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 Lutherويتقدم الكاتب بالشكر من لوثر كارتر . ومتوسطة الحجم في دائرة التنمية المستدامة

Carter وقد حظي أيضاً هذا المشروع البحثي بالعديد . على دعمه البارز على مستوى األبحاث

، ماريا فيكتوريا Fernando Camperoمن األفكار والتعليقات الداعمة من قبل فرنادو كامبيرو 
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تينية من مؤسسات التمويل األصغر، وشركات التأجير، وأجهزة المراقبة المصرفية في أميركا الال
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  تمهيد

بما أّن التمويل األصغر نما باتجاه مستويات أكبر من التسويق، توّسعت مجموعة المنتجات 

المعروضة بدءاً من النقطة حيث كانت قروض رأس المال العامل قصيرة األجل تشكل المنتج 

وبينما يستمر هذا الوضع في بعض . ات التمويل األصغرالوحيد الذي يوفّره العديد من مؤسس

مؤسسات التمويل األصغر، إالّ أنّه بات من المتعارف عليه اليوم أّن اقتناء المعدات ُيشكّل في 

غالب األحيان قناةً رئيسة تسمح ألصحاب المشاريع األصغر بأن يوّسعوا مشاريعهم، ويحّسنوا 

  .بالتالي أهمّية تمويل المعدات منتجاتهم ويزيدوا مداخيلهم، ما يبرز

مؤسسة  25واستناداً إلى مسح شمل . يشكل تمويل المعّدات عنصراً هاماً في التمويل األصغر

تمويل أصغر في أميركا الالتينية، ُيعتبر العديد منها مؤسسات رائدة في هذا الميدان، اكتشفنا أن 

في المائة من المحافظ الشاملة  20قروض واستئجارات المعدات تشكل كمعدل وسطي أكثر من 

ومن أصل مؤسسات التمويل األصغر . للقروض واالستئجارات لدى مؤسسات التمويل األصغر

وفي .  مؤسسة منتجات قروض أو استئجارات لمدة سنتين على األقل 23الخمس والعشرين، تقّدم 

متنامٍ إلى التأجير  حين أن تمويل المعدات يتكّون بمعظمه من القروض، هناك اتجاه صغير وإنما

بين صفوف مؤسسات التمويل األصغر في أميركا الالتينّية مما يعكس تفوق التأجير في بعض 

  . الظروف

ما يثير االستغراب إلى حد ما هو أن القليل فقط كُتب حول كيفية تأجير المعدات إلى المشاريع 

لمعدات للمشاريع الكبرى وعلى الرغم من أن مؤلّفات كثيرة قد كُتبت حول تأجير ا. األصغر

والصغيرة ومتوسطة الحجم، ال يتوافر سوى عدد قليل من المؤلفات حول التأجير ألصحاب 

السائدة، أي أصحاب المشاريع األصغر الذين يحتاجون تقريباً إلى مبلغ يتراوح  المشاريع األصغر

ن اإلشارة إلى أن العديد وال بد م. دوالر أميركي لشراء المعّدات 2500دوالراً أميركياً و 50بين 

من التطبيقات التي يمكن استخدامها لتمويل المعدات، من خالل التأجير واإلقراض، في المشاريع 

األصغر السائدة، تبدو مختلفة جداً عن التطبيقات المقترحة بالنسبة إلى التأجير للمشاريع الكبرى 

لنسبية للتأجير في مقابل اإلقراض أضف إلى ذلك أن تقييم المزايا ا. والصغيرة ومتوسطة الحجم



يختلف إلى حد بعيد بالنسبة إلى مؤسسات التمويل األصغر وعمالئها أصحاب المشاريع األصغر 

وإذ يعالج هذا البحث هذه . عما هو عليه بالنسبة إلى البنوك وعمالئها األكبر حجماً في العادة

شاريع األصغر السائدة، يحاول أن يلّبي المسائل المتعلقة بكيفية تمويل المعدات بالنسبة إلى الم

الحاجة الواضحة إلى المعلومات في هذا المجال، ويبعد القارئ عن التطبيقات والتحليالت غير 

. المالئمة المبنية على مؤلّفات تختص بالتأجير للمشاريع الكبرى والصغيرة ومتوسطة الحجم

في موضوع متزايد األهمّية، ال سّيما وأنه  وبالتالي، يقّدم هذا البحث  في الوقت المناسب مساهمة 

يوضح كيف يجدر بمؤسسات التمويل األصغر أن تعالج تمويل المعدات، وما إذا كان يجدر اإلقدام 

على ذلك من خالل اإلقراض أو التأجير، وكيف يمكن القيام باإلقراض والتأجير بأفضل طريقة 
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  دوالر أميركي 1000بالنسبة إلى قرض أو استئجار قيمته  ) هـ –س (من القيمة الحالية لـ%  25: 13الجدول 



  موجز تنفيذي

 لمشاريع األصغريصف هذا البحث كيفّية تمويل المعدات من خالل التأجير واإلقراض ألصحاب ا

دوالراً  50السائدة، أي أصحاب المشاريع األصغر الذين يحتاجون تقريباً إلى مبلغ يتراوح بين 

كما يعالج البحث تحديداً الحجج المؤّيدة والحجج . دوالر أميركي لشراء المعّدات 2500أميركياً و

ويقّدم البحث أيضاً مجموعة هذا . المضادة للبديلين األساسيين للتمويل، أي القروض واالستئجارات

من التوصيات حول أفضل التطبيقات التي يمكن لمؤسسات التمويل األصغر أن تستخدمها في 

وعلى الرغم من أن مؤلّفات كثيرة قد كُتبت حول . برامجها المعتمدة لتأجير وإقراض المعدات

عدد قليل من  تأجير المعدات للمشاريع الكبرى والصغيرة ومتوسطة الحجم، ال يتوافر سوى

كما أن القليل أيضاً كُتب عن كيفية . السائدة المؤلفات حول التأجير ألصحاب المشاريع األصغر

  .إقراض المعدات للمجموعة المستهدفة نفسها

في غالب األحيان، يسمح اقتناء المعّدات ألصحاب المشاريع األصغر بأن يوّسعوا مشاريعهم، 

ويبدأ هذا البحث بدراسة كيفية القيام بتمويل المعدات مع . مويحّسنوا منتجاتهم ويزيدوا مداخيله

أصحاب المشاريع األصغر من خالل استكشاف حسنات ومساوئ التأجير واإلقراض كوسيلة بديلة 

كما وينظر هذا البحث في ). 2الفصل (لتمويل عمليات شراء المعّدات من قبل المشاريع األصغر 

).  5الفصل (رامج تأجير وإقراض المعّدات على حد سواء أفضل التطبيقات التي تنطوي عليها ب

وكجزء من هاتين المهّمتين، يناقش البحث البيئات القانونية والتشريعية والضريبية التي يتم في 

والواقع أن النقاشات ). على التوالي 4والفصل  2الفصل (إطارها االختيار بين التأجير واإلقراض 

إلى بلورة توصيات عدة لبناء سياسة متينة بالنسبة إلى الحكومات في هذه الفصول الثالثة تؤدي 

ويتوّجه هذا البحث بشكل ). 6الفصل (والمانحين في المجاالت القانونية والتشريعية والضريبية 

رئيس إلى مؤسسات التمويل األصغر، والمانحين، والحكومات، والمستشارين، واألكاديميين الذين 

بتمويل المعدات في المشاريع األصغر وبالبيئة التي تسمح بمثل هذا  يرغبون في تعزيز معرفتهم

  .التمويل



ُيبّين تحليلنا أّن العديد من التطبيقات التي يمكن استخدامها لتمويل المعدات في المشاريع األصغر 

السائدة، يبدو مختلفاً جداً عن التطبيقات المقترحة بالنسبة إلى المشاريع الكبرى والصغيرة 

أضف إلى ذلك أن تقييم المزايا النسبية للتأجير في مقابل اإلقراض يختلف إلى . طة الحجمومتوس

حد بعيد بالنسبة إلى مؤسسات التمويل األصغر وعمالئها أصحاب المشاريع األصغر عما هو عليه 

وبالتالي هناك حاجة واضحة إلى معلومات . بالنسبة إلى البنوك وعمالئها األكبر حجماً في العادة

حول كيفية القيام بتمويل المعدات، خصوصاً مع المشاريع األصغر السائدة، وهي حاجة يحاول هذا 

وإذ يفعل ذلك، يبعد القارئ عن التطبيقات والتحليالت غير المالئمة المبنية على .  البحث تلبيتها

  .مؤلّفات تختص بالتأجير للمشاريع الكبرى والصغيرة ومتوسطة الحجم

  قبل مؤسسات التمويل األصغر في أميركا الالتينية تمويل المعدات من

مؤسسة  25واستناداً إلى مسح شمل . يشكل تمويل المعّدات عنصراً هاماً في التمويل األصغر

تمويل أصغر في أميركا الالتينية، ُيعتبر العديد منها مؤسسات رائدة في هذا الميدان، اكتشفنا أن 

في المائة من المحافظ الشاملة للقروض  20.8وسطي قروض واستئجارات المعدات تشكل كمعدل 

ومن أصل مؤسسات التمويل األصغر الخمس . واالستئجارات لدى مؤسسات التمويل األصغر

.  مؤسسة منتجات قروض أو استئجارات المعدات لمدة سنتين على األقل 23والعشرين، تقّدم 

سسات التمويل األصغر الخمس ومن أصل مؤ. وتتمثّل معظم عمليات تمويل المعدات بالقروض

 ANEDوهذه المؤسسات هي آنيد . والعشرين، ثالث مؤسسات فقط تقدم خدمة استئجار المعّدات

وهناك اتجاه . في كولومبيا Finaméricaفي تشيلي، وفيناميريكا  INDESفي بوليفيا، وإنديس 

. يركا الالتينّيةصغير وإنما متنامٍ إلى التأجير بين صفوف مؤسسات التمويل األصغر في أم

في بوليفيا كانت على وشك إطالق برنامج تأجير  Caja Los Andesفمؤسسة كاخا لوس أندس

وفي بيرو، . عندما جعلت التغييرات التشريعية األخيرة في بوليفيا هذا البرنامج غير مجٍد اقتصادياً

أضف إلى . 2003إلطالق برنامج للتأجير في النصف األول من العام  Mibancoيخطط ميبانكو 

، وهما منظّمتان غير حكوميتين في بوليفيا، FADESوفاديس  Pro Mujerذلك أن برو موخير 

  . تدرسان جدّياً البدء ببرنامجين لتأجير المعدات



  االستئجارات المالية في مقابل االستئجارات التشغيلية

فريق آخر، وذلك مقابل  يشكل التأجير تدبيراً تعاقدياً يستخدم بموجبه فريق واحد أصالً يملكه

وبالتالي، يستخدم المستأجر األصل ويدفع إيجاراً للمؤّجر الذي يمتلك . دفعات دورية محّددة

وهناك نوعان رئيسان من االستئجارات، أي االستئجارات المالية واالستئجارات . األصل

  .التشغيلية

وفي االستئجار المالي، . داتاالستئجارات المالية بديالً عن القروض من أجل اقتناء المع تشكل

أو ألي مؤّجر (لمؤسسة التمويل األصغر ) أو أي مستأجر آخر(يحدد صاحب المشروع األصغر 

وتبتاع مؤسسة التمويل األصغر . المعدات المطلوبة والتاجر الذي ينبغي ابتياع المعدات منه) آخر

يق للتأجير المالي، ينبغي أن وبناًء على التعريف الدق. هذه المعدات، التي يستخدمها المستأجر

  :يشتمل هذا التأجير المالي على ثالث خصائص رئيسة

  

االستئجارات واجبة الدفع إن االستئجارات المالية، التي تُعرف في بعض األحيان باسم  •

، تقتضي أن يطفئ المستأجر كل أو تقريباً كل تكاليف االقتناء األصلي التي يتكّبدها بالكامل

  . ، وأن يدفع الفائدة أيضاً)في المائة 100إلى  95ادة في الع(المؤّجر 

عند انتهاء مدة االستئجار  حق شراء المعداتإن االستئجارات المالية تعطي المستأجر  •

وبالنسبة إلى االستئجارات . مقابل مبلغ يتم تحديده مسبقاً وُيعرف باسم القيمة الباقية

ل في العادة الرصيد المتبقي أو سعراً رمزياً يشك بمبلغ اسميالمالية، يتم تحديد هذه القيمة 

 . كدوالر أميركي واحد

، وهذا يعني أنه ال يمكن إلغاء عقد االستئجار من غير قابلة لإللغاءإن االستئجارات المالية  •

وإذا كانت االستئجارات المالية . دون موافقة مؤسسة التمويل األصغر أو أي مؤّجر آخر

على ميزة وجوب الدفع بالكامل من قبل العمالء الذين يرجعون  قابلة لإللغاء، يمكن التغلب

 .المعدات في وقت مبكر ويتوقفون عن تسديد الدفعات

 



إن عقود االستئجارات التشغيلية ال تشتمل على واحدة أو أكثر من الخصائص الرئيسة الممّيزة 

في العديد من عقود و. لالستئجارات المالية، وهي ال تشكل بالضرورة وسيلة القتناء المعدات

االستئجار التشغيلي، يتعاقد المستأجر على االستخدام قصير األمد للمعدات المتوافرة لدى المؤّجر، 

وفي العادة، يسترد المؤّجرون التشغيليون تكاليف اقتناء .  وهو قد يملك أو ال يملك خيار ابتياعها

ويشكل . عبر البيع النهائي للمعداتالمعدات زائد الفائدة عبر عقود استئجار تسلسلية متعددة و

  .تأجير سيارة لمدة أسبوع أو تأجيرها لمدة ثالث سنوات مثالين عن عقود االستئجار التشغيلية

وبما أن االستئجارات التشغيلية ال تفرض على المستأجر أن يطفئ كل تكاليف، أو تقريباً كل 

ر الشراء، تتحّمل مؤسسة التمويل تكاليف السلعة المستأجرة، أو ألن المستأجر ال ُيعطى خيا

وهذه المخاطر هي مخاطر . األصغر ثالثة مخاطر أساسّية ُيمكن تفاديها من خالل التأجير المالي

على سبيل المثال، إذا لم ُيطلب . الضرر ومخاطر القيمة الباقية ومخاطر سوق السلع المستعملة

المستأجرة، ينبغي أن يكون المؤّجر  إلى المستأجر أن يطفئ كل أو تقريباً كل تكاليف المعدات

وهذا . مستعداً إما لبيع المعدات بعد انتهاء المدة األولية لالستئجار وإما إلعادة تأجيرها مجدداً

مخاطر الضرر، أي ما إذا كانت المعدات ستتضرر في ) 1(يجبر المؤّجر على االهتمام بمعرفة 

أي ما إذا كان قد جرى تقدير قيمة باقية مناسبة  مخاطر القيمة الباقية،) 2(خالل فترة االستئجار؛ 

مخاطر سوق ) 3(بهدف احتساب دفعات االستئجار الشهرية وتكلفة أي عملية شراء نهائية؛ و

السلع المستعملة، أي ما إذا كانت األسواق المالئمة للسلع المستعملة ستكون متوافرة لكي يتمكّن 

وإن . ذه المعدات مربحة أو ال يعود تأجيرها ممكناًمن بيع المعدات المستعملة عندما ال تعود ه

مؤسسة التمويل األصغر التي تقوم بالتأجير المالي يمكن أن تكترث لهذه المخاطر الثالثة بمقدار 

في الواقع، ال يجب أن يقلق . أقل مما يجدر بها أن تفعل في حال كانت تقوم بالتأجير التشغيلي

فقط في الحاالت التي يتعثر . طر أكثر مما يفعل المقرضونالمؤجرون الماليون بشأن هذه المخا

فيها العمالء في تسديد الدفعات، ويتم فيها االستيالء على المعدات، يحتاج المؤجر المالي أو 

المقرض إلى أن يهتم بما إذا كانت المعدات متضررة، أو إذا كانت قيمتها أقل من المتوقع، أو إذا 

  . إلطالقكانت غير قابلة للبيع على ا



والواقع أن هذه المخاطر اإلضافية الهامة تحملنا على االعتقاد بأن معظم مؤسسات التمويل 

وبالتالي، سيركّز البحث على التأجير المالي . األصغر ستكون مهتّمة إلى حد كبير بالتأجير المالي

لحجج المؤيدة وستتم في ما يلي مناقشة ا. واإلقراض كتقنيتين بديلتين لتمويل اقتناء المعدات

  .والحجج المضادة لهاتين الطريقتين المعتمدتين للتمويل

الحجج المؤّيدة والحجج المضادة للتأجير المالي في مقابل اإلقراض من وجهة نظر مؤسسة 

  التمويل األصغر

إن العديد من نقاشات الحجج المؤّيدة والحجج المضادة للتأجير المالي التي تشتمل عليها المؤلِّفات 

ويحدث هذا اإلرباك ألن قسماً كبيراً من هذه . تمحورة حول موضوع التأجير يسّبب اإلرباكالم

المؤلّفات يفشل في التمييز بدقة بين التأجير المالي والتأجير التشغيلي، وفي تحديد المخاطر 

ال يتم ونتيجةً لذلك، . اإلضافية المتأصلة في التأجير التشغيلي والتي تتجاوز مخاطر التأجير المالي

على الدوام استثناء المخاطر اإلضافية للتأجير التشغيلي لدى مناقشة التأجير المالي ومقارنته 

  .باإلقراض

تتمثّل الحسنة  الرئيسة التي تمّيز التأجير المالي عن اإلقراض بأن التأجير المالي يمنح مؤسسة 

ات وبيعها في حال تعثّر العميل في التمويل األصغر موقفاً قانونياً أقوى  لجهة االستيالء على المعد

ية كوتستفيد مؤسسة التمويل األصغر من هذه الحسنة في حالة التأجير المالي ألنها تتمتع بمل. الدفع

وهناك حسنة إضافية محتملة للتأجير المالي بالنسبة إلى مؤسسة تمويل أصغر وهي . المعدات

لم نجد أي حسنة لهذا اإلعفاء في أي من  ولكننا. إعفاء التأجير من سقف الفائدة في بعض الدول

الدول الثماني التي قمنا بدراستها، وهي جميعها دول في أميركا الالتينّية تتميز بأسواق كبرى 

  ).تشيلي، بوليفيا، بيرو، إكوادور، كولومبيا، المكسيك، السلفادور وهندوراس(للتمويل األصغر 

تأجير المالي أفضلّيةً على اإلقراض، إالّ أّن وعلى الرغم من أّن قوانين الضرائب قد تمنح ال

ففي الدول الثماني نفسها، تنحاز القوانين الضريبية في . العكس هو الذي يحدث في غالب األحيان

العادة إلى جانب اإلقراض عوضاً عن التأجير المالي في حالة العمالء غير الرسميين، ونعني بهم 



. المضافة أو ضريبة األرباح على المنتجات التي يبيعونها العمالء الذين ال يسددون ضريبة القيمة

ويختلف حجم سيئة التأجير بحسب الدولة أو الوضع، لكنه يعادل في العادة خسارة نحو نقطتين إلى 

على سبيل المثال، إذا كان أحد القروض . نقاط مئوية في الربح الفعلي لمؤسسة التمويل األصغر 4

ائة لمؤسسة التمويل األصغر، فإن االستئجار المماثل سيحقق ربحاً في الم 30يحقق ربحاً بنسبة 

الذين يسددون ضريبة (أما بالنسبة إلى العمالء الرسميين .  في المائة تقريباً 28إلى  26بنسبة 

، فالوضع مختلط، ألن بعض )القيمة المضافة أو ضريبة األرباح على المنتجات التي يبيعونها

وبما أّن معظم . أجير المالي فيما دول وظروف أخرى تغلّب اإلقراضالدول والظروف تغلّب الت

عمالء مؤسسات التمويل األصغر هم غير رسميين، عادةً ما تغلّب االعتبارات الضريبّية 

وتختلف هذه النتائج عن اإلدعاءات الساذجة الواردة في بعض المؤلفات حول التأجير . اإلقراض

وتُبنى هذه اإلدعاءات مثالً . فضلية على المستوى الضريبيوالتي تعتبر أن التأجير يحظى باأل

على فرضّية أّن المؤجرين يستطيعون الحصول على خصم ضريبي مقابل إهالك المعدات 

وعلى الرغم من أن المؤجرين ). بما أن المؤّجرين هم أصحاب ملكية المعدات(المؤجَّرة 

ن هذا االدعاء أبعد ما يكون عن تحليل يستطيعون في بعض األحيان الحصول على هذا الخصم، فإ

فالتحليل الشامل يقلب في . شامل حول تأثير ضريبة األرباح في االختيار بين القرض واالستئجار

فضالً عن ذلك، تتجاهل االدعاءات الساذجة في العادة ضريبة القيمة . غالب األحيان النتيجة

  . أجيرالمضافة التي غالباً ما تنحاز لإلقراض على حساب الت

  

شريعات المصرفّية في العديد من تأوالّ، إن ال. ويواجه التأجير المالي العديد من المساوئ األخرى

التأجير  لتأجير المالي وإما تشترط أن يتمبا قيامالدول إما تمنع بعض المؤسسات المالّية من ال

ؤدي إنشاء مؤسسات وفي حال التمويل األصغر، ي. المالي من خالل مؤسسة تابعة مهمتها التأجير

وبالتالي، . تابعة بهدف التأجير المالي إلى تكاليف إضافية من دون تحقيق عائدات مربحة كبيرة

ثانياً، إن . ُيشكّل واجب استخدام مؤسسات تابعة مهمتها التأجير سيئةً بالنسبة إلى التأجير المالي

كبر في التأجير المالي، وذلك احتماالت أن تنشأ النزاعات القانونية وحاالت سوء الفهم تكون أ



بسبب الفصل بين ملكية المعدات من قبل مؤسسة التمويل األصغر وامتالكها واستخدامها من قبل 

ثالثاً، تكون احتماالت ظهور مشاكل بالنسبة لمؤسسة التمويل األصغر على مستوى . المستأجر

ّن مؤسسة التمويل األصغر تملك المسؤولية القانونية تجاه فريق ثالث أكبر في التأجير المالي أل

لكن في المسح الذي أجريناه للدول الثماني، تبّين أن هذين . المعدات التي يستخدمها المستأجر

وأخيراً، ينطوي التأجير . الخطرين القانونيين ُيعتبران عموماً مسألتين قليلتي الشأن بعض الشيء

اً ما التكاليف المماثلة التي ينطوي عليها المالي على تكاليف إعداد  وتكاليف تشغيلّية تفوق نوع

  .اإلقراض

ولدى اختصار هذه الحجج المؤدية والحجج المضادة وحصرها بالنقاط األساسّية، ُيمكن لمؤسسة 

تمويل أصغر أن تكتشف أّن الخيار بين التأجير المالي واإلقراض ُيمكن أن ُيلخص في غالب 

ني األقوى لجهة االستيالء على المعدات وبيعها المتأصل الموقف القانو: األحيان بخيارٍ بين ما يلي

. في التأجير المالي، في مقابل الحسنات الضريبية والتشريعية المحتملة التي يوفّرها اإلقراض

وبالتالي، في حاالت غياب قيود تشريعية على التأجير، يتوّجب على مؤسسة التمويل األصغر أن 

وقف القانوني األقوى في التأجير ُيمكن أن يعّوض عن تقرر بشكل رئيس ما إذا ما كان الم

نقاط مئوّية في  4الخسائر المترتبة عن الضريبة والتي تقدر في غالب األحيان بنحو نقطتين إلى 

أما إذا لم يكن . في هذه الحالة، سيكون التأجير هو الطريقة المختارة لتمويل المعدات. الربح الفعلي

  .   ختيار اإلقراضذلك صحيحاً، فيتم عندئٍذ ا

  الحجج المؤّيدة والحجج المضادة للتأجير المالي في مقابل اإلقراض من وجهة نظر العميل

عندما يختار العميل بين تمويل المعدات من خالل استئجارها وبين تمويلها بقرض، عليه أّوالً أن 

على مستوى الضرائب ينظر في معّدل الفائدة الذي ُيفرض في كل حالة، وأن يفكر في االختالفات 

بمقدار ما تعكس معدالت الفائدة التكاليف والمخاطر لدى مؤسسة . (التي يجدر بالعميل دفعها

تمويل أصغر، يجدر بالفارق بين معدالت الفائدة على االستئجار وعلى القرض أن تأخذ بعين 

أما ). لتمويل األصغراالعتبار مجمل الحجج المؤيدة والمضادة الُمبّينة أعاله بالنسبة إلى مؤسسة ا

  . العوامل األخرى الهامة، فتشمل الحسنتين التاليتين للتأجير



تعالج المؤلفات حول التأجير على نطاق واسع المنافع التي يحققها العميل بفضل  الموقف القانوني 

ف وبسبب هذا الموق. األقوى للمؤّجر لجهة االستيالء على المعدات وبيعها في حال التعثر في الدفع

القانوني األقوى، غالباً ما يعرض المؤجرون التمويل بدفعات أولّية أقّل، أو يطلبون تأمين ضمانات 

وفي حالة العملّيات األكبر حجماً، ُيمكن للتأجير أن . خارجية  أقّل، أو يجعلون أجل التمويل أطول

لعميل ومؤسسة يسمح بموافقة أسرع على التمويل وأن يخفّض تكاليف العملّيات بالنسبة إلى ا

وهذه الحسنات موجودة ألنّه مع التأجير، من غير الضروري تسجيل الحق . التمويل األصغر

في حين أّن ) ألّن مؤسسة التمويل األصغر هي صاحبة ملكية السلعة(بالحجز على السلعة المؤجرة 

  . ر حجماًعملّية التسجيل هذه تُعتمد في غالب األحيان مع ضمانات القروض في العمليات األكب

أخيراً، في حال أعفت إحدى الدول التأجير من سقف الفائدة ولم تعِف اإلقراض، قد ُيبدي الزبائن 

استعداداً أكبر للحصول على التمويل بواسطة التأجير منه بواسطة القرض حتى وإن كانت 

  . معدالت الفائدة أعلى

  أفضل التطبيقات في مؤسسات التمويل األصغربشأن توصيات 

م هذا البحث مجموعة من التوصيات في ما يتعلق بأفضل التطبيقات في برامج قروض يقّد

ونورد في ما يلي بعض النقاط . واستئجارات المعدات التي توفّرها مؤسسات التمويل األصغر

  : الرئيسة

إن مؤسسات التمويل األصغر التي توفّر قروضاً أو استئجارات متوسطة األجل  لها  •

لى سبيل مثال من سنتين إلى خمس سنوات، تحتاج إلى االهتمام مواعيد استحقاق، ع

بإدارة األصول والخصوم، وهي أداة تستخدمها المؤسسات المالية لضبط ثالثة أنواع من 

وتعني . مخاطر معدالت الفائدة، ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت األجنبية: المخاطر

ّبد مؤسسة التمويل األصغر خسائر عندما مخاطر معدالت الفائدة والعمالت األجنبية أن تتك

أما مخاطر السيولة، فتعني . تتغير معدالت الفائدة ومعدالت سعر صرف العمالت األجنبية

خطر أال تمتلك مؤسسة التمويل األصغر أصوالً قصيرة األجل كافية لتغطية خصومها 



مخاطر  ولكي تضبط مؤسسات التمويل األصغر. قصيرة األجل في أي وقت من األوقات

معدالت الفائدة ومخاطر السيولة، يجدر بها أن توفّق بين قيمة األصول والخصوم 

ولكي تضبط مخاطر العمالت األجنبية، . المستحقة  في كل من الفواصل الزمنية المحّددة

يجدر بها أن تقرض أو تّؤجر بالعملة المحلية للعمالء الذين ينتجون مخرجات غير قابلة 

أو تؤّجر بالعملة األجنبية للعمالء الذين ينتجون مخرجات قابلة  للتداول، وأن تقرض

وينبغي بالتالي التوفيق بين العملة المعتمدة في خصوم مؤسسة التمويل األصغر . للتداول

  . االستئجارات الناتجة/وبين محفظة القروض

ء جدد تماماً إن العديد من مؤسسات التمويل األصغر الرائدة في أميركا الالتينية تقّدم لعمال •

لكن مثل هذا التطبيق . استئجارات وعقود معدات متوسطة األجل على نحو آمن ومربح

يتعارض مع استخدام نظام القرض التصاعدي الذي يتمّيز بتاريخ طويل في مجال التمويل 

ويناقش الفصل الخامس كيفّية إقراض وتأجير المعدات لعمالء جدد تماماً بطريقة . األصغر

ل التطبيق المالئم ألربعة معايير أساسية ضامنة واستخدام النموذج حذرة من خال

 . المصرفي للعالقات

خالفاً لما جاء في معظم المؤلفات حول التأجير، يجدر بمؤسسات التمويل األصغر، التي  •

المعدات، أن تصّر عموماً على أن يوفّر العمالء  استئجاراتتقّدم خدمات  قروض أو 

 . أو أن يرهنوا ضمانات أخرى غير المعدات/جل شراء المعدات ودفعة أولى هامة من أ

ينبغي أن يتم تحديد مدة قرض أو تأجير المعدات عبر الموازنة بين منفعة المقدرة األكبر  •

بالنسبة إلى العمالء في العمليات األطول أجالً، وبين المنفعة التي تتحقق لمؤسسات 

ومشاكل إدارة األصول والخصوم المرتبطة التمويل األصغر لجهة خفض مخاطر االئتمان 

 .  بالعمليات األقصر أجالً

بينما حددت تقريباً  كل مؤسسات التمويل األصغر الخمس والعشرين التي أجرينا مسحاً  •

لها  معدالت الفائدة نفسها لقروض المعدات وقروض رأس المال العامل التي تقّدمها، 



أن تكون معدالت الفائدة على قروض  تفترض اعتبارات المخاطر والتكاليف ضرورة

ويبدو أن قروض رأس المال العامل وقروض المعدات . أقل) واالستئجارات(المعدات 

لكن أجل قروض . تنطوي على المخاطر نفسها في العديد من مؤسسات التمويل األصغر

 . المعدات األطول بكثير يسمح بتوزيع تكاليف هذه القروض على فترة زمنية أطول

اً ما تفترض المؤلفات حول التأجير أن المؤجرين يحّدون أنفسهم بتمويل المعدات التي غالب •

تكون لها قيمة جيدة في سوق السلع المستعملة والتي يعرفها جيداً الموظفون المسؤولون 

لكن هذه الحدود قد ال تكون مهمة جداً بالنسبة إلى مؤسسات التمويل . عن التأجير لديهم

قروض المعدات أو االستئجارات المالية ألصحاب المشاريع األصغر  األصغر التي تقدم

بالنسبة إلى هؤالء العمالء، يمكن لمؤسسات التمويل األصغر أن تمّول تقريباً أي . السائدة

 . معدات يطلبها العميل، بما في ذلك المعدات المستعملة

دام عملية البيع وفيما يشكل التأجير طريقة للحصول على تمويل المعدات، يمكن استخ •

. وإعادة االستئجار من أجل تزويد أصحاب المشاريع األصغر بتمويل رأس المال العامل

لكن ينبغي التنّبه إلى بعض المسائل المرتبطة بالضرائب والتثمين التي تنشأ عن البيع 

وهناك قيد آخر في عملية البيع وإعادة االستئجار يتمثل بواقع أن هذه . وإعادة االستئجار

ويفضل العديد . المعدات العملية ال تمنح مؤسسة التمويل األصغر سوى حصة في ملكية

من مؤسسات التمويل األصغر عوضاً عن ذلك أن يضمن قروض رأس المال العامل التي 

 . يوفّرها من خالل سلع منزلية يمكن بيعها بسهولة أكبر

ي أجرينا مسحاً لها تعتمد إّن تقريباً كل مؤسسات التمويل األصغر الخمس والعشرين الت •

وهذا . طريقة الدفعات الشهرية بالنسبة إلى القروض الفردية للمعدات ولرأس المال العامل

لتمويل ايشكل تحوالً عن الطريقة التي كانت تعتمدها في الماضي بعض مؤسسات 

فالدفعات الشهرية توفّر . ، والمبنية على دفعات أسبوعية أو نصف شهريةهذه األصغر

ليف العملية بالنسبة إلى العمالء ومؤسسات التمويل األصغر على حد سواء، وهو أمر تكا

قد يكون مفيداً على وجه الخصوص لمؤسسات التمويل األصغر التي تعمل في أسواق 



لكن الدفعات التي تُسدد بوتيرة أكبر قد تبقى مفيدة في بعض . تنافسية للتمويل األصغر

في حال العمالء غير المنضبطين في سداد الدفعات الظروف، كما على سبيل المثال 

الشهرية، وفي حال مؤسسات التمويل األصغر التي لم تبنِ بعد لنفسها سمعة متينة على 

 . مستوى االنضباط في جمع القروض

قد تكون مفيدة  –إن خطط السداد المرنة، التي تتمّيز بدفعات تختلف من حيث الحجم  •

ويمكن لمثل هذه الخطط أن . يتفاوت دخلهم من موسم إلى آخربالنسبة إلى العمالء الذين 

تعزز قدرة هؤالء العمالء على االقتراض، فتزيد بالتالي مداخليهم وتخفض في الوقت 

 . نفسها مخاطر التعثّر في الدفع

إن معظم قروض واستئجارات المعدات تُعطى، وينبغي أن تُعطى، لألفراد وليس  •

ألسباب تتعلق بالطلب، وأيضاً في حالة القروض، ألسباب للمجموعات المتضامنة، وذلك 

ففي ما يتعلق بالطلب، ال يرغب أعضاء المجموعات في تحّمل مخاطر . تتعلق بالعرض

أو الحجم األكبر للقرض أو االستئجار، التي ترتبط /التعرض المتزايد لألجل األطول و

جم معّين للقرض، ال وعلى مستوى العرض، ولدى تجاوز ح. عموماً بتمويل المعدات

. يكتفي العديد من مؤسسات التمويل األصغر بالضمانات التي تقدمها المجموعة المتضامنة

على سبيل المثال، قد تطلب مؤسسات التمويل األصغر ضمانات مادية تكون قيمتها 

 . متناسبة مع حجم القرض الفردي للمعدات

لتي تثيرها قروض رأس المال المعدات مسائل تتجاوز تلك ا استئجاراتتثير قروض و •

العامل على مستوى التأمين على المسؤولية، والتأمين ضد مخاطر متعددة، وضرائب 

 . وينبغي أن تُعالج هذه المسائل في برامج تمويل المعدات. الملكية

إن مؤسسات التمويل األصغر التي تقدم عدة قروض أو استئجارات على النوع نفسه من  •

، قد تتمتع بمقدرة كافية للمساومة تسمح لها )ماكينات الخياطة مثالً(المعدات في كل سنة 

بالتفاوض مع تاجر معدات واحد أو أكثر على األسعار المخفّضة، والكفاالت الممّددة، 



وقد تجد مؤسسات التمويل األصغر هذه أن .  والخدمة اإلضافية، وغير ذلك من المنافع

ضرورية لترتيب مثل هذه البرامج للتخفيضات مع تكاليف اإلعداد والتكاليف التشغيلية ال

 . التاجر تستحق العناء

في خالل السنوات األخيرة، عمدت بعض مؤسسات التمويل األصغر إلى توسيع قاعدة  •

العمالء لديها لتشمل المشاريع األصغر من المستوى األعلى والمشاريع الصغيرة، وهي 

وقد تجد مؤسسات التمويل األصغر . ى حد ماتمّول هؤالء العمالء بمعدات باهظة الكلفة إل

هذه أنه من المفيد إجراء عملية تثمين على أساس السوق قبل الموافقة على إقراض أو 

تأجير مثل هذه السلع، خصوصاً عندما تعتمد مؤسسة التمويل األصغر على المعدات 

 .  لتكون هي الضمانات

 توصيات السياسة

. من التوصيات في المجاالت التشريعية والضريبية والقانونية في الختام، يقدم هذا البحث عدداً

  :وتشمل هذه التوصيات ما يلي

ينبغي أن تعتمد أجهزة المراقبة التعريف الدقيق للتأجير المالي المبّين أعاله  وأال تمنع أي  •

ر وإن إزالة القيود عن التأجي. مؤسسة مالية ُيسمح لها باإلقراض من القيام بالتأجير المالي

المالي، أي القيود التي تمنع المؤسسات المالية من تقديم استئجارات مالية أو تلك التي 

تشترط أال يتم التأجير المالي إال من خالل مؤسسة تابعة، ستسمح لمؤسسات تمويل 

أصغر عدة ولغيرها من المؤسسات المالية بأن تقدم خدمات تمويل المعدات من خالل 

يوّسع نطاق الحصول على تمويل المعدات، األمر الذي يعود  وهذا من شأنه أن. التأجير

إزالة هذه القيود المفروضة  إّن. بالفائدة على المؤسسات المالية وعمالئها على حد سواء

على التأجير مبررة ألن التأجير المالي، إذا ما أخذنا كل العوامل بعين االعتبار، نادراً ما 

ينطوي عليها اإلقراض، بل إنه في غالب األحيان ينطوي على مخاطر أكثر من تلك التي 

والسبب في أن التأجير المالي يكون في العادة أقل خطورة هو . يطرح مخاطر أقل بكثير



أن المؤسسات المالية تتمتع بموقف قانوني أقوى لجهة االستيالء على المعدات وبيعها في 

ة أهم بكثير من الخطرين وإن هذه الحسنة تكون في العاد. حل تعثر العميل في الدفع

اإلضافيين البسيطين عموماً اللذين يشتمل عليهما التأجير، وتحديداً المخاطر المرتبطة 

  . المسؤولية القانونية) ب(الصعوبات والنزاعات القانونية وحاالت سوء الفهم و) أ: (بـ

المالي  وبالطريقة نفسها، يجدر بالسلطات الضريبية أن تعتمد التعريف الدقيق للتأجير •

المبّين أعاله، وأن تجعل معاملة القروض واالستئجارات المالية متشابهة في القانون 

وإن التوصية بضرورة أن يتم التعامل مع القروض واالستئجارات المالية . الضريبي

االستئجارات المالية ) أ: (بالطريقة نفسها في القانون الضريبي ترتكز على واقع أن 

خسائر اقتصادية كبيرة تقع في )  ب(وثيقة عن بعضها البعض، و والقروض تشكل بدائل

 .  غالب األحيان عندما تحّرف األنظمة الضريبية الخيارات بين بديلين وثيقين

ويمكن تحقيق ذلك من . يجدر بالدول أن تبني إطار عمل قانوني أساسي للتأجير المالي •

أو تشريعاته، أو من خالل  خالل قوانين التأجير الخاصة، أو بنود في قانون البنك

القوانين والتشريعات الضريبية، أو باستخدام مزيج من هذه القوانين وغيرها من الوسائل 

ويحتاج إطار العمل القانوني هذا إلى تعريف وتحديد وجود التأجير . القانونية والتشريعية

 .المالي، وحقوق وواجبات كل فريق في عملية التأجير

على المعدات المؤّجرة واألصول المرهونة كضمانات للقرض أو إن عملية االستيالء  •

االستئجار وبيعها تستغرق في غالب األحيان وقتاً طويالً، كما أنها مكلفة وغير مؤكدة في 

وبالتالي، يجدر باإلصالحات الهادفة إلى تسهيل االستيالء على األصول . أميركا الالتينية

نطاق الوصول إلى المعدات وغير ذلك من أشكال المؤّجرة والضمانات وبيعها أن توّسع 

 :وتتمثل اإلصالحات المنشودة بما يلي. التمويل وتخفض معدالت الفائدة

ينبغي أن ُيسمح للمؤسسات المالية ولعمالئها بالدخول في . خلق حقوق االنتفاع المضمون

 .عقود يمكن بموجبها رهن مجموعة واسعة من األصول كضمانات



ينبغي استحداث سجالت دقيقة متوافرة للعامة ال  .اع المضمون ناجزةجعل حقوق االنتف

ويمكن لتحقيق ذلك تقوية مكاتب المحفوظات والسجالت . يكون البحث فيها باهظ الكلفة

العامة أو خصخصتها، كما يمكن إدخال المنافسة بين مكاتب السجالت والمحفوظات 

  . خاصة بالتنافس مع المكاتب العامةالعامة أو السماح لمكاتب السجالت والمحفوظات ال

. االستيالء على األصول المؤّجرة والضمانات وبيعها: تطبيق حقوق االنتفاع المضمون

ينبغي أن ُيسمح للمؤسسات المالية وعمالئها بالتوافق على التطبيق السريع وغير القضائي 

تدنية الكلفة وإن اإلجراءات السريعة وم. لعقود القروض واالستئجارات على حد سواء

  . المستخدمة لتطبيق عقود االستئجار في بوليفيا واإلكوادور يمكن أن تشكل نماذج مفيدة

 



  مقّدمة .1

في غالب األحيان، يسمح اقتناء المعّدات ألصحاب المشاريع األصغر بأن يوّسعوا مشاريعهم، 

جير واإلقراض ويعرض هذا البحث لحسنات ومساوئ التأ. ويحّسنوا منتجاتهم ويزيدوا مداخيلهم

كما وينظر ). 2الفصل (كوسيلة بديلة لتمويل عمليات شراء المعّدات من قبل المشاريع األصغر 

هذا البحث في أفضل التطبيقات التي تنطوي عليها برامج تأجير وإقراض المعّدات على حد سواء 

ريعية والضريبية وكجزء من هاتين المهّمتين، يناقش البحث البيئات القانونية والتش).  5الفصل (

والواقع ). على التوالي 4والفصل  2الفصل (التي يتم في إطارها االختيار بين التأجير واإلقراض 

أن النقاش في هذه الفصول الثالثة تؤدي إلى بلورة توصيات عدة لبناء سياسة متينة بالنسبة إلى 

ويتوّجه هذا ). 6الفصل (الحكومات والمانحين في المجاالت القانونية والتشريعية والضريبية 

البحث بشكل رئيس إلى مؤسسات التمويل األصغر، والمانحين، والحكومات، والمستشارين، 

واألكاديميين الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم بتمويل المعدات في المشاريع األصغر وبالبيئة 

  .   1التي تسمح بمثل هذا التمويل

ت حول كيفية التأجير وما إذا كان ينبغي القيام بالتأجير، وعلى الرغم من أن مؤلّفات كثيرة قد كُتب

، Clark 1990مثل كالرك (إال أن معظم المؤلّفات تتعلق بالتأجير لمشاريع الشركات الكبرى 

                                                            

أي مؤسسة مالية، سواء أكانت وُيقصد بمؤسسة التمويل األصغر . بشكل مكثّف" مؤسسة التمويل األصغر"يستخدم هذا البحث مصطلح  1

وتشمل مؤسسات التمويل األصغر بشكل . منظّمة ومسّجلة وخاضعة لرقابة البنك المركزي أم ال، تقّدم خدمات مالية للمشاريع األصغر

  :رئيس األنواع التالية من المؤسسات المالية

البنك المركزي يتم تأسيسها كمنظمات ال  مؤسسات مالية غير منظّمة ومسّجلة وخاضعة لرقابة –المنظمات غير الحكومية  •

 تتوخّى الربح

 منظمات غير حكومية تحّولت إلى مؤسسات مالية منظّمة ومسّجلة وخاضعة لرقابة البنك المركزي -المؤسسات المرفّعة  •

ماً كانت تخدم عموماً العمالء األكبر حج Financierasبنوك تجارية ومؤسسات إقراض  -المؤسسات المتراجعة مرتبةً  •

 ، لكنها أصبحت اليوم نقّدم خدمات مالية للمشاريع األصغر )الشركات في غالب األحيان(

سبعة اتحادات منها مبّينة أدناه في الجدولين (مؤسسات مالية يمتلكها أعضاء وتنتظم في هيئة تعاونيات  –االتحادات االئتمانية  •

  ) 2و 1



، والكتاب السنوي للعملة األوروبية في أعوام UAEL 1995الجمعية المتحدة لتأجير المعدات 

، أو للمشاريع )Carter  1996مثل كارتر (لحجم ، أو للمشاريع الصغيرة ومتوسطة ا)عدة

، موتيساسيرا Havers 1999، هافرز Galardo 1997مثل غاالردو (األصغر والصغيرة 

Mutesasira  وأوسيندOsinde  ومولMule 2001 وديلن ،Deelen  في ). 2002وآخرين

، أي أصحاب السائدة المقابل، لم ُيكتب سوى القليل عن كيفية التأجير ألصحاب المشاريع األصغر

دوالر  2500دوالراً أميركياً و 50المشاريع األصغر الذين يحتاجون تقريباً إلى مبلغ يتراوح بين 

وما يثير االستغراب إلى حد ما هو أن القليل أيضاً كُتب عن كيفية . أميركي لشراء المعّدات

أن العديد من التطبيقات التي وال بد من اإلشارة إلى . إقراض المعدات للمجموعة المستهدفة نفسها

يمكن استخدامها لتمويل المعدات، من خالل التأجير واإلقراض، في المشاريع األصغر السائدة، 

تبدو مختلفة جداً عن التطبيقات المقترحة بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، ال بل 

. قتراحها للمشاريع األصغر والصغيرةوتبدو في عدد من المجاالت مختلفة عن التطبيقات التي تم ا

أضف إلى ذلك أن تقييم المزايا النسبية للتأجير في مقابل اإلقراض يختلف إلى حد بعيد بالنسبة إلى 

مؤسسات التمويل األصغر وعمالئها أصحاب المشاريع األصغر عما هو عليه بالنسبة إلى البنوك 

البحث هذه المسائل بالنسبة إلى المشاريع األصغر  وإذ يعالج هذا. وعمالئها األكبر حجماً في العادة

السائدة، يلّبي الحاجة الواضحة إلى معلومات حول تمويل المعدات في المشاريع األصغر، ويبعد 

القارئ عن التطبيقات والتحليالت غير المالئمة المبنية على مؤلّفات تختص بالتأجير للمشاريع 

  . الكبرى والصغيرة والمتوسطة الحجم

دير بالذكر أن هذا البحث ال يحاول توفير اإلرشاد لمؤسسات التمويل األصغر حول ما إذا كان وج

ويمكن للقارئ . يجدر بها أن تضيف منتجاً لتمويل المعدات إلى مجموعة منتجاتها المتوافرة حالياً

على نقاش حول ما إذا كانت مؤسسات ) 2002؛ 2001(وآخرين  Wrightأن يطّلع لدى رايت 

ويل األصغر جاهزة لتوسيع تقديماتها على مستوى المنتجات وما إذا كان يجدر بها أن تفعل التم

في المقابل، وفي ما يتعلق بمؤسسات التمويل األصغر التي قررت أن تقّدم خدمة تمويل . ذلك

المعدات، ينظر هذا البحث في الحجج المؤّيدة والحجج المضادة للبديلين األساسيين للتمويل، أي 

هذا ويقّدم البحث أيضاً مجموعة من التوصيات حول أفضل التطبيقات . روض واالستئجاراتالق



التي يمكن لمؤسسات التمويل األصغر أن تستخدمها في برامجها المعتمدة لتأجير وإقراض 

  . المعدات

  تمويل المعدات من قبل مؤسسات التمويل األصغر في أميركا الالتينية

مؤسسة  25واستناداً إلى مسح شمل . هاماً في التمويل األصغر يشكل تمويل المعّدات عنصراً

تمويل أصغر في أميركا الالتينية، ُيعتبر العديد منها مؤسسات رائدة في هذا الميدان، اكتشفنا أن 

في المائة من المحافظ الشاملة للقروض  20.8قروض واستئجارات المعدات تشكل كمعدل وسطي 

ومن أصل مؤسسات التمويل األصغر ). 1الجدول (تمويل األصغر واالستئجارات لدى مؤسسات ال

مؤسسة منتجات القتراض أو استئجار المعدات لمدة سنتين على األقل  23الخمس والعشرين، تقّدم 

، تتمتع منتجات اقتراض واستئجار المعدات بالخصائص 2و 1وبحسب الجدولين ). 2الجدول (

اقشة الخصائص الثالث األخيرة منها بمزيد من التفصيل في اإلضافية التالية، علماً بأنه ستتم من

  :5الفصل 

ومن أصل مؤسسات التمويل األصغر . تتمثّل معظم عمليات تمويل المعدات بالقروض •

وهذه المؤسسات . الخمس والعشرين، تقدم ثالث مؤسسات فقط خدمة استئجار المعّدات

 Finaméricaوفيناميريكا في تشيلي،  INDESفي بوليفيا، وإنديس  ANEDهي آنيد 

 .في كولومبيا

يبلغ الحجم الوسطي لعمليات القروض واالستئجارات بالنسبة إلى تمويل المعدات  •

ضعف الحجم الوسطي لكافة عمليات القروض واالستئجارات ) دوالر أميركي 2100(

 ). ميركياًأدوالراً  1057(

 6.7(لى تمويل المعدات إن معدل متأخرات عمليات القروض واالستئجارات بالنسبة إ •

أدنى بقليل من معدل المتأخرات لكافة عمليات القروض واالستئجارات ) في المائة

 ).في المائة 8.3(



األصغر تقريباً تفرض على قروض المعدات معدالت فائدة إّن كل مؤسسات التمويل  •

 . مساوية لمعدالت الفائدة المعتمدة في قروض رأس المال العامل

ثنتين من مؤسسات التمويل األصغر التي تؤّجر المعدات، وبالنسبة إلى بالنسبة إلى ا •

الضمانات  عدد قليل من مؤسسات التمويل األصغر األخرى، تشكل المعدات بحد ذاتها

لكن في غالب األحيان، تتم المطالبة . الوحيدة المطلوبة للحصول على تمويل المعدات

 . إضافية إلى جانب المعداتبضمانات أخرى بديلة عن المعدات أو بضمانات 

وفي حين يشيع إقراض المعدات على نطاق واسع،  ال يزال التأجير حديث العهد في مؤسسات 

مؤسسة تمويل أصغر  25واستناداً إلى هذا المسح الذي شمل . التمويل األصغر في أميركا الالتينية

، تم الكشف عن ثالثة األخرى لتمويل األصغراوإلى اتصاالت ُأجريت مع العديد من مؤسسات 

، وإنديس ANEDفقط من مؤسسات التمويل األصغر التي تعتمد برامج التأجير، وهي آنيد 

INDES وفيناميريكا ،Finamérica .  

