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 األمريكية بالواليات المتحدة جرامين مؤسسة بين مشتركة ملكية ذات ، المسئولية محدودة شركة جميل –
 .“األصغر خالل التمويل من العربية المنطقة في الفقر تقليل ھدفھا جميل اللطيف عبد ومجموعة

“This document was translated by Sanabel, the Microfinance Network of Arab 
Countries, Inc., with support from Grameen-Jameel, a social business jointly 
owned by ALJ Foundation and Grameen Foundation to alleviate poverty in the 
Arab region through microfinance.” 

 
 
 - ھاندلسينجنير"في برنامج  ھيلينا ماريز ھي طالبة ماجستير في مدرسة سولفاي للتجارة واالقتصاد ببروكسل،: معلومات عن المؤلفين 2

في موضوع إدارة المخاطر في مؤسسات التمويل األصغر  her dissertation، وتكتب "دراسة ماجستير اختيارية في العلوم اإلدارية
ة وماتياس شميت ھو أستاذ للمالية في كلية بروكسل لالقتصاد واإلدارة، وفي جامع. ماتياس شميت. تحت إشراف البروفسور، الدكتور

ونود تقديم الشكر إلى بينوا ديفاليه على . ، وھو أستاذ منتسب في مركز دراسات إيميلي بيرنھايم بالجامعة)بلجيكا(بروكسل الحرة 
  .ونقدم الشكر الخاص آلنا كالجارو على مراجعتھا للنص. مساعدته وإرشاده في تنظيم عملية المحاكاة

 



  
  

  

 تصدير

لمؤسسات التمويل األصغر  نوعھا التي تحلل مخاطر االئتمان بالنسبة ھذه الدراسة ھي األولى من
القروض لمؤسسة تمويل أصغر مغربية رائدة، من ناحية عدد الزبائن الذين تقدم  بناء على محفظة

 ويتيح لنا ذلك العمل بمجموعة بيانات ملكية. لھم الخدمة وكذلك من ناحية حجم المحفظة المؤسسة
كثافة  االختزال، نقدر دالةوباستخدام أسلوب . 2007و 1997عقدا صدر بين عام  1144770لعدد 

ت القيمة المخاطر بھا لمحفظة قروض مقدمة إلى زبون وزبونة من زبائن احتمال الخسائر وإجراءا
وتظھر النتائج أن نسب الخسارة أعلى بالنسبة للزبائن من الذكور . التمويل األصغر بشكل منفصل

ونرى أن ھذا . في المئة 99،99و 95عنھا في الزبائن من اإلناث، وكالھما في شريحة بين 
االختالف يرجع إلى االحتمالية األقل للتعثر لدى الزبائن من النساء، بينما نسب االستعادة متساوية 

كما نقوم بتحليل آثار التنوع، حيث نتوصل إلى أن نسبة المخاطر المتنوعة أكبر . بين الذكور واإلناث
نساء عنھا في محافظ القروض المقدمة إلى بالنسبة لمحافظ القروض المقدمة إلى الزبائن من ال

في المئة تبقى أقل  99،9وأخيرا، نظھر أن متطلبات رأس المال المقررة بنسبة . الزبائن من الذكور
، وھو ما يفتح اآلفاق أمام معالجة خاصة للتمويل األصغر إذا أصبح 2تطلبتھا اتفاقيات بازل من تلك التي 

  .عالتنظيم المالي منطبقا على القطا
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   ما الفارق الذي يحدثه النوع؟: التمويل األصغر تحليل مخاطر االئتمان في

  مقدمة. 1

ر رسمي إلى صناعة شبه ناضجة خالل العقدين الماضيين، تطور التمويل األصغر من قطاع غي
وبدأت مؤسسات التمويل األصغر في مواجھة بعض التحديات الرئيسية من بنوك التجزئة . ومحترفة

العادية، وتتمثل ھذه التحديات في التعامل مع المنافسة، وتقديم خدمات جيدة بسعر منخفض ومراقبة 
ؤسسات التمويل األصغر كبيرة أو وتكتسب النقطة األخيرة أھمية خاصة عندما تصبح م. المخاطر

لكن تحليل المخاطر وتوزيع الخسارة لمحافظ قروض التمويل األصغر لم . تبدأ في تلقي المدخرات
  .يحظيا بالدراسة والبحث الكافيين

وأحد الموضوعات ذات الصلة بھذا األمر ھو فكرة أن النساء لديھم سجالت أفضل من الرجال، وھو ما يشرحه 
بكميات كبيرة من وال توجد حتى اآلن دراسات ). 183صفحة  2005(ال أرمينداريز ومردوخ على سبيل المث

مستثمرا صغيرا  358وتتضمن الدراسات على البيانات الضئيلة بحثا بين . البيانات تجد الدليل على ھذه الفرضية
 1995وخليلي وخان، خاندكر (تقرير عن بنك جرامين يتوصل و). 2001(في جواتيماال أجراه كيفان وفايديك 

  .3إلى أن الرجال أكثر عرضة للتعثر من النساء) 76صفحة 

ب توزيع الخسارة على محفظتي ونستخدم عينة ضخمة البيانات على مدار حيز زمني من عشر سنوات لحسا
. قروض، تتكون إحداھن من قروض منحت لزبائن من الرجال، وتضم األخرى قروضا منحت لزبائن من النساء

