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  اءفقرالستشارية لمساعدة المجموعة اإل                        
 يس يد واشنطن

 
 
 

 مؤسسة روكديل سنابل  و بتمويل من–تمت ترجمة ھذة الوثيقة بمبادرة من شبكة التمويل األصغر في البلدان العربية   



 ارشادات االفصاح للتقارير المالية لمؤسسات التمويل األصغر
 

 
 - ب-

 اإلستشاريةالمجموعة اء عضأر مع ممارسي التمويل األصغر ووشابالتالدليل  افي ھذ اإلرشادات هتم إعداد ھذ
 صداراإلتوزيع  المانحون/نمتبرعوال اءعضاأل قبل 2000في يونيو . نيالمانح/نيمتبرعال لمساعدة الفقراء

 عمل مجموعةمن  تدخالمو ميدانى على نتائج إختبار اإلصدار النھائّي قائم اھذ. اإلرشاداته لھذ ياألول
 اتشبكل ادحتإ وھي ،شبكة تعليم و ترويج المشاريع الصغيرة (SEEP)سييب –شبكة ل التابعة ةليالماالخدمات 

  .يينممارسال
 

ية ثنائال ةجنبياألمساعدة الوكاالت  من ادحتإ يھ) CGAP( سيجاب -  ستشارية لمساعدة الفقراءالمجموعة اإل
 :بلد 16من  ألطرافا

 السويد      اليابان      فنلندا      أستراليا
 سويسرا    لكسمبورغ      فرنسا      بلجيكا
 المملكة المتحدة      ھولندا      ألمانيا      كندا
 حدةتالواليات الم      النرويج      إيطاليا    دنماركال
 
 :متعددة األطراف ةوكال 12و

 IFAD - لتنمية الزراعيةالصندوق الدولي ل      AFDB-مصرف التنمية اإلفريقي/ بنك
 ILO-منظمة العمل الدولية               ASDB-مصرف التنمية اآلسيوي/ بنك
 UNCDF-لتنمية رأس المالصندوق األمم المتحدة      EBRD- عمار والتنميةعادة اإلوروبي إلاألبنك ال
 UNCTAD-)االونكتاد(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية           EC-ةوروبياأل يةفوضالم
 UNDP-برنامج األمم المتحدة اإلنمائيّ      AMDB-مصرف التنمية للبلدان األمريكية/ بنك

 WB-دوليالبنك ال         IFC-الدولية تمويلمؤسسة ال
 

 :تينخاص ينوجمعيت
  (Argidius)يديوسجار مؤسسة

  (Ford)مؤسسة فورد 
 

 :ضمنتت سييبعضوية 
 الدولية ACCION)(أكسيون 

 .Action for Enterprise Inc)( محدودةشركة  – ريع الصغيرةللمشا عملالشركة 
  )(Adventist Development and Relief Agency ةثاغاإلو للتنمية يهالسبت وكالةال

 )VOCA(فوكا  – للمساعدة التعاونيةعبر البحار ونمتطوع )/ACDI( - الدولي للتطوير التعاونية الزراعية
  (Aid to Artisans) الحرفيينة ونمع

 )ANERA( أنيرا - الشرق األدنى األمريكي يمعونة الجئ
 .لالجئين دوليةال األمريكيةجنة للا
 )CECI( سيسي - ة و التعاونالدولي دراساتالكندي لل لمركزا

 (CARE)كير 
 ة الكاثوليكيةثاغخدمات اإل

 صندوق األطفال المسيحيين
 الواليات المتحدة األمريكيّة ى،العالم ھتماماإل

 دوليةاللبيئة حماية ا
  )CHF( مؤسسة اإلسكان المجتمعي الدولية

 )الدولية سي إتش إف( يمؤسسة اإلسكان التعاون
  محدودةالنظير الدولية الشركة 
 حرفمركز ال



 ارشادات االفصاح للتقارير المالية لمؤسسات التمويل األصغر
 

 
 - ت-

 )DID(ديجاردين للتنميه الدولية 
 مؤسسة تطوير المشاريع الدولية

 العالمى اتأعمال المؤسس
 الدولية )FINCA( فينكا

 إفريقيا (Faulu) فولو/ لدوليةالطعام للجائع ا
 لتدريب الدوليامؤسسة

 )FFH( إف إف أتش – الحرية من الجوع
 )الواليات المتحدة األمريكيّة(مؤسسة جرامين 

  ھيلين كيلر العالمية 
 مؤسسات التطوير الدولية

 لجنة اإلنقاذ الدولية
  سيزكاتاليشراكة 

  السفراء الطبيين الدولية
 )MEDA( -مينونايت  شركاء التنمية االقتصادية

 ھيئة الرحمة الدولية
 )NCBA( -جمعية األعمال المتعاونة القومية 

 )OIC( -مراكز فرص التصنيع الدولية 
 )OI( -الفرصة الدولية 

 المحدودة شركة باكت
 الخطة
  الدولي) برامج للنساء( يرجمو برو

  (HOPE) مشروع األمل
 )SAWSO( وسواس  -مكتب الخدمة العالمية لجيش الخالص 

 الطفولة ذنقاإھيئة /الطفل ذنقاإمؤسسة 
 )SOCODEVI( سوكوديفي - لدولي ا أسرة التعاون للتطوير

   المحدودة نيكاسوستي
 )SID( سيد –لتطوير الدولي ا استراتيجياتإ

 )TUP( تب - برنامج تريكل اب
 ك النساء العالمينب
  ھتمام العالمياإل

  محدودالئتمانيّة تحادات اإلالمجلس العالمي لإل
 التعليم العالمي

 كندابالعالمية  غاثةاإل
 العالمية  غاثةاإل
 كنداة بالعالميرؤية ال
  لتنميةاو ة لإلغاثةالعالميرؤية ال
  
  

ين، ستركروبرت بيك ويا موانجي، شباتريوينبيرج، زريتشارد رو ھمرشادات ن لھذة اإلوالرئيسي نوالمعد
  .رصد نحموم
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 - ث-

 المحتويات
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 - ج-

  اتختصرقــــائمـــة الم
 

CGAP  المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء  
  

IAS  ة الدولىسباحالم )معايير(معيار  
  

IFRS  المعايير الدولية للتقارير المالية  
  

LAR  الخطرة/القروض في خطر  
  

MFI  مؤسسة التمويل األصغر  
  

MFIS  مؤسسات التمويل األصغر  
  

PAR  الخطرة/المحفظة في خطر  
  

SACCO  توفيرإقراض و ةتعاوني  
  

SEEP  المشروع الصغير/ ةلمؤسسة الصغيرا ويجشبكة تعليم وتر  
  

SIC  لجنة التفسيرات القائمة  
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 - ح-

  ھذه اإلرشاداتحول 
  
 

  مطلوبة؟ اإلرشاداتلماذا ھذه 
، ومدراء مؤسسات التمويل األصغر مجالس اإلدارةأعضاء و، ونخراآلمستثمرون الوالمانحون، /ونتبرعمال

. ضوقرالستدامة المالية ومحفظة مون اإلالتمويل األصغر عندما يقيِّ  اتمؤسسل 1م الماليةالقوائ◄ على  ونيعتمد
  .يمإال أن العديد من القوائم المالية ال تتضمن المعلومات الكافية للسماح بمثل ھذا التقي

 
 المجموعة كونونالمانحين الذين ي ةمجموعة من الرعاة متضمن قامت لمساعدة في طرق ھذه المشكلة،ل
ھذه  عدادإب) SEEP( ةالمؤسسة الصغير ويجترووشبكة تعليم ) CGAP( اءستشارية لمساعدة الفقراإل

 .التمويل األصغر اتمؤسسل ةماليال تقاريرالتي تحدد المعلومات التي يجب أن تُضمن في ال اإلرشادات
  

  ؟اإلرشادات هملك ھذتأيّة قوة 
 

 ضوقرال أو منحھم، ايشرطو نأب المانحين/ينمتبرعال ھاءاوصي أعضتالمجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء 
بداية  سنة واحدة من خالل اإلرشادات هھذل األمتثال الكامل/إلذعاناب بقيام المستفيد اتناضمال، أو الميسرة
قد يرغب بالرغم من أنه في القسم التالي،  ةموصوفالالمؤسسات ئة على ف توصيةتطبّق ھذه ال. التمويل

 .كذلك أخرى مختارةفي حاالت إلرشادات لا إذعانً يكون ھناك فى أن  انحونالم/نوتبرعمال
 

 ونوصييرعون ھذه اإلرشادات  الذين والمنظمات األخرى) SEEP( ةالمؤسسة الصغير ويجتروشبكة تعليم 
 .ااإلرشادات أيضً  بتطبيق ھذه ءھمأعضا

 
ا، ھذه اإلرشادات طوعً  دمتخستسوف  مثل مجالس المدراء، صحاب العالقة،أن العديد من أون تبرعميأمل ال

وبدون  .التمويل األصغر ةعمليات مؤسس حالة لفھم لضروريةمعلومات المالية اللدنى األالحد  ھا تمثلبدعوى أن
 .التمويل األصغر ةمؤسس مدى مصداقية صعب الحكم علىمن الإنّه فمثل ھذه المعلومات 

 
 ؟ھذه اإلرشادات  صممت لھا/تالئمھا مؤسساتالأي 

 
على  المانحون/المتبرعون يال يوصومع ذلك، . مؤسساتال مالئمة للعديد منكون تيجب أن  ھذه اإلرشادات

يطالب المتبرعون إذعانا لھذه  التوصية ھى أن ولكن. مؤسسات التمويل األصغر كافةاإلرشادات ل كافةاستعمال 
  .المذكورة الحقا اإلرشادات بواسطة كافة مؤسسات التمويل األصغر التى تضم كل الخصائص

  
ال توصى المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء على االستعمال اإللزامي لھذه  .كبراأل/قدماأل

 عن أصولھا/من عامين وتقل موجوداتھاإذا كانت عمرھا أقل  اإلرشادات لمؤسسات التمويل األصغر
  .دوالر أمريكى 200000

  
ادات لم تعد لمجموعات المساعدة الذاتية، مثال ساكوس ھذه اإلرش .ليس للمؤّسسات المجتمعيّة الصغيرة

من  ، والمنظمات المجتمعية الشبيھة التي ليس لديھا أكثر من بضع مئات)SACCOs( اإلفريقي
  .األعضاء

                                                 
 ).ملحق أ(يشير إلى الكلمات المعرفة فى قائمه المصطلحات  "◄"الرمز 1
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 - خ-

  
السلطات فھذة  .من قبل السلطات الحكومية المنظمة/الرّخص والمقننةالمحكمة ب ◄ليس للمؤّسسات 

  .ة بمتطلبات اإلفصاحالحكومية تفرض قواعدھا الخاص
  

من تحاد إ ي عبارة عنالمجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء ھ .المدعومة/ةالمعانالمؤسسات 
تكون  نوالمتبرع ھاتعامل معي التي مؤسسات التمويل األصغر) وليس كل( ةأكثري. متبرعينال/مانحينال

رخص معلى األرجح تكون  مؤسسات التمويل األصغر التى ال تحصل على منح. مدعمة إلى حٍد ما
  .حكومةالسلطات من قبل  ةنظممو
 

ھذه اإلرشادات، نسبيًا، لديھا القليل من متطلبات اإلفصاح المتعلقة بحسابات  .وجهإئتمانية الت
تحكم /من المحتمل أن تْضبَط التطوعيةمؤسسات التمويل األصغر التي تأخذ الودائع . دخاراإل/التوفير

جل أمن  من قبل العميل التى يجب إيداعھا الودائع - اإلجباريةللمدخرات  بالنسبة. من قبل السلطات
 توفيرخدمة ونھا لقرض، بدال من كلتعاقد  كشروطإليھا  ينظر أن فضلمن األ -  قرض الحصول على

يحصلون على المدخرات ھذه اإلرشادات  الھ صممالمالعديد من مؤسسات التمويل األصغر . ةحقيقي
 .وجهالت يإئتمان ع ذلكھم مولكناإلجبارية 

  
يجب ال ينطبق عليھا المحددات السابق ذكرھا  التىاإلرشادات بواسطة مؤسسات التمويل األصغر ھذه ستعمال إ

 .تھاحالب حالة ا لكلوفقً يتقرر أن 
 

مشروع  من عادة كعنصر( الدوارة المجتمعية ق القروضيداحيان صناأل المانحون فى بعض/ونتبرعميمول ال
ق أن يدالمثل ھذه الصن يعملمن غير الإنه ف وبالتالى .مؤسسات غير رسميةبواسطة  ا ما تدارغالبً  التى )كبرأ

أّن بوصي المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء بقوة تومع ذلك، . ھذه اإلرشادات التى تطلبھاتنتج المعلومات 
وضع /، الذى يتطلب عرض موقف1-5 لإلرشاد رقم  ق الدوارةيداصنال إذعان ن علىوالمانح/نوتبرعمال يصر

د، اسدالمشاكل  من تحتوى على العديد ما اغالبً  إن مثل ھذه المشاريع تجربةالت اظھرقد ول. ضوتسديد القر
  .لةطويلفترة دور تق الدوارة ال يداصنال نإوبالتالى ف

 
  ؟يهلزامإأّي من أجزاء ھذا الكتيّب 

  
 الغامق األسودب المكتوبة اعدوقال مع ةتطابقفى حالة ه اإلرشادات فقط لھذ متثالم/مع امتوافقً التقرير المالّي يعتبر 

 الصفحات الزوجية – الصفحة منسر يجانب األالعلى  التي األمثلةف. نصّ الفي  مفّصلةخرى أمتطلبلت أّي  معو
 .من اإلرشادات ءاً◌ً جزليست ھكذا فھي توضيحيّة فقط و -
 

 رشادات؟ھذه اإل يھاطبّق علتنتقارير المالية الأّي 
 

، مؤسسة التمويل األصغرل سنويالمالي ال رقريالت على ھو ھذه اإلرشاداتلتطبيق  دنىاألحد اليوصى بأن يكون 
ظھر تلمعلومات المعيّنة ھنا يجب أن من اأّن الكثير  الرغم منب، الحسابات دققم/مراقب تقرير ذلك  ضمنيتو

  .فترات أقصرالمالية األخرى عن تقارير الا في أيضً 
  

  .ھذه اإلرشادات ليست معايير محاسبة
 

، محددةعرض معلومات وھى تتطلب  .يجب مالحظة أن ھذه اإلرشادات ھى إرشادات لمتطلبات اإلفصاح فقط
حاسبية طريقة مستخدام إتنص على لكن ال ومعلومات، ال تلك شتقاقإفي  ةمستخدمالة حاسبيطرق المالشمل ت

 IFRS-المعايير الدولية للتقارير المالية ھا سلطة يمكن أن توجد فىات معايير المحاسبة التى لإرشاد. محددة
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 - د-

 المعايير للتقارير المالية اتتفسيرل الدولية جنةوالل ،)IAS(محاسبة الدوليةالر ييمعا تفسيرات والتى تتضمن(
)IFRIC (اتتفسيرلل اللجنة القائمةو)SIC (المثال على سبيل .محاسبة الوطنيّةالمعايير  وإصدارات مجالس ،

 القرض فقدان /خسائر مخصص◄  مبلغ ن تقوم بعرضأمؤسسة التمويل األصغر  تتطلب منھذه اإلرشادات 
 .تحديد ذلك المخصص/حتسابإفي محددة طريقة تتطلب ال  انّھإ إال. حتساب ذلك المخصصإطريقة أيًضا و
  

  .تقرير محددة أو صيغة محدد حسابات دليل ◄طلب أّي تتاإلرشادات ال ھذه 
 
ترتيب ، بصرف النظر عن الصيغة أو ةالمعلومات المطلوب مستوفاة فى حالة تضمنھا لكافةاإلرشادات تبر ھذه تع

ة المعلومات المطلوب نأالما أّي دليل لحسابات أو أسلوب عرض يمكن أن يستعمل ط. ھذه المعلومات عرض
ة من الطرق توضيح طريقلمجّرد  ھي المذكورة فى ھذا الدليلاألمثلة ف وبالتالى. ما بوضوح في مكانٍ وجودة م
ت أظھرقد ول .في أّي مثالالموضحة ل الصيغة استعمإ يتم أنب إلزامليس ھناك ف: لعرض المعلومات ةممكنال
 .إنّه مكّرر على كل صفحة مثالف، لذلك عادةً  ن ھذا التنبيه ال يتم فھمهأ تجربةال
 

عرض البصرف النظر عن معايير محاسبتھا وطرق  في أّي بلد، ھالاستعمإيمكن  نتيجة لذلك، ھذه اإلرشادات
  .المالية

 
  .في القوائم الماليةالتي ال توجد عادةً معلومات البعض  تطلبتاإلرشادات 

 
مھّمة  ة لتحقيقماليّ ال العماألل استعمإب تقومفھي : مؤسسات غير عاديّة ىمعظم مؤسسات التمويل األصغر ھ

ن إفعلى ذلك،  عالوةً . قروض ميسرة ◄بواسطة منح أو  - ألقّل إلى حينعلى ا -ما تدعم  اجتماعيّة التي غالبً إ
بواسطة  ةمستخدمال تلك عنا ختلف كثيرً تض اقرإستعمال طرق إميل إلى تمؤسسات التمويل األصغر 

مؤسسة التمويل لمالّي ال المركز/الوضعحكم على اليتطلب ، الخاصة الخصائص تلكبسبب ف. تقليديّةالمصارف ال
 ،التبرعات العينية ◄ عنمثل معلومات  - ة بعرضھاتقليديالتى ال تقوم المؤسسات ال عض المعلوماتاألصغر ب
 .المعايير الدولية للتقارير المالية ھاطلبخرى ال تأأى بنود  ، أوضوقرالمحفظة ل ◄ متأخراتال◄ حالة/أو وضع
 .يير الدولية للتقارير الماليةلمعال اوفقً  بين ھذه اإلرشادات ومتطلبات اإلفصاح عالقةال وضحي ب ملحق