، وهو اليوم يتكّون من 1997مارس العام /في آذار ANEDبدأ برنامج التأجير في مؤسسة آنيد 

في المائة من  6.4ف دوالر أميركي وتشكل أل 479عقد استئجار تبلغ قيمتها اإلجمالية  711

مليون  7.5للقروض واالستئجارات التي تبلغ قيمتها اإلجمالية  ANEDمجموع محفظة آنيد 

تتعلق بمعدات  ANEDوجدير بالذكر أن كافة االستئجارات تقريباً لدى آنيد . دوالر أميركي

متناهية الصغر من زراعية، وعلى وجه الخصوص بمضخات المياه الكهربائية لري قطع 

والشاحنات  اتفوالجّرا، باإلضافة إلى آالت الحراثة )هكتار 2 – 0.2(األراضي الزراعية 

هذا وتشكل آالت النسيج وغيرها من المعدات . وغيرها من اآلالت المستخدمة في المزارع

لدى  والواقع أن برنامج التأجير. ANEDفي المائة من االستئجارات لدى آنيد  5الحرفية نحو 

دوالراً أميركياً يستهدف بشكل  675التي يبلغ الحجم الوسطي لالستئجار لديها  ANEDآنيد 

  . رئيس المنِتجين ذوي الدخل األدنى



، وهو حتى 2000سبتمبر العام /، فبدأ في أيلولFinaméricaأما برنامج التأجير في فيناميريكا 

جار تبلغ القيمة اإلجمالية إيعقد  35، ويتكّون من ANEDأصغر من برنامج التأجير لدى آنيد 

في المائة من مجموع محفظة  1ألف دوالر أميركا، وتشكل نسبة أقل بقليل من  159لهذه العقود 

مليون دوالر  18.8للقروض واالستئجارات التي تبلغ قيمتها اإلجمالية  Finaméricaفيناميريكا 

التي يبلغ الحجم الوسطي لالستئجار  Finaméricaوإّن عقود االستئجار في فيناميريكا . أميركي

. دوالراً أميركياً تستهدف المشاريع األصغر من المستوى األعلى والمشاريع الصغيرة 4532لديها 

  . Finaméricaويشكل تأجير األفران للمخابز الجزء األكبر من االستئجارات لدى فيناميريكا 

 INDESرنامج التأجير لدى إنديس ، يستهدف بFinaméricaوعلى غرار برنامج فيناميريكا 

لكن خالفاً لبرنامجي التأجير لدى . المشاريع األصغر من المستوى األعلى والمشاريع الصغيرة

المنتج  INDES، يشكل تأجير المعدات لدى إنديس Finaméricaوفيناميريكا  ANEDآنيد 

 INDESظة إنديس مليون دوالر أميركي من مجموع محف 2.4المالي األكثر أهمية، وهو يشكل 

أضف إلى ذلك أن . مليون دوالر أميركي 4.6للقروض واالستئجارات التي تبلغ قيمتها اإلجمالية 

هو األقدم بين البرامج الثالثة، ال سّيما وأنه بدأ في العام  INDESبرنامج التأجير لدى إنديس 

ت تشكيل المعادن معدا INDESونذكر من أنواع المعدات الرئيسة التي تؤّجرها إنديس . 1992

مثل المخارط والمثاقب، ومعدات إعداد الطعام مثل األفران والخالطات، والمعدات المستخدمة في 

  . الطباعة مثل مطابع أوفست

بحثت أو تبحث في البدء ببرامج التأجير، أو حتى أخرى وجدير بالذكر أن مؤسسات تمويل أصغر 

في بوليفيا كانت على وشك  Caja Los Andesفمؤسسة كاخا لوس أندس. توشك على البدء بها

واشترط  2001ديسمبر العام /كانون األول 20في  2297البدء ببرنامج تأجير عندما ُسنَّ القانون 

على أي مؤسسة مالية منظّمة ومسجلة وخاضعة لرقابة البنك المركزي وتقوم بالتأجير في بوليفيا 

 Caja Los، ألغت مؤسسة كاخا لوس أندسونتيجةً لذلك. أن تفعل ذلك من خالل مؤسسة تابعة

Andes  خططها لتقديم خدمة التأجير بسبب التكاليف اإلضافية المرتفعة التي تترتّب عن التأجير

وفي بيرو، يخطط البنك التجاري ) هذه التكاليف 3سيناقش الفصل . (من خالل مؤسسة تابعة



امج للتأجير في النصف األول ، المتخصص في التمويل األصغر، إلطالق برنMibancoميبانكو 

، وهما منظّمتان FADESوفاديس  Pro Mujer خيرأضف إلى ذلك أن برو مو. 2003من العام 

  . غير حكوميتين في بوليفيا، تدرسان جدّياً البدء ببرنامجين لتأجير المعدات



  1الجدول 

جارات في عّينة من مؤسسات التمويل األصغر في أميركا محافظ قروض واستئجارات المعدات في مقابل المحافظ الشاملة للقروض واالستئ

  الالتينية

   2محفظة قروض واسئجارات المعدات المحفظة الشاملة للقروض واالستئجارات الدولة 1مؤسسة التمويل األصغر

إجمالي القروض 

واإلستئجارات 

مليون دوالر (

الحجم الوسطي

االستئجار /للقرض

)$(3 

–تمعدل المتأخرا

  (%)يوماً  30

الحصة من 

إجمالي القروض 

واالستئجارات 

الحجم الوسطي 

االستئجار /للقرض

)$(3   

 –معدل المتأخرات 

  (%)يوماً  30

  18.0  675  6.4  23.0  289  7.5  بوليفيا  ANEDآنيد 

  11.2  2564  21.9  15.3  1330  79.3  بوليفيا  Banco Solبانكو سول 

    2057  32.3  6.7  1116  52.6  بوليفيا  Caja Los Andesلوس أندس  ااخك
  )قيمة تقديرية( 7.7  )قيمة تقديرية( 1240  27.5  7.7  1240  30.2  بوليفيا  FIEفاي 

      20.0    902  37.8  تشيلي   Banco de Desarroloبانكو دي ديسارولو 
  4.0    52.1  5.0    4.6  تشيلي   INDESإنديس 

  4.1  2858  9.3  3.2  2538  151.3  كولومبيا    Caja Social4سوشيل  كاخا

  3.9  4532  0.85  9.2  942  18.8  كولومبيا   Finaméricaفيناميريكا 

كالي الشبكة المصرفّية العالمّية النسائّية 

WWB Cali 
قيمة ( 464  12.0  1.6  465  20.9  كولومبيا

  )تقديرية

  

        4.0  3457  61.6  جمهورية الدومينيكان    BancoAdemiبانكو آديمي 



        3.5  653  12.6  إكوادور   Banco Solidarioبانكو سوليداريو 
  3.3  3453  34.4  3.0  851  34.6  السلفادور   Financiera Calpiáفينانسييرا كالبيا 

        9.7  515  5.8  هندوراس   FINSOLفينسول 
        4.0  286  2.04  المكسيك   ADMICأدميك 
      1.0  4.5  573  13.7  نيكاراغوا  CONFIAكونفيا 

  7.0    20.0    275  2.75  باراغواي   Interfisa Financieraا إنترفيزا فينانسيير

  4.1  1631  66.6  2.7  1120  39.8  بيرو   CMAC Arequipaسماك أريكيبا 

  5.0  3567  17.3  2.7  637  74.0  بيرو   Mibancoميبانكو 

-CUسان مارتن دي بوريس  –اتحاد ائتماني 

San Martin de Porres   
      0    2059  24.6  بوليفيا

    )قيمة تقديرية( 1809  20.0    1809  8.2  كولومبيا   CU-Colantaكوالنتا  –ائتماني اتحاد 
      15.0  2.0  1000  15.0  إكوادور   CU-Oscusأوسكس  –اتحاد ائتماني 
      15.0  0.8  813  12.2  إكوادور   CU-Progresoبروغريسو  –اتحاد ائتماني 
          1290  11.5  غواتيماال   CU-UPAيوبا  –اتحاد ائتماني 

 CU-Sanسان هيالريون  –اتحاد ائتماني 

Hil ió   
  5.5قيمة ( 348  30.0  11.5  348  1.74  بيرو

-CUسانتا ماريا مغدالينا  –اتحاد ائتماني 

Santa Maria Magdalena   
      15.0    605  5.8  بيرو

لكافة األرقام في العمود ما لم تتم (المعدل الوسطي 

  )اإلشارة إلى غير ذلك

30.0  10575   8.36   20.8  21005   6.76   

  



  .الخاليا الفارغة تشير إلى معلومات ناقصة :مالحظات
  .في مؤسسات التمويل األصغر السبع األخيرة لإلشارة إلى أنها اتحادات ائتمانية CU "يو" "سي"استُخدم الحرفان  1
، وإلى قروض Finamérica، وفيناميريكا INDES، وإنديس ANEDد تشير البيانات في هذه األعمدة الثالثة إلى استئجارات المعدات لدى آني 2

  . المعدات لدى مؤسسات التمويل األصغر األخرى كلها
  .تماشياً مع التطبيق المعتاد، يتم قياس هذا الحجم باعتباره الرصيد الوسطي القائم في كافة القروض واالستئجارات 3
  . Caja Socialإلقراض األصغر لدى كاخا سوسيال فقط إلى نافذة ا سطرتشير البيانات في هذا ال 4
االستئجار بالنسبة /تم احتساب المعدل الوسطي لمؤسسات التمويل األصغر االثنتي عشرة التي تتوافر بشأنها بيانات حول الحجم الوسطي للقرض 5

  . إلى المحفظة الشاملة ومحفظة المعدات
غر العشرة التي تتوافر بشأنها بيانات حول معدل المتأخرات بالنسبة إلى المحفظة الشاملة تم احتساب المعدل الوسطي لمؤسسات التمويل األص 6

  .ومحفظة المعدات

  . 2002يوليو /مسح أجراه المؤلِّف في تموز: المصدر



  2الجدول 

  أحكام وشروط القروض واالستئجارات الفردية بالنسبة إلى رأس المال العامل والمعدات

مؤسسة التمويل

   1األصغر

القروض الفردية لرأس المال  2القروض واالستئجارات الفردية للمعدات الدولة

العامل
معدل الفائدة     5األجل   4الضمانات المطلوبة 3(%)معدل الفائدة األجل الوسطي األجل المسموح به

(%)3  

      المعدات نفسها    سنوات 3-2  سنوات 5 ≤  بوليفيا  ANEDآنيد 

بحسب قيمة %  26.4-16    سنوات 5 ≤  بوليفيا  Banco Solبانكو سول 

  القرض والضمانات

كما في قروض   ت، م، ع

  المعدات

كما في 

قروض 

  المعدات



 Cajaا لوس أندس خكا

Los Andes  
بحسب قيمة %  30-13  شهرا18ً سنوات5≤ بوليفيا

  .القرض والضمانات

  % 27المعدل الوسطي 

$  ≤م غير مسجلة للقروض 

  ؛7500

> للقروض م أو ع مسجلة 

 $7500   

كما في   سنوات 3 ≤

قروض 

  المعدات

 ≤للقروض %  28-24  شهراً 26  سنوات 5 ≤  بوليفيا  FIEفاي 

  ؛$ 5000

 ≤للقروض %  13-24

  ؛$ 3000

  % 26المعدل الوسطي 

ضمانات . المعدات نفسها

  : إضافية

  ؛3000> $ م للقروض 

  10000> $ ع للقروض 

  .سنوات 3 ≤

شهراً  18 – 15

  يكمعدل وسط

كما في 

قروض 

  المعدات

بانكو دي ديسارولو 

Banco de Desarrolo   
  سنوات 4 –أشهر  6  تشيلي

راجع مدخالت (

إلى " الضمانات المطلوبة"

  ) اليسار

 6قروض لـ: ضمانات ت  شهرياً%  2.39  

  ؛5400< $ شهراً و 18 –

قروض : ضمانات م أو ع

$ سنوات  و  4 – 1لـ 

5400 – 23000   

شهراً  12 – 6

 5400$ ى وحت

  مع ضمانات ت

كما في 

قروض 

  المعدات



  .المعدات نفسها  %  15  سنوات 4  سنوات 5 ≤  تشيلي   INDESإنديس 

ضمانت م أو ع 

$ لالستئجارات التي تتجاوز 

34000  

أجل مدته سنة 

واحدة لكل 

قروض رأس 

  المال العامل

23.9 %  

 Cajaسوشيل  كاخا
Social    

      االمعدات نفسه      سنوات 5-3  كولومبيا

سنوات  3 ≤  كولومبيا   Finaméricaفيناميريكا 

  لالستئجارات

  سنتين للقروض 2 ≤

-االستئجارات

  شهراً؛ 28

 18-القروض

  شهراً

في مقابل (شهرياً %  2.18

  )سقف الفائدة

المعدات  –االستئجارات 

  .نفسها

  م أو ع –القروض 

كما في   

قروض 

  المعدات

الشبكة المصرفّية العالمّية 

 WWBكالي ة النسائّي

Cali 

في مقابل (شهرياً %  2.18  شهراً 30-24  سنوات 4 ≤  كولومبيا

  )سقف الفائدة

 3000$ م أو ع ألكثر من 

، وعادةً غير )في العادة م(

  مسجلة

  .سنوات 3 ≤

شهراً كمعدل  18

  . وسطي

كما في 

قروض 

  المعدات

بانكو آديمي 

BancoAdemi   

جمهورية 

  الدومينيكان 
تتحدد  –سنوات  7 ≤

بحسب مقدرة المقترض 

على السداد وليس بحسب 

  استخدام القرض

$  ≤ت أو م للقروض   % 21  سنوات 4

3000   

   3000> $ ع للقروض 

كما في قروض 

المعدات 

المنتجات كلها (

  )واحدة

كما في 

قروض 

  المعدات



 Bancoبانكو سوليداريو 
Solidario   

في مقابل سقف % ( 18  يوم 100  أشهر 6 ≤  إكوادور

  )ةالفائد

$  ≤ت أو م للقروض 

4000   

  4000> $ ع للقروض 

كما في قروض 

المعدات 

المنتجات كلها (

  )واحدة

كما في 

قروض 

  المعدات

فينانسييرا كالبيا 

Financiera Calpiá   
بحسب قيمة %  32-26  شهراً 12  سنوات 4 ≤  السلفادور

  .القرض

  % 30المعدل الوسطي 

$  ≤م غير مسجلة للقروض 

  ؛5000

> ّجلة للقروض م أو ع مس

 $5000   

%  36 – 30  سنتين 2 ≤

بحسب قيمة 

  .القرض

المعدل 

ط 33ال معدل %  36: ضمانات ت    سنتين 2 ≤  هندوراس   FINSOLفينسول 

< $ للقروض  6فائدة ثابتة

للقروض %  39-38؛ 2000

 – 2000$ التي تبلغ قيمته 

3000 .  

للقروض %  35: ضمانات ع

 – 3000$ التي تبلغ قيمتها 

12000   .  

في العادة تعتبر المعدات 

نفسها ضمانات باإلضافة 

إلى ما هو مبّين في مدخالت 

  )إلى اليمين" (معدل الفائدة"

كما في   شهراً 15 ≤

قروض 

  المعدات



  شهراً أو 18-6  المكسيك   ADMICأدميك 

  شهراً  6-24

معدل "راجع مدخالت (

  )إلى اليسار" الفائدة

%  6: ضمانات ت أو م  

 2000< $ اً للقروض شهري

 18 – 6التي يحدد أجلها بـ

  .شهراً

شهرياً %  4.5: ضمانات ع

$ للقروض التي تبلغ قيمتها 

ويحدد أجلها  3000 - 2000

  .شهراً 24 – 6بـ

راجع  –ت او م أو ع 

  " معدل الفائدة"مدخالت 

أشهر  3 ≤

  للقرض األول

أشهر  8 ≤

للقرض الثاني 

إلى القرض 

  الرابع

شهراً  12 ≤

لقرض الخامس ل

معدالت 

الفائدة 

  :الشهرية

للقرض %  5

األول إلى 

القرض 

  الرابع

4.5  %
  :معدالت القرض الشهرية  شهراً 15  سنتين 2 ≤  نيكاراغوا  CONFIAكونفيا 

< $ للقروض %  4.9

  ؛3000

 3000$ = للقروض %  3.5

  ؛5000 –

    5000> $ للقروض % 2

  شهراً 12 ≤  ت أو م

أشهر كمعدل  5

  وسطي

كما في 

قروض 

  المعدات



إنترفيزا فينانسييرا 

Interfisa Financiera   
  :معدالت القروض الشهرية  شهراً 12  شهراً 24-1  باراغواي

  ؛5000< $ للقروض %  3

 5000$ = للقروض %  2.7

– 15000   

أشهر كمعدل  10  م

  وسطي

كما في 

قروض 

  المعدات

 CMACسماك أريكيبا 

Arequipa   
تختلف معدالت القروض   سنتين 2  سنوات 4-3 ≤  بيرو

الشهرية بحسب العملة وقيمة 

  :القرض

للقروض %  2.9-4.4

  بالسول

للقروض %  1.4-2.5

  بالدوالر األميركي 

$  ≤ت أو م للقروض 

4000  

  . 4000> $ ع للقروض 

غالباً ما تستخدم المعدات 

  .نفسها كضمانات

 ≥ينبغي أن تكون الضمانات 

  . من قيمة القرض % 150

  . شهراً 18 ≤

شهراً كمعدل  12

  . وسطي

كما في 

قروض 

  المعدات



سنوات للقروض  3 ≤  بيرو   Mibancoميبانكو 

  بالسول

سنوات للقروض  4 ≤

  بالدوالر األميركي

  للقروض بالسول%  60  شهراً 16

للقروض بالدوالر %  36

  األميركي

  % 90 – 40  سنتين 2 ≤  المعدات نفسها

سان  –تماني اتحاد ائ

-CUمارتن دي بوريس 

San Martin de 
Porres   

  ال تقّدم أي قروض للمعدات  بوليفيا

2059  

    

كوالنتا  –اتحاد ائتماني 

CU-Colanta   
كما في قروض   المعدات نفسها  شهرياً%  1.1  سنتين 2  سنوات 3 ≤  كولومبيا

  المعدات

1.3  %

  شهرياً

أوسكس  –اتحاد ائتماني 

CU-Oscus   
ال تعتمد المعدات . ت أو ع  % 17.5  سنوات 4  سنوات 4 ≤  ورإكواد

  .نفسها كضمانات ألن تهلك

كما في   سنوات 3 ≤

قروض 

  المعدات
 –اتحاد ائتماني 

-CUبروغريسو 

Progreso   

كما في   سنة واحدة 1 ≤  المعدات نفسها، ت أو ع  % 18  سنتين 2  سنوات 3 ≤  إكوادور

قروض 
يوبا  –اتحاد ائتماني 

CU-UPA   
   3000$  ≤للقروض %  17  سنوات 3  سنوات 10 ≤  غواتيماال

   3000> $ للقروض %  18

  3000$  ≤ت للقروض 

  3000> $ ع للقروض 

كما في قروض 

  المعدات

كما في 

قروض 

  المعدات



سان  –اتحاد ائتماني 

 CU-Sanهيالريون 
Hilarión   

: معدالت القروض الشهرية  سنة 1.5  سنوات 3 ≤  بيرو

لقروض بالسول؛ ل%  3.8

للقروض بالدوالر %  1.3

  األميرك

كما في قروض   المعدات نفسها أو ع

  المعدات

كما في 

قروض 

  المعدات

سانتا  –اتحاد ائتماني 

-CUماريا مغدالينا 
Santa Maria 

Magdalena   

: معدالت القروض الشهرية  سنة 1.5  سنوات 3 ≤  بيرو

للقروض %  1.9-2.2

للقروض %  1.4بالسول؛ 

  والر األميركيبالد

$  ≤ت أو م للقروض 

2300   

   2300> $ ع للقروض 

كما في قروض 

  المعدات

كما في 

قروض 

  المعدات

  

  .الخاليا الفارغة تشير إلى معلومات ناقصة :مالحظات
  .في مؤسسات التمويل األصغر السبع األخيرة لإلشارة إلى أنها اتحادات ائتمانية CUاستُخدم الحرفان سي يو  1
، وقروض واستئجارات المعدات لدى INDESوإنديس  ANEDالبيانات في هذه األعمدة األربعة إلى استئجارات المعدات لدى آنيد تشير  2

  . ، وقروض المعدات فقط لدى مؤسسات التمويل األصغر األخرى كلهاFinaméricaفيناميريكا 
  . لم يتم تحديد غير ذلكمعدالت الفائدة كلها سنوية ويتم احتسابها على الرصيد المتبقي ما  3



توقيع المقترض وربما كفيل (للتوقيع  "ت"للممتلكات العقارية،  "ع"للممتلكات المنقولة،  "م": اختصار أنواع الضمانات كما يلي "م"، "ت"، "ي" 4

  ).القرض
  ".المعدل الوسطي"اً، تليه عبارة ويتم أيضاً إظهار األجل الوسطي حيث يكون هذا األجل متوافر. يبّين هذا العمود األجل المسموح به 5
شهرياً تعني أنه يتم احتساب الفائدة كثالثة في المائة من قيمة القرض األصلية في كل شهر يتم في خالله %  3معدل الفائدة الثابتة التي تبلغ  6

  . تسديد القرض، حتى عندما يتناقص رصيد القرض المتبقي

  . 2002و يولي/مسح أجراه المؤلِّف في تموز: المصدر



  الحجج المؤّيدة والحجج المضادة: التأجير في مقابل اإلقراض .2

يبدأ هذا الفصل بتعريف التأجير والتمييز بين النوعين الرئيسين من التأجير، أي التأجير المالي 

ويبّين هذا الفصل أن مؤسسات التمويل األصغر، تتحّمل في التأجير التشغيلي . والتأجير التشغيلي

والواقع أن . هامة تتجاوز المخاطر التي تتحّملها هذه المؤسسات في التأجير المالي ثالثة مخاطر

هذه المخاطر اإلضافية تحملنا على االعتقاد بأن معظم مؤسسات التمويل األصغر ستكون مهتّمة 

وبالتالي، فإن هذا البحث مكّرس بشكل شبه حصري للتأجير المالي . إلى حدٍّ كبيرٍ بالتأجير المالي

ومن خالل البحث في الحجج المؤّيدة والحجج المضادة للتأجير المالي في مقابل . إلقراضوا

اإلقراض، من وجهة نظر مؤسسة التمويل األصغر والعميل على حد سواء، يخلص هذا الفصل 

  . إلى تحليالت تم إيجازها في الملخّص التنفيذي الوارد أعاله

  التشغيلية االستئجارات المالية في مقابل االستئجارات

ه فريق آخر، وذلك مقابل كلستخدم بموجبه فريق واحد أصالً يميشكل التأجير تدبيراً تعاقدياً ي

وبالتالي، يستخدم المستأجر األصل ويدفع إيجاراً للمؤّجر الذي يمتلك . دفعات دورية محّددة

الً من التمييز بين وفي سبيل مناقشة الحجج المؤيدة والحجج المضادة للتأجير، ال بد لنا أو. األصل

). 1اإلطار (النوعين الرئيسين من االستئجارات، أي االستئجارات المالية واالستئجارات التشغيلية 

التشغيلية على مخاطر إضافية هامة تتجاوز  ستئجاراتوألسباب سيتم إيضاحها أدناه، تنطوي اال

يتم إجراء هذه المقارنة على  وبالتالي، ما إن. المخاطر التي تنطوي عليها االستئجارات المالية

  . مستوى المخاطر، سيتمحور تركيز هذا البحث بشكل شبه حصري حول التأجير المالي

أما . وال بد من اإلشارة إلى أن التأجير المالي للمعدات يشكل بديالً وثيقاً جداً عن قرض المعدات

) ؤسسة التمويل األصغر مثالًم(الفرق الدائم الوحيد بين العمليتين، فيكمن في واقع أن المؤّجر 

هو الذي ) صحاب المشروع األصغر مثالً(يمتلك المعدات في حال التأجير، في حين أن العميل 

ويتجلى هذا الفرق ألن مؤسسة التمويل األصغر تبتاع، في حالة . يمتلك المعدات في حالة القرض

أما . خدمها بموجب عقد استئجارالتأجير، المعدات المحّددة من قبل العميل وتسمح للعميل بأن يست



وعندما تنتهي . في القرض، فيبتاع العميل المعدات مستعيناً بقرض من مؤسسة التمويل األصغر

مدة االستئجار، يتالشى في العادة الفرق بين االستئجار المالي والقرض، باعتبار أن العميل يكون 

  . مالك المعدات في كال الحالتين

ار التشغيلي، ال يفوز العميل عادة بملكية المعدات عندما تنتهي مدة في المقابل، في االستئج

وجدير بالذكر أن االستئجار التشغيلي يشكل ببساطة تدبيراً يمكن بموجبه للعميل أن . االستئجار

  . يستخدم مؤقتاً معدات ما، لكنه في غالب األحيان ال يمتلكها

المالية، بمعناها الحرفي المستخدم هنا، بثالث ، تتمّيز االستئجارات 1وكما هو مبّين في اإلطار 

واجبة وتتمثّل هذه الخصائص بضرورة أن تكون هذه االستئجارات . خصائص رئيسة متمّيزة

عند  الحق بشراء المعدات مقابل مبلغ إسمي، وأن تعطي العميل غير قابلة لإللغاءو الدفع بالكامل

  . ية، فتفتقر إلى واحدة أو أكثر من هذه الميزاتأما االستئجارات التشغيل. انتهاء مدة االستئجار

وعلى الرغم من أن اشتمال التأجير المالي على هذه الميزات الثالث ُيعتبر من المسلّمات في 

المؤلفات التي تتناول موضوع التأجير، إال أن هذه المؤلفات ال تقّدم على الدوام تعريفاً دقيقاً إلى 

قع أننا سنعتمد هذا التعريف الدقيق، من جهة ألنه يحافظ على والوا. هذا الحد للتأجير المالي

روحية المقصود بالتأجير المالي، ومن جهة أخرى ألنه يسمح لنا أن نبّين بوضوح المخاطر 

  . اإلضافية التي ينطوي عليها التأجير التشغيلي والتي تتجاوز مخاطر التأجير المالي

تعريف فعلياً الميزة الثالثة لالستئجارات المالية، قد يشكك بعض القراء في ضرورة أن يتضمن ال

أي ميزة عدم اإللغاء، ال سّيما وأن عدم اإللغاء ال يظهر بشكل بارز في النقاشات حول التأجير 

لكن ميزة عدم اإللغاء أساسية ألن غيابها يسمح . المالي بقدر ما تظهر الميزتان األخريان

ار مالي طويل األجل إلى استئجار تشغيلي قصير األجل، للمستأجر بأن يحّول ما يبدو أنه استئج

  . وذلك بأن يعمد بكل بساطة إلى إرجاع المعدات متى رغب في ذلك

يقارن مخاطر التأجير المالي والتأجير التشغيلي بالنسبة إلى مؤسسة تمويل أصغر  3إن الجدول 

عي التأجير يتشاركان أن نو 3ويبّين الجدول . عبر مقارنة مخاطر كل منهما بمخاطر القرض



حسنة ال تتوافر في القرض وتتمثل بتسهيل االستيالء على المعدات وبيعها في حال تعثّر سداد أي 

وهذا يعني أن عملية االستيالء على المعدات وبيعها تكون أسرع . من الدفعات من قبل العميل

ن الحسنة الخاصة تعتمد على وأدنى كلفة وأقل خطورة، أو مزيجاً من هذه المزايا كلها، مع العلم أ

وفي حين . بعض الخصائص في النظام القانوني للدولة وعلى عوامل أخرى ستتم مناقشتها أدناه

أو أقل خطورة من اإلقراض، هناك عوامل أخرى تجعل /تجعل هذه الحسنة التأجير أدنى كلفة و

  . التأجير أشد خطورة وأكثر كلفة من اإلقراض

ستئجار التشغيلي واالستئجار المالي سيئتين خطيرتين تبدوان، كما فضالً عن ذلك، يتشارك اال

سنكتشف في نقاشنا الحقاً، مشكلتين طفيفتين نسبياً، على األقل في الدول الثماني التي أجرينا مسحاً 

لكننا نأمل في البدء بالتركيز على المساوئ الثالث األخيرة للتأجير . لها في أميركا الالتينية

  . تي ال ينطوي عليها التأجير الماليالتشغيلي ال

 1اإلطار

  1االستئجارات المالية مقابل االستئجارات التشغيلية 

وفي االستئجار المالي، يحدد صاحب . بديالً عن القروض من أجل اقتناء المعدات االستئجارات الماليةتشكل

المعدات المطلوبة ) مؤّجر آخر أو ألي(لمؤسسة التمويل األصغر ) أو أي مستأجر آخر(المشروع األصغر 

وتبتاع مؤسسة التمويل األصغر هذه المعدات، التي يستخدمها المستأجر . والتاجر الذي ينبغي ابتياع المعدات منه

وينبغي أن يشتمل . تُسّدد على مر عمر عقد االستئجار) شهرية مثالً(لمدة زمنية محددة، مقابل دفعات دورية 

  :ثالث خصائص رئيسةاستخدام المصطلح هنا، على التأجير المالي، بحسب وجه 

، تقتضي االستئجارات الواجبة الدفع بالكاملإن االستئجارات المالية، التي تُعرف في بعض األحيان باسم  •

                                                            

ففي بعض الدول، ُيعتبر . ر يتم في بعض األحيان تمييزه عن غيرهيشكل الشراء التأجيري نوعاً ثالثاً من االستئجا 1

لكن في دول أخرى، ُيقصد ). Clark 1990كالرك (الشراء التأجيري مجّرد تسمية أخرى ألي استئجار مالي 

. ةبالشراء التأجيري شكالً مغايراً من االستئجار المالي يتشارك بموجبه المستأجر والمؤّجر ملكية السلعة المؤجَّر

. وفيما يتم تسديد الدفعات المتالحقة التي يقتضيها االستئجار، تزداد حصة المستأجر في ملكية السلعة المؤجَّرة

وبسبب ميزة تشارك الملكية، ُيعتبر هذا التدبير من الناحية القانونية أقل أمناً بالنسبة إلى المؤّجر مقارنةً باالستئجار 

  .      المالي



إلى  95في العادة (تكاليف االقتناء األصلي التي يتكّبدها المؤّجر  كّل أو تقريباً كّلأن يطفئ المستأجر 

 . ن يدفع الفائدة أيضاً، وأ)في المائة 100

عند انتهاء مدة االستئجار مقابل مبلغ يتم  الحق بشراء المعداتإن االستئجارات المالية تعطي المستأجر  •

بمبلغ وبالنسبة إلى االستئجارات المالية، يتم تحديد هذه القيمة . تحديده مسبقاً وُيعرف باسم القيمة الباقية

 . أو سعراً رمزياً كدوالر أميركي واحد يشكل في العادة الرصيد المتبقي اسمي

، وهذا يعني أنه ال يمكن إلغاء عقد االستئجار من دون موافقة غير قابلة لإللغاءإن االستئجارات المالية  •

لكن في المقابل، يمكن أن تكون االستئجارات المالية . مؤسسة التمويل األصغر أو أي مؤّجر آخر

 . مستحقة الدفع مسبقاً

تعني ميزة عدم إمكانية اإللغاء أنه ال يمكن للمستأجر . ييز المشار إليه في النقطة األخيرة ما يليُيقصد بالتم

أما ميزة استحقاق . أن يوقف ببساطة الدفعات الشهرية ويرجع المعدات في منتصف مدة عقد االستئجار) العميل(

وألن التأجير . ة ويحصل على ملكية المعداتالدفع مسبقاً، فتسمح للعميل بأن يدفع قيمة االستئجار في مرحلة مبكر

وفي العادة، يتحّمل . المالي يشكل وسيلة القتناء المعدات، يتحّمل المستأجر مخاطر تقادم المعدات وإهالكها

  . المستأجرون أيضاً تكاليف التأمين على المعدات وصيانتها وتصليحها

ويكمن تحديداً الفرق بين االستئجارات المالية . المعدات بالضرورة وسيلة القتناء االستئجارات التشغيليةال تشكل 

واالستئجارات التشغيلية، بحسب وجه استخدام المصطلحين هنا، في واقع أن االستئجارات التشغيلية ال تشتمل على 

ود ففي العديد من عق. واحدة أو أكثر من الخصائص الرئيسة الثالث الُمشار إليها أعاله في االستئجارات المالية

االستئجار التشغيلي، يتعاقد المستأجر على االستخدام قصير األمد للمعدات المتوافرة لدى المؤّجر، وهو قد يملك 

وفي غالب األحيان، ال تشمل الدفعات التي تُسدد على مر مدة عقد االستئجار . خيار ابتياعها أو ال يملك هذا الخيار

وعوضاً عن ذلك، قد . لي التي يتكّبدها المؤّجر باإلضافة إلى الفائدةكل أو فعلياً كل تكاليف االقتناء األص إطفاء

ُيضطر المؤّجر إلى استرداد تكاليف االقتناء والفائدة عبر عقود استئجار تسلسلية متعددة وعبر البيع النهائي 

. التشغيلية ويشكل تأجير سيارة لمدة أسبوع أو تأجيرها لمدة ثالث سنوات مثالين عن عقود االستئجار. للمعدات

أضف إلى ذلك أن المؤّجر يتحّمل مخاطر تقادم المعدات وإهالكها، وقد يتكّبد أيضاً تكاليف التأمين على المعدات 

  . وصيانتها وتصليحها

  

  

ينشأ كل من المخاطر اإلضافية الثالثة في التأجير التشغيلي ألنه ال ُيفترض بالمستأجر التشغيلي 

أو تقريباً كل تكاليف السلعة المستأجرة، أو ألن المستأجر ال ُيعطى  أن يطفئ كل تكاليف،) العميل(



تكاليف المعدات  كّل أو تقريباً كّلوحيث ال ُيطلب إلى المستأجرين أن يطفئوا . خيار الشراء

إما ألن عقد االستئجار يفرض عليهم فقط إطفاء حصة أدنى من التكاليف وإما ألن  –المستأجرة 

ينبغي أن يكون المؤّجر مستعداً لبيع المعدات بعد انتهاء المدة  –إللغاء عقد االستئجار قابل ل

وبالنتيجة، ينبغي أن يهتم المؤّجر بمعرفة ما إذا كانت . األولية لالستئجار أو إلعادة تأجيرها مجدداً

، وما إذا جرى تقدير قيمٍة باقيٍة )مخاطر الضرر(المعدات ستتضرر في خالل فترة االستئجار 

مخاطر القيمة (بهدف احتساب دفعات االستئجار الشهرية وكلفة أي عملية شراء نهائية مناسبة 

، وما إذا كانت األسواق المالئمة للسلع المستعملة ستكون متوافرة للتمكين من بيع المعدات )الباقية

مخاطر سوق السلع (المستخدمة عندما ال تعود هذه المعدات مربحة أو ال يعود تأجيرها ممكناً 

تكاليف المعدات  كّل أو تقريباً كّلوعندما ُيفرض على المستأجرين أن يطفئوا ). لمستعملةا

المستأجرة ولكن ال يعطون خيار شراء المعدات عند انتهاء مدة االستئجار، يتدنّى الحافز لدى 

وهذا من شأنه أن يعزز . المستأجرين لجهة استخدام المعدات وصيانتها وتصليحها بالشكل المناسب

، األمر الذي قد يجعل بعض )مخاطر الضرر(احتمال تعطّل المعدات في خالل مدة االستئجار 

ولو أن المستأجرين ُمنحوا خيار . العمالء يتعثّرون في سداد دفعات االستئجار المتوّجبة عليهم

 شراء المعدات عند انتهاء مدة االستئجار، الهتم بعضهم بالمعدات بطريقة أفضل، ولكان باإلمكان

  . تفادي بعض حاالت التعثّر اإلضافية

وبالتالي، فإن الخصائص الثالث الممّيزة لالستئجارات المالية كلها ضرورية لتفادي هذه المخاطر 

فعندما ُيطلب في عقد االستئجار إلى . الثالثة اإلضافية التي تنطوي عليها االستئجارات التشغيلي

المعدات، وال ُيسمح للمستأجر بأن يلغي العقد في المستأجر أن يطفئ كل أو تقريباً كل تكاليف 

مرحلة مبكرة، ال ُيضطر المؤّجرون إلى القلق بشأن مقدرتهم على بيع المعدات أو إعادة تأجيرها 

وعندما ُيمنح المستأجر خيار شراء المعدات عند انتهاء مدة . مجدداً بعد انتهاء مدة االستئجار

بحث اآلن في كل من المخاطر اإلضافية الثالثة للتأجير وسن. االستئجار، تتقلّص مخاطر الضرر

  .التشغيلي من أجل توضيح المشاكل التي ينطوي عليها



  3الجدول 

  مخطوطة مخاطر التأجير

المخاطر أو المخاطر المحتملة التي ينطوي 

  )مقارنة بالقرض(عليها التأجير المالي 

المخاطر أو المخاطر المحتملة التي ينطوي 

  )مقارنة بالقرض(ير التشغيلي عليها التأج

    
موقف قانوني أقوى لجهة االستيالء  :الحسنة

على المعدات وبيعها في حال تعثّر العميل عن 

  الدفع

موقف قانوني أقوى لجهة االستيالء  :الحسنة

على المعدات وبيعها في حال تعثّر العميل عن 

  الدفع

    
  :المساوئ  :المساوئ

نية وحاالت سوء الصعوبات والنزاعات القانو

  الفهم

الصعوبات والنزاعات القانونية وحاالت سوء 

  الفهم

  المسؤولية  المسؤولية

  الضرر  

  القيمة الباقية  

  أسواق صغيرة أو غير متوافرة للسلع المستعملة  

  

  مخاطر الضرر

 يجدر بمؤسسات التمويل األصغر التي تمّول المعدات بموجب قروض، أو عقود استئجار مالية، أو

عقود استئجار تشغيلية، أن تكترث للضرر الذي يصيب المعدات التي تم تمويلها، وذلك لسببين 

أوالً، يمكن لآللة المتضررة أن تعطّل قدرة العميل وحتى عزمه على تسديد القرض أو . على األقل



أن ثانياً، عندما يتعثّر العميل عن الدفع وُيفترض بمؤسسة التمويل األصغر . قيمة االستئجار

  . تستولي على المعدات، تهتم مؤسسة التمويل األصغر بحالة وقيمة المعدات التي تستولي عليها

وينشأ هذا الخطر عندما يدفع المستأجر . والواقع أن المؤّجرين التشغيليين يواجهون خطراً إضافياً

تكون المعدات عليه عقد االستئجار، إنما  قيمة االستئجار التشغيلي ويرجع المعدات بحسب ما ينّص

وفي بعض هذه الحاالت، قد ال يكون باإلمكان رصد هذا الضرر اقتصادياً أو قد ال . متضررة

وقد يحدث الضرر ألن المعدات لم تخضع للصيانة المناسبة، . يكون باإلمكان رصده على اإلطالق

أو ُأسيء أو لم يتم تصليحها بالشكل الصحيح، أو تم تصليحها باستخدام قطع رخيصة أو بديلة، 

وفي حين . استخدامها أو تم اإلفراط في استخدامها، أو تم تعديلها لتغيير أدائها بشكل مؤقت أو دائم

ال يمكن رصد بعض هذه التغييرات، يمكن رصد بعضها اآلخر إنما بكلفة مرتفعة جداً لكي تكون 

فة إجراء وحتى إذا تم رصد الضرر، قد تتجاوز كل. المراجعة المطلوبة جديرة باالهتمام

أضف إلى ذلك أنه ال . التصليحات أي وديعة لألضرار تم جمعها، وقد يرفض العميل دفع الرصيد

أما المشكلة . يمكن تحديد ودائع أضرار مرتفعة جداً خوفاً من خسارة الكثير من العمالء المحتملين

ن الحافز لدى األساسية التي تكمن وراء كل هذه السيناريوهات لمخاطر الضرر، فتتمثل بواقع أ

المستأجرين التشغيليين لجهة االهتمام بالمعدات يكون أدنى مما هو عليه لدى المقترضين أو 

المستأجرين الماليين عندما ال يتوقع المستأجرون التشغيليون أن يصبحوا مالكي المعدات بعد انتهاء 

  . مدة عقد االستئجار

ر التشغيلي أن يتخّذ مجموعة من التحركات ورداً على مخاطر الضرر اإلضافية هذه، يمكن للمؤجِّ

. التي من شأنها، مقابل كلفة ما، أن تخفّض المخاطر المضافة، إنما بالكاد يمكنها أن تزيلها بالكامل

فيمكن فرز العمالء بمزيد من الدقة للتأكد من أنهم يتمتعون بالقدرة التقنية على استخدام المعدات 

هذا . شخاص الذين يحافظون على معدات ال تعود ملكيتها إليهمبالشكل الصحيح وبأنهم من نوع األ

ويصبح المؤجِّرون التشغيليون معنيين أكثر في معرفة ما إذا كان باإلمكان الوثوق في تاجر 

المعدات لجهة تزويدهم بالمعدات الجيدة وبخدمة الكفالة، وما إذا كان يتوافر لديه مخزون مالئم 

وقد يفّضل بعض المؤجِّرين التشغيليين القيام بزيارات دورية للمواقع . من قطع الغيار ذات الجودة



في المقابل، قد . للتحقق مما إذا كانت المعدات تُستخدم بالشكل الصحيح وتُخضع للصيانة المالئمة

يعمد مؤجِّرون آخرون إلى االهتمام بالصيانة الدورية للمعدات ويضعون تكاليف هذه الصيانة على 

أخيراً، قد يحاول المؤجِّرون التشغيليون أن يصبحوا أقرب إلى مؤجِّرين ماليين، وذلك . نفقة العميل

ولكن ال يمكن تحقيق ذلك من دون التضحية . عبر إعطاء العمالء خيار الشراء بسعر متدنٍ

باألرباح إال إذا كان العميل قد أطفأ معظم كلفة الشراء األصلي ودفع الفائدة، أي إلى الحد الذي 

  . معه االستئجار التشغيلي باالقتراب من االستئجار المالييبدأ 

  مخاطر القيمة الباقية

تنشأ مخاطر القيمة الباقية بالنسبة إلى المؤجِّرين التشغيليين بسبب قدرتهم الناقصة لجهة تقدير قيمة 

االستئجار ، وبالتالي احتساب دفعات )أي قيمتها الباقية(السلعة المؤّجرة عند انتهاء مدة االستئجار 

الشهرية وكلفة أي خيار للشراء النهائي التي يسترد بموجبها المؤّجرون كامل التكاليف األولية التي 

. ، صHenderson )2000وهندرسون  Bassوقد اقتبس باس . تكبدوها باإلضافة إلى الفائدة

يه قيمة الممتلكات إذا لم تحسن تقدير ما ستكون عل: "عن خبراء التأجير التحذير المالئم التالي) 10

عند انتهاء عقد االستئجار، قد تبدو أمورك على أحسن ما يرام على الورق لمدة سنتين أو ثالث 

لكن عندما تبدأ باسترجاع الممتلكات وتحتاج إلى بيعها في السوق، تبدأ عندئٍذ بخسارة . سنوات

  . ة بالنسبة إلى المؤّجر التشغيليوالواقع أن هذا التحذير يلخّص جّيداً مخاطر القيمة الباقي". األموال

ولكي نفهم بالكامل التهديدات التي تمثّلها مخاطر القيمة الباقية، من المفيد أن نأخذ مثال قطاع 

خسر مبالغ مالية طائلة بسبب هذه المخاطر، وهو تحديداً قطاع تأجير السيارات في الواليات 

ة كما طرأت فعلياً، لنأخذ مثال تاجر ولكي نجّسد المشكل. 2001و 2000المتحدة في العامين 

 20سيارات يعرض تأجير سيارة لمدة ثالث سنوات، علماً بأنه يمكن بيع السيارة مباشرةً مقابل 

ولنفترض أن التاجر قّدر أن قيمة السيارة بعد ثالث سنوات ستكون مساوية . ألف دوالر أميركي

هذا يعني أنه يجدر بالمستأجر . ستعملةألف دوالر أميركي في سوق السيارات الم 11لمبلغ قدره 

لتغطية إهالك (آالف دوالر في هيئة دفعات إطفاء على مر ثالث سنوات  9أن يدفع للتاجر 

ألف دوالر أميركي الذي دفعه التاجر مسبقاً، أي أنه  20، باإلضافة إلى الفائدة على مبلغ )السعر



 مع العلم أّن قيمة السلعةر أميركي ألف دوال 20 هياستئجار أن يدفع قيمة يجدر بالمستأجر 

  .ألف دوالر أميركي 11تتناقص إلى س

آالف دوالر أميركي عوضاً عن  8إذا كانت قيمة السيارة، بعد انقضاء السنوات الثالث، تساوي 

ألف دوالر أميركي، فإن عدداً قليالً فقط من المستأجرين سيستخدمون خيار شراء السيارة  11

وباحتساب دفعات . ميركي، وعوضاً عن ذلك سيعيدون السيارة إلى التاجرألف دوالر أ 11مقابل 

آالف دوالر أميركي،  8آالف دوالر أميركي وقيمة السيارة المستعملة البالغة  9اإلطفاء البالغة 

 20ألف دوالر أميركي من أصل القيمة األصلية للسيارة أي  17يكون التاجر قد حصل فقط على 

آالف دوالر أميركي، فسببها مخاطر القيمة  3ا خسارة التاجر البالغة أم. ألف دوالر أميركي

آالف دوالر أميركي،  8ولو أن التاجر أصاب في تخمين قيمة السيارة المستعملة عند . الباقية

ألف دوالر،  12الرتفعت الدفعات الشهرية المتوّجبة على المستأجر بحيث يتم جمع مبلغ قدره 

في هيئة دفعات أصلية على مر مدة عقد االستئجار المحددة بثالث آالف دوالر،  9عوضاً عن 

  .آالف دوالر أميركي 8وكان يمكن عندئٍذ للتاجر أن يخفّض سعر خيار الشراء إلى . سنوات

إن هذا المثال يبّين أن المبالغة في تقدير ما سيكون عليه السعر في سوق السلع المستعملة بعد 

وهذا ألن الدفعات الشهرية التي يسّددها . ي إلى خسارة كبيرةانتهاء مدة عقد االستئجار تؤد

المستأجر متدنية جداً بحيث ال تعّوض عن القيمة الكاملة إلهالك السعر الذي يحدث فعلياً على مر 

  . مدة االستئجار، وإنما تعّوض فقط عن القيمة المتوقّعة لإلهالك

الخطأ المعاكس ويقومون بتقدير ناقص لما  وهناك أيضاً مخاطر تواجه المؤجِّرين الذين يرتكبون

وعلى الرغم من أن . سيكون عليه السعر في سوق السلع المستعملة عند انتهاء مدة عقد االستئجار

آالف  3هؤالء المؤجِّرين ال يخسرون عن كل عملية مبلغاً مالياً من السهل احتسابه، مثل المبلغ 

. أنهم يخسرون عوضاً عن ذلك المقدرة التنافسية دوالر أميركي المذكور في المثال أعاله، إال

فالعمالء المحتملون يفّضلون عدم استئجار المعدات من مثل هؤالء المؤجِّرين بسبب الدفعات 

  . الشهرية المرتفعة التي تنجم عن تحديد قيمة باقية متدنّية



صغر التي تقدم ومن المرجح أن تشكل مخاطر القيمة الباقية بالنسبة إلى مؤسسات التمويل األ

خدمات االستئجار التشغيلي في أميركا الالتينية مشكلة أكبر مما يفترضه المثال عن سوق 

وهذا بسبب وجود إحصائيات وتوقعات مكثّفة حول األسعار . السيارات في الواليات المتحدة

لكن في . متحدةالماضية والمحتملة مستقبالً بالنسبة إلى السيارات المستعملة المباعة في الواليات ال

المقابل، من المستبعد أن تتوافر معلومات مشابهة لدى مؤسسات التمويل األصغر التي توجِّر 

  . ماكينات الخياطة والمخارط واألفران وغيرها من المعدات في أي دولة في أميركا الالتينية

  مخاطر سوق السلع المستعملة

جير المالي لمجموعة من المعدات شاسعة يمكن لمؤسسات التمويل األصغر أن تقّدم خدمات التأ

وهذا ألن السيناريو الوحيد الذي . بقدر المجموعة التي يمكن لهذه المؤسسات أن توفّر قروضاً لها

لكن في . يمكن بموجبه لمؤسسة التمويل األصغر أن تستولي على المعدات هو التعثّر عن الدفع

اً السترداد غالبية أو كل المعدات التي أّجرها، المقابل، ينبغي أن يكون المؤجِّر التشغيلي مستعد

وربما لبيعها في سياق صفقة جيدة في سوق السلع المستعملة عندما ال يعود باإلمكان تأجير هذه 

أوالً، من المرّجح أن يضطر المؤجِّرون . ولهذه المسألة انعكاسان. المعدات على نحو مربح

تي يؤّجرونها بحيث تقتصر على السلع التي يمكنهم التشغيليون إلى الحد من مجموعة المعدات ال

من خالل عقد استئجار واحد أو أكثر ومن خالل البيع النهائي للسلعة ) مع فائدة(استرداد قيمتها 

ثانياً، قد يخطئ المؤجِّرون التشغيليون في حكمهم على األمور بحيث . في أسواق السلع المستعملة

ترضوا أنها ستكون موجودة قد ال تكون موجودة عند انتهاء مدة أن أسواق السلع المستعملة التي اف

وفي هذه الحالة، قد ال يعود فعلياً للمعدات أي قيمة، وهذا مثال متطرف عن مخاطر . االستئجار

في المقابل، وفي حين ال يمكن للمقرضين وللمؤّجرين الماليين أن يتجاهلوا بالكامل . القيمة الباقية

تي يمّولونها، يمكنهم أن يفعلوا ذلك إلى حد يفوق مقدرة المؤّجرين التشغيليين قدرة بيع المعدات ال

وهذا ألن المقرضين والمؤجِّرين الماليين سيحتاجون إلى القلق بشأن مثل . على أن يقوموا بالمثل

هذه المبيعات فقط في حال تعثر أي دفعة، األمر الذي يؤدي إلى استيالئهم على المعدات التي 

   .مّولوها



  المخاطر: التأجير المالي في مقابل اإلقراض

ونبحث في الحسنة الوحيدة للتأجير المالي  3نعود اآلن إلى مخطوطة المخاطر في الجدول 

ونبدأ بالسيئتين . والسيئتين اللتين ينطوي عليهما هذا التأجير مقارنةً باإلقراض في مجال المخاطر

عات القانونية وحاالت سوء الفهم، وبالمسؤولية الخطيرتين اللتين ترتبطان بالصعوبات والنزا

ففي مقابالت ُأجريت مع شركات تأجير في ثماني دول تضم أسواقاً كبرى للتمويل . القانونية

،  تبّين أن هاتين السيئتين تشكالن موضع قلق بالنسبة إلى الشركات، وإنما ال تُعتبران 2األصغر

ه من الضروري الوعي لهاتين المسألتين بحيث يكون لكننا سنناقشهما هنا ألن. مشكلتين كبيرتين

باإلمكان النجاح في إدارة أي مشاكل تنشأ عنهما واحتواءها بالشكل المالئم، وألن هاتين المسألتين 

وينتهي هذا القسم بنقاش حول ما ُيعتبر في العادة . قد تطرحان إشكاليات أكبر في دول أخرى

وتتمثّل هذه الحسنة التي . والوحيدة أيضاً في معظم الحاالت الحسنة األكثر أهمية للتأجير، ال بل

تمّيز التأجير بالموقف القانوني األقوى لجهة االستيالء على المعدات وبيعها في حال تعثّر العميل 

  .عن الدفع

  الصعوبات والنزاعات القانونية  وحاالت سوء الفهم

حاالت سوء الفهم تكون أكبر في إن احتماالت أن تنشأ الصعوبات والنزاعات القانونية و

االستئجارات مما هي عليه في القروض، وذلك بسبب الفصل في التأجير بين ملكية المعدات من 

وكمثالٍ بسيط عن سوء الفهم، تذكر جمعية الدراسات . جهة وامتالكها واستخدامها من جهة أخرى

سدد الدفعات لمورِّد  حالة مؤّجر أخطأ عندما) 75. ، صBISA )2001الدولية البريطانية 

المعدات قبل أن يقوم هذا الموّرد بتسليم المعدات إلى المستأجر، فعّرض بالتالي العملية كلها 

ولنأخذ على سبيل المثال آلة . فضالً عن ذلك، يمكن أن تنشأ صعوبات ونزاعات قانونية. للخطر

إذا تهّرب التاجر من إجراء ف. مؤجَّرة تتطلب إجراء تصليحات في خالل مدة الكفالة على المعدات

                                                            

وبوليفيا وبيرو وإكوادور وكولومبيا، باإلضافة إلى المكسيك والسلفادور  خمس دول من األنديز هي تشيليماني تشمل هذه الدول الث 2

  . وهندوراس



التصليحات، مّدعياً أن المستأجر يسيء استخدام اآللة، يمكن لمؤسسة التمويل األصغر، التي تملك 

وقد يجد . اآللة، أن تجد نفسها وسط معركة قانونية غير مرغوب فيها وربما غير متوقعة

يوجد بينهم وبين التاجر عقد  المستأجرون صعوبة أكبر في تحميل التاجر المسؤولية باعتبار أنه ال

والواقع أنه يمكن تصحيح هذه الصعوبات القانونية، وغيرها من الصعوبات التي تنشأ عن . شراء

الفصل بين الملكية واالستخدام في التأجير، عبر إجراء تعديالت مالئمة على القوانين 

وتُنصح . يلة أخرىوالتشريعات، وذلك إما من خالل قانون مستقل للتأجير وإما من خالل وس

مؤسسات التمويل األصغر التي تفكر في التأجير بأن تتحدث إلى شركات التأجير الموجودة أصالً 

أو إلى مستشار قانوني لكي تعرف ما هي المشاكل التي تطرأ عملياً في الدولة التي تنشط فيها 

  . وكيف تتم في العادة معالجة هذه المشاكل

ير قد تؤدي إلى مشاكل قانونية ال تتم مواجهتها مع القروض في أضف إلى ذلك أن عمليات التأج

حال كان التأجير خدمة حديثة في الدولة وكانت محاكم عدة لم تتوّصل بعد إلى فهم التأجير 

وقد يحدث ذلك حتى في ظل وجود قانون تأجير مالئم أو في إطار عمل قانوني آخر . بالكامل

ذلك، يتحدث رئيس عمليات التأجير األصغر في مؤسسة آنيد  ومثاٌل على. للقيام بعمليات التأجير

ANED  عن مشكلة قانونية تتعلق بعملية بيع وإعادة تأجير تم االختالف عليها في أرياف

عما إذا كانت  ANEDوقد ظل القاضي الذي كان ينظر في القضية يسأل مؤسسة آنيد . 3بوليفيا

فهم أن المؤسسة كانت تشتري السلعة وتؤّجرها في تشتري السلعة أو تؤجِّر السلعة، من دون أن ي

  . الوقت نفسه

  المسؤولية القانونية

لنفترض أن مؤسسة تمويل أصغر تؤّجر سيارة أجرة أو شاحنة إلى عميل يتعّرض لحادث فيلحق 

فمن يكون في هذه الحالة مسؤوالً عن . ضرراً بالملكية وربما يتسبب بإصابة أو موت فريق ثالث

                                                            

صاحب مشروع أصغر (معدات مستعملة من عميل ) ANEDفي هذه الحالة آنيد ( في عملية البيع وإعادة االستئجار، يشتري المؤجِّر  3

  . لالطالع على األساس المنطقي لهذه العملية والمزيد من التفاصيل حولها 5راجع الفصل . يلويعيد تأجيرها إلى العم) مثالً



باعتباره (أو العميل ) باعتبارها مالكة السيارة(نقدية للحادث، مؤسسة التمويل األصغر التكاليف ال

؟ الواقع أن الجواب يختلف من دولة إلى أخرى وال يكون حاسماً على الدوام، )يقود السيارة

لكن الواضح، على . خصوصاً وأن قوانين التأجير تناقض في بعض األحيان مثالً قوانين العبور

الدول الثماني التي تم مسحها في أميركا الالتينية، أن تأمين المسؤولية القانونية يكون  األقل في

متوافراً عموماً بكلفة متدنية من أجل تغطية المخاطر بالنسبة إلى المستأجر والمؤجِّر على حد 

قل مما وتكون التكاليف متدنية ألن عدد دعاوى المسؤولية التي تُرفع في أميركا الالتينية أ. سواء

هي عليه في الواليات المتحدة مثالً، كما أن قيمة التسويات حول المسؤولية أدنى بكثير في أميركا 

أضف إلى ذلك أن نوع المعدات التي يعتقد المؤجِّرون . الالتينية مما هي عليه في الواليات المتحدة

حدوداً جداً ويضم بشكل في أميركا الالتينية بأنهم يحتاجون إلى تأمين المسؤولية عليها يبدو م

وبالتالي، وفي حين يمكن لمؤسسات التمويل . رئيس وسائل النقل، ومعدات البناء، وما شابه ذلك

