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  ملخص

وفي ھذه الورقة نقوم بدراسة أسئلة ذات صلة . طفت مسألة أخالقيات نسبة الفائدة على السطح
ثم ننظر إلى مجال له صلة بالشفافية في . بالحكم لرؤية ما اذا كان الحكم صلة بالمسألة األخالقية

ات تقييم التمويل األصغر وبناء على ذلك نقدم بعض الطرق الممكنة كي تتمكن شرك. نسبة الفائدة
وأخيرا فإننا نقدم توجيھات للبحث . من تضمين ھذه الموضوعات في معايير التقييم الخاصة بھا

  .المستقبلي تطرحھا ھذه الورقة

القروض الصغيرة وتمويل المشاريع الصغيرة ، والتقدير ، ھدف مزدوج ، : الكلمات الرئيسية
   واألخالق ، ومعدل الفائدة
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شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية، مع دعم من : تمت ترجمة ھذه الوثيقة بواسطة سنابل
 جرامينشركة محدودة المسئولية ، ذات ملكية مشتركة بين مؤسسة جميل  –شركة جرامين 

ھدفھا تقليل الفقر في المنطقة العربية  عبد اللطيف جميل ومجموعة المتحدة األمريكية بالواليات
  .من خالل التمويل األصغر

 

 26-24قدمت ھذه الورقة في مؤتمر المنصة األوروبية للتمويل األصغر في لوكسمبرج،   2
مارك ھودون، سيسيل البينو (تشرين الثاني، وأوجه شكري إلى مقدمي ورشة العمل تلك / نوفمبر

 -شكرا لبنك بورجونيه الشعبي. وكذلك إلى المشاركين في المؤتمر على تعليقاتھم) وخافيير ريلي
  .اللجنة الفرنسية للتمويل

 



  مقدمة - 1

كانت مستويات أسعار الفائدة سؤاال أساسيا تمت مناقشته في تمويل المشاريع الصغيرة خالل 
وكان تحول القطاع من . وفي كثير من األحيان، يتعلق ھذا السؤال بالحكم. السنوات األخيرة

االعتماد على المانحين إلى االستثمار االجتماعي أحد مصادر القلق الرئيسية وتركز ھذه 
وتنظر ھذه الورقة كيف يمكن ألسعار . األخيرة من المستثمرين على ھدف مزدوجالمجموعة 

  .الفائدة تحديدا يمكن أن تدرج في مقاييس األداء االجتماعي

نبدأ أوال بدراسة حديثة للحالة والتي طرحت مسألة نسبة الفائدة على . وخطة ھذه الورقة كما يلي
إذا ما كان الحكم له صلة أيضا بالمسألة ثم ندرس مسائل ذات صلة بالحكم لنرى . السطح

وبناء على ما سبق نقدم . ثم ننظر بعد ذلك إلى مجال مرتبط بشفافية أسعار الفائدة. األخالقية
بعض الطرق الممكنة كي تتمكن شركات تقييم التمويل األصغر من تضمين ھذه الموضوعات في 

  .ت للبحث المستقبلي تطرحھا ھذه الورقةوأخيرا فإننا نقدم توجيھا. معايير التقييم الخاصة بھا

  .حالة كومبارتاموس ومسألة سعر الفائدة - 2

. ، طرح بنك كومباراتاموس اكتتابا عاما تسبب في صدمة للعالم بأكثر من شكل2007في عام  
مرة وأظھر ذلك للعالم أن المستثمرين التجاريين كانوا مھتمين  13فأوال، تمت تغطية االكتتاب 

 1500وثانيا، تقييم عملية االكتتاب العام الذي رسمل الشرطة عند . ثمار في ھذا المجالحقا باالست
مليون دوالر فقط أشار إلى أن الشركة  126مليون دوالر مقارنة بالقيمة الدفترية التي تصل إلى 

سنويا، وأن % 30كان من المتوقع لھا نمو فائق وأكد على أن التمويل األصغر كان ينمو بمعدل 
 2006مليون دوالر عام  126وثالثا، القيمة الدفترية عند . شركات التجارية تنمو بشكل أسرعال

عندما تحولت  2000مقارنة بالحصة المدفوعة من رأس المال وقدرھا ستة ماليين دوالر في عام 
كومبارتاموس إلى شركة تھدف للربح أشارت إلى تضاعف الشركة من عام إلى العام التالي، 