 
مناقشات  جدتن أيمكن . ةماھ ةالمعلومات المطلوب ھذه لماذا عن اا موجزً كّل إرشاد يشمل إيضاحً الذى يلى  النص

  2.مؤسسات التمويل األصغرلمالي اللتحليل ا عدة مراجع حولفى  أكثر ةفصلم
  

 .ةمالئماإلفصاح المالي ال بنودكافة شمل تاإلرشادات ال ھذه 
 

معلومات  عن فصاحاإلبزّود، ت، والعديد من مؤسسات التمويل األصغر لباتطالمعايير الدولية للتقارير المالية 
 على الدليل كان فى ھذا ضّمنّ ت يجب أنمعلومات الّتي الى أ تحديد. ھذه اإلرشاداتمما تتطلبة  أكثر ىمالية آخر

 :ين التاليينتبارخالتى تحقق اإلفصاح اإل دبنو لمجموعة مندنى األحّد الج انتإ فى رغبةال اساس
 

                                                 
مارتن و ؛)أيًضا متاح باإلسبانّية(، واشنطن دليل تقني لتحليل مؤّسسات التمويل األصغر، 1994البنك األمريكي للتنمية ،  :راجع المفيدةضّمن الممن  2

 وتعليم المؤّسسة ترويجشبكة و ساربروكن؛، حكومّيةالمنّظمات غير للئتمان اإلدليل تقني لتحليل فاعلّية منح ، 1996ھولتمان وروتشس مومارتز، 
بريجيت ھيلمز، و، كريستنروبرت بيك  ؛، نيويوركباكت، مؤلّفات صغرتحليل النسب المالية لمؤّسسات الّتمويل األ ،1995، )بييس(الّصغيرة 

، 4التقنية للمجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء  تاودمن األ 4، سلسلة صغرلتقييم مؤّسسات الّتمويل األالصيغة ، 1999رج، يوريتشارد روزنب
 أكسيون ،صغرراجع لمؤّسسات الّتمويل األمطول وم دليل: اءللفقر المصرفية/كيةالخدمات البن، 1997، كريستنوروبرت بيك  ؛واشنطن

)ACCIÓN( مية تندائرة ال، دليل تقنيّ : صغرمؤّشرات األداء لمؤّسسات الّتمويل األ، 2001تور جانسون، و اتسوشتس؛، كامبريدج، ماسهدوليّ ال
  .، واشنطن(IADB)التابعة للبنك األمريكي للتنمية  جتماعّيةاإل
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 عتماداإلما بعد  الى تحركللمؤسسة التمويل األصغر وإمكانيّتھا  لب موقفلفھم  يةالمعلومات ضرور ھل -- 
  ؟المحدود/نادرالمدعم ال تمويلمصادر ال على

  
  التمويل األصغر؟ مؤسسةلمن القوائم المالية  ا مفقودةدائمً ھل المعلومات في الممارسة الحالية،  -- 
 

  العالقة بين اإلرشادات والمراجعة الخارجيّة
 

 ما تكون عادةً ھي ، ووصى بھا بشدةيمؤسسات التمويل األصغر ل المالية المراجعة الخارجيّة السنويّة للقوائم
أن ھذه  فصاحاإل إرشاداتفالھدف من ق القوائم المالية، يتدق ا فى حالة عدمولكن ايضً . المانحين من قبلمطلوبة 
 لالطراف الخارجيةمؤسسة التمويل األصغر ل ماليال المركزتستخدم لعرض لقوائم المالية إذا كانت اتستعمل 

على  يطبقاإلرشادات  من ھذه يقّرروا أيّ  نأيمكن  مدراءالو دارةالا لسامج .نيمستثمرالن أو يمتبرعالمثل 
 .لداخليال استعمالمعدة لإل القوائم المالية

 
لمراجع على ا ، يجب)أ مثال(خارجية المراجعة لل التعاقد/شروط المھمة فىدمجة م ھذه اإلرشادات كانت كلّما
 :المدققة المالية قوائمذا كانت الإما  عن اواضحً ا بيانً  يصدرأن  ىخارجال
 أو 3؛)ب مثال(اإلرشادات مع  اتمامً  ةمتثلم/متفقة •
 ؛ أو)ج مثال(ثانويّة الرافات نحبعض اإل اإلرشادات، معمع  إلى حد كبير ممتثلة/متفقة •
 ).د مثال(إلرشادات مع ا ال تمتثل/غير متفقة  •
 

 ،اقانونيً  ةملزم/فصاح ذات سلطةإو عرض معايير يستألّن إرشادات المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء ل
قرير ت  ◄رسمّي ال ھمتقريرداخل  لتزاممدى اإل ذكرقد ال يرغبوا فى ن ين الخارجييبعض المراجعن إف

لتزام بھذه إلاية عن مدى أيبدى رأن بلمراجع ا يسأل يمكن أنحاالت،فى مثل ھذه ال .الحساباتمدقق /مراقب
  .اإلرشادات في تقرير مستقل

المدقق شرح طبيعة /كامل، يجب أن يطلب من المراجعالمتثال إلا/لتزاماإلأقل من ن ھناك كويعندما  ةأيّة حال فى 
 الرسميتقريرموجود في ال مدققال/جعمراال تقييم ذا كانإ .لتزامعدم اإلسباب اإلدارة لإنحراف وإكل 

لمجموعة اإلستشارية لمساعدة ل فصاحاإل إلرشادات وصف علىأيًضا  يجب إن يشملف الحسابات،مدقق /جعمرال
ة صابخو – ةرسمي و مراجعةأمحاسبة  معايير تليسوصناعة، لا لسير ختياريهإ معايير نھاإ على صنيوالفقراء، 

 .كاملالقل من ألتزام التى يكون فيھا اإل فى الحاالت
 

مجلس إدارة أو إدارة مؤسسة التمويل األصغر  فان خارجيّة،ال طرافاألمدققة إلى الالقوائم المالية غير  تقديمعند 
  .القوائم المالية مع اإلرشادات عرضتوافق ما إذا  عنا مماثال أن تضّمن بيانً  على عتشجَّ 

  
 التعاقد/خطاب شروط المھمة/وذج لكتابنم): أ( ثالم

إرشادات اإلفصاح توافقة مع القوائم المالية مإذا كانت ما ًيا عن أريبدى أن الحسابات  مدقق/مراجع يتعين على
  .ةرفقملمجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء، نسخة ل

ً ر المدقق/ان يبدى المراجع يتعين  :القوائم المالية ما اذا كانت عن أيا
 اإلرشادات؛مع  تماما ثلةمتم/قةمتف •
 ثانوّية؛ أوالنحرافات بعض اال اإلرشادات، معمع  حد كبير ة الىلمتثم/متفقة •
 )د مثال(إلرشادات مع اال تمتثل /غير متفقة •

                                                 
بدون تزويد المعلومات بصورة كاملة  ممتثلةالتمويل األصغر  ةكون مؤسستيمكن أن  الھذ. ختياريإ) ات التراكميةالتبرعحول ( 4- 3رقم اإلرشاد  3

  .في ذلك اإلرشاد مناقشةال
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فى كافة الحاالت التى . مستقلكتاب مدقق الحسابات أو /في تقرير مراقب عنه َعبَّريُ المدقق س/المراجع رأى

ب اإلدارة لعدم اسباو انحرافالمدقق على طبيعة كّل /سيتعّرف المراجع امل،ك امتثال/فاقات أقّل منتكون 
  .االلتزام

 
في  مناقشةبدون تزويد المعلومات البصورة كاملة  ممتثلةالتمويل األصغر  ةكون مؤسستيمكن أن  الھذ. اختياري) ات التراكميةالتبرععن ( 4- 3رقم اإلرشاد 

  .ذلك اإلرشاد

  
  )خارجيةالعالقة بين اإلرشادات والمراجعة ال( الحساباتمدقق /تقرير مراقب: )ب( مثال

ة روط المھم د/ش ة  التعاق ذه المراجع ن لھ ب م ع اتتطل داءلمراج ن راى  اب ا ع ت م ةاذا كان وائم المالي  الق
 افأعر ىاإلرشادات ھ ذهھ. التمويل األصغر اتمؤسسل المالية تقاريراإلفصاح لل إرشاداتممتثلة مع /توافقةم

رعينلل يناستشاريمن قبل مجموعة  بھا طوعّية موصي انحيين/متب ان  .دولّيينال للم الى ف اق وبالت مؤّسسة الإخف
ى اال راء الامتثف اعدة الفق ارية لمس ة اإلستش ادات المجموع ىي ل إلرش ة أو قوائم انبالضرورة  عن االمؤّسس  ھ

 .معايير محاسبيةأو  قوانيينانتھاك ألي  حالة المالية في
 
وائموم ا أن الق ة ن راين ة المالي ع  المرفق ة  م ا متفق ة لھ ع االيضاحات المتم ارية م ة اإلستش ادات المجموع إرش

  .مةھاال جوانبھا لمساعدة الفقراء في كل
 

 الحسابات مدقق/مراقبرأى : )ج(مثال
ات المجموعة إرشادمع  حد كبير إلىمع االيضاحات المتمة لھا متفقة  المرفقة المالية ومن راينا أن القوائم

 :التالي/تياال فيما عدااإلستشارية لمساعدة الفقراء، 
غير مجمعة عنه /مستقلةدخل  تقم بتقديم قائمة مؤسسة التمويل األصغر برنامج تدريب اجتماعي صغير لم  لدى

المجموعة اإلستشارية لمساعدة  إرشاد فىمطلوب  ھو ، كماتفصل ما بين مصاريف وأيرادات خدماتھا المالية
 .ھا غير قادرة على توزيع المصروفات المشتركةمؤسسة أنالإدارة  ترى. 1-2رقم  لفقراءا

  
 مدقق الحسابات المدّقق/تقرير مراقب: )د( مثال

إرشادات المجموعة اإلستشارية مع االيضاحات المتمة لھا ال تتفق مع  المرفقة المالية ومن راينا أن القوائم
 :لمساعدة الفقراء

 .)2- 4و 1-4رقم  المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء إرشاد(شرح ت خصص لمالم سياسة •
المجموعة اإلستشارية لمساعدة  إرشاد( يظھر مدى التاخر فى السداد المحفظة تقرير عن ال تشمل القوائم •

 .)1-5 رقم الفقراء
 ).3- 3 مرق المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء إرشاد( صح عنھالم يفالعينية قيمة التبرعات  •

  لھذه المحذوفات إيضاحنا بزّودبتاإلدارة  مقلم ت
  
زيد تكلفة المراجعة الخارجية فى حالة الطلب من المراجع الخارجى التقرير عن مدى االلتزام بھذه ستھل  

 اإلرشادات؟
  
 بالتاليات، وساع بضع من طلب أكثرتتا ال نسبيً  ةمھّمة بسيط ياإلرشادات ھ ھذه القوائم المالية بمتطلبات ةقارنم

  .مراجعةالتكلفة في  كبيرةزيادة  أىبرر تال 
  

سيقوم   لمراجعا كان ما ذاإبصورة كبيرة مراجعة تكلفة ال الى اإلرشادات تطبيقومع ذلك، ربّما قد يضيف 
نوعيّة  عن معلوماتتتطلب  اإلرشادات ھذه مثال،. ادةتعختبارات المراجعة المإضّمن  ختبارات لم تكنإب
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ن المراجع اذا كا. مؤسسة التمويل األصغرل مدقق الحسابات/تقرير مراقبةً ما تحذف من تى عادالمحفظة ال
إعداد التقرير المطلوب  بالتالىف ية،عادالمراجعة ال يةعملمن نوعيّة المحفظة كجزء  ختباراتإسيقوم ب الخارجيّ 

 ختباراتإال يشمل عتيادى اإلالمراجع عمل  ذا كانإخرى، األناحية ال في. ال يجب أن يستلزم عمال إضافيّا كثيرا
في  اةغطّ م غير ىخرأأو معلومات (لمحفظة ان عتقرير إضافة أنالمراجع ربّما قد يحس ن إف لمحفظةل ةجوھريّ 

المعلومات،  لتحقق من تلكل ةإضافيختبارات إيستلزم ) ةعتيادياإلمراجعة مؤسسة التمويل األصغر  جراءاتإ
   ىعمل اإلضافيلھذا الوربّما قد يطلب أجرة إضافيّة 

  
 الكتيب اصيغة ھذ

  
ة الصفحات الزوجي على ةلتوضيح فقط، مطبوعلمثلة، األ. الفردية األرقام صفحاتعلى ال ةاإلرشادات مطبوع

 ).ملحق أ(في قــــائمـــة المصطلحـــات  ةمعّرف "◄" الرمزب ةالمصطلحـــات المسبوق. األرقام
  

  اتمراجعالالتعليّقات و
  
أن يساھموا باإلرشادات لھذه  مستخدموناليشّجع . ھذه اإلرشاداتلا مراجعات دوريّة صدروعون أن ياالر توقعي

  :إلى اتقترحممالحظات، ووتصحيحات، أي  رسالعن طريق إھذه العمليّة في 
 
، ي اآلتيعلٮالبريد األليكترون )AIC- Audit Information Center(التدقيق مركز معلومات  :نسقالم

disclosure@MFIaudits.org  
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  القوائم المالية. 1
 

 الميزانيّة◄متي ئالتمويل األصغر يجب أن تتضّمن كال من قا ةكحّد أدنى، القوائم المالية لمؤسس 1- 1
 4.يضاحات المتممة للقوائم الماليةاإلمع ، )األرباح والخسائر( والّدخل ◄ العمومية

                                                 
تغيرات القائمة  ◄و ) مصادر و أستخدامات التمويالت(قائمة تدفق نقدي ◄تتطلب وجود )IFRS(المعايير الدولية للتقارير المالية يجب مالحظة ان 4

  كذلك)رأس المال ( فٮخقوق الملكية
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وقائمة الدخل العمومية الميزانّية: 1- 1 مثال  
 

 )عجزال، أو قائمة الفائض و)خسائرالرباح واألأو حساب (وقوائم الدخل عمومية  ميزانّياتللة مثا عّدة
 .ظھر على الّصفحات الّتاليةتمؤسسات التمويل األصغر ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النموذج هذا الستخدام الزام يوجد ال :البيانات عرضل الطرق إحدى توضح األمثلة هذه



 ارشادات االفصاح للتقارير المالية لمؤسسات التمويل األصغر
 

 
-3 - 

ارقام ( لسنة السابقةالسنة الحاليّة وعلى األقّل ا لكل من يجب أن تظھر القوائم المالية معلومات مالية  2- 1
 .ةغير عاديّ  كاتق على أّي حريّ علتضّمن تت نأ، و)المقارنة

 
لكن وا أن يكون مفيدً  مكنأكثر من السنتين ي تضمين. تاتجاھبفھم اإل يسمح اسنوات متعددة معً لعرض معلومات 

غير عادّي  المادية يبدوات حسابالتغيير في بعض الإن  فى حالة .اإلرشادات ذهلھ األمتثال/إلذعانلمطلوب  رغي
  .مستقبل مؤسسة التمويل األصغرالنظرة التنبؤية ل مييقعلى ت ساعديلتغيير اأو مقلق، وصف لسبب 
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  الحالّية والّسابقة ةالّسن معلومات:2-1مثال 
 ديسمبر 31كما فى الميزانيــة العموميــة   إيضاح  2003  2002

  الموجـودات      
 النقد واألرصدة لدى البنوك    2238411 1293092

        
 محفظة القروض القائمة/إجمالي أرصدة    1840551 1879730

 القروض احتياطي خسائر: يخصم    )34419( )39786(
 القروض القائمة صافى محفظة    1806132 1839944

      
 صافي الموجودات الثابتة    1467301 1237624
 إجمالي الموجودات    5511844 4370661

       
 االلتزمات وحقوق الملكية/المطلــوبـات     

  مطلوبات قصيرة األجل     1489003 1050338
       

  مطلوبات طويلة األجـل    2121262 907241
      

  حقـوق الملكيـة   1901579 27413081

 وحقوق الملكية  االلتزمات /المطلوبات    5511844 4370660
      

2002 2003  
  

  
  إيضاح

  قائمة  الدخـل
 ديسمبر 31يناير إلى /1عن الفترة المالية من 

 دخـل الفائدة والرسوم من القروض    1867018 1276416

  الفائدة والرسومفة تكل: يخصم    222350 126617
  صافى العائد المالي    1644668 1149799

      

 القروض خسائرمخصص     50761 38310

 الديون المعدومة  1  1219835 -

  مصروفات إدارية     1243593 1055441

      

 التشغيلي) الخسارة(صافي الربح     )869521( 56048

       
 يةالدخـل والمصروفات غيـر التشغيل     

       

 المنح النقدية/ التبرعات    400000 789994

 غير تشغيلية أخرى  )فيراصم( دخل    )41981( -

      

 خسارةال/ربحصافى ال    )511502( 846042
 عاديةالغير الحركات : 1إيضاح 
 احدى ن تفّككعالخسائر  نتجت ھذه. ادةتعمالخصصات ض زيادة عن مستويات الموخسائر القرمن ية غير مسبوقة كم امعدبااإلدارة قامت 

ى  ةمؤسس ةعمالء من منطقال ع بعد الّصراع األھلّي الذي تسّبب في ھجرةوفرال االتمويل األصغر إل دةام ذاأغلقت اإلدارة . كن بعي رع  ھ الف
 .الحًقا
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   الّتمويل األصغر المتعّددة الخدمات اتمؤّسسل القطاعية التقارير◄ 2
 
أن عليھا  ذات أھمية نسبية  ◄خدمات غير مالّيةو ◄خدمات مالّيةالتى تقدم التمويل األصغر  ةمؤسس 2-1

ميزانّية الو ّدخللل موّحدةإلى قائمة باإلضافة (المالية  اتمستقلة لعملّيات الخدم دخل قائمة مدتقّ 
  ).ككلّسسة للمؤالعمومية 

 
مثل -خدمات غير مالية تقوم بتقديمخدمات المالية، العديد من مؤسسات التمويل األصغر الباإلضافة إلى 