األصغر التي تؤجِّر المعدات أن تتعّرض لمخاطر المسؤولية التي ال يتعّرض لها المقرضون، 

  . يمكن إزالة مثل هذه المخاطر إلى حد بعيد بكلفة متدنية معقولة

  تيالء على المعدات وبيعهااالس

يناقش هذا القسم الفرعي ما ُيعتبر في العادة الحسنة األكثر أهمية، ال بل والوحيدة في معظم 

فالتأجير . الحاالت، التي يتفّوق فيها التأجير المالي للمعدات على اإلقراض المصحوب بضمانات

ستيالء على المعدات وبيعها في حال يوفّر لمؤسسة التمويل األصغر موقفاً قانونياً أقوى لجهة اال

وهذا يعني أن عملية االستيالء على المعدات وبيعها تصبح أسهل في . تعثّر العميل عن الدفع

التأجير ألن المؤّجر يملك المعدات، في حين أن المقرض ال يتمتع في أفضل األحوال إال بحق 

والواقع أن ). تم رهنها كضمانات أي أنه يملك حق الحجز على المعدات التي(االنتفاع المضمون 

تطلب ضمانات  2كل مؤسسات التمويل األصغر الخمس والعشرين التي تم مسحها في الجدول 

من نوع الممتلكات المنقولة أو الممتلكات العقارية من أجل بعض أو كل قروض المعدات التي 

إن المقدرة على وبالتالي، ف. تقّدمها، وعلى وجه الخصوص من أجل قروضها األكبر حجماً

االستيالء على الضمانات وبيعها تشكل على ما يبدو مسألة هامة في التمويل األصغر، وربما 



وكما يبّين نقاشنا اآلن، فإن احتمال أن تستولي مؤسسة . تكون أكثر أهمية مما يتم االعتراف به

على أصل وبيعه إذا التمويل األصغر على أصل مؤجَّر وتبيعه قد يكون أكبر من احتمال االستيالء 

كما أن عملية االستيالء على . كانت ال تتمتع بالنسبة إلى هذا األصل إال بحق االنتفاع المضمون

أما تحديد .األصل وبيعه تكون في حال التأجير أسرع وأقل كلفة مما هي عليه في حال اإلقراض

لدولة وعلى بعض خصائص أي من هذه الحسنات يتوافر في التأجير، فيعتمد على النظام القانوني ل

  . مؤسسة التمويل األصغر وعمالئها كما سنبّين في نقاشنا اآلن

ولكي نفهم هذه الحسنات التي تمّيز التأجير، ينبغي أن ندرس إجرائين أساسيين تستخدمهما 

مؤسسات التمويل األصغر في أميركا الالتينية من أجل االستيالء على ضمانات القروض 

الذي يفرض المرور عبر  الرسميويتمثّل اإلجراء األول باإلجراء . وبيعهاوالمعدات المّؤجرة 

النظام القضائي، أي الحصول أوالً على أمر من المحكمة لالستيالء على المعدات ثم بيعها تحت 

أما اإلجراء الثاني، فهو اإلجراء غير الرسمي الذي تتم من خالله مواجهة . إشراف المحكمة

يكون هذا الموظف في غالب (ل أحد الموظفين في مؤسسة التمويل األصغر العميل المتأخر من قب

وتذكيره بأن عقد االستئجار أو القرض ) األحيان المسؤول عن قرض العميل أو ربما مدير الفرع

أو المعدات المستأجرة بعد انقطاعه عن /الخاص به يفرض عليه أن يسلّم أي ضمانات مرهونة و

فإذا . ت، ومن ثم مطالبته بأن يفعل ذلك تماشياً مع ما ينص عليه العقدتسديد عدد محدد من الدفعا

وتتم . حصلت مؤسسة التمويل األصغر على السلع المقصودة، تقوم ببيعها من دون تدخل المحكمة

عملية البيع أحياناً عبر عرض السلع في مكتب الفرع وبيعها لعمالء آخرين لدى مؤسسة التمويل 

شارة إلى أن هاتين الطريقتين تُستخدمان على نطاق واسع من قبل وال بد من اإل. األصغر

مؤسسات التمويل األصغر في أميركا الالتينية، علماً بأن أي مؤسسة للتمويل األصغر قد تعتمد 

وألن تكاليف اإلجراء الرسمي أكبر . على إحدى الطريقتين أكثر مما تعتمد على الطريقة األخرى

رسمي، يتم في العادة اللجوء إلى اإلجراء الرسمي فقط عندما يتعلق من تكاليف اإلجراء غير ال

األمر بسلع لها قيمة أكبر، علماً بأن مؤسسة التمويل األصغر قد تعتمد في بعض األحيان اإلجراء 

   .الرسمي لسلع لها قيمة أدنى من أجل تشجيع عمالئها على االنضباط في السداد



لقانوني األقوى الذي يوفّره التأجير لجهة االستيالء على وال بد من اإلشارة إلى أن الموقف ا

المعدات وبيعها في حال تعثّر العميل عن الدفع يقدم لمؤسسة التمويل األصغر منافع واضحة في 

حال اعتماد اإلجراء الرسمي لالستيالء والبيع، وربما يقّدم لها منافع في حالة اإلجراء غير 

الرسمي، يكون احتمال أن تستولي مؤسسة التمويل األصغر  وفي حال اعتماد اإلجراء. الرسمي

على أصل مؤجَّر وأن تبيعه أكبر من احتمال االستيالء على أصل وبيعه إذا كانت ال تتمتع بالنسبة 

كما أن كل العملية القانونية تكون في هذه الحالة . إلى هذا األصل إال بحق االنتفاع المضمون

راء غير الرسمي، فقد يكون احتمال أن تستولي مؤسسة التمويل أما في اإلج. أسرع وأقل كلفة

األصغر على أصل مؤجَّر أكبر من احتمال االستيالء على أصل ال تتمتع بالنسبة إليه إال بحق 

والواقع أن هذه هي الحسنة الوحيدة للتأجير في حالة اإلجراء غير الرسمي، . االنتفاع المضمون

  . هامةوإن كانت هذه الحسنة قد تكون 

إن منافع عدة تتراكم بالنسبة إلى مؤسسات التمويل األصغر التي تستخدم إجراء استيالء وبيع 

فالعملية األقل كلفة تحقق منافع مباشرة لجهة توفير . يكون أقل كلفة وأسرع وأقل خطورة

األرجح  واإلجراء األسرع لالستيالء والبيع يعني أن المعدات تهلك بنسبة أقل وتبقى على. التكاليف

ويعني أيضاً اإلجراء . صالحة لالستخدام، ما يعني بالتالي أنها تكون قّيمة أكثر لهذين السببين

السريع لالستيالء والبيع أن مؤسسة التمويل األصغر تحصل على عوائد بيع المعدات بسرعة 

المنافع ويمكن أن تُضاف إلى هذه . أكبر، وال يضطر موظّفوها إلى مالحقة القضية لفترة طويلة

وتنطلق هذه المنفعة من واقع أن عملية االستيالء والبيع أصبحت . منفعة إضافية أقل وضوحاً

ونتيجةً لذلك، ). أو كل ذلك معاً(أسهل نوعاً ما من خالل جعلها أقل كلفة أو أسرع أو أقل خطورة 

في نسبة أعلى قد يكون من المفيد لمؤسسة التمويل األصغر أن تستخدم إجرائي االستيالء والبيع 

وإذ يدرك العمالء أن المؤسسة ستستولي على األرجح على معداتهم . من حاالت التأخر في الدفع

وإن . إذا تأخروا عن الدفع، سيبذل عدد أكبر من العمالء المزيد من الجهد لتجنّب التأخر في الدفع

بالنسبة إلى مؤسسة معدالت السداد األعلى التي تنتج عن ذلك تُترجم مباشرة إلى أرباح أعلى 

  . التمويل األصغر، باعتبار أن اإليرادات ستتزايد وتكاليف جمع القروض الرديئة ستتقلّص



فكما هو مبّين في النقاش في الفصل . وال بد من إضافة تحذير إلى هذا النقاش حول منافع التأجير

تتجاوز حق  ، قد يكون لدى بعض المؤجِّرين سبب منطقي يجعلهم يطلبون ضمانات إضافية5

فعلى الرغم من أن التأجير يسّهل االستيالء على المعدات المؤجَّرة . الملكية في المعدات المؤجَّرة

وبيعها، إال أنه ال يساعد مؤسسة التمويل األصغر على االستيالء على أي ضمانات إضافية 

  . حصلت عليها وبيعها

من اإلجرائين الرسمي وغير  وسنبحث اآلن بمزيد من التفصيل في حسنات التأجير في كل

  . الرسمي لالستيالء على المعدات وبيعها

  اإلجراء الرسمي لالستيالء والبيع

تكون عملية االستيالء والبيع الرسمية في حالة التأجير أسرع وأدنى كلفة واقل خطورة مما هي 

لمقرض فعله ولكي نفهم هذه الحسنات، ينبغي أن نصف أوالً ما يجدر با. عليه في حالة اإلقراض

  . لكي يستطيع االستيالء على ضمانات القرض وبيعها باستخدام اإلجراء الرسمي

يجدر بالمقرض الذي يرغب في االستيالء على ضمانات القرض وبيعها من خالل نظام المحكمة 

  :أن يتبع الخطوات األربع التالية

  ؛يخلق حق االنتفاع المضمون بالضمانات .1

  بالضمانات ناجزاً؛يجعل حق االنتفاع المضمون  .2

  ستولي على الضمانات بعد الحصول على أمر من المحكمة؛ي .3

  . يبيع الضمانات تحت إشراف المحكمة .4

وُيقصد بذلك أنّه على المقرض أن يحدد في عقد القرض بعض . خلق حق االنتفاع المضمون

 .وقد يواجه المقرضون صعوبات حتى في هذه الخطوة التي تبدو بسيطة. السلع كضمانات

على أن بعض السلع المحّددة فقط أو بعض  فالقوانين في العديد من دول أميركا الالتينية تنّص

وهذه مسألة قد تكون مقّيدة في بعض . أصناف السلع وليس غيرها يمكن أن ُيستخدم كضمانات



األحيان باعتبار أن الثغرات قد تكون جوهرية وال تستند في غالب األحيان إلى أي أساس منطقي 

  .يثحد

دعائية عليا سابقة إمن أجل التأكد من عدم وجود أي حقوق  .جعل حق االنتفاع المضمون ناجزاً

للمطالبة بأصل تم رهنه كضمانة، ينبغي أن يكون المقرضون قادرين على البحث عن مثل هذه 

ير والواقع أن العديد من السجالت في أميركا الالتينية غ. دعائية في السجل القانونيالحقوق اإل

وفي بعض األحيان، ينبغي البحث في . متوافر على أجهزة الكمبيوتر، وينبغي البحث فيه يدوياً

كامل السجل ألن الرهن ُيدّون بحسب الترتيب الزمني، وال يمكن اإلحالة إليه انطالقاً من اسم 

وقد تكون السجالت أيضاً مجزأة جغرافياً أو . المقترض أو باستخدام وصف لألصل المرهون

علماً بأن الحدود الفاصلة بين أنواع األصول المختلفة ال تكون واضحة في (حسب نوع األصل ب

هذا وتنشأ صعوبات إضافية عندما يحتاج . ، ما يزيد من تعقيدات عملية البحث)بعض األحيان

المرء، كما يحدث بصورة شائعة إلى حد ما في أميركا الالتينية، إلى إذن رسمي للبحث في 

يكون من الصعب الحصول على هذا اإلذن، وربما ينطوي األمر على رشاوى  وقد. السجل

على  ضوابطأضف إلى ذلك أن . وتأخيرات، وال يكون الوصول في النهاية إلى السجل مؤكداً

الموازنة قد تلقي بثقلها على الدقة في البحث في السجالت وإتمام هذا البحث في الوقت المناسب، 

ا الالتينية حيث كانت ملفات حول حقوق حجز على ضمانات تعود إلى كما يبّين سجل في أميرك

  . مدة شهر مبعثرة على األرض تنتظر أن يتم إدخالها إلى النظام

في معظم دول أميركا . االستيالء على الضمانات وبيعها: تطبيق حقوق االنتفاع المضمون

والواقع أن . إلى سنتين أشهرن ستة م اوبيعه الضمانةالالتينية، يستغرق في العادة االستيالء على 

أما . يتطلب إجراًء قانونياً يستغرق وقتاً طويالً وليس إجراًء إدارياً سريعاً ةالضماناالستيالء على 

طول الفترة التي تستغرقها العملية القانونية، فيعتمد على مدى السرعة والفعالية في تحديد التواريخ 

ختلفة، وعلى ما إذا كان الفرقاء كلهم يحضرون بحسب جدول بالنسبة إلى الخطوات القانونية الم

المواعيد المحدد، وعلى عدد االستئنافات والتقنيات الدفاعية األخرى التي يستخدمها المّدعى عليه، 

وما إن يتم االستيالء على الضمان، حتى ينبغي بيعه تحت إشراف المحكمة، وذلك في . وغير ذلك



وفي . تغرق وقتاً طويالً ويشارك فيها محامون وقضاة ومخّمنونسياق عملية إضافية مكلفة تس

العادة، في خالل عملية البيع، يكون المقترض قادراً على تقديم المزيد من الطعون القانونية، بحيث 

 نهايةة المرهونة في يبقى المقرض في موقع غير آمن على مستوى الملكية إلى أن يتم بيع الضمان

  . المطاف

أو (، وربما يخفض 4، و 2، 1لية المكّونة من أربع خطوات، يلغي التأجير الخطوات في هذه العم

وستتم اآلن . 3التكاليف والتأخير على مستوى الوقت والمخاطر المرتبطة بالخطوة ) ال يخفض

  . مناقشة هذه الحسنات التي تمّيز التأجير

قلق بشأن خلق حق االنتفاع بما أن المؤّجرين يملكون المعدات، ال يحتاج المؤّجر إلى أن ي

ويمكن ). 2و 1الخطوتان (المضمون بالمعدات التي يؤّجرها أو بشأن جعل هذا الحق ناجزاً 

. للمؤجِّر أن يكون واثقاً من أن أحداً غيره ال يملك حقاً ادعائياً مسبقاً يسمح له بالمطالبة بالمعدات

وروزال  Jansonويذكر جانسون . يرةوالواقع أن التكاليف التي يمكن توفيرها هنا قد تكون كث

Rosales  وويستليWestley )2003حالة سجل لوسائل النقل في بيرو، حيث ) 36. ، ص

وضمناً البحث عن الحقوق االدعائية السابقة وتقدير قيمة (الرسوم النقدية لتسجيل حجز وسيلة نقل 

قيمة وسيلة النقل، وإن كانت دوالراً أميركياً بحسب  50و 30ال تزال تتراوح بين ) وسيلة النقل

ويجدر بالمقرضين أن يدفعوا هذه التكاليف كلما تم تسجيل . هذه الرسوم قد انخفضت إلى حد كبير

إال في  4و 3حق انتفاع مضمون، في حين أنهم ال يتكّبدون التكاليف األعلى المرتبطة بالخطوتين 

وباإلضافة إلى .  عاوى قضائيةنسبة صغيرة من حاالت القروض المتعثّرة التي تشكل موضوع د

التكاليف النقدية لتسجيل الضمانات، قد يضطر موظفو المقرض إلى قضاء الكثير من وقتهم 

وهذا من شأنه أن يضيف المزيد من . الخاص في عملية التسجيل، وذلك بحسب فعالية نظام السجل

ل، حتى في حالة سجل على سبيل المثا. التكاليف والتأخيرات على عملية الموافقة على القرض

والواقع أن أي تأخير مدته . وسائل النقل األكثر تحديثاً في بيرو، تستغرق عملية التسجيل ثالثة أيام

ثالثة أيام أو أكثر قد يشكل سيئة في أي سوق تنافسي للتمويل األصغر حيث تُعطى الموافقات على 

ذلك أن تسجيل الضمانات أضف إلى . أيام أو أقل 10القروض في غالب األحيان في خالل 



دعائياً ار أن عملية البحث قد تغفل حقاً إينطوي على مخاطر إضافية بالنسبة إلى المقرضين باعتب

سابقاً ألن ملف هذا الحق ُحفظ في موقع جغرافي آخر في سجل أصول مختلفة، أو ربما بكل 

  .  بساطة ألنه لم يتم التنّبه إلى هذا الحق في خالل عملية البحث

التأجير يلغي كل التكاليف والتأخيرات على مستوى الوقت والمخاطر المرتبطة بإشراف إن 

فما إن يسترد المؤّجر المعدات المؤجَّرة، حتى يصبح ). 4الخطوة (المحكمة على بيع الضمانات 

  . حراً في أن يبيع هذه المعدات أو يفعل بها ما يريد باعتبار أنه هو مالك المعدات

، يتمّيز التأجير بحسنة كبيرة يتفّوق من خاللها )3الخطوة (ستيالء على المعدات وبالنسبة إلى اال

ففي هاتين . على اإلقراض في اثنتين من الدول الثماني التي تم مسحها، وتحديداً إكوادور وبوليفيا

الدولتين، يتم في العادة استرداد السلع المؤجَّرة في خالل شهر أو شهرين، أو حتى أقل، وذلك 

أضف إلى ذلك أن تكاليف عملية . ارنة بسنة أو أكثر كمعدل وسطي السترداد ضمانات القرضمق

فعلى سبيل المثال، من أجل . االستيالء في التأجير تكون أقل بكثير مما هي عليه في اإلقراض

 االستيالء على السلع المؤّجرة في إكوادور، يقّدم المؤجِّر ببساطة مجموعة قياسية من الوثائق إلى

القاضي، وضمناً عقد االستئجار، والدليل الذي يثبت أن على العميل ثالث دفعات على األقل 

بعد ذلك . مضى تاريخ استحقاقها، واألدلة التي تثبت أن الرسائل المالئمة قد ُأرسلت إلى العميل

يصدر القاضي أمراً باالسترداد يسمح للمؤّجر بأن يدخل ممتلكات المستأجر ويسترد السلع 

وفي هذه الحالة، ال تُجرى جلسة محاكمة وال ُيبلّغ المستأجر مسبقاً، وال تتجلى الحاجة . مؤجَّرة لهال

يشكل مجموع التكاليف التي . في العادة إلى مرافقة من قبل رجال الشرطة لالستيالء على السلعة

ستئجار، وتسير في المائة من قيمة عقد اال 2و 1ح بين وتفرضها هذه العملية نسبة ضئيلة جداً تترا

  . العملية على خير ما يرام

تشيلي، بيرو، كولومبيا، المكسيك، السلفادور (أما في الدول الست الباقية التي شملها المسح 

ليست واضحة بقدر ما هي عليه ) 3الخطوة (، فحسنات التأجير بالنسبة إلى االستيالء )وهندوراس

ففي الدول الست كلها، يتطلب . ة في بعض الدولفي إكوادور وبوليفيا، بل إنها تبدو غير موجود

لكن في بعض . االستيالء على السلع المؤّجرة أو على ضمانات القروض انعقاد جلسة محاكمة



الدول مثل كولومبيا، يتطلب االستيالء على السلع المؤّجرة خطوات أقل، كما أن بعض هذه 

. ة إلى االستيالء على ضمانات القروضالخطوات يستغرق وقتاً أقل مما يكون عليه الحال بالنسب

وهذا يؤدي إلى سرعة أكبر في الوقت الذي يستغرقه استرداد السلع ككل، وإن كان ال يبدو أنه 

وفي دول أخرى، ). مثل أتعاب المحاماة الخارجية وتكاليف المحكمة(يسمح بتوفير التكاليف النقدية 

د السلع المؤّجرة قليلة أو معدومة مقارنة مثل بيرو وهندوراس، يبدو عملياً أن حسنات استردا

  .   بحسنات استرداد ضمانات القروض على مستوى الوقت أو الكلفة أو حتى إمكانية النجاح

  اإلجراء غير الرسمي لالستيالء والبيع

بالنسبة إلى مؤسسات التمويل األصغر التي تستخدم اإلجراء غير الرسمي لالستيالء والبيع، قد 

فقد يكون احتمال نجاح اإلجراء غير . حسنة محتملة يتفّوق بها على اإلقراضيكون للتأجير 

وكما ستبّين المناقشة أدناه، . الرسمي لالستيالء في حال التأجير أكبر مما هو عليه في اإلقراض

هذه الحسنة تخمينية أكثر من الحسنات التي تمّيز التأجير في حالة اإلجراء الرسمي لالستيالء 

سبب في ذلك يعود جزئياً إلى واقع أن عدداً قليالً فقط من مؤسسات التمويل األصغر قد وال. والبيع

لكن . ّجرب التأجير في أميركا الالتينية، وبالتالي فإن األدلة التي يمكن االستناد إليها محدودة جداً

لتأجير على الرغم من هذا التحذير، تظل حسنة اإلجراء غير الرسمي لالستيالء والبيع في حالة ا

  . حسنة هامة

ما الذي يجعل احتمال نجاح مؤسسات التمويل األصغر في استخدام الطرق غير الرسمية 

لالستيالء على المعدات المؤّجرة أكبر من احتمال نجاحها في االستيالء غير الرسمي على 

 ضمانات القروض؟ لكي نفهم لماذا قد يحدث ذلك، علينا أن نفهم أن عمالء االستئجارات أو

القروض قد فرضوا ربما على أنفسهم من خالل العقود موجب إعادة سلع محددة في حال التعثر 

في الدفع، لكنهم احتفظوا أيضاً بحق قانوني يسمح لهم بأن يمنعوا أي شخص يريدون من التعدي 

 وهذا يعني أنه يجدر بالموظّفين في مؤسسة التمويل األصغر. على ممتلكاتهم المنزلية أو العملية

أن يحصلوا على موافقة العميل لكي ُيسمح لهم بأن يدخلوا إلى ممتلكات العميل وينقلوا المعدات 

ويعتقد البعض أن العمالء يكونون مستعدين ألن يفتحوا أبواب . المؤّجرة أو الضمانات المرهونة



ة التمويل ملكية هذه المعدات تعود إلى مؤسسباعتبار أن  –ممتلكاتهم ويسلّموا المعدات المؤّجرة 

أكثر مما يكونون مستعدين لتسليم معداتهم الخاصة أو أي سلع أخرى استخدموها  – األصغر

وهذا ال يعني أن كل العمالء . ألن ملكية هذه المعدات أو السلع تعود إلى العميلكضمانات قروض 

ن يفعلون ذلك المتعثرين عن الدفع سيسلّمون المعدات التي استأجروها، وإنما يعني أن العمالء الذي

على سبيل المثال، كانت . يشكلون نسبة أعلى من العمالء الذين يسلّمون ضمانات القروض

في بوليفيا تعطي قروضاً لمعدات، لكنها انتقلت في العام  ANEDالمنظمة غير الحكومية آنيد 

اعتبرت أن  ANEDوالسبب في ذلك يعود بشكل رئيس إلى أن آنيد . إلى تأجير المعدات 1997

تعتقد بأن  ANEDوال تزال آنيد . التأجير عزز احتماالت نجاح اإلجراء غير الرسمي لالستيالء

، وهي Caja Los Andesوبالطريقة نفسها، أرادت مؤسسة كاخا لوس أندس . هذا ما يحدث

ولم . مؤسسة أخرى للتمويل األصغر في بوليفيا، أن تطلق برنامجاً للتأجير للسبب نفسه تقريباً

ا لوس أندس خطتها إال بسبب تغيير تشريعي فرض أن تتم عمليات التأجير كلها من توقف كاخ

ولم . خالل مؤسسة تابعة مستقلة، وهو أمر اعتُبر مكلفاً جداً لجعل برنامج التأجير يستحق العناء

بهدف إقرار اإلجراء الرسمي المنجز بسرعة وفعالية ) 62المادة (يتم تعديل قانون البنوك 

ديسمبر العام /لى المعدات المؤّجرة في بوليفيا والمشار إليه أعاله إال في كانون األوللالستيالء ع

، أي بعد أن قررت كال هاتين المؤسستين للتمويل األصغر في بوليفيا البدء ببرنامج تأجير، 2001

واستندتا في قرارهما إلى حد كبير على حسنة اإلجراء غير الرسمي لالستيالء التي يوفّرها 

  .   أجيرالت

الحجج المؤّيدة والحجج المضادة من وجهة نظر مؤسسة : التأجير المالي في مقابل اإلقراض

  التمويل األصغر

إن العديد من نقاشات الحجج المؤّيدة والحجج المضادة للتأجير المالي التي تشتمل عليها المؤلِّفات 

اك ألن قسماً كبيراً من هذه ويحدث هذا اإلرب. المتمحورة حول موضوع التأجير يسّبب اإلرباك

المؤلّفات يفشل في التمييز بدقة بين التأجير المالي والتأجير التشغيلي، وفي تحديد المخاطر 

ونتيجةً لذلك، ال يتم . اإلضافية المتأصلة في التأجير التشغيلي والتي تتجاوز مخاطر التأجير المالي



غيلي لدى مناقشة التأجير المالي ومقارنته على الدوام استثناء المخاطر اإلضافية للتأجير التش

  .باإلقراض

لكل الحجج المؤّيدة والحجج المضادة للتأجير المالي مقارنة باإلقراض من  4يعرض الجدول 

وقد ناقشنا في القسم السابق الحسنة األولى والسيئتين األولى . وجهة نظر مؤسسة التمويل األصغر

وبالتالي، فإن هذا القسم يناقش ما تبقّى من الحجج المؤّيدة  .4والثانية التي تم ذكرها في الجدول 

العوامل التشريعية والعوامل الضريبية على التوالي في  4و 3ويناقش الفصالن . والحجج المضادة

العمق، ويعرضان للمعامالت التشريعية والضريبية المعتمدة في القروض واالستئجارات المالية 

تشيلي، بوليفيا، بيرو، (تينية تتمّيز بأسواق هامة للتمويل األصغر في ثماني دول في أميركا الال

  ).إكوادور، كولومبيا، المكسيك، السلفادور، وهندوراس

  

  4الجدول 

الحجج المؤّيدة والحجج المضادة من وجهة نظر مؤسسة : التأجير المالي في مقابل اإلقراض

  التمويل األصغر

  لماليمساوئ التأجير ا حسنات التأجير المالي
    

موقف قانوني أقوى لجهة االستيالء على 

  المعدات وبيعها في حال تعثّر العميل عن الدفع

احتماالت أكبر بحدوث صعوبات ونزاعات 

  قانونية وحاالت سوء فهم

احتماالت أكبر بحدوث مشاكل على مستوى   

  القانونيةالمسؤولية 

  تكاليف اإلعداد أكبر  



  التكاليف التشغيلية أكبر  

    

قد يكون التأجير المالي : تشريعات البنوك  إمكانية تفادي سقف الفائدة: تشريعات البنوك

  ممنوعاً أو مسموحاً فقط من خالل مؤسسة تابعة

مفيدة للتأجير المالي في  قد تكون: الضرائب

حالة عمالء مؤسسة التمويل األصغر الذين 

يدفعون ضريبة على األرباح وضريبة القيمة 

عمالء (المنتجات التي يبيعونها  المضافة على

  )رسميون

في العادة تضر بالتأجير المالي في : الضرائب

حالة عمالء مؤسسة التمويل األصغر الذين ال 

يدفعون ضريبة على األرباح أو ضريبة القيمة 

معظم (المضافة على المنتجات التي يبيعونها 

غير  –عمالء مؤسسات التمويل األصغر 

  )رسميين

  

  لتأسيساتكاليف 

في حين ينبغي النظر في أمور عدة وتنفيذها لدى إطالق برنامج لتأجير أو إلقراض المعدات، من 

المرّجح أن تتطلب برامج التأجير اعتبارات وأفعاالً إضافية تتجاوز ما هو مطلوب إلطالق منتج 

نونية وفي حين أن مؤسسات التمويل األصغر معتادة عموماً على المعامالت القا. قرض معدات

والتشريعية والضريبية في منتجات القروض، ينبغي بهذه المؤسسات أن تعتاد أيضاً على 

وقد ناقش القسم السابق بعضاً من المسائل القانونية التي تنجم عن . (المعامالت الخاصة بالتأجير

وينبغي أن يتم تدريب ). المسائل التشريعية والضريبية 4و 3التأجير، وسيناقش الفصالن 

وينبغي . موظفين في المجاالت القانونية والتشريعية والضريبية للتأجير التي يحتاجون إلى فهمهاال

فضالً عن . أيضاً إعداد مواد بسيطة ليتم استخدامها لدى شرح التأجير للعمالء بطريقة يسهل فهمها

جير في ما تأمين للتعامل مع أي مسائل قانونية تنجم عن التأ إستراتيجيةذلك، ال بد من تطوير 

ضريبة القيمة المضافة على ) وإن ليس كلها(أخيراً، تفرض دول عدة . يتعلق بالمسؤولية القانونية



وبالتالي، ينبغي أن يتم تعديل نظام المعلومات في . دفعات التأجير وليس على دفعات القروض

المضافة مؤسسة التمويل األصغر بحيث تستطيع هذه المؤسسة أن تتعقب وتدفع ضريبة القيمة 

  .على عملياتها التأجيرية

  التكاليف التشغيلية

فضالً عن التكاليف التشغيلية التي تتسّبب بها برامج إقراض المعدات، تتسبب برامج تأجير 

وعلى وجه الخصوص، في كل عملية تأجير، ال . المعدات بتكاليف تشغيلية إضافية معتدلة نوعاً ما

والواقع أن . اإلضافية لشراء المعدات المحّددة من قبل العميلبد من أن يتكّبد المؤّجرون التكاليف 

، وهي مؤسسة تمويل أصغر تقّدم خدمة التأجير في كولومبيا، تقّدر أن Finaméricaفيناميريكا 

دقيقة ُيفترض بمكتب التأجير القيام  40إلى  30تشمل هذه التكاليف في العادة رحلة إضافية مدتها 

ة تُعتبر معتدلة نوعاً ما مقارنةً بالساعات الكثيرة التي يقضيها كل شخص بها، علماً بأن هذه المد

في مكتب التأجير واإلدارة وموظّفون آخرون في مؤسسة التمويل األصغر من أجل التحضير 

  . 4لعملية استئجار والموافقة عليها وإصدار الدفعات الخاصة بها وجمعها

  تشريعات البنوك

اهتماماً خاصاً بسقف الفائدة بسبب معدالت الفائدة المرتفعة التي  تبدي مؤسسات التمويل األصغر

ُيفترض بمؤسسات التمويل األصغر أن تفرضها لكي تغطي تكاليف القروض واالستئجارات 

وإذا لم ُيسمح لمؤسسات التمويل األصغر بأن تفرض معدالت فائدة لتغطية . الصغيرة التي تقّدمها

ت مستدامة، وقد يصبح نموها منتقصاً، األمر الذي يضّر التكاليف، لن تكون هذه المؤسسا

                                                            

فهو يختار المعدات والموّرد، ويتفاوض على السعر والكفالة والشروط األخرى، . في العادة، يقوم العميل بكل شيء إال شراء المعدات 4

راجع القسم ( 5وكما هو مبّين في النقاش في الفصل . تمويل من خالل فعل الشراءوبالكاد يوفّر المؤجِّر ال. ويقوم بترتيبات التسليم

، قد ترغب بعض مؤسسات التمويل األصغر بأن تشارك بفعالية أكبر في اختيار المعدات والموّرد ")مجموعة المنتجات الممّولة"المعنون 

قتاً إضافياً من الموظفين وتكاليف إضافية، إال أنه ال ُيفترض بهذه وفي حين أن هذا األمر قد يتطلب و. لدى تقديم قرض أو استئجار مالي

المشاركة أن تكون أكبر في التأجير المالي مما هي عليه في برامج اإلقراض ألن مؤسسة التمويل األصغر في كال الحالتين ال تستولي 

  . على المعدات إال في حال التعثّر في الدفع



وقد يشتمل التأجير على حسنة محتملة تكمن . بمؤسسات التمويل األصغر وبعمالئها على حد سواء

في واقع أن بعض الدول تعفي التأجير من سقف الفائدة المعتمد لديها، ما يسمح بتمويل المزيد من 

ومن أصل الدول الثماني التي قمنا بمسحها، ثالث دول . جيرالمعدات، وذلك من خالل قناة التأ

في حين أن خمس دول ال تلتزم بسقف فائدة ) تشيلي، إكوادور، وكولومبيا(تلتزم بسقف فائدة 

وجدير بالذكر أن التأجير معفًى من سقف ). بوليفيا، بيرو، المكسيك، السلفادور، وهندوراس(

وفي حين قد يبدو أن هذا اإلعفاء يشكل حسنة . في كولومبيا الفائدة في تشيلي وإكوادور، إنما ليس

والسبب في ذلك أن تشيلي . هامة للتأجير في هاتين الدولتين، إال أنه في الواقع ليس كذلك

وإكوادور، وعلى الرغم من أنهما تحددان سقفاً متدنياً نوعاً ما لمعدل الفائدة الذي يمكن فرضه 

وهذا يعني أن مفعول . ابل مبلغ العموالت التي يمكن فرضهاعلى القروض، ال تحددان في المق

ل، إن كان لسقف الفائدة مفعوٌل أصالً، وأن االستئجارات ال تتمتع بأي حسنة يسقف الفائدة ضئ

  . فعلية تمّيزها عن القروض، على األقل في الدول الثماني التي أجرينا مسحاً لها

في الدول الثماني نفسها، فهو إلى أي حد ُيسمح لألنواع أما تشريع البنوك الهام اآلخر الذي ندرسه 

، واالتحادات Financierasالبنوك، ومؤسسات اإلقراض  –من المؤسسات المالية األساسية 

االئتمانية، والمنظمات غير الحكومية، ومجموعة متنوعة من األشكال المؤسساتية الخاصة مثل 

وبما أنه يمكن . بأن تقّدم خدمة التأجير – EDPYMEوإي دي بي واي أم إي  FFPأف أف بي 

أن تتخّذ كل هذه األشكال، من المثير لالهتمام أن نعلم ما إذا كان  لمؤسسات التمويل األصغر

ُيسمح لكل نوع من المؤسسات المالية، في كل من الدول، بأن يقّدم خدمة التأجير مباشرة أو فقط 

وفي حين يمكن . ُيسمح له بالتأجير على اإلطالق من خالل إنشاء مؤسسة تابعة له، أو إذا كان ال

، نشير هنا إلى وجود قيود جوهرية على التأجير بالنسبة إلى 3االطالع على النتائج في الفصل 

وتجدر اإلشارة إلى أن المؤسسات . كل نوع من المؤسسات المالية، على األقل في بعض الدول

اإلطالق وإما تستطيع التأجير فقط من خالل إنشاء المالية المقّيدة إما ال تستطيع التأجير على 

، ال تُنصح عموماً مؤسسات التمويل 3وكما يبّين النقاش في الفصل . مؤسسة تابعة مهمتها التأجير

فاشتراط . األصغر بأن تنشئ مؤسسات تابعة للتأجير مهمتها على وجه الخصوص التأجير المالي



لي يضيف التكاليف بشكل رئيس من دون أن يعود على إنشاء مؤسسات تابعة من أجل التأجير الما

  .المؤسسات بمنافع كبيرة

  االعتبارات الضريبية

االستنتاجات الرئيسة حول مفعول األنظمة الضريبية في الدول الثماني على  4يعرض الفصل 

ر وإن هذه االستنتاجات تعكس التأثي. الرغبة النسبية في القروض مقارنةً باالستئجارات المالية

المختلط للضريبة على األرباح، وضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب على مؤسسات 

وعندما يتم مزج تأثيرات الضرائب على هذا . التمويل األصغر وعلى عمالئها على حد سواء

النحو، يصبح بمقدورنا أن نحكم على العبء الشامل للضرائب بالنسبة إلى مؤسسات التمويل 

التي تنطوي على ) استئجار أو قرض(ونحن نفترض أن آلية التمويل . ئها معاًاألصغر وعمال

العبء الضريبي الشامل األخف هي اآللية األكثر منفعةً لمؤسسة التمويل األصغر ولعمالئها على 

وقد يكون من السهل تغيير توزيع هذا العبء بين مؤسسة التمويل األصغر وعمالئها . حد سواء

الت الفائدة التي تُفرض على القروض أو االستئجارات، األمر الذي يسمح من خالل تغيير معد

  . بتحويل األعباء الضريبية إلى العمالء أو بامتصاصها من قبل مؤسسة التمويل األصغر

وإذ نلخّص االستنتاجات بالنسبة إلى األوضاع األكثر شيوعاً في الدول الثماني، نكتشف عندما 

مشاريع ال تدفع ضريبة القيمة  – غير رسميةو القروض مشاريع  يكون لعمالء االستئجارات أ

، كما هي الحال بالنسبة إلى معظم المشاريع 5المضافة أو ضرائب أرباح على المنتجات التي تبيعها

أن األنظمة الضريبية في الدول الثماني كلها، باستثناء السلفادور وهندوراس، تتحّيز  –األصغر 

أما بالنسبة إلى السلفادور وهندوراس، فإن النظام . لعدم التأجير على األقل إلى حد معتدل

. 4الضريبي قد يميل إلى التأجير أو اإلقراض بحسب بعض العوامل الموصوفة في الفصل 

مشاريع تدفع ضريبة  - وعندما يكون عمالء القروض أو االستئجارات من المشاريع الرسمية 
                                                            

" ال تسدد من قيمة الضريبة المضافة أو ضرائب األرباح"نقصد أنها " قيمة المضافة أو ضرائب األرباحال تدفع ضريبة ال"عندما نقول  5

ونحن نفضل استخدام الكلمة الطبيعية . ألننا ال نصدر أي حكم حول من يتحّمل في النهاية عبء ضريبة القيمة المضافة وضرائب األرباح

  . النصفي كل " تسدد"عوضاً عن " تدفع"األكثر شيوعاً 



النظام الضريبي إلى التأجير  يميل -نتجات التي تبيعها  القيمة المضافة أو ضرائب أرباح على الم

أما بالنسبة إلى الدول الست األخرى، فالصورة مختلطة إذ . بيرو وإلى اإلقراض في المكسيكفي 

واالنحياز إلى ) لمدة سنتين أو أقل(يتم االنحياز إلى التأجير في عمليات التمويل لمدة أقصر 

وباعتبار أن معظم عمالء ). لمدة ثالث سنوات أو أكثر(أطول  اإلقراض في عمليات التمويل لمدة

مؤسسات التمويل األصغر غير رسميين، تنحاز عموماً االعتبارات الضريبية إلى جانب 

  . والملحق أ 4وقد تم تفصيل هذه االستنتاجات وعرضها كمياً في الفصل . اإلقراض

  تحويل التمويل

يدة أو حجج مضادة إضافية للتأجير، نذكر عامالً ال يعرض أي حجج مؤ 4في حين أن الجدول 

ويتمثّل هذا العامل بالحؤول دون تحويل . واحداً ُيعتبر في بعض األحيان أنه يشكل منفعة للتأجير

أما الفكرة التي يقوم عليها هذا العامل فهي أن مؤسسة التمويل األصغر، وباعتبار أنها . التمويل

موال لن تُنفق شروع األصغر في حال التأجير، تضمن أن األهي التي تبتاع المعدات لصاحب الم

باستهتار على سلع استهالكية غير مفيدة أو على عمليات شراء أخرى قد تضر بالرخاء العام 

ونحن نحتج بأن هذا العامل ال ينبغي أن . للعميل وبمقدرته على السداد لمؤسسة التمويل األصغر

  .لك لسببينللتأجير، وذ) أو سيئة(ُيصنّف كحسنة 

. إن السبب األول الذي يجعلنا ال نصنّف هذا العامل كحسنة للتأجير هو أنه قد ال يكون حقيقياً

ففي موازنات العائلة التي . فالتأجير ال يحول على الدوام دون تحويل التمويل إلى أغراض أخرى

لضرورة بسبب تشتمل على مدخرات أو إمكانية الوصول إلى أموال أخرى، ال ُيلغى التحويل با

فصاحب المشروع األصغر الذي يريد شراء آلة ما ويملك النقود الكافية والنّية للقيام . القابلية للنقل

بذلك، قد يتصل بمؤسسة تمويل أصغر من أجل الحصول على عقد استئجار معدات، ثم يستخدم 

وهذا يعني أن . أمواله الخاصة لتوسيع مجموع السلع االستهالكية في منزله أو ألي غرض آخر

صاحب المشروع األصغر كان يستطيع شراء المعدات واستخدامها بنفسه من دون عقد استئجار 

أما إذا توافر عقد استئجار المعدات، فإن صاحب المشروع األصغر سيستأجر عندئٍذ . المعدات

  .    نزلهالمعدات من خالل العقد وسيستخدم أمواله الخاصة لتوسيع مجموع السلع االستهالكية في م



أما السبب الثاني الذي يجعل الحؤول دون تحويل التمويل ال يشكل بالضرورة حسنة، فهو أن 

العمالء الذين ُيمنحون بعض المرونة التي تسمح لهم باستخدام القرض بطرق لم تتم مناقشتها مع 

موال مؤسسة التمويل األصغر، أو لم توافق عليها مؤسسة التمويل األصغر، قد يستخدمون األ

. بطريقة حكيمة أو غير حكيمة، ومن الصعب أن نحدد مسبقاً أي محّصلة تتحقق في غالب األحيان

وفي حين أن بعض العمالء قد يكونون من جهة غير متبّصرين ويبددون التمويل الذي ُمنحوا 

حرية التصرف به، فإن العميل من جهة أخرى يكون في الموضع األمثل لمعرفة أوجه االستخدام 

وبالتالي، فإن التأجير قد يعزز رخاء العميل من خالل . فضل ألموال القرض التي يتلقاهااأل

الحؤول دون القيام بعمليات بيع مبذّرة أو قد يخفض رخاء العميل عبر الحؤول دون استخدام 

 Sebstadوفي ما يتعلق بهذا االحتمال األخير، يجد سيبستاد . األموال ألغراض ذات قيمة أعلى

أنه في عدد قليل جداً من قروض المشاريع األصغر، يتم على األقل ) Cohen )2000 وكوهين

تحويل قسم من القرض إلى أغراض ال عالقة لها بالمشروع، وذلك لتلبية حاجات هامة في غالب 

مثل (على سبيل المثال، لطالما تم استخدام تحويل األموال للتعامل مع صدمات جذرية . األحيان

، وحاالت الطوارئ )ادي، التضخم، الفيضانات، وغير ذلك من الكوارث الطبيعيةالركود االقتص

مثل ( وأحداث الدورة الحياتية ) مثل المرض، الوفاة، الحريق، السرقة، وخسارة الوظيفة(الفردية 

ويجد المؤلِّفان أن تحويل القروض للمساعدة ). حفالت الزفاف، الجنازات، والوالدات، واالحتفاالت

ية مثل هذه الحاجات المتوقعة وغير المتوقعة قد سمح في غالب األحيان للعائالت بأن على تلب

تستمر في الحصول على الرعاية الطبية، ودفع النفقات التعليمية، وتناول ثالث وجبات طعام 

  . يومياً، والحفاظ عموماً على رأس مالها البشري وتحسينه

لعميل على السداد لمؤسسة التمويل األصغر؟ كما لكن ماذا عن تأثير تحويل القرض على مقدرة ا

، تختلف مؤسسات التمويل األصغر لجهة احتسابها ألي دخل إضافي ينتج 5هو مذكور في الفصل 

. عن المعدات التي سيتم اقتناؤها لدى تحديد ما إذا كان العميل يملك دخالً كافياً لتسديد أي قرض

من الزيادة المتوقعة في الدخل أو ال تحتسبها  فبعض مؤسسات التمويل األصغر تحتسب القليل

أما . على اإلطالق، معتبرة أن هذا األساس تخميني جداً بحيث ال ينبغي أن ُيبنى عليه منح القرض

المؤسسات األخرى للتمويل األصغر، أي تلك التي تعتمد على المعدات الجديدة لتوفّر على األقل 



التأكد من أن المعدات ستُشترى بأموال القرض، وبكلفة  جزءاً من الدخل لتسديد القرض، فيمكنها

وهذه رحلة . إضافية ما، وذلك عبر مرافقة المقترض إلى تاجر المعدات والدفع إلى التاجر مباشرة

إضافية شبيهة بالرحلة التي تقوم بها مؤسسة التمويل األصغر لشراء المعدات في حالة التأجير، 

السيئة غير الهامة نسبياً التي ينطوي عليها التأجير والتي األمر الذي يلغي بكل بساطة هذه 

  ". التكاليف التشغيلية"ناقشناها سابقاً تحت عنوان 

  الحجج المؤّيدة والحجج المضادة من وجهة نظر العميل: التأجير المالي في مقابل اإلقراض

ي مقابل اإلقراض يعرض للحجج المؤّيدة والحجج المضادة للتأجير ف 4على الرغم من أن الجدول 

من وجهة نظر مؤسسة التمويل األصغر، إال أنه يشكل أيضاً نقطة انطالق جّيدة لفهم الحجج 

وبدءاً من أسفل . المؤيدة والحجج المضادة للتأجير في مقابل اإلقراض من وجهة نظر العميل

العميل  الجدول، من الواضح أن الضرائب ترتبط بالخيار، وهي تتمثّل بالضرائب التي يدفعها

والضرائب ) مثل ضرائب أرباح المشروع التي يدفعها العميل إذا كان هذا العميل رسمياً(مباشرةً 

ومن الواضح أن العميل سيأخذ بعين االعتبار الضرائب . التي تدفعها مؤسسة التمويل األصغر

تي تدفعها التي يدفعها مباشرةً، وسيأخذ أيضاً بعين االعتبار وبطريقة غير مباشرة الضرائب ال

وسائر الحجج األخرى المؤيدة والمضادة للتأجير في مقابل اإلقراض  –مؤسسة التمويل األصغر 

من خالل معدل الفائدة الذي  – 4من وجهة نظر مؤسسة التمويل األصغر والمبّينة في الجدول 

لمثال هذا يعني على سبيل ا. تفرضه مؤسسة التمويل األصغر على االستئجارات مقارنةً بالقروض

أنه في حال فرضت مؤسسات التمويل األصغر معدالت فائدة على االستئجارات أعلى من معدالت 

مثالً بسبب المعامالت الضريبية غير المالئمة في التأجير أو ألي سبب (الفائدة على القروض 

ة لدى ، فإن العمالء عندئٍذ سيأخذون حتماً بعين االعتبار مثل هذا االختالف في سعر الفائد)آخر

  . يار بين االستئجار واالقتراضتاالخ

 4أضف إلى ذلك أن الحسنتين األولى والثانية والسيئة األولى للتأجير المالي المبّينة في الجدول 

وفي . تشكل هي أيضاً مسائل هامة ينبغي أن يدرسها العمالء عند االختيار بين االستئجار والقرض

التأجير على احتمال أكبر لحدوث صعوبات ونزاعات قانونية ما يتعلق بالسيئة األولى، فإن اشتمال 



وحاالت سوء فهم يشكل في العادة سيئة بالنسبة إلى العميل، تماماً كما يشكل سيئة بالنسبة إلى 

راجع النقاش (مؤسسة التمويل األصغر، باعتبار أن كال الفريقين قد يتورط في هذه المشاكل 

ي حين أن هذه المسألة قد تثير القلق، إال أنها ال تشكل في العادة لكن كما أشرنا سابقاً، وف). أعاله

أضف إلى ذلك أن التأجير المالي يوفّر للعمالء حسنتين محتملتين تنجمان عن . مشكلة خطيرة

  . 4الحسنتين األولى والثانية المبّينتين في الجدول 

تمويل األصغر، من خالل تفادي وفي ما يتعلق بالحسنة الثانية، فإن التأجير قد يسمح لمؤسسات ال

وقد يسمح هذا األمر ألصحاب . سقف الفائدة، بأن توفر المزيد من خدمات تمويل المعدات لعمالئها

المشاريع األصغر بأن يحصلوا على تمويل المعدات الذي ما كانوا ليحصلوا عليه بطريقة أخرى، 

  . وإن تحقق ذلك بمعدالت فائدة أعلى

لمؤلّفات حول موضوع التأجير تناقش على نطاق واسع المنافع التي يحققها تجدر اإلشارة إلى أن ا

العميل من خالل الموقف القانوني األقوى للمؤّجر لجهة االستيالء على المعدات وبيعها في حال 

فبسبب هذا الموقف القانوني األقوى، يمكن للمؤّجرين أن يقدموا التمويل بدفعات أولى . تعثّر الدفع

على الرغم من تعزز احتماالت أن يتم االستيالء (متطلبات ضمانات أقل أو أجل أطول أدنى، أو ب

والواقع أن الدفعات ). على معدات العمالء وبيعها في حال تعثروا في تسديد دفعات االستئجار

إلى أنه يشكل في غالب األحيان ) Gallardo )1997األولى األدنى قد تخفّض ما أشار غاالردو 

  .تمويل المعدات، أي الحاجة إلى توفير الدفعة األولىياً أمام عائقاً أساس

هذا وأن المطالبة بضمانات أقل تساعد العمالء الذين ال يملكون الكثير من الضمانات على أن 

 ةقدروتيرة السداد ويعزز الأما األجل األطول، فيخفض . يكونوا مؤهلين للحصول على التمويل

في بوليفيا  Pro Mujer  تهتم المنظمة غير الحكومية برو موخير ،فعلى سبيل المثال. الدفع على

 وهذا يصب في مصلحةألجل أطول بصورة آمنة وبالتأجير ألنه يسمح لها بأن تمول المعدات 

والواقع . ريقصعلى أجل دفعات ال على تسديدقدرة اللعديد من عمالئها الفقراء الذين ال يملكون ا

حققها العمالء تشكل كلها طرقاً تسمح لمؤسسة التمويل األصغر بأن أن هذه المنافع الثالث التي ي

تعيد أو تتشارك مع عمالئها أحد منافع التأجير، وتحديداً الموقف القانوني المعّزز لمؤسسة التمويل 



أضف إلى ذلك أن كالً من هذه التحسينات الثالثة في شروط القرض الممنوح للعميل . األصغر

عميل عن السداد، ولكن مؤسسة التمويل األصغر تأمل بأن يعّوض الموقف يعزز مخاطر امتناع ال

القانوني األقوى الذي يضمنه التأجير عن هذا الخطر اإلضافي، ما يجعل مؤسسة التمويل األصغر 

وتوجد . والعميل على حد سواء في حال أفضل مقارنة بما يكون عليه الوضع بالنسبة إلى القرض

التمويل األصغر بأن تتشارك منافع اإلجراء األقل كلفة واألسرع  طريقة أخرى تسمح لمؤسسة

واألقل خطورة لالستيالء على المعدات الممّولة وبيعها، وذلك ببساطة عبر تخفيض معدل الفائدة 

الذي تفرضه على عمليات التأجير إلى مستوى أدنى مما كان هذا المعدل ليكون عليه في أحوال 

ي على التأجير حسنة على مستوى السعر يتفّوق من خاللها التأجير وهذا من شأنه أن يضف. أخرى

على اإلقراض، أو أن يقلّص السيئة على مستوى السعر، وذلك بحسب التوازن بين الحجج 

  .  األخرى المؤيدة والمضادة للتأجير في مقابل اإلقراض من وجهة نظر مؤسسة التمويل األصغر

للتأجير اللتين تنجمان عن الموقف القانوني األقوى الذي  أضف إلى ذلك أن الحسنتين اإلضافيتين

يضمنه التأجير، وتظهران على وجه الخصوص في العمليات األكبر حجماً، تتمثالن بواقع أن 

التأجير قد يمنح العمالء موافقة أسرع، وقد يخفّض أيضاً تكاليف العمليات بالنسبة إلى العميل 

ن الحسنتان ألنه من غير الضروري في حال التأجير أن وتنشأ هاتا. ومؤسسة التمويل األصغر

باعتبار أن مؤسسة التمويل األصغر تملك هذه (يتم تسجيل حق الحجز على السلعة المؤّجرة 

ألنه بفضل الموقف القانوني األقوى لمؤسسة التمويل (وربما على ضمانات أخرى ) السلعة

في المقابل، ). ى الحاجة إلى ضمانات إضافيةاألصغر في ما يتعلق بالسلعة المؤّجرة، قد ال تتجل

إذا تم إعطاء قرض، قد ترغب مؤسسة التمويل األصغر في أن تسجل حق الحجز وتبحث عن 

لبة بأي ضمانات للقرض، األمر الذي يستغرق وقتاً ويزيد من تكاليف اطئية سابقة للمحقوق ادعا

جدداً، قد يتم تمرير هذا الجزء من وم. العمليات بالنسبة إلى العميل ومؤسسة التمويل األصغر

توفير التكاليف الذي حققته مؤسسة التمويل األصغر إلى العميل مباشرة في هيئة رسوم أدنى 

لمعالجة القرض، أو بصورة عامة في هيئة معدل فائدة أدنى من المعدل الذي كان لُيفرض في 

  . أحوال أخرى



  تشريعات البنوك .3

ات البنوك األساسية التي تؤثّر في ما إذا كانت مؤسسة التمويل يناقش هذا الفصل اثنين من تشريع

األصغر تستطيع وتريد توفير منتج تأجير مالي يلبي حاجات عمالئها إلى تمويل المعدات، أو 

ويتمثّل هذان التشريعان من تشريعات البنوك بسقف . تفضل عوضاً عن ذلك أن تقّدم منتج قرض

جزء من دراستنا لهذا التشريع الثاني، سنناقش أيضاً دور وك. الفائدة والقيود على التأجير

ونستنتج أن أجهزة المراقبة، في حال التأجير المالي، ال . المؤسسات التابعة المعنية بالتأجير المالي

ينبغي أن تطلب إنشاء مؤسسات تابعة ألي مؤسسة مالية بما أنه ال حاجة لهذه المؤسسات التابعة 