نمو استمرت على خلفية األرباح المنتجة داخليا مع عدم وجود توزيع لألرباح في  وھي نسبة
وأشار ذلك بوضوح أن شركة للتمويل األصغر من الممكن أن تدار تبعا . السنوات القليلة األولى

األسھم في السواد األعظم من المنظمات لنماذج إدارة األسھم الخاصة حتى عندما يكون حملة 
  .والھيئات التنموية مثل مؤسسة التمويل الدوليةغير الحكومية 

رابعا، وربما كانت الصدمة األكبر، وبالطبع لم تكن صدمة إيجابية عندما تبين أن األرباح الھائلة 
وتساءل العالم إذا ما كان ذلك يعد تمويال . سنويا% 100جاءت بسبب أسعار فائدة مرتفعة قاربت 

  ).2007، سميث وابستاين، 2008يس، لو. (أصغر وما إذا كان ذلك أخالقيا

قامت كومبارتاموس والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ذات الصلة بأحد المانحين وكذلك 
دانيل (أكسيون وھي جھة مانحة أخرى بالخروج برد فعل دفاعي سريع ومكتوب بشكل جيد 

نھم قالوا إن وباختصار فإ). 2007، روزنبرج، 2007، رينيه وجويمون، 2008والبارثي، 
الرصيد الجيد للشركة وأرباحھا المرتفعة اجتذبا الصناديق التمويلية لھذا القطاع وإن ذلك كان 

وأشاروا إلى أن أسعار الفائدة لكومبارتاموس التي وصلت إلى مئة في المئة تضمنت . إيجابيا
وعلى . سنويا% 86الضريبة على القيمة المضافة وبالتالي فإن سعر الفائدة الحقيقي كان حوالي 

الرغم من ارتفاع ھذه النسب قياسا على شركة تمويل أصغر في المكسيك، فقد كانت أسعار الفائدة 
وأكثر من ذلك فقد . تلك أقل كثيرا من أسعار الفائدة في شركات االئتمان االستھالكي المقرضين

لذا . لين اآلخرين الفقراءزيادة التوعية للمقترضين المحتمضمنت أسعار الفائدة المرتفعة أن إتاحة 
فإن التضحية بالمقترضين الحاليين كان ضروريا من أجل إتاحة خدمة أشخاص أشد فقرا أو ال 

  .يستطيعون الوصول إلى التمويل



ويشير المنتقدون إلى أنه في نموذج جرامين، كان يجري تقاسم األرباح من أسعار الفائدة مع 
الفائدة يستخدم إلعطاء المقترضين في الشركة  المقترضين الموجودين ألن جزءا من نسبة

  ).2009، ھودون وأشتا، 2009أشتا وبوش، (حصصا في الشركة 

كان من : لذا فلم يكن من الضروري للمستثمرين في القطاع الخاص أن يحتفظوا بكل األرباح
فإن مسألة لذا . الممكن اقتسامھا مع المقترضين الحاليين مع السماح للشركة بالنمو بنفس السرعة

  .اإلدارة تتصل بقوة من الداخل مع أخالقيات أسعار الفائدة

% 100وھناك دفاع آخر يظھر كثيرا وھو أن المقترضين الحاليين يحققون أرباحا تزيد على 
وھذا يبرر ارتفاع أسعار الفائدة ألنه يكشف أن المقترضين الحاليين لديھم القدرة على إعادة دفع  

  .ھذه النسب

وفي توقيت . ا الجدل من مشكالت أساسية ناشئة عن الحيرة تجاه توقيت القرارويعاني ھذ
% 100الحصول على قرض، يكون المقرض شبه متأكد من الحصول على دخل ثابت قدره 

حيث يعرف أن أسعار الفائدة التلقائية منخفضة بسبب العديد من الشروط التعاقدية والضغوط 
مع ذلك، فإن صاحب المشروع الصغير يأخذ القرض وفي وبالتعارض . القائمة على المجموعة

. ، وھو ما سيسمح له بإعادة دفع القرض% 100توقعه، غير المؤكد، أنه سيحقق عائدا يزيد على 
بينما تحقق نسبة أخرى % 100وفي الحقيقة الفعلية، فإن نسبة من الناس ستحقق عوائد أكثر من 

