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إنجاح التمويل بالغ الصغر للشباب :إدارة تنوع املنتجات
«يف الوقـت الحـايل ،يتنامـى اإلعتراف بأنـه ليـس بالضرورة أن يكـون كافـة
الفقـراء مـن رواد املشـاريع ولكـن يتطلـب بـل ويسـتخدم كافـة الفقـراء
مجموعـة متنوعـة مـن الخدمات املاليـة .يكمن التحدي يف فهـم هذا املطلب
وتلبيتـه فيما بين نسـبة السـكان الفقيرة والنائيـة املتزايـدة» .
الوصول إىل الجميع ()2008
«تحيـط الشـكوك مبسـألة اسـتمرارية برامـج التمويـل بالـغ ِ
الصغر للشـباب.
بيـد أنـه يظهـر بالدليل أن العمالء من الشـباب أصبحوا مقبولين لدى البنوك
كما يظهـر بالدليـل أن اتبـاع منهـج مبتكـر يحيـد قليلا عـن التمويـل بالـغ
الصغـر للكبـار بـات أمـ ًرا رضور ًيا».
ناجاراجان ()2005

مركز التدريب الدويل ملنظمة
العمل الدولية والربنامج
التدريبي للتمويل بالغ الصغر
الخاص به

تسـتثمر منظمـة العمـل الدوليـة يف التمويـل بالـغ ِ
الصغـر وال سـيام يف
بنـاء قـدرات مـدراء مؤسسـات التمويـل بالـغ ِ
الصغـر ،وذلـك ألنهـا ترى
أن التمويـل بالـغ ِ
الصغـر يسـتطيع مسـاعدة املنظمـة يف تحقيـق رؤيتها
الخاصـة بالعمـل الالئـق للجميع .توفـر منتجـات اإلئتامن واإليجـار بالغ
فرصـا لإلسـتثامرات الصغيرة واملتمثلة يف التوظيـف الذايت وخلق
الصغـر ً
فـرص عمـل .كذلـك تعتبر قـروض الطـوارئ ،واملدخـرات والتأمين بالـغ
الصغـر مبثابـة الوسـائل املتوفـرة للفقـراء والشـباب مـن أجـل التكيـف
بشـكل أفضـل مـع املخاطر .عنـد تقديم التمويـل بالغ الصغـر من خالل
النماذج القامئـة على املجموعات فإنه يسـتطيع أن يوفر الفـرص للفقراء
حتـى يقومـوا بالتنظيـم والتعبير عـن آرائهـم .وإن بعـض مؤسسـات
التمويـل بالـغ الصغـر ،ال سـيام تلك التي تتشـارك مع فاعلين آخرين من
القطاعين العـام والخـاص سـعيًا لتحقيـق رسـالة اجتامعية ،تثبط بشـكل
فعـال مـن عمل األطفال والعمل بالسـخرة ،وتسـاعد رواد املشـاريع عىل
النمـو وإتخـاذ طاب ًعا رسـميا.

لطاملـا قـام مركـز التدريـب الـدويل ملنظمـة العمـل الدوليـة يف تورينـو،
بإيطاليـا ،بتطويـر وتقديـم مناهـج تدريـب على اإلدارة ملـا يزيـد عـن
أربعـة عقـود .بذل مركز التدريب الـدويل ملنظمة العمـل الدولية جهو ًدا
جهيـدة يف هـذا الشـأن عند انضاممـه لربنامج التمويـل اإلجتامعي وذلك
تطويـر الربنامـج التدريبـي إلدارة إنجـاح التمويـل بالـغ الصغر.