ادية لتة كون أساسيّ ال تي تال -المجتمعر ية، أو تطوّ يصحالعناية التسويق، النتاج أو فٮاإل مساعدةالتدريب، ال
ة لھذه يداراإلو بين الخدمات المحاسبية تماماتفصل ا قد ال مؤسسات التمويل األصغر ھذه رّبم. خدماتھم المالية

 هعملّيات التمويل األصغر ما لم تعرض نتائج مستوى إستدامةد يحدّ تمستحيل ال من إالّ إّنه 5.الخدمات المختلفة
الذى يرغب فى تجارّي المصرف النفس المبادئ على  تطّبق. (ىآلخراعملّيات ال عنالمالية بشكل مستقل 

ما يكون من المرغوب فية  حاالت عادةفى مثل ھذه ال. بشكل مستقل لديةنشطة قسم التمويل األصغرأ عرض
التمويل األصغر عالوة  قطاععن  تقارير قطاعيةشمل أن تلتمويل األصغرللنتائج المالية لألّي عرض بشدة 
 .)للمصرف ككلّ ة ماليالقوائم العلى 
 

                                                 
. الخدمات المالية فى توصيلھم يتجزء أساسّي من منھجھي  زّودوھايمالّية التي الأن الخدمات غير  موقف مفادةأخذ بعض مؤسسات التمويل األصغر ت 5

 في مثل ھذه الحالة،. رّد قروضھم على قدرة العمالءفى حاسم  تدريب عمالئھم في مجال إدارة المشاريع ھو أمرلمثال، قد يعتقدون أن على سبيل ا
  .ةبوَطلَّ ا ھي غيرمَ غير ذات معنى و لھذ يةالقطاع التقارير
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 :قطاعية قائمة دخــلل: 1-2مثال 
 ديسمبر31يناير و حتى1عن الفترة المالية من الدخـل  قائمة   

    خدمات مالية خدمات تدريب  المجموع
2003 2003 2003   

  االيرادات      
)الفائدة والرسوم (القروض محفظة عائد  1811925   1811925

  االستثمارات عائد  55093    55093
  التدريب ايرادات    46590  46590

  أجمالى االيرادات  1867018  46590  1913608
  المصروفات      

مصروف الفوائد و الرسوم علٮالمطلوبات   203247    203247
)االقتراضتكلفة (التمويلية 

  الودائع تكلفة  19103    19103
القروض فقدان/خسائرمخصص   50761    50761

  :أخرى ةمصروفات تشغيلي     
التوظيف -مصروفات إدارية       667535  57198 724733
  مصروفات إدارية أخرى      487787  31373 518860

  مصروفاتال أجمالى  1428133  88571 1516704
      

 التشغيلي) الخسارة(صافي الربح   438885  )41981(  396904
       
 الدخـل والمصروفات غيـر التشغيلية     

 والمنح / التبرعات  360000  40000 400000
      

 خسارةال/ربحلصافى ا  798885  )1981(  796904
 ] .2002سنة أيًضا ل بيانات تعرضنفس ال[
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 بين ركةتشتخصيص التكاليف أو اإليرادات الم المستخدمة فىواضح للّطرق  شرحيجب أن يكون ھناك  2-2
 .مالّيةاللمالية وغير الخدمات ا )قطاعى(
 
أن  من الممكننفقات ال تحميل. يتم بصورة مباشرة وغير المالية عادة ةماليالخدمات بين اليرادات اإل يمقست

مكتب أو وقت المدير لل محددة ةكلّفتمثل -لخدماتا ىنوع بين مشتركةألّن العديد من النفقات  وبةيكون أكثر صع
 ديّ تحدل معقولة تحميل معادلة الىاج يحتا ھناك .ينكلتا الخدمت مع عاملونتن يالذي ينرخاآلموّظفين والالتنفيذّي 

  6.التكلفة المشتركة
  

                                                 
 )CGAP( سيجابالمتاحة على موقع  2العرضيةّ  لورقةا، تحميل التّكلفة لمؤّسسات التّمويل االصغر متعّددة الخدمات، )CGAP( سيجابانظر  6

)http://www.cgap.org ( سيجابأو من )CGAP(،1818 Street NW,Room Q4022, Washington, DC 20433, USA   
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  قطاعيةالتقارير للت مصروفاال خصيصت :2- 2مثال

 
والخدمات المالية على األسس  بتدريالخدمات  التمويل األصغر المصروفات بين ةمؤسس تحمل/خصصت

 :ةالتالي
. لوقتكامل امج الّتدريب تكلفة موّظفين اللذان يديران البرنا مجناإلى بر صصيخ: صروفات الموّظفينم •

مج االئتمان على أساس امج الّتدريب وبرناقّسموا الوقت بين برنييخّصص تكلفة ثالثة موّظفين الذين 
 .شھرّيةال كشوف الوقت

المالية  ماتخدالالمصروفات غير المباشرة بين  تحمل/ خصصت: أخرى شتركةإدارّية م اتفرومص •
 .لمصاريف اإلدارّية المباشرة لتلك الخدماتاوالّتدريب بّنسبة 

 .على أساس االّتفاقّية مع المانح تحمل/خصصت: اتتبّرعالمنح وال •
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 ةمؤسسل ية العموميةميزانضمن ال التى تظھر حساباتلمجموعة ال واضح تحديدناك يجب أن يكون ھ 2-3
  ).األصول المخصصة للقطاع(التمويل األصغر  خدماتبَبط تروتُ  الخدمات ةالتمويل األصغر متعّدد

 
 هالّ أنّ رّبما قد تكون مرغوبة في بعض األوضاع، إ- دخلاللقوائم  كمقابلة- القطاعية العمومية قوائم الميزانّية◄
، مثل تحميل بعض البنود المشتركة العمومية القطاعية الميزانية اتبيانتتضمن  .اإلرشادات ذهبھ ةمطلوب غير

محددة بشكل أكثر /ھي مرتبطة ىخراآل العمومية حسابات الميزانية. أس المالثابتة وحسابات رالاألصول 
ً مع  ض،وقرالخسارة  /احتياطي فقدان، الءعم/مثال، قروض إلى زبائن-التمويل األصغر اتعملي وضوحا

 .ضاقراأل المستخدمة لتمويل برامجخصوم ال/مطلوباتوال
 

 الى أى من حسابات شيري، يجب على التقرير المالي أن لقطاعيةاالعمومية حّتى ولو لم تزّود قائمة الميزانية 
  .التمويل األصغر اتخدمببط تماما أو إلى حد كبير تري العمومية الميزانية
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  خدمات الّتمويل األصغربالمتعلّقة العمومية حسابات الميزانّية: 3- 2 مثال
  

 :خدمات الّتمويل األصغربَبط تما أو تقريًبا ُترْ اتم ھي مرتبطة إما الحسابات الّتالية
 .حفظة القروض، الودائع قصيرة األجل واألصول الجارية األخرىم: موجودات/أصول •
  .صير األجل والّدين ّطويل األجلودائع، دين ق: مطلوبات/خصوم •
 

 :خدمات الّتمويل األصغرب مرتبطة مبالغ جوھريةالحسابات الّتالية لدى 
المؤسسة عضوّية  أسھم في المائة من االستثمارات ّطويلة األجل في 60حوالي : استثمارات طويلة األجل •
 )دين( التمويل األصغر على تمويل ةسحصل مؤسترابطة منظمة فى القمة الذي منه يمكن أن /تنظيم اتحاد/األم
االستثمارات المتبّقية ھي ودائع طويلة األجل لتمويل . ب، والمساعدة الّتقنّية للخدمات الماليةيتدرّ ال، ألقراضل

 .بتدريللالمانح 
ؤسسات لم ثابتةال صولاأل مافي المائة من استخد 80حوالي  الخدمات المالية تشكل: ثابتة موجودات/أصول •
 .األصغر ويلالتم
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 المنح/التبرعات. 3
 
م معالجةإذا . حاليةالفترة منح خالل ال/اتة أّي تبّرعميق يجب إظھار  3-1 إيراد اتالّتبّرع ت ة عل اتك ى قائم

رادمثل ھذه فأن الدخل،  ّدخل الع مستقلر بشكل ِھظتيجب أن  اتاإلي اتجن ال اتمن  ن  الخدمات عملّي
ل األصغر ةمؤسسلمالّية ال ات التشغيلية( التموي ّرعميقالمصدر و ).العملي رة ال عن ة أّي تب ة الفت حالّي

  .يفصح عنهيجب أن 
 
 

 المنح/اتتبرعالمن  تإيرادا نتتضممنظمات غير الحكومية أحيانا لل القوائم المالية لمؤسسات التمويل األصغر
 اتعمليّ ات الناتجة من اليرادالمنح مع اإل/اتتبرعالمن  تيرادااإل قد يقوموا بتجميعدخل، والى قائمة ف
ال تستطيع معظم مؤسسات التمويل األصغر . دخـل من فائدة ورسوم القروضالفي الغالب  - يةادتيعاأل
ر قابلية مؤسسة يقدّ تھكذا، لو. ةطويل ةمدولبانتظام  متكررة ونكألن ت المنح/اتتبرعالد على مثل ھذه اعتماأل

للتمويل من مستمر ضخ  على النمّو بدون تھاطويلة األمد وقدر على األستمرار و الحياة لفترةالتمويل األصغر 
بدون المالي أداء مؤسسة التمويل األصغر  يبدوكيف أن يعرفوا  االطراف ذو العالقة، يحتاج قبل المتبرعين

من  اتيراداإل يتم عرض  حّدد ما لمييمكن أن  التشغيلية ال عملّيات الماليةالخسارة من الربح أو ال. منح/اتتبرع
 .مستقلبشكل  المنح/اتتبرعال
 

 أو صافى الربح◄مؤسسة التمويل األصغر  تظھرقوائم الدخل، يجب أن  ضمنالتبرعات  فاذا كانت وبالتالى
تلك مصروفات /يخصم منه تكلفةعادّية، العملّيات المالية ال خدمةئدة ورسوم فاالدخل من (، الخسارة التشغيلي

، سواءا في قائمة الدخل تشغيلي غير كدخل/اتإيرادك بشكل مستقلالتبرعات تعرض يجب أن ، كما )العملّيات
 7.أو في أيضاح

                                                 
 ختلف عني) شاداتإلرمن اا ءً ليس جزّ  ھو الذي( االيضاح اھذ. االفصاحليس شكل  محتوى االفصاح و، يعّرف كباقي اإلرشادات، 1- 3 رقم األرشاد 7

ّصافي الدخل أو الخسارة  ره تحتاھو اظ ريد فصل دخل المنحةتي تمؤسسات التمويل األصغر ال.  العرضقضّية شكل  ھاإبرازبمبادئ األرشادات تلك 
بشكل مستقل عنھا يفصح  اتعأن الكّمّية الكاملة للمنح و الّتبرّ ب )CGAP( سيجابالوصي ت.  معارضة من المراجعين الخارجيينجد ت، أحياًنا يليشغّ تال
  :لألسباب الّتالية حقوق الملكيةقائمة الدخل و في  كل من في
 فقرة، 1رقم  الدوليةالمحاسبة  يارمع. المعايير الدولية للتقارير الماليةمتوافق حّتى اآلن مع  يدخل أو الخسارة الّتشغيلالوضع دخل المنحة تحت  .1

ا لعلى الميزانّية عندما يكون مثل ھذه ا فرعيةين و مجاميع ، يسمح بعرض بنود إضافّية، العناو67 بصورة عادلة  لكى يظھرعرض ضرورّيً
سوف يساعد المستقل  عرضال اھذ البند ھي بوضع أنالحجم، ّطبيعة أو وظيفة "بنود عندما تنص على تجميع ال 68 الفقرة .لمؤّسسةالمركزالمالى ل

  “.ادلة نوعاً مابصورة علمؤّسسة على اظھار المركزالمالى ل
العادل ألدائھم المالي،  العرضعتمد  على تمويل المنحة، لضمان ت التى مازالت مؤسسات التمويل األصغر أى من. أكثر شفافّية به الشكل الموّصى .2
  .ىتشغيلال ن صافي الّدخل أو الخسارة عتمويل المنحة بشكل مستقل  لالفصاح عن جاحتت
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  المالي نشاطال اتن إيرادع المنح مستقلة/اتلتبرعا: 1- 3 مثال
 ديسمبر 31يناير حتى  1ترة المالية من للف قائمة  الدخـل   

   أيضاح 2003 2002
  العائدات المالية/االيرادات      

 )الفائدة والرسوم (القروض محفظة عائد  1  1811925  123866

  االستثمارات عائد  2  55093  37550

  أجمالى االيرادات المالية    1867018  1276416

        

  المصروفات      

  المصروفات المالية      

 على تمويل االلتزاماتتكلفة الفائدة والرسوم     203247  118932

  الفوائد على الودائع    19103  7685

 القروض فقدان/خسائرمخصص   3  50761  38310

  :أخرى ةمصروفات تشغيلي      

 التوظيف -مصروفات إدارية  4  724733  660005

  مصروفات إدارية أخرى  5  518860  395436

  مصروفاتال الىأجم    1516704  1220368

       

 التشغيلي) الخسارة(صافي الربح    350314  56048 

        

 الدخـل والمصروفات غيـر التشغيلية      

  والمنح / التبرعات  6  400000  789994

 ة اخرىمصروفات غيـر تشغيلي  7  46590  25847

 ة اخرىغيـر تشغيلي أيرادات  8  )88571(  )25847(

 )الخسارة/(ربحصافى ال    708333  846042 

 اتتبرعالالمنح و: 6أيضاح 
2002                      2003                                                                          

 400000         ) لمشروع تطوير منتج جديد(  ج المانح. 1
 289994                                           ) خّصصم غير(  كالمؤّسسة . 2
 500000/                             اآللىض وقرال متابعة/م تعّقبالنظ(م المانح . 3

 __________         _________)            نظام ادارة المعلومات              
                                                 400000             789994 

                                                ========          ===========  
انح من 400000غلبمبالتمويل األصغر منحة لمّدة ثالثة سنوات  ةمؤسس تتلق 2003م افي ع اندة تصميم،  ج الم رر اختبوالمس ى حجم كبي امين منتجعل  ت
 .جديد أصغر

  
نح ال من القسط األخير في سلسلةھو  اكان ھذ.كمن مؤّسسة  289994 غلبمبمخّصصة ر غيالتمويل األصغر منحة  ةمؤسس تتلق 2002م افي ع نوّية الم س

 .1993 فىالتمويل األصغر  ةمؤسس عملّياتبداية  من قبل مؤّسسة ك من
  

 نظام إدارة المعلومات-اآللىض ورقال متابعة/م تعّقبالنظ التنفيذ لمساندة م من المانح 500000 غلبمبالتمويل األصغر منحة   ةمؤسس تتلق 2002م افي ع
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 :المنح/يجب شرح الطريقة المحاسبية التي اعتمدت في معالجة التبرعات   3-2
 
رقم  الدولى المحاسبةر معيا(منح ال عن مستقل بشكل فصاحاإل من الضرورى  لقوائم الماليةل الصحيحلفھم ل

تختلف . ىخراآل ومؤسسات التمويل األصغر ىخراآلفترات المقارنة مع اليسّھل  لكىوأيضا ) 31فقرة  20
 .منحايراد ال تسجيلطرق 

 
ھل يتم أخذ : سّجل المنحةتالموضوع األّول أين . إيراد المنحة/الدخل معالجةحول  ينھناك موضوعين رئيسيّ 

قائمة الدخل  تمريرھا من خالل يتمأو ") ة راس المالطريق/مدخل(" ق الملكيةحقوالمنحة مباشرة إلى 
 .8")ة الدخلطريق/دخلم("
 

بھا  رفتالمنحة يع ھل. رأس مالكدخل أو كالمنحة بف ارتعمتى يتم اال: موضوع التأجيلالموضوع الثاني 
رأس  أو( منحة كدخل تراف بالوعندما يتم االع ؟المخصص له المنحةالعمل اداء  ، أو عندعند الحصول عليھا

  ؟)أو رأس المال(إلى دخل المبالغ المحولة مقدارتحدد أّي أساس  على ،فترة أكثر من على مدار )المال

                                                 
  يوصى باستخدام طريقة الدخل ولكن ھناك ارشادات محاسبة وطنية توصى باستخدام طريقة راس المال 20رقم  الدولى المحاسبةمعيار  8
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  اتبرعتعن المنح وال المحاسبة): أ( 2- 3 مثال

  
ل في قائمة في فترة الّتشغيل الحالّية ُتَسجَّ  لالستخدمعن طريق القروض  تمويللاللعملّيات و اتتبرعالالمنح و

ل تحت  اتتبرعالالمنح و. الدخل، تحت صافي الّدخل من العملّيات لفترات بعد فترة الّتشغيل الحالّية ُتَسجَّ
  الخصوم كإيراد منحة مؤّجل /االلتزمات/المطلوبات

  
ل كإيراد مؤّجل في الميزانية الموجودات/المنح لألصول  ة لالھالكوقيمة مساوي العمومية الّثابتة ُتَسجَّ

المدة الزمنية المقدرة لالستفادة من  مدار الحياة النافعة ُتنقِل إلى الّدخل على )النخفاض القيمة(
 20رقم  دوليالمحاسبة ال، وفًقا لمعيار قتناه صول الماأل/الموجودات

 
 اتبرعتعن المنح وال المحاسبة): ب( 2- 3 مثال

 
التى يتم الحصول الفترة نفس ة الدخل في في قائم "ةدمقيالغير "منح الالتمويل األصغر  ةسجل مؤسست

إلى محددة  يةكم تنقل/العمومية و تحول الميزانية خصوم فى/التزاماتة كدمقيالسّجل المنح ت. استالمھا/اھعلي
 .117 رقم الماليةمعيار محاسبة القوائم الّدخل عندما تنتھي القيود، وفًقا لمتطلبات 

