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 المقدمة .1

شبكة اليمن للتمويل األصغر ھي شبكة قائمة على عضوية مؤسسات التمويل األصغر العاملة في اليمن وتلعب دوراً 
ً لكل المؤسسات العاملة في التمويل األصغر و من أھم أنشطتھا التدريب والتأھيل والشفافية وتبادل  ً و تاھيليا فنيا

  .المعلومات و الترويج لقطاع التمويل األصغر محلياً و إقليمياً و دولياً بالتعاون مع الشركاء اإلقليميين والدوليين

ً كبيراً في التوسع واالنتشار بحيث ارتفع عدد  2010عام إن قطاع التمويل األصغر في اليمن خالل ال حقق تقُدما

ما يقارب خالل عام واحد ليصل الى أكثر من ستين ألف مشروع يعيل % 100العمالء النشطين في القطاع بنسبة 

ھا ألف مواطن و لقد استبشرت المؤسسات العاملة في مجال التمويل األصغر خيراً بھذا التقدم و أعدت خطط 300

ً للوصول الى ال  2011ليكون العام  ألف عميل أو يزيدون حتى اجتاحت اليمن اضطرابات و  100م عاما
  .صغركان لھا أثر كبير على المؤسسات العاملة في التمويل األواحتجاجات عارمة كغيرھا من الدول العربية 

ا بعمل مسح ميداني عن أثار األوضاع و للوقوف عند تداعيات ھذه األوضاع فقد قامت شبكة اليمن كجزء من مھامھ
و تضرر قطاع % 20فقد تراجع عدد العمالء النشطين بنسبة كبيرة تصل إلى أكثر من   الحالية على المؤسسات

التمويل األصغر نتيجة للصراعات المسلحة فكثير من العمالء نزحوا من أماكن إقامتھم و كثير من العمالء تضررت 
و أوقفت بعض المؤسسات صرف قروض جديدة نتيجة ارتفاع  اد في الخدمات األساسيةالنقص الح مشاريعھم نتيجة

ما  المخاطرة و تكبدت خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية و تراجع عدد المدخرين بشكل كبير وصل إلى
أثراً من األوضاع كما أظھر االستبيان أن المؤسسات ذوات البنية التحتية الضعيفة كانت األكثر ت %.30نسبته 
  .الحالية

و للوقوف عند تأثيرات الوضع الحالي على المؤسسات وتبادل الخبرات بين أعضاء الشبكة فقد قامت شبكة اليمن 
التحديات والحلول " أثر الوضع الحالي على مؤسسات التمويل األصغر " للتمويل األصغر بتنظيم ورشة عمل بعنوان

  "الممكنة

لمؤسسات العاملة في مؤسسات التمويل األصغر والداعمين والمانحين في ورشة العمل وتم وقد شاركت العديد من ا
تبادل الخبرات بين المؤسسات األعضاء في الشبكة كما أكد كثير من المشاركين على خطورة المرحلة التي يمر بھا 

  .خالل األعوام القليلة الماضية مر بھا بعد التقدم الكبير الذي حققهوالتھديدات التي ي التمويل األصغر في اليمن

م و 27/7/2011إن شبكة اليمن للتمويل األصغر تضع بين أيديكم خالصة ورشة العمل التي انعقدت يوم األربعاء 
تتمنى من جميع المانحين أن يكون لھم دوراً إيجابياً في مساعدة المؤسسات العاملة في مجال التمويل األصغر والتي 

، وشبكة اليمن للتمويل األصغر سوف لن تألو جھداً في مساعدة المؤسسات  التنمية في اليمنتعد رافداً من روافد 
  .األعضاء لما فيه الرقي بالصناعة بشكل عام
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 :فعاليات الورشة .2

باب تضمنت الورشة العديد من الفعاليات التي تراوحت ما بين كلمات افتتاحية و عروض تقديمية و من ثم تم فتح 
  :أرائھم و مقترحاتھم، و لقد جاء تسلسل الفعاليات كاألتيميع الحاضرين إلبداء النقاش لج

