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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اندیشکده تعاون و توسعه است
و استفاده از مطلب با ذکر منبع مجاز است.
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)KMB1( بانک تأمین مالی خرد کشف

بخش بانکی کشور پاکستان با چالش های زیادی از جمله دسترسی پایین 
به نظام بانکی و در نتیجه دسترسی محدود به منابع مالی، به ویژه در مورد 
شرکت های کوچک و متوسط و مناطق روستایی مواجه است. آژانس تضمین 
سرمایه گذاری چند جانبه )MIGA2( در سال 2009 برای کمک به اقشار 
ضعیف و در عین حال مولد اقتصاد این کشور، ضمانت هایی به مبلغ 1.8 
میلیون دالر برای تأسیس بانک تأمین مالی خرد در همکاری با بنیاد کشف3 
صادر کرد. این بانک، وام دهی گروهی برای تأمین مالی مورد نیاز صاحبان 
مشاغل خرد و کوچک علی الخصوص زنان، در سراسر کشور را فراهم 
می کند. عالوه بر آن خدمات بیمه در زمینه سالمت، از کار افتادگی و همچنین 
بیمه دام در قالب بیمه گله در موارد سرقت و یا تلف شدن دام توسط این نهاد 
 MIGA به قشر ضعیف جامعه ارائه می شود. بر این اساس می توان گفت که
تأمین مالی خرد را در پاکستان فعال کرده است4. در ادامه اطالعاتی در مورد 
فعالیت این بانک که از آن با عنوان بنیاد کشف نیز یاد می شود ارائه شده که 

همگی مستخرج از وب سایت این نهاد است5.

حوزه های تأمین مالی کلیدی بنیاد کشف

از محصوالت و  به مجموعه ای  امکان دسترسی  به زنان  بنیاد کشف 
خدمات رایگان را می دهد که می تواند در تحول بخشیدن به زندگی شان کمک 
کند. این سازمان بر ارتقای نقش زنان از طریق بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد 

1. Kashf Microfinance Bank
2. Multilateral Investment Guarantee Agency
3. Kashf foundation
4.  http://www.miga.org/sites/default/files/archive/Documents/mi-
crofinance10.pdf

https://kashf.org :5. به آدرس
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مهارت های کارآفرینی از طریق دسترسی به وام های تجاری، بهبود مهارت های 
مدیریت مالی با ارائه آموزش های ظرفیت سازی و کاهش مسائل احتمالی در 
سطح خانواده با ارائه خدمات بیمه خرد، متمرکز است. عالوه بر این ها بنیاد 
کشف در زمینه ظرفیت سازی و حمایت های اجتماعی نیز فعالیت هایی را 
انجام می دهد که با توجه به تمرکز این گزارش بر موضوع تأمین مالی خرد، 
در ادامه صرفاً فعالیت این نهاد در زمینه مذکور و ارائه خدمات بیمه مورد 

بررسی قرار می گیرد.

تصویر 1: حوزه های فعالیت بنیاد کشف

تسهیالت مالی عرضه شده توسط بنیاد کشف

بنیاد کشف انواع تسهیالت مالی نوآورانه و مناسب را ارائه می دهد که به 
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طور خاص با نیازها و ظرفیت های زنان کارآفرین در سطح خرد طراحی شده 
است. فرآیندها و رویه ها نیز بر اساس نیاز مشتری تنظیم می شوند -به استثنای 
اسناد غیرضروری و سیستم های ارزیابی اعتبار بدون تبعیض- به طوری که 
دسترسی سریع و آسان به وجوه تضمین شود. همچنین این بنیاد با باالترین 
استانداردهای پشتیبانی، به مشتریان خدمات ارائه می کند و با هر مشتری به 
عنوان دارایی ارزشمند در سازمان رفتار می شود. نتیجه آنکه 70 درصد از 

مشتریان برای تجدید رابطه خود با موسسه، باز می گردند.
و  کرده  برآورده  را  خود  مشتریان  نیازهای  مداوم  طور  به  بنیاد  این 
تعدیل  آن ها  به خواسته های  بهتر  پاسخگویی  برای  را  محصوالت خود 

می کند.