 
  اتبرعتعن المنح وال المحاسبة :)ج( 2- 3 مثال

  
المنح للمصروفات الّتشغيلّية في قائمة الدخل تحت صافي الّربح  افةالتمويل األصغر ك ةسّجل مؤسست

المنح . على أساس مذّكرة العمومية في الميزانية منوحةھذه القيمة إلى حقوق الملكية الم تحول). خسارةال( 
ل/تمويلالّرأسمالّية لألصول الّثابتة و متبرع كحقوق ملكية  العمومية الميزانية مباشرة في اعتمادات القرض ُتَسجَّ

 .ممنوحة/بھا
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، ويجب أن يكون ھناك مايجب أن يفصح عنھ الھامة نسبيا نيةيالع عاناتأو اال المنح/اتالتبرع◄  3-3
أو  تلك التبرعات غياب حالة مؤسسات التمويل األصغر في ھاحملالتي سوف تتاإلضافّية  ةتقدير للتكلف

 .عاناتاال
 

الميزانية العمومية ( المالية ھمقوائمفى تسّجل  ال نيةيعإعانات  علىمؤسسات التمويل األصغر  تحصل امغالبا 
مكاتب  فى قيمت قدمؤسسة التمويل األصغر  ،مدير التنفيذيّ المثال، رّبما قد يدفع متبرع راتب . )و قائمة الدخل

. بدون دفع اى رسوم منّظمات دولّية مناستعمال وسائط النقل المملوكة  يةمتلك حرّ تإيجار، أو رّبما بدون دفع 
قليمّية أو اإلمكاتب ال دولّية متعددة الخدمات ال سّيما التي تدير برامجالمنّظمات المتفّشية داخل  اتھذه الممارس
 .لى مستوى البلدمكاتب ع

 
 على عملّيات مؤسسة التمويل األصغر، ورّبما يجب حيويةخدمات رّبما قد تكون مھّمة لالھذه البضائع أو 

مھّم ال من إّنهف وبالتالى. تتوسع فى النشاطفي المستقبل، ال سّيما عندما  ادفع ثمنھتمؤسسة التمويل األصغر أن 
غيابھم  فى حالة مؤسسة التمويل األصغر تتحملهقد  ى التىاإلضاف مصروفر اليّ قدتو نيةيعالعانات اإلتعريف 

 .أساس صلبالتقدير على  لم يكنحّتى ولو -
 

زّود  رعالأحيانا ي انح/متب ل األصغر  الم ات بمؤسسة التموي ةيعإعان ن  ني يتل ة ستعمل ف ة حال اب العالق  مع غي
رع ار -المتب ل مستش ى مث ر الت اس األث ة  قي راء درس يألج ب ھ ى الغال رع ف ات المتب ن  /لغاي ر م ة لاكث مؤسس

ات ضمن اإل المساعدة ليس من الضرورى األفصاح عن ھذهحاالت كفي . التمويل األصغر ةيعالعان بشكل . ني
رع ب ّرع متب د يتب ا ق ابه، رّبم ياءمش دماش ل خ ارا ات، مث د  أو يةستش ة، ق تطيعأصول ثابت ل  تس ة التموي مؤسس

احصل علتاألصغر أن  ّل  يھ ثمن أق ل فى .ابمفردھب ذه مث ة يجبال ھ ةيعال اتالتبرع أن تعرض حال لكن و ،ني
 .المانح/المتبرع هدفع وليس ما، ھادفعبمؤسسة التمويل األصغر  التى كانت سوف تقومالقيمة ب
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  نيةيالع عاتالتبر :3- 3 مثال

  
  :المالية ھاائموفي ق تم تقديمھا بشكل عيني و ھي غير مسجلةالتمويل األصغر على خدمات  ةعتمد مؤسست
ة بمستشار موّظف يقوم  2003سبتمبر  منذ • ادإمنّظم ة  رابطة /تح ـ بال) أبكس(القم كمستشار نظم  ةخدمھ

د مانظإنشاء الّتقني على  عمالدب المؤسسة معلومات وزّود ّدر اإلدارة . إدارة معلومات جدي ة التق سوقّية القيم
 .2003سنة ل 12000إلى  الّدعم وصلت مبالغ.  شھرفي  4000بعادلًة لھذه الخدمة ال

ة  • رع تأثالث لف د عم ي َُزوَّ ب الت ن المكات ا  تم ن مّجاًن ةم ار . البلدّي ّدر اإلدارة إيج وق التق ان الس ادل للمك ع
 .2002سنة ل 11500و 2003سنة ل 12000بالمشابه 

ل األصغر  ةمؤسسمن كمدير لكال  ة يعملإكس الّدوليّ شركة الممّثل اإلقليمّي ل • . ةّدولّيإكس الوشركة التموي
ي الم 60حوالي  ى برناف ق عل ه ُيْنَف ة من وقت ل األصغرامج ئ ي. التموي ة ف ه  حال تم غياب ى مؤسسيتح  ةعل

 .سنةقي ال 40000بتكلفة مقّدرة بمديًرا لكّل الوقت  توظف أنالتمويل األصغر 
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الّسابقة للعملّيات المالية لمؤسسات التمويل األصغر يجب أن  ات الفتراتبرعلكافة ت اكميةة الترالقيم 3-4
  .)وبَطلغير مَ بشّدة، ھو  على الرغم من انه موصى به -اختيارّي  رشاداإل اھذ. ( يفصح عنھا

 
الفترات  افةلعملّيات مؤسسة التمويل األصغر لك ات النقديةتبرعمبالغ المصادر وبيان ب وجودمفيد ال من إّنه

لقّراء القوائم المالية أن تسمح ھذه المعلومات . اتمثل ھذه التبرعل ألجمالىا المبلغ السابقة، أو على األقلّ 
أو المحتجزة  لألرباح مستحقوكم ناتجة عن التبرعات مؤسسة التمويل األصغر لقيمة الصافية الكم من  حددواي
 .ةالتشغيلي رئخساال
 

ً عجزا بوجود  ما توحى مثل ھذه المعلومات غالبا ً كبيراً متراكما تطلب ھذه ت. اتتبرعالمّول بواسطة  تشغيليا
ً  بالضرورة ليستفسيرا حريصا، و اتزوعجال تحديد  مثال، إن أعيد. دارةاإلأداء  عنسلبّيا  ان تكون انعكاسا

 أثناء  ةتكلّفال انحقيقة  فأن ثمّ  ومنمالي،الاألستمرار/الحياةن ّ قابلية ضمّ لتمؤسسة التمويل األصغر حديثا  رسالة
  .دارةاإلإخفاق  عن إشارة حد ذاتھان في وتك عملّيات الاليراد من اإلتجاوزت  ةالسابقاالعوام 
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  2002ات التراكمية التي تم الحصول عليھا حتى سنة الّتبّرع: 4-3 مثال

  79000  ساعدات تشغيلية مباشرةم) UNCCM(يو ان سى سى إم  1993
  450000  فتح منطقتين جديدتين) UBQ(يو بى كيو الدولية  1993  

  576550  غير مقيدة االستخدام) GSP(وكالة جى اس بى  1995
  1080000  توسعة محفظة القروض)  JDS(صندوق الترويج جى دى اس  2000
  300000  غير مقيدة االستخدام)  CGAP(سيجاب  اءفقرالستشارية لمساعدة المجموعة اإل 2001

    2485550  
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  ىصغرال محاسبة محفظة القروضقضايا  4
 
ن عْظِھر بشكل مستقل يجب أن تُ  ةتوقعمأو  ةفعلي قروضخسائربمتعلقة ات مخصصمصروفات أّي   4-1

 خسائرالمستخدمة لالعتراف بـ وتحديد مبالغ  ةحاسبيسياسة المال. المصروفات األخرى في قائمة الدخل
 9.يجب أن ُتوَصف بوضوحالقروض 

 
يجب .الزبائن/المخصوم من أرصدة العمالء ضوالقر فقدان/خسائر احتياطي ◄قيمةيجب إظھار   4-2

 . تحديد قيمتة/التي توضح كيفية إحتسابة خصصالمتكوين سياسة  وحالوصف بوض
عملّيات تظھر تكلفة ألّن بدونه  امھة يعتبر أجراء محتملالض وقرال رئخسا مخصص لمواجھة مصروف

بشكل . ربحّيةالتقدير  ة فىالمبالغ بالتالى الحقيقّية، وأقل من قيمتھا قائمة الدخل بمؤسسة التمويل األصغر 
قائمة  ستبالغللتحصيل،  ةغير قابل التى من الممكن ان تكونقروض ي للاحتياطكن ھناك يمشابه، ما لم 

حّتى . مؤسسة التمويل األصغرل )Networth(قيمة الصافيةالو الحقيقية قيمة المحفظةب العمومية الميزانية
 .بوضوح ذلك نعض، يجب األفصاح وقراللخسارة  مخصصات اى مؤسسة التمويل األصغر تكونعندما ال 

 
 عادة ھوالقروض  عدم سدادمؤسسة التمويل األصغر، و موجودات/اصولأكبر ھىض عادة وقرمحفظة  ال

حاسم،  الموضوع ھو شيء افي ھذكتابة تقرير واضح . في التمويل األصغر ةمتأّصلالل اعمألا أخطر مخاطر
 تكلفة يةولمعق.  النھائيةض وقرال رئخساالتقليل من قيمة ميل إلى تن مؤسسات التمويل األصغر أال سّيما 
ة ماليالائم وقالقّراء  ستطيعھكذا ال يو. هديحدت يةكيف علىض يعتمد وقرال فقدان/خسارة و احتياطي مخصص

ً حكمكونوا مؤسسة التمويل األصغر أن يل ً ص ا قيمة  عنمؤّسسة أو للربحّية الحقيقّية ال عن ائبا
قرض ال فقدان/خسارة تكوين احتياطي ة المستخدمة فىقيطريتم عرض ال صول الحقيقّية ما لم األ/موجوداتال

 بمصروف يتم األعتراف" عاّمة مثل ال لبياناتا ىيجب أن يتجاوز التقرير المال. ىتفصيل كافببوضوح و
مؤسسة ل كني مل ذاإ." في التقدير مستوى مالئمل الضرورى للوصول باألحتياطيمقدار بال ضوخسارة القر

 .في التقرير بوضوح ضرعالوضع يجب أن ي امسائل، ھذھذه ال تجاهالتمويل األصغر سياسة معّرفة 

                                                 
د و يمكن أن يكون مربك 9 في ھذه اإلرشادات مخصص . استعمال المصطلحات مثل مخصص، احتياطّي و عالوة بخصوص خسائر القرض غير ُمَوحَّ

 احتياطيتشير . ساب قائمة الدخل الذى يعكس تكلفة عدم السداد المتوقّعة ألصل القرضض ھذا مصروف يشير إلى حوالقر فقدان/مصروف خسارة
والذى يعّوض عن الخسائر المتوقّعة في قيمة ) حساب أصول مقابل يخصم من محفظة القروض( عمومية ض إلى حساب ميزانيّةوالقر فقدان/خسارة

أن مصطلح االحتياطّي يُْستَْخَدم فقط لتخصيص األرباح المحتجزة في حساب  ير الماليةالمعايير الدولية للتقارتوصي . المحفظة بسبب عدم التحصيل
  .الملكيةحقوق 
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ال ا): أ( 4-4 – 1-4 مث روفات مخصص خس دان/رئمص رال فق اطيض، وق ارة احتي دان/خس ر فق ض، والق
 تسوياتالو، الشطب/عداماأل
 
 الشطب/األعداموسياسة  ،األحتياطيضوالقر فقدان/رئمخصص خسا: 4 يضاحإ

  
اطيالتمويل األصغر  ةمؤسس تكون دان/رئاخس احتي ر فق ة من افي الم 3في حدود ض والق حفظة القروض مئ
 .حفظة القروضمعلى أساس األداء الّتاريخّي لقائمة ھذه الّنسبة المئوّية . القائمة

 
ل األصغر  ةمؤسستقوم في نھاية كل سنة مالّية،  الزم ب احسبالتموي ديون الالمخصص ال الل ى  مشكوك فيھ عل

 .حفظة القروض القائمةمئة من افي الم 3ليكون ض ور القرئخسا احتياطيى أساس القيمة المطلوبة للحفاظ عل
 

ّل القروض تشطب /تعدم ديھا اإلدارة  ك أّخرة أالتي ل ردفعات مت اريخ 180من  كث ا من ت القسط  إستحقاق يوًم
 .األّول، مّرتين كّل سنة، في وسط وفي نھاية الّسنة المالية

  
 .اإلعداموواالحتياطي  ضور القرئساخ مخصصات ياتوتس يبين الجدول الّتالي

  2002  2003  ضور القرئخسا الحركة على احتياطي
      

  1217020  1839902  يناير 1رصيد االحتياطي فى 
  998641  2795563  )العام(خسائر القروض المكون خالل الفترة /فقدان

      :يخصم منه
  )375759(  )559749(  )صافى المتحصالت(القروض المعدومة خالل العام

  1839902  4075716  ديسمبر 31رصيد المخصص فى 
      )من محفظة القروض%  3( 

      
      

      محفظة القروض القائمة: 11أيضاح 
  2003  2002  

  59268628  130552985  القروض الجارية
  2061443  5304210  يوم 180-1القروض المستحقة من 
  61330071  135857195  اجمالى محفظة القروض

      
  )1839902(  )4075716(  ضوالقر فقدان/خسارة طياختيا

  54490169  131781479  صافى محفظة القروض
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ة التي تحكم حاسبيسياسة المال يجب ذكر.المعدومة خالل الفترةالقروض  ◄قيمةيجب االفصاح عن  4-3

سياسة إعدام خرى باألالحسابات  َتأََثر يةكيف متضمنة بوضوح وبالتفصيل، ةالمعدوملغ االمب قيمة
  .الديون

  
 من ةقيمت بخصمالقرض ھى اعدام عادّية الممارسة القرض منخفضة جّدا، التحصيل  يةصبح احتمالتعندما 

، احتياطيلم يكن ھناك  أو إنخسارة القروض، /وتتم موازنة ذلك بتقليل احتياطي فقدانض، ومحفظة القر
ض مؤسسة والظاھرة لمحفظة  قر االجماليةالقيمة .  بنفس الفيمة قائمة الدخلتحميل حساب المصروفات ب

اعدام  متى يتمبقرارات اإلدارة حول كيف و ةمباشر تتأثرتسديد الظاھرة النوعّية أداء / جودةالتمويل األصغر و
كانت ام لم  ، سواءمة إلعدام الديونحاكالصف بوضوح السياسة ي أن ھكذا يجب على التقرير الماليو .القرض
 ضقرال يعتبر الوصف واضحا حول متى يجب ان يكونبصورة خاّصة، . رسميا ةسياسة موثقال ھذه تكن

كم ; )؟القرض أنتھاء مدةبعد  عن السداد؟يوم  90التاخربعد التخلف عن سداد  اول دفعة؟  بعد(متأخراً 
أثناء  نقطة وعند أية؛ الن يدخل فى حالة الديون المعدومةمتأّخر،  بانهما حّدد قرض ، حاليستغرق من الوقت

 .تقرير يتم حقيقة تنفيذ اعدام الديونلفترة ا
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 الشطب/وسياسة األعدام االحتياطي ضوقرال فقدان/رئمخصص خسا): ب( 4-4 – 1-4 المث
 

كافي باحتياطي فاظ تحلالوذلك  سنوى كل ربعبشض وخسائر القربتكوين مخصص لمواجھة  اإلدارة تقوم
د يُ . فى تحصيلھا كوّ للقروض المشك  متوقعة/محتملة ض باستعمال نسب مئوّيةولخسارة القر االحتياطيَحدَّ

يصبح القرض . مجمعة بفئات حسب طول فترة التأخر عن السداد/للقروض المتأخرة مصنفةللخسارة 
على أساس  بھا تحدد خسارة المتنّبأةللمئوّية ال ةنسبال. دهفى ميعاقسط  التخلف عن سدادمتأّخًرا بمجرد أن 

 2003ديسمبر  31 كما فىض وخسارة القر احتياطي. للقروض المتأّخرة ةّنتائج التاريخيلل دارةاإلتحليل 
 :كما يلي

 
طريقة احتساب مخصص خسائر القروض 

  محفظة القروض القائمة 
  )اصل القرض( احتياطي خسائر القروض

  النسبة من االجمالى    القيمة النسبة مةالقي
 القروض العادية    

 الجارية 95.2% 1850924 1% 18509
 يوم  30-1متأخرة  2.1% 40713 25% 10178
 يوم  90-31متأخرة  1.4% 26967 50% 13484
 يوم  90متأخرة أكثر من  0.7% 14026 100% 14026

  القروض المعاد التفاوض عليھا    
 يوم متأخرة 30الجارية وحتى 0.4% 8645 25% 2161
 يوم متأخرة 30أكثر من  0.1% 2110 100% 2110
األجمالى 100 1943385  60468

 
، على أساس تشطب/عدمتيوًما و 90أكثر من  ةمتأّخرالالقروض  افةاإلدارة ك تراجعفي نھاية كّل سنة مالّية 

ى، )كل حالة بحالتھا( تفصيليّ  يس ل القروض الت هدل ة ي تخفض من  األعدامات. للتحصيل أّي فرص واقعّي
 .خسارة القرضاحتياطي ُخِصم من تحفظة القروض القائمة وم
  

 اإلعداماتو حتياطي،االضور القرئخسا مخصصات ياتوتس يبن الجدول الّتالي
  2002  2003  ضور القرئخسا احتياطيالحركة على 

      
  28234  37946  يناير 1فى  ضور القرئخسا احتياطي

  35573  28006  )العام(خسارة القروض المكون خالل الفترة /مخصص فقدان
  )25861(   )5484(  )صافى المتحصالت(القروض المعدومة خالل العام 

  37946  60468  ديسمبر 31فقدان الفروض فى /احتياطي خسائر
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روض، محسابات جدول يبين التسويات التى تؤثر على عرض المالي اليجب أن يتضّمن  4-4 ى حفظة الق والت
 :تضّمنت
 .حفظة القروض في بداية ونھاية الفترةم •
 .أحتياطي خسارة القروض في بداية و نھاية الفترة •
  .الفترة خالل القروضرئخسا مصروف مخصص •
 .حصيلغير القابله للت قروضال أعدام •
 