ليتل - وكاليم والكور) 1998(توزيعات الخسارة بأسلوب إلعادة التعيين يشبه ذلك الذي استخدمه كاري وتحسب 
في محافظ دين خاصة، وفي محافظ قروض رھن عقاري وفي لتقدير مخاطر االئتمان ) 2004(وشميت ) 2004(

على محافظ قروض  وعلى حد معرفتنا، فھذه أول دراسة تطبق ھذا األسلوب. على التوالي leasingصناعة 
ومن الممكن أن تستخدم نتائجنا في إظھار الفارق بين مخاطر االئتمان للقروض الممنوحة . التمويل األصغر

مع تلك التي توصل  كما أننا نقارن توزيعات الخسارة المتحققة. للزبائن من النساء في مقابل الزبائن من الرجال
خاصة، وذلك من أجل مناقشة مستوى مخاطر االئتمان للتمويل بالنسبة لمحافظ الدين ال) 1998(إليھا كاري 

  .األصغر مقارنة ببنوك األفراد

ثم نناقش بالتفصيل مجموعة البيانات المستخدمة في الدراسة . يشرح المنھج المتبعوالقسم التالي من ھذه الدراسة 
رنة بين متطلبات رأس المال النابعة من ويتكون القسم الخامس من مناقشة للنتائج تتبعه مقا. تتبعھا نتائج تحليلنا

وفي القسم األخير نلقي الضوء على االستنتاجات . 2النموذج الداخلي المقترح والمتطلبات النابعة من اتفاقية بازل 
  .المستخلصة من تحليلنا

  

  المنھج . 2

  قياس احتمالية التعثر 2.1

  .في السداد في وقت بين إصدار القرض وتاريخ استحقاقهتعًرف احتمالية التعثر بأنھا احتمالية تعثر تعاقد القرض 

ويقال إن التعاقد متعثر عندما يلغي المقرض من جانب واحد االتفاق ألن المقترض لم يدفع واحدا من األقساط 
وتعرف مؤسسة التمويل األصغر المعنية تعثر التعاقد عندما ال يتحقق سداد قسط أو أكثر لمدة . المستحقة أو أكثر

أو " مكتمل"أو " نشط"وفي قاعدة البيانات تحصل التعاقدات على تصنيف . وما بعد موعد استحقاقهي 30
وفي التعاقدات التي ال يفي فيھا الزبون بأقساط معينة لكنه يتمكن من سداد المبلغ بالكامل فيما بعد، يكون ". متعثر"

تي تتم تسوية أقساطھا في المواعيد المقررة وتلك الال يمكننا التفرقة بين التعاقدات  وبالتالي". مكتمل"التصنيف 
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وعلى ذلك نعتبر كل التعاقدات من ھذا التصنيف . يؤجل سداد واحد من أقساطھا أو أكثر ليسدد فيما بعدالتي 
  .بمعنى أنھا تمت بشكل مرض" مكتمل"

  قياس الخسارة مع الوضع في االعتبار نسب التعثر واالستعادة 2.2

رأس المال التي لم تسدد خالل ثالثين يوما االعتبار التعثر تقاس بأنھا مجموع كل أقساط  الخسارة مع الوضع في
ونسبة الخسارة لمحفظة . 4،5مطروحا منھا األقساط التي تم سدادھا بالفعل مقسوما على إجمالي المبلغ الممنوح

ونسبة استرجاع تعاقد . حفرعية ما ھي مجموع كل الخسارة المتحققة مقسوما على إجمالي مبلغ القرض الممنو
  .مطروحا منه خسارة تعثر ما 1متعثر تساوي 

  حساب توزيع الخسارة بطريقة إعادة المعاينة  2.3

تقسم عينة البيانات فرعيا إلى محفظة فرعية واحدة من القروض الممنوحة لزبائن من الذكور، وأخرى للقروض 
خسارة حينئذ بتقنية إعادة المعاينة غير القياسية، على غرار ثم يتم تقدير توزيعات ال. الممنوحة لزبائن من النساء

وھذه التقنية . في تقدير خسارات االئتمان في محافظ الدين الخاصة) 1998(الطريقة التي استخدمھا كاري 
تختلف إعادة المعاينة عن ") 1صفحة  1993(وكما شرح موني ودوفال ". إعادة المعاينة"معروفة أيضا باسم 

قياسي التقليدي من ناحية أنھا تستخدم عددا كبيرا من عمليات الحاسوب المتكررة في تقدير شكل توزيع المنھج ال
وميزة استخدام أسلوب إعادة المعاينة ". العينات اإلحصائية بديال لالفتراضات التوزيعية القوية والصيغ التحليلية

عملية  1الشكل ويمثل . ياسية يجب أن تجرىحقيقة أن االفتراضات القأو إعادة فحص العينات لذلك تكمن في 
  .إعادة المعاينة لتقدير توزيعات الخسارة

  6عملية إعادة المعاينة لتقدير توزيعات الخسارة: 1الشكل 

  

من القروض الممنوحة خالل فترة من الوقت  nتتكون العملية األساسية من االختيار العشوائي، مع التبديل، لمحفظة 
والعينة الربع سنوية يمكن أن تفسر كعينة من التمثيل . 7ثالثة أشھر في حالتنا: يا، على سبيل المثاليتم اختيارھا عشوائ

