدرته على تمويل النمو.

وعلى الرغم من التقدم المحرز على مدى األعوام الماضية، 
الفجوات  من  العديد  فهناك  إلنجازه.  الكثير  هناك  زال  ما 
من  بكل  تحيط  والممارسة  المعرفة  في  المهمة 
اإلستراتيجيات الرئيسية الثالث للتمويل المسؤول. وتجري 
مهمة  جديدة  أبعاد  حول  الراهن  الوقت  في  المناقشات 
إدارة  إستراتيجيات  مثل  قطاعنا،  في  المسؤول  للتمويل 
النمو ومستويات الربح وتوزيعه والحوكمة االستباقية من 
األول  الجيل  أدوات  أن  كما  المزدوجة.  الغاية  تحقيق  أجل 
في  آخذة  األصغر  التمويل  مجال  في  الرائدة  ومنهجياته 
العمالء  يجنيها  التي  الثمار  تحسين  أجل  من  التطور 
الجديدة  والقنوات  المنتجات   تخرج  وعندما  واالستدامة. 
للوجود، فمن الممكن وضع اعتبارات التمويل المسؤول من 
البداية. وعندما تجتمع اإلستراتيجيات الثالث معاً، ستوِجد 
على  قائماً  نشاطاً  باعتباره  األصغر  للتمويل  أقوى  حوافز 
عالقة طويلة األمد تحقق قيمة مشتركة لكل من العميل 

والجهة مقدمة الخدمة.

للتمويل  المؤيدة  الشواهد  ستكون  األبعد،  المدى  وعلى 
المسؤول بالغة األهمية في اعتماد الممارسات المحسنة 
على نطاق واسع. ويلزم إجراء المزيد من األبحاث من أجل 
المحددة  الفرضيات  واختبار  المحتملة  المفاضالت  توثيق 
التي مفادها أن  القيام بما هو صحيح من جانب العمالء 

يعود بالنفع على النشاط.

يمر كل من حماية المستهلك واألداء االجتماعي بمراحل 
مختلفة في رحلتهما من الوضع األولي للمبادئ التوجيهية، 
التقارير  إعداد  إلى  عليها،  المتفق  المعايير  تطبيق  إلى 
العامة المتسمة بالشفافية، وفي النهاية، وضع مقاييس 
مرجعية للممارسات المحسنة. وتعمل الجهود العالمية، 
على  االجتماعي،  األداء  عمل  وفريق  سمارت  حملة  مثل 
تعظيم العمل الذي تقوم به جهات تقديم الخدمات لألفراد 
االرتقاء  في  أساسياً  دوراً  تلعب  كما  التجزئة(،  )خدمات 
على  صريحة  حوارات  إقامة  وتيسير  المسؤول  بالتمويل 
إجراؤها من  والتي يجب  التمويل األصغر،  مستوى صناعة 
أجل الحفاظ على الزخم وتعميق نطاق التنفيذ. وفي هذا 
ومنتجات   الجيدة  للممارسات  نماذج  إعداد  يجب  الشأن 
التأمين  مثل  ائتمانية،  غير  منتجات  ذلك  في  بما  جديدة، 
في  النجاح  على  القطاع  سمعة  ستعتمد  كما  األصغر. 
التحقق من صالحية الممارسة الفعلية، مقارنة بالمعايير 
المتطورة ال سيما بموجب شهادة بذلك واعتماد من الغير 
)طرف ثالث( يمثل جهات تصنيف ومكاتب مراجعة. وتعكف 
اإلعداد  على  االجتماعي  األداء  عمل  وفريق  سمارت  حملة 

لذلك.

وسيستمر المانحون والمستثمرون االجتماعيون في القيام 
األسواق  من  العديد  في  قادمة  لسنوات  مهمة  بأدوار 
وكلما  للخدمة.  المقدمة  الجهات  من  للعديد  وبالنسبة 
استطاعوا تنسيق تمويلهم بحيث يقدم تحفيزاً مناسباً، 
وأوسع  أسرع  المسؤول  التمويل  مجال  في  التقدم  كان 
في  المسؤول  التمويل  دمج  زيادة  ذلك  ويتطلب  انتشاراً. 
إلى وضع  إضافة  التقارير،  وإعداد  الواجبة  العناية  إجراءات 
وإبعاد  المتميز،  األداء  أصحاب  لمكافأة  واضحة  سياسات 

جهات تقديم الخدمة التي تتسم ممارستها بالقصور.