أّخرةباثبات /تقوم باحتسابالتمويل األصغر  ةمؤسسكانت  إذا  4-5  الفائدة الغير مدفوعة على القروض المت
ي عند النقطة التبخاّصة  -ھذه المسألة  تجاهواضح لسياساته  تفسير، يجب أن يكون ھناك تستحقاكم

دة لاالستحقاق اإلضافّي  احتساب وقِفَ  فيھايتم  ر مدفوعة وااللفائ ابقة ُتْعَكس منغي  الستحقاقات الّس
 .بھا مخصصن يكوِ لّدخل أو ا

 
عند تاريخ االستحقاق حتى وان لم يتم ض وقرالفائدة من دخل بالف اعترباألالعديد من المؤّسسات المالية تستمّر 
 وضالقرتصبح  التىالنقطة  المستحقات بعدھناك نزعة إلى متابعة تراكم .  التحصيل نتيجة التأخر فى السداد

 .االستحقاقاتمثل ھذه  احتساب السياسات وراءعن مھّم األفصاح ال من إّنهبالتالى ف. ى تحصيلھامشكوك ف
 
 
ب أن ال  4-6 تثمارات يج ن االس تقل يدخل م كل مس ر بش رادات أن العْظِھ والت، وأى اي د، العم رفوائ ى خ

  .من المقترضين محصلة
 
قروض المن  ى المحصلالدخل الحقيق ةقارنم ھى األصغراألقوى لمؤسسة التمويل  التشخيصّية األدوات ىأحد

دخل ال ع ال عم ذي متوق ان ال ب تحص ك ى  هلييج تنادا إل داس روط عق رض ش ود.الق وة  وج دفج ردود/عائ  م
ة /همادي ادةملموس ود ع ى وج ير ال اكل تش ى مش دال ف اد اس رف بھ ر معت روق، غي ب ف اليمحاس ذ. ة، أو احتي ا ھ

رالما لم يعرض  تؤدىكن أن يم ى الآخر ةماتحليالت ھو المؤشر ض بشكل مستقل من ودخل من محفظة  الق
  .ىخراآلل ودخال
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 .تياطي،المعدمحخسارة القروض،اال/سياسة مخصص فقدان): ج(  4-4-1-4 المثال

  
م تُ  دفعةيوًما من تاريخ أخر  180أكثر من  ةمتأّخرً الالقروض  افةّ اإلدارة ك راجعفي نھاية كّل سنة مالّية ت  سددل

ود على ا، اعتماداعدام القروض بخصوصاإلدارة قرارات ّتفصيلّية  أخذت. لملكابا ة ال ھل الجھ  تحصيلللمعقول
ائم من م. قد باءت بالفشل  ة رصيد القرض الق ق تخفيض قيم ة تعدم القروض عن طري حفظة القروض القائم

 13763بلغ باجمالى موض دارة  قراإل دمتأع 2003 خالل عام. ضوالقر فقدان/خسارة احتياطيُخِصم من تو
 8443باجمالى قروض  دمتأع 2002 اموفي ع

 
  

  على القروض المتأّخرة المستحقة الفائدة: 5-4 مثال
  
ھرّيةمع دفعات دخل الفائدة على القروض يحصل   دة . القرض الّش ر ستحقة ومالالفائ ّن غي تثبت مدفوعة اللك

ى  كمستحقات أّخرة حّت ى القروض المت وم 90عل د . ي وم،  90بع أّخرالقروض الي نَِّفْ◌ كت ةمت ر ُص قروض غي
ة ة و/عامل تمنتظم ايراد ي ا ك اف اثباتھ دة(م ايق ن الفائ ل ع دة الم. )دخ تحقةالفائ ر  س روض غي ى الق عل

ى أساس مستمرّ القروض المتضّمًنا  منتظمة،ال/عاملةال ّدخل عل ه، ُتْعَكس من ال دة الم. معدوم  ستحقةكانت الفائ
 .2002ديسمبر  31في  3034و 2003ديسمبر  31في  4912
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 المحفظة دارةإو نوعّية/جودة 5
 
المعد عنھا  الحالّيةفى تسديدات العمالء عن الفترة محفظة مدى التأّخر اليجب أن يظھر تقرير  5-1

محّدد للبسط التعريف المتضّمًنا  -المتأّخرة يجب أن ُيْشَرح بدّقة  اتلّدفعلاس يأّي مق، والتقرير
  .حفظة القروضنوعية مم ألّي نسبة تقيس اوالمق

 
ھكذا . ةنھايفي القروض ستحصل ال كانت إذا ماعن عادة المؤشر األقوى تكون في المحفظة  التأخردرجة 
 تقليدّيةالالقوائم المالية ف. ضوقرالر ئخسال حساب األحتياطي المالئمھو عامل مھم في  التأخرمستوى يكون 

مؤسسة لصّحة المالية ال يكون أساسًيا في تقيم التأخرتقرير فإن مع ذلك، و. التأخرا عن غالبا ال تشمل تقريرً 
قّيد تت ال يھف، يةمصرفال تتنظيماتخضع لل ألّن العديد من مؤسسات التمويل األصغر ال. التمويل األصغر

 .ضوقرالر ئخسا من أحتياطيضع مستوياتھم في وقواعد خارجّية ب
 

التي مئوّية ال نسبةالنسبة ھي فال. لمحفظةالنسب التي تلخص حالة انسبة أو ما يكون العادة  التأخرتقرير فجوھر 
التي لفة العديد من النسب المختھناك ). قاممال(على آخر ) كسربسط ال(واحد قياسي تنتج عندما يقسم رقم 

يوضح ما لم  مستحياليكون ة ضروعمالنسبة فتفسير ال. تةثاب غير اتصطالحإلاكما إن ،  التأخرقياس تستخدم ل
ھكذا، يجب على تقرير المحفظة . لنسبةلقام مالبسط والمن في كال ھو الرقم الذي يقاس ا ما التقرير تمامً 
النسب المحسوبة بواسطة مؤسسة من كثر أو واحد أ على حّد أدنىكذه اإلرشادات أن يشتمل ھالمطلوب ب

تتبع  ملذا إ. يقاسھو الذي ما ل كاملمع إيضاح دقيق وھذا ، لديھا 10المحفظة تأخرس االتمويل األصغر لقي
  ..بوضوح تذكر حقيقة يجب أنفإن ھذه ال، تھالمحفظ التأخرس وضع يقتمؤسسة التمويل األصغر و

 
 :فئاتثالث القرض ا في أحد ال أخرقياس تفى تقع معظم النسب المستخدمة 

للقروض  )باقي األصل للسداد( القائم الرصيد◄في حالة أن البسط ھو  – )PAR(في خطر المحفظةنسب  •
الرصيد القائم قام ھو مّيام، والاألن من معيّ عدد  تتأّخرالسداد  مخاطرة أعلى ألّن دفعة ھايكون فيالتي 

 عتبرالّذي يو،  في خطر محفظةتقرير تقادم الصفحة المواجھة على الذي ) أ( مثال يوّضح. ةالكاملللمحفظة 
قدر التي ال ت تحاالالفي . مؤسسات التمويل األصغرينصح به بشدة للمحفظة ولعرض االدولّي  المعيار

ض في وقرال"ا أحيانً  يسمىأبسط فھناك بديل ، قي خطرالمحفظةنسب حسب أن تمؤسسة التمويل األصغر 
ھو عدد القروض  خطرض في وقرالبسط  .ع أن تولد معلومات متكافئة تقريًباالتي تستطي ،)LAR("خطر

في  المحفظةقارب ت خطرض في وقرال .قائمةالقروض العدد إجمالّي  ھو المتأّخرة والمقام قائمةال
تختلف القروض الكبيرة جوھرّيًا عن القروض الّصغيرة فيما يخّص متوّسط  التىباستثناء في الحاالت خطر
  .سدادالأداء 

 
. مستحّقة الّدفعالدفعات الوالمقام  حصلةمالدفعات الحيث البسط ھو  -  السداد/تحصيل أو الّدفعالمعّدالت  •

 ىعطتِمل بعناية، يمكن أن اعُ تس وتقا لم يمكن أن تكون معّدالت التحصيل أداة تحليلّية قوّية، لكن إذا
ا بدرجة كبيرة لجودة المحفظة  .11انطباًعا متفائل جّدً

  المحفظة نوعية/جودة): أ( 1- 5 لمثا

                                                 
أخرلمناقشة مفّصلة  10 اييس الت رج، او تفسيرھ لمق اس 1999، انظر ريتشارد روزنب انتاخر، قي يمكن أن تكون الّنسب ضارة بصّحتك، : األصغر االئتم

  .دي سيواشنطن  ، )CGAP( سيجابال 3العرضية  ورقال
ال، افترض أن  11 ل األصغر ةمؤسسعلى سبيل المث ّدة  تعطى التموي بة تحصيل أشھر  3قروض لم ى نس ا إل دفعات أسبوعية و يشير تقريرھ  95%ب
خسر فقط تھذه  صغرالتمويل األ ةمؤسسواحد قد ُيْغَرى أن يعتقد أن .  )مقاسة كالنقد المدفوع مقسوم على النقد المستحق ألول مرة خالل فترة التقرير(
ر تكون في وضع يائس،تس ةمؤسسالفي الحقيقة، مثل ھذه .  في حالة مستقّرة بشكل معقولفھي  االقروض في الّسنة، و لھذ مخفظةمن %  5 خسر أكث

ارة من المفضل أن يعاد التعبيأنه التحصيل ف/معّدالت الّدفع أحتوى التقرير علٮكلّما . كّل سنة افي المئة من محفظتھ 35من  دل الخس ا بواسطة مع ر عنھ
  .الّسابقة الملحوظةالمذكور في  )CGAP( سيجابكما ھو مشروح في الورقة العرضية ل السنوية



 ارشادات االفصاح للتقارير المالية لمؤسسات التمويل األصغر
 

 
-26 - 

  
تقادم مخفظة نسبة  ھو ضومحفظة القر أخرت لدراسةالتمويل األصغر  ةمؤسسلجراء الّرئيسّي اإل

لكّل . ةمتأّخرال عدد االيامّطبقات تعتمد على كّم تقسم القروض الى . تقرير التقادمالقروض في خطر
حفظة على أجمالى رصيد مھذه القروض القائم لمثل  رصيد اصل القرض قسميقروض، ال من طبقة

ْعُتِبر القروض متأّخرًة إذا أصبحت تُ ). خسارة القرض أختياطيذلك، قبل خصم و(لقائمة ا القروض
أّي فائدة مستحّقة  علىأّوالً  /حملالقرض ت سداد دفعات. وبقيت غير مدفوعة ةأّي دفعة مستحقًّ 

أيام عدد يتم احتساب . ةلكّن غير مدفوعة وقًّ مستح الصل القرض دفعات/طاقساالّدفع، ثّم إلى أّي 
التمويل  ةمؤسس تقوم ال. بالكاملقسط قرض لم ُيْدَفع  اول التأّخر على أساس تاريخ استحقاق

   .قرض الى اصلر يتأخّ ال جزاء فائدة اول يتحوباألصغر 
  

  أرصدة القروض القائمة  
  )اصل القرض(  
  القيمة نسبة المحفظة فى خطر  

   اديةالقروض الع
 1850924  الجارية
 40713 2.1% يوم  30- 1متأخرة

 14480 0.7% يوم  60-31متأخرة 
 11967 0.6% يوم  90-61متأخرة 
  9026  0.5%  يوم  180- 91متأخرة

 6645 0.3% يوم  180متأخرة أكثر من 
 1933755 4.2%  المجموع الفرعى

القروض المعاد التفاوض عليھا والمعاد 
  تمويلھا

  

 38002 1.9% الجارية
 8215 0.4% يوم  30- 1متأخرة

 4001 0.2% يوم  90-31متأخرة 
  1712  0.1%  يوم  90متأخرة أكثر من 

  51930  2.6%  المجموع الفرعى
      

  1985685  6.8%  المجموع
  

أخريوًما و 360أكثر من  المتأخرة القروض العادّية ا و المت ة القروض المعاد جدولتھا والمعاد تمويلھ
  شطبھا تلقائيا/امھاعدا يوم يتم 180أكثر من 

 
ّتة أشھر. القرض بين ثالثة أشھر وسنة واحدة مدة . دفعات القرض أسبوعّية للقروض أقصر من س
القروض  ةحفظممّدة /رعم متوسط تقّدر اإلدارة أن. أقساط شھرّية تدفع على ألجليلة اقروض طوال

.حوالي خمسة أشھر ھى
  

  ال يوجد الزام الستخدام هذا النموذج: إحدى الطرق لعرض البياناتهذه األمثلة توضح 
  
استخدام . للمحفظة الكلّّية ھو مقياسمتأّخرة والمقام الدفعات الحيث البسط ھو  -  التأخر/معّدالت المتأّخرات •

  .نوع المؤّشر ھذا يميل إلى إعطاء انطباع متفائل لجودة المحفظة
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و بعيد عن الغموض فيما يتعلق بالقيمة  ر، يجب أن يكون الّتقرير محّدد وواضحمفھوم التأخّ  يتضمنألّي متغّير 

تتضّمن القائمة الّتالية المتغّيرات المستخدمة عادًة في . اً التي فيھا اُْعُتِبَر القرض متأّخرالبداية وّنقطة  قاسةالم
بعد ھذه  فيما .ستخدم المتغّيرا ب إذاوتشير إلى األسئلة المعّينة التي يجب أن ُتَجا التأخرنسب لمقام الالبسط و

  .أيًضاعنھا  يفصحيجب أن  و غير غامض األسئلة، أّي معلومات أخرى احتاجت لجعل معنى الّنسبة واضح
  

 متغّيرات البسط
واحدة أو أكثر مستحّقة الّدفع لكّن غير مدفوعة، أو عدد  ةدفع اقروض المتأّخرة التي لھللقائم ال الرصيد •

 الرصيد اصل القرضيتضّمن ھذا  ھل في أّي نقطة يعتبر القرض متأّخًرا؟. (المتأّخرة القروض الّنشيطة
 )فائدة أيًضا ؟الفقط، أو 

 
الّدفعات المفّوتة ب مربوطفي أّي نقطة يعتبر القرض متأّخًرا ؟ ھل الّتأّخر يكون . (كّمّية الّدفعات المتأّخرة •

فائدة ال اصل القرض،المقياس  يتضّمن ھذا ھلرض ؟ أو إلى انتھاء مّدة الق)المستحقة و غير المدفوعة(
 )  ؟)الغرامة(جزائّيةالفائدة الأو /و

  
 ما عداالمقياس يستبعد كل شيئ  ھذا ھلفترة؟  أى أثناء. ( فترةالأثناء  المستلمة فعليادفعات القرض  •

مصادرة /على  الءستيااليتضّمن البنود غير النقدّية مثل الّشيكات المؤّجلة،  ھل، أو يةدفعات النقدال
فائدة؟ وال اصل القرض أو اصل القرض فقطالمقياس  يتضّمن ھذا ھلإلخ ؟   ،الّضمان الذي لم ُيَباع بعد

 )والّدفعات المتأّخرة؟ المقدمة الّدفعات ◄ تعالجكيف 
 

  متغّيرات المقام
لك، دفعات ت- رسملةميتضّمن الفائدة ال رقمھذا ال ھل. ( نشيطةاللقروض ا محفظةلقائم ال الرصيد األجمالى •

 )ل القرض؟صالفائدة التي أُِضيَفْت أل
 
 .القروض الّنشيطة عدد إجماليّ  •
  
جزائّية ؟ الفائدة الأو /، الفائدة، واصل القرضالمقياس  يتضّمن ھذا ھل. مستحّقة أثناء الفترةالكّمّية الّدفعات  •

عد غير مدفوعة أثناء الفترة المت بقي لكنوأثناء فترة ّسابقة  ةالّدفعات التي أصبحت مستحقّ  يتضمن ھل
الّدفع للمرة األولى أثناء  ةمستحق اصبحتالمقياس الّدفعات فقط التي  يتضّمن ھذا ھلأو ؟ عنھا التقرير
 )؟عد عنھا التقريرالفترة الم

 
ً بوّ طلملكّن ليس  - بة وِصيَ من المُ  رةا ھَ ُوِصف يتم مؤسسة التمويل األصغروھيكل الّسداد لقروض  شروطأّن  - ا ا طول فت دة/م  م

ّشروط فى  تنويع مؤسسة التمويل األصغر لدى قروض  كان ؟ إذا )جداول الّسداد( تمت جدولة الدفعات فترات على أيالقرض، 
أو، ببساطة  ).اإلدارةمن  على أساس تقدير تقريبيكانت  حّتى إذا ( مّدة القرض  /فترة متوّسطعرض  يمكنف أو جداول الّسداد،
على سبيل المثال، . معروضالالتأخرھذه المعلومات قد تكون مفيدة في الحكم على مستوى مخاطرة . ُيْعَطى مدى أكثر، يمكن أن

ان  ة من القروض 20إذا ك ي المائ أخرة ف ر من  مت ّون من  30أكث ا ، والمحفظة تتك ة أشھر أسبوع ذاتقروض اليوًم  يةثالث
ا التأخرثّم وضع من ، السداد ّن إذا تكوّ . خطير جّدً ھرّيةال ذاتنت المحفظة من القروض لك ا ّش ، السداد سنتين المضمونة تماًم

    .الوضع قد يكون أقلّ قلًقا نوًعا ما



 ارشادات االفصاح للتقارير المالية لمؤسسات التمويل األصغر
 

 
-28 - 

 جودة المحفظة): ب(1- 5مثال 
  

الينسبة تأخر القروض عن طريق إستخدام التمويل األصغر  ةمؤسستقيس  ذه ف. االسترداد الح بسط ھ
ذين والفائدة لقرضألصل ا يةنقدالدفعات ال اجمالى الّنسبة ھو ا  ال د عنھ رة المع م تحصيلھم خالل الفت ت
أّخرة الدفعات المقدمة ةمتضّمن( التقرير الى ال). والّدفعات المت و اجم ام فھ ا المق ةنقدالدفعات أم ة ال ي كلّّي