وعندما يتعادل قرض غير . للظروف االقتصادية الكلية المحتملة التي تؤثر على عنصر المخاطرةاألفضل المتاح 
ضا متعثرا تكون الخسارة المصاحبة ھي متعثر، تكون الخسارة المصاحبة صفرا، بينما عندما تختار العملية قر

المبالغ وعن طريق قسمة مجموع كافة الخسارات على مجموع . الخسارة مع اعتبار التعثر كما تم التوضيح أعاله
وتكرر ھذه العملية خمسين ألف . الممنوحة، ونحصل على نسبة الخسارة من ھذه العملية لھذه العينة المعادة بالتحديد

والخطوة . خمسين ألف نسبة خسارة مرتبطةوبالتالي ل على خمسين ألف عينة معاد معاينتھا مرة من أجل الحصو

                                                 
 .المؤسسة ال تحصل فوائد مقدما 4
 .التكاليف اإلدارية لتحصيل األقساط المتأخرة ال تؤخذ في االعتبار في ھذا التحليل 5
 ).13، صفحة 1997. (معدل عن إفرون، بي وتبشيراني، ر 6
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من أجل % 99،99و% 99،9و% 99،5و% 95األخيرة ھي حساب متوسط نسبة الخسارة والنسبة المئوية عند 
  .القيمة المخاطر بھا عند كل نسبة على التواليالحصول على 

، نتفادى التقليل )nأي أوال سحب ربع سنة ثم محفظة من قروض (المرحلتين وعن طريق القيام بإجراء السحب في 
وإال قاد الخلط بين تجارب التعثر من فترات مختلفة إلى خليط مخادع من العوامل المنھجية . من نسب الخسارة الدنيا

  .الكامنة وبالتالي إلى التنوع المفرط
  البيانات . 3

  العينة  3.1
وھذه . مؤسسة المغربية للتمويل األصغرن القروض الممنوحة لمجموعات من ن مجموعة متتكون قاعدة بياناتنا م

المؤسسة ھي واحدة من مؤسسات التمويل األصغر الرائدة في المغرب، سواء من ناحية عدد الزبائن الذين يحصلون 
ھدت نسبة نمو ، وش1997المؤسسة عام وتأسست . على خدماتھا أو من ناحية حجم محفظة القروض الخاصة بھا

  . 2007و 1997بما فيھا عامي  2007و 1997بين عامي % 71،83سنوي مجمعة وصلت إلى 
، وتشمل فترات سداد 8يورو 2692إلى  44وتتباين المبالغ بين . وكل القروض تستحق بين ثالثة وثمانية عشر شھرا

م كل زبون كود العميل الخاص وعندما تتم الموافقة على القروض، يتسل. بين أسبوعيا وكل أسبوعين وشھريا
ولھذا . ومعلومات مفصلة عن العميل وعن الطريقة التي يعامل بھا قرضه بشكل فردي في قاعدة بيانات المؤسسة
وتتضمن . السبب نعتبر القرض لزبون واحد عقدا واحدا، وبالتالي تمثل كل مجموعة واحدة أربعة أو خمسة عقود

وتتكون الفئة األولى . ق بالقروض الممنوحة، وھي معلومات تنتمي إلى ثالث فئاتقاعدة البيانات معلومات مفصلة تتعل
وتتضمن . من تفاصيل الزبون مثل الكود الخاص به ونوع العميل وعمره والقطاع الذي ينتمي إليه مشروعه األصغر

اق القرض ومبلغ وفترات متغيرات القرض المسبقة، وھي تاريخ إنشاء العقد، والمبلغ الممنوح، واستحقالفئة الثانية 
وھي كافة األقساط الفعلية والمبالغ وتجمع الفئة الثالثة المتغيرات التالية على منح القرض . سداد األقساط المتوقعة

  .المتبقية لم تسدد والموقف النھائي للعقد
ن من يونيو والثالثي 1997قرضا قد منحوا بين األول من يناير كانون الثاني  1657765أن  1ويظھر الجدول 

عقود،  1353905، والتي تمثل 1997ونعيد تقسيم ھذه المحفظة إلى الشرائح التي بدأت عام . 2007حزيران 
، 1997ويركز تحليلنا على ھذه الشرائح التي بدأت في . عقدا 303860، والتي تمثل 2004والشرائح النشطة منذ 
تحليل يجب أن يجري على العقود المنتھية وحدھا، نستبعد لن ال. ببيانات كافية عن فترة طويلةوذلك من أجل العمل 

وإضافة إلى ذلك قررنا تحديد مجالنا بھذه . 2007كافة القروض التي ما زالت نشطة في الثالثين من يونيو حزيران 
عنا ويد. من كل العقود في قاعدة البيانات% 99،5يوما، والتي تمثل ما يزيد على  360و 175العقود التي تستحق بين 

  .قرضا 1144770ذلك وبين أيدينا عينة من 
  

  عدد القروض الممنوحة : 1الجدول 
القروض الممنوحة في   المجموع   

2004   
القروض الممنوحة في 

1997  
بين التي تستحق 

  يوما 360و 175
  1142564  1148047  92052  1240099  مكتملة 
  2206  2323  36  2359  متعثرة
  /  203535  211772  415307  نشطة 

