
 تجارب: لالجئني املالي اإلدماج
 في األصغر التمويل مؤسسات

ولبنان األردن

اإللكترونية البوابة ندوة

2018نيسان/ابريل 3 الثالثاء 
ظهرا 12 إلى صباحا 11 من

األردن، عمان بتوقيت





تقنية معلومات

 سيتم كما الندوة في واملسجلني املشاركني جميع إلى الندوة تسجيل إرسال يتم سوف
.األصغر التمويل بوابة على النشر
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 على Chat box املحادثة صندوق خالل من الندوة أثناء األسئلة طرح للمشاركني يمكن
العرض خالل وقت أي في أسئلتكم كتابة الرجاء. Webex الويبيكس جلسة شاشة يمني.



أي املشاركون جميع اختيار الرجاء، الندوة ميسر قبل من سؤالك رؤية لضمان
“All Participants”  

. املحادثة صندوق في السؤال إرسال عند االختيارات قائمة في


 من الصوتية املشاركة املقدرة في يكون لن ولكن الندوة إلى االستماع املشاركون يستطيع
. الحضور قبل

4 



املتحدثون

عاليا فرحات
مديرة تطوير األعمال، الجمعية اللبنانية للتنمية - املجموعة، لبنان

بدور الحياري
األردن، األصغر للتمويل املرأة صندوق شركة، األعمال تطوير مديرة

الندوة ميسرة، بشارة ميراندا
سيجاب، األصغر التمويل بوابة، العربي املوقع تحرير مسؤولة



الندوة أعمال جدول

بشارة ميراندا

 	

الندوة بمنظمي تعريف

لالجئني املالي لإلدماج التوجيهية املبادئ 

لبنان في املجموعة - السورية لألزمة االستجابة

دمج الالجئني في محفظة شركة صندوق املرأة للتمويل 
األصغر، األردن

أهم الدروس املستفادة وختام  

وأجوبة أسئلة



األصغر التمويل بوابة

أطلقت املجموعة اإلستشارية ملساعدة الفقراء (سيجاب) مشروع بوابة التمويل األصغر 
في عام 2000 لتصبح مصدرا متكامال لألفراد واملنظمات العاملني من أجل النهوض 

بالشمول املالي لفقراء العالم. 


وتستقبل مواقع البوابة باللغات األربعة (اإلنجليزية والفرنسية والعربية واالسبانية) أكثر 
من مليون زائر سنويا من أكثر من 200 دولة، الذين يدركون البوابة كمورد رائد على 
اإلنترنت للمعرفة والتعلم وفرص التطوير املهني في مجاالت التمويل األصغر 
والشمول املالي. تشترك املواقع األربعة في خصائص مشابهة، ولكن يتخصص كل 

موقع في املحتوى املتصل باإلقليم املرتبط به. 

 البوابة مؤخرا في تنظيم الندوات اإللكترونية بالتعاون مع املنظمات شرعتو

الشريكة من أجل عرض الخبرات والدروس املستفادة واألدوات العملية حول 
أبرز املواضيع وآخر تطورات القطاع. 





االجتماعي األداء عمل فريقSPTF 
  منظمة غير ربحية، تأسست في عام 2005 ، مقرها في الواليات املتحدة ولكنها تعمل •

على املستوى الدولي
  منظمة مبنية على العضوية )تضم حوالي ~ 3000 عضوا يمثلون مختلف األطراف •

املعنية(
  تهدف إلى تعزيز إدارة األداء االجتماعي – األنظمة )السياسات واملمارسات •

واالستراتيجيات( التي تستخدمها املنظمات لتحقيق أهدافها االجتماعية والتركيز على 
العمالء
  أشرفت على تطوير املعايير العاملية إلدارة األداء االجتماعي  •
  العمل مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني منذ 2015:•

       - كيف يمكن تشجيع مقدمي الخدمات املالية على العمل مع الالجئني؟
       - كيف يمكن التأكد من أن الالجئني يتم ربطهم باملؤسسات القوية في  

