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مهارات مدراء ليس الهدف منها أن تكون بديالً عن المعلومات والمهارات الكاملة التي تعطى في سلسلة تدريب .  هذا ملخص للمشاركين يحتوي على الرسائل والمفاهيم التقنية الرئيسية التي تقدم في هذه الدورة:حظةمال
على المهتمين بحضور الدورة التدريبية اإلتصال . سة الحاالت، كما يتبادل المشاركون الخبرات وغيرها من النشاطات التي تساعد على نقل المعلوماتفي الدورات، يتم تقديم المفاهيم الرئيسية مع درا. التمويل األصغر

 على CGAPمجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء  وبشركائها لمعرفة مواعيد الدورات ومكان عقدها أو زيارة الموقع اإللكتروني للCGAPمباشرة بالمجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء 
www.cgap.org/html/mfis_skills_microfinance_manag.html..  األصغر في البلدان العربية  أما المهتمين بحضور الدورة باللغة العربية فعليهم اإلتصال مباشرةً بشبكة التمويل

تشكر المجموعة اإلستشارية لمساعدة . www.sanabelnetwork.org أو زيارة الموقع اإللكتروني لسنابلinfo@sanabelnetwork.org سنابل علي البريد اإللكتروني –
تشيك وترفيلد، جانيس سابتا، جنيفر اسرن، كيم كريج، توني شيلدون، بريجيت هلمس، باتريشيا :  األشخاص الذين ساهموا بفعالية في تطوير وتصميم الدورة األصلية والتي جاء هذا الملخص بناءاً عليهاCGAP-الفقراء

 . CGAP، المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء ٢٠٠٢نسخة .  وشركائهاCGAPوجميع مجموعة التدريب من . كسموانجي، شيرلي لوندي وليزلي بار
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 مقدمة عامـة والغـايات

 مقدمة عامة 

يساعد المشاركين في   قياس التأخر وضبطه وحساب و تحديد سعر الفائدة         . تـشير أفـضل الممارسـات الدولية إلى أن اإلستدامة بالنسبة لمؤسسات التمويل األصغر غاية ممكنة التحقيق                
اإلستدامة، وهي مختلفة عن اإلعتماد على الذات،       . أسعار الفائدة ) تحديد(إدارة التأخر ووضع  :  التمويل األصغر   في مؤسسات  اإلستدامةدراسة للموضوعين الحرجين اللذين يؤثران على       

 : هدف يتجاوز مستوى التعادل المالي البسيط ويتضمن التالي
 

 =اإلستدامـة
 +تغطيـة التكاليـف اإلداريـة 

 +فقـدان القـروض
 +تكلفـة التمـويل وتشمل التضخـم

 لنمو من الـدخل التشغيلـيالرسملـة ل
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 غـايات الـدورة
 

 تحليل أسباب التأخر •

 مراجعـة تكاليف التأخر على المؤسسة  •

 ضبط التأخر •

 : الـوحـدة األولـى
  إدارة التأخر

  
 فهم دور أسعار الفائدة على التمويل األصغر المستدام •

  فائدة مستدامةأسعار) تحديد(وضع •

 حساب أسعار الفائدة الفعالة  •

 تحديد أثر سعر الفائدة على المقترضين •

 التغلب على المعيقات ألسعار فائدة مستدامة •
 

 : الـوحدة الثـانيـة
 أسعار الفائدة المستدامة
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  الوحدة األولى

 إدارة التأخر

 



7             وحسـاب و تحديد سعـر الفـائدةقياس التأخر وضبطه :                            مادة الدورة الخاصة بالمشاركين)                               CGAP(المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

 

 فهم مسببـات وتكـاليـف التـأخـر

 
 ما هـو التأخـر؟

 . ال تدفعالحـالـة التي تحصل عندما تستحق دفعات القروض و
 

 )Calmeadow: كالميداو (.هو القـرض الذي استحقـت له دفعات ولم تدفع بعد) أو القـرض في تأخر( القـرض المتأخـر .. •
 )USAID :الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (يشـار إليها أيضـاً كمتأخرات أو دفعات متأخرة، تقيس نسبة محفظة القـروض في خطـر ...  •
 

 عندما يكون هناك دفعة قرض واحدة متأخرة ليوم واحديحدث التأخر 

 
إذا قبلت المؤسسة إي مستوى للتأخر فوق الصفر فهذا قرار المؤسسة           .  ه هو هدف معقول وممكن تحقيقه، إال أنه يتطلب إلتزاماً من المؤسسة ككل            %)٠(التأخـر بنسبة صفر في المائة      

 .. نفسها، وهو قرار له تكاليف متعلقـة به
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 ات التـأخرمسبب

 السداد الخاصة بها،    روجت ثقافة   التي  وهي  مبادئها،  وضعت  التي  هي  ألنها،  )حتى عندما يبدو أن المسبب المباشر هو عامل خارج عن إرادة المؤسسة           (إن مؤسسة التمويل األصغر مسؤولة بالمحصلة النهائية عن التأخر          
هناك عدة أطراف للتأخر، إال أن مؤسسة التمويل األصغر هي الوحيدة القادرة على التصرف . سيطرتها عن خارجة تعتبر التي لألحداث تخطط أن وعليها ماني،االئت/ والمقترضين االلتزام اإلقراضي ورسخت في الموظفين