  1144770  1353905  303860  1657765  المجموع
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اإلحصاء الوصفية 3.2  

ويقدم الجانب أ توزيع التكرار بنوع الزبون وتاريخ إصدار . 2تظھر اإلحصاء الوصفية للعينة بين يدينا في الجدول 
د العقود في عينتنا مقارنة بالعدد ويشير الجانب ج إلى عد. ويظھر الجانب ب توزيع التكرار بالمبلغ الممنوح. العقد

.2007و 1997اإلجمالي للقروض الممنوحة بين   
 

2007و 1997عقدا مكتمال أصدروا بين  1144770اإلحصاء الوصفية لعينة من : 2الجدول   
 

توزيع التكرار بنوع الزبون وتاريخ إصدار عقد القرض: الجانب أ  
النسبة المئوية   عدد القروض   تاريخ اإلصدار

  جموعللم
  النسبة المجمعة 

      المجموع   رجال   نساء   
1997   272  1053  1325  0،12%  0،12%  
1998  4967  5048  10015  0،87%  0،99%  
1999  17609  14986  32595  2،85%  3،84%  
2000  32177  27533  59710  5،22%  9،05%  
2001  52214  40636  92850  8،11%  17،16%  
2002  68473  46832  115305  10،07%  27،24%  
2003  87446  58613  146059  12،76%  40،00%  
2004  121497  91725  213222  18،63%  58،62%  
2005  161776  158621  320397  27،99%  86،61%  
2006  90411  62839  153250  13،39%  100%  
2007  11  31  42  0،00%  100%  

  %100  %100  1144770  507917  636853  المجموع 
  

  بالمبالغ الممنوحة توزيع التكرار : الجانب ب
  النسبة المئوية المجمعة  النسبة المئوية للمجموع  عدد القروض   المبلغ باليورو
  %2،82  %2،82  32265  100من صفر إلى 

  %21،39  %18،57  212566  200إلى  101من 
  %48،05  %26،66  305217  300إلى  201من 
  %66،45  %18،40  210663  400إلى  301من 
  %88،01  %21،56  246855  500إلى  401من 
  %99،34  %11،32  129623  1000إلى  501من 
  %100،00  %0،66  7581  3000إلى  1001من 

  314: المتوسط                    344: الوسط         2692: الحد األقصى              44: الحد األدنى
  

  مؤسسة التمويل األصغر نسبة القروض في العينة مقارنة بعدد القروض التي أصدرتھا: الجانب ج
 النسبة المئوية   تاريخ اإلصدار 

1997  70،48%  
1998  99،16%  
1999  99،25%  
2000  99،56%  
2001  99،78%  
2002  99،90%  
2003  99،94%  
2004  99،97%  
2005  99،43%  
2006  57،73%  
2007  0،04%  



النتائج . 4  
األفواج 4.1  

فرعية من القروض المصدرة إلى زبائن من النساء ومحفظة فرعية أخرى  نقوم بتجميع كل عقود عينتنا إلى محفظة
وألننا نقوم بتحليل القروض قصيرة األجل ذات فترات االستحقاق التي . من القروض الممنوحة إلى زبائن من الرجال

فوج من كل  يوما، نقوم بإعادة تقسيم عينتنا إلى أفواج كل منھا ربع سنة، حيث يتكون كل 360و 175تتراوح بين 
ومن الممكن حساب توزيعات . القروض في المحفظة الفرعية الصادرة بين بداية ونھاية تاريخ ھذا الربع بالتحديد

لسحب العقود بإجراء المحاكاة وعليه فإننا نسمح . الخسارة لمحفظة قروض فرعية فقط إذا توافرت كافة بيانات فوج ما
.2006لثاني من عام وحتى الربع ا 1997من الربع الثالث لعام   

توزيع الخسارة  4.2  
تعاقد لزبائن من اإلناث والذكور  5000إحصائيات ملخصة بشأن توزيعات الخسارة بالنسبة لمحافظ  3يقدم الجدول 
ويقع المتوسط المتوقع أعلى بالنسبة . إجراء خمسين ألف عملية تبديلويتم استنباط النتائج عن طريق . على التوالي
% 99،99ونسبة الخسارة عن النسبة المئوية %. 0،20مقابل % 0،04: عنھا للزبائن من النساءلرجال للزبائن من ا

نسب الخسارة عند الطرف األدنى ھي األخرى أعلى بالنسبة لشريحة بما يظھر أن % 1،48مقابل % 0،42ي ھ
ان توزيع الخسارة بالنسبة ، اللذين يعرض4و 3كما يتضح الفارق أيضا بالشكلين . الرجال عنھا في شريحة النساء

.تعاقد على التوالي 5000للزبائن من النساء والزبائن من الرجال في محافظ   
فيمكننا أيضا أن نستنتج أن مؤسسات التمويل % 2تبقى تحت  99،99ولما كانت نسب الخسارة عند النسبة المئوية 

. فيما يتعلق بمخاطر االئتمان األصغر الكبيرة والتي تتمتع بإدارة جيدة تتصرف مثل بنوك التجزئة  
ويشبه توزيع الخسارة بالنسبة لشريحة اإلناث توزيع الخسارة لواحد من تصنيف أأأ إلى أ للقروض الخاصة التي 