  %.100عوائد أقل من 

، يكونون قد حققوا منفعة بالتأكيد، لكن %100ن يحققون أرباحا تزيد على وبالنسبة لھؤالء الذي
وبالنسبة لھؤالء الذين يحققون عوائد . األثر عليھم يكون أكبر إذا ما كانت لديھم تكلفة تمويل أقل

ينبغي بشكل واضح ولكن بشكل افتراضي مجموعة الضغوط القائمة وغيرھا من % 100تقل عن 
أكثر من مؤسسات التمويل األصغر نفسھا أو غيرھا من مؤسسات  إجبارھم على المقترض

  .التمويل األصغر لسداد قروضھا للحفاظ على تاريخھا االئتماني

% 50الذين كان من الممكن أن يحققوا نجاحا عند سعر فائدة بنسبة  األعمالوھكذا يضطر رجال 
أنھم يسددون القرض غير  إلى الخسارة والدخول في مديونيات زائدة ويكون الجدل على أساس

  .صحيح الحجة على أنھم ناجحون

وھكذا وعلى الرغم من أن مسألة األثر موضوع للكثير من الجدل في أدبيات التمويل األصغر، 
فمن الواضح أن األثر على المقترضين الحاليين الناجحين سيكون أكبر إذا ما كانت تكاليف 

  .ين على تحقيق األرباح التي توقعوھا أم الالتمويل بالنسبة لھم أقل، سواء كانوا قادر

المجموعة وعلى أي حال، فإن االنتباه لھذا الجدل قاد إلى تحديد سعر الفائدة الحقيقي، وتجد 
أن متوسط سعر الفائدة  )2009روزنبرج، جونزالز وناراين، (االستشارية لمساعدة الفقراء 

ن منطقة ألخرى، فإن من الواضح أن سنويا وأن على الرغم من أن ذلك يتباين م% 28حوالي 
تحتاج مسألة األداء االجتماعي لذلك اختبار . كومبارتاموس حالة غريبة حتى في المكسيك

  .وسوف يتم تطوير ھذا الجانب في قسم التوصيات. مستويات سعر الفائدة في البالد

دف للربح بالنسبة للمؤسسات التي تھدف للربح وللمؤسسات التي ال تھ: مسألة الحكم -3 
  .وھؤالء الذين يغيرون رھاناتھم في منتصف السباق



أن منظمة كومبارتاموس غير الحكومية، والتي يتم تداولھا في القطاع  الدراسةكشف المزيد من 
ومما ال شك . الخاص على أساس أنھا مؤسسة تھدف للربح، حصلت على تمويل من جھات مانحة

مانحة استخدمت في خلق الوعي وبناء العالمة فيه أن ھذه األموال التي جاءت من جھات 
وتضمن ھؤالء . التجارية وھو ما استخدم في النھاية لصالح الشركة التي تھدف للربح وأصحابھا

. المالك ليس فقط منظمة غير حكومية والكيانات التنموية ولكنھم تضمنوا أيضا أفراد خاصين
  .وكان ذلك صدمة إضافية للبعض

ء الذين شككوا في نقل أموال المانحين إلى حملة أسھم خاصين، لم يشر أحد وبالنسبة ألكثر ھؤال
  . إلى حقيقة أن التبرعات األولية ساعدت على خلق المعرفة بالعالمة التجارية إلسم كومبارتاموس

التجارية إلى جانب قدر من األصول غير الملموسة األخرى مثل نظم  بالعالمةھذه المعرفة 
وھذا النجاح خصص . أساس النجاح للمنظمة التجارية التي تھدف للربحوإجراءات ربما كان 

جزئيا من خالل مستثمرين خاصين وھؤالء المانحين الذين حصلوا على أسھم، وليس كل 
  .المتطوعين والعاملين في نسبة واحدة

عندما يتطوع شخص للعمل كمنظمة غير حكومية مجانا أو العمل لحسابھا بأجر أقل من مستوى 
وق ألنه مؤمن بھذا المھمة، يساعد ھذا الشخص في صناعة العالمة التجارية والمكاسب غير الس

وھو يفعل ذلك عارفا أو واثقا من أن المنظمة غير . الملموسة األخرى للمنظمة غير الحكومية
  .الحكومية ال تھدف للربح، وھو بناء على ذلك ال يتوقع أجرا موازيا ألجور السوق