إدارة األداء االجتماعي؟



أهداف دليل املبادئ التوجيهية:

 تلخيص عام للمعارف واملمارسات  •
 تقديم إرشادات عملية •

 تقديم إطار لإلدماج املالي لالجئني •

محتوى الدليل:

 مقدمة عن وضع الالجئني وأسباب  •
اإلقصاء املالي

 خطوات محددة يمكن ملقدمي  •
الخدمات املالية اتخاذها إلعداد 

وتوسيع نطاق الوصول لدمج الالجئني
 دراسات حالة من حول العالم •

 النصائح والتوصيات •



سريع استبيان



 ما هي نسبة الالجئني النازحني خارج بلدانهم ملدة خمس سنوات أو أكثر؟ ~%41.  •
.املتوقع عكس على كثيرا يتحركون ال الالجئني ان األخيرة واالحصاءات الدراسات تشير

  ؟خاطئة أم صحيحة عبارة. اللجوء مخيمات في  الالجئني معظم يعيش•
.وخاص فردي سكن في يعيشون الالجئني من 67% حوالي. خاطئة عبارة

 فرص حيازة هاتف متصل باالنترنت أقل عند األسر الالجئة مقارنة ببقية سكان العالم.  •
عبارة صحيحة أم خاطئة؟

 متصل نقال هاتف اقتناء في العالم بسكان مقارنةفرص الالجئني أقل بنسبة 50%  عبارة صحيحة. 
 أولوية ويعطونه االتصال على دخلهم ثلث حوالي ينفقون الالجئني ان راهنة دراسة وجدت ولقد. باالنترنت

 املالية الخدمات لتعميم هائلة إمكانيات هناك، محمول هاتف وجود حالة وفي األخرى احتياجاتهم على
.واملدفوعات بالتحويالت بدءا



A capacity gap exists in financial inclusion among 
FSPs, policy makers, and other stakeholders. 



 الشرق منطقة في يعيشون والنازحني الالجئني من 26% 
األخيرة األزمات بسبب افريقيا وشمال األوسط .


 الجئ* مليون 9.6 حوالي نزوح إلى أدت السورية األزمة
، األردن، العراق، مصر (بلدان خمسة في املنطقة عبر سوري
: منهم) تركيا، لبنان

لبنان في سوري الجئ مليون      ~ 1.5 
األردن في سوري الجئ مليون     ~ 1.38 



        




 

 2017لعام السورية لألزمة اإلقليمية االستجابة خطة تقرير - األخيرة التقديرات حسب*



 الوصول مرحلة
 النزوح مرحلة
األولي

 مرحلة
 االستقرار
املطول والنزوح

الديمومة مرحلة

احتياجات الالجئني تتطور وتختلف حسب مراحل النزوح

 أشهر 3 إلى شهر من
)أطول أو(

 االحتياجات على التركيز
األساسية، الطارئة

شهرا 12 إلى 3 من

، السكن على التركيز
، املحلي املجتمع فهم

 عن البحث، التعليم
عمل/رزق مصدر

سنوات 3 إلى سنة من

 تحسني على التركيز
املعيشة مستوى

 سنوات 3 من أكثر
: النهائي الهدف حسب

 إعادة/العودة أو اإلندماج
 التوطني
 مستوى تحسني على التركيز
املحليني السكان مثل املعيشة



احتياجات الالجئني املالية وغير املالية حسب مراحل النزوح
مبالغ نقدية للتمكن من الصمود والبقاء ولتغطية تكاليف السكن والغذاء والخدمات الطبية وفي كثير من 

األحيان لتسديد الديون التي يتم تكبدها خالل عملية الفرار. 
: األولى املرحلة
الوصول

الخدمات املالية: ادخار، تحويالت مالية إلى أفراد األسرة في بلد املنشأ؛ ائتمانات بالغة الصغر/
استهالكية لشراء قطع األثاث واألجهزة املنزلية وتسديد الرسوم املدرسية وتوفير معدات العمل؛ تأمني 

صحي. 
الخدمات غير املالية: معلومات عن السوق وإمكانية الوصول إليها، توظيف/تدريب مهني، مهارات في 

مجال األعمال، مهارات حياتية وتفاعل اجتماعي مع السكان املضيفني.