.أسسھا كاري، بينما تحقق شريحة الرجال توزيع خسارة مماثلة للدين الخاص المصنف ب ب ب  
  

  )تبديل 50000(الخسارة ملخص اإلحصائيات بشأن توزيعات نسبة : 3الجدول 
  نسب خسارة المحفظة المحاكاة عند نسبة التوزيع المئوية    

  99،99  99،9  99،5  95  الوسط
  %0،42  %0،38  %0،30  %0،15 %0،04  الزبائن من النساء
  %1،48  %1،38  %1،22  %0،95 %0،20  الزبائن من الرجال

  
  ) عقد 5000محفظة مكونة من (توزيع الخسارة لشريحة اإلناث : 3الشكل 
  ) عقد 5000محفظة مكونة من (توزيع الخسارة لشريحة الذكور : 4الشكل 

  
  

  
  
  

  نسب التعثر ونسب االسترداد الملحوظة  4.3
. ال يعني انخفاض النسبة بالضرورة انخفاض خسارة المحفظة بالنسبة للمؤسسة ألن نسب االسترداد قد تتباين

) أي واحد مطروحا منه نسبة االسترداد(وشدة الخسارة ) نسب التعثر أي(كيف أن تكرار التعثر  2ويبين الشكل 
 .يحددان معا خسارات االئتمان

  إطار عمل قياس مخاطر االئتمان: 2الشكل



  
  

ونود أن نحدد ما إذا كان االختالف في توزيعات الخسارة راجعا إلى االختالف في احتمالية التعثر أم إلى االختالف في الخسارة مع 
ويتم تحليل نسب التعثر . ومن أجل عمل ذلك، ننظر إلى نسب التعثر واالسترداد الملحوظة في العينة بين أيدينا. أم إلى كليھما التعثر

بأنھا كل القروض المتعثرة التي صدرت خالل لفوج محدد تحدد نسبة التعثر . 4بالفوج وبالنوع، وتظھر اإلحصاء الوصفية في الجدول 
  .كل القروض المصدرة خالل نفس الربع من السنةربع السنة مقسوما على 

  
  اإلحصاء الوصفية لنسب التعثر الملحوظة: 4الجدول 

  

  المجموع   الرجال   النساء   
  %0،00  %0،00  %0،00  المتوسط 

  %0،04  %0،09  %0،00  الحد األدنى 
  %0،09  %0،18  %0،09  الربع األول 

  %0،21  %0،43  %0،12  الوسط 
  %2،82  %4،21  %0،38  الربع الثالث 

  %0،25  %0،50  %0،09  الحد األقصى 
  %0،51  %0،86  %0،10  االنحراف المعياري 

  
تكشف األرقام عن انخفاض احتمالية التعثر بالنسبة للزبائن من النساء مقارنة باحتمالية التعثر بالنسبة للزبائن من 

  .ظروف التعسرھو الحال تحت  كمال خالل الفترة محل الدراسة، سيان في ذلك بالنسبة للمتوسط الرجا
  .اإلحصائيات الوصفية بشأن نسب االسترداد عند الزبائن من النساء وعند الزبائن من الرجال 5ويقدم الجدول 

لشريحة الزبائن من اإلناث ولشريحة الزبائن من الذكور على توزيع نسبة االسترداد  6و 5ويرسم الجدوالن 
ريحتين مزدوج الحال حيث يقع حال عند نسبة االسترداد صفر في المئة، ويكون التوزيع بالنسبة للش. التوالي

وتكشف األرقام عن أن نسب االسترداد في الشريحتين %. 100و 90عند نسب االسترداد بين  وحالة أصغر
  . متشابھة جدا

ثر في ويكشف تحليلنا لنسب التعثر في السداد ونسب االسترداد الملحوظة في العينة عن انخفاض نسب التع
. شريحة الزبائن من النساء عنھا في شريحة الزبائن من الرجال، بينما كانت نسب االسترداد متساوية التوزيع

وبناء على ذلك نستنتج أن نسب الخسارة األدنى عند النسب المئوية المختلفة لشريحة اإلناث ترجع بشكل كبير إلى 
  .انخفاض احتمالية التعثر

  
  بنوع العميل  نسب االسترداد: 5الجدول 

  الرجال   النساء   
  )بالمئة من مبلغ القرض(نسبة االسترداد  ) بالمئة من مبلغ القرض(نسبة االسترداد   

  %0  %0  الوسط 
  %23،91  %23،85  المتوسط 

  %32،39  %31،67  االنحراف المعياري
  

  توزيع نسبة االسترداد بالنسبة لشريحة الرجال: 5الشكل 
  السترداد بالنسبة لشريحة النساءتوزيع نسبة ا: 6الشكل 

  



  
  
  المناقشة . 5

  العينة  انحياز 5.1
غير أن، . تقوم تقنية إعادة المعاينة على افتراض أن العينة التي تسحب منھا المحافظ المحاكاة ممثلة لكافة السكان