وأيضاً في الحالة الخاصة لمؤسسات التمويل األصغر، ينبغي . المخاطر من أجل التخفيف من حدة

تفادي استخدام المؤسسات التابعة من أجل القيام بالتأجير المالي كلما كان ذلك ممكناً ألن 

  . استخدامها قد يزيد التكاليف إلى حد بالغ من دون أن يعود بمنافع كبيرة

  سقف الفائدة

اهتماماً خاصاً بسقف الفائدة بسبب معدالت الفائدة المرتفعة التي  تبدي مؤسسات التمويل األصغر

ُيفترض بمؤسسات التمويل األصغر أن تفرضها لكي تغطي تكاليف القروض واالستئجارات 

وإذا لم ُيسمح لمؤسسات التمويل األصغر بأن تفرض معدالت فائدة لتغطية . الصغيرة التي تقّدمها

ت مستدامة، وقد يصبح نموها منتقصاً، األمر الذي يضّر التكاليف، لن تكون هذه المؤسسا

وقد يشتمل التأجير على حسنة محتملة تكمن . بمؤسسات التمويل األصغر وبعمالئها على حد سواء

في واقع أن بعض الدول تعفي التأجير من سقف الفائدة المعتمد لديها، ما يسمح بتمويل المزيد من 

ومن أصل الدول الثماني التي قمنا بمسحها، ثالث دول . جيرالمعدات، وذلك من خالل قناة التأ

في حين أن خمس دول ال تلتزم بسقف فائدة ) تشيلي، إكوادور، وكولومبيا(تلتزم بسقف فائدة 

وجدير بالذكر أن التأجير معفًى من سقف ). بوليفيا، بيرو، المكسيك، السلفادور، وهندوراس(

وفي حين قد يبدو أن هذا اإلعفاء يشكل حسنة . في كولومبيا الفائدة في تشيلي وإكوادور، إنما ليس

والسبب في ذلك أن تشيلي . هامة للتأجير في هاتين الدولتين، إال أنه في الواقع ليس كذلك

وإكوادور، وعلى الرغم من أنهما تحددان سقفاً متدنياً نوعاً ما لمعدل الفائدة الذي يمكن فرضه 



وهذا يعني أن مفعول . ابل مبلغ العموالت التي يمكن فرضهاعلى القروض، ال تحددان في المق

ل، إن كان لسقف الفائدة مفعوٌل أصالً، وأن االستئجارات ال تتمتع بأي حسنة يسقف الفائدة ضئ

  . فعلية تمّيزها عن القروض، على األقل في الدول الثماني التي أجرينا مسحاً لها

  القيود على التأجير

م اآلخر الذي ندرسه في الدول الثماني نفسها، فهو إلى أي حد ُيسمح لألنواع أما تشريع البنوك الها

، واالتحادات Financierasالبنوك، ومؤسسات اإلقراض  –األساسية من المؤسسات المالية 

االئتمانية، والمنظمات غير الحكومية، ومجموعة متنوعة من األشكال المؤسساتية الخاصة مثل 

وبما أنه يمكن . بأن تقّدم خدمة التأجير – EDPYMEواي أم إي  وإي دي بي FFPأف أف بي 

لمؤسسات التمويل األصغر أن تتخّذ كل هذه األشكال، من المثير لالهتمام أن نعلم ما إذا كان 

بأن يقّدم خدمة التأجير مباشرة، أو ) ُيسمح لكل نوع من المؤسسات المالية، في كل من الدول، أ

إذا كان ال ُيسمح له ) فقط من خالل إنشاء مؤسسة تابعة له، أو ج أن يقّدم خدمة التأجير) ب

    .بالتأجير على اإلطالق

هناك قيود جوهرية على التأجير بالنسبة إلى كل نوع من المؤسسات المالية، على األقل في بعض 

ر على وتجدر اإلشارة إلى أن المؤسسات المالية المقّيدة إما ال تستطيع التأجي). 5الجدول (الدول 

وكما يبّين . اإلطالق وإما تستطيع التأجير فقط من خالل إنشاء مؤسسة تابعة مهمتها التأجير

النقاش أدناه، ال تُنصح عموماً مؤسسات التمويل األصغر بأن تنشئ مؤسسات تابعة للتأجير مهمتها 

الي فاشتراط إنشاء مؤسسات تابعة من أجل التأجير الم. على وجه الخصوص التأجير المالي

وهذا يتعارض مع . يضيف التكاليف بشكل رئيس من دون أن يعود على المؤسسات بمنافع كبيرة

في حالة البنوك التي تؤّجر لمشاريع صغيرة إلى متوسطة الحجم، ) Carter )1996توصية كارتر 

وسنناقش أدناه أسباب هذه التوصيات . حيث ُينصح بإنشاء مؤسسات تابعة من أجل التأجير

  .ةالمتباين

  :النقاط المتوافق عليها التالية 5يستخدم الجدول 



تعني أنه يمكن للمؤسسة المالية أن تقوم بالتأجير بطريقتين، إما مباشرة وإما عبر " نعم" •

 .امتالكها مؤسسة تابعة مهمتها التأجير

تعني أنه ال يمكن للمؤسسة المالية أن تقوم بالتأجير على اإلطالق، ال مباشرة وال " كال" •

 .خالل امتالكها مؤسسة تابعة مهمتها التأجيرمن 

تعني أنه ال يمكن للمؤسسة المالية أن تقوم بالتأجير مباشرة، وإنما فقط " مؤسسة تابعة فقط" •

 .من خالل امتالك مؤسسة تابعة مهمتها التأجير

تعني أنه يمكن للمؤسسة المالية أن تقوم بالتأجير مباشرة، إنما ال يمكنها " مباشرة فقط" •

 . تالك مؤسسة تابعة مهمتها التأجيرام



  5الجدول 

  أي المؤسسات المالية يمكنها التأجير؟ 

  المكسيك  هندوراس  السلفادور  كولومبيا تشيلي إكوادور بوليفيا بيرو  
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. وشركات) اتحادات ائتمانية(تعاونية : في المكسيك نوعان EACPالمؤسسات المالية إي آي سي بي  1

  .والمعلومات المذكورة هنا تنطبق على النوعين

من نظام حوافز الوحدات القياسية للمراقبة، ينبغي أن تملك مؤسسة التمويل األصغر رأس المال  2وحدة لبلوغ ال 2

، وأن يتم تصنيفها من قبل )مليون دوالر أميركي 2.15تقريباً (  Financieraنفسه كما في أي مؤسسة إقراض

دما تبلغ مؤسسة التمويل األصغر الوحدة وعن. ، وأن تستوفي المتطلبات األخرى"ب"أو " أ"جهاز المراقبة في الفئة 

وباعتبار أن جهاز المراقبة لم . ، يصبح بمقدورها أن تؤّجر مباشرة أو من خالل مؤسسة تابعة مهمتها التأجير2

، حتى بالنسبة إلى الطلبات التي تقدمت بها أفضل مؤسسات 1يوافق على طلب رسمي واحد لالنتقال إلى الوحدة 

أن نظام الوحدات القياسية ال يوفّر فرصاً هامة لمؤسسات التمويل األصغر من أجل توسيع  التمويل األصغر، يبدو

ولعل النصيحة األفضل لمؤسسات التمويل األصغر التي ترغب في التأجير في . نطاق عملياتها، وضمناً التأجير

  . أو إلى بنك Financieraبوليفيا هي أن تحاول التحول إلى مؤسسة إقراض 

أما . في كولومبيا هي المؤسسات المالية الوحيدة التي ُيسمح لها بالتأجير مباشرة CFCسي أف سي مؤسسات  3

  . CFCالمؤسسات المالية األخرى، فال يمكنها التأجير إال من خالل امتالك مؤسسة تابعة لمؤسسة سي أف سي 

ء أو أن يكون مجموع الودائع لديه مع لكي يكون االتحاد االئتماني رسمياً، ينبغي أن يأخذ ودائع من غير األعضا 4

أكتوبر /تشرين األول(وعندما تم إجراء هذا البحث . مليون دوالر أميركي 68.5أسهم األعضاء مساوياً ألقله 

في طور التحّول إلى اتحاد رسمي، علماً بأنه من المتوقع أن ) ACCOVI(، كان اتحاد ائتماني واحد فقط )2002



ويمكن لالتحادات االئتمانية الرسمية أن تؤّجر فقط من خالل امتالك . دات ائتمانية أخرىتتبعه في هذه الخطوة اتحا

  .مؤسسات تابعة مهمتها التأجير

مليون دوالر أميركي لكي تبلغ  1.56على األقل  EACPينبغي أن يساوي رأس مال مؤسسات إي آي سي بي  5

وال يمكن لمثل هذه المؤسسات من نوع إي آي سي بي  .وتكون بالتالي قادرة على التأجير 3هذه المؤسسات الفئة 

EACP فال يمكنها امتالك مؤسسات تابعة مهمتها التأجير. أن تؤّجر إال مباشرة .  

قوانين وتشريعات البنوك، مقابالت مع كبار موظفي جهاز المراقبة وغيرهم تم إجراؤها : المصادر

  .   2002أكتوبر العام /في تشرين األول

األنواع الرئيسة من المؤسسات المالية الرسمية المعنية بالتمويل األصغر في  5 يغطي الجدول

وفي حين نجد البنوك واالتحاد االئتمانية في الدول الثماني كافة، ومؤسسات . الدول الثماني

في ست دول، تشكل أنواع المؤسسات المتبقية أشكاالً خاصة ال توجد إال  Financierasاإلقراض 

وإن هذه األشكال الخاصة كلها معنية بالتمويل األصغر، علماً بأن بعضها يقوم . ةفي دولة واحد

وبصورة عامة، تتميز هذه األشكال ). قروض المستهلكين، إلخ(أيضاً ببعض أنواع اإلقراض 

الخاصة من المؤسسات بضرورة توافر رأس مال أدنى وبمجموعة محدودة أكثر من النشاطات 

ز بدورها بضرورة ّيالتي تتم Financierasرنة بمؤسسات اإلقراض المالية المسموح بها مقا

  . توافر رأس مال أدنى ومجموعة محدودة أكثر من النشاطات المالية المسموح بها مقارنة بالبنوك

فحتى البنوك، التي . تُفرض القيود الجوهرية على التأجير بالنسبة إلى كل أنواع المؤسسات المالية

األكبر للنشاطات المالية المسموح بها، تُمنع في بوليفيا وكولومبيا والسلفادور تستفيد من المجموعة 

أما . من التأجير مباشرةً، وُيفرض عليها عوضاً عن ذلك أن تؤّجر من خالل مؤسسات تابعة

، فليست أفضل حاالً حيثما ُوجدت في هذه الدول، حتى أنه ال Financierasمؤسسات اإلقراض 

والواقع أن االتحادات االئتمانية هي المؤسسات . اإلطالقيك بالتأجير على سكُيسمح لها في الم

ففي دول األنديز الخمس، ُيمنع على االتحادات االئتمانية أن . التي تخضع ألكبر قدر من القيود

لها بالتأجير من خالل مؤسسات تابعة فقط  تقوم بالتأجير في بوليفيا وتشيلي وإكوادور، فيما ُيسمح

، ال تشكل )السلفادور وهندوراس(وفي الدولتين في أميركا الوسطى . كولومبيا وبيرو في كل من



أما في المكسيك، . االتحادات االئتمانية مؤسسات رسمية، وال تواجه بالتالي قيوداً على التأجير

 أضف إلى ذلك أن مؤسسات التمويل. فوحدها االتحادات االئتمانية األكبر حجماً ُيسمح لها بالتأجير

، إي دي بي واي أم إي FFPأف أف بي(األصغر التي تُنشأ في أشكال مؤسساتية خاصة 

EDPYMEتكون عرضة لمجموعة كبيرة من الشروط والقيود التي تُفرض على مقدرتها ) ، إلخ

وأخيراً، وبما أن المنظمات غير الحكومية غير منظّمة ومسجلة وخاضعة للبنك . على التأجير

وفي حين أن غياب هذا التنظيم قد يعني . 5لم يتم إدراجها في الجدول  ،)غير رسمية(المركزي 

أن المنظمات غير الحكومية تتمتع بحرية التأجير، أثبتت بعض أجهزة المراقبة حقها في تنظيم 

مباشرة أو من (كافة النشاطات المالية، وضمناً تحديد أي المؤسسات يحق لها التأجير وبأي شكل 

ومن أصل الدول الثماني، تمّيز كبار موظفي أجهزة المراقبة في بوليفيا ). خالل مؤسسة تابعة

وإكوادور والمكسيك بموقفهم القوي على وجه الخصوص في إثبات هذا الحق في ما يتعلق 

  .  بالتأجير

في المقابل، ُيسمح لكل المؤسسات المالية بتقديم قروض متوسطة األجل على المعدات من دون 

الدول الثماني كلها، وذلك ألن اإلقراض ُيعتبر نشاطاً أقل خطورة من  الخضوع ألي قيود في

، من شبه 3وتظهر مخطوطة المخاطر في الجدول  2وكما يبّين النقاش في الفصل . التأجير

ومقارنة ). 1اإلطار (المؤكد أن هذا األمر ليس صحيحاً بالنسبة إلى التأجير المالي المعّرف بدقة 

ة، وتحديداً على نوعين إضافيين من المخاطر الطفيفير المالي على باإلقراض، ينطوي التأج

لكن . بالمسؤولية) بالصعوبات والنزاعات القانونية وحاالت سوء الفهم، وب) المخاطر المرتبطة أ

في التأجير المالي، تتمتع المؤسسات المالية عموماً بحسنة أكبر تتمثل بالموقف القانوني األقوى 

وإذا ما أخذنا العوامل . ى المعدات وبيعها في حال تعثر العميل عن الدفعلجهة االستيالء عل

المختلفة بعين االعتبار، نجد أن التأجير المالي نادراً ما يطرح مخاطر أكبر من تلك التي ينطوي 

وبالتالي، ال ينبغي تقييد . عليها اإلقراض، بل إنه في غالب األحيان يطرح مخاطر أقل بكثير

  . ي بالنسبة إلى أي مؤسسة مالية ُيسمح لها باإلقراضالتأجير المال



وفي حين ال يمكن تقييد التأجير المالي أكثر من اإلقراض، ال يمكن قول الشيء نفسه عن التأجير 

وهذا ألن التأجير التشغيلي قد ينطوي على مخاطر كبيرة على مستوى الضرر والقيمة . التشغيلي

وبناًء عليه، ). 3الجدول (ي مخاطر ال ينطوي عليها اإلقراض الباقية وسوق السلعة المستعملة، وه

  .   قد ترغب أجهزة المراقبة في تقييد نشاطات التأجير التشغيلي لدى بعض أو كل المؤسسات المالية

أما توصيات السياسة التي تنتج عن هذا التحليل فتتمثل بضرورة أن تعتمد أجهزة المراقبة 

وأال تفرض على أي مؤسسة مالية ُيسمح لها  1لي الوارد في اإلطار التعريف الدقيق للتأجير الما

ومن شأن هذا التعريف للتأجير المالي أن يحل محل . باإلقراض قيوداً على مستوى التأجير المالي

مجموعة متداخلة غير منظمة من التعريفات التي نجدها في تشريعات البنوك في أميركا الالتينية، 

ير المالي على نحو مختلف باعتباره أي عملية تأجير تقوم بها مؤسسة مالية حيث يتم تعريف التأج

منظّمة ومسجلة وخاضعة لرقابة البنك المركزي، أو أي عملية تأجير توفّر خيار الشراء، أو أي 

  . ، أو أكثر، إلخ)مثالً ثالث سنوات(عملية تأجير لها مدة استحقاق معّينة 

  يرالمؤسسات التابعة المعنية بالتأج

يبقى أن نفّسر كيف يمكن للمؤسسات التابعة المعنية بالتأجير أن تخفف من حدة المخاطر، ولماذا 

، بإنشاء مؤسسات الماليال توصى مؤسسات التمويل األصغر، وال سّيما تلك التي تقوم بالتأجير 

مفيدة للبنوك  تابعة مهمتها التأجير، على الرغم من أن المؤسسات التابعة المعنية بالتأجير قد تكون

  . التي تؤّجر لمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم

) أو غيره(تبدي المؤسسات المالية وأجهزة المراقبة اهتماماً بالمؤسسات التابعة المعنية بالتأجير 

على سبيل المثال، وبما أن االستئجارات . باعتبارها تشكل وسيلة للتخفيف من حدة المخاطر

طورة من القروض، قد تفكر المؤسسة بأن تضع هذه النشاطات األشد التشغيلية تكون عموماً أشد خ

) أو أي مؤسسة مالية أخرى(وعندما تضع مؤسسة تمويل أصغر . خطورة ضمن مؤسسة تابعة

كل استئجاراتها التشغيلية ضمن مؤسسة تابعة، حتى وإن كانت مؤسسة التمويل األصغر تملك 

مؤسسة التمويل األصغر من خسائرها بحيث تجعلها  في المائة، تحد 100المؤسسة التابعة بنسبة 



في المقابل، إذا سّجلت مؤسسة . 6تقتصر على رأس المال الذي استثمرته في المؤسسة التابعة

التمويل األصغر االستئجارات التشغيلية مباشرةً في ميزانيتها العمومية، فإن خسائرها قد تستهلك 

  . بأنه قد يكون أكبر بكثير كل رأس مال مؤسسة التمويل األصغر، علماً

ضمن ) المالي أو التشغيلي(وآخرون، قد يكون لوضع نشاطات التأجير ) 1996(وكما أكد كارتر 

ويتمثّل السياق . مؤسسة تابعة حسنة إضافية تتمثّل بإنتاج عمليات تأجير أكثر تركيزاً واحترافاً

وألن . يرة ومتوسطة الحجمالخاص بتوصية كارتر حول حالة البنوك التي تؤّجر لمشاريع صغ

غالبية  البنوك تركّز في العادة على عمالئها من الشركات الكبيرة، التي تشكل في العادة مصدر

مشاريع وأرباح البنوك، ال تهتم هذه البنوك في غالب األحيان بأقسام التأجير للمشاريع الصغيرة 

ير في البنوك تحقق أداًء أفضل ويؤكد كارتر على أن عمليات التأج. ومتوسطة الحجم وتتجاهلها

عندما تُنتج فرعياً في مؤسسات تابعة ال تحتاج إلى التنافس مع األقسام األخرى في البنوك على 

  . موارد الموازنة والموظفين الموهوبين

من جهة أخرى، هناك تكاليف إضافية مرتفعة إلنشاء مؤسسة تابعة مهمتها التأجير، وضمناً 

بالمؤسسة التابعة، وخبراء متخصصين في أنظمة الكمبيوتر وتكنولوجيا  تكاليف فريق إدارة خاص

فالتأجير مباشرة من خالل البنك . المعلومات، وقسم قانوني، وغير ذلك من التكاليف غير المباشرة

وهذا يشكل سبباً رئيساً جعل تشيلي والمكسيك على . أو أي مؤسسة مالية أخرى يكون أقل كلفة

جير من خالل مؤسسات أالمتطلبات السابقة التي فرضتاها لجهة أن يتم التسبيل المثال تلغيان 

تابعة، وسبباً رئيساً جعل العديد من البنوك في هاتين الدولتين تعود وتدمج مؤسساتها التابعة 

وفي حين أن كلفة عمليات التأجير قد تكون أدنى من دون مؤسسة . المعنية بالتأجير في البنك األم

كارتر قد يظل محقاً في إشارته إلى أن التأجير قد ال يتحقق بالمستوى نفسه من  تابعة، إال أن

وبالتالي، فإن مدى الرغبة في إنشاء مؤسسات . الفعالية أو الربحية الذي توفّره المؤسسة التابعة

                                                            

إلى ) مؤسسة التمويل األصغر(من أجل التمتع بهذه الميزة للحد من الخسائر التي توفّرها المؤسسات التابعة، قد تحتاج الشركة األم  6

استيفاء بعض المتطلبات المحددة في القوانين المحلية لإلفالس، مثل الحفاظ دوماً على عمليات مستقلة مع المؤسسة التابعة والسماح 

  . سة التابعة بأن تُدار بشكل مستقلللمؤس



تابعة مهمتها التأجير من أجل زيادة األرباح الشاملة للبنك وتعزيز نمو النشاط التأجيري يشكل 

ما يبدو مسألة مفتوحة بالنسبة إلى عمليات البنوك الخاصة بالمشاريع الصغيرة إلى المتوسطة على 

  . الحجم

لكن التنّبه إلى أن التأجير ينمو في غالب األحيان بمعدل أسرع ويحقق أرباحاً أعلى عندما يوضع 

المالية التي ضمن مؤسسة تابعة أمٌر، ومطالبة أجهزة المراقبة بأن تنشئ كل البنوك والمؤسسات 

ومن الضروري أن تهتم أجهزة المراقبة . تقوم بالتأجير مؤسسات تابعة مهمتها التأجير أمر آخر

بشكل رئيس بضبط المخاطر وليس بمحاولة تبّين الطريقة التي تسمح للمؤسسات المالية بأن تزيد 

تبارات المخاطر، يشير واستناداً إلى اع. أرباحها إلى الحد األقصى أو أن تعزز نشاطاتها التأجيرية

بوضوح إلى أنه ال يجدر بأجهزة الرقابة أن تفرض على المؤسسات المالية  2التحليل في الفصل 

، علماً بأنه يمكنها منطقياً أن تفرض إنشاء الماليإنشاء مؤسسات تابعة من أجل القيام بالتأجير 

  .  التشغيليالمؤسسات التابعة من أجل القيام بالتأجير 

انت المؤسسات التابعة تشكل وسيلة نافعة لزيادة األرباح وتوسيع نشاطات التأجير وسواء أك

بالنسبة إلى البنوك التي تؤّجر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن منفعتها بالنسبة إلى هذه 

ال ُينصح بإنشاء مؤسسات تابعة مهمتها : األغراض في حالة التمويل األصغر أوضح بكثير

أوالً، يشكل تأجير وإقراض المعدات حصة صغيرة نوعاً ما من . ى األقل لثالثة أسبابالتأجير عل

على سبيل . المحفظة الشاملة للقروض واالستئجارات لدى معظم مؤسسات التمويل األصغر

في المائة في مؤسسات  20.8المثال، يبلغ المعدل الوسطي لحصة تأجير وإقراض المعدات 

وهذا يؤدي إلى التساؤل عما إذا كان إنشاء . 1مسحها في الجدول التمويل األصغر التي جرى 

فقط من أجل تلبية هذه ) أو لتأجير وإقراض المعدات(مؤسسة تابعة مستقلة لتأجير المعدات 

وهو ويثير . الشريحة الهامشية نوعاً ما من الطلب اإلجمالي يستحق تكّبد تكاليف إضافية مرتفعة

طلبات كثيفة كفاية ضمن أي منطقة جغرافية محددة بحيث يستحق أيضاً السؤال حول مدى توافر 

االستئجارات يعمل بدوام كامل فقط من أجل تلبية /األمر تعيين موظف مسؤول عن القروض

ثانياً، من المرجح أن تؤدي مؤسسة تابعة مستقلة إلى زيادة . الحاجات للمعدات في هذه المنطقة



ولنتصور موظفاً . ستجابة لحاجات العمالء، وتعقيد التعهداتالتكاليف التشغيلية، وتقليص أوقات اال

مسؤوالً عن القروض يزور عميالً استحصل على سلسلة من قروض رأس المال العامل ويّعبر 

في معظم المؤسسات الرائدة للتمويل األصغر، يهتم . ذات يوم عن رغبته في اقتناء معدات جديدة

لكن في حال تم إنشاء مؤسسة تابعة . ل على الفورالموظف المسؤول عن القروض بهذا العمي

مستقلة لتمويل المعدات، ستتجلى الحاجة إلى تنظيم زيارة أخرى للعميل لكي يتمكن الموظف 

وهذا يشكل كلفة مضافة . االستئجارات من إجراء تقييم للعميل ولطلبه/المسؤول عن القروض

فضالً عن ذلك، بما أن . بالنسبة إلى العميل بالنسبة إلى مؤسسة التمويل األصغر وتأخيراً إضافياً

الموظف األصلي المسؤول عن القروض هو الذي يعرف العميل جيداً، ستجد المؤسسة التابعة 

المعنية بتمويل المعدات نفسها في موقف عسير على مستوى المعلومات لدى اتخاذ قرار بتعهد 

يكون عليه الوضع بالنسبة إلى المشاريع ثالثاً، وخالفاً لما . تمويل قرض أو استئجار المعدات

الصغيرة والمتوسطة الحجم، تكون في العادة المعدات التي يطلبها معظم أصحاب المشاريع 

األصغر معدات أساسية جداً، ويمكن لموظف واحد مسؤول عن القروض أن يعالج حاجات معظم 

الواقع أن الحجج الخاصة و. العمالء على مستوى المعدات ورأس المال العامل في الوقت نفسه

باالحتراف المهني ال تفرض تعيين فريق عامل مستقل مطلع تماماً على التعقيدات التقنية لمختلف 

  . أنواع المعدات

وباعتبار أن المؤسسات التابعة لمؤسسات التمويل األصغر التي تتولى التأجير تزيد التكاليف إلى 

سات التمويل األصغر تُنصح عموماً بالتركيز على حد بالغ وتعقّد العمليات، وباعتبار أن مؤس

، )من أجل تفادي المخاطر اإلضافية الجوهرية التي ينطوي عليها التأجير التشغيلي(التأجير المالي 

يبدو أن ال وجود لسبب منطقي يجعل مؤسسات التمويل األصغر تستخدم مؤسسة تابعة مهمتها 

وعلى العكس من ذلك، يجدر . أو زيادة األرباحالتأجير على أساس التخفيف من حدة المخاطر 

بمؤسسات التمويل األصغر أن تتفادى استخدام مؤسسات تابعة من أجل التأجير المالي كلما كان 

وإذا كان التشريع يفرض عليها استخدام مؤسسات تابعة من أجل التأجير، فيجدر . ذلك ممكناً

أن تدمجا عملياتهما قدر اإلمكان من أجل تفادي  بالمؤسسة التابعة وبالمؤسسة األم للتمويل األصغر



المشاكل التي ناقشناها في الفقرة السابقة، أو أن تعتمد مؤسسة التمويل األصغر فقط على اإلقراض 

  .    من أجل تلبية حاجات عمالئها إلى المعدات

  المسائل الضريبية .4

تشيلي، بوليفيا، (للتمويل األصغر في الدول الثماني في أميركا الالتينية التي تتمتع بأسواق كبرى 

، تنحاز القوانين الضريبية في العادة )بيرو، إكوادور، كولومبيا، المكسيك، السلفادور، وهندوراس

إلى جانب اإلقراض عوضاً عن التأجير المالي في حالة العمالء غير الرسميين، ونعني بهم 

. 7األرباح على المنتجات التي يبيعونها العمالء الذين ال يدفعون ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة

، )الذين يدفعون هذه الضرائب على المنتجات التي يبيعونها(أما بالنسبة إلى العمالء الرسميين 

فالوضع مختلط، بحيث أن بعض الدول والحاالت تنحاز للتأجير المالي في حين أن دوالً وحاالت 

التمويل األصغر هم عمالء غير  وبما أن معظم عمالء مؤسسات. أخرى تنحاز لإلقراض

وكما يبّين النقاش في . رسميين، فهذا يعني أن االعتبارات الضريبية تنحاز عموماً لإلقراض

، من غير المالئم أن يتم التعامل مع القروض واالستئجارات المالية بطريقة مختلفة في 6الفصل 

ا، ألن مثل هذا التحريف قد يتسبب القانون الضريبي للدولة، وهو ما يحدث في الدول الثماني كله

  . بخسائر اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى الدولة

والحواشي المرافقة له عدداً من خصائص األنظمة الضريبية في الدول الثماني،  6يعرض الجدول 

وبهذه الطريقة، يتم استخدام . وضمناً العوامل الرئيسة لالختيار بين القروض واالستئجارات المالية

كقاعدة بيانات مبنية على التجارب لتحديد إطار النقاش  6ظمة الضريبية الموصوفة في الجدول األن

. 6معنى بعض المصطلحات المستخدمة في الجدول  2هذا ويفّسر اإلطار . حول تأثير الضرائب

تقّدم وصفاً تفصيلياً لخصائص األنظمة  2والحواشي المرافقة له واإلطار  6وفي حين أن الجدول 

ريبية ذات الصلة، ينبغي أن يألف القارئ هذه المواد لكي يفهم االستنتاجات المذكورة أدناه الض
                                                            

" ال تسدد من قيمة الضريبة المضافة أو ضرائب األرباح"نقصد أنها " ال تدفع ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب األرباح"عندما نقول   7

تخدام الكلمة الطبيعية ونحن نفضل اس. ألننا ال نصدر أي حكم حول من يتحّمل في النهاية عبء ضريبة القيمة المضافة وضرائب األرباح

  .في كل النص" تسدد"عوضاً عن " تدفع"األكثر شيوعاً 



أضف إلى ذلك أن الملحق أ، الذي يناقش ما تتركه ضريبة القيمة المضافة ). بعد الجدول(

والضريبة على األرباح والضرائب األخرى من تأثير على الخيار بين القرض واالستئجار 

، يبدأ بوصف مختصر )ي القاعدة األساس لالستنتاجات المقّدمة في هذا الفصلويشكل بالتال(

  .التي تتم مناقشتها في الدول الثماني) الضرائب(للخصائص الرئيسة للضريبة 

إن الضريبتين األكثر أهمية اللتين تؤثّران على الرغبة النسبية في القروض مقارنةً باالستئجارات 

وفي . تمثّالن بالضريبة على أرباح المشروع وبضريبة القيمة المضافةالمالية في الدول الثماني ت

الخصائص الرئيسة للضريبة على أرباح المشروع في كل  4إلى  1من  سطر، تمثل األ6الجدول 

) 1 سطرال( دولة، فتظهر على سبيل المثال كيف يتم احتساب األرباح بالنسبة إلى االستئجارات 

، فتجّسد الخصائص الرئيسة لضريبة 9إلى  5أما الخطوط من ). 2 سطرال(وبالنسبة إلى القروض 

أن فائدة القروض تتهّرب دوماً من ضريبة القيمة  8القيمة المضافة في كل دولة، فيبّين الخط 

الدفعات األساسية زائد (أن دفعات االستئجار  6 سطرالمضافة في الدول الثماني، في حين يظهر ال

من (المتبقية  األسطروقد تم تخصيص . يمة المضافة في معظم الدولتخضع لضريبة الق) الفائدة

ولدى مناقشة الضريبة على أرباح المشروع، من المفيد استخدام . للضرائب األخرى) 14إلى  10

  :وفي النقاشات الالحقة 2وفي اإلطار  6الرموز التالية التي تم اعتمادها في حواشي الجدول 

التي تُستخدم لخفض ) الشهرية(من دفعات السداد الدورية  هي تمثّل الجزء –أساسية = س 

  . الرصيد القائم في القرض أو االستئجار

في القرض أو ) الشهرية(هي تمثّل جزء رسوم التمويل في دفعات السداد الدورية  –فائدة = ف 

  . االستئجار

بة في مقابل هو قيمة اإلهالك التي يمكن خصمها من األرباح الخاضعة للضري –إهالك = هـ 

  . يتم تحديد مخصص اإلهالك بموجب القوانين الضريبية المعتمدة في الدولة. شراء المعدات

  



  6الجدول 

  المعامالت الضريبية في االستئجارات المالية في مقابل القروض

  المكسيك  هندوراس السلفادور كولومبيا تشيلي إكوادور بوليفيا  بيرو 

 –ضريبة األرباح .1
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مخصصات اإلهالك .3
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هل ائتمانات الضريبة .4

على االستثمار متوافرة 

ومقّدمة من خالل 

  الضريبة على األرباح؟
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  المضافة

ضريبة القيمة . 6

المضافة على دفعات 

  السداد في التأجير؟
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إعفاءات 
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   9جزئياً
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المضافة على الشراء 

  النهائي في التأجير؟

  نعم  كال  نعم  كال  نعم  نعم  نعم  نعم

ضريبة القيمة . 8

المضافة على دفعات 

  السداد في القرض؟
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ضريبة القيمة . 9

هل أصناف  –المضافة 
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لضريبة مخفضة لدى 

  الشراء؟ 

المعدات   كال  كال

الزراعية 

  معفاة

معظم   كال  كال  كال

المعدات 

معفاً، وضمناً 

المعدات 
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المعدات 
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  معفاة

هل الضريبة على . 10

الجملة تنحاز المبيعات ب

  للقروض؟

ال وجود 

لمثل هذه 

  الضريبة

نعم إلى 

حد 

   10بسيط

ال وجود 

لمثل هذه 
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ال وجود   11حيادية

لمثل هذه 
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ال وجود 

لمثل هذه 

  الضريبة

ال وجود 

لمثل هذه 

  الضريبة

هل الضريبة على . 11

تُفرض على  الملكّية

  المعدات؟

وسائل 

نقل فقط ال

تُدفع  –

من قبل 

معظم 

المشاريع 

وسائل 

النقل فقط 
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األصغر 

حيادية (

  )بمعظمها

األصغر 

حيادية (

  )بمعظمها

المعدالت 

متدنية 

   12جداً

الضرائب على . 12

  داالستيرا

  حيادية  حيادية  حيادية  حيادية  حيادية  حيادية  حيادية  حيادية

  حيادية  حيادية  حيادية  حيادية  حيادية  حيادية  حيادية  حيادية  الضرائب المقتطعة. 13

ضرائب       الضرائب األخرى. 14

القروض 

في  1في 

المائة 

ز احتن

  14للتأجير

ضرائب   

الوثائق في 

في  1.5

المائة 

تنحاز 

   15لإلقراض

      

  

  . 2002مقابالت مع شركات تأجير ومؤسسات مالية أخرى تم إجراؤها في أواخر العام : المصدر

  6حواشي الجدول 

فالمؤجرون . هناك انحرافات عن المعاملة المعتادة بالنسبة إلى المؤّجرين وعمالئهم المستأجرين على حد سواء 1

س +المستأجرون يخصمون ف . هـ –س +  يدفعون ضريبة على ف، عوضاً عن أن يدفعوا القيمة المعتادة ف

  . س+هـ، عوضاً عن القيمة المعتادة ف +

يدفع . هناك انحراف عن المعاملة المعتادة بالنسبة إلى المؤّجرين إنما ليس بالنسبة إلى عمالئهم المستأجرين 2

المعتادة ف  المستأجرون يخصمون القيمة. هـ –س +المؤّجرون ضريبة على ف عوضاً عن القيمة المعتادة ف 

وبما أن مدة اإلهالك تكون طويلة في . والمثير لالهتمام أن أحداً ال يخصم اإلهالك في التأجير في اإلكوادور. س+

سنوات لكل المعدات باستثناء وسائل النقل التي تحدد مدة اإلهالك بالنسبة إليها بخمس سنوات،  10(اإلكوادور 

، من المفيد عموماً للمستأجرين أن يكونوا )بالنسبة إليها بثالث سنوات وأجهزة الكمبيوتر التي تحدد مدة اإلهالك

  ).هـ(عوضاً عن اإلهالك ) س(قادرين على خصم الدفعات األساسية 



فالمؤجرون . هناك انحرافات عن المعاملة المعتادة بالنسبة إلى المؤّجرين وعمالئهم المستأجرين على حد سواء 3

المستأجرون الذين يشكلون . هـ –س + أن يدفعوا القيمة المعتادة ف  يدفعون ضريبة على ف، عوضاً عن

+ يستطيعون خصم ف ) وكلها تعامل بطريقة أفضل مقارنةً بالمشاريع الكبيرة(مشاريع صغيرة ومتوسطة وأصغر 

ة بالنسبة إلى أجهز(وبما أن اإلهالك ُيحتسب في العادة على خمس سنوات . هـ، بحسب القيمة األكبر+ س أو ف 

، من المفيد في غالب األحيان )بالنسبة إلى معظم المعدات الباقية(سنوات  10أو على ) الكمبيوتر ووسائل النقل

بما أن مدة االستئجار تكون في غالب األحيان أقل بكثير من ) س+ ف (للمستأجرين أن يلجأوا إلى الخيار األول 

  . خمس سنوات

راجع الحاشية التالية بالنسبة إلى معاملة القروض في (ريقة مماثلة تُعامل االستئجارات المالية والقروض بط 4

  .وهذا انحراف عن المعاملة المعتادة بالنسبة إلى المؤّجرين وعمالئهم المستأجرين على حد سواء). المكسيك

الخاضع تنطبق المعاملة المعتادة للقروض، باستثناء أنه ال يمكن للمقترضين خصم كل دفعات الفائدة من دخلهم  5

وهذا يعني أنه في حال كان معدل الفائدة الذي يدفعه . للضريبة، وإنما فقط الجزء الذي يقع فوق التضخم

في المائة، يمكن خصم جزء فقط من الفائدة يرتبط بمعدل الفائدة  5في المائة، ومعدل التضخم  15المقترضون 

ئب على كل دخل الفائدة الذي يتلقونه وليس فقط لكن يبقى على المقرضين أن يدفعوا ضرا. في المائة 10البالغ 

  . على الجزء الواقع فوق معدل التضخم

وبنك  Banco Santander، سيكون بمقدور عمالء اثنين من البنوك هما بانكو سانتاندر 2008على مر العام  6

ص، يتم وعلى وجه الخصو. ، استخدام اإلهالك المعّجل لألصول المؤّجرةBank of Bostonأوف بوسطن 

إهالك المعدات المؤّجرة في خالل سنتين عوضاً عن مدة اإلهالك المحددة بست أو عشر سنوات التي تعتمدها في 

سنوات عوضاً عن  6ويتم إهالك البنى في . العادة كل المؤسسات المالية األخرى من أجل القروض واالستئجارات

  . سنة 33

ويتم احتساب اإلهالك . الخط المستقيم على مر عمر االستئجار يتم احتساب اإلهالك للسلع المؤّجرة بطريقة 7

مباشرة بطريقة الخط المستقيم وباستخدام العمر المفيد المحدد في القانون الضريبي في  التي يجري شراؤهاللسلع 

ظم وباعتبار أن مدة مع. سنوات للمعدات األكثر متانة 10هندوراس، أي في العادة خمس سنوات لمعظم المعدات و

لكن كيف يؤثّر هذا على األعباء . االستئجارات تكون أقل بكثير من خمس سنوات، يتمتع المؤّجرون بإهالك معّجل

هـ، في حين أن  –س + الضريبية للمؤّجرين مقارنة بالمقرضين؟ تذكّر أن المؤّجرين يدفعون الضرائب على ف 

ين يعتبرون الفائدة زائد الدفعات األساسية دخالً وهذا يعني أن المؤّجر. المقرضين يدفعون الضرائب فقط على ف

وبما أن الدفعات األساسية ). مدة االستئجار(ويخصمون دفعات اإلهالك باعتبارها كلفة، وذلك على مر المدة نفسها 



وبما أن اإلهالك ُيحتسب ) تحدث بنسبة أكبر في نهاية مدة االستئجار وبنسبة أقل في البداية" (تُحّمل متأخرة"

وبالتالي، في حين يدفع المؤّجرون . هـ تكون سلبية على مستوى القيمة الحالية –يقة الخط المباشر، فإن س بطر

المبلغ اإلجمالي نفسه من الضريبة كما المقرضين، يدفع الحقاً المؤّجرون مبلغاً أكبر من مجمل هذا الموجب 

  . سبوا دخالً إضافياً من الفائدةالضريبي، وهذه حسنة مالية باعتبار أنها تسمح للمؤّجرين بأن يك

تُدفع ضريبة القيمة المضافة على كل دفعات السداد في التأجير باستثناء تلك المرتبطة بالمعدات المستخدمة في  8

على سبيل المثال، هذا يعني أن دفعات االستئجار على ماكينة خياطة بالنسبة إلى . خط اإلنتاج األساسي للمشروع

لكن إذا قرر منتج المالبس أن يتفّرع بنشاطه إلى منتجات . خاضعة لضريبة القيمة المضافة منتج مالبس ال تكون

أخرى مثل إعداد الخبز، فإن أي معدات مستأجرة تُستخدم في المخبز أو ألي منتجات ثانوية أخرى ستكون 

واحد، فإن هذا  وبما أن معظم المشاريع األصغر تركّز فقط على خط إنتاج. خاضعة لضريبة القيمة المضافة

  . اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة مفيد جداً لقطاع المشاريع األصغر

تُفرض ضريبة القيمة المضافة فقط على جزء من دفعات سداد التأجير، وتحديداً على كل الدفعات األساسية زائد  9

ائدة من قاعدة الضريبة، ولكي تعرف كيف يتم احتساب جزء الف. الجزء من الفائدة الواقع فوق معدل التضخم

في هذه . في المائة 5في المائة وأن معدل التضخم هو  15لنفترض أن معدل الفائدة الذي يدفعه العمالء هو 

  . في المائة 10الحالة، تُفرض ضريبة القيمة المضافة على مبلغ الفائدة المرتبط بمعدل التضخم البالغ 

بالتزامن مع (المائة على المعدات عندما يتم شراؤها في البداية في  3تفرض ضريبة مبيعات بالجملة نسبتها  10

ويتم االنحياز للقروض فقط . عنصر الفائدة في دفعات االستئجار والقرض ، وتُفرض أيضاً على)قرضاستئجار أو 

رض على أي ألن الضريبة تُفرض أيضاً على البيع النهائي للسلعة المؤّجرة بسعر القيمة الباقية، في حين أنها ال تُف

وبصورة عامة، تُعتبر هذه الحسنة ضئيلة في حالة التأجير المالي ألن سعر القيمة الباقية ال . دفعات إلطفاء القرض

  . يشكل، بحسب التعريف، سوى نسبة مئوية صغيرة من سعر المعدات عندما تم شراؤها في بداية عملية التأجير

) من أجل استئجار أو قرض(ي المائة على المعدات لدى شرائها ف 0.8بالجملة بنسبة  الملكّيةتُفرض ضريبة  11

لكنها ال تُفرض على البيع النهائي للسلعة . وتُفرض أيضاً على  عنصر الفائدة في دفعات االستئجار والقرض

  . وبالتالي، فإن الضريبة حيادية بالكامل بالنسبة إلى االستئجارات والقروض. المؤّجرة بسعر القيمة الباقية

هذه ضريبة بلدية، ولكل بلدية معدل ضريبة خاص بها، لكن المعدالت تكون عموماً متدنية جداً وتشكل نحو  12

  . في المائة من إجمالي قيمة األصل 0.1



يكون مسؤوالً عن الضريبة، تماماً ) المستأجر(هذه الضريبة حيادية في المكسيك ألن العميل في التأجير المالي  13

  . اشترى المعدات ومّولها بواسطة قرض كما ولو أن العميل

لكن تُعفى إصدارات االستئجار من هذه .  في المائة على كل إصدارات القروض 1يتم فرض ضريبة نسبتها  14

  . الضريبة

أما . في المائة من القيمة األصلية للقرض 1.5للقروض بحيث تشكل ) أو الطابع(يتم احتساب ضريبة الوثيقة  15

. في المائة من مجموع كل دفعات االستئجار على مر عمر التأجير 1.5ستئجارات، فتُحدد بنسبة بالنسبة إلى اال

وباعتبار أن قاعدة الضرائب تشتمل على فائدة بالنسبة إلى االستئجارات وليس بالنسبة إلى القروض، تنحاز هذه 

  . الضريبة للقروض على حساب االستئجارات

 2اإلطار

  )السطربحسب رقم ( 6ي الجدول المختارة ف األسطرتفسير 

تعني أن يدفع المؤّجر ضريبة األرباح على : لالستئجارات" معتادة"معاملة  –ضريبة األرباح .1

التي تالئم االستئجارات التشغيلية أكثر من االستئجارات (وهذا يعكس الفكرة . هـ –س + ف 

س، ويحق له باعتباره المالك + ف  شهرية هي" إيجار"التي تقول إن المؤّجر يتلقى دفعات ) المالية

تم . باعتبارها كلفة) س+ ف (ويخصم المستأجر كل الدفعات الشهرية ). هـ(أن يهلك السلعة 

وتلخيصها فقط بالنسبة إلى  6شرح االنحرافات عن هذه المعاملة المعتادة في حواشي الجدول 

  .6من الجدول  1 سطرالمؤّجر في ال

. تعني أن يدفع المقرض ضريبة فقط على ف: للقروض" معتادة"معاملة  –ضريبة األرباح . .2

وبما أن المقترض يملك السلعة، يحصل على خصم . هـ باعتبارها كلفة+ يخصم المقترض ف 

في ) بالنسبة إلى المكسيك(تم شرح االنحراف الوحيد عن هذه المعاملة المعتادة ). هـ(اإلهالك 

  . 5، الحاشية 6الجدول 

مثال النموذجي عن ائتمان الضريبة على االستثمار الذي يعمل عبر ضريبة األرباح قد يتمثّل ال. 4

المنشأة (في المائة من المبلغ الذي يتم إنفاقه على سلع االستثمار  10بائتمان ضريبة أرباح يساوي 



والواقع أن ائتمانات الضريبة على االستثمار تكون بطبيعتها . من قبل إحدى الشركات) والمعدات

وهذا ألن . حيادية في العديد من حاالت التأجير للمشاريع األصغر، وهي تنحاز لإلقراض غير

المشاريع األصغر نادراً ما تدفع ضريبة األرباح، وال يمكنها بالتالي أن تستفيد من ائتمان الضريبة 

لكن في بعض . إذا اشترت المعدات أو سلع االستثمار األخرى مباشرةً، وربما بمساعدة قرض

حيان، تدفع مؤسسات التمويل األصغر ضرائب األرباح، وفي هذه الحالة يمكنها الحصول على األ

ويمكن للمستأجرين أن يستفيدوا من ائتمان . الضريبة عبر شراء وتأجير سلعة االستثمار ائتمان

الضريبة على االستثمار الذي تحصل عليه مؤسسة التمويل األصغر في حال قامت مؤسسة 

. غر بتمرير بعض أو كل منافع الضريبة إلى المستأجر في هيئة معدالت فائدة أدنىالتمويل األص

  . وقد تفعل مؤسسة التمويل األصغر ذلك بسبب الضغط التنافسي أو ألسباب أخرى

وتختلف . ضريبة المبيعات بالجملة على إجمالي مبيعات الشركة أو مبيعاتها بالجملة تُفرض.10

ة المضافة ألن ضريبة القيمة المضافة تسمح بالخصومات بالنسبة هذه الضريبة عن ضريبة القيم

  . إلى مدخالت المواد المشتراة، في حين أن ضريبة المبيعات بالجملة ال تسمح بذلك

  

إن معظم أصحاب المشاريع األصغر في أميركا الالتينية يشكلون عمالء غير رسميين، فال يدفعون 

وبناًء عليه، . ح المشروع على المنتجات التي يبيعونهاضريبة القيمة المضافة أو ضريبة أربا

لكن بما أن . يتعلق قسم كبير من تحليلنا  بالعمالء غير الرسميين لمؤسسات التمويل األصغر

بعض مؤسسات التمويل األصغر تقّدم خدماتها بشكل متزايد للمشاريع األصغر من المستوى 

لة العمالء الرسميين لمؤسسات التمويل األصغر األعلى وللمشاريع الصغيرة، نبحث أيضاً في حا

  . 8الذين يدفعون ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح المشروع على المنتجات التي يبيعونها

                                                            

وبالتالي، لن نحلل . في العادة، إذا دفع مشروع ما ضريبة واحدة من هاتين الضريبتين على السلع التي يبيعها، يكون قد دفع الضريبتين 8

  . نما ال يدفع كليهماحالة المشروع شبه الرسمي الذي يدفع ضريبة واحدة من الضريبتين إ



المؤسسات التي تدفع : فضالً عن ذلك، يمكن تقسيم مؤسسات التمويل األصغر إلى مجموعتين

وفي العادة، تنتظم مؤسسات . لضريبةضريبة أرباح المشروع والمؤسسات التي ال تدفع هذه ا

في هيئة تعاونيات، فتدفع  Financierasالتمويل األصغر المجازة كبنوك أو مؤسسات إقراض 

لكن في المقابل، نادراً ما تدفع المنظمات غير الحكومية ضريبة أرباح . بالتالي هذه الضريبة

وفي بعض . ت ال تتوخّى الربحالمشروع ألنها تُعتبر في العادة في القانون الضريبي منظّما

  .   9األحيان إنما ليس دائماً، تُعفى االتحادات االئتمانية من هذه الضريبة

وفي حين ناقش هذا البحث عرضياً االستئجارات التشغيلية، فإن تركيزه تمحور بشكل رئيس حول 

ُيفهم أننا نقصد  وعلى سبيل االصطالح في هذا الفصل، كلما ذكرنا التأجير،. االستئجارات المالية

  . فقط التأجير المالي

أضف إلى ذلك أن هذا التركيز على التأجير المالي يبّسط أيضاً المقارنات الكمية التي نقوم بها، 

باعتبار أننا نفترض أن العميل، في االستئجار أو القرض، يطفئ الكلفة الكاملة للمعدات وليس فقط 

  .ظم االستئجارات التشغيليةجزءاً من هذه الكلفة كما هي الحال في مع

  ملخّص االستنتاجات

يعرض هذا القسم لالستنتاجات األساسية حول تأثير األنظمة الضريبية في الدول الثماني على 

وإن هذه االستنتاجات تعكس التأثير . الرغبة النسبية في القروض مقارنةً باالستئجارات المالية

مضافة، وغيرها من الضرائب على مؤسسات التمويل المختلط لضريبة األرباح، وضريبة القيمة ال

وعندما يتم مزج تأثيرات الضرائب على هذا النحو، . األصغر وعلى عمالئها على حد سواء

يصبح بمقدورنا أن نحكم على العبء الشامل للضرائب بالنسبة إلى مؤسسات التمويل األصغر 

التي تنطوي على العبء ) و قرضاستئجار أ(ونحن نفترض أن آلية التمويل . وعمالئها معاً
                                                            

االئتمانية، ال تدفع  لالتحاداتدولة في أميركا الالتينية مسّجلة في قاعدة بيانات الضرائب الخاصة بالمجلس العالمي  14من أصل  9

، نيكاراغوا، باناما تشيلي، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، هندوراس(االتحادات االئتمانية أي ضرائب أرباح في سبع دول 

، وتدفع كامل ضرائب األرباح في )غواتيماال، بيرو وأوروغواي(، وتدفع ضرائب األرباح بمعدل مخفّض في ثالث دول )وباراغواي

  ). بوليفيا، البرازيل، إكوادور والمكسيك(أربع دول 



الضريبي الشامل األخف هي اآللية األكثر منفعةً لمؤسسة التمويل األصغر ولعمالئها على حد 

وقد يكون من السهل تغيير توزيع هذا العبء بين مؤسسة التمويل األصغر وعمالئها من . سواء

ت، األمر الذي يسمح بتحويل خالل تغيير معدالت الفائدة التي تُفرض على القروض أو االستئجارا

  . األعباء الضريبية إلى العمالء أو بامتصاصها من قبل مؤسسة التمويل األصغر

، نكتشف عندما 10وإذ نلخّص االستنتاجات بالنسبة إلى األوضاع األكثر شيوعاً في الدول الثماني   

ضريبة القيمة مشاريع ال تدفع  – غير رسميةيكون عمالء االستئجارات أو القروض مشاريع  

المضافة أو ضرائب أرباح على المنتجات التي تبيعها، كما هي الحال بالنسبة إلى معظم المشاريع 

أن األنظمة الضريبية في الدول الثماني كلها، باستثناء السلفادور وهندوراس، تتحّيز  –األصغر 

وراس، فإن النظام أما بالنسبة إلى السلفادور وهند. على األقل إلى حد معتدل لعدم التأجير

الضريبي قد يميل إلى التأجير أو اإلقراض بحسب بعض العوامل الموصوفة في النقطتين األولى 

وعندما يكون عمالء القروض أو االستئجارات من المشاريع الرسمية . والثانية أدناه وفي الملحق أ

يميل  - ي تبيعها  مشاريع تدفع ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب أرباح على المنتجات الت -

أما بالنسبة إلى الدول الست . بيرو وإلى اإلقراض في المكسيكالنظام الضريبي إلى التأجير في 

لمدة (األخرى، فالصورة مختلطة إذ يتم االنحياز إلى التأجير في عمليات التمويل لمدة أقصر 

دة ثالث سنوات أو لم(واالنحياز إلى اإلقراض في عمليات التمويل لمدة أطول ) سنتين أو أقل

وقد تم تفصيل هذه االستنتاجات نوعاً ما في النقاط الثالث التالية وتم توسيعها وعرضها ). أكثر

  . كمياً في الملحق أ

في الدول الثماني كلها باستثناء كولومبيا وهندوراس،  غير الرسميةبالنسبة إلى المشاريع  •

ة مقارنةً باإلقراض ألن دفعات ينطوي التأجير المالي على خسارة على مستوى الضريب

التأجير تخضع لضريبة القيمة المضافة في هذه الدول الست، في حين أن دفعات القرض 

                                                            

ء الشراء األصلي للمعدات من بصورة خاصة، ال تأخذ هذه االستنتاجات بعين االعتبار الحالة غير المألوفة إلى حد ما حيث يتم إعفا 10

وحالة مؤسسات التمويل األصغر التي تتمّيز بفائض مزمن في ) يبّين هذه الحاالت 6في الجدول  9السطر (قيمة الضريبة المضافة 

  . يرضريبة القيمة المضافة وتستخدم هذا الفائض لتخفيض أو إبطال أو عكس سيئة التأجير في عدد محدود على األقل من عمليات التأج



وبالنسبة إلى المعدالت الشائعة لضريبة القيمة المضافة ومعدالت . ال تخضع لهذه الضريبة