: الثانية املرحلة
األولي النزوح

الخدمات املالية: منتجات ادخار، ائتمانات بالغة الصغر/ استهالكية، رهن/قروض لتحسني املسكن، 
قروض تجارية، حسابات جارية للمدفوعات عبرب الحدود والتحويالت املالية، وتأمني صحي.

الخدمات غير املالية: توظيف، تدريب مهني أو تدريب على مشاريع األعمال، ربط بسالسل السوق/
اإلمداد، تفاعل اجتماعي/ تجاري مع السكان املضيفني.

 االستقرار:  الثالثة املرحلة
املطول والنزوح

إذا كان االندماج هو الهدف املنشود، يصبح الطلب على الخدمات املالية أكثر تطوراً وأشبه بطلب السكان 
املضيفني: ادخار، خطط للتقاعد، ائتمان، تأمني، خدمات عبر الحدود )على سبيل املثال، تسهيالت ائتمانية، 

تحويالت مالية، تأمني لألسرة في  بلد املنشأ.
إذا كانت العودة/إعادة التوطني هي الهدف املنشود: ادخار املال للرحلة، سجل ائتماني قابل للنقل 

(شهادة، خطط تقاعدية قابلة للنقل، معاشات سنوية مؤجلة).

الديمومة: الرابعة املرحلة



 مع تتطور املالية وغير املالية الالجئني احتياجات 
 مع معينة بنواحي وتتشابه الوقت مرور

 املجتمعات في ضعفا األكثر الفئات احتياجات
.املالية املؤسسات تخدمها التي املضيفة


        





 



سريع استبيان



 ما  . فرد مليون؟ ~ 8 العالم حول لالجئني املالية الخدمات لسوق املتوقع الحجم هو•
حسب بيانات املفوضية السامية، 46% من الالجئني أي حوالي 8.9 مليون فرد في الفئة العمرية 

املنتجة والنشطة اقتصاديا. وبعد استبعاد 15% من السوق املتوقعة من الالجئني نظرا لعدم االحتياج 
أو عدم وجود القدرات أو االهتمام الكافي؛ قام فريق عمل األداء االجتماعي باحتساب أن هناك على 

 8.2 وحوالي العالم حول الحضرية املناطق في العمل سن في البالغني الالجئني من مليوناألقل 3.5 
.املخيمات في القاطنني البالغني من إضافيني مليون

 معدالت املحفظة في خطر لدى مقدمي الخدمات املالية أعلى للعمالء من الالجئني  •
؟خاطئة أم صحيحة عبارة مقارنة باملحفظة الكلية في خطر.

حسب تقرير فريق عمل األداء االجتماعي "من بني املجموعة الصغيرة من مقدمي . خاطئة عبارة
الخدمات املالية اللذين يقومون حاليا بخدمة الالجئني، األغلبية أشارت إلى ان مخاطر اإلقراض لالجئني 
ليست كبيرة. إن نسبة املحفظة في خطر بالنسبة للعمالء من الالجئني ال تختلف كثيرا عن نسب املحفظة 
الكلية. األهم من وجهة نظرهم هو تقسيم السوق بطريقة مناسبة وإدارة املخاطر بصورة فعالة إلى جانب 

عرض التجارب الناجحة للعمالء الالجئني الحريصني على كسب رزقهم من أجل معيشة أفضل."