ندما يقرر شخص يدير المنظمة غير الحكومية التحول إلى مؤسسة تھدف إلى ھذه الثقة تھتز ع
حتى عندما يعرض أسھما لكل الموظفين والمتطوعين، فربما ال يكون لدى جميعھم من . الربح

  .المال ما يكفي لشراء حصص تتناسب مع الجھود التي بذلوھا

مية، فإن التحول إلى مؤسسة العاملين في المنظمات غير الحكو مجتمعوعلى ذلك، وفي داخل 
تھدف للربح يعيد توزيع األرباح من ھؤالء الذين يملكون قاعدة من المدخرات موقف يميل إلى 

سواء المدخرات الستثمارھا أو (المخاطرة إلى ھؤالء الذين يفتقرون إلى أي من ھذين المكونين 
  )المخاطرة

   

  الموقف السابق                                        الموقف القانوني                        2008

  خدمة مجتمعية سابقا                  2006منذ   مؤسسة ال تھدف للربح                    إس كي إس

  خدمة مجتمعية سابقا                    2005مؤسسة ال تھدف للربح منذ                          سباندانا

  خدمة مجتمعية سابقا                 2000مؤسسة ال تھدف للربح منذ                            شير

  خدمة مجتمعية سابقا                 2007مؤسسة ال تھدف للربح منذ                        باندھان

             2002مؤسسة ال تھدف للربح منذ                          أسميثا

  1997صندوق ومؤسسة ال تھدف للربح وبنك منذ       ر دي بيإس كي دي أ

  صندوق فيما سبق                   2008مؤسسة ال تھدف للربح من                 جراما فيديال



   1994جمعية منذ                         بيسوا

  2007مؤسسة ال تھدف للربح منذ                     إيكويتاس

   

منظمة تھدف للربح منذ البداية أو ال تھدف للربح  كانتتي تم التوصل إليھا ھي أنه إذا النقطة ال
منذ البداية فإن المسألة األخالقية للحكم وإعادة توزيع األرباح التي ظھرت في ھذا الجزء من ھذه 

وتظھر ھذه المسألة فقط في ھذه المنظمات التي تتحول من منظمات ال . الورقة ما كانت لتظھر
  .تھدف للربح إلى منظمات تھدف للربح

وإذا وجب . معكوس في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات سؤالھذا السؤال يشبه الحكم على 
على المديرين لشركة تسعى للربح تقديم تبرعات لجھات ال تھدف للربح أو يقسموا األرباح على 

؟ )1970فريدمان، (ال يھدف للربح  المساھمين ويتركوا لھم القضية التي يجب أن يدعموھا فيما
لواحد من نموذجين من نماذج العمل ) 2009أشتا، (وموضوع الحكم ھذا ھو أيضا نقد 

وھذا ھو السبب الذي من ). 2007يونس، (االجتماعي التي اقترحھا محمد يونس في كتابه األخير 
عائد تماما، حتى ولو كانت أجله تفضل دانون أن تقدم جرامين دانون بعض العائد بدال من انعدام ال

دانون لم تستثمر مباشرة في جرامين دانون لكن بشكل غير مباشر من خالل أموال جمعھا 
  .الموظفون فيھا

وتشير ھذه الموضوعات إلى أن موضوعات الحكم ال تتعلق فقط بأشكال الشركات ومصالح حملة 
). 2009أشتا وھودون، (األسھم، لكن يجب النظر إليھا من منظور أوسع ألصحاب المصالح 

حملة األسھم والمانحين والمديرين والمقترضين الحاليين ويتضمن أصحاب المصالح ھؤالء 
  . والمقترضين المحتملين والموظفين والمشرعين

على محور واحد والسلطة ) في مسألة أسعار الفائدة(مؤشرات تحليل أصحاب المصالح  تشيرو
ولديھم حور آخر إلى أن المديرين يھتمون بالفعل بھذه المسألة على م )على أسعار الفائدة(والنفوذ 

ان ھؤالء المدراء من حملة األسھم، سواء كانوا وإذا ك. السلطة والنفوذ على معدالت أسعار الفائدة
أقلية أو أغلبية، فبإمكانھم بسھولة خلق مواقف في صالح أنفسھم وعلى حساب اآلخرين في 