 . في هذا الموضوع
 

 تكاليف التأخر والتعثر
  فهو يؤثر على البرنامج. التأخر يكلف مؤسسة التمويل األصغر

 روضيبطئ دوران محفظة الق •
 يؤخر األرباح •
 )الزيارات، التحليل، التكلفة القانونية(يزيد في تكاليف تحصيل األموال  •
 يقلل من إنتشار العمليات •
 يفقد البرنامج مصداقيته  •
 يؤدي إلى تفاقم مشاكل السداد •
 يهدد مستقبل وحياة المؤسسة على المدى الطويل •
•  

 



9             وحسـاب و تحديد سعـر الفـائدةقياس التأخر وضبطه :                            مادة الدورة الخاصة بالمشاركين)                               CGAP(المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

 ما هو التعثر؟ 

قد تمضي مؤسسة التمويل    . ا، ولم تعد مؤسسة التمويل األصغر تتوقع أن تستقبل الدفعة         /رض أو لن يقوم بسداد قرضه     يحـدث التعثـر عندما ال يستطيع المقت       
عادة ما يتم اإلعالن عن القرض كقرض متعثر عندما يتوقف المقترض عن سداد دفعات القرض ألكثر من دفعتين                  . األصـغر في جهود ومحاوالت التحصيل     

 . حدد المدة من قبل مؤسسة التمويل األصغرت. أو ثالث دفعات متتالية

 .  عندما يتوقف المقترض عن عمل الدفعاتلمبلغ القائم على االمبلغ المتعثريعتمد 

 أي أخذ األصغرتستطيع التمويل مؤسسة كانت إذا ما على هذا  المبلغ الذي يجب إعدامه أو احتسابه كفقدان قرض عن المبلغ المتعثر،  ويعتمدقد يختلف
 .كفاالت أو تضمانا

 
  األثر المالي للتأخر والتعثر 

 
 .وبالتالي يقلل الفائض) مخصص الديون السيئة(يزيد مخصص فقدان القروض  

 .تخسر المؤسسـة الجزء غير المسترد من القرض القـائم/ تفقد 

 .الفاقد تؤدي إلى عدم رسملة المؤسسة/ القروض المعدمة 
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 قيـاس التـأخـر

 
 نوعية محفظة القروض 

 . المحفظة القائمة لمؤسسة تمويل أصغر هي المبلغ األساسي ألرصدة القروض القائمة
 األصل األكبر/ الموجودة

 )فائدة ورسوم(تنتج دخل 
 المنتج الرئيسي للمشروع؛ مطلوبة من قبل الزبائن

 سبب وجود مؤسسة التمويل األصغر 

 

 صفات محفظة القرض القائمة 

 

 .يس نوعية محفظة القروض، إسأل ماذا يوجد في البسط وماذا يوجد في المقامفي جميع النسب التي تق

 .في المعادلة تقيس نوعية المحفظة" المحفظة القائمة" فقط تلك النسب التي تكون 

 .معدل السداد ال يقيس خطورة الفقدان المحتمل

  
يعرض الجدول التالي األغراض من كل مؤشر  ويعطي مدى للنسب المقبولة لكل             .  قبة النسب الرئيسية بشكل منتظم وذلك لقياس األداء       يجب مرا .  تتيح لك النسب فحص جميع العالقات المالية لتشخيص وضع مشروعك         

 .مؤشر
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 نسب األداء ونوعية محفظة القروض
 المؤشر النسبـة المقاييس

ما مقدار ما يمكن أن تخسره إذا تعثر جميع           :  تجيب على سؤال  
الزبائن المتأخرين؟ التقادم يفصل القروض األكثر خطورة عن األقل         

عت كلما زادت المدة على عدم سداد القرض، كلما ارتف         .  (خطورة
 )خطورة عدم دفعه أبداً

 

 
القروض التي   لجميعغير المدفوع) رصيد أصل الدين(الرصيد األساسي 
  يوم أو أكثر متأخرة٣٠، ١ دفعات على األقل لها

 إجمالي المحفظة القائمة

 
المحفظة في خطر 

PAR بحسب العمر  

تجيب على سؤال كم هو غير المدفوع؟ تقيس مبالغ أصل القروض 
 . المستحقة وغير المدفوعة

 

 

 المبلغ المتأخر
 إجمالي المحفظة القائمة

 

 
 معدل التأخر

المتوقعة خالل / تعرض المبالغ المدفوعة مقارنة بالمبالغ المستحقة
 .فترة معينة

 . ال تعطي معلومات مفيدة عن األداء للمحفظة القائمه

 

 ناقص الدفعات المقدمة) الحالية والمستحقة(المبالغ المستلمة 
 المبالغ المستحقة من الفترات السابقة+ خالل الفترةمجموع المبلغ المستحق 

 
 معدل السداد

 

 
وهي ذات مغزى فقط على الفترات . تتقلب من شهر إلى شهر

 .  يمكن معالجتها جبرياً لبناء توقع معدل فقدان القروض. األطول

 
 )الفائدة+األصل أو األصل(المبالغ المقبوضة خالل هذه الفترة 
 )الفائدة+األصل أو األصل(المبالغ المستحقة خالل هذه الفترة 

 تحت آجال القرض األصلية
 

 
 معدل االسترداد الحالي

التكلفة السنوية للتعثر، يجب موازنتها . مفيدة في تحديد سعر الفائدة
 .عن طريق دخل فائدة أعلى