ماليا الالجئني الستبعاد الرئيسية األسباب 

السمعة على واملخاوف السياسية املخاطر• 
العامة السياسات وضوح وعدم القانونية الحواجز• 
 املحلي املجتمع وانطباعات مفاهيم• 



        




 



الالجئني العمالء إلدماج املالية املؤسسة دوافع

 أهداف
اجتماعية

 أهداف
مالية

السوق ومخاطر فرص املنافسة عن التميز/التنافسية

 داخل من دوافع
املؤسسة

 من الطلب
 العمالء
 أو القائمني
املوظفني



الالجئني العمالء إلدماج تحضيرية خطوات ست

  .1إجراء دراسة استطالعية
  .2وضع االستراتيجية
  .3إجراء االتصال ودراسة السوق
  .4تجزئة العمالء املحتملني
  .5تكييف معايير األهلية والتقييم
  .6إجراء اختبار للمنتج التجريبي

بشارة ميراندا



 	
 	

لبنان، املجموعة – للتنمية اللبنانية الجمعية 

 فرحات عاليا



للسكان بالنسبة الالجئني عدد حيث من العالم في األول املركز لبنان تحتل

لبنان سكان اجمالي من 23% يمثلون السوريون الالجئون



  باالستجابة استراتيجي قرار واتخاذ لبنان على السورية األزمة لتأثير الوضع تحليل•

الالجئني ألزمة مالئمة استجابة تطوير

  املجموعة وموظفي عمالء، املحلي املجتمع، السوريني الالجئني مع نقاش مجموعات، السوق دراسة•

  املالية غير الخدمات تقديم•

  النهائي املنتج إطالق، التجريبي املنتج اختبار، اإلقراض منتج  تطوير•



جماعية قروض
USD 200 - 800

الالجئني إقراض في املجموعة تجربة

 للسوريني فردي إقراض
قانونية مستندات بدون

 USD 1,500حتى 

 للسوريني فردي إقراض
 املستندات حاملي

القانونية
 USD 3,000حتى

 55%النساء نسبة
 < 2%املحفظة جودة



املالية غير الخدمات

  التوظيف أجل من التدريب•
  وظيفي مسار لتطوير توجيه•
   أعمال في والتدريب التوظيف•

قائمة
  القيمة سالسل في الدخول•
  التسويق•

   والروابط الثقة بناء•
االجتماعية

  رياضية أنشطة•
  لألطفال أنشطة•
  مجتمعية أنشطة•

   األطراف من األموال إدارة•
املختلفة

  سليمة مالية قرارات اتخاذ•
  املالي التثقيف•

  األعمال تطوير دعم•
   إدارة على القدرة تعزيز•

األعمال
   لألعمال املهني التدريب•

الحرة
   في واملشاركة التسويق•

املعارض
 تطوير
 ريادة
األعمال

 تنمية
 الوعي
املالي

 املساعدة
 لدخول
 سوق
العمل

 املهارات
 الحياتية
 واألنشطة
االجتماعية



السياسي الوضع

  الحكومة من محافظ موقف•

   مغلقة اقتصادية قطاعات•
 بعض في إال السوريني أمام

االستثنائية القطاعات

  للمؤسسة السمعة مخاطر•

القانونية العوائق

   التي القانونية التحديات•
الالجئون يواجهها

  إقامة إذن على الحصول•

  عمل إذن على الحصول•

  املال رأس هروب مخاطر•

املحلي املجتمع انطباعات

  املحلي املجتمع من املقاومة•

   املسبقة السلبية املفاهيم•
الخاطئة

  االجتماعي االستقرار توتر•

الالجئني مع العمل في والتحديات الحواجز



   املسبقة الخاطئة املفاهيم ملعالجة املوظفني توعية. املؤسسة داخل املستويات جميع على والدعم املشاركة•
الالجئني خدمة في للمؤسسة االجتماعية الرسالة على والتأكيد

   قدرات ولبناء املضيف واملجتمع الالجئني بني االجتماعي االستقرار لضمان كمدخل املالية غير الخدمات•
السوريني الالجئني

  لألزمة االستجابة في املختلفة اإلدارات مشاركة•

   تمييز أي تجنب أجل من الحماية ضمان  ومفاهيم قضايا على الالجئني مع املتعاملني املوظفني تدريب•
مباشر غير أو مباشر