 يملكون القوة الكبيرة أو النفوذ مثل المقترضين الفقراء الذين الشبكة، خصوصا ھؤالء الذين ال



أو احتكار القلة تقدم لھم  يواجھون بشركة احتكار

  .التمويل

  

وھكذا، فإن المقترضين الحاليين الذين يرغبون حقا في خفض أسعار الفائدة تجري التضحية بھم 
حيث أنھم مھتمون برفع أسعار الفائدة بسھولة على أيدي المدراء الذين يتبنون نموذجا ربحيا من 

للحفاظ على أرباحھم المرتفعة وھو ما يمكنھم من دفع راوتبھم الضخمة أو تلقي حصص أو 
  .أنصبة من األرباح إذا كانوا مساھمين أيضا

ففي جانب، يجب أن تغطي . اعتبارين في إطار عمل راولسيان) 2009(ويعتبر ھودون وأشتا 
وبديال لذلك، لن تستطيع مؤسسة التمويل األصغر . سسة التمويل األصغرأسعار الفائدة نفقات مؤ
لذا فھناك حد أدنى محدد من أسعار الفائدة مطلوب من المقترضين . االستمرار وسوف تغلق

وباإلضافة إلى ذلك، ستكون ھناك نسبة إضافية محددة من أجل النمو لتخدم المقترضين . الفقراء
وربما كان يجب أن يوفر ھذا الحد األدنى بعض العائد العادل لحملة . المستقبليين أو المحتملين

على ومن جانب آخر وكما يظھر في الرسم التوضيحي بشأن أسعار الحجز، يشار إلى أ. األسھم
أسعار الفائدة بتكلفة فرصة االقتراض من مقرضين العرضة لحد أقصى من األرباح المتوقعة من 

األخالقيات ھي الكيفية التي يجب بھا تقسيم الفائدة على طول  ومسألة). أيھما أقل(المشروعات 
  .ويجب أن تقوم شركات تقييم األداء بتقييم ھذا االقتسام للھوامش. ھذا الطيف



  

  
التمويل األصغر، حتى بالنسبة ألسعار الفائدة، ال  لمؤسسةوھكذا، فإن تقييم األداء االجتماعي 

قيقة مسألة ما إذا كانت الشركة تستھدف الربح أم ال تستھدف الربح، وما إذا يمكن أن يتجاھل ح
كما ال يمكنه تجاھل حقيقة أن مؤسسة التمويل األصغر يجب . كانت لم تتحول من نوع إلى اآلخر

وھذا البقاء قد يكون وظيفة ما إذا كانت تستطيع الحصول على أموال . أن تكون قادرة على البقاء
كما يتم  .يعتمد عليھا فيما إذا كانت منظمة غير حكومية أم مؤسسة تھدف للربحمن المانحين 

  .تطوير ھذا المبدأ في قسم التوصيات

  مسألة الشفافية - 4

عندما لم يستطع الماليين من  .إلى النقاش العام بسبب األزمة المالية العودةمسألة الشفافية  طرحت
نيات الرھن العقاري الخاصة بھم بسبب الشروط مشتري العقارات في الواليات المتحدة دفع مديو

كراوس، (المتزايدة، السؤال الذي أثير ھو إذا ما كانوا يعرفون أسعار الفائدة التي يتم دفعھا 
وھكذا عادت مسألة قوانين اإلقراض إلى بؤرة ). 2008، سولنيك، 2008، بابيني، 2007

  .التركيز مرة أخرى

، قد يفضل المقرضون كثيرا الكشف عن ) 2009(ديز وآشتا مين-كما تم التوصل إليه عند أتويل
نسب فائدة بسيطة ألنھا أسھل في شرحھا كما أنھا تبدو أقل من العقارات التي تسخدم طرق 

وتصبح ھذا المشكلة أكثر صعوبة في التمويل األصغر نظرا لطبيعة المدى . انخفاض الرصيد
ائدة سنوي ليصبح منافسا للبدائل المطروحة، القصير للقروض، وھو ما يثير مسائل جعل سعر الف

وتدفع عشرين دوالرا . دوالرا 140أن تشتري بضائع بمبلغ : واستخداما للمثال الذي استخدموه
فھناك عدة طرق ). دوالرا 170بمجموع (دوالرا على أقساط شھرية مدتھا ستة أشھر  150نقدا و