بح الفعلي نقاط مئوية في الر 4 – 2الفائدة، تعادل هذه السيئة الضريبية  خسارة نحو 

 30على سبيل المثال، إذا كان أحد القروض يحقق ربحاً بنسبة . لمؤسسة التمويل األصغر

 28إلى  26في المائة لمؤسسة التمويل األصغر، فإن التأجير المماثل سيحقق ربحاً بنسبة 

وتشكل السلفادور استثناًء على هذا المستوى في حالة مؤسسات التمويل . في المائة تقريباً

وألن هذه المؤسسات للتمويل األصغر قد تدفع . صغر التي تدفع ضرائب أرباحاأل

ضرائب أكثر أو أقل على عملياتها التأجيرية مقارنةً بقروضها، فإن المفعول الشامل 

أما في بوليفيا، فإن تحّيز . للنظام الضريبي في السلفادور قد يكون مؤيداً أو مضاداً للتأجير

ير، الذي ينجم عن ضريبة القيمة المضافة، يشتد بالنسبة إلى النظام الضريبي ضد التأج

مؤسسات التمويل األصغر التي تدفع ضرائب أرباح، باعتبار أن تحديد األرباح عند 

مستوى مؤسسات التمويل األصغر يكون عموماً أوسع بالنسبة إلى االستئجارات مما هو 

 .عليه بالنسبة إلى القروض

، يكون )كولومبيا وهندوراس(في الدولتين الباقيتين  الرسميةغير بالنسبة إلى المشاريع  •

تأثير النظام الضريبي مضاداً إلى حد ما للتأجير في كولومبيا ومختلطاً في هندوراس حيث 

وفي كولومبيا، يكون تأثير . يتحّيز أحياناً للتأجير وأحياناً أخرى لإلقراض بحسب الوضع

لكن . حيادياً، فال يتحّيز لإلقراض أو للتأجيرضريبة األرباح وضريبة القيمة المضافة 

في المائة في كولومبيا تميل بعض الشيء بكفة الميزان  1.5ضريبة الوثيقة ونسبتها 

وفي هندوراس، يكون تأثير ضريبة القيمة المضافة حيادياً بالنسبة إلى .  لصالح اإلقراض

أما دفعات التأجير . 11ميلكل المعدات المستخدمة في خط اإلنتاج األساسي في مشروع الع

وبالتالي، فإن تأجير . بالنسبة إلى المعدات األخرى كلها، فتخضع لضريبة القيمة المضافة

                                                            

وتكون . قد تشمل المعدات المستخدمة في خط اإلنتاج األساسي ماكينات خياطة بالنسبة إلى منتج المالبس وأفراناً بالنسبة إلى المخبز 11

وبما أن معظم المشاريع األصغر تركز فقط على خط . دفعات التأجير بالنسبة إلى مثل هذه المعدات كلها معفاة من ضريبة القيمة المضافة

  . ج واحد، فإن هذا اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة مفيد جداً بالنسبة إلى قطاع المشاريع األصغرإنتا



هذه المعدات األخرى ينطوي على سيئة معتدلة على مستوى ضريبة القيمة المضافة تعادل 

في كما (نقاط مئوية من الربح الفعلي لمؤسسة التمويل األصغر  4إلى  2خسارة نحو 

وهناك تأثير إضافي بالنسبة إلى مؤسسات التمويل األصغر التي تدفع . 12)النقطة السابقة

يتم االنحياز للتأجير مع إهالك معّجل بحيث تدفع مؤسسات : ضريبة أرباح في هندوراس

التمويل األصغر في العادة ضرائب على األرباح في االستئجارات أقل من تلك التي 

 . تدفعها في القروض

،  يمكن أن ينطوي التأجير المالي أو اإلقراض على الحسنة الرسمية نسبة إلى المشاريعبال •

الضريبية، علماً بأن التأجير ينطوي على الحسنة عندما تكون مدة االستئجار والقرض 

في حين أن اإلقراض ينطوي على الحسنة عندما تكون مدة ) سنتين أو أقل(قصيرة 

لكن دولتي المكسيك وبيرو تشكالن ). نوات أو أكثرثالث س(االستئجار والقرض أطول 

ففي المكسيك، ينطوي التأجير دوماً على سيئة ضريبية مقارنة باإلقراض ألن . استثناًء

ضريبة األرباح تتعامل مع االستئجارات المالية والقروض بالطريقة نفسها، ولكن ضريبة 

يرو، تكون للتأجير حسنة وفي ب. القيمة المضافة تجعل التأجير في موقف عسير أكثر

مقارنة باإلقراض بشكل دائم تقريباً، وفي بعض األحيان تكون هذه الحسنة كبيرة جداً 

باعتبار أن حسنة ضريبة األرباح الكبيرة في التأجير بالنسبة إلى المستأجر تتجاوز على 

بوليفيا، أما في . الدوام وأحياناً تكتسح سيئة التأجير على مستوى ضريبة القيمة المضافة

فقد ال يكون التأجير نافعاً أكثر حتى عندما تكون مدة االستئجار سنتين أو أقل في حال 

كانت مؤسسة التمويل األصغر تدفع ضرائب أرباح، باعتبار أن تحديد األرباح يكون 

عموماً أوسع بالنسبة إلى االستئجارات مما هو عليه بالنسبة إلى القروض، ما يزيد من 

 . لتمويل األصغر على مستوى ضريبة األرباحدفعات مؤسسة ا

                                                            

هذا التصريح صحيح طالما أن ضريبة القيمة المضافة تُفرض على المعدات لدى شرائها، وهو شرط ينطبق على كل التصريحات  12

من المعدات من ضريبة القيمة المضافة لدى شراء المعدات، وفي حال تم  لكن هندوراس تعفي الكثير. الواردة في هذه النقاط الثالث

  . تأجير هذه المعدات إلى عميل يستخدمها خارج خط اإلنتاج األساسي، برزت سيئة خطيرة وليس فقط معتدلة



تجدر اإلشارة إلى أن التحليل الذي تم تلخيصه أعاله يختلف إلى حد بعيد عن اإلعالن الذي نجده 

بانتظام إلى حد ما في المؤلفات حول التأجير، لجهة القول إن التأجير يتمتع بحسنات أكبر على 

ن يتم التصريح به على وجه الخصوص في المستوى الضريبي مقارنةً باإلقراض، وهو إعال

والواقع أن هذا االدعاء ينبثق عن التحليل . الحاالت حيث يشكل عمالء التأجير مشاريع رسمية

الجزئي والمضلل لتأثير ضرائب األرباح، ويتجاهل بالكامل ضريبة القيمة المضافة، التي تتحّيز 

تحليل الجزئي لضرائب األرباح، فمبني أما ال. في غالب األحيان لإلقراض على حساب التأجير

الدفعات (على واقع أن المستأجرين في بعض الدول يستطيعون خصم كامل دفعات االستئجار 

من دخلهم الخاضع للضريبة، في حين ال ) الشهرية" اإليجار"األساسية والفائدة، أي كامل دفعات 

أضف إلى ذلك أن المؤّجرين . يمكن للمقترضين إال أن يخصموا جزء الفائدة من دفعات القرض

يستطيعون خصم إهالك المعدات من دخلهم الخاضع ) باعتبارهم مالكي المعدات المؤّجرة(

لكن هذا التحليل مضلل ألنه يتجاهل . للضريبة، في حين ال يستطيع المقرضون أن يقوموا بالمثل

في المقابل خصم واقع أن المقترضين ال يستطيعون خصم الدفعات األساسية إنما يستطيعون 

فضالً عن ذلك، وفي حين يمكن للمؤّجرين أن ). باعتبار أنهم مالكي المعدات(إهالك المعدات 

يخصموا إهالك المعدات، يجدر بهم في العادة أن يضيفوا كل الدفعات األساسية التي تلقوها من 

" اإليجار"مل أي أنه يجدر بهم دفع الضرائب على كا(المستأجرين إلى دخلهم الخاضع للضريبة 

وبالتالي، فإن تأثير ضرائب ). الدفعات األساسية زائد الفائدة –الشهري الذي يحصلون عليه 

. األرباح على الخيار بين القرض واالستئجار ال يتجلى على الفور، وال يتحّيز بالضرورة للتأجير

بة األرباح وإن المحلق أ يعرض تحليالً شامالً أكبر لتأثير ضريبة القيمة المضافة وضري

والضرائب األخرى على الخيار بين القرض واالستئجار، وهو يتعلق بالعمالء من المشاريع غير 

  . الرسمية والمشاريع الرسمية األكبر حجماً على حد سواء

  أفضل التطبيقات في مؤسسات التمويل األصغر .5

ات الكبرى أو إن الكثير مما كُتب عن أفضل التطبيقات في التأجير يستهدف التأجير للشرك

في المقابل، لم ُيكتب سوى القليل عن كيفية القيام بالتأجير . للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم



المالي، وال سّيما ألصحاب المشاريع األصغر السائدة، أي أصحاب المشاريع األصغر الذين 

. لشراء المعّدات دوالر أميركي 2500دوالراً أميركياً و 50يحتاجون تقريباً إلى مبلغ يتراوح بين 

وما يثير االستغراب إلى حد ما هو أن القليل أيضاً كُتب عن كيفية إقراض المعدات للمجموعة 

وال بد من اإلشارة إلى أن العديد من التطبيقات التي يمكن استخدامها لتمويل . المستهدفة نفسها

دو مختلفاً جداً عن المعدات، من خالل التأجير واإلقراض، في المشاريع األصغر السائدة، يب

يحاول هذا الفصل . التطبيقات المقترحة بالنسبة إلى المشاريع الكبرى والصغيرة ومتوسطة الحجم

تلبية الحاجة إلى معلومات في هذا المجال، ويهدف إلى إبعاد القارئ عن التطبيقات غير المالئمة 

  . توسطة الحجمالمبنية على مؤلّفات تختص بالتأجير للمشاريع الكبرى والصغيرة وم

ويقّدم هذا الفصل مجموعة من التوصيات في ما يتعلق بأفضل التطبيقات في برامج قروض 

ونورد في ما يلي بعض النقاط . واستئجارات المعدات التي توفّرها مؤسسات التمويل األصغر

  : الرئيسة

ا إن مؤسسات التمويل األصغر التي توفّر قروضاً أو استئجارات متوسطة األجل  له •

مواعيد استحقاق، على سبيل مثال من سنتين إلى خمس سنوات، تحتاج إلى االهتمام 

بإدارة األصول والخصوم، وهي أداة تستخدمها المؤسسات المالية لضبط ثالثة أنواع من 

وتعني . مخاطر معدالت الفائدة، ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت األجنبية: المخاطر

الت األجنبية خطر أن تتكّبد مؤسسة التمويل األصغر خسائر مخاطر معدالت الفائدة والعم

أما مخاطر السيولة، . عندما تتغير معدالت الفائدة ومعدالت سعر صرف العمالت األجنبية

فتعني خطر أال تمتلك مؤسسة التمويل األصغر أصوالً قصيرة األجل كافية لتغطية 

ط مؤسسات التمويل ولكي تضب. خصومها قصيرة األجل في أي وقت من األوقات

األصغر مخاطر معدالت الفائدة ومخاطر السيولة، يجدر بها أن توفّق بين قيمة األصول 

ولكي تضبط مخاطر العمالت . في كل من الفواصل الزمنية المحّددة المستحقة الخصومو

األجنبية، يجدر بها أن تقرض أو تّؤجر بالعملة المحلية للعمالء الذين ينتجون مخرجات 

ابلة للتداول، وأن تقرض أو تؤّجر بالعملة األجنبية للعمالء الذين ينتجون مخرجات غير ق



وينبغي بالتالي التوفيق بين العملة المعتمدة في خصوم مؤسسة التمويل . قابلة للتداول

 . االستئجارات الناتجة/األصغر وبين محفظة القروض

الالتينية تقّدم لعمالء جدد تماماً  إن العديد من مؤسسات التمويل األصغر الرائدة في أميركا •

لكن مثل هذا التطبيق . استئجارات وعقود معدات متوسطة األجل على نحو آمن ومربح

يتعارض مع استخدام نظام القرض التصاعدي الذي له تاريخ طويل في مجال التمويل 

ويناقش هذا الفصل كيف يمكن إقراض وتأجير المعدات لعمالء جدد تماماً . األصغر

طريقة حذرة من خالل التطبيق المالئم ألربعة معايير أساسية ضامنة واستخدام النموذج ب

 . المصرفي للعالقات

خالفاً لما جاء في معظم المؤلفات حول التأجير، يجدر بمؤسسات التمويل األصغر، التي  •

جارات المعدات، أن تصّر عموماً على أن يوفّر العمالء ئتقّدم خدمات  قروض أو است

 . أو أن يرهنوا ضمانات أخرى غير المعدات/ة أولى هامة من أجل شراء المعدات ودفع

ينبغي أن يتم تحديد مدة قرض أو تأجير المعدات عبر الموازنة بين منفعة المقدرة األكبر  •

بالنسبة إلى العمالء في العمليات األطول أجالً، وبين المنفعة التي تتحقق لمؤسسات 

مخاطر االئتمان ومشاكل إدارة األصول والخصوم المرتبطة  التمويل األصغر لجهة خفض

 .  بالعمليات األقصر أجالً

بينما حددت تقريباً  كل مؤسسات التمويل األصغر الخمس والعشرين التي أجرينا مسحاً  •

لها  معدالت الفائدة نفسها لقروض المعدات وقروض رأس المال العامل التي تقّدمها، 

والتكاليف ضرورة أن تكون معدالت الفائدة على قروض  تفترض اعتبارات المخاطر

ويبدو أن قروض رأس المال العامل وقروض المعدات . أقل) واالستئجارات(المعدات 

لكن أجل قروض . تنطوي على المخاطر نفسها في العديد من مؤسسات التمويل األصغر

 . منية أطولالمعدات األطول بكثير يسمح بتوزيع تكاليف هذه القروض على فترة ز



غالباً ما تفترض المؤلفات حول التأجير أن المؤجرين يحّدون أنفسهم بتمويل المعدات التي  •

تكون لها قيمة جيدة في سوق السلع المستعملة والتي يعرفها جيداً الموظفون المسؤولون 

لكن هذه الحدود قد ال تكون مهمة جداً بالنسبة إلى مؤسسات التمويل . عن التأجير لديهم

األصغر التي تقدم خدمات إقراض المعدات أو التأجير المالي ألصحاب المشاريع األصغر 

بالنسبة إلى هؤالء العمالء، يمكن لمؤسسات التمويل األصغر أن تمّول تقريباً أي . السائدة

 . معدات يطلبها العميل، بما في ذلك المعدات المستعملة

المعدات، يمكن استخدام عملية البيع وفيما يشكل التأجير طريقة للحصول على تمويل  •

. وإعادة االستئجار من أجل تزويد أصحاب المشاريع األصغر بتمويل رأس المال العامل

لكن ينبغي التنّبه إلى بعض المسائل المرتبطة بالضرائب والتثمين التي تنشأ عن البيع 

جار يتمثل بواقع أن وهناك حد آخر مقّيد في عملية البيع وإعادة االستئ. وإعادة االستئجار

ويفضل . المعدات هذه العملية ال تمنح مؤسسة التمويل األصغر سوى حصة في ملكية

العديد من مؤسسات التمويل األصغر عوضاً عن ذلك أن يضمن قروض رأس المال 

 . العامل التي يوفّرها من خالل سلع منزلية يمكن بيعها بسهولة أكبر

صغر الخمس والعشرين التي أجرينا مسحاً لها تعتمد إّن تقريباً كل مؤسسات التمويل األ •

وهذا . طريقة الدفعات الشهرية بالنسبة إلى القروض الفردية للمعدات ولرأس المال العامل

يشكل تحوالً عن الطريقة التي كانت تعتمدها في الماضي بعض هذه المؤسسات للتمويل 

الدفعات الشهرية توفّر تكاليف ف. األصغر، والمبنية على دفعات أسبوعية أو نصف شهرية

العملية بالنسبة إلى العمالء ومؤسسات التمويل األصغر على حد سواء، وهو أمر قد يكون 

مفيداً على وجه الخصوص لمؤسسات التمويل األصغر التي تعمل في أسواق تنافسية 

روف، لكن الدفعات التي تُسدد بوتيرة أكبر قد تبقى مفيدة في بعض الظ. للتمويل األصغر

كما على سبيل المثال في حال العمالء غير المنضبطين في سداد الدفعات الشهرية، وفي 

حال مؤسسات التمويل األصغر التي لم تبنِ بعد لنفسها سمعة متينة على مستوى االنضباط 

 . في جمع القروض



قد تكون مفيدة  –إن خطط السداد المرنة، التي تتمّيز بدفعات تختلف من حيث الحجم  •

ويمكن لمثل هذه الخطط أن . النسبة إلى العمالء الذين يتفاوت دخلهم من موسم إلى آخرب

تعزز قدرة هؤالء العمالء على االقتراض، فتزيد بالتالي مداخليهم وتخفض في الوقت 

 . نفسها مخاطر التعثّر في الدفع

إن معظم قروض واستئجارات المعدات تُعطى، وينبغي أن تُعطى، لألفراد وليس  •

لمجموعات المتضامنة، وذلك ألسباب تتعلق بالطلب، وأيضاً في حالة القروض، ألسباب ل

ففي ما يتعلق بالطلب، ال يرغب أعضاء المجموعات في تحّمل مخاطر . تتعلق بالعرض

أو الحجم األكبر للقرض أو االستئجار، التي ترتبط /و األطولالتعرض المتزايد لألجل 

مستوى العرض، ولدى تجاوز حجم معّين للقرض، ال وعلى . عموماً بتمويل المعدات

. يكتفي العديد من مؤسسات التمويل األصغر بالضمانات التي تقدمها المجموعة المتضامنة

على سبيل المثال، قد تطلب مؤسسات التمويل األصغر ضمانات مادية تكون قيمتها 

 . متناسبة مع حجم القرض الفردي للمعدات

لمعدات مسائل تتجاوز تلك التي تثيرها قروض رأس المال ا استئجاراتتثير قروض و •

العامل على مستوى التأمين على المسؤولّية، والتأمين ضد مخاطر متعددة، وضرائب 

 . وينبغي أن تُعالج هذه المسائل في برامج تمويل المعدات. الملكّية

لنوع نفسه إن مؤسسات التمويل األصغر التي تقدم عدة قروض أو عقود استئجارات على ا •

، قد تتمتع بمقدرة كافية للمساومة تسمح )ماكينات الخياطة مثالً(من المعدات في كل سنة 

لها بالتفاوض مع تاجر معدات واحد أو أكثر على األسعار المخفّضة، والكفاالت الممّددة، 

وقد تجد هذه المؤسسات للتمويل األصغر أن .  والخدمة اإلضافية، وغير ذلك من المنافع

ليف اإلعداد والتكاليف التشغيلية الضرورية لترتيب مثل هذه البرامج للتخفيضات مع تكا

 . التاجر تستحق العناء



في خالل السنوات األخيرة، عمدت بعض مؤسسات التمويل األصغر إلى توسيع قاعدة  •

العمالء لديها لتشمل المشاريع األصغر من المستوى األعلى والمشاريع الصغيرة، وهي 

وقد تجد مؤسسات التمويل األصغر . الء العمالء بمعدات باهظة الكلفة إلى حد ماتمّول هؤ

السوق قبل الموافقة على إقراض أو تأجير مثل  إجراء تثمين على أساسهذه أنه من المفيد 

هذه السلع، خصوصاً عندما تعتمد مؤسسة التمويل األصغر على المعدات لتكون هي 

 .  الضمانات

  ومإدارة األصول والخص

لها مواعيد  -إن مؤسسات التمويل األصغر التي توفّر قروضاً أو استئجارات متوسطة األجل 

تحتاج إلى االهتمام بإدارة األصول  –استحقاق، على سبيل مثال من سنتين إلى خمس سنوات 

وتشكل إدارة األصول . والخصوم، التي تُعرف في بعض األحيان بالتوفيق بين األصول والخصوم

مخاطر معدالت : أداة تستخدمها المؤسسات المالية لمواجهة ثالثة أنواع من المخاطر والخصوم

وتعني مخاطر معدالت الفائدة والعمالت . الفائدة، ومخاطر السيولة، ومخاطر العمالت األجنبية

األجنبية خطر أن تتكّبد مؤسسة التمويل األصغر خسائر عندما تتغير معدالت الفائدة ومعدالت 

أما مخاطر السيولة، فتعني خطر أال تمتلك مؤسسة التمويل . العمالت األجنبيةسعر صرف 

.  األصغر أصوالً قصيرة األجل كافية لتغطية خصومها قصيرة األجل في أي وقت من األوقات

وعلى الرغم من أن إدارة األصول والخصوم تشكل موضوعاً شاسعاً كُتب عنه الكثير، سيقتصر 

قاط األساسية، مع التركيز بشكل خاص على مؤسسات التمويل األصغر نقاشنا هنا على بعض الن

أما النتائج األساسية التي توصلنا إليها، فهي أن ضبط مخاطر . وتمويل المعدات متوسط األجل

معدالت الفائدة ومخاطر السيولة يفرض على مؤسسات التمويل األصغر أن توفّق بين قيمة 

ولكي تضبط مؤسسات . ن الفواصل الزمنية المحّددةاألصول والخصوم المستحقة  في كل م

التمويل األصغر مخاطر العمالت األجنبية، يجدر بها أن تقرض أو تّؤجر بالعملة المحلية للعمالء 

الذين ينتجون مخرجات غير قابلة للتداول، وأن تقرض أو تؤّجر بالعملة األجنبية للعمالء الذين 



ي بالتالي التوفيق بين العملة المعتمدة في خصوم مؤسسة وينبغ. ينتجون مخرجات قابلة للتداول

  . االستئجارات الناتجة/التمويل األصغر وبين محفظة القروض

  مخاطر معدالت الفائدة ومخاطر السيولة

تطرأ هذه المخاطر عندما يكون ألصول وخصوم مؤسسة التمويل األصغر مواعيد استحقاق 

سسة تمويل أصغر تقّدم في خالل مدة قصيرة عدداً لنفترض على سبيل التبسيط أن مؤ. مختلفة

في المائة، وأنها  35المعدات لمدة أربع سنوات وبمعدل فائدة ) أو استئجارات(كبيراً من قروض 

ولنفترض أيضاً . في المائة 12تمّول هذه القروض كلها بقرض مصرفي لمدة سنتين بمعدل فائدة 

 التشغيليةفي المائة لتغطي تكاليفها  18سبته أن مؤسسة التمويل األصغر تحتاج إلى هامش ن

بالتالي، يبدو أن مؤسسة التمويل األصغر تحقق ربحاً جيداً من . والخسائر المتوقعة في القروض

لكن ماذا سيحدث في حال %).  18 -%  12 -%  35(=في المائة  5هذه القروض نسبته 

مرحلة تضخم تسببت بزيادة في دخلت البالد، في غضون سنتين، في مرحلة تضييق المال أو 

في المائة؟ عندما  22في المائة إلى  12نقاط مئوية، أي من  10معدالت القرض المصرفي بنسبة 

تذهب مؤسسة التمويل األصغر لتجديد قرضها المصرفي المحدد أجله بسنتين، سيتحّول ربحها 

على مخاطر معدالت الفائدة، أي وهذا مثاٌل . في المائة 5في المائة إلى خسارة نسبتها  5المقّدر بـ

واألسوأ . على خطر أن تؤثّر التغييرات في معدالت الفائدة في السوق على ربحية المؤسسة المالية

. من ذلك احتمال أال يقبل البنك بعد مرور سنتين تجديد القرض لمؤسسة التمويل األصغر

بالنسبة إلى مؤسسة التمويل وبالتالي، فإن مخاطر السيولة هذه قد تتسبب بأزمة سيولة خطيرة 

األصغر ألنها ستعجز في خالل السنتين األخيرتين عن تمويل قروض المعدات التي منحتها لمدة 

ويمكن لحاالت عدم تجديد القروض أن تحدث في فترات تضييق المال أو الركود . سنوات 4

غالب األحيان وال  االقتصادي، ألن البنوك، في مثل هذه الفترات على سبيل المثال، تتراجع في

أو قد يحدث بكل بساطة، بعد مرور السنتين . تمّول سوى عمالئها األكبر حجماً واألكثر ربحيةً

األصليتين، أن يعتبر البنك أن مؤسسة التمويل األصغر لم تعد جديرة باالئتمان، فيرفض بالتالي 

  . االستمرار في تمويلها



كالً من خطر معدالت الفائدة وخطر السيولة في كان يمكن لمؤسسة التمويل األصغر أن تتفادى 

) قروض المعدات التي منحتها للعمالء(المثال السابق لو أنها وفقت بين موعد استحقاق أصولها 

بمعنى آخر، لو كان موعد استحقاق األصول ). القرض المصرفي(وموعد استحقاق خصومها 

المثال، لما تعّرضت مؤسسة التمويل على سبيل ) أو سنتين(والخصوم هو نفسه، أي أربع سنوات 

بصورة عامة، ما تحتاج مؤسسة التمويل األصغر إلى فعله هو أوالً تحديد . األصغر لهذه المخاطر

< : على الشكل التالي مثالً) تُسّمى أحياناً الوحدات الزمنية للجدولة(مجموعة من الفواصل الزمنية 

>  سنوات، و  5 – 4سنوات،  4 – 3وات،  سن 3 – 2سنة ،  2 – 1شهراً،   12 – 3، أشهر 3

بعد ذلك، تتم جدولة كل األصول والخصوم في واحدة من الفواصل الزمنية بحسب . 5سنوات 

والهدف من ذلك هو التوفيق بين قيمة األصول والخصوم المستحقة في كل . موعد استحقاقها

يكفي أن يكون المعدل ، ال )34. ، صCarter )1996وخالفاً لما يقوله كارتر . فاصل زمني

للمعدل الوسطي المرّجح لموعد ) أو متجاوزاً(الوسطي المرّجح لموعد استحقاق الخصوم مطابقاً 

سسة تمويل أصغر تمنح عدداً كبيراً من ولكي نعرف السبب، لنفترض أن مؤ. استحقاق األصول

 8سنوات، وتمّول هذه القروض بقرضين مصرفيين لمدة سنتين ولمدة  5قروض المعدات لمدة 

في هذه الحالة يكون المعدل الوسطي لموعد استحقاق األصول والخصوم . سنوات على حد سواء

لكن مؤسسة . الوسطيعلى حد سواء خمس سنوات، وبالتالي هناك توازن على مستوى المعدل 

التمويل األصغر ستظل تواجه مخاطر جدية على مستوى السيولة ومعدالت الفائدة، وهو ما يمكننا 

أن نالحظه بسهولة إذا افترضنا أن معدالت الفوائد لدى البنك ارتفعت بحدة في خالل سنتين أو أن 

  . البنك رفض آنذاك أن يجدد لمؤسسة التمويل األصغر قرضاً السنتين

ال بد من أن نذكر تحذيرين بالنسبة إلى القاعدة التي تفرض على مؤسسات التمويل األصغر و

والتحذير األول هو أنه يتم . التوفيق بين مبلغ األصول والخصوم في كل وحدة زمنية للجدولة

أيضاً تفادي مخاطر معدالت الفائدة والسيولة عندما يكون استحقاق دفع الخصوم أطول من 

األصول التي تمّولها، بحيث يكون باإلمكان دفع الخصوم مسبقاً من دون غرامة  استحقاق دفع

ولكي نفهم هذا األمر، لنفترض أن مؤسسة التمويل األصغر تمنح عمالءها قروض معدات . كبيرة

إذا انخفضت معدالت الفائدة إلى . مدتها سنتين وتستخدم لذلك أمواالً تقترضها لمدة ثالث سنوات



يحين موعد استحقاق قروض المعدات بعد سنتين، قد ترغب مؤسسة التمويل  حد كبير عندما

األصغر بأن تدفع مسبقاً القرض الذي اقترضته لمدة ثالث سنوات وأن تحصل على تمويل أقل 

وطالما كان بمقدورها أن تفعل ذلك بكلفة متدنية أو من دون أي كلفة، لن تواجه خطر . كلفة

الخصوم التي يكون استحقاق دفعها أطول من استحقاق دفع األصول معدالت الفائدة إذا استخدمت 

أما التحذير الثاني، فهو أن مؤسسات التمويل األصغر قد ترغب في غالب األحيان . التي تمّولها

وهذا ألن . في استخدام الخصوم التي يكون أجلها أقصر نوعاً ما من أجل األصول التي تمّولها

كلفة عندما يقصر أجلها، بحيث يمكن لمؤسسة التمويل األصغر أن  الخصوم تصبح في العادة أدنى

تقبل بمقدار ما من مخاطر معدالت الفائدة والسيولة في مقابل توفير التكاليف، وال سّيما إذا كانت 

التمويل في مؤسسة التمويل األصغر  إستراتيجيةفالغاية من . التكاليف التي سيتم توفيرها مرتفعة

التمويل األصغر مربحة قدر اإلمكان وتحافظ في الوقت نفسها على  هي أن تكون مؤسسة

وال ضرورة لمحاولة إزالة هذه . مستويات مقبولة من مخاطر  معدالت الفائدة ومخاطر السيولة

  . المخاطر بالكامل

كيف يمكن لمؤسسة تمويل أصغر تتكّون محفظتها من قروض معدات تتراوح مّدتها بين سنتين 

تمّول هذه المحفظة بحيث تتفادى مخاطر معدالت الفائدة والسيولة أو تخفض وخمس سنوات أن 

هذه المخاطر إلى مستوى مقبول؟ الواقع أنه يمكن للعديد من مؤسسات التمويل األصغر، 

. وخصوصاً المنظمات غير الحكومية، أن تزيل هذه المخاطر بسهولة، وذلك باستخدام رأس مالها

ر منه من أسهم مالية مدفوعة وأرباح محتجزة ومنح، وكلها ال تخضع فرأس المال يتكّون بقسم كبي

وبالتالي، يمكن استخدام هذه األموال كلها في قروض متوسطة أو حتى . لموعد استحقاق ثابت

وإن العديد من مؤسسات التمويل . طويلة األجل بعيداً عن مخاطر معدالت الفائدة والسيولة

، كما يمكننا أن نالحظ، على سبيل المثال، من بيانات األصغر يمتلك رأس مال كبيراً جداً

المتعلقة بثالثين مؤسسة تمويل أصغر  2002يونيو /المالية في حزيران  Microrateمايكرورايت

فالمنظمات الحكومية الثمانية عشر المدرجة في قاعدة البيانات هذه تمتلك . في أميركا الالتينية

المائة من مجموع أصولها، وهي نسبة ُيفترض أن في  41.4رأس مال يشكل كمعدل وسطي 

تكون كافية في معظم الحاالت لتمويل كافة األصول الطويلة ومتوسطة األجل بسهولة، مثل 



أما ). المنشآت والمعدات(قروض واستئجارات المعدات، وقروض اإلسكان، واألصول الثابتة 

وكلها تأخذ ودائع، فتبلغ النسبة  مؤسسة، 12مؤسسات التمويل األصغر الرسمية، البالغ عددها 

في المائة، علماً بأن أدنى قيمة لهذه النسبة هي  13.7الوسطية لرأس مالها إلى مجموع أصولها 

في المائة  20.9في المكسيك، وأعلى قيمة هي  Fincomúnفي المائة بالنسبة إلى فينكومون  7.1

وربما ال يمتلك بعض هذه . لسلفادورفي ا Financiera Calpiáبالنسبة إلى فينانسييرا كالبيا 

المؤسسات الرسمية للتمويل األصغر رأس مالٍ كافياً يتوافق مع كل أصولها الطويلة ومتوسطة 

  . األجل

إن مؤسسات التمويل األصغر التي ال تملك رأس مالٍ كافياً يتوافق مع كل أصولها الطويلة 

معدالت الفائدة والسيولة فقط باستخدام  ومتوسطة األجل، وال تستطيع بالتالي أن تتفادى مخاطر

وهناك إمكانيات عدة في حالة . رأس المال، تحتاج إلى إيجاد مصادر إضافية مالئمة للتمويل

  : تمويل برامج إقراض وتأجير المعدات

زيادة رأس المال عبر إصدار األسهم، أو الحصول على المنح، أو كسب األرباح  .1

  .ورسملتها

أو إصدار شهادات إيداع متوسطة األجل  –طة األجل من لحصول على قروض متوسا .2

  . البنوك المحلية، أو الصناديق التقاعدية، أو شركات التأمين –لدى 

  . إصدار السندات، وخصوصاً في السوق الداخلية .3

  . االقتراض من الخارج، وخصوصاً من مانحين ومستثمرين مهتمين بالشأن االجتماعي .4

  . ات التوفير إذا كانت موجودةاستخدام نسبة ثابتة من حساب .5

إن مؤسسات التمويل األصغر التي تمّول قروض المعدات متوسطة األجل لديها من خالل قروض 

أجل استحقاق مماثل، وهي تكون إذاً قد تغلّبت فعلياً على ) الخيار الثاني(بنكية أو شهادات إيداع 

ن كما أشرنا في المثال المذكور لك. مخاطر معدالت الفائدة ومخاطر السيولة الموصوفة أعاله



، قد ال تكون البنوك دوماً هي مصدر األموال )Carter )1996أعاله، وكما جاء لدى كارتر 

األكثر موثوقية الذي ينبغي أن تتكل عليه مؤسسة التمويل األصغر في البرنامج الدائم لتمويل 

كود االقتصادي، قد تتراجع عن وهذا ألن البنوك، في أوقات تضييق المال أو الر. المعدات لديها

إقراض عمالئها األصغر حجماً أو الهامشيين، وربما يشمل هؤالء عمالءها من مؤسسات التمويل 

وفي هذه الحالة، قد تجد مؤسسة التمويل األصغر أنها ال تملك أي وسيلة لالستمرار في . األصغر

عدداً من الحاالت ) Carter )1996ويذكر كارتر . ستئجارات جديدة للمعداتامنح قروض أو 

المشابهة التي طرأت في شركات تأجير، فتسببت بوقف برامج التأجير لديها فعلياً وبإفالس 

وقد يكون الحل الممكن بالنسبة إلى مؤسسات التمويل األصغر االقتراض من بنك . المؤسسات

نفسها، فال يميل  مساهم بحصة كبيرة في مؤسسة التمويل األصغر أو ينتمي إلى المجموعة المالية

  .  كثيراً إلى اتخاذ إجراءات تضر بمؤسسة التمويل األصغر

وهناك مصادر أخرى لتمويل برامج إقراض وتأجير المعدات لدى مؤسسات التمويل األصغر، 

وبما أن . مثل االقتراض من الصناديق التقاعدية وشركات التأمين، أو من خالل سوق السندات

ت التأمين تحصل على األموال لفترات طويلة من الزمن، هي تسعى الصناديق التقاعدية وشركا

وقد عمدت أربع مؤسسات للتمويل . في غالب األحيان إلى تقديم قروض طويلة ومتوسطة األجل

في  Finaméricaفي بوليفيا، فيناميريكا  Banco Solبانكو سول (األصغر في أميركا الالتينية 

إلى ) في المكسيك Compartamosو، وكومبارتاموس في بير Mibancoكولومبيا، ميبانكو 

جانسون (إصدار سندات تراوحت قيمتها بين مليون وعشرة ماليين دوالر أميركي في كل إصدار 

Jansson ،2003 .( والواقع أن التكاليف الثابتة الكبيرة إلصدار السندات تجعل المبالغ األصغر

مويل األصغر أن تتمتع بمستوى عالٍ من معايير كذلك ُيفترض بمؤسسة الت. غير مجدية اقتصادياً

الشفافية والسالمة المالية، األمر الذي يجعل استخدام إصدارات السندات يقتصر فقط على أفضل 

  . مؤسسات التمويل األصغر

وقد يشكل االقتراض من الخارج من مانحين أو مستثمرين معنيين بالشأن االجتماعي خياراً جذاباً 

لكن هذا األمر قد يؤدي إلى مخاطر عدم . ديد من مؤسسات التمويل األصغربالنسبة إلى الع



الدوالر أو اليورو (المالءمة في العملة في حال كانت األموال التي يتم اقتراضها بالعملة األجنبية 

وكانت، كما هي الحال غالباً، قروض المعدات التي تقدمها مؤسسة التمويل األصغر بالعملة ) مثالً

وستتم مناقشة هذا الخطر في . أو كانت تُعطى إلى عمالء ينتجون سلعاً غير قابلة للتداول المحلية،

  . ما يلي

أما استخدام نسبة ثابتة من حسابات التوفير لتمويل برامج إقراض وتأجير المعدات، فقد يساعد في 

معدالت  غالب األحيان على إزالة مخاطر السيولة، لكنه في المقابل ال يخفض أو يزيل مخاطر

الفائدة إال إذا كانت قروض واستئجارات المعدات التي تمّولها حسابات التوفير تُعطى بمعدالت 

فاالتحادات . ه الحالة يكون الثمن ظهور بعض مخاطر االئتمان المتزايدة  فائدة متغّيرة، وفي هذ

ات توفير عدد االئتمانية ومؤسسات التمويل األصغر األخرى التي تحّرك مبلغاً كبيراً من حساب

في المائة  25(كبير من المودعين األصغر حجماً تجد في غالب األحيان أن نسبة كبيرة نوعاً ما 

من هذه األموال تبقى مستقرة جداً، حتى وإن كان يحق للمودعين أن يسحبوا أموالهم في ) أو أكثر

مويل أصغر بسبب والواقع أن العديد من المودعين األصغر حجماً يستعينون بمؤسسة ت. أي وقت

موقعها المالئم أو الحجم األدنى لإليداع، وال يميلون إلى سحب كل مّدخراتهم إال إذا تخّوفوا من 

وفي مثل هذه الحاالت، . أن تفلس مؤسسة التمويل األصغر، األمر الذي يعّرض ودائعهم للخطر

وسطة األجل يمكن لمؤسسات التمويل األصغر أن توفّق بين قروض واستئجارات المعدات مت

والنسبة الثابتة من ودائع التوفير، فال تتعرض لمخاطر السيولة أو تتعرض لها بدرجة طفيفة، 

  . شرط أن تبقى مؤسسة التمويل األصغر سليمة مالياً

لكن ماذا عن مخاطر معدالت الفائدة؟ إذا كانت مؤسسة التمويل األصغر تتوقع أن يكون لديها 

يك الودائع، فيجدر بها أن تحرص على تغيير معدالت فائدة اإليداع برنامجاً سليماً ومتيناً لتحر

على سبيل المثال، إذا . لديها بحيث تتوافق مع أي تغييرات في معدالت فائدة اإليداع في السوق

ارتفعت معدالت فائدة اإليداع في السوق، ينبغي أن ترتفع أيضاً معدالت الفائدة التي تدفعها 

لى ودائعها الخاصة، وبالتالي ينبغي أن ترتفع معدالت الفائدة التي مؤسسة التمويل األصغر ع

تفرضها مؤسسة التمويل األصغر على القروض واالستئجارات متوسطة األجل التي تمّولها هذه 



وهذا يعني أن مؤسسات التمويل األصغر التي تفرض معدالت فائدة ثابتة على القروض . الودائع

تعّرض نفسها لمخاطر معدالت الفائدة؛ ) كما تفعل في العادة(ديها واالستئجارات متوسطة األجل ل

 استئجاراتفإذا ارتفعت معدالت الفائدة على اإليداع، فيما بقيت معدالت الفائدة على قروض و

  . المعدات ثابتة حتى انتهاء أجلها، قد تتكّبد مؤسسة التمويل األصغر خسائر فادحة

الفائدة هذه، يمكن لمؤسسة التمويل األصغر أن تفرض  ومن أجل خفض أو إزالة مخاطر معدالت

المعدات لديها، بحيث يرتفع معدل الفائدة على ) واستئجارات(معدل فائدة متغيراً على قروض 

قرض المعدات أو ينخفض تماشياً مع معدالت الفائدة على اإليداع التي تدفعها مؤسسة التمويل 

كن معدالت الفائدة المتغّيرة على القروض قد ال ل. األصغر على مر فترة سداد قرض المعدات

تلقى استحساناً لدى العمالء بسبب المخاطر اإلضافية التي سيضطر العمالء إلى تحّملها باعتبار أن 

. معدالت الفائدة األعلى ستُترجم، على سبيل المثال، دفعات شهرية أكبر، أو أجالً أطول للقرض

ولية التي يتم فرضها على القروض المصحوبة بمعدالت فائدة ومن خالل تحديد معدالت الفائدة األ

متغيرة، بحيث تبقى أدنى من تلك التي تُفرض على القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة، وأيضاً 

عبر تحديد سقف للزيادة في معدالت الفائدة على مر عمر القرض المصحوب بمعدل فائدة متغّير، 

تخفض مخاطر العمالء وتتغلب على جزء من مقاومة  يمكن لمؤسسات التمويل األصغر أن

لكن تحديد سقف الزيادة في معدالت الفائدة على القروض ُيرجع بعضاً من مخاطر . العمالء

فضالً عن ذلك، وفي حين أن فرض معدالت فائدة . معدالت الفائدة إلى مؤسسة التمويل األصغر

يزيل مخاطر معدالت الفائدة بالنسبة إلى المعدات قد يخفض أو  استئجاراتمتغّيرة على قروض و

مؤسسة التمويل األصغر، فإن هذا األمر قد يؤدي إلى مخاطر ائتمان إضافية باعتبار أنه في حال 

ارتفعت معدالت الفائدة على القروض، يمكننا أن نتوقع ارتفاعاً في معدالت تعثر العمالء في الدفع 

  . بسبب ضغط أعباء السداد األكبر حجماً

  طر العمالت األجنبيةمخا

من أجل تمويل قروض ) الدوالر مثالً(إن مؤسسات التمويل األصغر التي تقترض بعملة أجنبية 

تتحمل خطر أن يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى زيادة كبيرة ) البيزو مثالً(معدات بالعملة المحلية 



ل، قد ينمو دين قيمته على سبيل المثا. بالعملة المحلية في حجم دين مؤسسة التمويل األصغر

مليون بيزو إذا تغير سعر صرف البيزو نسبة  20ماليين بيزو إلى  10مليون دوالر أميركي من 

وسيكون من األصعب على مؤسسة التمويل األصغر أن تخدم . 20:1إلى  10:1إلى الدوالر من 

  . يس بالبيزومثل هذا الدين وتسدده في حال كانت مداخيل المؤسسة ومداخيل عمالئها بشكل رئ

ويعتقد البعض بأنه في سبيل تفادي مخاطر العمالت األجنبية، تحتاج المؤسسات المالية، مثل 

على سبيل . مؤسسات التمويل األصغر، فقط إلى التوفيق بين عملة أصولها وعملة خصومها

ما  المثال، قد يعني ذلك أنه في حال اقترضت مؤسسة التمويل األصغر مليون دوالر أميركي، كل

وهذا . تحتاج إلى فعله هو أن تُقرض هذه األموال بالدوالر لكي تتفادى مخاطر العمالت األجنبية

أي سلعاً (صحيح في حال كان عمالء مؤسسة التمويل األصغر ينتجون سلعاً قابلة للتداول 

نتجون لكنه ال يصح في حال كان العمالء ي). للتصدير أو سلعاً تتنافس مباشرة مع السلع المستوردة

أي سلعاً غير مخصصة للتصدير أو ال تتنافس مباشرة مع السلع (سلعاً غير قابلة للتداول 

وفي حين أن العديد من المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية يشكل سلعاً قابلة ). المستوردة

وبما أن . ةللتداول، فإن معظم النشاطات والخدمات في القطاع التجاري غير قابلة للتداول في العاد

عمالء مؤسسات التمويل األصغر هم بمعظمهم من قطاع الخدمات والتجارة، فإن معظمهم ينتج 

وحتى عمالء مؤسسات التمويل األصغر الذين يعلمون في القطاعين . مخرجات غير قابلة للتداول

ي، الصناعي والزراعي ينتجون في بعض األحيان سلعاً بدائية أو مخصصة فقط لالستعمال المحل

وينتج هؤالء العمالء أيضاً مخرجات غير . وال تشكل بدائل حقيقية عن السلع القابلة للتداول دولياً

مثالً، سترتفع  2:1وأهمية هذا التمييز هو أنه في حال انخفاض قيمة العملة بنسبة . قابلة للتداول

أما أسعار . العملة، أي بحسب نسبة انخفاض قيمة 2:1أسعار السلع القابلة للتداول أيضاً بنسبة 

وهذا يعني أنه في . 2:1السلع غير القابلة للتداول، فتحقق في العادة نسبة ارتفاع أقل بكثير من 

حال قّدمت مؤسسة التمويل األصغر قرضاً بالدوالر إلى عميل ينتج مخرجات غير قابلة للتداول، 

ة العملة، ال سّيما وأن سعر من السهل أن يخسر هذا العميل بالكامل بسبب االنخفاض الحاد في قيم

لن يتالئم مع دفعات خدمة القرض التي ) بالعملة المحلية التي يكسبها العميل(ما ينتجه هذا العميل 

على سبيل المثال، في ظل انخفاض قيمة ). أيضاً بالعملة المحلية(يتوّجب على العميل سدادها 



لمحلية، في حين أن قيمة ما يبيعه ، ستتضاعف دفعات خدمة القرض بالعملة ا2:1العملة بنسبة 

وفي خالل األزمة المالية اآلسيوية التي طرأت في . العميل سترتفع في العادة بنسبة أقل بكثير

أواخر تسعينيات القرن العشرين، تعلّمت مؤسسات مالية عدة هذا الدرس بكلفة باهظة عندما عجز 

ن مخرجات غير قابلة للتداول، عن عمالؤها، الذين حصلوا على قروض بالدوالر وكانوا ينتجو

ومن أجل تفادي . السداد، وواجهت المؤسسات المالية تعثرات هائلة في محافظ االئتمانات لديها

بالعملة ) أو تؤّجر(مخاطر العمالت األجنبية، يجدر  بمؤسسات التمويل األصغر أن تقرض 

بالعملة األجنبية ) أو تؤجر(تقرض المحلية للعمالء الذين ينتجون مخرجات غير قابلة للتداول، وأن 

وينبغي بالتالي التوفيق بين العملة المعتمدة في . للعمالء الذين ينتجون مخرجات قابلة للتداول

  . الناتجة) أو االستئجارات(خصوم مؤسسة التمويل األصغر وبين محفظة القروض 

ال لم يكن بمقدورها لكن هل من وسيلة أخرى يمكن لمؤسسات التمويل األصغر أن تعتمدها في ح

 Women’sللنساء  الشبكة المصرفّية العالمّيةقاعدة التوفيق بين العمالت؟ الواقع أن فروع  إتباع

World Bank  سداد قرض بالدوالر من خالل عوائد اإلقراض قد طّورت حالً مبتكراً لمشكلة

فالشبكة . لتداولإلى أصحاب المشاريع األصغر الذين ينتجون بشكل رئيس مخرجات غير قابلة ل

بعد . للنساء يودع القرض بالدوالر في بنك يسمح له بأن يكسب الفائدة بالدوالر المصرفّية العالمّية

ذلك، يستحصل البنك العالمي للنساء على قرض بالعملة المحلية مستخدماً الوديعة بالدوالر 

. حاب المشاريع األصغرويتم استخدام القرض بالعملة المحلية لتمويل القروض إلى أص. كضمانات

المخاطر المتبقية للعمالت األجنبية ويتكّبد بعض  لكن البنك العالمي للنساء سيظل يواجه بعض

التكاليف في حال كانت الفائدة التي يكسبها على الوديعة بالدوالر غير كافية لتغطية الفائدة 

تفعة يتكّبدها البنك العالمي وهناك أيضاً كلفة إضافية مر. المستحقة على القرض األصلي بالدوالر

للنساء باعتبار أن القرض بالعملة المحلية قد يشتمل على معدل فائدة أعلى بكثير من معدل الفائدة 

إنما على الرغم من ذلك، نجح البنك العالمي للنساء في تحويل . على القرض األصلي بالدوالر

  .بكلفة يعرفها البنك مسبقاً قسم كبير من مخاطر العمالت األجنبية إلى خطر طفيف، وذلك



وهناك بديل عن النظام الذي يعتمده البنك العالمي للنساء من أجل سداد الديون بالدوالر من خالل 

ويتمثل هذا البديل باستخدام أسواق المقايضة المحلية . عوائد قروض أو استئجارات بالعملة المحلية

على سبيل المثال، يمكن لفروع البنك . لالتينيةالمتوافرة في عدد من دول أميركا ا) وليس الدولية(

. العالمي للنساء في كولومبيا أن تتصل ببنك تجاري محلي تكون قد بنت معه تاريخاً ائتمانياً طويالً

ومقابل رسم ما، قد يقبل هذا البنك أن يبيع مثالً فرع البنك العالمي للنساء مليون دوالر أميركي 

وبالنسبة إلى البنك، ستشكل عملية البيع . محدد مسبقاً من البيزو في خالل سنتين، في مقابل مبلغ

هذه مجرد خصوم إضافية مستقبلية بالدوالر وأصول مستقبلية بالبيزو في حساباته غير المدرجة 

. في ميزانيته العمومية، وسيقوم بموازنتها مع غيرها من التزاماته المستقبلية بالدوالر والبيزو

ن مؤسسة التمويل األصغر جديرة باالئتمان كي يحد من مخاطر الطرف ويشترط البنك أن تكو

المقابل، أي خطر أن تتخلف مؤسسة التمويل األصغر عن تسديد المبلغ المحدد مسبقاً بالبيزو بعد 

ومن أجل ذلك، قد يصر البنك على أن يكون لدى مؤسسة التمويل األصغر خط ائتمان . سنتين

فترض بعملية المقايضة أن تشكل بالنسبة إلى مؤسسة التمويل ومن حيث المبدأ، ي. بمتناوله

وهذا ألن طريقة . األصغر طريقة لتمويل أقل كلفة من الطريقة التي يعتمدها البنك العالمي للنساء

على خسارة ) بالنسبة إلى البنك العالمي للنساء والبنك المشارك(البنك العالمي للنساء قد تنطوي 

      .13كسبها على مطلب االحتياطي المرافق للوديعة بالدوالر الفائدة التي كان يمكن

  قرض واستئجار المعدات في النظام التصاعدي لإلقراض األصغر

إن العديد من مؤسسات التمويل األصغر الرائدة في أميركا الالتينية تقّدم لعمالء جدد تماماً 

مثل هذا التطبيق يتعارض  لكن. استئجارات وعقود معدات متوسطة األجل على نحو آمن ومربح

ويناقش هذا القسم كيف يمكن القيام بمثل هذا اإلقراض . مع استخدام نظام القرض التصاعدي

والتأجير بطريقة حذرة من خالل التطبيق المالئم ألربعة معايير أساسية ضامنة واستخدام النموذج 

  .المصرفي للعالقات

                                                            

  . في اقتراح فكرة استخدام سوق مقايضة محلية Kim Stakingيعود الفضل إلى كيم ستايكينغ   13



الموجودة منذ زمن طويل لتكنولوجيا إقراض  يشكل نظام القرض التصاعدي واحدة من الممّيزات

، أو بايداس Zeitinger 1994وزايتينجر  Schmidtراجع مثالً شميدت (المشاريع األصغر 

Baydas  وغراهامGraham  وفالينزويالValenzuela 1997 .( وفي هذا النظام، ُيعطى أي

حقة متوافرة للمبالغ األكبر مقترض جديد جدير باالئتمان قرضاً صغيراً قصير األجل، وقروضاً ال

وال شك في أن هذا . المتزايدة ولألجل األطول، شرط نجاح العميل في السداد في الجوالت السابقة

النظام يكافئ السداد ويشجع عليه، ويساعد على بناء تاريخ ائتماني مع المقترضين الذين ال يملكون 

ويل األصغر على تفادي المخاطرة والهدف هو مساعدة مؤسسة التم. أي تاريخ ائتماني سابق

وفي حالة قروض المعدات، . المفرطة، من خالل القرض األول والقروض الالحقة على حد سواء

يعني استخدام نظام اإلقراض التصاعدي أنّه على العميل أن ينتظر حتى يسدد مجموعة من 

على قرض أو القروض األقصر أجالً، والخاصة على األرجح برأس مال عامل، قبل الحصول 

  . جار معدات متوسطة األجلئاست

لكن العديد من مؤسسات التمويل األصغر الرائدة في أميركا الالتينية قد تخلّت في السنوات 

األخيرة عن نظام اإلقراض التصاعدي، خصوصاً بالنسبة إلى القروض واالستئجارات الفردية 

بيل المثال، تعطي بشكل منتظم على س. التي تُستخدم لتمويل معظم عمليات شراء المعدات

 Caja Losو كاخا لوس أندس) السلفادور( Financiera Calpiáمؤسسات فينانسييرا كالبيا 

Andes )بوليفيا ( وميبانكوMibanco )والعديد من مؤسسات التمويل األصغر األخرى )بيرو ،

إلى عمالء ) واتسن 5سنتين إلى (الرائدة في أميركا الالتينية، قروض معدات متوسطة األجل 

وال حاجة بالعميل إلى أن يستحصل أوالً على قرض سابق أصغر حجماً وأقصر أجالً  . جدد

والواقع أن على العمالء الجدد والقدامى على حد سواء أن يستوفوا نفس المعايير الضامنة . ويسدده