   التابعة املعنية التشغيلية اللجنة في العيش سبل تأمني قطاع في العاملة اللبنانية الجمعيات املجموعة تمثل•
السورية لألزمة لالستجابة الوطنية للخطة

املؤسسة قبل من واالستعداد املشاركة



  شكرا
 

 www.almajmoua.org

عاليا فرحات

مديرة تطوير األعمال، الجمعية اللبنانية للتنمية - املجموعة، لبنان



 	
 	

األردن، األصغر للتمويل املرأة صندوق

الحياري بدور



 




 




 من املزيد
 لتطوير األبحاث
 والخدمات املنتج
املالية غير

 املرأة صندوق
 بدراسة يقوم

 إدماج جدوى
السوريني

 املرأة صندوق
 منتج يطلق

فقط للسوريني

 املرأة صندوق
 منتج يطلق
 لألردنيني مختلط

والسوريني

املرأة صندوق محفظة في الالجئني إدماج

	ابريل
		2016

	اغسطس
	2016

		اكتوبر
	20162017	



؟األردنيني غير العمالء خدمة في اآلن نحن أين

.األردن في األولى . العالم حول الالجئني تخدم مالية مؤسساتضمن 10 

للسوق أفضل فهم

العمالء من جديدة فئات خدمة أجل من أكبر دراية على املوظفون

الفني الدعم مقدمي ومع الدولية املنظمات مع شراكات

األردنيني غير لخدمة ثانية جدوى دراسة اتمام

 مستقرة محفظة  



املستقبلية الرؤيا

 تنميةالدمجالتوسع
القدرات

 الخدمات التطوير
املالية غير

 الدعم
الدولي



  شكرا
 

www.microfund.org.jo

بدور الحياري
مديرة تطوير األعمال، شركة صندوق املرأة للتمويل األصغر، األردن
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وأجوبة أسئلة

1 
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 جلسة شاشة يمني على Chat box املحادثة صندوق في أسئلتكم كتابة الرجاء
Webex الويبيكس .

أي املشاركني جميع اختيار الرجاء، الندوة ميسر قبل من سؤالك رؤية لضمان
“All Participants”  

. املحادثة صندوق في السؤال إرسال عند االختيارات قائمة في




 

وأجوبة أسئلة

   الالجئني عن ماذا؟ السوريني غير أخرى جنسيات من الجئني بخدمة املجموعة تقوم هل•
؟لبنان في الفلسطينيني

 التمويلية للفلسطينيني. تخدم املجموعة حاليا حوالي الخدمات بتقديم املجموعة تقوممنذ عام 1994 ، 
6000 فلسطيني و 8000 سوري. ويمثل الالجئون الفلسطينيون والسوريون حوالي 20٪ من إجمالي 

العمالء.
 

 هل هناك حصر لالجئني السوريني في مصر؟ وما هي مقترحاتكم للشكل القانوني لدخول  •
منظمة دولية لخدمة الالجئني السوريني في مصر؟ 

حسب بوابة البيانات التشغيلية التابعة ملفوضية الالجئني، يبلغ عدد السوريني املسجلني مع املفوضية 
 128034

.http://data2.unhcr.org/en/situations/syria. الجئ 
 والجهات املعنية األطراف مع والتنسيق للبلد التنظيمي اإلطار إلى اللجوء يجب، القانوني للشكل بالنسبة

 الفئة واحتياجات السوق واقع حسب لألعمال نموذج أفضل إلى للوصول مصر في الالجئني مع تعمل التي
. املستهدفة

 

        



 
تابع – وأجوبة أسئلة

  الوضع في العراق وتقديم الخدمات املالية هناك مسألة مهمة وهي عودة الالجئني من النزوح مثل •
للعائدين من النزوح وهم باملاليني ويواجهون مصاعب كثيرة حيث فقدوا كل شئ. 