  األستاذ محمد الالعي،  الشبكة إدارةافتتاحية الورشة من قبل رئيس مجلس 

  قامت به الشبكة لمعرفة أثر الوضع عرض تقديمي لشبكة اليمن للتمويل االصغر عن نتائج المسح الميداني الذي
ويل األصغر في اليمن و مؤشرات التمويل األصغر، و كذلك تضمن العرض دور الشبكة في الحالي على التم
 المرحلة الحالية

  عرض تقديمي عن إدارة المخاطر قدمة األستاذ مھند المقطري، مدير العمليات في بنك األمل للتمويل األصغر
 يات الراھنةو تضمن العرض كيفية التعامل مع الوضع الحالي و مقترحات للحد من التحد

 كلمة راعي الورشة الدكتورة أمة الرزاق على ُحمد وزيرة الشئون اإلجتماعية و العمل 

 المدير (لبعض ممثلي برامج و مؤسسات التمويل األصغر في اليمن و ھم األستاذ محمد عطية  ةعروض تقديمي
تنفيذي لبرنامج نماء للتمويل المدير ال(، األستاذ سفيان العميسي )التنفيذي لشركة األوائل للتمويل األصغر

 ) مساعد مدير العمليات في المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر(و األستاذة منى اللبني ) األصغر

 ورشةنقاش مفتوح و أرضية لتبادل الخبرات بين جميع الحاضرين في ال 

  

 :مواضيع النقاش .3

التي تواجھھا المؤسسات في الوقت ناقش المجتمعون العديد من المواضيع ضمن الورشة تلخصت في التحديات 
 :سساتؤإدارة المخاطر المتبعة من قبل ھذه المالحاضر و 

وقفت ورشة العمل عند كثير من التحديات و الصعوبات التي تواجه مؤسسات التمويل األصغر في  :التحديات 3.1

  :ظل األوضاع الراھنه و من ضمنھا ما يلي

 منية في البالد و انقطاع التيار الكھربائي و عدم توفر المشتقات ، لھا عالقة باألوضاع األتحديات خارجية
 النفطية و كذلك صعوبة التنقل و المواصالت

 و من ضمنھا التراجع الكبير الذي شھدته المؤسسات في مؤشراتھا الرئيسية و انحرافات في تحديات داخلية ،
يم القروض بشكل تام، و تعرضت بعض خطط العمل التشغيلية و المالية،حتى أن بعض المؤسسات أوقفت تقد

المؤسسات لعمليات سلب و نھب و أغلقت بعض الفروع و توقفت جميع اإلجراءات القضائية، و من جانب 
 الموظفين فلقد تسرب عدد من الموظفين في بعض المؤسسات و تأثرت معنوياتھم بشكل كبير  

 بعض و تعرض بعضھا للحرق و النھب، و ھناك  ، فقد الكثير من العمالء أنشطتھم،تحديات يواجھھا العمالء
نزوح كثير من العائالت وترك ، و كذلك متفاوتة إصابات –أسرھم  –الوفيات بين أصحاب المشاريع الصغيرة 

 واترك العديد من أصحاب المشاريع مشاريعھم وتحولاالشتباكات و لقد /في مناطق الحرب منازلھم ومشاريعھم
 .إلى السلك العسكري، وخصوصا الشباب واھتجإعتصامات أو ألفراد ضمن اال
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 : إدارة المخاطر 3.2

 :تبادل المجتمعون العديد من االحتياطات المتبعة للحد من المخاطر التي يواجھونھا تتلخص في النقاط التالية

 ،ال بد من توفر خطة طوارئ لدى مؤسسات التمويل األصغر و التي تغطى الجوانب  خطة الطوارئ
و ) خطة العمليات، خطة األصول و الموارد، خطة نظم المعلومات، خطة الحفاظ على الصورة الذھنية(التالية،

    عطاءه الصالحيات الكاملةلدية الجاھزية إل لى مستوى اإلدارة العامة والمدنخاص بالطوارئ عتشكيل فريق 

 صائي تجعل القرار صائبا وسريعا كما بيد مع مدير الفرع واألخ اً القيادة الميدانية والتواجد في مقر الحدث يد
 .يلزم

 مالء تحمي مؤسسات التمويل األصغرالحفاظ على عالقة جيدة مع الع. 