معلومات حول هذ الربنامج
التدريبي

مـن املمكـن للوصـول إىل الخدمـات املاليـة أن يسـاعد الشـباب يف أن
يصيروا نشـطاء اقتصاديًـا ،ويبـدأوا يف مشـاريعهم الخاصـة ،ويقومـوا
بتمويـل التعليـم وإدارة املخاطـر .غير أن القليـل مـن برامـج التمويـل
بالـغ الصغـر تسـتهدف الشـباب عىل نحو فعـال .وغال ًبا مـا تتجنب فعل ًيا
وجـود الشـباب ضمـن محافـظ القـروض الخاصـة بهـا.
تـم تصميـم الـدورة التدريبيـة املعنيـة «بإنجـاح التمويـل بالـغ الصغـر
للشـباب :إدارة تنـوع املنتجات» وذلك بغرض تحقيق األهداف الخمسـة
اآلتية:
•رفع الوعي بشأن الفرص واملخاطر التي توفرها تنوع املنتجات
•استكشـاف الخيـارات املتاحـة للتحسين مـن وصـول مؤسسـات
التمويـل بالـغ الصغـر للشـباب مـن خلال تنـوع املنتجـات
•توجيـه عمليـة تطويـر استراتيجيات الوصـول املسـتهدف لرشائـح
السـوق ذات األولويـة مـن الشـباب
•توفري أدوات إلدارة تنوع املنتجات بنجاح
•تشـجيع املزيـد مـن اإلدارة الفعالـة ملحافـظ منتجـات مؤسسـات
التمويـل بالـغ الصغـر مـع مـرور الوقـت
هـذه النسـخة مـن الـدورة التدريبيـة العامـة التـي تركـز على الشـباب
«إنجـاح التمويـل بالـغ الصغـر :إدارة تنـوع املنتجـات» قد تـم تصميمها
مـن أجـل املـدراء متوسـطي وكبـار املسـتوى مبؤسسـات التمويـل بالـغ
الصغـر .تعتبر هـذه الـدورة ذات صلـة باملؤسسـات التي قامـت بالفعل
بعمليـة التنـوع وتبحـث عـن طُـرق إلدارة تنوعهـا بشـكل أكثر فاعليـة،
باإلضافـة إىل املؤسسـات التـي مل تقـم بالتنـوع بعد وتبحث عـن التوجيه
بشـأن موقـع وكيفيـة البدء .كام تعتبر هذه الـدورة ذات منفعة لوكاالت

التمويـل وملقدمـي املسـاعدات الفنيـة الذيـن يحاولون دعـم مجهودات
التنـوع الخاصـة مبؤسسـات التمويـل بالـغ الصغر.

نظرة عامة عىل املنهج
الدرايس للدورة التدريبية

 .1اإلعـداد للتنـوع .يسـاعد هـذا الجـزء التقدميي املـدراء يف فهـم التنوع،
والفـرص واملخاطـر التـي يعرضهـا ،وكيف تسـتطيع مؤسسـات التمويل
بالـغ الصغـر اإلعـداد للتنـوع بنجـاح .تقـوم الوحـدة الدراسـية األوىل
بتعريـف تنـوع املنتجـات ومفهـوم مـزج املنتجـات اإلستراتيجي .كما
أنـه يستكشـف األسـباب العديـدة التـي تريد مؤسسـات التمويـل بالغ
الصغـر مبقتضاهـا تطويـر منتجـات واسـواق جديـدة ،غير أنهـا أيضً ـا
ترفـع الوعـي بشـأن الضرر الـذي مـن املمكن للتنـوع أن يتسـبب فيه.
ثـم تقـوم الوحـدة الدراسـية الثانيـة باستكشـاف كيفيـة إدارة تطويـر
وخصوصـا كيفيـة إدارة املخاطـر التي تنطوي عليهـا العملية.
املنتجـات
ً
تُقـدم الوحـدة الدراسـية الثالثـة من هذه الـدورة عىل مدار يـوم وتركز
على تطويـر األسـواق الجديـدة وال سـيام على اإلسـتهداف الناجـح
لرشيحة السـوق من الشـباب .وتوضح كيف يسـتطيع املدراء اسـتخدام
تجزئة السـوق حتـى يقوموا بفهم األنواع الجديـدة من العمالء وتقديم
الخدمـة لهـم على النحـو األفضـل .يتـدرب املشـاركون على توصيـف
رشيحـة السـوق ذات األولوية من الشـباب ،واستكشـاف أدوات بحوث
األسـواق والتـي ثبتـت فاعليتهـا لجمـع املعلومـات من الشـباب وكذلك
تحليـل استراتيجيات اإلتصـال والتـي مـن خاللهـا تسـتطيع مؤسسـات
التمويـل بالـغ الصغـر خدمة الشـباب بشـكل مسـتدام.
 .2خيـارات املنتجـات .إن مؤسسـات التمويـل بالـغ الصغـر التي ترغب
يف التنـوع سـوف تجـد أن لديهـا الكثير مـن الخيـارات حتـى تنتقـي
منهـا .تناقـش العديـد مـن الوحـدات الدراسـية أنـواع مختلفـة مـن
املنتجـات التـي تسـتطيع مؤسسـات التمويـل بالـغ الصغـر تقدميهـا
لإلتسـاع بنطـاق وصولهـا إىل الشـباب .تقـوم ثلاث وحـدات دراسـية
بالتنـاول التفصيلي لخصائـص ومتطلبـات اإلدخـارات ،والقـروض
والخدمـات غير املالية باسـتخدام أمثلة مـن مؤسسـات التمويل بالغ
الصغـر مـن حـول العـامل وذلك لتوضيـح التفاوتـات يف الطريقـة التي
مـن املمكـن بها تقديم املنتجات إىل الشـباب .إن التحديات واملخاطر