دة ألصل القرض ذين  والفائ ى  ينمستحق واأصبحال رة األول رللم ا التقري د عنھ رة المع ، في خالل الفت
). قرضال على لمفاوضاتل بصرف الّنظر عن أّي إعادات الحقة(ود القرض األصلّي تحت شروط عق
  .الّنسبة امال ُتَضمَّن في بسط أو مق )الغرامات(الفائدة الجزائّية

 
  الجاريةستعادة اال/االستردادنسبة   الفترة

 %98.9  2002ديسمبر  –يناير 
 %98.2  2003الربع االول 
 %99.1 2003الربع االثانى 

 %97.4 2003لربع الثالث ا
 %96.1  2003الربع الرابع 

 %97.5  2003ديسمبر  –يناير 
 
 .دفعة أسبوعّية 13تسدد على القروض  افةك
 

أسبوع،  13، للقروض لمّدة % 97.5ھى حالّية الستعادة اال/االستردادنسبة فتحت ھذه الّظروف، 
 %.20.0مساوية تقريًبا لمعّدل خسارة سنوّي تكون 

 
  : التالية معادلةال حسب باستخدمي اھذ

  x 2) بالسنة(، مّدة القرض)/تحصيل في ّشكل عشريّ المعّدل  - 1= (معّدل الخسارة الّسنوّي 
  

  ) =1 – 0.975/(0.25 x 2  
   =% 20.0  
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ىالتمويل األصغر  ةمؤسس منھجمحفظة بوضوح الصف تقرير يجب أن ي 5-2 ماح،  ف بوالالّس وين و ،تعّق تك
 القروض أرصدة وأيًضا )المجدولة(عليھا  فاوضتإعادة الالتى يتم  المتأّخرة◄لقروض المخصصات ل

  .)المجدولة(عليھا  فاوضتإعادة الالتى تم  القائمة
 

قرض، أو من المتوّقع أن يحصل على مشكلة، لللوقت المناسب في ا في السدادالعميل مشكلة يكون لدى عندما 
إعادة /أعادة جدولة ◄ ذلك يتضّمن قدالقرض، و على فاوضتسمح مؤسسة التمويل األصغر بإعادة الت قد
ذو قرض سداد ال( تمويلالإعادة  ◄أو ) الّدفعات المطلوبة لةجدو التسھيل فىالقرض أو  فترة/مّد مّدة( ةكلھي
قرض جديد بخّطة دفع جديدة ُيْدَخل عادة في نظام تعّقب  فان في أّي حالة. 12)ار قرض جديدمشكلة بإصدال

 .ضوالقر
 

 السداد/لدفعا فى بشكل مستقل، أّي إشارة لمشاكل العميل ھاَعقَّبم تَ ُيت المعاد التفاوض عليھا ال القروض  كانتإذا 
متأّخرة الدفعات ال(متأّخرات المعّدل  فان عات فيما بعد،إذا فّوت العميل ّدف. ستختفي فجأة، على األقّل في البداية

يمكن أن يكون تقرير . مؤسسة التمويل األصغر شدة من مخاطرب يقلل/سيستھين) المحفظةعلى أجمالى منقسمة 
ا  التأخر إعادة ب الخاصةممارسات مؤسسة التمويل األصغر ل كان ھناك وصفاً في التقريرإذا  االمضلّل جّدً

  .عليھا وقيمة القروض المعاد الّتفاوض المفاوضات،

                                                 
في  على أية حال. القرض في الميعادأصل  دفع عن عجز العميل غيرألسباب ) ة جدولةتمويل أو أعاد ةأعاد(قروض ال يتم أعادة التفاوض على احياًنا 12

  مشكلة  ذات تشير فقط إلى قروض التفاوضت، إعادة ھذه اإلرشادا
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 عليھا قروض معاد الّتفاوض: 2- 5مثال

 
مل اإعادة تمويل القرض بالكب اما -القروض  التفاوض علىتحت ّظروف استثنائّية، قد تعيد اإلدارة 

من الذين عانوا  الزبائن/الّدفع للعمالء اعادة جدولة مدةأو ) قرض الحالىإصدار قرض جديد لتسديد ال( 
. أطول لمّدة قرض رّد قروضھم تحت اّتفاقّيات ين علىوقادر ينيبدو راغب ن قداألحداث المأساوّية والّذي

 .بة الّداخلّيةا، االئتمان والرقاقسام التحصيلفاوض لقرض يجب أن ُتَقّر بلجنة تشمل رؤساء تكّل إعادة 
  
ن القروض العادّية عبشكل مستقل  بھاتعق يتمقروض جديدة وك الجُتع عليھا القروض المعادة الّتفاوض افةّ ك

ُتَتَعقَّب بشكل مستقل ألّن  عليھا قروض معادة الّتفاوضال. )نظام إدارة المعلومات(ضوم تعقب القرافي نظ
َفاُوضي أعلى من القروض التي لم ةرولديھم خط   .عليھا َعاد اَلتَّ

 
  2003 2002 

 -  1443224 معادة الجدولةقروض 
 149672  248890  يلتموالقروض معادة 
  17432050  18420648  القروض العادّية

  17581722  20142762  القروضاجمالى  
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سواء إلى  - )مطلعين( ذوى العالقة الطرافل ◄القروض جميع أن تفصح القوائم المالية عن يجب  5-3
وأن يشمل اإلفصاح  - التمويل األصغر، الھيئة اإلدارّية أو األطراف المتعلّقة بھم ةأعضاء إدارة مؤسس
متاحة الالقروض الّصغيرة . الضمان وموقف السداد ،سعر الفائدة ،القائمة القروضقيمة بصورة شاملة على 

فى ودرجة التأّخر ،لمبلغ اإلجمالّي، العدد، سعر الفائدةفقط ا عرضإلى كلّ الموّظفين يمكن أن ت عام بوجهٍ 
يجب أن  ذوى العالقة االطراف تجاه كال الّنوعين لقروض المطبقة الّسياسات. القائمةھذه القروض السداد ل

  .دقةُتوَصف بال
 

من  داخلية/يةالتمويل األصغر قروض ّشخص ةالّنفوذ على حكم أو إدارة مؤسس ذوى عندما يتلّقى األشخاص
ربما تكون قد أعطيت خلق خطر أن القروض يمصالح، لل ضمنى التمويل األصغر، ھناك تضارب ةمؤسس

 و ليفصتباإلفصاح  يتم مھّم أنال من إّنه. التمويل األصغر ةليس في أفضل مصالح مؤسس شروطحسب 
 .مثل ھذه القروض ية عنّشّفافب
 

 على سبيل المثال، لشراء الموتوسيكالت - ن ض للموّظفياقرالدى بعض مؤسسات التمويل األصغر برامج 
 ادرج كمجموعة ألنھت ھذه القروض يمكن أنفان ، هعديد كانت إذا. أو للّطوارئ الّشخصّية )الدراجات النارية(

 .معضلةكون يفردّية س بصورة قروضالخطر أقّل وألّن عرض  تمثل
 

  .قة يجب أن ُتوَصفعالّ ذوى الف طرلاللقروض لالتمويل األصغر تجاه كال الّنوعين  ةسياسات مؤسس
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 )األشخاص المطلعين(االطراف ذوى العالقةقروض ): أ( 3- 5مثال

 
 :االطراف ذوى العالقة التالية مع ديسمبر القروض 31 كما فىحفظة القروض متتضّمن 

 
      قروض االطراف ذوى العالقة

  الموقف  مدة القرض  رصيد االصل القائم  المقترض
  جارى  شھر 24  500000  رئيس مجلس االدارة

  جارى  شھر 12  47346  المدير العام
  معاد تمويله وجارى  اشھر 4  32000  أعضاء مجلس االدارة

  معاد تمويله ومتاخر  اشھر 6  78890  رئيس التخطيط االقليمى
  متاخر 39من 2  اشھر 6- 3  233333  قروض الموظفين

  891569      
        

 
في المائة  17 ھوّسنوّية الفائدة ال بدون ضمانات، ومعدل فينموظّ للأو  ألعضاء مجلس االدارةالقروض 

ھذه القروض يجب أن ُتَقّر من قبل مجلس . سّتة أشھر إلى سنتين ةمدفوعة، ولمدالغير  االرصدةعلى 
عندما يكون القرض إلى عضو مجلس، ذلك العضو ال يمكن أن يشارك في المناقشة أو الّتصويت . اإلدارة

 .على القرض
 

 
  االطراف ذوى العالقةقروض ): ب( 3-5 مثال

 
 .عائالتھمل، أو للموظفين، دارةمجلس اإل عضاءألقروض عطاء الإالتمويل األصغر  ةؤسسالئحة ممنع ت
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 قوق الملكيةحو الخصوم/االلتزمات/المطلوبات تفاصيل 6
 
ةك 6-1 روض ال اف غر  ةمؤسسلق ل األص االتموي ون قيمتھ ى تك ة والت بية/ماّدّي ة نس ىب ذات اھمي بة ال  النس

 :المعلومات الّتالية تفصح عنالخصوم، يجب أن /إجمالّي االلتزمات
 .)االلتزم(مصدر الّدين  •
 .دادة، وعملة الس، سعر الفائد)متضّمًنا فترات سماح( قيمة، جدول الّسداد  - شروط السداد •
  .للقرض بالّضمان منمغّطاة الحصول على القرض، متضّمًنا الّنسبة المستخدمة لل آلّيات الّضمان •
رلا االمعد عنھالفترة  خاللللّدين  متوسط أصل المبلغ القائم • ىمحسوبا  ،تقري شھري أو  أساس عل

 .على األقلّ ربع سنويّ 
  .مستحقاتوال يةدفعات النقدال، متضّمًنا يرتقرلا االمعد عنھالفترة  خاللتكلفة الفائدة  •
ةالتفاصيل ال • أّخرات إذا أل كامل زتّي مت ل األصغر ةمؤسس عج تحقاق ال عن التموي د االس دفع عن

  .تقريرلا االمعد عنھفي نھاية الفترة  دينعلى الجارية الفترة أو غير  خالل
  
ى وحيث . الّسوق من أسعار فائدة أقلبتمويل  عادة تلقى مؤسسات التمويل األصغرت أنھم ال يمكن أن يعتمدوا عل

تقبلّي بيتمو ّو المس دّفقالل الّنم تمر ال ت روض للمس رة ّ، الق هفميّس ن إّن ّم ال م ى  تعرف المھ ًدىعل دعم م ذي  ال ال
ّدالت تم األفصاح عن إذا. اآللّية تلكخالل  من التمويل األصغر ةمؤسس تحصل علية ات والمع دة، ا كّمّي من لفائ

ى أساس  نفس القرض حصلت علىالتمويل األصغر إذا  ةدفع مؤسستر كّم  كان يجب أن يّ تقد يتم ممكن أنال عل
  .تجارى
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  )األقتراض( تمويل الّدين:  1-6مثال
 :تالىكون من التت 2002و 2003ديسمبر   31كما فى الّدين

  2003  2002  
  x(  405000  540000(منّظمة إكس
  -  z(  1200000(بنك زد/مصرف
  12000  87000  آخرون

  552000  169200  مجموعال
  

كّل ثالثة أشھر قسط  40 على، مستحّق الّدفع 1993في يناير  مسحوب 1350000أصل القرض : منّظمة إكس
د ال بداية من عالّربع األّول بع دة  يستحق. توزي دارالقرض فائ ن 3 بمق ة س ة ويافي المائ ّل ثالث ّدفع ك ، مستحّق ال
  .يريكاالم الّدوالربتحّقا الّدفع أصل القرض والفائدة مس. أشھر

  
 

  أصل القرض  العام
  فى نھاية السنة

  المتوسط خالل 
  )ربع سنوى(العام 

مصروف الفائدة 
  السنوى

1999  405000  472500 14681  
1998  540000  607500 18731  

        
  

قسط  12 على، مستحّق الّدفع 2003في يناير  مسحوب 1200000 أصل القرض: : بنك زد/مصرف
، مستحّق ويافي المائة سن 14 بمقدارالقرض فائدة  يستحق. تبداء بعد سنة من تاريخ التوزيع نصف سنوى

. بالعملة المحليةأصل القرض والفائدة مستحّقا الّدفع  .نصف سنوى تبداء بعد ستة اشھر من تاريخ التوزيعالّدفع 
 من أصل القرض والفائدةئة ابالم 50 ناضموجنبّية األعملة بال 40000 قيمةب  وديعةب مضمون قرضال

.المانح كيو/متبرعالبواسطة   
  

 لكّن لم ُيْدَفعخالل الفترة ومستحّق الّدفع  200000بقيمة قسط نصف سنوّي  ھناك
  

  أصل القرض  العام
  فى نھاية السنة

  المتوسط خالل 
  )ربع سنوى(العام 

مصروف الفائدة 
  السنوى

        
1999  1200000  1200000 168000  
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قدرة ب ةطوربات الودائع المحسابمن ن الودائع األخرى أّي نوع عيجب أن يْظِھر بشكل مستقل  6-2
تلك  شروطويجب أن يكون ھناك وصف عاّم ل ةمستقبليّ قروض صغرى العمالء للحصول على /الزبائن

  .القروض مع اوربطھ اتلحسابا
  
: فى االقراضھم يتمؤسسات التمويل األصغر مّدخرات إجبارّية كجزء من منھج العديد من ستخدامت

ُ طيُ  المقترضون المحتملون قد تقلّل ھذه المّدخرات اإلجبارّية . معّينة قبل أو أثناء قرض مبالغوضع بلُِّبوا ا
 أن فضلن األم .القرض الفعلية للعميل وتقريًبا دائًما ترفع تكلفة  مؤسسات التمويل األصغرلطر القروض اخم

، من ناحية أخرى، تخدم طّوعّيةالّ المّدخرات ◄ .التمويل األصغر ةمؤسسللقرض اكجزء من منتج  ينظر
 .ھذه الودائع ألغراض إدارة الّسيولة الخاّصة بھم الزبائن/العمالء يستخدم: تماماغرًضا مختلًفا 

 
أن يضيفوا مّدخرات طّوعّية لنفس الحساب الذي  الزبائن/ؤسسات التمويل األصغر للعمالءسمح بعض مت

االرصدة  أن تفصل تطلّبتال  األرشاداتفي مثل ھذه الحاالت، ھذه . يحتوي على مّدخراتھم اإلجبارّية
 .طّوعّيةو عناصر إجبارّية  الىالحساب  ھذا النوع منفي  االجمالية

 
يجب أن ُتْظِھر بشكل مستقل ) مستحّقة الّدفع خالل سنة واحدةالودائع غير الأي،( جل األ ةودائع طويلال 6-3

  .ن الودائع األخرىع
  

  .الّسيولة الّنقدّية قصيرة األجل على طلبللمؤسسات التمويل األصغر  ةعّرض مدى ھذه الممارسة توضح
 
مثل أسھم  -حقوق الملكية ستثمار في اال الزبائن/العمالء من تطلّبت التمويل األصغر ةمؤسس كانت إذا 6-4

قروض المدخل أو الخدمات األخرى، رأس تستطيع الحصول على ال لكي –التعاونيات المالية رأس المال في
  .وَصفت يجب أن شروطيجب أن ُتْظِھر بشكل مستقل وال حقوق الملكية ھذة/ المال

  
  

بوجٍه عاّم يتوّقعون أن يكونوا  الزبائن/ لعمالء، اكحقوق الملكيةعالج بالّرغم من أّن أسھم رأس المال ھذه ت
غالبا ما مالّية التعاونّية الّرأسمال في  ايةتحليل كف فان الّسبب، الھذ.  قادرين أن يسحبوه عندما ينھون عضوّيتھم

  .جزةالمحت االرباح/الذي ُيْبَنى من المكاسب ىمال المؤّسسال على أساس ّرأس يتم
  
، لمّدخرات العمالء تحت سيطرة طرف ثالث عرضى او فعلىم امويل األصغر التزالت ةمؤسس كان لدىإذا  6-5

تفصح عمالء أو آخرين، يجب أن النيابة عن شكل امانة مثل بنك أو مجموعة، أو يسيطر على المّدخرات في 
  بالّتعاقد  ةطوبالمر الودائع االّدخارّية) أ( 2-6 مثال .قيمة ھذه المّدخرات وطبيعة مسئولّيته أو االلتزم عن
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  .المدخرات المربوطة بالتعاقد / الودائع ) أ ( 2-6مثال 
  الزبائن/ودائع العمالء: 11أيضاح 

  

  
جع ال )NEF(إن إي إف وعيتش اس تط ى أس ة عل ابات إدخاري اء حس ى إنش ين عل ابات . مقترض ذه الحس ھ

  .فائدة في السنة% 12اإلدخارية تكتسب 
  

ة للقروض الشخصية% 5ودائع ضمان بـ د . من أصل القرض تكون مطلوب ى فوائ ع ال تحصل عل ذه الودائ ھ
  .المضمونة بھا القروض الشخصيةسحبھا في تاريخ أستكمال سداد وممكن 

  

  2002ديسمبر  31  2003ديسمبر  31  

  38257  141637  إدخار طوعي/ توفير طوعي
  54510  59613  )إجباري(ودائع ضمان على القروض الشخصية 

  201250  92767  

  
  مربوطة بالّتعاقدال الزبون/ودائع العميل: )ب( 2-6مثال

التمويل األصغر  ةلب مؤسساطت. القرض الحصول على أھلّيةب ةْتَبطمرالمّدخرات ُتوَضع في حسابات  كافة
ئة من افي الم 10على األقّل إيداع التمويل األصغر وة حساب توفير مع مؤسس فتح/إنشاءب الزبائن/العمالء كافة