 

 )ا غير مستردةباعتباره(قيمة القروض المعدمة 
 متوسط إجمالي المحفظة القائمة

 

المعدل السنوي لفقدان 
 القروض 
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 قياس المحفظة في خطـر

 المبـلغ المستحق: الشائـع
 )التأخر(المبـلغ المستـحق و غير المدفوع 
 المحفظـة القـائمـة

 
 )PAR( المحفظـة فـي خطـر :    األفضـل

  يوم أو أكثر متأخرة٣٠، ١الرصيد األساسي غير المدفوع لجميع القروض التي لها دفعات متأخرة 
 إجمالي المحفظـة القـائمـة

 
 

 هي أفضل مؤشر لتقييم الفقدان المحتمل ) PAR(المحفظة في خطـر  •
 معدل المتأخرات يبالغ في تقدير نوعية المحفظة  •

تقوم المؤسسة بعمل قرض لبنك القرية . حفظة في خطر هي األفضل لفحص نوعية المحفظة، إال أنه من الصعب تطبيقها على برامج بنوك القرية التي تقبل دفعات جزئيةرغم أن الم
/ فظ التي تنمو بسرعة وستكون أقل بعد التعديل للمعدمفي المحا ) PAR(كما أن هناك محددات على عمل المحفظة في خطر . عمالء القروض الفردية/ ككل وهي غالباً ال تتابع زبائن

 . تغطية مشاكل السداد/ وقد يؤدي هذا إلى إخفاء. الفاقد

 قياس معدالت السداد

 معادلة معدل السداد ال تقيس نوعية محفظة القروض بشكل صحيح •
معدل السداد مفيد لتخطيط التدفق النقدي  •
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 المحاسبة إلحتياطي فقدان القروض،

 الفاقـد/ قدان القروض والمعدممخصص ف
 

.  يتم عندما يتخذ قرار أن هذه القروض غير مستردة         الفاقد/  المعدمفقدان القروض أو    
وألن احتمال أن بعض القروض لن تكون مستردة قد تم التخصيص له في دفاتر                 
المحاسبة من خالل االحتياطي، فإن فقدان القروض التي تم إعدامها يتم تنزيلها من               

 . القائمة ي فقدان القروض ويتم أيضاً حذفها من المحفظةاحتياط

 :القيد المحاسبي هو
Dr) احتياطي فقدان القروض)  مدين 
Cr) المحفظة القائمة)   دائن 

الفاقد ال يؤثر على صافي المحفظة القائمة إال إذا تم عمل زيادة في احتياطي               /  المعدم
 . القروض

 
يتم تقييده في قائمة الدخل والمصاريف كدخل الفاقد، / عندما يتم استرداد المعدم

 .   متفرقات

١٠٠الموجودة في الميزانية العمومية لن تتحقق /  احتمال أن األصل المخصصيسجل
الموجودة يمكن أن يحدث نتيجة للبلي أو التمزق وذلك مثل / فقدان قيمة األصل%. 

 .ر القابلة لالسترداداالهتالك للموجودة الفيزيائية، فقدان البضاعة، أو الديون غي

تحمل المخصص هذه الخسارة المتوقعة من قيمة المحفظة تدريجياً كمصروف على             
 دخل، بدالً من االنتظار حتى تحصل       األصل/الفترات المطابقة التي تولد فيها الموجودة     

 . األصل/الخسارة الفعلية للموجودة

كة نقد،  إنها تشبه     المخصصات هي فقط تقديرات وقيود محاسبية، وهي ال تتضمن حر         
 . التوفير ليوم ماطر

. تَكون مخصصات فقدان القروض المحملة على فترة، نفقات في قائمة الدخل والنفقات           
 يوضع كموجودة   كاحتياطياالئتمان المتماثل يتراكم مع الوقت في الميزانية العمومية          

 : سالبة

 : القيد المحاسبي هو
Dr) مخصص فقدان القروض)  مدين 
Cr) احتياطي فقدان القروض)  ندائ 

احتياطي فقدان القروض هو قيد محاسبي يمثل أصل المبلغ الذي من غير المتوقع أن               
سلبية في  )  أصل(يسجل كموجودة   .  يتم استرداده من قبل مؤسسة التمويل األصغر       

 .الميزانية العمومية تقلل من قيمة المحفظة القائمة أو كمطلوبات
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 الفاقد/ ض،االحتياطي والمعدمأثر مخصصات فقدان القرو
 على القوائم المالية 

 
 

 على مؤسسات التمويل األصغر أن تقوم بعمل احتياطي فقدان القروض ومخصص فقدان القروض
 .للحصول على قوائم مالية صحيحة

 يجب أن تكون هذه قائمة على األداء التاريخي للمحفظة

 
 
 .لى اإلستدامةمصروف ويؤثر ع/ مخصص فقدان القروض يسجل كنفقة

 .سلبية في الميزانية العمومية ويقلل من قيمة المحفظة القائمة) أصل(يسجل احتياطي فقدان القروض كموجودة 
 .فاقد معقولة/ على مؤسسة التمـويل األصغر أن تضع سياسة معدم
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 ضبـط التـأخـر

 

 من وجهة نظر المقترضين 

 ال يوصى بإعادة الجدولة وإعادة التمويل  •

  استخدم لتقليل التأخر، فإن إعادة الجدولة وإعادة التمويل سيجلبان كارثة للمحفظة إذا •