ربع الثالث لعام تحليلنا يقوم على محفظة من العقود تخص مؤسسة تمويل أصغر واحدة صدرت كل عقودھا بين ال
وكذلك فإن . ويشير ذلك إلى أن محاكاتنا تمت على مجال محدود من البيانات. 2006والربع الثاني لعام  1997

سحب أي ربع بعينه متساو في االحتمالية، وھو ما يعني أن نسب الخسارة من الممكن أن تكون مقدرة بأقل أو 
يدة والسيئة في عينتنا أصغر وأكبر على التوالي من نسبة الفترات بأكثر من الحقيقة إذا ما كانت نسبة الفترات الج

والبيانات . والمفھوم األول صعب في التغلب عليه. الجيدة مقابل الفترات السيئة على مدى فترة زمنية طويلة
 الموزعة على فترات زمنية طويلة أمر نادر الحدوث في صناعة التمويل األصغر حيث أن تطور الصناعة بأكمله

كما أن مؤسسات التمويل األصغر الصغيرة تعمل تحت ظروف أقل من المثالية، . جرى بأكمله في فترة قريبة
وأحد طرق فھم ھذا الشكل من انحياز . بشكل كفءبيانات تاريخية وربما ال تتوافر لھا الموارد الالزمة لتخزين 

وبناء على نتائج توزيع الخسارة بالنسبة . يدينا العينة ھو النظر إلى أسوأ الفروض المتضمنة في مدى البيانات بين
بالنسبة  2006وحتى الربع األول من عام  2004عقد، نتبين فترة سيئة من الربع األول لعام  5000لمحافظ 

وكانت محفظة القروض بالنسبة للزبائن من الرجال في أدنى مستويات أدائھا من الربع الثالث . للزبائن من النساء
  . 1999تى الربع األول من عام وح 1997لعام 

 1997والربع الثالث من عام  2006الربع األول من عام : ونقوم أيضا بعزل الفترة األسوأ لكل من الشريحتين
أن  6وتظھر النتائج الملخصة في الجدول . بالنسبة للزبائن من النساء وبالنسبة للزبائن من الرجال على التوالي

مئوية تتشابه في كل  99،9كل كبير، لكن النسبة المئوية لتوزيع الخسارة عند نسبة تتباين بشالخسارة المتوسطة 
ويرجح ذلك أن تكون المخاطرة المرتبطة بمحافظ القروض الصغيرة في طبيعتھا فقھية أكثر . فترة جرت دراستھا

تقدير أعلى أو أقل  وكذلك، ألن نسب الخسارة األدنى ال تتباين بشكل كبير، نحن على ثقة بأن أي. منھا منھجية
  .لكل ربع سنوي سيكون ضئيالمما يجب لنسب الخسارة بسبب تساوي االحتمالية 

  توزيعات نسبة الخسارة بسحب إعادة المعاينة الناتج عن الدورات التجارية المختلفة: 6الجدول 
  

عدد العقود   الزبائن من النساء
في 

  المحفظة

  نسب الخسارة في المحفظة المحاكاة
  عند نسبة خسارة مئوية    المستخدمة األفواج

  99.99  99.9  99.5  95  الوسط 
 %0.42 %0.38 %0.30 %0.15  %0.04  5000  الكل 

 2004الربع األول من عام : الفترة السيئة
  2006إلى الربع األول من عام 

5000  0.09%  0.24% 0.37% 0.41% 0.47% 

الربع األول من عام : الحالة األسوأ
2006  

5000  0.18%  0.33% 0.43% 0.49% 0.54% 

  
عدد العقود   الزبائن من الرجال

في 
  المحفظة

  نسب الخسارة في المحفظة المحاكاة
  عند نسبة خسارة مئوية    األفواج المستخدمة

  99.99  99.9  99.5  95  الوسط 
 %1.48 %1.38 %1.22 %0.95  %0.20  5000  الكل 

الربع الثالث من عام : الفترة السيئة
  1999إلى الربع األول من عام  1997

5000  0.74%  1.17% 1.38% 1.38% 1.48% 

الربع الثالث من عام : الحالة األسوأ
1997  

5000  1.13%  1.32% 1.42% 1.48% 1.56% 

 



حجم وتنوع المحفظة 5.2  
النسبة وب. لمحافظ القروض متزايدة الحجملدراسة الصلة بين حجم المحفظة وتنوعھا، نجري عملية إعادة معاينة 

ومع . 7للشريحتين، فإن متوسط الخسارة المتوقعة يبقى عند نفس المستوى، كما يمكن أن يظھر بوضوح في الجدول 
قد من وتصور محفظة تضم عشرين ألف ع. ذلك فلزيادة حجم المحفظة أثر على نسب الخسارة في الطرف األدنى

 500بزيادة بين ثلث وربع عن محفظة صغيرة تضم في المئة  99.99و 99.9شريحة النساء نسب الخسارة عند نسبة 
وعلى ذلك يكون أثر التنوع أكبر في شريحة . وبالنسبة للمحافظ من شريحة الذكور تكون النسبة نحو الثلثين. عقد

اإلناث عنه في شريحة الذكور، ويشير ذلك إلى أن نسبة المخاطر المتنوعة في المخاطرة ككل أكبر بالنسبة لمحافظ 
.لممنوحة لزبائن من اإلناث عنھا في محافظ القروض الممنوحة لزبائن من الذكورالقروض ا  