الرئيسـية املرتبطـة بـكل مـن تلـك األنـواع الثالثـة للمنتجـات قـد تم
تناولهـا بالنقـاش باإلضافـة إىل أمثلـة لإلستراتيجيات التي اسـتخدمتها
مؤسسـات التمويـل بالـغ الصغـر إلدارة مثـل هـذه التحديـات
واملخاطـر .وتسـاعد وحدة دراسـية محـددة للخدمـات املالية األخرى
يف اإلتسـاع بشـكل أكبر بالخيـار الـذي قـد يتوفـر للمـدراء إلتخـاذ
القـرار بشـأن املنتجـات التـي سـيقوموا بتقدميهـا .يسـاعد ذلـك يف
توضيـح مـدى توظيـف اإليجـار ،والتأمين بالـغ الصغـر والتحويلات
املاليـة فضلا عـن مناقشـة مـدى مغـزى تقديـم الخدمـة وتطبيقهـا
باسـتخدام التكنولوجيـات املتنقلـة.
 .3التنـوع بنجـاح .بعـد استكشـاف العديـد مـن تركيبـات املنتجـات
والخدمـات التـي تسـتطيع مؤسسـات التمويـل بالـغ الصغـر تقدميها
حتـى تفـي باحتياجـات رشائـح السـوق مـن الشـباب على نحـو
أفضـل ،يعـود هـذا الجـزء إىل تنـاول موضـوع اإلدراة .فتنظـر واحـدة
مـن الوحـدات الدراسـية يف الـدور الهـام الـذي تلعبـه الشراكات يف
مسـاعدة مؤسسـات التمويـل بالـغ الصغـر ذات األشـكال املتباينـة
حتـى تتنـوع بفاعليـة وكفـاءة .تقـوم الوحـدة الثانيـة يف هـذا الجـزء
بفحـص مهمـة إدارة حافظـة املنتجات وتسـاعد املشـاركني يف فهم أن
القـرارات التـي يتخذونهـا لزيـادة الوصـول إىل الشـباب ملن شـأنها أن
تؤثـر على منتجاتهـم واسـواقهم القامئـة بالفعـل .وتحفزهـم الوحدة
الدراسـية على السـعي إىل سـوق الشـباب بالشـكل الـذي يزيـد مـن
النجـاح الـكيل ملؤسسـة التمويـل بالـغ الصغـر.
 .4تصميـم استراتيجة اتصـال للشـباب .هـذا الجـزء الرابـع واألخير من
الـدورة التدريبيـة يقـوم بتجميـع كل مـا تعلمـه املشـاركون خلال
الجلسـات السـابقة وذلـك مـن أجـل تصميـم استراتيجية اتصـال
لرشيحـة السـوق مـن الشـباب مصـدر اإلهتمام .ويتناقشـوا يف
كيفيـة تحديـد اإلحتياجـات ذات األولويـة للشـباب ،وذلـك لفحـص
اإلحتياجـات التـي مـن املمكـن تلبيتها مـن خالل منتجات مؤسسـات
التمويـل بالـغ الصغـر القامئـة بالفعـل ،وتوصيـل قيمة ذلك للشـباب
باألسـلوب الـذي يرتبـط بهـم وكذلـك توفير املنتجـات بالشـكل الذي
يسـتطيع الشـباب الوصـول إليـه ويجـدوه مري ًحـا .إن الوحـدات
الدراسـية بهـذا الجـزء ترفـع الوعـي بشـأن القضايـا التـي تحتـاج إىل
التنـاول وتقـدم مقرتحـات محددة ملوامئـة الثقافة املؤسسـية ،وإعادة
توزيـع املسـئوليات ،ومتكني املوظفين ،والتواصل مـع العمالء ،وكذلك