 .العمالء أن لديهم خيار عمل إعادة جدولة فإنهم سيتوقفون عن الدفع/ حال ما يكتشف الزبائن •

 . إعادة الجدولة وإعادة التمويل هي إجراءات إلخفاء المشكلة وليس لحلها •

 .  فال يزال هناك دفعات قروض متأخرة يصاحبها مجموعة من التكاليف وتحاول أنت أن تخفيها-ى التخلص منهاإخفاء المشكلة ال يؤدي إل •

 كمدير أن تخفي المشكلة عن نفسك يعني أن تجد نفسك وقد انتهيت إلى مشاكل تأخر أكبر •

 
 

 .يتصرف المقترضون تبعاً للحوافز والمثبطات في موضوع السداد
 .صغر أن تزيد في الحوافز وتقلل من المثبطات لتشجيع المقترضين على السدادعلى مؤسسة التمويل األ
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 وجهات نظر المقترضين

 دفعات على الوقت دفعات متأخرة أو عدم الدفع
 

 نفقات أقل إذا لم يتم دفع الفوائد •
في المشروع ) أو جزء منة(اإلبقاء على رأس مال القرض  •

 أو ألستخدامة في أغراض أخرى
ل أو عدم زيارة المؤسسات المالية لعمل دفعات زيارات أق •

 )تكاليف عمليات أقل(
تكاليف أقل بدالً من حضور اإلجتماعات األسبوعية و  •

 غيرها من نشاطات برامج اإلقراض
 .ربما ال يوجد داعي أبدًأ للدفع، إذا كان التعثر غير مكلف •

 
 إمكانية الحصول مباشرة على قروض أكبر •
 يعمل تاريخ إقراضي إيجاب •
 سمعة جيدة بين الرفاق في المجموعة •
إدخارات أو غيرها من / إمكانية الحصول على تدريب، توفيرات •

 الخدمات التي توفرها المؤسسة
 إمكانية الحصول على النصيحة من موظفي القروض •
 جائزة أو مكافآت على الدفع على الوقت •
 فائدة أقل في القرض الثاني والثالث •
 إرجاع جزء من الفائدة •

المن
ــافـــع 

 

 رسوم متأخرة للدفعات المتأخرة ♦
تأخير القروض المستقبلية أو تضييع فرصة وإمكانية الحصول  ♦

 على قروض مستقبالً
 إجراءات وتكاليف قانونية ♦
 إمكانية خسارة الضمان ♦
 تضييع فرصة الوصول إلى خدمات البرنامج األخرى ♦
 معاناة من الزيارات المتتابعة لموظفي اإلقراض ♦
معاناة من ضغط المجموعة إذا كان القرض بضمان  ♦

 المجموعة
 سمعة سيئة بين الرفاق ♦
 

 
 . دفع فائدة و رأس مال القرض الحالي

  تخصيص وقت و تكاليف مواصالت لعمل الدفعات
  تكاليف الفرصة

 
 

ف
 التكـاليـ

 



17             وحسـاب و تحديد سعـر الفـائدةقياس التأخر وضبطه :                            مادة الدورة الخاصة بالمشاركين)                               CGAP(المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

 العنـاصر الرئيسية لتجنب التأخـر

 فهم مسببات المشكلة قبل وضع حلول لها •

 قاية خير من العالجالو •

 صورة البرنامج وفلسفته •

 المنهجية •

 اختيار المقترض ♦

 .فترتة/حجم القرض وشروطة ♦

 الحوافز ♦
 

 أنظمة المعلومات •

 بيانات موثوقة، صحيحة وعلى الوقت ♦

 )مجلس اإلدارة، اإلدارة، الموظفين(التفاصيل الالزمة بحسب مستوى اإلستخدام  ♦

 تعميم المعلومات كما يجب وعلى الوقت ♦

 لية التكاليففعا ♦
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 عوامل ال يمكن السيطرة عليها في إدارة التأخر
 

الهزات األرضية، الحرائق، الفيضانات، الجفاف الذي يؤدي إلى تدمير االقتصاد 
 وبالتالي نشاطات أصحاب المشاريع الصغرى

 

 الكـوارث الطبيعيـة

 حملـة على أصحاب العربات و البسطات التي في الشوارع، ضرائب جديدة

 

 تغيـرات في سياسـة الحكـومـةال

 

 مرض أو موت يتسبب بمعاناة العائلة اقتصادياً

 

 األزمـات الشخصيـة

 

 حتى التجارة الصغيرة تعتمد أحياناً على البضائع المستوردة

 

 حالة اقتصادية محلية، وطنية أو دولية  

 
على . ور في ضبطها أو السيطرة عليها، إال أنها تؤثر على نوعية المحفظةورغم أنه ليس للمؤسسة د. عوامل كهذه تحتاج إلى مراقبة ودراسة مستمرة

 .المؤسسة أن تكون قادرة على تعويض ذلك في تصميمها، ومنهجيتها وفي إجراءات التحصيل
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 مسببات التأخر وأساليب ضبطه: ملخص
 