  .الرسم التوضيحي التاليلتقديم مكون سعر الفائدة لھذه المعاملة نعرضھا في 



دوالرا على  150وتدفع عشرين دوالرا نقدا و. دوالرا 140أنت تشتري بضائع بمبلغ : مثال
  ): دوالرا 170بمجموع (أقساط شھرية مدتھا ستة أشھر 

6  5  4  3  2  1   الطريقة
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1 
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[(GP-
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2

[(GP-
RP)/ RP] 

x 2

(GP–RP) 
/ RP  طريقة 

 الحساب
81% 

(APR)119%(EAR)
104%(EAR) 86%(APR)  50% 42.8% 21.4% سعر 

 الفائدة
: GP السعر العالمي 
RP :   السعر الحقيقي 
LA : مقدار القرض 

AOB : متوسط الرصيد االفتتاحي =(LA+D)/2D 
D:  العربون 

APR :  النسبة المئوية السنوية للتكلفة 
EAR :ية فعليا النسبة السنو 
IRR : النسبة الداخلية للعائد 

  %119: للمحترفين في مجال التمويل تكون الطريقة األخيرة ھي الحقيقة الكاملةبالنسبة 

  

ولن تكون مخطئا ألن ذلك ھو المكون % 21.4وھكذا يمكنك أن تقول إن سعر الفائدة 
نظر الموازنة الھابطة في كيفية الغير أنك بمجرد أن تبدأ في التساؤل . الصريح لستة أشھر

وإذا استخدم الشخص فائدة سنوية بسيطة . وكيفية تسوية الفائدة السنوية تزداد أسعار الفائدة
، وإذا قام الشخص بالدمج، تصل %81من خالل النسبة المئوية للتكلفة، يكون سعر الفائدة 

  %.119بالفعل إلى ) بناء على النسبة الداخلية للعائد(النسبة المئوية الفعلية 

ومن الممكن أن تكون . سعر الفائدة يمثل جانبا واحدا من المشكلةوبالطبع، فإن مكون 
ت اإلدارية والمصروفات اإلجبارية، المتضمنة في المثال عناصر عدة أخرى مثل المصروفا

  .مذكورة بشكل مستقل بغرض إعالن أسعار فائدة أقل وغيرالسابق، مختفية 

سعار الفائدة تلك، تقدم مواقع أھم عشر مؤسسات للتمويل في أ الشفافيةولتفصيل مشكلة 
  .األصغر في الھند المعلومات التالية عن أسعار الفائدة

 
   سعر الفائدة 

/ سعر الفائدة السنوي الفعلي
  الموازنة المنخفضة

   على أساس بسيط

  )إس.كي.إس(  فائدة بسيطة % 15إلى % 12.5  25.6-30.2%
  سباندانا  لم يكشف عنه  

  شير    23.6%
  باندھان   15.00%- 12.50%  28.13%- 23.60%

  )بي.دي.آر.دي.كي.إس(    %11.25إلى % 11
15% ،18% ،21% &24 +%   )إكس.آي.إس.أيه.بي(  



  إيداع نقدي% 10
  جراما فيديال  لم يكشف عنھا  

  )أيه.دبليو.إس.آي.بي(    20%
  إيكويتاس    %28.5إلى % 27.5

 
 

  .2009أكتوبر تشرين األول  31يارته في موقع على اإلنترنت جرت ز: المصدر

  

 .ولم تكشف اثنتان من عشر عن سعر الفائدة، على األقل على الصفحات التي قام الباحث بزيارتھا

الباقية إلى أسعار الفائدة البسيطة والنسب  الثمانيوأشارت ثالث من مؤسسات التمويل األصغر 
عر الفائدة وتشير واحدة منھما بوجود وتشير اثنتان إلى وجود إيداع مرتبط بس. السنوية

  .مصروفات إدارية أيضا

وأغلب الظن أن المقترضين الفقراء األميين ال يزورون ھذه المواقع على اإلنترنت ويبقى السؤال 
  .بشأن ما يفھمونه عن أسعار الفائدة في اجتماعاتھم المبدئية

  .وسوف يتوسع قسم التوصات التالي في معالجة ھذه النقطة
  

  صيات لتصنيفات األداء االجتماعي كمكون لسعر الفائدةتو - 5
  
  