 40 من  أكثر  اجتمعت   ،2011 الثاني  يناير/كانون  وفي 
مؤسسة استثمار في التمويل األصغر في مبادرة استثمارية 
التمويل  في  للمستثمرين  مبادئ  وأطلقت  مسؤولة، 
المتحدة لالستثمار  األمم  االشتمالي تحت مظلة مبادئ 
في  المستثمرين  المبادئ  هذه  وتلزم   .)UNPRI( المسؤول 
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التمويل االشتمالي المصدقين عليها بتمويل جهات تقديم 
وأن  بالمسؤولية،  تتسم  التي  لألفراد  المالية  الخدمات 
تحاول إيجاد الحوافز المناسبة لدى الجهات التي تستثمر 
فيها من أجل معاملة العمالء على نحو الئق. وهي تتضمن 
تحديداً مبادئ حملة سمارت لحماية المستهلك ومبادئ 
إدارة األداء االجتماعي لفريق عمل األداء االجتماعي. وتشدد 
هذه المبادئ على أهمية الحاجة إلى مزيد من المشاركة 
الفاعلة في عملية االستثمار، بما في ذلك الحوكمة. كما 
الكامل  بالدمج  المبادئ أيضاً  يلتزم المصدقون على هذه 
في  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الجوانب  لمعايير 
القرارات والتقارير االستثمارية، متبعين في ذلك أثر االتجاه 
المبادئ  هذه  وتتناول  األوسع.  االستثمار  عالم  في  المتبع 
بين  وما  المستثمرين  بين  فيما  العادلة  المعاملة 
المستثمرين والجهات التي يستثمرون فيها. ويشمل ذلك 
النقد األجنبي على نحو مقبول، وتحديد  تقاسم مخاطر 
مؤسسات  لطلب  المناسب  االستثمار  مستويات  حجم 
في  التمويل  مؤسسات  تتورط  ال  )حتى  األصغر  التمويل 
االستيعابية(،  قدرتها  تتجاوز  أو  االستدانة  في  اإلفراط 
وموازنة التوقعات لكل من العائد المالي واالجتماعي، وحل 

الصفقات المشوبة بالمشاكل على نحو عادل وشفاف.

وتقر هذه المبادئ بأهمية الدور الذي يلعبه المستثمرون في 
تلك  ترجمت  وإذا  األصغر.  التمويل  صناعة  اتجاه  صياغة 
المبادئ إلى توجيهات عملية ونُفذت بصرامة، فمن شأنها 
أن تساعد على تشجيع االبتكار على نطاق واسع وتحسين 
الممارسات.ولكن يجب االعتراف بأن المستثمرين أنفسهم، 
مثل  التحفيز،  في  مشاكل  يواجهون  األحيان،  بعض  في 
اإلعالن  أو  السرعة،  وجه  على  كبيرة  مبالغ  صرف  ضغوط 
أو تحقيق  أداء الشركاء،  فقط عن األخبار اإليجابية بشأن 
المتحدة  األمم  مبادئ  نجاح  ويتوقف  أعلى.  عائدات 

لالستثمار المسؤول على التعامل مع ذلك الواقع.
وثمة تحديات تتمثل في تنسيق مختلف مبادرات التمويل 
المقدمة  الجهات  تحميل  عدم  من  والحذر  المسؤول 
للخدمات فوق طاقتها. ومع ذلك، فالتقدم المحرز إلى اآلن 
يُعد مشجعاً. على سبيل المثال، اتفق المئات من الجهات 
سمارت  وحملة  الوطنية  واالتحادات  للخدمة،  المقدمة 
وفريق العمل لألداء االجتماعي وجهات التمويل على مبادئ 
حماية المستهلك وبدأ تنفيذها على مدى بضعة أعوام. 
التعاون  الشفافية  مجال  في  المبذولة  الجهود  وتظهر 
والجهات  للخدمة  المقدمة  الجهات  بين  فيما  الوثيق 
التنظيمية والمنظمات الدولية، والمثال على ذلك مبادرة 
شفافية التمويل األصغر. ويجب إيالء عناية خاصة بالتواصل 
لألفراد  المالية  للخدمات  المقدمة  الجهات  مع  بوضوح 
معدل  بشأن  واقعية  توقعات  ووضع  المبادرات  تلك  بشأن 
التنفيذ والعمل على إبقاء تكاليف التقيد على نحو يمكن 
تحمله.  المسؤول  التمويل  صدارة  في  التي  للجهات 

وسيكون مفيداً دعم جهات التمويل لعملية إدارة التغيير 
على مستوى الجهات المقدمة للخدمات المالية لألفراد، 
وكذلك تبسيط األدوات واإلجراءات )على سبيل المثال، فإن 
أداة التصنيف المدروسة تقلص من التكاليف ومتطلبات 
بين  الدمج  الخدمات من خالل  تقديم  الوقت على جهات 
قياسات األداءين المالي واالجتماعي في أداة واحدة موحدة(.

إن رؤية التمويل المسؤول تفرض نفسها. وتقوم المئات من 
والشبكات  األصغر  التمويل  لخدمات  المقدمة  الجهات 
معاً  العمل  من خالل  السياسات  وصناع  التمويل  وجهات 
برسم المسار لنماذج لتقديم الخدمات المالية من شأنها 
تقديم برهاناً قوياً — ربما إلى القطاع المالي األوسع نطاقاً 
— على أنه من الممكن تحقيق الموازنة بين مصالح كل من 
المستهلكين والمؤسسات المالية من أجل صالح الجميع 

على األجل الطويل.
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 مؤلفو مذكرة المناقشة المركزة الحالية هم كاثرين ماكي، وإستيل الهاي، وأنتونيك
بمراجعة وقام  )سيجاب(.  الفقراء  لمساعدة  االستشارية  المجموعة  من   كونينغ 

 البحث كل من غريغوري تشن، وتيلمان إربك، وميادة الزغبي، وروفائيل مازر، وجانيت
..توماس من سيجاب وأسهموا فيه بأفكار مفيدة

وفيما يلي الصيغة المقترحة لالستشهاد بمذكرة المناقشة المركزة الحالية:
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العدد 73
سبتمبر/أيلول 2011

رجاء، ال تتردد في تبادل 
مذكرة المناقشة المركزة 
تلك مع زمالئك، وال تتردد في 
طلب نسخ إضافية من هذه 
الدراسة أو غيرها في هذه 
السلسلة.
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