 .تضع منهجية فعالةتقبل أن معظم التأخر ال ينتج عن مقترضين سيئين وإنما عن مؤسسات تمويل أصغر لم  •
 . إن محاسن بناء مقترضين ملتزمين أمر أساسي لنجاح مؤسسة التمويل األصغر. ابني سمعة وفلسفة ال تعتبر الدفعات المتأخرة أمراً مقبوالً •
ون عملية إصدار القروض مالئمة،     وعليه يجب أن تكون منتجات القروض مالئمة الحتياجات الزبائن، يجب أن تك           . العمالء خدمة اإلقراض  / يجـب أن ُيقدر الزبائن     •

 .لن تفيد الحوافز إذا لم يقدر الزبائن أهمية مسألة الحصول على القروض. ويجب أن يشعر الزبائن أن المؤسسة تحترمهم وتهتم بهم
ال تعتمد في القروض    . داد صعبة يجب أن تتأكد من أن أحجام القروض ومدتها ال تجعل عملية الس           . ال يـوجد هناك مقترضون سيئون ولكن هناك فقط قروض سيئة           •

 .على التوقعات، وإنما على القدرة على السداد
متابعة، استرجاع  / بالنسبة للمقترض قد تتضمن هذه قروض أكبر، قروض الحقة        . ضـع نظام حوافز يستخدم الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع السداد على الوقت             •

الرهونات، إجراءات  /  رسوم غرامة، عدم الوصول إلى المزيد من القروض، استخدام الضمانات          -أو مثبطات ( جـزء مـن الفائـدة وإمكانـية الوصول إلى تدريب            
 ).قانونية

نظام الحوافز يضع مسؤولية نوعية المحفظة على       . موظفي القروض على أن يتضمن السداد على الوقت كمتغير رئيسي وهام          / صمم نظام حوافز للموظفين الميدانيين     •
 .يمكن أن تحفز الموظفين على فحص واستبعاد مسببات التأخر. القروض الذين بدورهم وبوجود الدعم قادرون على التعامل مع مشاكل السدادعاتق موظفي 

 .اد على الوقتتأكد من أنه من وجهة نظر المقترضين منافع السداد على الوقت وتكاليف التأخر في السداد لها وزن أكبر من منافع التأخر في السداد وتكاليف السد •
كلما سهل النظام   . طور أنظمة توفر المعلومات لموظفي القروض ويمكنهم من عمل متابعة فعالة وعلى الوقت للقروض وتمكنهم أيضاً من إدارة محافظهم بشكل فعال                     •

 . أكبر مع المقترضينعلى موظف القروض معرفة من تستحق دفعاتهم ومتى، ومن تأخر وكم تأخر تزيد الفرصة لموظف القروض لقضاء وقتاً
طـور نظـام معلـومات لمحفظة القروض يمكن اإلدارة من عمل تحليل نوعي ومفيد وعلى الوقت لنوعية المحفظة،  حدد االتجاهات في المحفظة مع الوقت، وحدد                            •

 .المسببات الممكنة للتأخر
تتضمن األمثلة تحريك المجموعة    .  يجب أن تُتخذ عندما يصبح القرض متأخراً       طور سياسات تتضمن قائمة للخطوات التي     . إجراءات المتابعة الفعالة للتأخر ضرورية     •

 .للمتابعة، زيارة الزبائن، عمل اجتماعات دورية للفريق يناقشوا فيها مشاكل القروض، الخ
ضع احتياطي فقدان القروض وسياسات   . جضـع مستوى تأخر مقبول ليكون هدف تسعى لتحقيقه، بحيث يعتمد على فهم متعمق لتكاليف وتأثيرات التأخر على البرنام                   •

 .تأكد من أن الدخل والموجودات ممثلة بشكل سليم في القوائم المالية. إعدام معقولة
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 : مأخوذ من  مالحظات جيمني التقنية، أساليب إدارة التأخر

Adapted from Gemini Technical Notes, Methods of Managing Delinquency 
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 يـةالوحدة الثـان

 أسعـار الفـائدة المستدامـة 
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 أسعـار الفـائدة والتمـويل األصغـر

 

 . تولد أسعار الفائدة دخالً لمؤسسة التمويل األصغر، والذي يتيح للمؤسسة أن تكبر وأن تصبح أقل إعتماداً على الممولين
 

 ١٩٩٦آب . ١رقم ) الخاصة(الورقة العرضية 

 .أسعار فائدة القروض الصغرى
http://www.cgap.org/html/p_occasional_papers01.html 

 
 مقدمة حول استدامة مؤسسة التمويل األصغر 

 الفائدة والرسوم هي المصدر الرئيسي للدخل التشغيلي •
 أسعار الفائدة أمر رئيسي في موضوع اإلستدامة •
 .تنافس أسعار الفائدة في مؤسسات التمويل األصغر أسعار التمويل غير الرسمي •
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 مستويـات اإلستدامة 
 

 ) االعتماد على الذات(يمكن تحليل األداء المؤسساتي على ضوء أربع مستويات من الكفاية الذاتية 

  األقل-المستوى األول

 .برامج مدعومة بدرجة كبيرة •
 قروض ميسرة تغطي المصاريف التشغيلية وتؤسس صندوق القروض الدوارة/ منح •
 .ل القروض يتآكل سريعاً بسبب التأخر والتضخمإذا كان األداء ضعيفاً، فإن تموي •
 اإليرادات أقل من النفقات التشغيلية وبالتالي تستمر الحاجة للمنح •
  . يتم تقاضيهاتتصف المؤسسة بارتفاع التكاليف التشغيلية، وإما بترددها بأن تتقاضى أسعار فائدة قادرة على تغطية كل التكاليف أو بجهلها بأسعار الفائدة الفعلية الفعالة التي •
 .تقع في هذا المستوى% ٩٠ مؤسسة تمويل أصغر، أي حوالي ١٠،٠٠٠-٧،٠٠٠تقع العديد من مؤسسات التمويل األصغر في هذا المستوى، ويقدر بأن  •