)ألف إعادة للعينات 50(إحصائيات ملخصة لتوزيعات نسبة الخسارة ألحجام المحفظة المتزايدة : 7الجدول   
نسب خسارة المحفظة المحاكاة    الزبائن من النساء

 قود في المحفظةعدد الع  عند توزيع خسارة بالنسبة المئوية
 الوسط 95 99.5 99.9 99.99

1.26% 0.85% 0.58% 0.20% 0.04% 500 
1.07% 0.62% 0.44%   0.17% 0.04% 1000 
0.42% 0.38% 0.30%   0.15% 0.04% 5000 
0.38% 0.34% 0.27% 0.14% 0.04% 7500 
0.36% 0.31% 0.27% 0.14% 0.04% 10000 
0.31% 0.29% 0.24% 0.14% 0.04% 15000 
0.30% 0.27% 0.24%   0.15% 0.04% 20000 

نسب خسارة المحفظة المحاكاة     الزبائن من الرجال
 عدد العقود في المحفظة  عند توزيع خسارة بالنسبة المئوية

 الوسط 95 99.5 99.9 99.99
1.92% 1.79% 1.55% 1.04% 0.20% 500 
1.82% 1.66% 1.37% 0.99% 0.20% 1000 
1.48% 1.38% 1.22% 0.95% 0.20% 5000 
1.41% 1.33% 1.22% 0.94% 0.20% 7500 
1.38% 1.31% 1.21% 0.93% 0.20% 10000 
1.31% 1.27% 1.19% 0.93% 0.20% 15000 
1.30% 1.25% 1.17% 0.92% 0.20% 20000 

 
 
 

موضوعات قاعدة البيانات  5.3  
وال . محاكاةقروض التمويل األصغر بناء على محافظ توزيعات الخسارة لمجموعة من بھذه الدراسة نقوم بتحليل 

تقبل مؤسسة التمويل األصغر التي نقوم بدراسة حالتھا السداد الجزئي، مثال ما إذا كان عضو بالمجموعة غير 
ومن ثم تعتبر المجموعة بأكملھا متعثرة في سداد بالسداد قادر على سداد قرضه فال يسمح لبقية أعضاء المجموعة 

مبالغ أكبر من القروض أو إلى قروض فردية، من المھم أال يكون ھناك تعثر في من أجل الترقي إلى و. قرضھا
ضغوطا على األعضاء الذين يعانون من ومن أجل ھذا السبب يمكن أن يضع أعضاء المجموعة . قروض سابقة

دا في مجموعة يذھب وھكذا فإن أثر كون المقترض فر. صعوبات كي يستمروا في السداد حتى ال يحدث التعثر
ففي بعض األحيان يتعثر المقترض ألن أحد أفراد مجموعته قد تعثر، وفي أحيان أخرى ال يتعثر : في اتجاھين

وعلى الرغم أن المنتج . مقترض يعاني من صعوبات في السداد ألن مجموعته قد ضغطت عليه لحثه على السداد
لذا ففي . ة البيانات تعامل معاملة فردية بكل زبون منفرداالذي ندرسه ھو اإلقراض الجماعي، فالقروض في قاعد

ويعني ذلك أن عملية المحاكاة التي نقوم بھا قد تسحب . عقدا واحداتحليلنا نعتبر القرض الممنوح لزبون واحد 
وبإجراء ذلك، ربما تكون خسائر بعض المحافظ . عقدا دون أن تسحب العقود األخرى التي تنتمي لنفس المجموعة

.تي تمت محاكاتھا مقدرة بأعلى أو أقل من حقيقتھا ألننا ال نضع أثر المجموعة في االعتبارال  
متطلبات رأس المال النابعة من النموذج الداخلي المقترح ومتطلبات رأس المال النابعة من المقارنة بين . 6

 اتفاقية بازل
 

  لتجزئةلتعرض ا 2نظرة عامة على المناھج التي اقترحتھا لجنة بازل 6.1
في يونيو  2، ما يعرف باتفاقية بازل 9نشرت لجنة بازل، وھي مجموعة عمل لإلشراف الدولي على العمل المصرفي

والھدف ھو طرح عدد من المناھج التي . رأس المال وجه إلنشاء إطار عمل مراجعة تالؤمبت 2004حزيران 
                                                 

لجنة بازل لإلشراف المصرفي تتكون من البنوك المركزية والسلطات التنظيمية للعمل المصرفي الممثلة لكل من بلجيكا وكندا وفرنسا  9
 .وألمانيا وايطاليا واليابان ولوكسمبرج وھولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية



، مع الحفاظ في الوقت نفسه على 1988في  تتمتع بالشمولية والحساسية األكبر للمخاطر عن االتفاق الصادر
بشكل رئيسي على " الموحد"ويرتكز المنھج . المستوى العام لرأس المال الذي تفرضه السلطات التنظيمية

تعيين ووفقا للتناول الموحد، فإن . رأس المال ير حجم المخاطر فيما يتعلق بتالؤمتقييمات االئتمان الخارجية لتقد
يكون رأس المال  %)8في % 75مثال % (6كذلك، %. 75ة التجزئة لنسبة مخاطرة التعرض المؤھل لمحفظ