  :للقرض، والتي تشمل في العادة النقاط األربع التالية

مؤسسة التمويل األصغر تحقيقاً مفصالً حول األهلية الشخصية  تجري: األهلية الشخصية •

ويستند هذا التقييم إلى زيارات لموقع . للمقترض ومدى عزمه على تسديد القرض

 .المشروع والمنزل ومحادثات مع الجيران والشركاء في المشروع



) دالًوفي العادة معت(تجري مؤسسة التمويل األصغر تحليالً معمقاً : التدفق النقدي •

للمدخرات العائلية الشهرية التي يتم احتسابها عبر جمع الدخل العائلي من مختلف 

وفي غالب األحيان، . المصادر التي يمكن التحقق منها وخصم مجموع االستهالك العائلي

وفي العادة، ينبغي أن تشكل . يتم استخدام فرضيات معتدلة لدى احتساب دخل العائلة

في المائة من المدخرات الشهرية التي تم احتسابها،  70قل من دفعات القرض الشهرية أ

من أجل الحفاظ على هامش من األمان، علماً بأن بعض مؤسسات التمويل األصغر تعتمد 

هذا وتسمح بعض مؤسسات التمويل األصغر بأن تتفاوت هذه النسبة من . نسباً أخرى

ر على هامش  أكبر من عميل إلى آخر بحسب تقلب تدفق دخل كل عميل، مع اإلصرا

أضف إلى ذلك . عندما تكون تدفقات المداخيل أكثر تقلباً) نسبة مئوية أصغر مثالً(األمان 

أن بعض مؤسسات التمويل األصغر تحتسب الدخل اإلضافي الذي ُيرّجح أن تكسبه نتيجةً 

في المقابل، تكون مؤسسات . لشراء المعدات ضمن عملية احتساب المدخرات الشهرية

ى للتمويل األصغر أكثر اعتداالً وال تحسب الزيادة المتوقعة في الدخل، أو تحسب أخر

 . جزءاً ضئيالً منها فقط، وذلك لشعورها أن احتسابها مبني إلى حد بعيد على التخمين

استناداً إلى النظام القانوني للدولة وما ثبتت فعاليته في الماضي بالنسبة إلى : الضمانات •

صغر، قد تشمل الضمانات في غالب األحيان المعدات نفسها، ومعدات مؤسسة التمويل األ

، وتوقيع )وخصوصاً اآلالت والمفروشات(أخرى مستخدمة في العمل، وسلعاً منزلية 

 . كفالء آخرين للقرض، وحتى رهن المنزل في حالة القروض األكبر حجماً

قابلية صاحب  تحاول مؤسسة التمويل األصغر أن تقيس: متانة واستقرار المشروع •

المشروع األصغر ومشروعه للتعرض ألي تدهور اقتصادي، أو ألي حوادث غير 

مؤاتية، مثل خسارة عميل كبير، أو خسارة موظف أساسي أو تحالف استراتيجي، أو 

وكجزء من هذا التحليل، تدرس مؤسسة التمويل األصغر في . زيادة عامة في المنافسة

شهراً  12إلى  6تشكّل مّدة ( ى بدء العمل بالمشروع غالب األحيان الوقت الذي مضى عل

، ومدى ثبات موقعه في السوق، وحجم قاعدة )في غالب األحيان الحد األدنى المطلوب



وإذا لم يكن المشروع األساسي راسخاً ومتيناً بقدر ما هو مطلوب، يمكن . أصوله الثابتة

ومدى استقرارها من ) وجة، إلخدخل الز(أن تؤخذ بعين االعتبار المصادر األخرى للدخل 

وفي حال قرض أو استئجار، ينبغي أن يكون  لدى صاحب . أجل استيفاء هذا المعيار

المشروع األصغر أو موظفيه خبرة مالئمة في التعامل مع المعدات الجديدة أو معدات 

مشابهة لها بحيث ال تتضرر المعدات، وال يتعّرض العامل المسؤول عن تشغيلها لإلصابة 

 .ويتم تحقيق المستويات المرغوبة من اإلنتاجية

يتم عادةً تطبيق هذه المعايير األربعة بالطريقة نفسها بالنسبة إلى قروض رأس المال العامل 

أوالً، باعتبار أنه ينبغي . هامين استثناءينقصيرة األجل وقروض المعدات متوسطة األجل، مع 

لدورة الحياتية للمشروع، يمكن أن تطرأ ظروف سداد القرض متوسط األجل على فترة أطول من ا

اقتصادية أضعف على األقل في خالل جزء من مدة سداد القرض، ما يؤدي إلى تقدير معتدل أكثر 

ثانياً، تطلب في العادة مؤسسات التمويل ). المعيار الثاني(لمجموع المدخرات والمداخيل العائلية 

المشروع قبل أن تمنح القروض متوسطة األجل األصغر توافر درجة أعلى من االستقرار في 

  ). المعيار الرابع(باعتبار أنه ينبغي توفير السداد على مدة زمنية أطول بكثير 

وفيما يبدو من المعايير المذكورة أعاله أن العمالء الجدد والعمالء القدامى ُيعاملون بالطريقة 

دد ال يملكون سجالت مكتوبة عن عمليات فألن معظم العمالء الج. نفسها، إال أن الحقيقة مغايرة

البيع والشراء التي أجروها، تحتاج في غالب األحيان مؤسسة التمويل األصغر إلى إجراء ثالثة أو 

أربعة تحاليل للقرض تمتد أشهراً أو سنوات لكي تُعدَّ تقييماً دقيقاً لألرباح الصافية التي يحققها 

م ذلك، قد تقّدر مؤسسة التمويل األصغر هذه وإلى أن يت. مشروع صاحب المشروع األصغر

األرباح بشكل معتدل، وال تقبل االدعاءات لجهة تحقيق أرباح أعلى إال إذا كانت قادرة على 

فضالً عن ذلك، قد يكون العمالء القدامى . التحقق من هذه االدعاءات من مصادر مستقلة وإثباتها

ر مشاريعهم ألن مؤسسة التمويل األصغر باتت أقدر على إقناع مؤسسة التمويل األصغر باستقرا

وبالتالي، في حين يمكن للعمالء القدامى والجدد على حد سواء أن يحصلوا . تعرفهم بمرور الوقت



على قروض معدات متوسطة األجل، يتمتع العمالء القدامى بمزايا متأصلة على مستوى تأهلهم 

  . للحصول على هذه القروض

بالنسبة إلى مؤسسة التمويل األصغر، ُيمنح قرض معدات لمدة ثالث لماذا سيعمد عميل جديد 

سنوات، إلى تسديد هذا القرض، شهراً تلو اآلخر، على مر هذه الفترة الزمنية الطويلة التي يمكن 

في المائة  95(أن تطرأ فيها أحداث غير مؤاتية عدة؟ ولماذا تفعل ذلك نسبة عالية جداً من العمالء 

وهو ما يجدر بها فعله لكي تبقى مؤسسة التمويل األصغر مستدامة وتنافسية؟ يمكن  ،)أو أكثر مثالً

الجزم إن الجواب ال يكمن في استخدام نظام اإلقراض التصاعدي بما أن قروض المعدات تكون 

في العادة أكبر حجماً وأطول أجالً مقارنةً بمعظم القروض األخرى،  وتقع في غالب األحيان عند 

أما األسباب التي تقدمها مؤسسات التمويل األصغر . إلقراض أو على مقربة منهطرف تصاعد ا

واستناداً . الرائدة في أميركا الالتينية، فتعود إلى المعايير الضامنة األربعة الرئيسة المذكورة أعاله

بّين في العادة على السداد، كما ت قادرونإلى هذه المعايير، يتمثل السبب األول بواقع أن العمالء 

المعياران (تحليالت مؤسسة التمويل األصغر لوجود تدفق نقدي عائلي كاٍف والستقرار المشروع 

على تسديد القرض، وهو ما يؤكده تحليل األهلية الشخصية  عازمونثانياً، العمالء ). 4و 2

ا العمالء في العادة سداد القرض بناًء على رغبتهم في أال يخسرو يريدثالثاً، ). 1المعيار (

  ). 3المعيار (الضمانات أو يتعرضوا للضغوط من أي كفيل للقرض 

فّز العمالء على تسديد قروض المعدات، غالباً ما تضيف مؤسسات حوإلى هذه العوامل التي ت

وإن هذا . التمويل األصغر التي تقوم باإلقراض عامالً آخر هو رغبة العمالء ببناء عالقة مصرفية

العديد من مؤسسات التمويل األصغر، وهو يرتبط بواقع أن المؤسسات العامل أساسي بالنسبة إلى 

للتمويل األصغر هذه تقدم عدداً من الخدمات المصرفية عالية الجودة التي يرغب العديد من 

وفي حين قد تشمل . العمالء في االستفادة منها في خالل مدة تسديدهم لقرض المعدات أو بعد ذلك

، فهي تشمل )كما في نظام اإلقراض التصاعدي(جماً أو أطول أجالً هذه الخدمات قروضاً أكبر ح

في أغلب األحيان أنواعاً أخرى من القروض، مثل قروض رأس المال العامل، أو خطوط 



االئتمان، أو بطاقات االئتمان، أو ربما خدمات مختلفة كلياً، مثل تحويل األموال أو خدمات 

  . االدخار

لنموذج المصرفي للعالقات يبدو مخصصاً بشكل رئيس لمؤسسات وعلى الرغم من أن استخدام ا

فبصورة عامة، تصرح مؤسسات . التمويل األصغر المتطورة، إال أنه في الحقيقة ليس كذلك

التمويل األصغر في أميركا الالتينية بأن رغبة عمالئها في تسديد قروض المعدات المتوسطة 

في المائة  95إلى  90تبلغ (كبيرة من هؤالء العمالء  األجل تُعزا إلى حد بعيد إلى واقع أن نسبة

قد حصلت أيضاً على مجموعة متزامنة من قروض رأس ) لدى بعض مؤسسات التمويل األصغر

المال العامل قصيرة األجل، والتي تعلم أنها ستخسرها في حال تعثرت في تسديد قرض المعدات 

  . األطول أجالً

ية، يبدو أن منهجية اإلقراض التصاعدي، وعلى الرغم من أنها على نطاق واسع في أميركا الالتين

ال تزال مفيدة ومستخدمة من قبل بعض مؤسسات التمويل األصغر، تفسح في المجال أمام نموذج 

مصرفي للعالقات بالنسبة إلى العديد من مؤسسات التمويل األصغر التي تقوم باإلقراض، وذلك 

ضمناً إقراض المعدات حيث ال تكون منهجية اإلقراض في كل نشاطاتها الخاصة باإلقراض، و

فضالً عن ذلك، وإذ يزداد التنافس بين مؤسسات التمويل األصغر، يصبح . التصاعدية مفيدة جداً

وهذا ألنه في حال كان الدخل العائلي لصاحب المشروع . اإلقراض التصاعدي أقل قابليةً للنجاح

في حين أن مؤسسة التمويل األصغر تعرض  100األصغر يؤّهله للحصول على قرض بقيمة 

، أو على كامل 40فقط، فمن المرّجح أن يحصل على القيمة الباقية أي  60عليه قرضاً أولياً بقيمة 

ويؤكد العديد من مؤسسات التمويل األصغر . ، من مؤسسة أخرى للتمويل األصغر100القيمة 

سيء فقط إلى الحفاظ على الزبائن، وإنما التي نبذت اإلقراض التصاعدي على أن هذا األمر ال ُي

يضاً بحجم القروض وربحيتها عبر إجبار مؤسسات التمويل األصغر على تقديم قروض أيضر 

  . أصغر حجماً مما يكون العمالء مؤهلين لتحّمله

وختاماً، بالنسبة إلى األسواق غير التنافسية، ال يزال نظام اإلقراض التصاعدي يشكل وسيلة قابلة 

جاح يمكن لمؤسسات التمويل األصغر أن تعتمدها من أجل الحد من التعرض للمخاطر والتحفيز للن



على السداد، وإن كانت الكلفة هي خفض حجم القروض وحصر االستفادة من التمويل متوسط 

وإن العديد من مؤسسات التمويل األصغر الرائدة في أميركا . األجل بالزبائن المعروفين فقط

تخلى عن هذا النظام في األسواق التنافسية وغير التنافسية على حد سواء لصالح  الالتينية قد

والواقع أن هذا النموذج مفيد على وجه الخصوص في إقراض أو . نموذج مصرفي للعالقات

تأجير المعدات بما أن مؤسسات التمويل األصغر تحتاج إلى عدم جعل العميل ينتظر حتى يسدد 

أجالً قبل أن يتمكن من الحصول على قرض أو استئجار معدات  سلسلة من القروض األقصر

وإذ يتم استخدام النموذج المصرفي للعالقات مع المعايير الضامنة األربعة . متوسط األجل

المذكورة أعاله، يمكن لهذا النموذج أن يزيد من ربحية مؤسسة التمويل األصغر ومن تأثير 

  . التطور على حد سواء

  لضماناتالدفعة األولى وا

خالفاً لما جاء في معظم المؤلفات حول التأجير، يجدر بمؤسسات التمويل األصغر، التي تقّدم 

المعدات، أن تصّر عموماً على أن يوفّر العمالء دفعة أولى هامة  استئجاراتخدمات  قروض أو 

هذا وإن السبب الرئيس ل. أو أن يرهنوا ضمانات أخرى غير المعدات/من أجل شراء المعدات و

اإلصرار هو تحفيز العمالء على االستمرار في التسديد بما أنهم قد يخسرون شيئاً ما في حال 

أو الضمانات األخرى /تعثرهم في الدفع، وتحديداً حقهم في ملكية السلعة التي تم شراؤها حديثاً و

يالء على وهناك سبب إضافي هو أنه في حال التعثّر في الدفع، قد يسمح أيضاً االست. المرهونة

أو الضمانات األخرى ومن ثم بيعها بتغطية جزء من رصيد /السلع التي تم شراؤها حديثاً و

  . القرض القائم، شرط أال تكون تكاليف االستيالء والبيع مرتفعة جداً

وإذا لم يكن باإلمكان االستيالء على جزء كبير مما يتم استخدامه كضمانات خارجية وبيع هذا 

سة التمويل األصغر أن تطلب دفعات أولى أكبر وتتكّل بمقدار أقل على الجزء، يجدر بمؤس

 Finaméricaعلى سبيل المثال، في كولومبيا، تطلب مؤسسة فيناميريكا . الضمانات الخارجية

في المائة من قيمة قروض المعدات، وتتكل نسبياً بمقدار  30دفعة أولى مرتفعة تشكل على األقل 



وهذا ألن قانون كولومبيا يمنع االستيالء على العديد من السلع . أقل على الضمانات األخرى

  . المنزلية التي تُستخدم بصورة شائعة كضمانات، مثل البرادات وأجهزة الطبخ واألسّرة

 Cajaو كاخا لوس أندس Financiera Calpiáفينانسييرا كالبيا  في المقابل، تستخدم مؤسستا

Los Andes مان قروضاً تغطي تكاليف المعدات بنسبة مائة في المائة معاكسة، فتقد إستراتيجية

، وتعتمدان عوضاً عن ذلك على الضمانات الخارجية لتحفيز العمالء على تسديد )ال دفعة أولى(

وإن العديد من مؤسسات التمويل األصغر، وضمناً هاتين المؤسستين، يفضل استخدام . القروض

ات عوضاً عن معدات المشروع، وذلك ألن بيع السلع اآلالت وغيرها من السلع المنزلية كضمان

  . المنزلية أسهل بكثير من بيع معدات المشروع التي تتمّيز عموماً بسوق محدودة أكثر

وإذا كان يمكن لمؤسسة التمويل األصغر أن تستولي على المعدات وتبيعها في ظل عقد االستئجار 

أو ضمانات أخرى أقل في /ولى أدنى وأسهل مما تفعل في القرض، قد تطلب عندئٍذ دفعة أ

أي دفعة  Fianaméricaعلى سبيل المثال، ال تطلب فيناميريكا . االستئجار مما تفعل في القرض

لكنها تشترط أن يدفع العمالء بأنفسهم تكاليف تركيب . أولى لألفران التي تؤّجرها إلى المخابز

الذي يتم تركيبه، وإن كانت هذه التكاليف المعدات بحيث يكون هناك فعلياً دفعة أولى على الفرن 

وإن هذه الدفعة . في المائة أو من أي نسبة أعلى مطلوبة في قرض المعدات 30عموماً أقل من 

األولى األدنى تعكس واقع أن المعدات قد تكون أدنى كلفة ويمكن استعادتها وبيعها بسرعة عندما 

  . يتم رهنها كضمانات للقرضتكون مؤّجرة مقارنة بما يكون عليه الحال عندما 

وآخرين قد افترضوا أن التأجير يمكن أن يتم في ) Carter )1996وعلى الرغم من أن كارتر 

غالب األحيان من دون دفعة أولى أو ضمانات خارجية، أو بمقدار ضئيل منها فقط، فإنه سيكون 

ي أميركا الالتينية، أن من غير الحكمة بالنسبة إلى معظم مؤسسات التمويل األصغر، على األقل ف

، من أصل الدول الثماني التي شملها المسح في 2وكما أظهر النقاش في الفصل . تتبع هذا المسار

المنطقة، وحدهما اإلكوادور وبوليفيا تملكان آليات قانونية لالستيالء بسرعة على المعدات المؤّجرة 

تشيلي، بيرو، كولومبيا، (رى أما في الدول الست األخ). في خالل شهر أو شهرين أو أقل(

، فيشكل االستيالء الرسمي على المعدات المؤجرة إجراًء مكلفاً )المكسيك، السلفادور وهندوراس



يستغرق وقتاً طويالً، وفي غالب األحيان سنة أو أكثر، في حين أن االستيالء غير الرسمي ال 

نصح المؤّجرون بأن يطلبوا دفعة وحتى في بوليفيا واإلكوادور، قد ُي. يكون مؤكداً على اإلطالق

أولى من أجل تحفيز السداد، وفي ما يتعلق بتأجير معدات جديدة على وجه الخصوص، من أجل 

على . تغطية أي خسارة في قيمة المعدات الجديدة عندما يبدأ تشغيلها وتصبح معدات مستعملة

في المائة على  25ى إل 15في بوليفيا دفعات أولى بنسبة  ANEDسبيل المثال، تطلب آنيد 

  . االستئجارات لديها، وهي بمعظمها استئجارات معدات جديدة

ومول  Osindeوأوسيند  Mutesasiraو موتيساسيرا ) Gallardo )1997وكما أشار غاالردو 

Mule )2001( غالباً ما يكون توفير الدفعة األولى واحداً من التحديات األكبر التي يواجهها أي ،

وهناك طريقة لمساعدة العميل على تجاوز . ل للحصول على استئجار أو قرضعميل لدى التأه

هذا العائق وأيضاً السماح لمؤسسة التمويل األصغر بقياس نموذج التدفق النقدي لدى العميل 

وتتمثل هذه الطريقة بأن يفتح العميل حساب توفير تعاقدي لدى . وانضباطه المحتمل في السداد

  . بهدف توفير الدفعة األولى) أو أي مؤسسة مالية متعاونة أخرى(مؤسسة التمويل األصغر 

  األجل

ينبغي أن يتم تحديد أجل قرض أو استئجار المعدات عبر مقارنة الحسنات التالية للعمليات األطول 

: وتتمثل حسنات القرض أو االستئجار األطول أجالً باآلتي. أجالً بحسنات العمليات األقصر أجالً

ع دفعات اإلطفاء على مدة زمنية أطول، يصبح العميل أقدر على الحصول على من خالل توزي

االستئجارات والتأثير المحتمل لتطور برنامج تمويل /المعدات، ما يزيد من الطلب على القروض

أما حسنات األجل األقصر، فهي أنه يخفض مخاطر التعثر في الدفع ويخفض خسائر . المعدات

حال التعثر في الدفع، ويخفض أيضاً المشكلة المحتملة في إدارة  مؤسسة التمويل األصغر في

األصول والخصوم والمتمثلة بإيجاد تمويل أطول أجالً يتوافق مع القروض أو االستئجارات 

  . األطول أجالً



فضالً عن ذلك، ينبغي تحديد أجل القرض أو االستئجار بحيث يكون أدنى بكثير من عمر صالحية 

فادي خطر أن يتعثّر العميل في الدفع ألن األصول قد ُأهلكت إلى حد كبير أو المعدات من أجل ت

اإلجراء العملي  ANEDعلى سبيل المثال، تستخدم آنيد . تقادمت وأصبحت قيمتها بالتالي ضئيلة

الكريم نوعاً ما الذي يفترض أال يتجاوز أجل استئجار المعدات الزراعية لديها ثلثي عمر صالحية 

وبينما يأتي الشرط األول كرد على مسألة إهالك .   يتجاوز أيضاً خمس سنواتالمعدات وأال

وتعتمد آنيد . المعدات أو تقادمها، يتم فرض الشرط الثاني ألسباب تتعلق بضبط المخاطر العامة

ANED  االستئجارات لمدة خمس سنوات بشكل رئيس للمعدات األثقل واألكثر متانة مثل

  . اتفاالشاحنات والجّر

إذا كان يمكن لمؤسسة التمويل األصغر أن تستولي على المعدات وتبيعها في االستئجار أسهل و

. مما تفعل في القرض، فهي قد تقّدم على نحو معقول أجالً أطول لالستئجارات من أجل القروض

أجالً قد يصل إلى سنتين في قروض المعدات  Finaméricaعلى سبيل المثال، تقّدم فيناميريكا 

وتدرس مؤسسة التمويل األصغر برو موخير . وإلى ثالث سنوات في استئجارات المعدات لديها

Pro Mujer  في بوليفيا البدء ببرنامج تأجير لكي تتمكن من تقديم أجل أطول لعمالئها الذين

وقد يكون األجل األطول عامالً مساعداً على وجه الخصوص لعمالء . يحتاجون إلى اقتناء معدات

. ، ال سّيما وأنهم عموماً فقراء جداً وبالتالي مقدرتهم على الدفع محدودةPro Mujerبرو موخير 

وفي كال الحالتين، يتم استخدام أجل أطول لالستئجارات ألن االستيالء على المعدات وبيعها يكون 

  . أسرع وأقل كلفة

 ، ال تطلب)Mule )2001ومول  Osindeوأوسيند  Mutesasiraوكما أشار موتيساسيرا 

مدتها سنتين إلى خمس سنوات من أجل تمويل  استئجاراتالمشاريع األصغر كلها قروضاً أو 

ففي ما يتعلق على وجه الخصوص بعمليات الشراء األصغر، يمكن للعديد من العمالء . المعدات

شهراً أو حتى أقل، األمر الذي يخفض إلى حد كبير من  18إلى  12إتمام الدفعات في خالل 

وينبغي أن تفكر مؤسسات التمويل األصغر في خفض . التمويل األصغر للمخاطرتعرض مؤسسة 

أجل القروض واالستئجارات إلى ما دون الحد األقصى الذي تسمح به، وذلك لكي تلبي فقط ما 



وبالتالي، إذا كان تحليل التدفق النقدي يبّين أن العميل يستطيع بكل . يحتاج إليه العميل الفردي

ي خالل سنة واحدة، يمكن أن ُيعطى قرضاً أو استئجاراً لمدة سنة بحيث ال يتم سهولة أن يسدد ف

أما تقديم قروض أو . تعريض مؤسسة التمويل األصغر إلى مخاطر السنوات اإلضافية للسداد

استئجارات ذات أجل متباين، فيعني ضرورة أن تُعاد برمجة أنظمة المعلومات لكي تتناسب مع 

  .  هذه المرونة

  الفائدة معدالت

تحدد معدالت  2في حين أن كل مؤسسات التمويل األصغر تقريباً التي تم مسحها في الجدول  

الفائدة نفسها لقروض المعدات وقروض رأس المال العامل لديها، تفترض اعتبارات المخاطر 

المعدات عند ) أو استئجارات(والتكاليف ضرورة أن يتم تحديد معدالت الفائدة على قروض 

وفي العديد من مؤسسات التمويل األصغر، يبدو أن قروض رأس المال العامل . ى أدنىمستو

لكن أجل قروض المعدات األطول إلى حد كبير . وقروض المعدات تنطوي على مخاطر مشابهة

يسمح بتوزيع تكاليف هذه القروض على مدة زمنية أطول، ما يخفض إلى حد كبير من عبء 

أن انتشار استخدام تقنيات تحميل مؤسسات التمويل األصغر التكاليف، والواقع . تكاليفها السنوية

، قد يساعد مؤسسات التمويل )1999( Gheenوغين ) Helms )1998كما يقترح هيلمز 

األصغر على تصحيح مثل هذه األخطاء في التسعير واعتماد هياكل أسعار منطقية أكثر بالنسبة 

  . )وغيرها(إلى مختلف منتجاتها من القروض 

وعلى الرغم من أن قروض المعدات قد تبدو أشد خطورة من قروض رأس المال العامل بسبب 

أجلها األطول عموماً، إال أن قروض المعدات ليست أشد خطورة  بالنسبة إلى الغالبية العظمى من 

وهذا ألن نسبة كبيرة من العمالء الذين . العمالء في العديد من مؤسسات التمويل األصغر

في المائة من هؤالء العمالء لدى بعض مؤسسات  95إلى  90(ون على قروض معدات يستحصل

قد استحصلوا أيضاً على قروض رأس مال عامل يعلمون أنه لن يتم تجديدها في ) التمويل األصغر

وهذا يجعل مخاطر التعثر متساوية في نوعي القروض، . حال تعثّرهم في سداد قرض المعدات

. ى مقترضي المعدات الذين استحصلوا أيضاً على قروض رأس المال العاملعلى األقل بالنسبة إل



فضالً عن ذلك، ينبغي أن تكون قروض المعدات على الدوام مصحوبة بضمانات جيدة على األقل 

بقدر ضمانات قروض رأس المال العامل بما أن المعدات يمكن أن تُستخدم في غالب األحيان 

ية أو سلع أخرى يمكن استخدامها كضمانات ألي من نوعي كضمانات إلى جانب أي سلع منزل

وبالتالي، من غير الواضح عموماً، انطالقاً من االعتبارات النظرية، أي نوع من . القروض

  .القروض هو األشد خطورة بالنسبة إلى مؤسسة تمويل أصغر

المحفظة  ولدى مقارنة معدل المتأخرات في قروض واستئجارات المعدات بمعدل المتأخرات في

والتي تعرض إحصائيات عن كال  1الشاملة لمؤسسات التمويل األصغر العشر المبّينة في الجدول 

المعدات أشد خطورة بقليل باعتبار أن المعدل الوسطي  استئجاراتالحالتين، يبدو أن قروض و

أصل ومن . في المائة للمحفظة الشاملة 8.3في المائة في مقابل  6.7للمتأخرات فيها يساوي 

مؤسسات التمويل األصغر العشر التي تقّدم إحصائيات عن كال الحالتين، يبدو معدل المتأخرات 

بالنسبة إلى المعدات أدنى في خمس مؤسسات للتمويل األصغر، وأعلى في أربع مؤسسات للتمويل 

األصغر، وهو نفسه في مؤسسة واحدة للتمويل األصغر، ما يعني أن هذه ميزة عامة بسيطة 

فضالً عن ذلك، عندما يكون معدل المتأخرات بالنسبة إلى . سبة إلى إقراض وتأجير المعداتبالن

المعدات أدنى، هو يكون أدنى بهامش أكبر مقارنة بما يكون عليه الوضع عندما يكون معدل 

متأخرات المحفظة الشاملة هو األدنى، ما يفّسر أيضاً لماذا تتمّيز قروض واستئجارات المعدات 

وسطي أدنى للمتأخرات في عشر مؤسسات للتمويل األصغر مقارنةً بمحفظة القروض بمعدل 

  . الشاملة

المعدات بميزة هامة تغلّبها على قروض ) واستئجارات(وعلى مستوى التكاليف، تتمتع قروض 

مساعدة العميل على ملء (وهذا ألن تكاليف الترويج للقرض وتحليله والطلب . رأس المال العامل

، والموافقة واإلصدار وجمع القروض المتعثرة بالكاد تتفاوت بحسب مدة )طلب القرضاستمارة 

فهذه التكاليف تشكل تقريباً . القرض أو بحسب ما يكون قرض رأس مال عامل أو قرض معدات

في المائة  بحسب بيانات تكلفة  90مجموع التكاليف اإلدارية لدورة القرض، ال بل وأكثر من 

مؤسسة للتمويل األصغر في  14بالنسبة إلى ) Gheen )1999جاء لدى غين القرض للوحدة كما 



ويمكن لهذه التكاليف الثابتة . أميركا الالتينية، وتحديداً في اإلكوادور والسلفادور وباراغواي

والمرتفعة أن تتوزع على فترة أطول في حال قروض المعدات األطول أجالً، األمر الذي يضفي 

زة هامة على مستوى التكاليف تغلّبها على قروض رأس المال العامل على قروض المعدات مي

  .14األقصر أجالً

  مجموعة المنتجات التي يتم تمويلها

غالباً ما تفترض المؤلفات حول التأجير أن المؤجرين يحّدون أنفسهم بتمويل المعدات التي تكون 

. وظفون المسؤولون عن التأجيرلها قيمة جيدة في سوق السلع المستعملة والتي يعرفها جيداً الم

لكن هذه الحدود قد ال تكون مهمة جداً بالنسبة إلى مؤسسات التمويل األصغر التي تقدم خدمات 

بالنسبة إلى هؤالء . إقراض المعدات أو التأجير المالي ألصحاب المشاريع األصغر السائدة

فما . لمعدات التي يطلبها العميلالعمالء، يمكن لمؤسسات التمويل األصغر أن تمّول تقريباً جميع ا

  هي األسباب؟

في حين أن األسواق الجيدة للسلع المستعملة تُعتبر هامة في حال كانت تشكل المعدات نفسها 

الضمانات، يستخدم العديد من مؤسسات التمويل األصغر السلع المنزلية كضمانات رئيسة أو 

وإن . يان أسهل من بيع معدات المشروعضمانات وحيدة ألن بيع هذه السلع يكون في غالب األح

تكون فعالة طالما أن المعدات ليست باهظة الكلفة جداً بحيث يمكن أن يكون  اإلستراتيجيةهذه 

وفقط عندما تصبح المعدات مكلفة . تمويلها مصحوباً بضمانات تتمثّل بمجموعة من السلع المنزلية

ير ما يكفي من الضمانات التي يمكن بيعها أكثر أو عندما ال يتمكن المقترض بكل بساطة من توف

  . بسهولة، يصبح وجود أسواق جيدة للمعدات المستعملة ضرورياً

وفي ما يتعلق بمسألة الموظفين المسؤولين عن القروض أو االستئجارات الذين يتعاملون فقط مع 

مشروع المقترح، معدات يعرفونها جيداً، ويمكنهم بالتالي أن يحكموا على مدى مالءمتها لتطبيق ال

                                                            

. الوحيدة التي تتفاوت فعلياً بحسب أجل القرض هي الكلفة المرتبطة بسداد القرض التي تختلف بحسب عدد عمليات السداد إن الكلفة 14

  .  أما التكاليف األخرى كافة، فتبقى في األساس ثابتة نسبةً إلى أجل القرض



فإن هذه المسألة ال تُعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة إلى العديد من المعدات التي تطلبها المشاريع 

فهذه المشاريع األصغر تطلب في العادة ماكينات خياطة بسيطة جداً، ومعدات . األصغر السائدة

. أو الثالجات، إلخأساسية لمعالجة الخشب أو المعادن، ومعدات مطبخ غير معقدة مثل المواقد 

االستئجارات بسهولة على ما يحتاجون /وفي العادة، يحصل الموظفون المسؤولون عن القروض

االستئجارات األكثر /إلى معرفته بشأن هذه المعدات، مثالً من خالل التجار ومسؤولو القروض

  . خبرة

ي أميركا الالتينية تركّز وبعيداً عن هذين االعتبارين، يبدو أن مؤسسات التمويل األصغر الرائدة ف

فهذا التحليل يبّين لها ما إذا كانت المعدات . أكثر على تحليل التدفق النقدي في المشروع والمنزل

باهظة الكلفة إلى حد ال يمكن للمشروع تحمله، األمر الذي قد يؤدي إلى توصية صاحب المشروع 

صنّعة محلياً بدالً من الماكينة األصغر بشراء ماكينة أصغر أو ماكينة مستعملة أو ماكينة م

 Financieraوالواقع أن بعض مؤسسات التمويل األصغر، مثل فينانسييرا كالبيا . المستوردة

Calpiá تعلن بصراحة أنها ال تهتم ألي غرض يستخدم العميل المال، بما في ذلك عمليات ،

القرض واستيفاءه لكل معايير  الشراء االستهالكية، طالما أن التحليل يثبت مقدرة العميل على سداد

). األهلية الشخصية، الضمانات، ومتانة المشروع واستقراره(الفرز األخرى في القروض 

ال تبدي   Financiera Calpiáوبالتالي، فإن مؤسسات التمويل األصغر مثل فينانسييرا كالبيا 

. الذي يتم شراء المعدات منهاهتماماً ُيذكر بطبيعة المعدات التي يتم شراؤها أو بمصداقية التاجر 

في الحاالت حيث يحتاج العميل إلى استخدام المعدات  اإلستراتيجيةوقد يشكك المرء في هذه 

كضمانات، أو يحتاج إلى احتساب تدفق الدخل الناتج عن المعدات لكي يكون مؤهالً للحصول على 

وفي . مسألة هامة حتماً القرض، ذلك أن طبيعة المعدات والتاجر في مثل هذه الحاالت يشكالن

وأحد هذين الخيارين يتمثل بأن تعتمد مؤسسة التمويل األصغر على . هذه الحاالت، هناك خياران

مؤسسة . تحليلها المعّمق للعميل وال تحاول أن تخّمن قراراته، وضمناً خياره للمعدات والتاجر

الثاني، بالنسبة إلى مؤسسات أما الخيار . على سبيل المثال تتبع هذه الطريقة Calpiáكالبيا  

التمويل األصغر التي تعتقد بأن التحقق من خيارات عمالئها جدير بالعناء، فهو أن تجري مؤسسة 



وهذا ينطوي عموماً على جهد إضافي بسيط يبذله . التمويل األصغر تقييماً للمعدات والتاجر

  . لبسيطة للمعداتالموظف المسؤول عن القرض أو االستئجار، مجدداً بسبب الطبيعة ا

وتؤكد شركات التمويل األصغر الرائدة في أميركا الالتينية، كما يفعل أيضاً موتيساسيرا 

Mutesasira  وأوسيندOsinde  ومولMule )2001( على أنه ينبغي السماح للعمالء بأن ،

ؤسسة يختاروا طراز المعدات التي سيشترونها والتاجر الذي سيشترون منه، علماً بأنه يجدر بم

وإن بعض المؤجرين . التمويل األصغر أن تحتفظ بحق الفيتو على خيارهم عبر رفض التمويل

في الماضي اكتشفوا أنه في حال طرأ خلل على المعدات، قد  اإلستراتيجيةالذين لم يتبعوا هذه 

  . يلومهم العميل وربما يستخدم ذلك حجةً لالمتناع عن تسديد الدفعات

  المعدات المستعملة

ب العديد من أصحاب المشاريع األصغر في شراء معدات مستعملة على الرغم من أن يرغ

احتماالت تعّرض هذه المعدات للعيوب تكون أكبر في هذه الحالة، كما أنها ال تكون عموماً 

في المائة من  25إلى  20وفي غالب األحيان، يشكل سعر المعدات المستعملة ما نسبته . مكفولة

وإن . يدة، أو حتى أقل من ذلك، األمر الذي يجعل المعدات المستعملة جذّابة جداًتكلفة السلع الجد

العديد من مؤسسات التمويل األصغر التي تقرض أو تؤجر المعدات في أميركا الالتينية، إنما ليس 

على سبيل المثال، تقّدر فيناميريكا . كلها، تمّول المعدات المستعملة بسبب الطلب الكبير عليها

Finamérica  في المائة من المعدات التي يشتريها عمالؤها هي معدات مستعملة 70إلى  60أن .

ويمكن لتمويل المعدات المستعملة أن يحقق منفعة إضافية لمؤسسة التمويل األصغر ألنه يسمح لها 

لي بأن تقدم قروضاً أو استئجارات أقصر أجالً مما قد تسمح به المعدات الجديدة، ما يعّرضها بالتا

وكما ذكرنا في . لدرجة أقل من مخاطر االئتمان والمشاكل المحتملة في إدارة األصول والخصوم

القسم السابق، طالما أنه باإلمكان أن تكون المعدات المستعملة مصحوبة بضمانات مالئمة تتمثل 

هلية األ(بسلع منزلية يمكن بيعها بسهولة، وطالما أن العميل يستوفي كل معايير الفرز األخرى 

، قد يكون من المنطقي الموافقة على )شخصية، المقدرة على السداد، ومتانة المشروع واستقرارهلا

  . القرض أو االستئجار حتى وإن كانت المعدات مستعملة



وإن عدداً من مؤسسات التمويل األصغر الرائدة في أميركا الالتينية، وضمناً بعض المؤسسات في 

، يطلب أن يدفع العميل كلفة إجراء Accion International Networkشبكة أكسيون الدولية 

تقييم تقني للمعدات المستعملة بهدف تقييم أدائها وموثوقيتها وعمر صالحيتها المتبقي، وقيمتها في 

وقد شكر العديد من هؤالء العمالء مؤسسة التمويل األصغر ألنها أعفتهم من شراء معدات . السوق

لكن في أي سوق من األسواق، ينبغي . شف التقييم التقني عن عيوب خفّيةمستعملة رديئة عندما ك

تقييم مدى توافر األشخاص المؤهلين إلجراء مثل هذا التقييم، كما ينبغي قياس كلفة وجودة ومنافع 

. مثل هذا التقييم بالنسبة إلى مختلف أنواع المعدات قبل اتخاذ قرار حول مدى الحاجة إلى التقييم

ات ويكون باإلمكان البحث فيها بكلفة معقولة، ينبغي كلك، حيثما تتوافر سجالت الممتلفضالً عن ذ

. أن ُيطلب إلى العمالء أن يقدموا إثباتاً على عدم وجود أي حق بالحجز على المعدات المستعملة

وفي الحاالت حيث تشكل المعدات نفسها ضمانات، ينبغي أن تكون عمليات التقييم التقني والبحث 

  . السجالت إلزاميةفي 

  البيع وإعادة االستئجار

فيما يشكل التأجير السبيل إلى تمويل المعدات، تُستخدم عموماً عملية البيع وإعادة االستئجار 

 1000لنفترض أن صاحب مشروع أصغر يحتاج إلى . للحصول على تمويل رأس المال العامل

حدى الطرق المباشرة للحصول على قد تتمثل إ. دوالر أميركي في هيئة تمويل رأس مال عامل

دوالر أميركي، ربما  1000التمويل باالستحصال من مؤسسة تمويل أصغر على قرض بقيمة 

وهناك طريقة بديلة تمنح مؤسسة التمويل األصغر موقفاً قانونياً . عبر تقديم معدات ما كضمانات

تمويل األصغر مقابل أقوى وتتمثل بأن يبيع صاحب المشروع األصغر المعدات إلى مؤسسة ال

وبموجب هذا االتفاق للبيع وإعادة االستئجار، ال .  دوالر أميركي ثم يستأجرها مجدداً 1000

وعوضاً عن ذلك، يتم . تخرج المعدات أبداً من موقع العمل الخاص بصاحب المشروع األصغر

صغر تحويل أوراق الملكية إلى مؤسسة التمويل األصغر فيما يستمر صاحب المشروع األ

وهكذا يحصل صاحب المشروع األصغر على . باستخدام المعدات بموجب اتفاق إعادة االستئجار

ويظل يدفع الدفعات الشهرية نفسها كما في ) جراء البيع(دوالر أميركي نقداً  1000المبلغ نفسه 



. ارنظام القروض، مع االفتراض بأن معدل الفائدة واألجل هما نفسهما في القرض وإعادة االستئج

أما الفرق الوحيد الدائم بين القرض وعملية البيع وإعادة االستئجار، فهو أن مؤسسة التمويل 

  . األصغر تتمتع بحق االنتفاع المضمون في الحالة األولى وبملكية تامة في الحالة الثانية

تنطوي على  وعلى الرغم من المزايا القانونية الظاهرة للبيع وإعادة االستئجار، إال أن هذه العملية

. صعوبتين، أولهما الحاجة إلى إجراء تقييم تقني للمعدات وثانيهما النتائج الضريبية لهذه العملية

وتشكل الصعوبة الثانية على وجه الخصوص مسألة جدية بالنسبة إلى مؤسسات التمويل األصغر 

. أميركا الالتينية التي تستخدم هذه الطريقة في التمويل مع عمالء غير رسميين في العديد من دول

وباإلضافة إلى هاتين الصعوبتين، ما قد يقّيد عملية البيع وإعادة االستئجار هو أنها تمنح مؤسسة 

التمويل األصغر ملكية المعدات فقط، كما أشرنا سابقاً، في حين أن مؤسسات التمويل األصغر 

من نوع السلع  تفضل في غالب األحيان أن تكون القروض التي تقدمها مصحوبة بضمانات

  . المنزلية التي يسهل بيعها

فقبل أن . ، فمن األسهل في غالب األحيان التغلب عليها، إنما ال ينبغي تجاهلهااألولىأما الصعوبة 

تشتري مؤسسة التمويل األصغر المعدات المستعملة من صاحب المشروع األصغر، يجدر بها 

وثوقيتها وعمر صالحيتها المتبقي وقيمتها في إجراء تقييم تقني من أجل تقييم أداء المعدات وم

وال يجدر بمؤسسة التمويل األصغر أن تعهد إلى صاحب المشروع األصغر مهّمة إجراء . السوق

هذا التقييم ألن لدى صاحب المشروع األصغر حوافز للحصول على تقييم يتغاضى عن أي عيوب 

كن حل هذه المشكلة سهل، على األقل ل. تقنية، وذلك من أجل الحصول على التمويل الذي يريده

أو (يجدر بمؤسسة التمويل األصغر أن تجري تقييماً مستقالً ال يخضع ألي تأثير . من حيث المبدأ

فضالً عن ذلك، يجدر بمؤسسة التمويل األصغر أن تتحقق من أنه ال . من قبل العميل) رشوة

  . وجود ألي حق بالحجز على المعدات التي تشتريها

وقد تكون هذه . صعوبة الثانية عن النتائج الضريبية لعملية البيع وإعادة االستئجاروتنشأ ال

الصعوبة حادة على جه الخصوص عندما يتم استخدام البيع وإعادة التأجير مع أصحاب المشاريع 

غير النظاميين، أي أصحاب المشاريع الذين ال يدفعون ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة األرباح 



ولكي تفهم هذه الصعوبة، تذكّر النقاش في الفصل الرابع حول . نتجات التي يبيعونهاعلى الم

فضريبة القيمة المضافة تُفرض عموماً على . الالتماثل الرئيس في تطبيق ضريبة القيمة المضافة

ومن أصل دول أميركا الالتينية الثماني التي . دفعات االستئجار، إنما ليس على دفعات القروض

. ، ال تفرض أي دولة ضريبة القيمة المضافة على دفعات القروض6المسح في الجدول شملها 

تعفي كل دفعات االستئجار من ضريبة القيمة المضافة، ودولة أخرى ) كولومبيا(ودولة واحدة فقط 

تعفي من هذه الضريبة دفعات استئجار المعدات التي تستخدم في خط اإلنتاج الرئيس ) هندوراس(

المكسيك من جهتها تفرض ضريبة القيمة المضافة على كل دفعات . لمستأجرفي مشروع ا

أما الدول الخمس األخرى، فتفرض . االستئجار األساسية زائد الفائدة التي تتجاوز معدل التضخم

وفي يتعلق ).  الدفعات األساسية زائد الفائدة(ضريبة القيمة المضافة على كامل دفعات االستئجار 

ماني، سيكون إعمال عمليات البيع وإعادة االستئجار على أي نطاق واسع مع بهذه الدول الث

العمالء غير الرسميين صعباً جداً في هذه الدول كلها باستثناء كولومبيا وهندوراس، وسيظل صعباً 

في هندوراس بالنسبة إلى إعادة تأجير معدات ال تُستخدم في خط اإلنتاج الرئيس لدى صاحب 

  .  المشروع

الفهم، يجدر بنا أن نعرف لماذا يخلّف الالتماثل في المعاملة على مستوى ضريبة القيمة  وبهدف

لدى (المضافة نتائج ضريبية أكثر ضرراً في اتفاقات البيع وإعادة االستئجار منه في التأجير 

ولكي نفهم هذا األمر، لنبحث في حالة مؤسسة تمويل ). مقارنة هاتين الحالتين بالقرض المباشر

دوالر أميركي لشراء معدات تعود ملكيتها إلى صاحب المشروع األصغر، ثم  1000غر تدفع أص

. 15في المائة 30تعود وتؤّجر هذه المعدات إلى صاحب المشروع األصغر بمعدل فائدة نسبته 

                                                            

قلة فقط من المشاريع األصغر تندرج في نظام نتجاهل أي ضريبة على القيمة المضافة قد تكون مستحقة في هذا البيع األولي ألن  15

لكن في حال فُرضت ضريبة القيمة . ضريبة القيمة المضافة، وهي بالتالي غير مهّيأة لفرض ضريبة القيمة المضافة على أي شيء تبيعه

وكما سنتبين لدى تفسير . (صالمضافة على هذا البيع األولي، سيبدو عندئٍذ اتفاق البيع وإعادة االستئجار أسوأ مما هو موصوف في الن

دوالراً أميركياً كضريبة  150المثال في الجزء المتبقي من الفقرة، سيكون السبب في ذلك أن مؤسسة التمويل األصغر ستضطر إلى دفع 

ركياً كضريبة دوالراً أمي 195قيمة مضافة عند بداية السنة، ولن تسترد الدفعة إال في نهاية السنة عندما يدفع صاحب المشروع األصغر 

دوالراً أميركياً لكي تخفض  150قيمة مضافة على القرض، وعندها يمكن لمؤسسة التمويل األصغر أن تطبق االئتمان الذي تبلغ قيمته 

  ).  دفعة ضريبة القيمة المضافة المتوجبة عليها لصالح السلطات الضريبية



ولتبسيط هذا المثل، لنفترض أن مدة إعادة االستئجار هي سنة واحدة، وأن السداد عبارة عن دفعة 

لم ُيغيَّر أي عنصر أساسي في هذا . (دوالر أميركي تُسدد في نهاية السنة 1300متها واحدة قي

ولنفترض، كما هي الحال عادةً، أن ضريبة القيمة المضافة تُفرض على كامل الدفعة ). التبسيط

 وبالتالي، فإن المبلغ الذي سيدفعه العميل في. في المائة 15بمعدل ) الدفعة األساسية زائد الفائدة(

دوالر أميركي زائد ضريبة القيمة المضافة  1300دوالر أميركي، بل  1300نهاية السنة ليس 

بالنسبة . دوالراً أميركياً 1495، أي أن المجموع هو )x 1300 0.15( = دوالراً أميركياً  195

د ميركياً على شكل فوائأدوالراً  495(في المائة  49.5إلى العميل، تبلغ نسبة الكلفة الشاملة 

في المقابل، ال تخضع ). دوالر أميركي 1000وضريبة قيمة مضافة على رأس مال عامل قيمته 

 1000الفائدة المدفوعة على القرض لضريبة القيمة المضافة، ما يعني أن العميل الذي يقترض 

.  دوالر أميركي في نهاية السنة 1300في المائة يدفع فقط  30دوالر أميركي بمعدل فائدة نسبته 

ن الواضح أن الفارق كبير جداً بحيث يجعل عملية البيع وإعادة االستئجار تبدو تقريباً آلية تمويل م

  . ضعيفة ال يمكن الدفاع عنها

، فإن ضريبة القيمة المضافة ال تجعل التأجير في موقف عسير إلى هذا 4وكما أظهرنا في الفصل 

، لدى التأجير، على ائتمان لضريبة وهذا ألن مؤسسة التمويل األصغر تحصل في العادة. الحد

ويمكن . القيمة المضافة من تاجر المعدات عندما تشتري في البداية المعدات التي سيتم تأجيرها

استخدام هذا االئتمان للتعويض عن جزء كبير من ضريبة القيمة المضافة التي تُفرض على دفعات 

  . التأجير

قد يستطيع العديد من مؤسسات التمويل األصغر لكن على الرغم من اإلثبات المعروض آنفاً، 

القيام بعدد محدود من عمليات البيع وإعادة االستئجار مع العمالء غير الرسميين وفقاً ألحكام 

وهذا ألن مؤسسات عدة للتمويل األصغر . مشابهة لتلك المعتمدة في قرض رأس المال العامل

مضافة التي تكسبها من عمليات البيع وإعادة تستطيع موازنة القيود المدينة لضريبة القيمة ال

، على األقل بالنسبة إلى عدد محدود )دوالراً أميركياً في المثال المذكور أعاله 195(االستئجار 

من هذه العمليات، وذلك عبر استخدام فائض ائتمانات ضريبة القيمة المضافة التي حصلت هذه 



، فإن المؤسسات 4وكما أظهر النقاش في الفصل . المؤسسات عليها عند تسديد نفقاتها التشغيلية

المالية عموماً، وضمناً مؤسسات التمويل األصغر، تمتلك في العادة فائضاً مزمناً من ائتمانات 

ضريبة القيمة المضافة التي تكسبها من دفع مثل هذه النفقات التشغيلية، مثل اإليجار، المنشآت، 

ّيما وأن ضريبة القيمة المضافة تُفرض في العادة على معظم أجهزة الكمبيوتر، التأمين، إلخ، ال س

وألن الفائدة على القرض معفاة عموماً من ضريبة . التكاليف التشغيلية باستثناء اليد العاملة والفائدة

القيمة المضافة، تتحّمل في العادة المؤسسات المالية بعض القيود المدينة لضريبة القيمة المضافة 

هذا يجعل فائض االئتمانات متوافراً لكي يتم استخدامه في عمليات التأجير، وضمناً و. في عملياتها

ويمكن استخدام هذه االئتمانات الفائضة للتعويض بالكامل عن . في عمليات البيع وإعادة االستئجار

  . ضريبة القيمة المضافة المستحقة على عدد محدود من هذه العمليات

ينطبق في حالة االئتمانات الفائضة لضريبة القيمة المضافة؟ في فكيف يمكن للمثال السابق أن 

البداية، ستفرض مؤسسة التمويل األصغر التي تقوم بعملية بيع وإعادة استئجار فائدة معدلها 

 1130.43، ما يعود عليها بمبلغ قدره 16)1.13043=  1.15/1.30حيث (في المائة  13.043

وبالتالي، فإن ضريبة القيمة المضافة . ية وفائدة في نهاية العامدوالراً أميركياً في هيئة دفعة أساس

دوالر  1300ستُفرض على كامل المبلغ، ما يجعل إجمالي الكلفة بالنسبة إلى العميل % 15بمعدل 

 1300وبما أن العميل سيدفع المبلغ نفسه أي ). دوالراً أميركياً x 1130.43 1.15(=أميركي 

وإعادة االستئجار كما في حال القرض، هو يكون حيادياً بالنسبة إلى  دوالر أميركي في حال البيع

وفي عملية البيع وإعادة االستئجار، تحصل مؤسسة التمويل األصغر . العمليتين على أساس الكلفة

دوالر أميركي في هيئة فائدة زائد ضريبة قيمة مضافة، وتكون قادرة على  300على مبلغ قدره 

دوالر أميركي ألن ائتماناتها الفائضة لضريبة القيمة المضافة  300كامل اإلبقاء على المبلغ ال

وبالتالي، فإن . تجنّبها الحاجة إلى دفع أي جزء من ضريبة القيمة المضافة إلى السلطات الضريبية

                                                            

) 0.30(االستئجار، نبّين بالكسور العشرية معدل الفائدة على القرض للحصول على معدل الفائدة المناسب في عملية البيع وإعادة  16

معدل ضريبة القيمة + 1(مقسومة على ) معدل الفائدة على القرض+ 1(نحصل على النسبة، ). 0.15(ومعدل ضريبة القيمة المضافة 

 – 1.15/1.30في المثال، . هيئة كسر عشري للحصول على معدل الفائدة على البيع وإعادة االستئجار في) 1(، ثم نطرح واحد )المضافة

  . في المائة 13.043، أي في النسبة المئوية 0.13043=  1



دوالر أميركي في حالة البيع  1000في المائة على المبلغ  30مؤسسة التمويل األصغر تكسب 

كما في حالة القرض، وهي تبقى حيادية بالنسبة إلى هاتين العمليتين على أساس وإعادة االستئجار 

وبهذه الطريقة، يمكن لمؤسسة التمويل األصغر التي تملك ائتمانات فائضة لضريبة . معدل العوائد

القيمة المضافة أن تقوم بعدد محدود من عمليات البيع وإعادة االستئجار انطالقاً من األحكام نفسها 

فتحظى مؤسسة التمويل األصغر هذه في المقابل بموقف قانوني . عتمدة في أي قرض مباشرالم

  . أقوى لجهة الحصول على ملكية المعدات عوضاُ عن اعتبارها ضمانات

  دورية جمع الدفعات

تعتمد طريقة الدفعات الشهرية  2و 1إّن تقريباً كل مؤسسات التمويل األصغر المبّينة في الجدولين 

وهذا يشكل تحوالً عن الطريقة التي . إلى القروض الفردية للمعدات ولرأس المال العامل بالنسبة

على دفعات أسبوعية  كانت تعتمدها في الماضي بعض هذه المؤسسات للتمويل األصغر، والمبنية

وإن أسباب هذا التحول بسيطة وتتمثّل بخفض تكاليف العمليات بالنسبة إلى  .17أو نصف شهرية

حيث ال يضطرون إلى قضاء الكثير من الوقت بعيداً عن مشاريعهم منشغلين بتسديد العمالء ب

دفعات القروض، وأيضاً بخفض تكاليف العمليات بالنسبة إلى مؤسسة التمويل األصغر في إطار 

وقد أصبح هذان السببان مقنعين بشكل متزايد مع تزايد المنافسة في خالل . تسلّم هذه الدفعات