على المناقشة السابقة، وجدنا أن معدالت أسعار الفائدة والتقاسم بين مدى من أسعار فائدة بناء 
محتملة والشفافية في أسعار الفائدة كلھا عناصر تدخل في إطار تقييم األداء االجتماعي لمؤسسات 

  .التمويل األصغر

فإن أسعار الفائدة في مناطق مختلفة حول العالم ال ) 2009(وآخرون  روزنبرجج وكما يستنت
وفي الوقت نفسه فإن أسعار الفائدة في بلد تؤثر على حركة التمويل . يمكن حقا المقارنة بينھا

  .األصغر على المدى العالمي

  

مع  مويل األصغرأسعار الفائدة لمؤسسة الت مدى تناسب ولذلك نقترح أن يكون أحد القياسات ھو
فإذا كان سعر الفائدة أعلى من المتوسط تحصل . المتوسط في الدولة وكذلك مع المتوسط العالمي

وإذا كانت أسعار الفائدة أقل من المتوسط . مؤسسة التمويل األصغر على تقدير أقل من المتوسط
أكثر ولكي يكون األمر . تحصل مؤسسة التمويل األصغر على تقدير أعلى من المتوسط

ومقدار . موضوعية، يمكن استخدام قياس بسيط مبني على االنحراف المعياري في القيم األخيرة
  .االنحراف المعياري بعيدا عن البلد يعني سعر فائدة مؤسسة التمويل األصغر

وانحراف معياري % 20سعر فائدة  بمعدلعلى سبيل المثال، تعمل مؤسسة تمويل أصغر في بلد 
ي ف، أي أعلى من المتوسط بضع%30وتحصل مؤسسة التمويل األصغر  %.5لسعر الفائدة 



فإذا كانت شركة التقييم تستخدم معيارا من خمس نقاط فسوف تحصل . االنحراف المعياري
  .على ھذا المعامل 0.5= 2-2.5مؤسسة التمويل األصغر على 

، فسوف %10ر الفائدة المعياري العالمي لسع االنحرافبينما كان % 28فإذا كانت أسعار الفائدة 
وفي الدول مرتفعة سعر الفائدة يمكن . لھذا المعامل 2.3=  0.2- 2.5تحصل نفس المؤسسة على 

معاقبة مؤسسات التمويل األصغر مقارنة بمؤسسات التمويل األصغر في الدول ذات سعر الفائدة 
  .لكن ذلك واحد فقط من العوامل في مجال األداء االجتماعي. المنخفض

وإذا كانت الغالبية العظمى من . في البلد االجتماعيةل الثالث ھو احترام وظيفة الرعاية والعام
بما فيه الكفاية لفرض أسقف للربا، ثم يتم تسليط مواطني بلد يساورھم القلق بشأن أسعار الفائدة 

وستعطى مؤسسات التمويل األصغر العاملة في سقف الربا، أو  .الضوء على ھذا العامل أيضا
يموھون جزءا من التكاليف في صورة رسوم أو نفقات إدارية للھروب من سقف لئك الذين أو

وإذا حصلت مؤسسة التمويل األصغر ذات الفائدة . الربا تحصل على صفر أو درجة منخفضة
األقل على خمسة، فمن الممكن أن تحصل مؤسسات التمويل األصغر على درجة بناء على 

  . موقعھا في ھذا الطيف

  

التمويل األصغر ، يمكن أن تعطى مؤسسات  مؤسسات 5تم إعطاء سعر الفائدة أقل من  إذا
في بلد يكون الحد : مثال. التمويل األصغر األخرى عددا من النقاط على موقفھم على ھذا الطيف

قد تكون أصغر نسبة تحصل عليھا أي مؤسسة تمويل أصغر %. 20األقصى فيه لسقف الربا 
على %  12ثم تحصل مؤسسة تمويل أصغر تطلب . سة على خمسةوتحصل ھذه المؤس% 10

4 .2  

وھناك اعتبار رابع، ربما في دول أخرى، بدال من استخدام أسقف للربا الفاحش، من الممكن 
  والمشكلة ھي أن المقرضين يعملون . إجراء مقارنة مع متوسط نسبة الفائدة عند المقرض