 ئة من كلّ افي الم 5ـالحساب مساوي ل اتحويل دفعات إلى ھذأيًضا ب الزبائن/لب العمالءاطت. بوطلالمالقرض 
من قبل ودائع اإلجبارّية فقط للّطوارئ المعتمدة اليمكن أن يسحب العمالء ھذه . ألصل القرض والفائدة دفعة

 .التمويل األصغر ةاالنسحاب من العضوّية في مؤسس ندالمجموعة، أو ع

  

  أسھم رأس مال األعضاء: )ب( 4-6 مثال

  رأس مال األعضاء: 13إيضاح 

  
ضمام إلى تطالب األعضاء بالمساھمة على األقل بسھم عضوية واحد عند اإلن) TAME(تي أيه إم إي

  .األسھم تكون قابلة للسحب عندما يترك العضو المؤسسة. المؤسسة

  2002ديسمبر  31  2003ديسمبر  31  

  943800  1022820  الرصيد اإلفتتاحى
  79020  111480  )صافى المسحوبات(أعضاء جدد 

  1134300  1022820  
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 لھامة االخرىة ايمحاسبال اتسياسال 7

يجب أن ُتْشَرح والمؤجلة  المستحقة أو المصروفاتباإليرادات  ◄لھامة الخاصةة ايمحاسبالسياسات ال 7-1
  .باختصار

 
وُتَضمَّن في القوائم المالية  حسابات سجل العمليات او األحداث فىنظام محاسبة حيث ت ھى محاسبة االستحقاق

عندما ُيَتلَقَّى الّنقد أو سجل العمليات حيث ت ىالّنقدعلى االساس محاسبة ال بليقا اھذ.  تستحقَسب أو تْ كتُ  عندما
 .ُيْدَفع
 
 المركز المالىالتضّخم على تعمل مخصص أو تسجل أو تعوض عن تأثير ة يسياسات محاسبأي  7-2
  .ةمتأّثرالالحسابات  إلىوَصف باختصار متضّمًنا إشارة تالتمويل األصغر يجب أن  ةمؤسسل
 

لرأس مال  يقلّل الّتضّخم القيمة الفعلّية. عملةمن ال وحداتب مسماةمالّية المؤّسسة للصول والخصوم األمعظم 
استعمال  المعايير الدولية للتقارير المالية تطلّبتحيث يكون الّتضّخم عالًيا، . مثل ھذه المؤّسسةحقوق الملكية /

تستخدم البالد ذات الّتضّخم العالي الّنظم المختلفة . تضّخم لعكس ھذه الخسارة الحقيقّية للقيمةالطريقة محاسبة 
 .ىطوعتقانونّيًا وبعض منھم لعكس ھذه الخسارة، بعض منھم مفروض 

 
جنبّية يجب أن األعملة بالالخصوم /أو االلتزمات الموجودات/األصول ذات مؤسسات التمويل األصغر 7-3

عملة ب مرتبطة خصوم/تزماتاالل مقابل نقديةاألصول ال( عملة فى ال  عدم تطابق جوھرىّي تفصح عن أ
  ).مختلفة

 
قروض الجعل تفي العملة األجنبّية و عينالمال الم التمويل األصغر ةمؤسس تعلى سبيل المثال، استعار ،إذا
 يتم مقابلةإذا لم . لعملة المحلّّيةا ر كبيرة في حالة انخفاض قيمةئلمخاطر خسا ةمعّرض ىالعملة المحلّّية، ھب

فجوة  لثمت. جدتواتأو فجوة عملة  عدم تطابقيتواجد العملة األجنبّية، بأصول بالعملة األجنبّية بديون ال/الخصوم
 . الذي يجب اإلفصاح عنه التمويل األصغر ةمؤسس علىخطًرا ھامة /إذا ما كانت كبيرةالعملة 
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 المحاسبيةطرق ال):ب( 1- 7 مثال
 
  أعداد القوائم الماليةأسس . أ

  
 .ھاثوليس عند حد ة،ْدَفع َتلَقَّى الّنقد أو العمليات عنديتم االعتراف ب: نقدىالساس األُتَعّد القوائم المالية على 
َل بالكتُجِمَع وتالفائدة على القروض  الّتعديالت يتم أجراء في نھاية الّسنة،  .رضقال ل عند توزيع مبلغماُسجِّ

 لفترة التاليةعن ا مقّدًماالفائدة المحصلة  تحميلالالزمة ل
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 المحاسبيةطرق ال):أ( :1- 7 مثال
 
  أعداد القوائم الماليةأسس . أ

  
راف ب: االستحقاقة ُتَعّد على أساس القوائم المالي ديتم االعت ات عن دھاثوحد العملي يس عن د أو ُْدَفع ، ل ى الّنق . ةَتلَقَّ

ل على أساس نقد نة، . نقدً الَتلَقَّى يُ ذلك، عندما  - ىكاستثناء محافظ، دخل الفائدة على القروض ُيَسجَّ ة الّس في نھاي
 .ةملالكّن العو ةمتأّخرالقروض الخل الفائدة على دالالزمة الثبات استحقاق الّتعديالت يتم أجراء 
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ب أن يصف  7-4 ة وتقريراليج ة المال القيم بياحمعالج احة س ائر  لألرب نأو الخس ة ع ة الناتج ر المحقق  غي
  .ملة األجنبّيةالع قلبات فىتال

 
 - التمويل األصغر ةمؤسسلجنبّية األعملة الالعملة األجنبّية، قيمة  مقابلالعملة المحلّّية  ةعندما تنخفض قيم

َر يستزيد عندما  عينةالخصوم الم/االلتزمات قيمة ھذه الخسارة، مع  يفصح عنيجب أن . العملة المحلّّيةعنھابُعبِّ
  .بذلك قةعالالتى لھا  ةسبياحالمسياسات ال
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  القيمة الحفاظ على/صيانة: ) ا( 2-7مثال 

  
ب  نجالديش ال ُتَتَطلَّ ي ب ة ف تخداالمؤّسسات المالي بة قم طراس ك، . الّتضّخم محاس ع ذل ان  م ل  ةمؤسسف التموي

اظ يحسب.لقيمةا على احتياطّي رأسمالّي يمّثل مفھوم الحفاظ تكوناألصغر  ديل الحف ى تع ة عل ى النسبة ب القيم إل
ة اصضرب التمويل األصغر  ب ةالّدخل المولّد من قبل مؤسس صافي ة ( في األصول المالي وق الملكي اقصحق  ن

مّثل المكسب ت قائمة الدخل، تسمح للقائمة أن فىھذه الّتكلفة تقلّل صافي الّدخل . بمعّدل الّتضّخم) ثابتةالصول األ
ه /يتم تجميعهترك المؤّسسة، ي لم تي في الواقعال لتمويلألّن ھذه الّتكلفة تمّثل ا. الحقيقّي بعد الّتضّخم المحاسبة عن

اطّي صيانة -في احتياطّي رأسمالّي مستقل  اظ/احتي ى الحف ة عل ذ. القيم ّدخل ال الھ ىحساب صافي ال  تراكمى ف
  .ر تكلفة التضّخماِ ْعُتباالُ  االخذ فىالحقيقّية بعد التراكميةالمكاسب /االرباحالميزانّية يمّثل أيًضا 

  
 
  صيانة القيمة: )ب( 2-7ثالم
  

في المائة في  47 تالّتضّخم كان معدالت تقدر الحكومة أن: التمويل األصغر في اقتصاد تضّخميّ  ةمؤسس تعمل
ذلك  ونتيجة. 1997 امفي المائة في ع 35و 2002في المائة في عام  39، 2003م اع ةطلّب الدتتل استعمال  ول
د وفقا لالحسابات  بامساك اإلدارة قومت. على أساس الّتضّخم حاسبةنيات المقت ة وتعي ة التاريخّي يمطريقة التكلف  تقي

  القوائم المالية في نھاية كّل سنة مالّية 
  

ىحفاظ ال حساب مصروفاإلدارة  كونوفًقا لمحاسبة الّتضّخم، ت ة  عل ىالقيم دخل وحساب رأس ف ة ال  ماليقائم
ة مؤسس ضربفي نھاية كّل فترة محاسبّية ب شتقتُ الحساب  اقيمة ھذ .العمومية الميزانّية فى لبقام وق ملكي  ةحق

بيةالتمويل األصغر في نھاية الفترة الم ابقة  حاس افيفى  الّس رةتلا ّص ر الّتضّخم طوال الفت ر في مؤّش ذه . غيي ھ
ادةتعترف بالربح الناتج التمويل األصغر أيًضا  ةمؤسس. صافي الّربح من القيمة ُتْعَتَبر تكلفة مالّية وتقلّل  عن أع

ابات من الخسارة من ربح يصفىال اھذ. قيمة األصول الّثابتة ة حس وق الملكي ا صافى النتيجة ي. حق َضاف أيًض
  .رأس المال اتحساباحد ك العمومية ّتضّخم الذي يظھر على الميزانّيةلل ىلتعديل التراكمل

  
ذلك،  افة ل د مؤسستباإلض غر  ةعي ل األص اتالتموي ة ع أثب يم الّتاريخّي ى قالق ة وائل ا المالي ةمھ ة  بالقيم الحالّي

زوال ة)(BESOS(لبي ة المحلي م العمل ي ت ىھ. )أس ر ف تعمال الّتغيي دخل باس ة ال ود في قائم ّل البن د صياغة ك عي
لَْت الم العاممؤّشر األسعار د ت ىھ. في البداية بنودن األشھر عندما ُسجِّ اتعي ة صولاأل اثب ر النقدي باستعمال  غي
  .صافى القيمة المتحققة اثباتھا الى تخفض االصول المعادو اممؤّشر أسعار ع
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  ة أخرىيإفصاح غير محاسب متطلبات .8
 
  .في بداية ونھاية الفترة ض القائمةوحسابات القر◄عدد عن  فصاح اإليجب  8-1
 
  .في بداية ونھاية الفترة حسابات الّتوفير الّتطّوعّية◄عدد عن  فصاحاإليجب  8-2
 

كثير من الأّوالً، مھّمة . سببينلالتي عادة ال ُتَضمَّن في القوائم المالية، مھّمة على األقّل  ،ھذه المعلومات
 دىمبھتّمون ي عادةمؤسسات الھذه ل واألطراف ذوى العالقة، ااجتماعيّ  اً ضّمن بعدتتمؤسسات التمويل األصغر 

د من يعدإليه فى احتساب ال ات يحتاجحسابال، عدد اثاني). تھمخدماالفراد الذين يتم عدد (للمؤّسسة  االنتشار
 .13الّنسب المالية المفيدة

 
، ألّن نظم المعلومات لبعض الزبائن/أعداد العمالء وليسأعداد الحسابات، لعرض  ھذه اإلرشادات دعوت

 .الزبائن/تعطى عدد العمالءغر ال يمكن أن مؤسسات التمويل األص
 

 الحصول على قبل وأثناء مبالغ محددةاّدخار  الزبائن/العمالءمن تطلّب تمؤسسات التمويل األصغر من كثير 
إليھا  ينظر أن فضلمن األفيھا،  تكون محجوزة ھذه المّدخرات اإلجبارّية، والحسابات التي مثل .قروضال

ال  2- 8 إرشاد .سيولتھم بادارةالعمالء  حيث يقوم ةحقيقي توفيرخدمة ونھا من ك لقرض، بداللتعاقد  كشروط
 من تطلّبالمزيد عن الحّد األدنى تلمثل ھذه الحسابات، حّتى عندما يحتوي بعض منھم على مّدخرات  يشير

 .روضتوّفر القاية شروط لرشاد ينطبق فقط على حسابات الّتوفير التي ال ُتْرَبط باإل، لكنالعميل، 
  

                                                 
 تكلفةموظّفين والالتكلفة ة أجمالى يُْحَسب بقسم )فقط( يةئتماناالمؤسسات التمويل األصغر  كفاءة/فاعليّةقياس أكثر معيار ذو معنى ل على سبيل المثال، 13

  .كنسبة مئويّة إلجمالّي الّدخل المحلّّي للفرد نتيجةلتّعبير عن الالّسنة، وا خاللالقائمة ض وحسابات القرل اإلداريّة على العدد المتوّسط
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  : 1- 8 لمثا
  

حسابات الّتوفير الّتطّوعّية باإلضافة للمّدخرات اإلجبارّية  واميكروفيدا أن يفتحة عمالء مؤسسليمكن 
كان و 2003سنة في نھاية  264877عدد حسابات الّتوفير الّتطّوعّية بلغ  . قرضالالمطلوبة للحصول على 

 .حساب 141590الفترة في بداية 
  
  : 2- 8 لمثا
  

سنة في نھاية  249625و 2003سنة في نھاية  قائمحساب قرض  308133ميكروفيدا  ةلدى مؤسس كان
2002. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ال يوجد الزام الستخدام ھذا النموذج: ھذه األمثلة توضح إحدى الطرق لعرض القائمةات
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  قــــائمـــة المصطلحـــات: أ ملحق
 

عند  بهاْ رِّفَتُعير العمليات واألحداث األخرى يثتأ .)محاسبة االستحقاق( اقاالستحق أساسالمحاسبة على 

في القوائم  تعرض ت المحاسبية والَسجَّلَُ في الّسجتو ) ما يعادلهُتَلَقَّى أو ْدفَعَِ النّقد أو  عندوليس ( هاثوحد

 .الخاصه بهلفترات عن االمالية 
 

هى تعرض مخزون . الوقت من محددة نقطة عندمؤّسسة لللّي ماال للمركزملخّص  هى. العمومية الميزانّية

، )صول ثابتةاألحفظة القروض أو م، االستثمارات، يةمثل النّقد(  الموجودات/ألصولمن االمؤّسسة 

: رأس المالصافي ( رأس المال /حقوق الملكية، و)ائنةلّداحسابات القروض أو المثل ( الخصوم /االلتزمات

 ).خصومصول والاألبين  رقالف
 

مؤّسسة لل الداخلة والخارجة يةنقدالتدفّقات للملخّص  ).موالمصادر واستخدامات األ( النّقدي  لتدفققائمة ا

 .عد عنها التقريرالفترة الم خالل
 
 .عمليات المحاسبيةللتسجيل الينظّم التّصنيف و الذي )اتالحساب بتصنيفاتقائمة ( الهيكل  .ل الحساباتدلي
 

 .ض في الميعادوالقر سداد فىالفشل  .التأخر
 
 .إلى فترة الحقة المكاسب/االرباحالدخل أو بعتراف االتأجيل   .تّجالمؤال
 

 يحصل عليهاالخصوم /صول أو االلتزماتاأل وية المحتفظ بها االنّقد .ةالمالي) الخصوم/االلتزمات أو (األصول

أصول  ىحفظة القروض هماالستثمارات المالية و ،يةالنّقد. من المال تحديدكّمّيات مثّبتة أو قابلة للب تدفعأو 

 .أصول مالّية تالمباني، األرض والمعّدات ليس. مالّية
 

 تحتوي على ميزانّية تقليديا، هامجموعة من التّقارير تظهر أداء المؤّسسة المالية ووضع .القوائم المالية

 .ات المتممةااليضاحنقدّية، مع التدفقات ال، قائمة الدخل ورّبما قائمة عمومية
 

أصل ، أو أصل القرضالمقترض دفع  من ال ُيتَطَلَّبخاللها القرض  أعطاءبعد  يةفترة أول .فترة الّسماح

 .فائدةالو القرض
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، وصافي االيرادات، المصروفاتظهر يملخّص  ).قائمة المكسب والخسارة، قائمة العملّيات(قائمة الدخل 

 31 - يناير  1على سبيل المثال،  -وقت ال من لفترة) والمصروفات االيراداتبين  رقالف(خسارة الالّربح أو 

 .20(..)ديسمبر 
 
عملّياتها لكّن  تأديةفي التمويل األصغر  ةمؤسسا هستخدمت التىخدمات الالّسلع و  .العينية او المنح عاناتاال

  .من قبل مانح أو طرف ثالث آخر مزودة/ألنها مقدمة قيمتها ال تدفع
 

 خسائر المستقبلّية المحتملةبالف ارتعالعمومية لالفي الميزانية  تم تجنيبهاة يمك .ضوالقرر ئخسا إحتياطي

خسارة  بمصروفات مخصصاد َدزُي االحتياطي. حفظة القروضلمالقيمة الحقيقّية  لكى تظهر بعدالة للقرض

 .غير القابلة للتحصيلقروض باعدام الخفّض ينالقرض اإلضافّية و
 

الخسائر فى  ةحتملالمزيادة اللعكس  الدخلسجل في قائمة مصروف م. ضخسارة قر مصروف مخصص

 .غير المحصلةقروض البسبب 
 

المجموع . التمويل األصغر ةمؤسسلأصل مكّون من القروض التي يدينها المقترضون  هي .حفظة القروضم

  .قروضلهذه ال ةمدفوعالغير مجموع ارصدة اصل القروض  وحفظة القروض هالكلي لم
  

  .التاثير او تغيير حكم شخص طبيعييعتبر البند ھام إذا كان يترتب على إبرازه أو حذفه  .ية النسبيةاألھم
  

 يخصم منهمن العملّيات العادّية،  عموالتالفائدة وال دخل  .ىلّيشغلتخسارة االّصافي الّدخل أو 

 .ت تلك العملّياتمصروفا/تكلفة
 

ومعقولّية  يةعتمادبا قري المدقق الخارجى/المراجعمن قبل  تّمثيل موقّع/خطاب .مدقق الحسابات/مراقب أىر

 .عادة هو ُيقَدَّم في بداية تقرير التّدقيق. مجموعة من القوائم المالية
 

المحفظة القائمة هي . يعدم مدفع بالكامل ولي ملكّن ل وزعقرض قد  هو القرض القائم. لُيْدفَع لمتبقىا .لقائما

 .لمقرضل ةالمدفوعغير  لقروضا اجمالي ارصدة اصل
 

 .حفظة القروضمانظر  .المحفظة
  

 .في عقد القرضالذى جدول الّدفع  عن سداد القرض مقّدًما .الدفعات المقدمة
 

المالية  المعقوليةالتي تُْستَْهَدف تأكيد  ،هيئة مالّية حكومّيةواسطة ، بالتنظيمالتّرخيص و .التنظيم/التّرخيص