پنج محصول مطابق تصویر فوق به مشتریان عرضه می شود:

اولین محصول با نام kashf  karobar karza، وامی است که توسط 
بنیاد به مشتریانی ارائه می شود که می خواهند کسب و کار خود را راه اندازی 
کنند، شرکت خود را توسعه دهند یا به آن دسته از زنانی تعلق می گیرد که قصد 

تصویر2: انواع تسهیالت پرداختی 
توسط بنیاد کشف
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دارند کسب و کار تعطیل شده خود را مجدداً راه اندازی کنند )قابل استفاده 
برای مشاغلی که از حداقل سه ماه پیش تعطیل شده  اند(. بر این اساس زنانی 
که مایل به کمک در تأمین معاش خانواده خود هستند نیز می توانند از این 
محصول استفاده کنند. این وام یک ساله و مقدار آن در بازه 40 هزار تا 100 

هزار روپیه )معادل حدوداً 225 تا 560 دالر آمریکا( است.

 Kashf می گیرد،  قرار  متقاضی  اختیار  در  که  مالی  تسهیالت  دومین 
 Khyber استان  در  تسهیالت  این  دارد.  نام   Murabaha product

Pakhtunkhwa عرضه می شود. مطابق تحقیقات انجام شده توسط بخش 

مطالعه بازار بنیاد کشف، تقاضای معناداری برای تأمین مالی خرد در این 
استان وجود دارد اما دسترسی به تسهیالت سنتی به شدت دشوار است. برای 
رسیدگی به مسئله ایجاد شده در این منطقه، تسهیالت یاد شده که مورد تأیید 
مشاور شرعی نیز قرار گرفته، عرضه می شود. این تسهیالت یک ساله بوده و 
در گام اول مبلغ آن برابر با 35 هزار روپیه پیش بینی شده که امکان افزایش آن 
تا 75 هزار روپیه در دفعات بعدی مراجعه وجود دارد. هزینه های مربوط به 

دریافت این وام نیز 400 روپیه تعیین شده است.
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تسهیالت دیگری که ارائه می شود، Kashf School Sarmaya نام دارد 
که یک تسهیالت اعتباری جامع محسوب می شود. این تسهیالت دسترسی به 
منابع تأمین مالی را برای مدارس خصوصی کوچک و کم هزینه و همچنین به 
منظور تأمین هزینه های آموزشی مرتبط با ظرفیت سازی در معلمان و پرسنل 
سبک های  تدریس،  جدید  روش های  مورد  در  مدرسه  مدیریت  و  شاغل 
جدید یادگیری، مدیریت مؤثر مدرسه و آموزش های مربوط به پیشگیری از 
سوء استفاده جنسی از کودکان، فراهم می کند. تسهیالت یاد شده با رویکرد 
چند جانبه خود، تضمین می کند که مدارس خصوصی کوچک به منابع مالی 
دسترسی دارند که منجر به بهبود کلی کیفیت آموزش در این مدارس می شود. 
از این موضوع منتفع می شوند. این برنامه که به  دانش آموزان نیز مستقیماً 
طور خاص توسط تیم آموزش خانگی کشف6 طراحی شده، مجموعه ای 
از موضوعات شامل دروس پایه مانند شمردن پول و حساب کتاب کردن، تا 
دروسی که به دانش آموزان می آموزد چگونه هزینه های خود را مدیریت کرده، 
بودجه ایجاد کنند و به طور موثر پس انداز داشته باشند را پوشش می دهد. این 
تسهیالت 12 تا 18 ماهه بوده و حداقل مبلغ آن برای اولین دوره دریافت 
تسهیالت برابر با 60 هزار تا 75 هزار روپیه بوده که به ترتیب در مدت 12 و 
18 ماه بازپرداخت می شود. حداکثر میزان این وام برای اولین دوره دریافت 
تسهیالت برابر با 200 هزار روپیه و برای دومین دوره دریافت وام این مبلغ به 
300 هزار روپیه افزایش خواهد یافت. هزینه های اداری دریافت این وام 500 

روپیه پیش بینی شده است.