املسـاعدة يف تحديـد استراتيجيات للتغلب على التحديات الرئيسـية
الكامنـة يف عمليـة خدمـة الشـباب.
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املكان :القاهرة ،مرص

باسـتخدام مبـادئ تعلُم الكبـار ،تعتمد الدورة التدريبية عىل األنشـطة،
والتمرينـات ودراسـات الحالـة ملسـاعدة املشـاركني يف تطبيـق املفاهيم
التـي يتعلموهـا .وعلى مـدار الـدورة التدريبيـة يحصل املشـاركون عىل
العديـد مـن الفـرص لتطوير خطـة عملهم ،وهـذا النهـج املتعلق بخطة
العمـل يركـز على تحديـد الخطـوات العمليـة التي يتسـنى للمشـاركني
إتخاذهـا يف منظامتهـم فيما يتعلـق بتصميـم استراتيجية اإلتصـال
بالشـباب وإدارة تنـوع املنتجـات.

PLEASE REGISTER ONLINE HERE:

http://intranetp.itcilo.org/SHF/A159424/en

Deadline for applications:
10 November 2016

جدول الدورة التدريبية .يحتوى الربنامج عىل  40ساعة تدريبية ،موزعة عىل النحو التاىل
الصباح

اليوم 1

اليوم 2

اليوم 3

اليوم 4

اليوم 5

الجلسة اإلفتتاحية
 .1اإلعداد للتنوع

استهداف رشيحة
السوق من الشباب

 .2خيارات املنتجات

 .3التنوع بنجاح

اسرتاتيجية التقديم

املدخرات

بناء وإدارة الرشاكات

اسرتاتيجية التواصل

القروض

إدارة حافظة املنتجات

خدمات مالية أخرى

 .4تصميم اسرتاتيجية
اتصال بالشباب

فهم التنوع
بعد الظهر

فهم التنوع
إدارة تطوير املنتجات

استهداف رشيحة
السوق من الشباب

اسرتاتيجية امل ُنتَج

اسرتاتيجية العالقات
الجلسة الختامية

للمزيد من المعلومات حول المحتوي:

للمزيد من المعلومات حول اللوجيستيات:

مجدى وهبة

بريهان توفيق
tawfik@ilo.org

wahba@ilo.org

ستيفانيا برينيوال

مرجاريتا الليان

+390116936318
s.perniola@itcilo.org

+390116936530
m.lalayan@itcilo.org
www.itcilo.org

حقوق الطبع محفوظة للمركز الدولي للتدريب لمنظمة العمل الدولية .2016 ،كل الحقوق محفوظة.
قام بالطبع المركز الدولي للتدريب لمنظمة العمل الدولية ،تورينو ،إيطاليا.
باستعمال ورق حاصل على العالمة البيئية األوروبية،

رقم التسجيل ،FR/011/002 :قدمته شركة إنترناشيونال بيبر.