 .ىمودعين والنّظام المال، لحماية التتلقى الودائعمؤّسسة ل
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 عادة يتم ذلك، الزبون/قرض جديد للعميل اصدارمشكلة ب به زبون/عميل سوية قرضت .أعادة التمويل

 . الفائدة غير المدفوعة على القرض الّسابق، أو كالهما رسملةبأموال جديدة، 
 

خص في موقع سلطة إلى ش المصدرة القروض .)قروض الشّخص المطّلع (قة ذوي العال فاطّرقروض اال

تثير مثل هذه القروض قضايا . مؤّسسة اإلقراض، أو إلى شخص ما مرتبط مع مثل هذه الشّخص فى

 .تضارب المصالح
 

تمويل الإعادة .في الميعاد عن السداد الزبون/عميلالتغيير شروط القرض ردا على عجز . فاوضتإعادة ال

 .فاوضتالإلعادة  اعوشكال شياكثر األهو   الجدولةوإعادة 
 

بتعديل عقد القرض  وذلك مشكلةبه قرض لجدول الّدفع  ليسهد أو تيمدت. ةكلالهيإعادة /  الجدولةإعادة 

 .األصلي
 

حساب في ال) الكمال الم رأس( منظّمة ال حقوق الملكية ظهرتقائمة .  حقوق الملكيةقائمة التّغييرات في 

على سبيل المثال  عد عنها التقريرالمالفترة  خاللذلك الحساب فى ، التّغييرات عد عنها التقريربداية الفترة الم

عد الحساب في نهاية الفترة الم مركز، وات، االحتياطّيات، األرباح المحتجزة أو التّبّرعمكتتبة أسهم رأس مال

 .عنها التقرير
 

ـ واتُْستَخَْدم ب التي صول والخصوماألتمثّل  التى الميزانّيةهى  .يةالقطاعالميزانيات  احـدى  قطاعـات    طةس

ـ   يحمل/ع أو يمكن أن ُيخَصَّصامباشرة إلى القط ةإّما منسوب و هي.  ةيليشغتال ةنشطاأل ع علـى  اإلـى القط

 .أساس معقول
 

و أكثـر أو خطـوط األعمـال    أمختلفين  إثنينالنّتائج المالّية لنشاطين  قسمي التقرير الذى. التقارير القطاعية

  .مؤّسسة واحدةواسطة المجراة ب
 

عليـه   حصـل تكان يمكن أن ما من مانح أو حكومة، بسعر فائدة أقّل من عادة قرض، هو . القرض الميّسر

 .من المصادر التّجارّية مؤسسة التمويل األصغر
 

 .القروض بالحصول علىالحسابات التي ال تُْرَبط  من ءأنواع ودائع العمال افةكهي  .المّدخرات الّطّوعّية

  
.يةحفظة القروض في الميزانممن  غير القابل للتحصيل قرضالقيمة ص من هو التخل .إعدام الديون
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 لمساعدة الفقراء ومتطلبات اإلفصاح االستشاريةالعالقة بين إرشادات المجموعة : ب ملحق
  مالّيةال للتقارير دولّيةاللمعايير وفقا ل

 
د  دت لكىھذه اُع االستدالل قائمة م اتساعد المستخدم في تحدي اتاء تيفسھل ت ھل اإلفصاح والعرض و متطلب
  .مالّيةال للتقارير دولّيةالمع المعايير  متوافقةھي 

 
انياالمر ود الّث ة والثالث جع في العم ل معايير االستدالل  لقائم ةتمث ات  المحاسبة الدولي ا تظھر متطلب التي فيھ

  .اإلفصاح
 

متوافق مع   
المعايير  متطلبات

 للتقارير دولّيةال
  مالّيةال

 لمعد إرشاد
لمقابلة حاجات 

  الّصناعة

     القوائم المالية 1
ة ك 1-1  وائم المالي ى، الق ّد أدن ل األصغر يجب أن لح ات التموي مؤسس

ال  ّمن ك ائمتي تتض ن ق ة م ة الميزانّي ّدخل العمومي اح( وال  األرب
  .لقوائم الماليةواإليضاحات المتممة ل، )رئخساالو

معيار المحاسبة 
   1الدولية رقم 

  

ة ا أن تظھريجب  1-2  نلقوائم المالية معلومات مالي ى للس ة وعل ة الحالّي
  .ةجوھريت اختالفااألقّل السنة السابقة، وتتضّمن تعليًقا على أّي 

  

معيار المحاسبة 
  1الدولية رقم 

  

      الّتمويل األصغر المتعّددة الخدمات اتمؤّسسل التقارير القطاعية 2
ةو مات مالّيةخدالتى تقدم التمويل األصغر  ةمؤسس 2-1 ر مالّي ذات   غي

بية  ة مدتّقيجب أن أھمية نس ات الخدم ّدخل قائم تقلة لعملّي  اتمس
ة  افة ( المالي ائمتي الباإلض ةالو ّدخللق ة ميزانّي  العمومي

  ).ككلللمؤّسسة  المجمعة/موّحدةال

معيار المحاسبة 
  14الدولية رقم 

  

اك  2-2 ون ھن ب أن يك رحيج رق  ش ح للّط ىواض تخدمة ف  المس
ين ركةتشتخصيص التكاليف أو اإليرادات الم الخدمات  )قطاع( ب

  .المالية وغير المالّية

معيار المحاسبة 
  14الدولية رقم 

  

 التى تظھر حساباتلمجموعة ال واضح يزيميجب أن يكون ھناك ت 2-3
من ال ةميزانض ة ي ّدد ل العمومي غر متع ل األص ات التموي مؤسس
 المخصصة األصول( األصغر التمويل خدماتبَبط تروتُ  الخدمات
  ).الخدمات المالية لقطاع

  

معيار المحاسبة 
  14الدولية رقم 

  

      المنح/اتالّتبّرع 3
رة خالل ال ة أّي تبّرعميق 3-1 ة يجب أن الفت ريحالي م معالجةإذا . ْظِھ  ت

إيراد اتالّتبّرع دخل، عل اتك ة ال أن ى قائم رادف ذه اإلي ل ھ  اتمث
ب أن  تقل ِھظتيج كل مس د  نعر بش ّدخل المولّ ن ال اتم  عملّي
ل األصغر ةمؤسسلمالّية ال الخدمات ات التشغيلية( التموي  ).العملي
  .يفصح عنهحالّية يجب أن الفترة ال عن ة أّي تبّرعميقالمصدر و

  

معيار المحاسبة   
  20الدولية رقم

ة ال 3-2 بةطريق ى المحاس ة ف ن الّتبّرع المطبق نح/اتع ب أن  الم يج
  .ُتْشَرح

محاسبة معيار ال  
  20الدولية رقم
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نح/اتالتبرع 3-3 ة أو االيالع الم اتني بيا عان ة نس يجب أن يفصح  الھام
ة، ويجب أن يكون ھناك ماعنھ دير للتكلف التي سوف اإلضافّية  تق
اب حالة مؤسسات التمويل األصغر في ھاحملتت ك التبرعات غي  تل

  .عاناتأو اال

معيار المحاسبة   
  20الدولية رقم

ة تة يماكلترة االقيم 3-4 راتبرعلكاف ة  ات الفت ات المالي ابقة للعملّي الّس
المؤسسات التمويل األصغر يجب أن  ذ. ( يفصح عنھ اداإل اھ  رش

ارّي  ه -اختي ى ب ه موص ن ان رغم م ى ال و  عل ّدة، ھ ر بش غي
  .)وبَطلمَ 

  

جديد، خاص (  
  )بالصناعة

      الصغرىمحاسبة محفظة القروض  4
روفات( اتأّي مخصص 4-1 ة متع )مص ائر فعليبلق  ةتوقعمأو  ةخس

ة عيجب أن ُتْظِھر بشكل مستقل  ن المصروفات األخرى في قائم
دخل ة المال. ال بيسياس راف ةحاس تخدمة لالعت د /المس ائرلتحدي  خس

  .يجب أن ُتوَصف بوضوح القروض ومبالغھا

بة  ار المحاس معي
  30الدولية رقم

  

ة  4-2 اطيقيم ر إحتي ائر الق دة ال ضوخس ن أرص الءالمخصوم م / عم
ائن ب أن  الزب رييج ة . ظِھ اطيسياس وين االحتي ب أن  تك يج

  .ُتوَصف بوضوح

بة  ار المحاس معي
  30الدولية رقم

  

سياسة ال. ھاناإلفصاح عيجب المعدومة خالل الفترة قيمة القروض  4-3
بيالم ة المبحاس م قيم ي تحك ب أن  ةالمعدوملغ اة الت ذكريج  ت

يل، وح وبالتفص منة بوض ةكيف متض أَثَ  ي ابات  رَت رى األالحس خ
  .سياسة إعدام الديونب

بة  ار المحاس معي
  30الدولية رقم

  

الي اليجب أن يتضّمن  4-4 ؤثر عرض الم ين التسويات التى ت جدول يب
 :تضّمنوالتى تحفظة القروض، محسابات على 

 .خسارة القرض في بداية ونھاية الفترة إحتياطي• 
 .الفترة به خاللرف تعالم )مصروفات(ر ئخساالمخصص • 
  .غير القابله للتحصيل قروضال أعدام• 

بة  ار المحاس معي
  30الدولية رقم

  

ت  إذا 4-5 ل األصغر  ةمؤسسكان ابالتموي وم باحتس ات /تق دة باثب الفائ
أّخرة روض المت ى الق ة عل ر المدفوع تحقاكم غي ب أن تس ، يج

اته  اهيكون ھناك إيضاح واضح لسياس ألة  تج ذه المس ة  -ھ بخاّص
ة ا د النقط تم ي لتعن اي فَ  فيھ اب وقِ افّي  احتس تحقاق اإلض االس

ناللفائدة غير ل ابقة ُتْعَكس م ّدخل أو ا مدفوعة واالستحقاقات الّس ل
  .بھا مخصصن يكِو

بة  ار المحاس معي
  30الدولية رقم

  

ر بشكل مستقل يدخل من االستثمارات يجب أن ال 4-6 د، ن العْظِھ فوائ
  .مقترضينمن ال ى محصلةخرالعموالت، وأى ايرادات أ

  

بة  ار المحاس معي
م ة رق  30الدولي

  39و

  

      جودة وإدارة المحفظة 5
الزبائن عن /فى تسديدات العمالءمحفظة مدى التأّخر اليجب أن يظھر تقرير  5-1

ّدفعلاس ي، وأّي مقالمعد عنھا التقرير الحالّيةالفترة  أّخرة يجب أن  اتل المت
ة  َرح بدّق ّمًنا  -ُيْش ف المتض ّدد التعري ط والمقمح يس اللبس بة تق م ألّي نس

  .حفظة القروضنوعية م

معيار المحاسبة   
 *30الدولية رقم

ر  5-2 نھجمحفظة بوضوح اليجب أن يصف  تقري ل  ةمؤسس م التموي
غر  ىاألص ماح،  ف بالالّس اطي للو ،تعّق وين االحتي روض تك ق
أّخرة  تم المت ى ي ادة الالت اوضتإع ا  ف ة(عليھ ا )المجدول  وأيًض

معيار المحاسبة   
  32الدولية رقم 
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دة رو أرص ــة ضالق م  القائمـ ى ت ادة الالت اوضتإع ا  ف عليھ
  .)المجدولة(

ع أن تفصح القوائم المالية عن يجب 5-3 ذوى  القروض لالطراف جمي
التمويل األصغر، الھيئة  ةسواء إلى أعضاء إدارة مؤسس - العالقة

صورة بوأن يشمل اإلفصاح  - اإلدارّية أو األطراف المتعلّقة بھم
دة ،القائمة القروضقيمة شاملة على  الضمان وموقف  ،سعر الفائ

ام متاحة بوجهٍ الالقروض الّصغيرة .  السداد وّظفين  ع ّل الم ى ك إل
ن أن ت رضيمك دة ع عر الفائ دد، س الّي، الع غ اإلجم ط المبل  ،فق

ة الّسياسات. القائمةھذه القروض فى السداد لودرجة التأّخر  المطبق
وعي ال الّن اه ك روضتج راف ن لق ة االط ب أن  ذوى العالق يج

  .دقةُتوَصف بال
  

بة  ار المحاس معي
  24الدولية رقم 

  

      الخصوم/تفاصيل االلتزمات 6
ةك 6-1 روض مؤسس اف غر  ةق ل األص االتموي ون قيمتھ ى تك  والت

ىب ذات اھمية نسبية/ماّدّية الّي االلتزمات النسبة ال الخصوم، /إجم
 :اليةالمعلومات التّ  تفصح عنيجب أن 

 .)االلتزم( مصدر الّدين• 
داد  - شروط السداد•  رات سماح( قيمة، جدول الّس ، )متضّمًنا فت

 .دادسعر الفائدة، وعملة الس
مان•  ات الّض تخدمة لل آلّي ّمًنا المس رض، متض ى الق ول عل حص

  .للقرض بالّضمان منمغّطاة الالّنسبة 
ائم • غ الق ل المبل ط أص ّدين  متوس الللل رة  خ  اد عنھالمعالفت
 .شھري أو على األقّل ربع سنويّ  أساس علىمحسوبا  ،تقريرلا
د عنھالفترة  خاللتكلفة الفائدة •  رلا االمع دفعات ال، متضّمًنا تقري

 .مستحقاتوال يةالنقد
يل ال•  ةالتفاص أّخرات إذا أل كامل زتّي مت ل  ةمؤسس عج التموي

غر ن األص تحقاق ال ع د االس اللدفع عن رة أو خ ت الفت  إذا كان
  .تقريرلا االمعد عنھفي نھاية الفترة  دينعلى الجارية غير 

بة  ار المحاس معي
  32الدولية رقم 

  

وع  6-2 رى أّي ن ع األخ ن الودائ تقل م كل مس ر بش ب أن يْظِھ ن يج م
درة العمالءب ةطوربات الودائع المحساب ائن/ق ى  الزب للحصول عل

غرى روض ص تقبليّ  ق اّم  ةمس اك وصف ع ون ھن ب أن يك ويج
  .القروض مع اوربطھ اتلحسابتلك ا شروطل

معيار المحاسبة 
 1الدولية رقم 

  

ّدفع خالل سنة الأي،( األجل  ةودائع طويلال 6-3 ودائع غير المستحّقة ال
  .يجب أن ُتْظِھر بشكل مستقل من الودائع األخرى) واحدة

  

معيار المحاسبة 
 1الدولية رقم 

  

ت إذا 6-4 غر ةمؤسس كان ل األص بت التموي الء نم تطلّ ائن/العم  الزب
ة  -حقوق الملكية االستثمار في  ال في الّتعاونّي مثل أسھم رأس الم

ة  ي –المالي ى ال لك ول عل تطيع الحص دمات تس روض أو الخ ق
يجب أن ُتْظِھر بشكل مستقل  حقوق الملكية/ األخرى، رأس المال

  .وَصفت يجب أن شروطوال

معيار المحاسبة  
  30الدولية رقم 

دإذا  6-5 ان ل ل األصغر  ةمؤسس ىك زإلالتموي ىم ات ، عرضى او فعل
ل بنك أو  الزبائن/لمّدخرات العمالء تحت سيطرة طرف ثالث مث

سبة معيار المحا  
 30الدولية رقم 
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ي  ّدخرات ف ى الم يطر عل ة، أو يس ة مجموع كل امان ن ش ة ع نياب
الءال ائن/عم ب أن  الزب رين، يج نأو آخ ح ع ذه  تفص ة ھ قيم

   .مسئولّيه أو االلتزمالالمّدخرات وطبيعة 
  
      لھامة االخرىة ايمحاسبال اتسياسال 7
ات ال 7-1 بالسياس ةة ايمحاس األيرادات  لھام ة ب روفاتالخاص  أو المص

  .يجب أن ُتْشَرح باختصارالمستحقة و المؤجلة 
معيار المحاسبة 

1الدولية رقم 
  

بأي  7-2 ات محاس أثير ة يسياس ن ت ويض ع جيل او التع ة بتس متعلق
ى  التضّخم الىعل ل األصغر يجب أن  ةمؤسسل المركز الم التموي

  .ثرةمتأالالحسابات  إلىُيوَصف باختصار متضّمًنا إشارة 

معيار المحاسبة 
 29الدولية رقم 

  

ل األصغر 7-3 ات التموي ات ذات مؤسس الخصوم /األصول أو االلتزم
فى   عدم تطابق جوھرىّي تفصح عن أجنبّية يجب أن األعملة بال
ة ال ول ال( عمل ةاألص وازن االلتز نقدي اتات وم /م ة بالخص عمل

  ).مختلفة

معيار المحاسبة 
 21الدولية رقم 

  

ر اليجب أن يصف  7-4 ة المالتقري بياحمعالج احة س ائر  لألرب أو الخس
  .العملة األجنبّية قلبات فىتال غير المحققة الناتجة عن

  

معيار المحاسبة 
 21الدولية رقم 

  

ار المحاسبة لكّن، و .القوائم الماليةبة لقُتْحَصر في المسائل المتع مالّيةال للتقارير لّيةدوالالمعايير متطلبات *  معي
ة م  الدولي ات 1رق ّجع المؤّسس ى يش ة،  عل وائم المالي ارج الق ّدم، خ ن أن تق ر م رح يصف وياإلدارة تقري ش

ال ة الم ّية ألداء المؤّسس مات الّرئيس ال ىالّس ى ذل.  ىوالوضع الم ةباإلضافة إل دى المؤّسس ون ل ث يك  ك، حي
ة، تعامالت جوھرية  مفي األدوات المالي ة رق ار المحاسبة الدولي رح 32 معي ً  أن يقت سياسات اإلدارة ل عرضا

  .اكون مفيديمرتبطة بمثل ھذه األدوات سالاألخطار  فى حكملتل