 
 المستوى الثاني

 يغطي دخل الفائدة تكاليف التمويل وبعض النفقات التشغيلية •
 ة اإلقراضتستخدم مبادئ ثبت صحتها، وترفع من كفاءة منهجي •
 زيادة التمويالت عن طريق االقتراض بأسعار قريبة و لكنها مازالت أقل من أسعار السوق •
 ال تزال الحاجة لبعض المنح قائمة، ولكن الدعم أقل بكثير من المستوى األول •
 المعظم يتقاضى أعلى من أسعار فائدة البنوك التجارية ولكن أقل من أسعار القطاع غير الرسمي •
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  الثالث  المستوى

 ألغيت معظم المنح وبالتالي فإن دخل الفائدة يغطي كل التكاليف التشغيلية ♦
 عمليات على قطاع واسع ♦
 تكلفة رأس المال ال تزال أقل من السوق، وهو يحصل على تمويل من صناديق -يوجد صعوبة في الوصول إلى االستقاللية عن بعض عناصر الدعم، مثالً، غرامين ♦

 . قروض ميسرة
 
 ) األعلى (-ستوى الرابعالم

 . الرسوم والدخل يغطيان التكلفة الحقيقية للتمويل، احتياطي فقدان القروض، العمليات والتضخم ♦
 . أو التمويالت من مؤسسات مالية رسمية وبأسعار تجارية/ البرنامج ممول بشكل كامل من توفيرات الزبائن و ♦
 . الفائدة تساوي أو تزيد عن األسعار التجاريةيحافظ على سياسات تسعير التكاليف الكاملة، أسعار  ♦

 
 ) ١٩٩٤، نظرة جديدة إلى تمويل المشاريع الصغـرىأوتيرو وراين، (

(Otero and Ryhne, A New View of Microenterprise Finance, 1994) 



25             وحسـاب و تحديد سعـر الفـائدةقياس التأخر وضبطه :                            مادة الدورة الخاصة بالمشاركين)                               CGAP(المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

 مفاهيم أسـعار الفائدة 

 لفائدة فيما يلي مجموعة من المفاهيم والتعريفات المهمة المتعلقة بأسعار ا
 

 الفائدة المبلغ الذي يدفعه المقترض إضافة إلى مبلغ القرض األساسي لتعويض المقرض عن استخدام المال 
 سعر الفائدة  هو التعبير عن الفائدة كنسبة من المبلغ األساسي  

 التضخم وال يشمل في  وهو ال يعكس.هـو سعر الفائدة الذي ُيذكر في اتفاقية القرض، وعادة يحدد كنسبة شهرية أو سنوية
 الحساب رسوم القرض والعموالت والمصاريف األخرى المتعلقة بالقرض

 سعر الفائدة اإلسمية 

تحول جميع التكاليف المالية مثل الفائدة، الرسـوم، والعمـوالت إلى حساب للفائدة على الرصيد المتناقص 
وتتضمن كل الرسوم . المالية على المقترضيمثل السعر الفعلي التكاليف . وتشمل تأثيرات الحساب المركب

المالية كنسبة مئوية من مبلغ القرض يستخدم على كل فترة سداد ويمثل كل ما تحصله مؤسسة التمويل 
أفضل طريقة لحساب هذا السعر هو استخدام معادلة معدل داخلي للمردود وحسابه على آلة حاسبة . ( األصغر
 .) مالية

 سعر الفائدة الفعلية

للحصول )  شهر١٢مثالً (ومن ثم يضرب بعدد الفترات في السنة ) مثالً شهر( الفائدة على الرصيد المتناقص لفترة معينة سعر
 ال APRوسعر الفائدة الفعلية هو أن ال ) APR(الفرق الرئيسي بين سعر النسبة المئوية السنوية . على سعر الفائدة السنوي

 . اإلدخار اإلجباري/ يريشمل تأثيرات الحساب المركب أو التوف

سعر النسبة المئوية السنوية 
)APR( 

يتحدث . السعر الحقيقي السالب يعني أن سعر الفائدة الموضوعة أقل من معدل التضخم. يعدل سعر الفائدة ليشمل معدل التضخم
 .  الناس عادة عن سعر الفائدة الموجب ليشيروا إلى أن سعر الفائدة أعلى من معدل التضخم

 الفائدة الحقيقيسعر 

 هامش الفائدة .اإلدخارات وموضوعة كنسبة/ هو المبلغ بين سعر اإلقراض االسمي والسعر االسمي للفائدة  المدفوعة على التوفيرات
بغض النظر عن خطة الدفع , و فيها تحسب الفائدة عن طريق ضرب مدة القرض بسعر الفائدة الشهري بمبلغ القرض األساسي