موضوع هام جدا ولذلك تعمل كل من املجموعة وصندوق املرأة على بناء سجل ائتماني قابل للنقل عند 
وصول الالجئني ملرحلة العودة أو إعادة التوطني.

  ؟السوريات النساء فقط أم الرجال بخدمة املرأة صندوق شركة تقوم هل•

 فردي إقراض منتج تطوير على نعمل ولكن الجماعي املنتج في وخاصة باألساس املرأة على الشركة تركز
.السوريني والنساء للرجال متاحا يكون وسوف

 

        



 
تابع – وأجوبة أسئلة

  ما هي العوائق الرئيسية أمامكما لتوسيع املحافظ اإلقراضية الخاصة بالالجئني؟ هل •
هناك قضايا تتعلق بالقدرات تحتاج إلى دعم فني، أم هل هي أكثر ارتباطًا بشهية  

املخاطرة لدى املؤسسة بشكل عام؟

 إلدماج العامة السياسات وتفعيل لبنان حالة في الالجئني من الحكومي املوقف في تتمثل الرئيسية العوائق
 الدعم تعبئة من مؤسسة كل استطاعت وقد القدرات مستوى على عوائق توجد ال.  األردن حالة في الالجئني
 إلدارة واضحة منهجية لديها مؤسسة كل، للمخاطر بالنسبة. السوق بدراسة يتعلق فيما خاصة الالزم الفني

.العمالء من “صعبة “فئات مع التعامل في سابقة وتجارب املخاطر

  ما هي األعمال واملشاريع التي تمولها املؤسسات لالجئني السوريني؟•

هناك أعمال ومشاريع مختلفة مثل:
§ املشاريع املنزلية – إعداد الطعام والخياطة والتطريز، إلخ

§ الزراعة والتربية الحيوانية 
§ الخدمات والتجارة

§ الصناعات الصغيرة
        



املستفادة الدروس

1 

2 

3 
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بناء الثقة بني العمالء الالجئني واملؤسسة املالية من أساسيات النجاح.

بناء تحالفات مع مؤسسات أخرى تهدف إلى دعم الالجئني لتكامل األدوار في 
خدمة الالجئني.

ال يمكن التعامل مع الالجئني بصفتهم مجموعة واحدة متجانسة. من املهم 
تقسيم الالجئني إلى فئات وفهم احتياجات كل فئة لوضع حلول مناسبة وفًقا 

لذلك.

 من للمؤسسة تجاري عائد هناك، االجتماعية األهداف إلى باإلضافة
.التمويل إلى الالجئني وصول تعزيز



 مستفاد درس أهم 

كلما أمكن، على مقدمي الخدمات املالية دمج الالجئني في 
املنتجات والخدمات الحالية على قدم املساواة مع 

العمالء القائمني.

 من حيث التكلفة، فإن كفاءةباإلضافة إلى كون ذلك أكثر 
الشروط املتساوية من شأنها تقليل درجة االستياء من العمالء 

الذين اليرغبون في تلقي الالجئني ملعاملة خاصة.

        



القادمة الخطوات

 املشاركني جميع إلى كامال والعرض الندوة تسجيل إرسال يتم سوف
 بوابة على والتسجيل الندوة ملخص نشر سيتم كما الندوة في واملسجلني
.األصغر التمويل

1 

2 
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 عمل مجموعة صفحة وعلى األصغر التمويل بوابة على املوارد من املزيد
: على االجتماعي األداء عمل لفريق التابعة لالجئني األصغر التمويل

https://sptf.info/working-groups/refugee-microfinance 


الندوة القادمة في مايو/آيار مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني واملجموعة 
االستشارية ملساعدة الفقراء (سيجاب)





شكرا
املالي الشمول مجال في املتكامل مصدرك، البوابة مع املزيد تعلم

http://www.microfinancegateway.org/ar
arabic@microfinancegateway.org

@ArabicMFG الشهرية النشرة في اشترك