  .التنظيمي مطلوبا عند التعامل مع محافظ قروض التجزئة
لكن %. 99.99عند مستوى ثقة  10وترتكز المناھج المبنية على التقييم الداخلي على قياس الخسارة اإلجمالية

مال للخسائر غير المتوقعة فقط، وتعامل الخسائر المتوقعة بشكل معادلة وزن المخاطرة تنتج متطلبات رأس ال
كدالة ) لكل يورو من األصول( Kوبالنسبة  لتعرض التجزئة، يتشكل عامل متطلبات رأس المال . منفصل

  .(R)وارتباط العائد على األصول  (PD)واحتمالية التعثر  (LGD) مع اعتبار التعثرللخسارة 
 

 
 

 حيث 
- N(x) وتشير  التراكمي للمتغير العشوائي القياسي العاديالتوزيع  دالة تشير إلىN-1(x)  إلى معكوس دالة

  %).99.9مستوى الثقة عند (التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي القياسي العادي 
- LGD اعتبار التعثر ھي الخسارة مع. 
- PD  11%0.03ھي احتمالية التعثر والحد األدنى الحتمالية التعثر ھو 
على أنه " تعرضات التجزئة األخرى"ط العائد على األصول بالنسبة لارتباتعريف  2اتفاقية بازل تفرض  -

 %:16و% 3دالة محدبة منخفضة الحتمالية التعثر وتتخذ قيما بين 
 

  
مقسومة على  Kونسبة وزن المخاطر ھي  (EAD)مضروبا في التعرض عند التعثر  Kرأس المال المطلوب ھو 

8.%  
 

ومتطلبات رأس المال النابعة من النابعة من النموذج الداخلي المقترح بين متطلبات رأس المال  مقارنة 6.2
.المتطلبات المبنية على التقييم الداخلي لرأس المال  

أقل من الخسائر (في المئة  99.9مقارنة بين حسابات متطلبات رأس المال الناتجة عن نموذجنا الداخلي عند نسبة 
للمناھج الموحدة والمتقدمة المبنية على التقييم الداخلي لرأس المال كما ھو لمال المطلوب وفقا ورأس ا) المتوقعة

ومن الممكن أن يرى المرء أن متطلبات رأس المال المتحصلة من خالل محاكاة توزيع . 8موضح في الجدول 
.مةالخسارة تقل كثيرا عن النسب المئوية المتحصلة من خالل القواعد البنكية المنظ  

 
احتمالية التعثر مدخالت 

الخسارة مع 
اعتبار التعثر

 99.9متطلبات رأس المال عند مستوى الثقة 
المنھج الموحد  منھج التقييم 

الداخلي المتقدم 
النموذج الداخلي 

شريحة النساء  0.08% 76.15% 6% 1.36% 0.38%
شريحة الرجال  0.62% 76.09% 6% 5.21% 1.38%

 
ةالخالص. 7  

. تقدم ھذه الدراسة تحليال كميا يكشف عن أن الزبائن من الرجال والنساء لھم توزيعات مختلفة لنسبة الخسارة
ويرجع االختالف في نسب الخسارة فقط إلى حقيقة أن الزبائن من النساء يواجھون احتمالية أعلى للتعثر من 

اوت نسب الخسارة التي توصلنا إليھا مع تلك التي وتس. الزبائن من النساء، بينما توزع نسب االستعادة بالتساوي
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بينما يمثل  AAA-Aفي محافظ بنوك التجزئة، حيث يمثل الزبائن من النساء دينا خاصا مصنفا تم التوصل إليھا 
ويشير ذلك إلى أن مؤسسات التمويل األصغر الكبيرة جيدة اإلدارة تتصرف . BBBدينا خاصا مصنفا الرجال 

كما حققنا في تأثيرات التنوع، التي تبين أنھا أكبر بالنسبة لمحافظ . ا يتعلق بمخاطر االئتمانكبنوك التجزئة فيم
  . الزبائن من النساء عنھا في محافظ الزبائن من الرجال

تظل أدنى من تلك التي تتطلبھا اتفاقية بازل  99.9وأخيرا نبين أن متطلبات رأس المال المحددة بالنسبة المئوية 
  .ح اآلفاق لتعامل خاص لالئتمان األصغر إذا ما طبقت القواعد التمويلية على القطاع، التي تفت2

ومن الممكن أن تساعد دراسة كھذه مؤسسات التمويل األصغر على إدارة مخاطر االئتمان وحساب رأس المال 
.ةوھذا بدوره يدعم مؤسسة التمويل األصغر في حالة الظروف االقتصادية االستثنائي. االقتصادي  

ومن الممكن أن يختبر المزيد من البحث دقة النتائج التي توصلنا إليھا أو يضيف المزيد من الرؤى المتعمقة في مخاطر 
ومن الممكن أن يكون من المثير أعادة التحليل على بيانات أخرى تتضمن فترة . االئتمان في صناعة التمويل األصغر

مع األرقام ومقارنة ھذه النتائج ) وحتى اآلن وفيما بعد 2007ني من عام النصف الثا: مثال(األزمة المالية العالمية 
.كما يستحق تحليل مخاطر االئتمان قياسا على قطاع أو إقليم المزيد من التحقيق. التي توصلنا إليھا  

 