 ).   دفعة واحدة أو على دفعاتالتي قد تكون( 
 طريقة النسبة الثابتة 

مثالً، لو أن . و فيها تحسب الفائدة على مبلغ القرض األساسي الذي هو فعالً في أيدي المقترض خالل كل فترة من عمر القرض  طريقة الرصيد المتناقص
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فإن هذه , رياًشه% ٣ لمدة شهرين وبدفعتين متساويتين من المبلغ األساسي ونسبة الفائدة ١٠٠لدى مقترضة قرض قيمته
إذن دفعاتها الشهرية لن تكون متساوية فهي ستدفع . للشهر الثاني1.5كفائدة للشهر األول و ) ١٠٠ × %٣(٣المقترضة ستدفع 
 .العمالء أن يدفعوا أقساط متساوية/ عادة تفضل المؤسسات والزبائن  . ٥١,٥٠ وفي الشهر الثاني 53في الشهر األول 

عادة، . ارة عن مبلغ ثابت يُؤخذ مرة واحدة كجزء من عملية اإلقراض مثل رسوم التسجيل وقيمة األوراق والرسوم القانونية عب
 .تكون مبالغ الرسوم مستقلة عن قيمة القرض األساسي

 الرسوم

 العمولة .دة شيء يدفع على دفعاتالعمولة ال تعتبر بالعا. عبارة عن نسبة تؤخذ لمرة واحدة، وهي عادة نسبة مئوية من قيمة القرض
وتحدد عادة في اتفاقية القرض كنسبة معينة تزيد على . عبارة عن فائدة تُفرض على القرض عندما تضيع الدفعات أو تتأخر

 .وتعتبر في بعض الحاالت نسبة ثابتة ومحددة مسبقاً. سعر فائدة القرض
 الغرامة

وهذا يحدث عندما تُترك الفائدة من وقت إلى آخر فيقوم , حققة في حساب التوفيراتعبارة عن مبدأ تحقيق فائدة على الفائدة الم
 .بقصد دفع فائدة عليها مستقبالً) يضيف الفائدة إلى رصيد حساب التوفيرات ( البنك بتحويل هذه الفائدة إلى رأس مال 

 الفائدة المركبة

تُذكر طريقة التغيير هذه بوضوح في .  تمشياً مع تغيرات نسب السوقاألسعار الُمعدلة هي األسعار التي تتغير أثناء فترة القرض
 .اتفاقية القرض

 األسعار الُمعدلة

تسمى أحياناً .(األسعار التأشيرية هي عبارة عن سعر مربوط بأشياء غير العملة المحلية مثل مؤشر التضخم أو العملة األجنبية
 ).األسعار المعومة

 األسعار التأشيرية 
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 سعار فائدة مستدامةوضع أ

 
  تكاليف مؤسسة التمويل األصغر والرسملة للنموكليجب ان تغطي أسعار الفائدة  •

 اإلستدامة في المستقبلحدد أسعار فائدة بحيث تصل إلى /ضع •

  المعادلة عناصر) معظم(مدراء التمويل األصغر القدرة على ضبط لدى  •

II-K+CF+LL+ AE= R 
1-LL 
 

 د م -ر+ ت م + ف ق+ م أ= ف

  ف ق-١
 سعر الفائدة الذي تحتاج مؤسسة التمويل األصغر أن تضعـه على قروضها =R ف
 النفقـات اإلدارية =AE م أ

 فقـدان القـروض =LL ف ق
 تكلفـة التمـويل تشمل التضخـم =CF ت م 

 معدل الرسملة المنشود =K ر 
 الدخـل من االستثمـار =II د أ

 
 .تغيرككسر عشري على المقام وهو متوسط محفظة القروض القائمةيجب أن يتم التعبير عن كل م
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 أسعار الفائدة الفعلية 

 
 حساب أسعار الفائدة الفعلية

 . يحب أن تولده المحفظةيستخدم حساب أسعار الفائدة الفعلية لحساب مبلغ دخل الفائدة الذي 
 

 طريقة السعر الثابت

 لى رصيد القرض القائمتحسب الفائدة على مبلغ القرض الكلي وليس ع

 طريقة الرصيد المتناقص

الفائدة المحسوبة على رصيد القرض القائم عند لحظة زمنية معينة، وبالتالي 
 .فإن مبلغ الفائدة يتغير في كل فترة

 

 حساب الفائدة على طريقة السعر الثابت تعطي مردود
 أعلى من طريقة الرصيد المتناقص
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يلزم ،  )مثالً التوفير اإلجباري  (ولكن ألي شيء أكثر تعقيداً      .  ، وفقط يمكن استخدامها للقروض التي فيها هيكلية رسوم بسيطة         لألسعار الفعلية   ب سريع تمثل المعادلة البسيطة تقري   
 ).صفحة محوسبة(أو ورقة عمل على الكمبيوتر / آلة حاسبة مالية و

 المعادلة البسيطة لحساب األسعار الفعلية

 إجمالي الفائدة المدفوعة       =سعر الفائدة الفعلية

                          متوسط رصيد القرض القائم

 ) للطريقة الثابتة(متوسط رصيد القرض القائم 

 )قبل الصفر(الرصيد النهائي + الرصيد االبتدائي = 
                 ٢ 

 متوسط رصيد القرض القائم عند استخدام طريقة الرصيد المتناقص لحساب 

  }) قبل الصفر(الرصيد النهائي ...+ كل األرصدة الشهرية+ .....  الرصيد االبتدائي { = 

 عدد فترات الدفع 

 اإلدخارات اإلجبارية، وفترات سداد القرض على أسعار الفائدة الفعلية/ أثر الرسوم، التوفيرات