 عدم اإلفراط في المديونية على العمالء تحميھم وتحمي المؤسسات.  

  لون يعم موخلق روح المسئولية تجعلھ –برسالة المؤسسة التي يعملون فيھا  ھمإيمانرفع معنويات الموظفين و
 .على تحقيق أھدافھا مھما كانت الظروف 

  ال إلغالق ... ال للتعايش مع المتأخرات ... ال إليقاف الصرف ( األحداث العمالء و التعامل بحرفية مع
و االحتفاظ بالعمالء  )"و التعامل مع الحاالت الخاصة حالة بحالة" ال إلعادة جدولة التمويالت... الفروع 
 .المجددين

 إحترام العميل مع  –الصرف مع التحفظ  –فتح الفروع مع الحفاظ على الموظفين ( مع المتناقضات  فن التعامل
 ).إلخ.... التحصيل 

  الصادرة ضد المؤسسة و دحضھاالتعامل مع الشائعات. 

 و أخذ نسخ إحتياطية لبيانات العمالءتقبل اإلستغناء عن التقنية في الوقت المناسب والجاھزية للعمل اليدوي ، 

  استكمال بعض األعمال اإلدارية في منازل الموظفين. 

  توفير مواقع آمنة ألصول ووثائق المؤسسة. 

  التزام الكادر بعدم الخوض مع العمالء و بعضھم البعض اثناء ساعات الترويج الحيادي و المستقل للمؤسسة و
 العمل الرسمي في أي نقاشات سياسية تحت اي ظرف 

 قروض الطوارئ، قروض إعادة (إستراتيجية التعافي و التي تحتوى على  ،المخاطرمن إدارة  ما بعد األزمة
و لتحقيق التعافي االقتصادي يعود على عاتق المؤسسات أن تقدم ) البناء، إعادة جدولة القروض، و منح اإلغاثة

  .خدمات مالية أكثر، و خلق فرص عمل، و تطوير المشروعات
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 :التوصيات .4

 :التي تمت مناقشتھا في الورشة نستطيع ان نستخلص التوصيات التاليةمن خالل المواضيع 

  في ظل األوضاع الراھنه أكد المشاركون في الورشة على أھمية تقييم حجم األضرار التي لحقت بقطاع
 ماديا التمويل األصغر ككل و الذي سيمھد الطريق أمام الداعمين للتدخل السريع إلنقاذ المؤسسات 

 ون تزويد المؤسسات بمستشارين دوليين في إدارة الكوارث و األزماتأقترح المشارك. 

  االنتشار و خدمة الفئة المستھدفة، فلقد أقترح المشاركون تقديم منتجات و من باب توزيع المخاطر و التوسع
و  ، و على المانحين تشجيع ھذا التوجهريفية، حيث تقل المخاطرة في األوضاع الحالية في المناطق الريفية

 .تقديم الدعم الالزم لتطبيقه

 أھمية االنتھاء من إعداد سجل موحد لبيانات جميع عمالء التمويل االصغر في اليمن (Credit Bureau). 