ة في األسواق التي تخدمها معظم مؤسسات التمويل األصغر المبّينة في الجدولين السنوات األخير

وإن استخدام الدفعات الشهرية، الذي يشكل عالمة ممّيزة في القطاع المصرفي، يمّيز أيضاً . 2و 1

وتستند هذه المنهجية إلى ضرورة استخدام . تحّوالً آخراً عن المنهجية التقليدية لإلقراض األصغر

ل زمنية أقصر للسداد، أي دفعات أسبوعية أو نصف شهرية، من أجل تسهيل عملية مراقبة فواص

المقترضين، وإبراز جدية مؤسسة التمويل األصغر في جمع الدفعات، وإرساء االنضباط في 

 Valenzuelaوفالينزويال  Grahamوغراهام  Baydasراجع على سبيل المثال بايداس (السداد 

1997.(  
                                                            

. ، يتم إقراض المعدات بمعظمها باستخدام قروض فردية وليس جماعية"اعتبارات اإلقراض للمجموعات"كما هو مبّين أدناه في قسم  17

   .وبالتالي، سنركّز هنا على القروض الفردية



 1شهرية هي الطريقة التي تتبعها اليوم مؤسسات التمويل األصغر المبّينة في الجدولين والدفعات ال

، من المثير لالهتمام أن نبحث في بعض االستثناءات على هذه القاعدة وأسباب هذه 2و

القالئل (تسمح لبعض العمالء  Financiera Calpiáفمؤسسة فينانسييرا كالبيا . االستثناءات

وإن العديد من هؤالء العمالء يجدون صعوبة في . ن طريق دفعات أكثر دورّيةبالدفع ع) نسبياً

توفير المال للدفعات الشهرية، خصوصاً إذا كانوا يدخرون المال في المنزل، إما بسبب مطالب 

العائلة أو األصدقاء أو الجيران، وإما ألنهم هم أنفسهم يتفقرون إلى االنضباط الذي يحتّم عليهم 

في بوليفيا، فتفّصل الفواصل الزمنية للسداد  Banco Solأما مؤسسة بانكو سول . لمالعدم إنفاق ا

) أسبوعية أو نصف شهرية(على سبيل المثال، هي تحدد دفعات أكثر تواتراً . على قياس العميل

وبالنسبة إلى عمالء آخرين، على سبيل . لبعض العمالء لكي تفرض االنضباط المطلوب في السداد

لئك الذين تكون مدخراتهم والتدفقات النقدية األسبوعية التي يحققونها غير منتظمة، ُيفّضل المثال أو

 Muleومول  Osindeوأوسيند  Mutesasiraويشير موتيساسيرا . اعتماد الدفعات الشهرية

 United Leasingالمتحدة للتأجير  تنزانياإلى تجربة مثيرة لالهتمام أجرتها شركة ) 2001(

Company of Tanzania . فقد انتقلت هذه الشركة المؤجِّرة من طريقة السداد عبر دفعات

شهرية إلى طريقة السداد عبر دفعات أسبوعية أو نصف شهرية مع المستأجرين الذين أثبتت 

وفي خالل التجربة، كشفت السجالت عن تحسن كبير . السجالت أنهم غير منضبطين في السداد

  . جداً

مؤسسات التمويل األصغر لنفسه السمعة المتينة على مستوى االنضباط في  لم يبنِ بعد العديد من

وقد . جمع القروض التي حققتها بعض مؤسسات التمويل األصغر الرائدة التي أجرينا مسحاً لها

تجد هذه المؤسسات األخرى للتمويل األصغر أن استخدام فواصل زمنية أقصر للسداد مفيٌد لكي 

وُيرجح أن . القروض عن قرب وتبّين جدّيتها في جمع دفعات القروضتتمكّن من مراقبة سداد 

أكثر جدوى إذا كان عمالء مؤسسات التمويل األصغر هذه متواجدون  اإلستراتيجيةتكون هذه 

جغرافياً في مكان قريب نسبّياَ من أحد مكاتب فروع المؤسسة، وإذا لم تكن المنافسة قد اشتدت 

  . قروض مصحوبة بدفعات أكثر تواتراًبحيث ُيفسح مجال أكبر لتقديم 



وحيث تسمح الظروف، قد تجد مؤسسات التمويل األصغر أنه من المفيد على وجه الخصوص 

العمالء الجدد والعمالء : تقديم قروض مصحوبة بدفعات أكثر تواتراً إلى مجموعتين تحديداً

من أجل فرض االنضباط في  فالدفعات األكثر تواتراً قد تكون مفيدة مع العمالء الجدد. الفقراء

كذلك قد يجد العمالء الفقراء أن . السداد وقياس مدى التزام هذه المجموعة غير المجرَّبة بالسداد

تعاملهم مع الدفعات األكثر تواتراً أسهل من االضطرار إلى توفير دفعات شهرية أكبر، خصوصاً 

ئلة أو غيرهم تثقل مدخراتهم القليلة وأن الفقراء يواجهون في غالب األحيان مطالب من أفراد العا

  ). Rutheford )2000كما ورد في النقاش لدى روثفورد 

  السماح بالسداد على دفعات تختلف من حيث الحجم: خطط السداد المرنة

إن خطط السداد المرنة، التي تتمّيز بتسديد القروض أو االستئجارات على دفعات تختلف من حيث 

وهذا ألن هذه . لنسبة إلى العمالء الذين يتفاوت دخلهم من موسم إلى آخرالحجم، قد تكون مفيدة با

الخطط تكون، مقارنةً بالخطط التقليدية للسداد على دفعات متساوية، أقدر على التوفيق بين 

ففي ظل خطط السداد المرنة، تتم برمجة الدفعات األكبر بحيث يتم . الدفعات ونماذج التدفق النقدي

األشهر التي يحقق فيها العميل أكبر قدر من اإليرادات، على سبيل المثال في  تسديدها في خالل

ويتم التعويض عن هذه الدفعات األكبر حجماً . خالل موسم الحصاد أو الموسم السياحي الناشط

  . بدفعات أصغر تُسدد في األشهر األخرى

لعمالء على االقتراض، فتزيد وتتمثل المنفعة الكبيرة لخطط السداد المرنة بأنها تعزز قدرة بعض ا

بالنسبة إلى برنامج فينانسييرا . بالتالي مداخيلهم وتخفض في الوقت نفسه مخاطر التعثّر في الدفع

أن  Calpiáإلقراض القطاع الزراعي، يعتبر المدراء في كالبيا  Financiera Calpiáكالبيا 

ل تطبيق مثل هذه الخطط يشكل التوفيق الزمني بين دفعات سداد القرض والتدفق النقدي من خال

عامالً ضرورياً لخفض التعثر في سداد قروض المعدات وقروض رأس المال العامل، وأيضاً 

 United Leasingالمتحدة للتأجير  تنزانياوتقّدم شركة . للسماح بتعزيز اإلقراض للقطاع

Company of Tanzania ت سياحية، خطط سداد مرنة للعمالء الذين يشترون ويشغّلون حافال



وتبرمج دفعات أكبر لذروة الموسم السياحي ودفعات صغيرة جداً تُستحق في موسم الركود 

  ). 14. ، صMule 2001ومول  Osindeوأوسيند  Mutesasiraموتيساسيرا (

إن الدفعات الصغيرة جداً التي تُستحق في فترات تكون فيها األعمال متراخية، كتلك التي تجمعها 

من مشغّلي الحافالت السياحية، تُسّمى  United Leasing Companyللتأجير  الشركة المتحدة

، وُيزعم في بعض األحيان أنها مفيدة لالستمرار في "دفعات االتصال"في المؤلفات حول التأجير 

 Financieraلكن مؤسسة فينانسييرا كالبيا . مراقبة العمالء والحفاظ على االنضباط في السداد

Calpiá  عن دفعات االتصال هذه بالنسبة إلى العديد من عمالئها الذين يستحصلون على قد تخلت

قروض زراعية والذين ال يحققون مداخيل فعلية في أوقات تراخي األعمال، وذلك بسبب تكاليف 

العمليات المرتفعة التي تفرضها المؤسسة على المقترضين من أجل توفير مبلغ مالي ضئيل جداً 

عوضاً عن ذلك، يحاول الموظفون المسؤولون عن . لمكتب الفرع) ميركيةدوالرات أ 5مثالً (

أن يبقوا على اتصال من حين إلى آخر بمثل هؤالء العمالء  Calpiáالقروض في مؤسسة كالبيا 

في أوقات تراخي األعمال، أو على األقل أن يذكروا العمالء بوجودهم عبر االستعالم عن أخبار 

 Calpiáطقة لغرض مختلف، وكل ذلك لكي يذكروا العميل بأن كالبيا العميل عندما يزورون المن

من الواضح أنه من الضروري، لدى تصميم خطط السداد المرنة، أن يتم . موجودة وتتوقع التسديد

التحلي بالحكمة التخاذ قرار حول ما إذا كان ينبغي طلب دفعات في أوقات تراخي األعمال في أي 

  . زن مالئم بين المخاطر وتكاليف العمليةحالة محددة، مع تحقيق توا

وخالفاً لخطط السداد المرنة التي تسمح بتفاوت الدفعات موسمياً، يمكن لمؤسسات التمويل األصغر 

فعلى سبيل المثال، قد يكون باإلمكان تحديد موعد . أن تبحث أيضاً في خطط تفاوت الدفعات سنوياً

ار في خالل السنوات األولى لقرض أو استئجار سداد الدفعات األكبر من القرض أو االستئج

أو سيارة أجرة، أي عندما تكون تكاليف التصليح صغيرة جداً، على أن يتم  جرافةشاحنة أو 

  . التعويض عن ذلك بدفعات أقل الحقاً عندما تزداد فواتير التصليح

من اإلشارة إلى  وفي حين أن خطط السداد المرنة قد تكون مفيدة مع بعض أنواع العمالء، ال بد

، يجدر بمؤسسة التمويل )وغير مؤذية(أوالً، ولكي تكون هذه الخطط مفيدة فعلياً . تحذيرين



األصغر أن تجري تحليالً جيداً لنموذج التدفق النقدي في مشروع ومنزل المقترض، وضمناً ألي 

مؤسسة  ثانياً، يجب اإلقرار بأن هذه الخطط تفرض كلفة على. تفاوت موسمي في المدخرات

فتعقب سداد القروض أصبح اآلن مهمة أكثر . التمويل األصغر وعبئاً على نظامها المعلوماتي

، وهي مؤسسة تمويل أصغر تقدم خدمة تأجير المعدات ANEDوإن مؤسسة آنيد . تعقيداً

الزراعية في بوليفيا، قد اعتمدت على مر تاريخها خطط السداد المرنة تقريباُ مع ثلث عمالء 

جارات لديها، لكنها تحاول اليوم أن تخفض هذه النسبة بسبب الصعوبات المتزايدة لمعرفة االستئ

  .الجهة المسددة وتاريخ االستحقاق

  )سعر خيار الشراء(دفعة التأجير النهائية 

، ينطوي التأجير التشغيلي على مخاطر إضافية جوهرية تتجاوز 2كما أظهر النقاش في الفصل 

ونتيجةً لذلك، من المرجح بالنسبة إلى معظم مؤسسات . التأجير الماليتلك التي ينطوي عليها 

وبالتالي، . التمويل األصغر الراغبة في تقديم خدمة التأجير أن تهتم بشكل رئيس بالتأجير المالي

يجدر بهذه المؤسسات للتمويل األصغر أن تسترد كل، أو تقريباً كل كلفة المعدات، زائد الفائدة، 

المعروفة (وينبغي أن يتم تحديد دفعة التأجير النهائية . دورية التي يسددها العميلمن الدفعات ال

بمبلغ إسمي بحيث ال تشكل عائقاً أمام حصول )  أيضاً باسم القيمة الباقية أو سعر خيار الشراء

العميل على الملكية وال تولّد مخاطر الضرر ومخاطر القيمة الباقية ومخاطر سوق السلع 

وإن الدفعات المتدنية إلى نحو دوالر أميركي واحد، أو التي تشكل كحد ). 2الفصل (المستعملة 

في المقابل، قد ُيمنح المستأجر بكل . أقصى نسبة مئوية صغيرة من الكلفة األصلية تُعتبر مالئمة

  . بساطة الملكية لدى إتمام دفعات السداد المنتظمة

  اإلقراض للمجموعات عتباراتا

تئجارات المعدات تُعطى، وينبغي أن تُعطى، لألفراد وليس للمجموعات إن معظم قروض واس

ففي . المتضامنة، وذلك ألسباب تتعلق بالطلب، وأيضاً في حالة القروض، ألسباب تتعلق بالعرض

ما يتعلق بالطلب، ال يرغب أعضاء المجموعات في تحّمل مخاطر التعرض المتزايد لألجل 



أو االستئجار، التي ترتبط عموماً بتمويل المعدات، وهم  أو الحجم األكبر للقرض/األطول و

يفضلون بالتالي أن يحصل العمالء الذين يحتاجون إلى مثل هذه القروض أو االستئجارات على 

وعلى مستوى العرض، ولدى تجاوز حجم معّين للقرض، ال يكتفي العديد من . تمويل فردي

على سبيل المثال، قد . المجموعة المتضامنة مؤسسات التمويل األصغر بالضمانات التي تقدمها

قيمتها متناسبة مع حجم القرض الفردي تطلب مؤسسات التمويل األصغر ضمانات مادية تكون 

وإذ تتم إدارة حجم القرض والضمانات على أساس فردي، تنخفض اقتصاديات الكلفة في . للمعدات

والمجموعة  IDB الداخلي ميركياألالتنمية قاعدة بيانات بنك وإن . اإلقراض للمجموعات

دولة  17مؤسسة تمويل أصغر في  193التي تندرج فيها  CGAPاالستشارية لمساعدة الفقراء 

في أميركا الالتينية تبّين أن كل مؤسسات التمويل األصغر تقريباً التي تقدم قروضاً للمجموعات 

نقل العمالء من قروض  المتضامنة تقدم أيضاً قروضاً فردية، بحيث أنه من المجدي عموماً

عندما تزداد الحاجة إلى تمويل ) أو االستئجارات الفردية(المجموعات إلى القروض الفردية 

أما مؤسسات التمويل األصغر التي تقرض فقط عبر مجموعات متضامنة أو بنوك . 18المعدات

دفق النقدي وغيره بناًء على تحليل الت(قروية، فتحتاج إلى اكتساب مهارات تقديم القروض الفردية 

  . قبل إنتاج منتج قرض أو استئجار المعدات) من االعتبارات

وهناك شكل آخر من نموذج اإلقراض للمجموعات، حيث يتشارك أفراد المجموعة كلهم استخدام 

. قطعة من المعدات يتم تمويلها باستئجار أو قرض واحد يتوافق أفراد المجموعة كلهم على تسديده

ولّد صعوبات إضافية تتجاوز تلك التي ينطوي عليها القرض النموذجي لكن هذا الشكل ي

فقد ". مأساة السلع العامة"فهذه العمليات لتشارك المعدات تكون عرضة لمشكلة . للمجموعات

يصبح أفراد المجموعة غير مهتمين بالضرر الذي قد يلحق بالمعدات، أو باإلفراط في استخدامها، 

دم إخضاعها للصيانة، وذلك باعتبار أنهم يتحملون فقط جزءاً من أو بسوء استخدامها، أو بع

في المقابل، فإن المقترضين أصحاب الملكية . المسؤولية عن المعدات وكلفة تصليحها أو استبدالها

                                                            

، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادورول السبع عشرة هي األرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الد 18

  . غواتيماال، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، باراغواي، بيرو، أوروغواي، وفنزويال



. الفردية والمستأجرين الذين يستحصلون على استئجارات فردية يتحّملون كامل التكاليف والنتائج

باستئجارات جماعية من هذا النوع  Grameen Bankيسمح بنك غرامين على سبيل المثال، ال 

وفي الحاالت التي يرغب فيها أحد األفراد بأن يساعده اآلخرون على دفع ). Dowla 1998دوال (

قيمة قطعة من المعدات، قد يكون من األفضل لهذا الشخص أن يمتلك أو يستأجر المعدات بشكل 

ومن المرجح أن تكون المسؤولية األوضح في . الباطن آلخرين فردي ثم يؤجرها، أو يؤجرها من

  .هذا الترتيب مفيدة لمؤسسات التمويل األصغر ولعمالئها على حد سواء

  التأمين وضرائب الملكية

المعدات مسائل تتجاوز تلك التي تثيرها قروض رأس المال العامل على  استئجاراتتثير قروض و

وينبغي أن تُعالج . التأمين ضد مخاطر متعددة، وضرائب الملكيةمستوى التأمين على المسؤولية، و

  . هذه المسائل في برامج تمويل المعدات

شاحنات، (يجدر بمؤسسات التمويل األصغر التي تمّول مركبات آلية : التأمين على المسؤولية

ية، أن وغير ذلك من المعدات التي يمكن أن تثير دعاوى هامة حول المسؤول) لخاسيارات أجرة، 

وكما أظهر . تبحث في حاجاتها الخاصة إلى التأمين على الخصوم،  وأيضاً في حاجات عمالئها

، فإن التأمين على المسؤولية متوافٌر عموماً في أميركا الالتينية، وكلفته ليست 2النقاش في الفصل 

تينية أقل مما هو عليه  مرتفعة نسبياً، ال سّيما وأن عدد دعاوى المسؤولية التي تُرفع في أميركا الال

في الواليات المتحدة مثالً، كما أن قيمة التسويات حول المسؤولية أدنى بكثير في أميركا الالتينية 

مركبات أو معدات  تؤّجر وإن مؤسسات التمويل األصغر التي. مما هي عليه في الواليات المتحدة

ن تتحقق من قانون التأجير المحلي أخرى يترتب عنها خطر إقامة دعاوى المسؤولية، تحتاج إلى أ

لتعرف ما إذا كانت هي، بصفتها صاحبة الملكية، تتحمل ) قانون العبور مثالً(وغيره من القوانين 

أي مسؤولية قانونية عندما ُيلحق المستأجرون ضرراً بالممتلكات، أو ُيسببون إصابة شخصية، أو 

ؤولة قانونياً، أو إذا لم يكن القانون وإذا كانت مؤسسة التمويل األصغر مس. موت فريق ثالث

واضحاً بهذا الخصوص إنما ال يلغي االحتمال الكبير بأن تكون مسؤولة، يجدر بمؤسسة التمويل 

ومن الحكمة أيضاً بالنسبة إلى . األصغر أن تحصل على تأمين يغطي مسؤوليتها القانونية الخاصة



رات ألي نوع من المعدات التي يترتب عنها مؤسسات التمويل األصغر التي تقّدم قروضاً واستئجا

خطر إثارة دعاوى المسؤولية أن تصر على حصول العمالء على تأمين على المسؤولية بحيث ال 

وينبغي أن تطلب . يفلسون مالياً بسبب دعوى ما فيعجزون عن تسديد القرض أو االستئجار

وبالنسبة . د التأمين على المسؤوليةمؤسسة التمويل األصغر من العميل أدلة دورية إلثبات أنه يجد

إلى التأمين على المسؤولية في حالة مركبة آلية، يجدر أيضاً بمؤسسة التمويل األصغر أن تطلب 

دليالً دورياً على صالحية رخصة القيادة التي يحملها العميل، وتسجيل المركبة، وفحصها، وأي 

  . ين على المسؤولية نافذةأوراق أو إجراءات أخرى مطلوبة لكي تبقى تغطية التأم

إن تحديد ما إذا كانت المعدات التي يمّولها العمالء بقرض أو : التأمين ضد مخاطر متعددة

استئجار ينبغي أن تكون مؤمنة ضد الضرر أو الخسارة الناجمة عن أسباب طبيعية، مثل الزالزل 

أشبه بمسألة مفتوحة واألعاصير، وعن مخاطر أخرى مثل السرقة والحريق والتلف، إلخ، تبقى 

ويعتمد هذا األمر أيضاً . وينبغي تقييم صوابية التأمين ضد مخاطر متعددة بحسب كل حالة. للنقاش

على كلفة التأمين واحتمال أن تقع األحداث المؤّمن ضدها فعلياً، ومقدرة العميل على تحمل 

أو  1000ي قيمتها فقط وقد يتبّين أن التأمين على معدات تساو. الخسائر في حال عدم التأمين

، وذلك بسبب التكاليف )كنسبة مئوية من قيمة المعدات(دوالر أميركي باهظ الكلفة نسبياً  2000

ويشير موتيساسيرا . المرتفعة، والثابتة بمعظمها، لبيع التأمين والتحقيق في أي دعاوى وتسويتها

Mutesasira  وأوسيندOsinde  ومولMule )2001 (شاريع األصغر في إلى أن أصحاب الم

دوالر أميركي يميلون إلى  5000تنزانيا وأوغندا الذين يستأجرون أصوالً تساوي قيمتها أكثر من 

تقدير قيمة التأمين ضد مخاطر متعددة، في حين أن العمالء الذين يمّولون أصوالً أقل كلفة 

  . يعتبرون أن أقساط التأمين تشكل عبئاً ال يحققون منه أي مردود هام

إن ضرائب الملكية التي تُفرض على المعدات تثير مشكلة بالنسبة إلى مؤسسات : ئب الملكيةضرا

فباعتبار أن مؤسسات التمويل األصغر هي صاحبة . المعدات إيجارالتمويل األصغر التي تقدم 

وهذا خالفاً لما يكون . ملكية المعدات، فهي تتحمل عموماً المسؤولية القانونية لتسديد الضرائب

يه الحال في اإلقراض حيث يكون العميل هو صاحب الملكية وهو الذي يتحمل بالتالي هذه عل



وإن مؤسسات التمويل األصغر التي تملك برامج تأجير قد تجد أنه من المفيد أن . المسؤولية

تضيف مثل هذه التكاليف الضريبية إلى الدفعات الشهرية التي يسددها عمالؤها لكي تسّهل عملية 

وإن أقساط التأمين على المسؤولية واألنواع األخرى من التأمين التي تدفعها مؤسسة . جمعها

  . التمويل األصغر يمكن أن تُمّرر إلى العميل بالطريقة نفسها

  برامج التخفيضات مع التجار

على النوع نفسه من  تقدم عدة قروض أو عقود استئجار إن مؤسسات التمويل األصغر التي

، قد تتمتع بمقدرة كافية للمساومة تسمح لها بالتفاوض )ماكينات الخياطة مثالً( المعدات في كل سنة

مع تاجر معدات واحد أو أكثر على األسعار المخفّضة، والكفاالت الممّددة، والخدمة اإلضافية، 

مع المعدات المستخدمة في المزارع  ANEDوغير ذلك من المنافع، وهو ما فعلته مؤسسة آنيد 

ويجدر بهذه المؤسسات للتمويل األصغر أن تختار تجار معدات يتمتعون بسمعة حسنة  . في بوليفيا

ويقدمون منتجات جيدة وخدمة جيدة ويوفّرون قطع الغيار، وأن تحاول بعد ذلك التفاوض معهم 

وفي مرحلة الحقة، يجدر بمؤسسة التمويل األصغر أن . على التخفيضات وغير ذلك من المنافع

وض واالستئجارات لديها ببرامج التخفيضات التي أوجدتها مع هؤالء التجار، إنما تبلّغ عمالء القر

فكما أظهرنا في . ال يجدر بها أن تشترط على العمالء اختيار المعدات فقط من عند هؤالء التجار

النقاش سابقاً، ينبغي أن ُيسمح للعمالء بأن يختاروا معداتهم والتاجر الذي يريدون شراء هذه 

وعلى الرغم من أنّه يترتب عن هذه البرامج بعض تكاليف اإلعداد والتكاليف  .19منه المعدات

التشغيلية بالنسبة إلى مؤسسة التمويل األصغر، إال أنها تساعد على توجيه العمالء إلى تجار 

وعبر . يتمتعون بسمعة حسنة، وهو أمر يفيد مؤسسة التمويل األصغر والعميل على المدى الطويل

شراء المعدات وتصليحها المترتبة على بعض العمالء، يمكن لبرامج التخفيضات مع  خفض  كلفة

التجار أن تعطي مؤسسة التمويل األصغر حسنة قد تكون هامة في سوق التمويل األصغر التي 

  . فيها التنافس بشكل متزايد ينمو

                                                            

  ". مجموعة المنتجات التي يتم تمويلها"راجع القسم المعنون   19



  عمليات التثمين على أساس السوق

ت التمويل األصغر إلى توسيع قاعدة العمالء في خالل السنوات األخيرة، عمدت بعض مؤسسا

لديها لتشمل المشاريع األصغر من المستوى األعلى والمشاريع الصغيرة، وهي تمّول هؤالء 

وقد تجد مؤسسات التمويل األصغر هذه أنه من المفيد . العمالء بمعدات باهظة الكلفة إلى حد ما

اض أو تأجير مثل هذه السلع، خصوصاً إجراء تثمين على أساس السوق قبل الموافقة على إقر

وفي عمليات التثمين .  عندما تعتمد مؤسسة التمويل األصغر على المعدات لتكون هي الضمانات

على أساس السوق، تجري مؤسسة التمويل األصغر تقييماً لقيمة المعدات في السوق، التي تحتسبها 

رض أو االستئجار، وذلك من أجل على أساس البيع اإللزامي، في نهاية كل سنة من مدة الق

، )Clark )1990وكما أشار كالرك . الحصول على تقدير للضمانة التي تشكلها األصول نفسها

إن إجراء عدة عمليات تثمين على أساس السوق يمكن أن يشكل جزءاً مفيداً من تدريب الموظفين 

  . المسؤولين عن التأجير

إن . وق، ينبغي أن تؤخذ النقاط التالية بعين االعتبارولدى إجراء عمليات التثمين على أساس الس

إمكانية بيع المعدات المتخصصة تكون في العادة أصعب من إمكانية بيع المعدات المستخدمة 

المعدات التكنولوجية المتطورة، مثل أجهزة الكمبيوتر، تتمّيز في العادة كما أن . ألغراض عامة

. الثمن المفروض لقاء هذه المعدات أن يعكس هذه الحقائقوينبغي ب. بعمر قصير نسبياً في السوق

وإذا كانت المعدات نفسها توفّر ضمانة، يمكن أن تطالب مؤسسة التمويل األصغر برهن ضمانات 

تركّز إضافية أو بضمانات من فريق ثالث، أو أن تجعل أجل القرض أو االستئجار أقصر، أو أن 

وكبديل عن . يمكنها أن ترفض بكل بساطة تمويل المعداتالدفعات، أو  التكاليف في فترة معّينة

ذلك، يمكن لمؤسسة التمويل األصغر أن تختار الموافقة على القرض أو االستئجار بناًء على قوة 

  . المشروع والمقترض حتى في ظل غياب ضمانات كافية

  تئجاراتإطالق برنامج قروض أو اس



بحثت في كيفية إطالق منتجات جديدة، أو حتى إلى  ال يهدف هذا القسم إلى تلخيص المؤلفات التي

 Wrightتعداد الخطوات العديدة التي تشتمل عليها كل من المراحل األربع المحددة لدى رايت 

من أجل تطوير منتجات مالية، أي األبحاث في السوق، والتصميم واالختبار التجريبي، ) 1998(

عوضاً عن ذلك، تتم إحالة . المنتج والتطبيق المرفّعومراقبة وتقييم االختبار التجريبي، ومراجعة 

وغير ) 2002؛ 2001(ورايت وآخرين ) Wright )1998القارئ إلى األبحاث الممتازة لرايت 

أما هنا، فسنحصر النقاش ببعض النواحي الخاصة في . ذلك من األبحاث المذكورة في المراجع

وقد تم . رنامج لقروض أو استئجارات المعداتتطوير منتجات جديدة، والمتعلقة تحديداً بإطالق ب

وبالتالي، سيتم عرضها في هذا . أصالً تفصيل كل من هذه النقاط في مرحلة سابقة من هذا البحث

  :السياق من دون االستفاضة في مناقشتها

البحث في النواحي القانونية والتشريعية والضريبية للتأجير في مقابل اإلقراض، من أجل  •

 . واتخاذ قرار بشأن المنتج الواجب استخدامه فهم كل منتج

تمويل مالئمة لمواجهة المخاطر المحتملة على مستوى معدالت الفائدة،  إستراتيجيةتطبيق  •

 ). مشاكل إدارة األصول والخصوم(والسيولة والعملة األجنبية 

كي تعديل النظام المعلوماتي لدى مؤسسة التمويل األصغر بحسب ما تدعو إليه الحاجة ل •

يتمكن هذا النظام من معالجة عمليات التمويل متوسطة األجل واحتساب ضريبة القيمة 

 . المضافة المطلوبة وغير ذلك من الدفعات الضريبية

تأمين للتعامل مع مسؤولية مؤسسة التمويل األصغر والعميل وغير  إستراتيجيةتصميم  •

 .ذلك من مسائل التأمين

 . جارترتيب أي برامج للتخفيضات مع الت •

اتخاذ قرار بشأن نواحي أخرى من تصميم المنتج، كتلك التي تمت مناقشتها في هذا  •

 . الفصل



  توصيات السياسة. 6

  ودور الحكومات والمانحين

يعرض هذا الفصل لتوصيات السياسة الرئيسة في المجاالت القانونية والتشريعية والضريبية، وهي 

وينتهي الفصل . على التوالي 4و 2ل في الفصلين توصيات مبنية على النقاش حول هذه المسائ

بتعليق موجز حول الدور الذي يمكن للحكومات والمانحين تأديته من أجل تسهيل إجراء تغييرات 

السياسة في هذه المجاالت وتعزيز برامج قروض واستئجارات المعدات لدى مؤسسات التمويل 

  .األصغر

  المسائل القانونية

ين أساسيتين هما بناء إطار عمل قانوني مالئم للتأجير المالي وإطار عمل يعالج هذا الشق مسألت 

وفي حين أن المسألة األولى تتعلق فقط بالتأجير . قانوني مالئم لالستيالء على المعدات وبيعها

  .المالي، فإن المسألة الثانية تتعلق بالتأجير المالي واإلقراض على حد سواء

  الماليإطار العمل القانوني للتأجير 

ويمكن تحقيق ذلك من خالل . يجدر بالدول أن تبني إطار عمل قانوني أساسي للتأجير المالي

قوانين التأجير الخاصة، أو بنود في قانون البنك أو تشريعاته، أو من خالل القوانين والتشريعات 

ويحتاج . يعيةالضريبية، أو باستخدام مزيج من هذه القوانين وغيرها من الوسائل القانونية والتشر

إطار العمل القانوني هذا إلى تعريف وتحديد وجود التأجير المالي، وحقوق وواجبات كل فريق في 

  :وتشمل النقاط األساسية الواجب تغطيتها ما يلي. عملية التأجير

ففي التأجير المالي، يطفئ المستأجر . ينبغي تمييز التأجير المالي عن التأجير التشغيلي •

تكاليف االقتناء األصلية التي يتكبدها ) في المائة 95 – 90في العادة ( كل  كل، أو تقريباً

ويملك هذا المستأجر خيار شراء األصل مقابل مبلغ اسمي محدد . المؤّجر، ويدفع الفائدة

وإذ . مسبقاً، وذلك عند انتهاء مدة االستئجار، وال يحق له أن يلغي عقد االستئجار منفرداً



لي باعتباره يشمل هذه الخصائص الثالث، يتم تفادي المخاطر اإلضافية ُيعّرف التأجير الما

 –مخاطر القيمة الباقية والضرر وسوق السلع المستعملة (األساسية في التأجير التشغيلي 

وإن التمييز بين هذين النوعين من التأجير ضروري على وجه ). 2راجع الفصل 

 . ى المستويين التشريعي والضريبيالخصوص في ما يتعلق بكيفية التعامل معهما عل

، يتمتع المؤجرون بحق الملكية، وضمناً بحق )المالي أو التشغيلي(في عملية التأجير  •

فإذا أفلس المستأجر، يتم إرجاع األصل . حال التعثر في الدفعاستعادة األصل المؤجَّر في 

رين يطالبون ن آخيحقوق مقرضحق من أي  فيعلو علىالمؤجَّر مباشرة إلى المؤجِّر، 

 .   بأصول المستأجر

للمستأجرين الحق باستخدام األصل المؤجَّر من دون انقطاع طالما أنهم منتظمون في سداد  •

في المقابل، وبما أنهم ال يتمتعون بملكية األصل المؤجَّر، ال يحق لهم . دفعات االستئجار

 . أن يرهنوا هذا األصل كضمانات أو أن يبيعوه

على سبيل المثال، إن قانون . المسائل المتعلقة بالمسؤولية القانونية من الضروري معالجة •

يونيو /حزيران 27الصادر بتاريخ  884مرسوم رقم (التأجير المالي في السلفادور 

. يلقي بكامل المسؤولية القانونية على المستأجر باعتباره هو من يستخدم األصل) 2002

ث يتم حل أي نزاعات قد تنشأ مع قوانين وال بد من توخي الحذر في هذا المجال بحي

 . بالشكل المالئم) مثل قوانين العبور(أخرى 

على سبيل المثال، ينص . ينبغي تقليص احتماالت نشوب نزاعات قانونية إلى الحد األدنى •

تشرين  21الصادر بتاريخ  25959المرسوم السامي رقم (قانون التأجير المالي في بوليفيا 

على ضرورة أن يعالج المستأجر وتاجر المعدات كل المشاكل ) 2000أكتوبر /األول

 .فالمؤّجر غير مسؤول بأي شكل من األشكال وال ينبغي توريطه. المتعلقة بأداء المعدات



كتحديد أي (يجدر أيضاً بقوانين التأجير أن تعالج المسائل المتعلقة بتشريعات البنوك  •

والمسائل الضريبية التي لم تتم معالجتها في ) المؤسسات يحق لها القيام بالتأجير المالي

 . القوانين والتشريعات األخرى المعمول بها في الدولة

إن سن قانون للتأجير قد يشكل خطوة حرجة في إطار ترسيخ التأجير كبديل قابل للنجاح وحتى 

 Euromoneyويذكر الكتاب السنوي للعملة األوروبية. تمويل المعداتلالزدهار في مجال 

Yearbook )2002 (فقبل سن قانون التأجير في باناما في العام . على سبيل المثال بحالة باناما

مليون دوالر  15إلى  11المبالغ مستحقة القبض سنوياً جراء التأجير تقّدر بنحو  ، كانت1990

مليون دوالر أميركي،  28وبعد مضي سنة على سّن هذا القانون، تنامى هذا القطاع إلى . أميركي

، بدأ تطبيق تشريعات 1996وفي العام . خمسين مليون دوالر أميركي 1994وبلغ في العام 

وقد . 1997مليون دوالر أميركي في العام  150إضافية موّضحة، وتنامى قطاع التأجير إلى نحو 

. 2001مليون دوالر أميركي في العام  200ظل التأجير يتقّدم في هذا المسار التصاعدي، محققاً 

  . زءاً هاماً من هذا النمو ُيعزا إلى بناء إطار عمل قانوني واضح للقيام بعمليات التأجيروإن ج

  إطار العمل القانوني لالستيالء على المعدات وبيعها

، إن عملية االستيالء على المعدات المؤّجرة واألصول المرهونة 2كما أظهر النقاش في الفصل 

غرق في غالب األحيان وقتاً طويالً، كما أنها مكلفة كضمانات للقرض أو االستئجار وبيعها تست

وبالتالي، يجدر باإلصالحات الهادفة إلى تسهيل االستيالء على . وغير مؤكدة في أميركا الالتينية

والضمانات وبيعها أن توّسع نطاق الوصول إلى المعدات وغير ذلك من أشكال األصول المؤّجرة 

مل اإلصالحات المنشودة خلق حقوق االنتفاع المضمون وتش. الفائدة التمويل وتخفض معدالت

  :وجعلها ناجزة وتطبيقها

ينبغي أن ُيسمح للمؤسسات المالية ولعمالئها بالدخول في عقود . خلق حقوق االنتفاع المضمون

  .يمكن بموجبها رهن مجموعة واسعة من األصول كضمانات



ت دقيقة متوافرة للعامة ال يكون ينبغي استحداث سجال .جعل حقوق االنتفاع المضمون ناجزة

ويمكن لتحقيق ذلك تقوية مكاتب المحفوظات والسجالت العامة أو . البحث فيها باهظ الكلفة

خصخصتها، كما يمكن إدخال المنافسة بين مكاتب السجالت والمحفوظات العامة أو السماح 

  . لمكاتب السجالت والمحفوظات الخاصة بالتنافس مع المكاتب العامة

ينبغي أن . االستيالء على األصول المؤّجرة والضمانات وبيعها: بيق حقوق االنتفاع المضمونتط

ُيسمح للمؤسسات المالية وعمالئها بالتوافق على التطبيق السريع وغير القضائي لعقود القروض 

وإن اإلجراءات السريعة ومتدنية الكلفة المستخدمة لتطبيق عقود . واالستئجارات على حد سواء

  . الستئجار في بوليفيا واإلكوادور يمكن أن تشكل نماذج مفيدةا

  تشريعات البنوك

من المعروف أن سقوف الفائدة يمكن أن تعيق الحصول على االئتمان، خصوصاً في حالة 

اإلقراض للمشاريع األصغر ولصغار المستهلكين، وذلك بسبب معدالت الفائدة المرتفعة التي 

ر وغيرها من المؤسسات المالية إلى فرضها من أجل تغطية تضطر مؤسسات التمويل األصغ

وفي حال وجود . وبالتالي، يجدر بالدول أن تتجنّب سقوف الفائدة. تكاليف هذه العمليات الصغيرة

سقف فائدة فعلي على القروض إنما ليس على االستئجارات، قد يتمثّل الخيار األفضل بإزالة سقف 

لم يكن ذلك ممكناً، ال ينبغي إحداث تراجع أكبر في الحصول  وإذا. معدل الفائدة على القروض

وعلى الرغم من أن هذه . على التمويل عبر توسيع غطاء قانون الفائدة ليشمل االستئجارات

المعاملة غير المتساوية تولّد انحرافاً واضحاً في االختيار بين طريقتين متشابهتين جداً لتمويل 

، إال أنه من األفضل أن ُيمنح العمالء على األقل وسيلة )المالية القروض واالستئجارات(المعدات 

عوضاً عن التسبب بتراجع في ) االستئجارات المالية(واحدة للحصول على تمويل المعدات 

مستوى الحصول على التمويل أو بإعاقته كلياً بمختلف أشكاله كما قد يحدث على األرجح في حال 

  . ستئجارات والقروض على حد سواءتم توسيع سقف الفائدة ليغطي اال



، نادراً ما يطرح التأجير المالي مخاطر أكثر من تلك 1وكما يوضح بدقة التعريف في اإلطار 

في ). 2الفصل (التي يطرحها اإلقراض، بل إنه ينطوي في غالب األحيان على مخاطر أقل بكثير 

على مستوى الضرر والقيمة  المقابل، يمكن أن ينطوي التأجير التشغيلي على مخاطر جوهرية

). 3الجدول (الباقية وسوق السلع المستعملة، وهي مخاطر ال يتشاركها التأجير المالي أو اإلقراض 

، فهي ضرورة 3و 2أما توصيات السياسة الرئيسة التي تنتج عن ذلك وعن التحليل في الفصلين 

وأال تمنع أي  1جاء في اإلطار أن تعتمد أجهزة المراقبة التعريف الدقيق للتأجير المالي كما 

ومن شأن هذا التعريف الدقيق . مؤسسة مالية ُيسمح لها باإلقراض من القيام بالتأجير المالي

للتأجير المالي أن يحل محل مجموعة متداخلة غير منظمة من التعريفات التي نجدها في تشريعات 

على نحو مختلف باعتباره أي عملية  البنوك في أميركا الالتينية، حيث يتم تعريف التأجير المالي

تأجير تقوم بها مؤسسة مالية منظّمة ومسجلة وخاضعة لرقابة البنك المركزي، أو أي عملية تأجير 

. لخا، أو أكثر، )مثالً ثالث سنوات(توفّر خيار الشراء، أو أي عملية تأجير لها مدة استحقاق معّينة 

قيود التي تمنع المؤسسات المالية من تقديم استئجارات وإن إزالة القيود عن التأجير المالي، أي ال

مالية أو تلك التي تشترط أال يتم التأجير المالي إال من خالل مؤسسة تابعة، ستسمح لمؤسسات 

تمويل أصغر عدة ولغيرها من المؤسسات المالية بأن تقدم خدمات تمويل المعدات من خالل 

صول على تمويل المعدات، األمر الذي يعود بالفائدة وهذا من شأنه أن يوّسع نطاق الح. التأجير

  . على المؤسسات المالية وعمالئها على حد سواء

وبناًء عليه، قد ترغب أجهزة . ويمكن للتأجير التشغيلي أن يكون أشد خطورة من اإلقراض

ع هذا المراقبة في تقييد نشاطات التأجير التشغيلي لدى بعض أو كل المؤسسات المالية، إما عبر من

وإذ تكتسب المؤسسات المالية خبرة في . النشاط وإما عبر السماح به من خالل مؤسسات تابعة

التأجير التشغيلي، قد تعمد إلى تطبيق أنظمة أفضل إلدارة المخاطر، فتشعر أجهزة المراقبة بأنها 

  . تستطيع إزالة بعض القيود المفروضة على هذا النشاط أو كلّها

  المسائل الضريبية



تتمثّل بضرورة  4ن توصيات السياسة الرئيسة التي تنتج عن تحليل المسائل الضريبية في الفصل إ

، وأن تجعل 1أن تعتمد السلطات الضريبية التعريف الدقيق للتأجير المالي كما جاء في اإلطار 

ومن شأن هذا التعريف . معاملة القروض واالستئجارات المالية متشابهة في القانون الضريبي

لدقيق للتأجير المالي أن يحل محل مجموعة متداخلة غير منظمة من التعريفات التي نجدها في ا

تشريعات البنوك في أميركا الالتينية، حيث يتم تعريف التأجير المالي على نحو مختلف باعتباره 

 أي عملية تأجير تقوم بها مؤسسة مالية منظّمة ومسجلة وخاضعة لرقابة البنك المركزي، أو أي

، )مثالً ثالث سنوات(عملية تأجير توفّر خيار الشراء، أو أي عملية تأجير لها مدة استحقاق معّينة 

  .أو أكثر، إلخ

أما التوصية بضرورة أن يتم التعامل مع القروض واالستئجارات المالية بالطريقة نفسها في 

االستئجارات المالية هي القانون الضريبي، فترتكز على التحليل في الفصل الثاني الذي يبّين أن 

وكما . بكل بساطة ترتيب تمويلي بديل عن القروض من أجل الحصول على ملكية أحد األصول

. 20هو مبّين في ذلك الفصل، تشكل االستئجارات المالية والقروض بدائل وثيقة عن بعضها البعض

) ة التمويل األصغر مثالًمؤسس(أما الفرق الدائم الوحيد بين العمليتين، فيكمن في واقع أن المؤّجر 

هو الذي ) صحاب المشروع األصغر مثالً(يمتلك المعدات في حال التأجير، في حين أن العميل 

وإن مخاطر التأجير واإلقراض هي أيضاً متشابهة جداً كما يبّين . يمتلك المعدات في حالة القرض

ي غالب األحيان عندما فضالً عن ذلك، نحن نعلم أن خسائر اقتصادية كبيرة تقع ف. 2الفصل 

ولنفهم لماذا يحدث ذلك، لنفترض أن . تحّرف األنظمة الضريبية الخيارات بين بديلين وثيقين

مؤسسة مالية تستطيع أن تقدم استئجارات مالية للمعدات أقل كلفة بنقطتين مئويتين من قروض لها 

تكاليف تحصيل ديونها  وقد تكون المؤسسة المالية قادرة على ذلك ألن. موعد استحقاق متساوٍ

السيئة أدنى، األمر الذي قد يكون ناتجاً بدوره عن الموقف القانوني األقوى لجهة تمتعها بملكية 

                                                            

وفي العادة، تكون البدائل غير تامة، أي أنها تخدم إلى حد . كل أي سلعتين بديالً إحداهما عن األخرى عندما تخدمان أغراضاً مماثلةتش 20

وفي ما يتعلق بالبدائل الوثيقة، تكون درجة النقص أدنى بكثير، وتتنافس السلعتان مع بعضهما . ما الغرض نفسه، إنما بطريقة غير تامة

ولهذا السبب يمكن ألي تغييرات طفيفة تطرأ في سعر إحدى السلعتين أن تجعل مستهلكي البدائل الوثيقة يتحّولون من . وثيقالبعض بشكل 

  . سلعة إلى أخرى



لكن على الرغم من ذلك، وبما أن الضرائب تُفرض على االستئجارات أكثر . المعدات المؤّجرة

دفعات االستئجار وليس مثالً ألن ضريبة القيمة المضافة تُفرض على (مما تفرض على القروض 

، يدفع عمالء المؤسسة المالية معدل فائدة ما بعد الضريبة أعلى في )على دفعات القرض

ونتيجةً لذلك، يختار العمالء على نطاق واسع تمويل المعدات . االستئجارات منه في القروض

فة األدنى باستخدام القروض، على الرغم من أن االستئجارات تتمتع قبل الضرائب بحسنة الكل

وهذا يجبر المؤسسة المالية، وغيرها من المؤسسات المالية المشابهة لها، . بمعدل نقطتين مئويتين

واالقتصاد الشامل أيضاً على استخدام موارد إضافية في جمع الديون السيئة، وهي موارد كان 

  . ارباإلمكان توفيرها لو أن النظام الضريبي لم يحّرف الخيار بين القرض واالستئج

ولدى تعريف االستئجارات المالية بطريقة تجعلها شبيهة قدر اإلمكان بالقروض، ومن ثم معاملة 

االستئجارات المالية والقروض بالطريقة نفسها في القانون الضريبي، يمكن تفادي هذه الخسائر 

  . االقتصادية الكبيرة المحتملة

ات المالية والقروض بالطريقة نفسها في وعلى الرغم من أن البعض يعتقد بأن معاملة االستئجار

ينبغي بكل بساطة معاملة . القانون الضريبي ستكون صعبة التطبيق، إال أنها في الواقع بسيطة جداً

المستأجر المالي كما لو أنه يملك السلعة، ومعاملة المؤّجر كما لو أنه مقرض، ومعاملة االستئجار 

، يعتمد القانون الضريبي في المكسيك هذه المعاملة على سبيل المثال. المالي كما لو أنه قرض

إنما لسوء الحظ ليس بالنسبة إلى ضريبة القيمة (بالنسبة إلى ضرائب األرباح وضرائب الملكية 

  ). المضافة

وتنشأ مسألة إضافية بالنسبة إلى الدول التي ال تفرض ضريبة القيمة المضافة على دفعات 

وهذا قد يحدث في الدول التي تتوقف عن . راء األولي للمعداتاالستئجار، إنما تفرضها على الش

فرض ضريبة القيمة المضافة على دفعات االستئجار لكي تجعل معاملة القروض واالستئجارات 

وفي هذه الحالة، ستُطرح تساؤالت حول ما إذا كان . متساوية بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة

ات مباشرة من تاجر معدات بغية تجنب ضريبة القيمة المضافة يجدر بالعمالء أن يستأجروا المعد

وبما أن ضريبة القيمة المضافة ال تُفرض على دفعات االستئجار، . على الشراء األولي للمعدات



ومن شأن هذا األمر أن . سيتمكّن بالتالي هؤالء العمالء من تجنّب ضريبة القيمة المضافة بالكامل

لتمويل حسنة مصطنعة تغلّبها على الطريقتين اللتين قمنا بتحليلهما يضفي على هذه الطريقة في ا

يجدر بها أن تشتري المعدات أوالً وتدفع ضريبة القيمة (أعاله، أي االستئجار من مؤسسة مالية 

وشراء المعدات مباشرة من قبل صاحب المشروع األصغر الذي يجدر به أن يدفع ) المضافة

وهناك ). يتم تمويل عملية الشراء ربما بقرض من مؤسسة مالية على أن(ضريبة القيمة المضافة 

طريقة بسيطة إلزالة هذا التحريف، وهي أن ُيفرض على العميل الذي يستأجر المعدات مباشرة 

وهذا يشكل . المعدات من التاجر اشترىمن التاجر مبلغ ضريبة القيمة المضافة نفسه كما ولو أنه 

كور في الفقرة السابقة، أي معاملة المستأجرين كما ولو أنهم اشتروا امتداداً منطقياً للمبدأ المذ

  .21المعدات وأصبحوا هم أصحاب الملكية

  دور الحكومات والمانحين

ويمكن . إن تطبيق كل تغييرات السياسة الموصى بها أعاله يقع ضمن صالحيات الحكومات

مجموعة متنوعة من األدوات للمانحين أن يضطلعوا بدور بناء في هذه العملية عبر استخدام 

المتوافرة لهم، مثل بناء حوار حول السياسة مع الدول، وعمليات الدعم التقني، وبرامج التكييف 

  . واإلقراض األخرى

هذا ويمكن للحكومات والمانحين المساعدة على تعزيز برامج قروض واستئجارات المعدات 

ويمكن . توفير الدعم التقني لهذه البرامج الفردية لدى مؤسسات التمويل األصغر، وذلك من خالل

أيضاً للمانحين والحكومات المساعدة على تمويل هذه البرامج بقروض متوسطة أو طويلة األجل، 

علماً بأنه ينبغي تفادي هذا اإلجراء في حالة مؤسسات التمويل األصغر القادرة على االقتراض 

ال والخصوم لتلبية حاجاتها التمويلية على مستوى تجارياً أو التي تستطيع عموماً استخدام رأس الم

  .  مبلغ التمويل والسياق والعملة
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  تأثير الضرائب في االختيار بين القرض واالستئجار: الملحق أ

وهو يصف تأثير ضريبة القيمة المضافة . 4ل هذا الملحق النقاش من حيث توقف في الفصل يكم

وضريبة األرباح والضرائب األخرى على االختيار بين القرض واالستئجار، فيشكل بالتالي قاعدة 

ويتألف هذا الملحق من ثالثة أقسام رئيسة يتعلق كل منها بكل . 4لالستنتاجات المبّينة في الفصل 

ويبدأ كل من األقسام الثالثة بوصف مختصر للخصائص . ن المجاالت الضريبية المذكورة أعالهم

، )6نقالً عن الجدول (الرئيسة للضرائب التي تتم مناقشتها في الدول الثماني التي أجرينا مسحاً لها 

 ثم ينتقل إلى تحليل تأثير الضريبة أو الضرائب على الرغبة النسبية في القروض مقارنةً

  .باالستئجارات المالية

  ضريبة القيمة المضافة

. تفرض دول عدة ضريبة القيمة المضافة على دفعات االستئجار إنما ليس على دفعات القروض

، ال تفرض أي دولة ضريبة القيمة المضافة على 6ومن أصل الدول الثماني المبّينة في الجدول 

ا تعفي كل دفعات االستئجار من ضريبة دفعات القروض، في حين أن دولة واحدة هي كولومبي

القيمة المضافة، ودولة واحدة أخرى هي هندوراس تعفي من ضريبة القيمة المضافة دفعات 

في  8الحاشية (االستئجار الخاصة بمعدات تُستخدم في خط اإلنتاج الرئيس في مشروع المستأجر 

المكسيك من جهتها ضريبة تفرض ). توضح بمزيد من التفصيل هذا المفهوم األخير 6الجدول 

القيمة المضافة على كل دفعات االستئجار األساسية زائد الفائدة التي تتجاوز معدل التضخم 

تشيلي، (أما الدول الخمس المتبقية ). تفسر هذا األمر بمزيد من التفصيل 6في الجدول  9الحاشية (

ضافة على كامل دفعات ، فتفرض ضريبة القيمة الم)بوليفيا، بيرو، إكوادور، والسلفادور

، تتراوح 6وفي الدول الثماني المبّينة في الجدول . االستئجار، أي الدفعات األساسية زائد الفائدة

وإن معظم المعدات تكون خاضعة . في المائة 18و 12معدالت ضريبة القيمة المضافة بين 

مويل األصغر وإما من قبل إما من قبل مؤسسة الت(لضريبة القيمة المضافة عندما يتم شراؤها أوالً 

. يشير إلى وجود استثناءات في ثالث من هذه الدول)  9السطر ( 6، علماً بأن الجدول )العميل



فالمعدات الزراعية تُعفى من هذه الضريبة لدى شرائها في هندوراس واإلكوادور والمكسيك، كما 

  . تُعفى معدات إضافية أخرى كثيرة في حالة هندوراس

تأثير ضريبة القيمة المضافة في ثماني حاالت، بحسب ما إذا كان العمالء  8و 7ن يلخّص الجدوال

رسميين أو غير رسميين، وما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة تُفرض على دفعات االستئجار أم 

ويغطي . ال، وما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة تُفرض على الشراء األولي للمعدات أم ال

اً لضريبة عت األربع األكثر شيوعاً، حيث يكون الشراء األولي للمعدات خاضالحاال 7الجدول 

، فيغطي الحاالت األربع األقل شيوعاً، حيث ال يكون الشراء األولي 8أما الجدول . القيمة المضافة

وفي كل الحاالت، نفترض أن دفعات القرض غير . للمعدات خاضعاً لضريبة القيمة المضافة

يمة المضافة كما هي الحال بالنسبة إلى الدول الثماني كافة التي يغطيها خاضعة لضريبة الق

   ).8راجع السطر ( 6الجدول 

وإن المدخلين . ، نفترض أن الشراء األول للمعدات خاضع لضريبة القيمة المضافة7في الجدول 

المضافة  يبّينان أنه في حال فُرضت ضريبة القيمة) 2و 1الحالتين (في السطر األول من الجدول 

على دفعات االستئجار إنما ليس على دفعات القرض، تتمثّل الخسائر بالنسبة إلى مؤسسة التمويل 