المهم هو . ، بنفس سعر الفائدة اإلسمي.ام الرسوم، دفعات الفائدة مقدماً، تكرار الدفعات، عمر القرض إلخ باستخدتغيير سعر الفائدة الفعليةيستطيع مدراء مؤسسات التمويل األصغر 
 . معرفة سعر الفائدة الفعلي وأن تكون صادقاً مع الزبائن عن السعر الحقيقي
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 تكاليف اإلئتمان من وجهة نظر المقترضين 

 
 التكاليف المالية، تكاليف المعامالت، وتكاليف -هناك ثالثة أنواع من التكاليف مهمة للمقترض. مقترض عند تصميم المنتجعلى مؤسسة التمويل األصغر أن تفهم وجهة نظر ال

 -الفرصة
 التكلفة تعريف أمثلـة

 الفائدة •
 )القرض أو العضوية(الرسوم  •
 العمولة •
 الخصم •
 صندوق المجموعـة أو مساهمات صندوق التأمين •
 متطلبات التوفيـر •
 

 الماليـة ، يدفع لمؤسسة التمويل األصغر للقرضمال، نقد

 .تكاليف المواصالت التي تقع على المقترض ألخذ القرض وسداد دفعات القرض •
 الرسوم التي تدفع للحصول على وثائق مالية أو وثائق تسجيل المشروع •
محامين، استشارات لخطة أعمال  (-تكاليف الحصول على خدمات متخصصة •

 )المشروع، الخ
صور من أجل الحصول على بطاقة تعريف ( األوراق والبطاقة الرسميةتصوير •

 ).شخصية بشكل إلزامي
 تكاليف عمل حساب بنك كمطلب يتعلق بالحصول على قرض •
 تكاليف االتصاالت •
 )رشوات( •

وتشير إلى األموال التي تُدفع للحصول على قرض وال تدفع 
ير التكاليف األخرى غ. مباشرة إلى مؤسسة التمويل األصغر

تلك التي تدفع للمؤسسة المالية ولكنها أحياناً تُفرض من 
 .المقرضين بحسب نظام إصدار القروض

 

 المعامالت
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 تكاليف المعامالت والفرص ال تفيد مؤسسة التمويل األصغر وال المقترض

 ل األصغر أن تقلل تكاليف المعامالت والفرصة على المقترضعلى مؤسسة التموي

 

 التكلفة تعريف أمثلـة
 دخل ضائع ألن األموال غير متوفرة الستخدامها في أي مكان آخر  •
 حضور االجتماعات وبالتالي التغيب عن المشروع •
 االستثمار/ضياع فرص الشراء •
قت إضافي مصروف على إجراءات القرض نتيجة لفقدان الوثائق أو وضعها في غير و •

 مكانها وقد يحدث هذا من قبل المقترض أو من قبل المؤسسة
 تكاليف عمل توفيرات بدالً من استخدامها في المشروع •
 مسؤوليات ضمان المجموعة •
 .ضالوقت الذي يقضيه المقترض لجمع المعلومات الالزمة للحصول على قر •

التكاليف غير المالية التي يتحملها المقترضون نتيجة 
كثيراً . لضياع فرص بينما يحاولون الحصول على قرض

ما تكون هذه التكاليف أكبر من التكاليف المالية وتكاليف 
 .المعامالت

 

 الفرصة
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 تكاليـف اإلقـراض
 

 
 : من وجهة نظر المقرض

 +تكاليف العمليات
 +احتياطي فقدان القرض
 التكاليف المالية

 إجمالي تكاليف اإلقراض
 

 تكاليف العمليات وأن تصبح فعالة أكثر تقليل: التحدي
 .حتى توفر خدمات متطورة ومنافسة

 
 : من وجهة نظر المقترض

 +تكاليف ماليـة
 +تكاليف المعامالت
 تكاليف الفرص

 إجمالي تكاليف اإلقتراض 
 

تكاليف المعامالت والفرصة إلى أقصى تقليل : التحدي
 حد ألنها ال تفيد المقترض وال الُمقرض
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 مواجهة المعيقات أمام تحديد أسعار فائدة مستدامة 

 
 ال تدعم أسعار الفائدة  •

 : ذا كنت تهتم بالزبائن فأنت بحاجة إلى أسعار فائدة مستدامةإ •

 .أسعار الفائدة المستدامة تضمن وجود خدمات طويلة األمد للزبائن ♦

 .أسعار الفائدة المستدامة تمكن مؤسسات التمويل األصغر من الوصول إلى المزيد من الزبائن ♦

 في المناظرة ضد أسعار الفائدة المدعومة 
 .تعطي مما يؤدي إلى التأخر/ ن المؤسسة تمنحتعطي انطباع بأ •

 . تعمل المؤسسة بعجز، تتآكل موجوداتها وتعتمد على تمويل الممولين •

 . يتضمن النظر إلى المقترضين على أنهم فقراء جداً على دفع سعر المنتج مما يؤدي إلى التأخر-موقف أبوي •

 . صبح مستدامة وربحيةالطريقة الوحيدة للوصول إلى عدد أكبر من الفقراء هو أن ت •

 عندما يكون الطلب على منتج القرض أكبر من المتوفر، فإن الناس األغنى يحصلون دائماً على القرض أوالً •
 