  
 

   
   x [20-12)/(20-10)] 5الحساب سيكون 

  
  

ولكن نسب ائتمان المستھلك يمكن أن تحدد . ليست معروفة النسبفي أسواق غير رسمية وھذه 
ومع ظھور مسألة اإلدارة . في أغلب الدول من خالل االستبيانات والمصادر اإلحصائية الحكومية

أحدھا ھو إذا ما كان لمؤسسات التمويل األصغر أن تكون مؤسسات تھدف . تبرز أسئلة ثالث
  .للربح

وأول ھذين . بمؤسسات التمويل األصغر التي ال تھدف للربح يتعلقانواالعتباران اآلخران 
االعتبارين ھو إذا ما كان لحصة من نسبة الفائدة أن تعود على المقترضين على شكل حصة في 

والثاني ھو . رأس المال و، في النھاية، على حصص في األرباح أو ارتفاع في قيمة رأس المال
بين مؤسسات كاننت األرباح أقل إذا كان ھناك عدد أكبر من المنظمات غير الحكومية ما إذا 

وأخيرا مسألة الشفافية في أسعار . التمويل األصغر وإذا كان ذلك يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة
وبينما تمثل الشفافية على مواقع . الفائدة يجب أن تكون من ضمن معايير األداء االجتماعي

. زءا من المسألة، فإن الشفافية الفعلية بالنسبة للمقترض الفقير أكثر أھمية بكثيراالنترنت ج



. ، حتى إذا كان المقترض ال يستطيع قراءتهمكتوبوالمعيار األول ھو إذا ما كان ھناك عقد 
والمعيار الثاني ھو ما إذا كان سعر الفائدة المكتوب في العقد مبنيا على أساس معدالت فائدة ثابتة 

إذا ما كان سعر الفائدة سنوي بينما يمكن أن يكون والمعيار الثالث ھو . على موازنة ھابطة أم
المعيار الرابع ھو ما إذا كانت يمكن الكشف عن الرسوم اإلدارية والودائع اإللزامية كل على 

  .حدة، واستبعادھا من حساب معدل الفائدة أو تضمينھا في سعر الفائدة المعلن عنه

  لبحث المستقبليةأسئلة ا -6

بعضھا مجال قياس األداء االجتماعي لكنھا في الوقت  يتجاوزتطرح ھذه الورقة أسئلة أخرى، 
  .نفسه تنبع من األسئلة األخالقية

إلى درجة الكمال في تحديد أسعار  أخالقياللمرء أن يصل السؤال األول ھو كيف يمكن 
التمويل األصغر والحد األقصى الذي الفائدة بين الحد األدنى الالزم الستمرارية مؤسسة 

  .أسقف الربا الفاحش أو المقرضين أو الربحية المتوقعة من مشروعتسمح به 

غير الحكومية والمانحون  المنظماتوالسؤال الثاني إذا ما كان الموظفون المتطوعون في 
تھدف  يشعرون بالفعل أنھم تعرضوا للخداع عندما تتحول المنظمة غير الحكومية إلى منظمة

  .وھذا سؤال يطرح على متطوعين سابقين ومانحين سابقين. إلى الربح

تنشأ عن خدمات أخرى متضمنة في  المرتفعةوالسؤال الثالث ھو إذا ما كانت أسعار الفائدة 
فھل . ويتضمن ذلك النصيحة االستثمارية أو نفقات التأمين. عرض مؤسسة التمويل األصغر
دمت ھذه الخدمات بشكل منفصل مقابل مصروفات منفصلة؟ تنخفض أسعار الفائدة إذا ما ق

ھل سيستمر اإلقبال على الغطاء التأميني؟ ھل يجبرھم الجمع بين الخدمات على تلقي خدمات 
  ال يرغبون بھا؟

. الورقة تتعلق بعنصر واحد في معايير األداء االجتماعي ھذهأخيرة، ليتذكر القارئ أن وككلمة 
الفرعية، ن يعطى ألسعار الفائدة في المجموعة بأكملھا وفي المجموعة أما االھتمام الذي يجب أ

ومقدار االھتمام بالعناصر المختلفة التي تمت مناقشتھا سابقا ھي أمر مختلف على األرجح 
  .سيتراوح بين كل وكالة تقييم وأخرى حتى يتم التفكير في معايير أمثل
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