  ضرورة وجود تأمين أصغرأحد أھم األولويات التي ذكرت في الورشة ھي (Micro‐insurance)  للعمالء
 .يضاف على نسبة المرابحة عند صرف القرض للعميل

  ،القيام بحملة تثقيفية بالتنسيق مع جميع  و تشمل من مھام الشبكةو التي تعد تعزيز الثقافة المالية و ثقافة االدخار
 الالعبين في القطاع لتعزيز و خلق الثقافة المالية 

 م ن من خالل مشاركتھتعزيز الوالء الوظيفي لدى الموظفيشاركون على أھمية تعزيز الوالء الوظيفي، شدد الم
 .في الميدان من ما يعانونه في األوضاع الحالية

 قد تمر به  األعضاء، فما تمر به مؤسسة اليوم أھمية تبادل الخبرات في األوضاع الحالية بين المؤسسات
  مؤسسة أخرى في وقت الحق

 

 دور الشبكة .5

الصوبات و كذلك في /لتحدياتفي ظل األوضاع الراھنة تلعب شبكات التمويل األصغر دورا أساسيا في االستجابة لھذه ا
 :التالية المحاوراالستعداد لھا، و تعمل شبكة اليمن في 

 للصعوباتاالستجابة  5.1

  و و توثيقھا حول حجم الضرر و الكارثة التي لحقت بالمؤسسات جمع المعلومات  :و نشرھاجمع المعلومات
  و إقليمياو تبادل الخبرات محليا  نشرھا

 و  دعم الشراكات و تنسيق الجھود بين المؤسسات و البرامج: في القطاعسيين التنسيق بين الالعبين األسا
 توحيد الجھودل الالعبين األساسين في القطاع

  لقطاع على مستوى محلي، إقليمي و لألضرار التي لحقت باالترويج  :قطاعلألضرار التي لحقت بالالترويج
ي ظل األوضاع فسسات التمويل األصغر في اليمن دولي لدى كل الالعبين في التمويل األصغر بما يحصل لمؤ

  بةالصع
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 دور الشبكة ال يقتصر على جمع المعلومات و إنما أيضا تحليلھا و تتبع تعامل المؤسسات مع : التتبع و القييم
  و تقييم مؤشرات التمويل األصغر  الوضع الحالي

 االستعداد للصعوبات 5.2

 تدريب أعضاء و البرامج ألوضاع مشابھه عن طريق تھئية المؤسسات  :تھيئة المؤسسات و البرامج
،  (Rapid recovery planning) المخاطر، و خطط الطوارئ و خطط التعافي السريعة إدارةالمؤسسات في 

  .و تسھيل الدعم الفني لھذه المؤسسات

  و ذلك من خالل،  بتھيئة العمالء عن طريق المؤسسات و البرامج التي ينتمون لھاستقوم الشبكة  :العمالءتھيئة
تقييم أثر الوضع الحالي على مشاريعھم، و تقديم النصح و اإلرشاد و تنظيم معرض تسويقي لمنتجاتھم الحرفية 

 .و اإلبداعية

 ھناك عدة مجاالت بإمكان الشبكة أن تبحث و تطور فيھا و القطاع في أمس الحاجه لھا في  :البحوث و التطوير
ت القائمة و إمكانية إدخال منتجات جديدة تالءم الوضع الحالي، و عمل تقييم الوقت الراھن مثل تعديل المنتجا

  .شامل ألثر ھذه التعديالت

 

 :دور المانحين .6

األساسي الذي يجب أن يلعبه المانحون و الداعمون و رجال المال و  أجمع المشاركون في الورشة على الدور
ل األوضاع الراھنة و ھذا و برامج التمويل األصغر في ظسسات في الحد من التحديات التي تواجھھا مؤ األعمال

رجع مويل األصغر و بالتحديد في الدعم المالي و الذي يالدور يتداخل مع كل ما سبق ذكره من األولويات الرئيسة للت
 والوضع  لتقييمن يتمثل بتقديم خبراء متخصصيالذي  الدعم الفنيو  الي احتياجات المؤسسات و حجم الضرر فيھا

  .إدارة األزماتو خبراء متخصصين في الخسائر التي لحقت بالمؤسسات 

إلدارة المخاطر في مؤسسات التمويل األصغر و التواصل بتأسيس وحدة  المؤسساتو بإمكان المانحين مساعدة 
 .لمستمر معھم و تبادل الخبراتا

  