تسهیالت Kashf easy loan، وام نسبتاً جدیدی است که به منظور 
تأمین نیاز فوری مشتریانی در نظر گرفته شده که با مقدار اندک تسهیالت، 
نیازشان مرتفع می شود. دسترسی به این وام که مبلغش 15 هزار روپیه است 
برای خانواده های با درآمد پایین به سادگی ممکن شده است. بازپرداخت این 

6. Kashf’s in-house education team
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وام 12 ماهه بوده و هزینه ای بابت دریافت این تسهیالت از متقاضی دریافت 
نمی شود.

تسهیالت Kashf mahweshi karza در سال 2017 معرفی شد. بنیاد 
کشف، این وام را به طور آزمایشی به منظور کمک به مدیران زن دامداری هایی 
که در تولید لبنیات و گوشت فعالیت می کنند و با محدودیت های اعتباری 
مواجه هستند، راه اندازی کرد. کشف از طریق این نوآوری در حال ایجاد 
زنجیره ارزش قوی است که شامل اعتبار، بیمه دام و آموزش های دامپروری 
می شود. رویکرد کلی بنیاد کشف در پرداخت این تسهیالت هم بر بهبود 
بهره وری دام و هم بر کاهش خطرات و بهبود بازدهی مالی فعالیت دامداری 
برای زنان، متمرکز است. مبلغ این وام از 30 هزار تا 150 هزار روپیه متغیر 
است و مدت بازپرداخت آن نیز به تناسب 12 تا 18 ماه تعیین شده. دریافت 

این وام نیز بدون پرداخت هزینه طراحی شده است.

خدمات بیمه خرد

بنیاد کشف در ارائه خدمات بیمه برای خانوارهای کم درآمد در پاکستان 
پیشگام بوده است. اکثر خانوارهای کم درآمد دسترسی به شبکه های ایمنی 
رسمی ندارند و در برابر شوک هایی مانند مرگ نان آور خانواده و بیماری بسیار 
آسیب پذیر هستند. کشف، اولین موسسه ای بود که در سال 2002 اعتباری را 
برای بیمه عمر ارائه کرد که از آن زمان به یک صنعت تبدیل شده است. اخیراً 
کشف توانسته است با موفقیت وضعیت تجاری یک بیمه درمانی حامی زنان 

فقیر را به نمایش بگذارد. کشف خدمات بیمه ای زیر را ارائه می دهد:

بیمه سالمت کشف7: این بیمه درمانی یک برنامه در سطح خانواده و با 
محوریت حمایت خانواده های به شدت فقیر است که برای هر عضو خانواده 
-بدون در نظر گرفتن اندازه خانواده- تا سقف 30 هزار روپیه پوشش ایجاد 

7. Kashf Health Insurance
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می کند. این محصول بسیار جامع است و استفاده از آن بسیار آسان. کشف، 
بسیج قابل توجهی را برای پوشش طیف گسترده ای از بیمارستان ها انجام داده 
که در آن مراجعین می توانند خدمات درمانی را بدون پرداخت نقدی دریافت 

نمایند.

بیمه عمر کشف8: اعتبار لحاظ شده برای این بیمه عمر، مبلغ وام معوقه 
را به همراه 5000 روپیه کمک هزینه کفن و دفن به مشتری در صورت فوت 
)مشکل یا همسر( پرداخت می کند. بخشی از این اعتبار از محل هزینه های 
دریافتی از گیرندگان تسهیالت مالی تأمین می شود. کشف، این محصول 
بیمه ای را از طریق یک شرکت بیمه تسهیل کرده و محصول را به صورت 
رایگان در اختیار مشتریان قرار می دهد. این نوع بیمه از سال 2000 معرفی 

شده است.

بیمه دام کشف9: این محصول در دسترس مشتریانی است که به تسهیالت 
Kashf mahweshi karza دسترسی دارند. این بیمه به کاهش خطر مرگ، 

سرقت و بیماری برای دام های خریداری شده با استفاده از وامی که به مشتریان 
کشف پرداخت شده، کمک می کند.

8. Kashf life insurance
9. Kashf animal insurance