وبصورة عامة، تكون هذه القيم . 10و 9األصغر بالقيم المعتدلة نسبياً المبّينة أدناه في الجدولين 

لي لمؤسسة التمويل نقاط مئوية تقريباً من المردود الفع 4مساوية لخسارة بمقدار نقطتين إلى 

، فيبّينان ما يحدث في )4و 3الحالتان ( 7أما المدخالن في السطر الثاني من الجدول . األصغر

فبالنسبة إلى . الدول التي ال تفرض أي ضريبة قيمة مضافة على دفعات االستئجار أو القرض

ة إلى العمالء العمالء غير الرسميين، تختفي سيئة التأجير، في حين أنها تصبح أكبر بالنسب

  .الرسميين، ويتم احتسابها نقدياً عبر ضرب معدل ضريبة القيمة المضافة بسعر المعدات

  7الجدول 

  أربع حاالت شائعة: غرامة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى االستئجارات

  حيث الشراء األولي للمعدات يخضع لضريبة القيمة المضافة



ال (عمالء غير رسميين  

بة القيمة يدفعون ضري

المضافة على المنتجات التي 

  )يبيعونها

يدفعون (عمالء رسميون 

ضريبة القيمة المضافة على 

  )المنتجات التي يبيعونها

ضريبة القيمة المضافة تُفرض 

  على دفعات االستئجار

 –غرامة معتدلة : 1الحالة 

  10و 9مبّينة في الجدولين 

 –غرامة معتدلة : 2الحالة 

  10و 9ن مبّينة في الجدولي

ضريبة القيمة المضافة ال 

  تُفرض على دفعات االستئجار

  غرامة كبيرة: 4الحالة   )ال غرامة(صفر : 3الحالة 

) معدل ضريبة القيمة المضافة(

x )سعر المعدات (  

  

ويبّين . ، ُيفترض أن الشراء األولي للمعدات معفًى من ضريبة القيمة المضافة8في الجدول 

أن مزيج إعفاء الشراء األولي للمعدات ) 6و 5الحالتان ( 8ول من الجدول المدخالن في السطر األ

وليس على (من ضريبة القيمة المضافة، مع فرض ضريبة القيمة المضافة على دفعات االستئجار 

، يعني أن للتأجير سيئة كبيرة في حالة العمالء غير الرسميين، إنما ليس له )دفعات القرض

 8أما المدخالن في السطر الثاني من الجدول . لة العمالء الرسميينفي حا) أو حسنات(مساوئ 

، فيبّينان أن مزيج إعفاء الشراء األولي للمعدات من ضريبة القيمة المضافة، مع )8و 7الحالتان (

إعفاء دفعات االستئجار والقروض من هذه الضريبة، يعني أن التأجير ال ينطوي على أي مساوئ 

  . قراضأو حسنات مقارنةً باإل

، 1وسنشرح اآلن هذه النتائج لكل حالة من الحاالت في أربعة أقسام فرعية، بحيث نغطي الحالة 

ونختم هذا التحليل لضريبة القيمة . 8إلى  5، وأخيراً الحاالت من 4و 3، الحالتين 2الحالة 

نات المضافة بنقاش موجز عن واقع أن معظم مؤسسات التمويل األصغر تملك فائضاً من ائتما

ضريبة القيمة المضافة من تسديد نفقاتها التشغيلية، وبمقدورها أن تستخدم هذه االئتمانات لتعّوض 



وكما هو . بالكامل عن أي ضريبة قيمة مضافة مستحقة على عدد محدود من عمليات االستئجار

ل مبّين أدناه، يتضح أن هذا يعني أن االستئجار لن ينطوي على أي حسنة أو سيئة على األق

ففي . 4بالنسبة إلى هذا العدد المحدود من عمليات االستئجار في كل الحاالت باستثناء الحالة 

ونعود اآلن إلى . 7، سيظل التأجير ينطوي على السيئة الكبيرة نفسها المبّينة في الجدول 4الحالة 

أو (ت ، متجاهلين في الوقت الحالي وجود أي فائض من االئتمانا8إلى  1تحليل الحاالت من 

لضريبة القيمة المضافة تكون مؤسسة التمويل األصغر قد حققته من عملياتها غير ) القيود المدينة

  . التأجيرية

  8الجدول 

  أربع حاالت أقل شيوعاً: غرامة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى االستئجارات

  حيث الشراء األولي للمعدات معفًى من ضريبة القيمة المضافة

ال (رسميين  عمالء غير 

يدفعون ضريبة القيمة 

المضافة على المنتجات التي 

  )يبيعونها

يدفعون (عمالء رسميون 

ضريبة القيمة المضافة على 

  )المنتجات التي يبيعونها

ضريبة القيمة المضافة تُفرض 

  على دفعات االستئجار

 –غرامة كبيرة  : 5الحالة 

ينخفض مردود مؤسسة 

 30التمويل األصغر فعلياً من 

في المائة  13في المائة إلى 

  في المثال المذكور أدناه

  )ال غرامة(صفر : 6الحالة 

ضريبة القيمة المضافة ال 

  تُفرض على دفعات االستئجار

  )ال غرامة(صفر : 8الحالة   )ال غرامة(صفر : 7الحالة 



  9الجدول 

  :2و 1غرامة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى االستئجارات في الحالتين 

  1)نقاط مئوية(خسارة في المردود الفعلي لمؤسسة التمويل األصغر 

  

  استئجار وقرض لسنة واحدة

معدل ضريبة 

  القيمة المضافة

  معدل الفائدة الذي ُيفرض على القرض واالستئجار

20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  

12 %  1.93  2.75  3.51  4.21  4.86  

15 %  2.35  3.36  4.29  5.15  5.95  

18 %  2.76  3.95  5.04  6.05  7.00  

  

  استئجار وقرض لسنتين

معدل ضريبة 

  القيمة المضافة

  معدل الفائدة الذي ُيفرض على القرض واالستئجار

20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  

12 %  1.75  2.41  2.98  3.50  3.97  

15 %  2.13  2.95  3.66  4.29  4.87  

18 %  2.51  3.47  4.30  5.05  5.74  

  

  نواتاستئجار وقرض لثالث س

معدل ضريبة 

  القيمة المضافة

  معدل الفائدة الذي ُيفرض على القرض واالستئجار

20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  

12 %  1.60  2.15  2.63  3.05  3.44  

15 %  1.96  2.64  3.22  3.74  4.23  

18 %  2.30  3.11  3.80  4.42  4.99  

  

  استئجار وقرض ألربع سنوات

  فائدة الذي ُيفرض على القرض واالستئجارمعدل المعدل ضريبة 



  % 60  % 50  % 40  % 30  % 20  القيمة المضافة

12 %  1.48  1.96  2.37  2.75  3.11  

15 %  1.82  2.41  2.91  3.38  3.83  

18 %  2.14  2.84  3.44  3.99  4.52  

  

  استئجار وقرض لخمس سنوات

معدل ضريبة 

  القيمة المضافة

  معدل الفائدة الذي ُيفرض على القرض واالستئجار

20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  

12 %  1.38  1.81  2.19  2.55  2.90  

15 %  1.70  2.23  2.69  3.13  3.57  

18 %  2.00  2.63  3.18  3.70  4.21  

  

في المائة، واالستئجار يحقق  20على سبيل المثال، إذ كان القرض يحقق لمؤسسة التمويل األصغر مردوداً بنسبة 1

لإلشارة إلى أن غرامة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة  2.00يظهر في الجدول في المائة، س 18لها مردوداً بنسبة 

وتؤخذ الدفعات الشهرية للقرض واالستئجار على %).  18 -%  20(= إلى االستئجارات هي نقطتين مئويتين 

، 2و 1في الحالتين ). راجع النص(الدوام بعين االعتبار لدى الحصول على الخسائر المبينة في هذا الجدول 

تُفرض ضريبة القيمة المضافة على دفعات االستئجار إنما ليس على دفعات القرض، كما تُفرض على الشراء 

  . وقد يكون العمالء رسميين أو غير رسميين. األولي للمعدات

  

  تُفرض ضريبة القيمة المضافة على دفعات االستئجار؛ العمالء غير رسميين – 1الحالة 

فيها أيضاً أن الشراء األولي للمعدات يخضع لضريبة القيمة المضافة،  هذه الحالة، التي نفترض

تفرض ) 6وضمناً معظم الدول المبّينة في الجدول (وهذا ألن دوالً عدة . هي الحالة األكثر أهمية

ضريبة القيمة المضافة على دفعات االستئجار وليس على دفعات القرض، وألن ضريبة القيمة 

دة على المعدات لدى شرائها، وألن معظم عمالء مؤسسة التمويل األصغر المضافة تُفرض في العا

  .غير رسميين



وصحيح أن فرض ضريبة القيمة المضافة على دفعات االستئجار إنما ليس على دفعات القرض 

والسبب في ذلك هو أن . ُيعتبر سيئاً بالنسبة إلى التأجير المالي، لكنه ليس سيئاً بقدر ما نعتقد

ويل األصغر تحصل على ائتمان لضريبة القيمة المضافة عندما تشتري المعدات أوالً مؤسسة التم

ويمكن استخدام هذا االئتمان للتعويض عن مجمل ضريبة القيمة المضافة التي . لتقوم بتأجيرها

وكما هو مبّين بالتفصيل في الجدول . ينبغي دفعها إلى السلطات الضريبية عن كل دفعات التأجير

ظهر النقاش أدناه، النتيجة الصافية تتمثل بخفض المردود الفعلي الذي تحصل عليه ، وكما ي9

نقاط مئوية تقريباً  4مؤسسة التمويل األصغر من عقود االستئجار المالي لديها بمعدل نقطتين إلى 

على سبيل المثال، إذا كان عقد قرض يحقق لمؤسسة التمويل األصغر مردوداً . في معظم الحاالت

في المائة  28إلى  26في المائة، فإن عقد االستئجار المساوي سيحقق لها مردوداً بنسبة  30بنسبة 

فقد يتبّين أنه من المجدي . وصحيح أن هذه الخسارة كبيرة، لكنها ليست بالضرورة حاسمة. تقريباً

قع والوا. تكبد هذا الثمن في مقابل الحصول على موقف قانوني أقوى لدى تعثر العميل في الدفع

أن الخسارة الدقيقة من ضريبة القيمة المضافة تعتمد على معدل ضريبة القيمة المضافة، ومعدل 

وقد تم إظهار هذه الخسارة بالنسبة إلى القيم الشائعة لهذه . الفائدة، وأجل القرض واالستئجار

  .  9المتغيرات في الجدول 

الحاالت اإلضافية، من األسهل استخدام وبناء القاعدة األساس لتحليل  9من أجل فهم نتائج الجدول 

في المائة، أي النقطة الوسطية في  15لنفترض أن معدل ضريبة القيمة المضافة هو . مثال بسيط

ولنأخذ على سبيل ). 5السطر ( 6مجموعة معدالت ضريبة القيمة المضافة المبّينة في الجدول 

يتمثل أحد . دوالر أميركي 1000المثال صاحب مشروع أصغر يحتاج إلى قطعة معدات كلفتها 

ستبدأ مؤسسة التمويل . الخيارات المتوافرة لصاحب المشروع األصغر بأن يستأجر المعدات

دوالر أميركي،  1000األصغر التي تقدم له عقد االستئجار بشراء المعدات من التاجر بمبلغ قدره 

مضافة، ما يعني أن المؤسسة  كضريبة قيمة) دوالراً أميركياً 150(في المائة  15وستدفع أيضاً 

دوالراً أميركياً ويمكنها أن تستخدمه  150ستحصل على ائتمان لضريبة القيمة المضافة قدره 

ومع افتراض أن دفعات االستئجار التي يسددها صاحب المشروع األصغر . الحقاً بشكل مفيد

م االئتمان البالغ قدره تخضع لضريبة القيمة المضافة، ستتمكن مؤسسة التمويل األصغر من استخدا



دوالراً أميركياً للتعويض عن مبلغ مستحق من ضريبة القيمة المضافة مساوٍ لمجمل ضريبة  150

، )دوالر أميركي 1000في المائة من  15(القيمة المضافة التي تُفرض على الدفعات األساسية 

ل مؤسسة التمويل األصغر واآلن تنق. علماً بأنه ال يتم فرض أي ضريبة قيمة مضافة على الفائدة

دوالر  1000ملكية المعدات إلى صاحب المشروع األصغر  الذي يوقع عقد استئجار قيمته 

ولكي نبقي المثال بسيطاً، لنفترض أن مدة االستئجار . في المائة مثالً 30أميركي وبمعدل فائدة 

يتم تغيير أي عنصر  لم. (سنة واحدة وأن التسديد سيتم في هيئة دفعة واحدة عند نهاية السنة

دوالر أميركي  1300وفي نهاية السنة، يدفع صاحب المشروع األصغر ). أساسي في هذا التبسيط

دوالر أميركي  300دوالر أميركي في هيئة دفعات أساسية زائد  1000(في هيئة رسوم تأجيرية 

 x 0.15(= ياً دوالراً أميرك 195، كما يدفع أيضاً ضريبة قيمة مضافة قدرها )في هيئة فائدة

دوالراً أميركياً مساوٍ للمبلغ الذي كان صاحب  1495وإن هذا المبلغ اإلجمالي وقدره ). $ 1300

دوالر أميركي ودفع  1000المشروع األصغر ليدفعه لو أنه اشترى في البدء المعدات بنفسه مقابل 

م قام بتمويل كامل دوالراً أميركياً على عملية الشراء هذه، ث 150ضريبة قيمة مضافة قدرها 

دوالراً  345في المائة، فدفع عندئٍذ  30دوالراً أميركياً بموجب قرض بمعدل فائدة  1150المبلغ 

وبالتالي، سيكون موقف العميل حيادياً بالنسبة . أميركياً إلى مؤسسة التمويل األصغر في هيئة فوائد

. دوالراً أميركياً في كال الحالتين 1495إلى عقد االستئجار وعقد التأجير، ألنه سيدفع المبلغ نفسه 

ففي ظل . والفارق الوحيد يكمن في المردود الفعلي الذي تحصل عليه مؤسسة التمويل األصغر

دوالراً أميركياً في هيئة ضريبة قيمة مضافة  150اتفاق التأجير، تدفع مؤسسة التمويل األصغر 

دوالراً  45مضافة الناتج عن ذلك لتسدد فقط عند بداية السنة، ثم تستخدم ائتمان ضريبة القيمة ال

دوالراً أميركاً الذي تحصله في هيئة ضريبة قيمة مضافة من صاحب المشروع  195من المبلغ 

وبالتالي، فإن المبلغ اإلجمالي من ). $ 150 -$  195= $  45(األصغر في نهاية السنة  

األصغر هو نفسه المبلغ الذي  الذي تدفعه مؤسسة التمويل) $ 195(ضريبة القيمة المضافة 

دوالراً أميركياً من هذا المبلغ اإلجمالي في بداية السنة، ولن  150تحصله، لكنها مضطرة إلى دفع 

وهذا يؤدي إلى تراجع في . تسترد ما دفعته من صاحب المشروع األصغر إال في نهاية السنة

دوالر أميركي في هيئة  300المردود الفعلي من التأجير ألن مؤسسة التمويل األصغر تكسب 



في  26.1دوالراً أميركياً، محققة مردوداً فعلياً نسبته  1150فائدة على مصروف أصلي قدره 

في المائة ألن مؤسسة  30أما في حالة القرض، فالمردود الفعلي هو ). 1150/300(=المائة 

  .   22أميركيدوالر  1150دوالراً أميركياً على قرض بقيمة  345التمويل األصغر تكسب 

بالطريقة نفسها تقريباً، مع العلم بأنه يتم  9يتم إجراء العمليات الحسابية التي يرتكز عليها الجدول 

في العادة اختيار الدفعات الشهرية المفترضة بطريقة واقعية أكثر عوضاً عن السداد في هيئة دفعة 

إلى  1(أجوالً مختلفة  9ّين الجدول فضالً عن ذلك، يب. 23واحدة عند انتهاء مدة االستئجار أو العقد

، ومعدالت فائدة )في المائة 18، 15، 12(، ومعدالت مختلفة لضريبة القيمة المضافة )سنوات 5

، مع اختيار قيم تشمل القسم األكبر من المدى الشائع )في المائة 60، 50، 40، 30، 20(مختلفة 

ولدى احتساب خسائر . ركا الالتينيةلهذه المتغيرات، على األقل في التمويل األصغر في أمي

، نفترض أن 9مؤسسة التمويل األصغر على مستوى المردود الفعلي كما هو مبّين في الجدول 

مؤسسة التمويل األصغر تستخدم ائتمان ضريبة القيمة المضافة الذي تحصل عليه من الشراء 

بالطريقة المثلى، أي بأسرع ) دوالراً أميركياً في المثل المذكور أعاله 150(األصلي للمعدات 

أخيراً، نفترض أن القيمة الباقية في االستئجار هي صفر، أي أنه يتم إطفاء . 24وقت ممكن

                                                            

في المائة في المثال  30(لذي ُيفرض على القروض أو االستئجارات تمثل معدل الفائدة ا" م"على المستوى الرياضي، إذا كانت القيمة  22

، فهذا يعني أن )في المثال المذكور أعاله 0.15(هي معدل ضريبة القيمة المضافة في هيئة كسر عشري " ض"والقيمة ) المذكور أعاله

والخسارة في المردود الفعلي "). ض+"1(على  مقسومة" م"على قرضه في حين أن المؤجر يكسب القيمة " م"المقرض يكسب فعلياً القيمة 

ويتم تقدير ذلك بشكل تقريبي عبر التعبير الجبري "). ض+"1(مقسومة على " ض"ضرب " م"بفعل االنتقال من قرض إلى استئجار هي 

ائة في المثال الحالي، في الم 4.5وإن هذا التعبير البسيط يساوي . ، أي عبر ضرب معدل الفائدة بمعدل ضريبة القيمة المضافة"ض" x"م"

  . في المائة 3.9وهي نسبة تقارب على نحو معقول الخسارة الفعلية بنسبة 

، تشكل الدفعات الشهرية المعيار المعتمد في قروض المعدات التي تُعطى إلى األفراد من قبل مؤسسات 5كما أظهر النقاش في الفصل  23

  . 2و 1الجدولين التمويل األصغر الخمس والعشرين التي تم مسحها في 

هذا يعني أنه عندما تحّصل مؤسسة التمويل األصغر ضريبة القيمة المضافة التي تُفرض على دفعة االستئجار في الشهر األول،  24

تستخدم مؤسسة التمويل األصغر ائتمانها للتعويض بالكامل عن هذا القيد المدين لضريبة القيمة المضافة، وتتفادى بالتالي االضطرار إلى 

وتستمر مؤسسة التمويل األصغر على هذه الحال إلى أن . أن تسدد للسلطات الضريبية أي جزء من ضريبة القيمة المضافة التي حّصلتها

. تستنفد ائتمان الشراء األصلي وتضطر إلى أن تسدد للسلطات الضريبية ضريبة القيمة المضافة التي تحّصلها من العميل في كل شهر

  .  ة المثلى ألنه من األفضل على الدوام الحصول على المال في وقت أبكر بحيث يتم كسب فائدة إضافيةوهذه هي اإلستراتيجي



وبما أن ما يعنينا هو االستئجارات المالية، التي تنطوي . المعدات بالكامل على مر عمر االستئجار

  .25على قيم باقية طفيفة جداً، تُعتبر هذه الفرضية واقعية

. ك صيغة سريعة وسهلة التطبيق توفر تقديراً تقريبياً لسيئة ضريبة القيمة المضافة في التأجيروهنا

في المائة في  30(وتتمثل هذه الصيغة بضرب معدل الفائدة المستخدم في القرض واالستئجار 

في المثال  0.15(بمعدل ضريبة القيمة المضافة في هيئة كسر عشري ) المثال المذكور أعاله

في  x 30 0.15(=في المائة  4.5وفي هذه الحالة، ستكون القيمة التقريبية ). كور أعالهالمذ

باعتبار أن (في المائة  30وهذا يعني أنه في حين يحقق القرض مردوداً نسبته الفعلية ). المائة

، تحقق عملية االستئجار لمؤسسة التمويل )ضريبة القيمة المضافة ال تُفرض على القروض

 4.5في المائة ناقص الغرامة المقّدرة بـ 30(=في المائة  25.5دوداً نسبته التقريبية األصغر مر

وعلى الرغم من أن هذا التقدير التقريبي لغرامة ضريبة القيمة المضافة ُيعتبر مفيداً ). في المائة

من تلك ألنه من السهل احتسابه، إال أن غرامة ضريبة القيمة المضافة الفعلية تكون في العادة أقل 

                                                            

ترد هذه . (Excel، تُطّبق العمليات الحسابية التالية باستخدام برنامج جداول البيانات إكسيل 9للحصول على القيم المبّينة في الجدول  25

من أجل  12ُيقسم على ) في المائة 30مثالً (أوالً، معدل الفائدة السنوية ). ة أدناه ضمن مزدوجينالعمليات الحسابية مع األرقام المبّين

، وحجم )36(في مدة السداد  شهروباستخدام معدل الفائدة الشهرية، وعدد األ). في المائة 2.5(الحصول على معدل الفائدة الشهرية 

وعندما ). $ 42.45( Excelفي برنامج إكسيل  PMTالستئجار باستخدام دالة الدفع ، يتم احتساب الدفعة الشهرية ل)$ 1000(االستئجار 

لشراء  0دوالراً أميركياً في الشهر  1150على سبيل المثال، تدفع مؤسسة التمويل األصغر % 15يكون معدل ضريبة القيمة المضافة 

بعد ذلك تحصل مؤسسة التمويل ). ي هيئة ضريبة القيمة المضافةدوالراً أميركياً ف 150دوالراً أميركياً للمعدات زائد  1000(المعدات 

وتحصل مؤسسة التمويل . 36إلى  1دوالراً أميركياً في خالل األشهر من  42.45األصغر من العميل على دفعات استئجار شهرية قدرها 

في هيئة دفعات ضريبة قيمة ) أميركياً دوالراً 42.45من %  15(=دوالراً أميركياً في كل شهر  6.37األصغر أيضاً من العميل على 

وتحتفظ مؤسسة . باعتبار أن كل دفعات االستئجار تخضع لضريبة القيمة المضافة 36إلى  1مضافة شهرية، في خالل األشهر من 

ى استخدام االئتمان دوالراً أميركياً في كل شهر طالما أنها قادرة عل 6.37التمويل األصغر بهذه الدفعات لضريبة القيمة المضافة وقدرها 

دوالراً  150وبعد أن يتم استنفاد االئتمان البالغ قدره . دوالراً أميركياً للتعويض عن تلك الدفعات 150األصلي من شراء المعدات وقدره 

السلطات  دوالراً أميركياً، إلى 6.37أميركياً، يجدر بمؤسسة التمويل األصغر أن تسدد دفعات ضريبة القيمة المضافة الشهرية، أي 

للحصول على معدل العائد الداخلي للتدفقات  Excelفي برنامج إكسيل  IRRيتم بعد ذلك استخدام دالة معدل العائد الداخلي . الضريبية

-: يتم إدخالها في هيئة قيمة سلبية(دوالراً أميركياً في الشهر صفر  1150الشهرية السبعة والثالثين والتي تتكّون من المصروف وقدره 

في الشهر $  45.99؛ 23إلى  1في األشهر من $  48.82=  6.37+ $  42.45( ، يتبعه المدخول في األشهر الستة والثالثين)$ 1150

إلى  25في األشهر من $  42.45دوالراً أميركياً؛ و 150، عندما ُيستنفد الجزء األخير من ائتمان ضريبة القيمة المضافة وقدره 24

يتم طرحه بعد %)  27.36(من أجل الحصول على معدل سنوي  12في %)  2.28(د الداخلي الشهري ويتم ضرب معدل العائ). 36

  %).   2.64( 9للحصول على القيمة المبّينة في الجدول %  30ذلك من معدل القرض السنوي أي 



أما إلى أي حد هي أدنى، فهذا أمر يعتمد على . التي يتم الحصول عليها من هذه الصيغة السريعة

وأيضاً على ) التقدير التقريبي يكون أسوأ بالنسبة إلى األجل األطول(أجل القرض واالستئجار 

، لنبحث 9 ولكي نأخذ مثالين متطّرفين في الجدول. معدل الفائدة ومعدل ضريبة القيمة المضافة

في المائة ومعدل  12في قرض واستئجار مدتهما سنة واحدة، وبمعدل ضريبة قيمة مضافة نسبته 

في المائة، وهي نسبة قريبة نوعاً ما من  2.4يعطي التقدير التقريبي . في المائة 20فائدة نسبته 

بالنسبة إلى قرض أو في المقابل، . في المائة 1.93ونسبتها  9الخسارة الدقيقة المبّينة في الجدول 

 60في المائة ومعدل فائدة نسبته  18سنوات، وبمعدل ضريبة قيمة مضافة نسبته  5استئجار مدته 

في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من الخسارة الدقيقة  10.8في المائة، يعطي التقدير التقريبي 

  . في المائة 4.21ونسبتها  9المبّينة في الجدول 

  ضريبة القيمة المضافة على دفعات االستئجار؛ العمالء رسميونتُفرض  – 2الحالة 

ننتقل اآلن إلى حالة العمالء الرسميين الذين يدفعون ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التي 

وسنظل نفترض أن ضريبة القيمة المضافة تُفرض على دفعات االستئجار وعلى الشراء . يبيعونها

ومجدداً، تظهر خسارة مؤسسة . 1النتائج هي نفسها كما في الحالة  ونتبّين أن. األولي للمعدات

، كما هي بالنسبة إلى العمالء غير 9التمويل األصغر على مستوى المردود الفعلي في الجدول 

وهذا يعني أن مؤسسة التمويل األصغر التي تقّدم استئجاراً مالياً عوضاً عن القرض . الرسميين

عميل الرسمي والعميل غير الرسمي، على األقل في ما يتعلق بضريبة تواجه السيئة نفسها مع ال

  .  القيمة المضافة

ولكي نفهم أسباب ذلك، من األسهل أن نعود إلى المثال السابق لنرى ما الذي يحدث عندما نعتمد 

فرضية  العمالء الرسميين التي تسمح للعميل بأن يستخدم ائتمان ضريبة القيمة المضافة الذي 

وإما عندما ) في حالة القرض(عليه إما عندما يشتري المعدات ويستحصل على قرض يحصل 

إذا اشترى العميل المعدات . ولنبدأ بحالة القرض). في حالة االستئجار(يسدد دفعات االستئجار 

في  15(دوالراً أميركياً  150مستخدماً قرضاً، يحصل على ائتمان لضريبة القيمة المضافة قدره 

وهذا يشكل تقريباً منفعة مباشرة بما أنه باإلمكان استخدام ). دوالر أميركي 1000المائة من 



االئتمان تقريباً بشكل فوري للتعويض عن ضريبة القيمة المضافة التي تُفرض على أي منتجات 

وهذا على األقل صحيح في ظل الفرضيات المعقولة، التي تنطبق على معظم . يبيعها العميل

تمدها في هذا الفصل، لجهة ضرورة أن تُدفع ضريبة القيمة المضافة بصورة العمالء والتي نع

وأن يكون العميل مديناً بضريبة القيمة المضافة في الشهر الحالي أو ) في العادة شهرياً(متكررة 

دوالراً  150بالتالي، عندما يدفع العميل لتاجر المعدات . 26أن يصبح مديناً بها في زمن قريب

بة قيمة مضافة، يصبح هذا العميل قادراً على خفض المبلغ الذي يدفعه الحقاً في أميركياً كضري

 150إلى السلطات الضريبية في هيئة ضريبة القيمة المضافة بمقدار  ) أو نحوه(خالل الشهر 

وليس (دوالر أميركي مقابل المعدات  1000وفعلياً، ال يدفع العميل سوى  .27دوالراً أميركياً

. دوالر أميركي لشرائها 1000، ما يعني أنه يحتاج فقط إلى قرض بقيمة )ميركياًدوالراً أ 1150

دوالر  1000(دوالر أميركي  1300وعند نهاية السنة، يدفع العميل لمؤسسة التمويل األصغر 

دوالر أميركي في هيئة فائدة محتسبة على أساس النسبة  300أميركي في هيئة دفعة أصلية زائد 

. في المائة على قرضها 30وتتلقى مؤسسة التمويل األصغر عائداً نسبته ). لمائةفي ا 30المعتادة 

دوالر  1000في المقابل، إن العمالء الذين يختارون االستئجار يحصلون على عقد استئجار بقيمة 

دوالر أميركي في هيئة  1300ومقابل هذا العقد، يجدر بهم أن يسددوا في نهاية السنة . أميركي

 x 1300 0.15(=دوالراً أميركياً في هيئة ضريبة قيمة مضافة  195ة وفائدة، زائد دفعة أساسي

دوالراً أميركياً الذي يدفعه العميل إلى مؤسسة التمويل األصغر في  195لكن مجدداً إن مبلغ ). $

دوالراً أميركياً الذي كان ليرسله إلى  195هيئة ضريبة قيمة مضافة يحل بكل بساطة محل مبلغ  
                                                            

لفة المدخالت المادية التي تنشأ هذه الفرضية األخيرة ألّن قيمة مبيعات صاحب مشروع أصغر أو صغير تتجاوز في هذه الحال ك 26

). وحيث المدخالت المادية التي يشتريها ال تشمل األجور ودفعات الفائدة بما أن هذه ال تخضع مباشرة لضريبة القيمة المضافة(يشتريها 

قيود المدينة وفي ظل هذا الظرف، تكون ائتمانات ضريبة القيمة المضافة المحققة من المدخالت المادية التي يتم شراؤها أقل من ال

وإذا لم . لضريبة القيمة المضافة الناتجة عن المبيعات، ما يعني أنه يجدر بصاحب المشروع أن يسدد الفرق إلى السلطات الضريبية

تتجاوز المبيعات قيمة المدخالت المادية التي يتم شراؤها، فهذا يعني أن صاحب المشروع ال يحقق أي أرباح، وسيكون من الصعب عليه 

فإذا لم تكن المبيعات كافية لتغطية كلفة المدخالت المادية التي يتم شراؤها، وإذا ما وضعنا جانباً . وهذه الحالة تُعتبر أقوى بعد. مدأن يص

ومن الصعب أن نتصّور أن العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة أو . األجور ودفعات الفائدة، قد تكون األرباح سلبية إلى حد كبير

  .  ن السلع بسعر أقل من كلفة المدخالت المادية التي يشترونها، على األقل لمدة طويلة جداًاألصغر يبيعو

  . دوالراً أميركياً، وهذا تعقيد سنتجاهله 150قد يحتاج بعض العمالء إلى أكثر من شهر الستنفاد ائتمان ضريبة القيمة المضافة وقدره  27



دوالر  1300فالعميل يدفع فعلياً . طات الضريبية، وهو بالتالي ال يفرض على العميل أي كلفةالسل

أميركي في نهاية السنة في حالة القرض كما في حالة عقد االستئجار، وهو بالتالي ال ينحاز إلى 

دون لكن في حالة االستئجار، ينخفض المردود الفعلي لمؤسسة التمويل األصغر إلى ما . أي منهما

وكما ذكرنا سابقاً، . في المائة التي تحققها في حالة القرض، تماماً كما في المثال السابق 30النسبة 

دوالر أميركي في هيئة فائدة  300السبب في ذلك هو أن مؤسسة التمويل األصغر تحصل على 

   .28دوالراً أميركياً 1150صلي وقدره على استثمارها األ

  10الجدول 

  :2و 1يمة المضافة بالنسبة إلى االستئجارات في الحالتين غرامة ضريبة الق

 1000خسارة في القيمة الحالية لمؤسسة التمويل األصغر بالنسبة إلى قرض واستئجار بقيمة 

  1دوالر أميركي

  
  استئجار وقرض لسنة واحدة

معدل ضريبة 

  القيمة المضافة

  معدل الفائدة الذي ُيفرض على القرض واالستئجار

20 $  30 %  40 %  50 %  60 %  

12 %  9.83 $  13.68 $  16.97 $  19.82 $  22.29 $  

15 %  11.97 $  16.65 $  20.66 $  24.13 $  27.13 $  

18 %  14.00 $  19.47 $  24.16 $  28.22 $  31.73 $  

  

                                                            

دوالراً أميركياً لشراء المعدات بما أن هذا المبلغ  1150تمويل األصغر تتكّبد فعلياً قد يشكك بعض القراء في ما إذا كانت مؤسسة ال 28

فلماذا ال يمكن . دوالراً أميركياً في هيئة ضريبة القيمة المضافة 150دوالر أميركي في هيئة كلفة المعدات زائد  1000يتكّون من 

راً أميركياً مباشرة للتعويض عن دفعات ضريبة القيمة المضافة التي يجدر دوال 150لمؤسسة التمويل األصغر أن تستخدم االئتمان وقدره 

بها أن تسددها إلى السلطات الضريبية، تماماً كما يفعل صاحب المشروع الرسمي؟ كما سُيفّصل أدناه، إن السبب في ذلك هو أن مؤسسات 

ناً من ائتمانات ضريبة القيمة المضافة  عوضاً عن قيد مدين تملك في العادة فائضاً مزم) والمؤسسات المالية عموماً(التمويل األصغر 

وهذا يحدث ألن قلة من منتجاتها غير التأجيرية تخضع لضريبة . دوالراً أميركياً 150صاٍف يمكنها أن تضع في مقابله االئتمان وقدره 

وتتزايد . ويل األموال، وبيع الحواالت النقدية، إلخالقيمة المضافة، وتحديداً فقط العموالت والرسوم التي تُفرض على خدمات مثل نقل وتح

المنشآت، (ائتمانات ضريبة القيمة المضافة ألن ضريبة القيمة المضافة تُدفع على معظم النفقات التشغيلية باستثناء اليد العاملة والفائدة 

  ). اإليجار، أجهزة الكمبيوتر، التأمين، الخ



  استئجار وقرض لسنتين

معدل ضريبة 

  القيمة المضافة

  معدل الفائدة الذي ُيفرض على القرض واالستئجار

20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  

12 %  16.42 $  21.60 $  25.57 $  28.63 $  31.07 $  

15 %  19.99 $  26.29 $  31.12 $  34.85 $  37.83 $  

18 %  23.38 $  30.75 $  36.40 $  40.76 $  44.24 $  

  

  استئجار وقرض لثالث سنوات

معدل ضريبة 

  القيمة المضافة

  معدل الفائدة الذي ُيفرض على القرض واالستئجار

20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  

12 %  21.37 $  26.91 $  30.73 $  33.45 $  35.42 $  

15 %  26.01 $  32.76 $  37.41 $  40.72 $  43.12 $  

18 %  30.42 $  38.31 $  43.75 $  47.62 $  50.43 $  

  

  استئجار وقرض ألربع سنوات

معدل ضريبة 

  القيمة المضافة

  تئجارمعدل الفائدة الذي ُيفرض على القرض واالس

20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  

12 %  25.16 $  30.56 $  33.96 $  36.19 $  37.68 $  

15 %  30.63 $  37.20 $  41.34 $  44.05 $  45.87 $  

18 %  35.82 $  43.51 $  48.35 $  51.52 $  53.64 $  

  

  استئجار وقرض لخمس سنوات

معدل ضريبة 

  القيمة المضافة

  واالستئجار معدل الفائدة الذي ُيفرض على القرض

20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  

12 %  28.09 $  33.12 $  36.03 $  37.79 $  38.90 $  

15 %  34.20 $  40.33 $  43.87 $  46.00 $  47.35 $  

18 %  40.00 $  47.16 $  51.30 $  53.80 $  55.38 $  

  

دخل ناقص القيمة الحالية على أنّها الغر مؤسسة التمويل األص توردهايبّين هذا الجدول القيمة الحالية لدفعات القرض التي  1

مع استثناء ضريبة القيمة المضافة التي تُدفع إلى (لدفعات االستئجار التي تحتفظ بها مؤسسة التمويل األصغر في كدخل 



يتم احتساب القيم الحالية باستخدام معدل خصم مساوٍ لمعدل الفائدة الذي ُيفرض على القرض ). السلطات الضريبية

وتؤخذ الدفعات الشهرية للقرض واالستئجار على الدوام بعين االعتبار لدى تحقيق على الخسائر المبينة في هذا . تئجارواالس

، تُفرض ضريبة القيمة المضافة على دفعات االستئجار إنما ليس على دفعات القرض، كما 2و 1في الحالتين . الجدول

   .مالء رسميين أو غير رسميينوقد يكون الع. تُفرض على الشراء األولي للمعدات

  

  ال تفرض ضريبة القيمة المضافة على دفعات االستئجار أو القرض دوٌل – 4و 3الحالتان 

ماذا عن دول مثل كولومبيا، وإلى حد ما هندوراس، ال تفرض أي ضريبة قيمة مضافة على 

؟ )ألولي للمعداتوإنما تفرض ضريبة القيمة المضافة على الشراء ا(دفعات االستئجار أو القرض 

وهذا . قد يعني هذا أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثّر في االختيار بين القروض واالستئجارات

لكن بالنسبة ). 3الحالة (صحيح بالنسبة إلى الحالة األكثر أهمية، أي حالة العمالء غير الرسميين 

ة مساوية نقدياً لسعر شراء ، للتأجير، وللمفارقة، سيئة كبير)4الحالة (إلى العمالء الرسميين 

) x 0.15$  1000(=دوالراً أميركياً  150أو  –المعدات ضرب معدل ضريبة القيمة المضافة 

  .التي يتم تلقيها عند شراء المعدات  -في المثال الذي نعتمده

نة في دوالراً أميركياً سيئةً مقارنة بغرامات التأجير الُمبّي 150إلى أي حد ُيعتبر هذا المبلغ وقدره 

، على أنّها خسارة بمعّدل 9في الجدول  2و 1؟ تظهر غرامات التأجير في الحالتين 2و 1الحالتين 

يعيد تجسيد هذه  10وإن الجدول . نقاط مئوية في المردود الفعلي لمؤسسة التمويل األصغر

) ئجاردوالر من القرض واالست 1000لكل (ويعّبر عنها بالدوالر  9الخسائر المبّينة في الجدول 

يبّين القيمة الحالية لدفعات القرض التي تحتفظ بها  10وهذا يعني أن الجدول . عند شراء المعدات

مؤسسة التمويل األصغر كدخل ناقص القيمة الحالية لدفعات االستئجار التي تحتفظ بها مؤسسة 

يتم ). الضريبيةمع استثناء ضريبة القيمة المضافة التي تُدفع إلى السلطات (التمويل األصغر كدخل 

احتساب القيم الحالية باستخدام معدل خصم مساوٍ لمعدل الفائدة الذي ُيفرض على القرض 



بالقيمة  2و 1يعّبر عن غرامات التأجير في الحالتين  10وبالتالي، فإن الجدول . 29واالستئجار

نتبّين من الجدول وكما . دوالراً أميركياً 150وقدرها  4النقدية نفسها المعتمدة في غرامة الحالة 

، المعبر عنها بالقيمة الحالية بالدوالر، 2و 1، فإن غرامات التأجير بالنسبة إلى الحالتين 10

، وهي )دوالر من القرض واالستئجار 1000لكل (دوالراً أميركياً  55.38و 9.83تتراوح بين 

  . 30دوالراً أميركياً 150أدنى بكثير من غرامة الحالة الرابعة وقدرها 

                                                            

رة مفادها أن الدخل المحّصل في المستقبل، مثالً بعد سنة من اآلن، أقل قيمة من الدخل المحّصل إن مفهوم القيمة الحالية يبدأ من فك 29

في  20انطالقاً مثالً من معدل فائدة سنوية نسبته . ألن الدخل المحّصل اليوم يمكن أن ُيستثمر ويحقق فائدة على مر السنة. عليه اليوم

وبكل بساطة، استخدمت القيمة الحالية هذه الفكرة بشكل . دوالر بعد سنة 1.20حد فُيصبح المائة، يمكن اليوم استثمار دوالر أميركي وا

دوالر أميركي يتم الحصول عليه بعد سنة من  1.20، يكون لمبلغ قدره )أي معدل الفائدة(في المائة  20فبمعدل خصم نسبته . عكسي

الفكرة نفسها، يمكن الحصول على القيمة الحالية لدفق كامل من  نوانطالقاً م. اليوم قيمة حالية قدرها دوالر أميركي واحد اليوم

    .ة المجموعوإضاف كّل مبلغ محّصل إلى تاريخهمستقبلية عبر خصم  الوصوالت

 ترد هذه. (Excel، تُتبع العمليات الحسابية التالية باستخدام برنامج جداول البيانات إكسيل 10للحصول على القيم المبّينة في الجدول  30

من أجل  12ُيقسم على ) في المائة 30مثالً (أوالً، معدل الفائدة السنوية ). العمليات الحسابية مع األرقام المبّينة أدناه ضمن مزدوجين

، وحجم )36(في مدة السداد  شهروباستخدام معدل الفائدة الشهرية، وعدد األ). في المائة 2.5(الحصول على معدل الفائدة الشهرية 

وعندما ). $ 42.45( Excelفي برنامج إكسيل  PMT، يتم احتساب الدفعة الشهرية لالستئجار باستخدام دالة الدفع )$ 1000(االستئجار 

دوالراً أميركياً في الشهر  1150في المائة على سبيل المثال، تدفع مؤسسة التمويل األصغر  15يكون معدل ضريبة القيمة المضافة 

بعد ذلك تحصل مؤسسة ). دوالراً أميركياً في هيئة ضريبة قيمة مضافة 150راً أميركياً للمعدات زائد دوال 1000(صفر لشراء المعدات 

وتحصل مؤسسة . 36إلى  1دوالراً أميركياً في خالل األشهر من  42.45التمويل األصغر من العميل على دفعات استئجار شهرية قدرها 

في هيئة دفعات ضريبة ) دوالراً أميركياً 42.45من %  15(=اً أميركياً في كل شهر دوالر 6.37التمويل األصغر أيضاً من العميل على 

وتحتفظ مؤسسة . باعتبار أن كل دفعات االستئجار تخضع لضريبة القيمة المضافة 36إلى  1قيمة مضافة شهرية، في خالل األشهر من 

الراً أميركياً في كل شهر طالما أنها قادرة على استخدام االئتمان دو 6.37التمويل األصغر بهذه الدفعات لضريبة القيمة المضافة وقدرها 

دوالراً  150وبعد أن يتم استنفاد االئتمان البالغ قدره . دوالراً أميركياً للتعويض عن تلك الدفعات 150األصلي من شراء المعدات وقدره 

دوالراً أميركياً، إلى السلطات  6.37مضافة الشهرية، أي أميركياً، يجدر بمؤسسة التمويل األصغر أن تسدد دفعات ضريبة القيمة ال

شهرياً في $  48.82دوالراً أميركياً، تحصل مؤسسة التمويل األصغر على   1150بالتالي، كعائد على مصروف قدره . الضريبية

دوالراً  150المضافة وقدره عندما ُيستنفد الجزء األخير من ائتمان ضريبة القيمة ( 24في الشهر $  45.99؛ 23إلى  1األشهر من 

دوالراً  1150وبما أن هذه التدفقات الشهرية الستة والثالثين تشكل عائدات على مبلغ ).  36إلى  25في األشهر من $  42.45و) أميركياً

ثالثين الناتجة عن بعد ذلك تُطرح التدفقات الشهرية الستة وال. دوالر أميركي 1000لترد كعائدات على  1.15أميركياً، تُقسم كلها على 

دوالر أميركي وبمعدل فائدة  1000دوالراً أميركياً الذي تحصل عليه مؤسسة التمويل األصغر كل شهر على قرض قيمته  42.45مبلغ 

للحصول على صافي القيمة الحالية  Excelفي برنامج إكسيل  NPVوأخيراً يتم استخدام دالة صافي القيمة الحالية . في المائة 30نسبته 

  ). $ 32.76( 10تم عرض النتيجة في الجدول . للفرق بين هذه التدفقات الشهرية الستة والثالثين



؟ السبب المؤدي إلى تأثير ضريبة القيمة المضافة 4و 3هي األسباب المولّدة لنتائج الحالتين ما 

، حتى وإن لم تكن )4الحالة (على االختيار بين القرض واالستئجار في حالة العميل الرسمي 

دفعات القرض أو االستئجار تخضع لضريبة القيمة المضافة، هو أن الشراء األولي للمعدات يبقى 

وبالتالي، إذا اشترى صاحب مشروع رسمي المعدات مقابل . اضعاً لضريبة القيمة المضافةخ

دوالراً أميركياً في هيئة ضريبة القيمة المضافة، يمكنه أن  150دوالر أميركي ودفع  1000

دوالراً أميركياً  150يعّوض تقريباً بشكل فوري عن هذه الدفعة لضريبة القيمة المضافة وقدرها 

دوالراً أميركياً لكي يخفض دفعته الشهرية من قيمة  150تخدام االئتمان الناتج وقدره عبر اس

وبالتالي، فإن كلفة المعدات بالنسبة إلى . الضريبة المضافة إلى السلطات الضريبية بمقدار مساوٍ

في المقابل، في حالة االستئجار، إن مؤسسة . دوالر أميركي 1000صحاب المشروع هي فعلياً 

دوالراً أميركياً في هيئة ضريبة القيمة  150ويل األصغر هي التي تشتري المعدات وتدفع التم

تملك في  األخرى ن مؤسسات التمويل األصغر والمؤسسات الماليةإ وكما أشرنا أعاله،. المضافة

يمكنها  ياًصاف اًمدين اًقيد، وال تملك بالتالي العادة فائضاً مزمناً من ائتمانات ضريبة القيمة المضافة

وبالتالي، عندما تشتري مؤسسة  .دوالراً أميركياً 150االئتمان وقدره  تستخدم في مقابله أن

وهذا الفارق في . دوالراً أميركياً 1150التمويل األصغر المعدات، هي تدفع فعلياً كامل مبلغ 

  .31يصّب في مصلحة اإلقراض

                                                            

السؤال المطروح كيف يمكن للمؤجرين الذين يتعاملون مع عمالء رسميين أن ينجحوا في هندوراس وكولومبيا بما أن ضريبة القيمة  31

في هندوراس، ال يترتب عن التأجير إلى عمالء رسميين . ي هاتين الدولتينالمضافة ال تُفرض على أغلب أو جميع دفعات االستئجار ف

راجع مناقشة الحالة (أي مساوئ مقارنة باإلقراض طالما أن المعدات المؤّجرة تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة لدى شرائها األولي 

المعدات المؤجَّرة معفاة من ضريبة القيمة المضافة لدى شرائها  ونال تكفي المقابل، عندما . ، كما هي الحال غالباً في هندوراس)أدناه 8

وفي كولومبيا، ال يعاني التأجير من السيئة المشار إليها . 4األولي، ينطوي التأجير على السيئة الكبيرة المشار إليها بالنسبة إلى الحالة 

فضريبة القيمة المضافة التي تُدفع على المعدات ال تولّد . مبيابسبب ميزة خاصة في القوانين الضريبية في كولو 4بالنسبة إلى الحالة 

عوضاً عن ذلك، ينبغي إدراج ضريبة القيمة . ائتماناً يمكن استخدامه للتعويض عن أي خصوم أخرى من نوع ضريبة القيمة المضافة

وضمناً ضريبة القيمة المضافة، عبر إهالك المضافة التي تُدفع على المعدات كجزء من كلفة المعدات، وينبغي استرداد كامل الكلفة، 

وُيخصم اإلهالك السنوي الناتج عن األرباح من أجل احتساب الضرائب على األرباح التي يتكبدها ). سنوات 10إلى  5على مر (المعدات 

فإن ضريبة القيمة  وبما أن العميل هو من يحصل على خصم اإلهالك في كولومبيا في حال االستئجار كما في حال القرض،. العمالء

  .  ويكون خصم اإلهالك هو نفسه في الحالتين. المضافة ال تنحاز إلى التأجير أو إلى اإلقراض



نشأ في حالة العمالء غير الرسميين وإن هذا المفعول المتناقض ظاهرياً لصالح اإلقراض ال ي

وهذا ألن كالً من العميل غير الرسمي ومؤسسة التمويل األصغر ال يملكان قيداً مديناً ). 3الحالة (

دوالراً أميركياً الذي  150صافياً لضريبة القيمة المضافة يمكنهما أن يستخدما في مقابله االئتمان 

 1150ي، في كال الحالتين، تكون فعلياً كلفة المعدات وبالتال. ينتج في البدء عن شراء المعدات

 30دوالراً أميركياً، ويمكن تمويل هذه الكلفة بالتساوي إما بقرض وإما باستئجار معدل فائدة نسبته 

وفي . في المائة بما أن ال ضريبة قيمة مضافة أخرى ستُفرض على دفعات القرض أو االستئجار

دوالراً أميركياً في هيئة فائدة وتحقق مؤسسة التمويل األصغر  345أي من الحالتين، يدفع العميل 

  . في المائة 30مردوداً فعلياً نسبته 

  الشراء األولي للمعدات معفًى من ضريبة القيمة المضافة  – 8إلى  5الحاالت من 

، ثالث دول تعفي مبيعات المعدات 6من أصل الدول الثماني التي شملها المسح في الجدول 

كذلك تعفي هندوراس من ). إكوادور، هندوراس، والمكسيك(ية من ضريبة القيمة المضافة الزراع

غرامة  8ويبّين الجدول . ضريبة القيمة المضافة كل المعدات المستعملة ومعظم المعدات الجديدة

ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى التأجير، مع االفتراض أن ضريبة القيمة المضافة ال تُفرض 

أن ) 8و 7الحالتان ( 8الثاني من الجدول  السطرويبّين المدخالن في . الشراء األولي للمعداتعلى 

مزج إعفاء الشراء األولي للمعدات من ضريبة القيمة المضافة، مع إعفاء دفعات االستئجار 

مقارنة ) أو حسنات(والقرض أيضاً من هذه الضريبة، يعني أن التأجير ال ينطوي على مساوئ 

ويمكن للقراء أن يقنعوا أنفسهم بهذه النتيجة عبر مراجعة الفقرتين اللتين تردان مباشرة . اضباإلقر

قبل هذه الفقرة واالطالع على ما يحدث عندما يكون الشراء األولي للمعدات معفًى من ضريبة 

وبشكل رئيس، بما أن ضريبة القيمة المضافة ال تُفرض في أي مكان آخر في . القيمة المضافة

  . عمليات، ال يتم االنحياز لإلقراض أو للتأجيرال

أن المزج بين إعفاء الشراء األولي للمعدات من  8األول من الجدول  السطرويبّين المدخالن في 

ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على دفعات االستئجار وليس على دفعات 

، إنما ليست له )5الحالة (العمالء غير الرسميين  القرض، يعني أن للتأجير سيئة كبيرة في حالة



وينطوي التأجير على سيئة كبيرة في ). 6الحالة (مساوئ أو حسنات في حالة العمالء الرسميين 

حالة العمالء غير الرسميين ألّن مؤسسة التمويل األصغر تفقد ائتمان ضريبة القيمة المضافة مقابل 

التعويض عن قسم كبير من ضريبة القيمة المضافة المفروضة شراء المعدات، وال يمكنها بالتالي 

وخصوصاً التعويض عن الجزء من هذه الدفعات (على دفعات االستئجار التي يسددها العميل 

وال ينطوي التأجير على أي سيئة في حالة العمالء ). الموازي للدفعات األساسية إنما ليس للفائدة

ؤسسة التمويل األصغر ال تعود قادرة على التعويض عن الرسميين ألنه، وعلى الرغم من أن م

الكثير من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على دفعات االستئجار التي يسددها العميل، يمكن 

  . لهؤالء العمالء أنفسهم أن يعوضوا عن كل هذه الدفعات لضريبة القيمة المضافة مقابل مبيعاتهم

بالغة األهمية بالنسبة إلى مؤسسات التمويل األصغر، سنجسد  وبما أن حالة العمالء غير الرسميين

وإذ نبدأ بحالة القرض، . حجم سيئة التأجير باستخدام المثال البسيط نفسه الذي اعتمدناه سابقاً

بما أن (دوالر أميركي وال يدفع أي ضريبة قيمة مضافة  1000يشتري العميل المعدات مقابل 

دوالر أميركي  1000، ويستحصل على قرض بقيمة )اآلن ضريبة القيمة المضافة ال تُفرض

ويسدد العميل القرض في نهاية السنة في هيئة دفعة واحدة . في المائة 30بمعدل فائدة نسبته 

 1000وفي حالة االستئجار، تشتري مؤسسة التمويل األصغر مقابل . دوالر أميركي 1300قدرها 

دوالر  1000وتوفّر للعميل استئجاراً قيمته  دوالر أميركي، وال تدفع ضريبة قيمة مضافة،

في المائة لكي يتمكن االستئجار من منافسة  30أميركي بمعدل فائدة ما بعد الضريبة نسبته 

وهذا يعني أنه يجدر ). ويبقى العميل حيادياً بالنسبة إلى الحالتين على أساس الكلفة(القرض 

يتم (في المائة  13.043بل الضريبة ونسبته بمؤسسة التمويل األصغر أن تحدد معدل فائدة ما ق

 130.43، بحيث يدفع العميل )1ناقص  1.15مقسومة على  1.30الحصول على هذه النسبة من 

دوالراً أميركياً في هيئة دفعات أساسية  1130.43دوالراً أميركياً في هيئة فائدة، ومبلغاً قدره 

في المائة على هذا المبلغ  15مة مضافة معدلها بعد ذلك تُفرض ضريبة قي. وفائدة عند نهاية العام

 x 1130.43 1.15(=دوالراً أميركياً  1300الكامل، ما يجعل إجمالي الكلفة بالنسبة إلى العميل 

) في المائة 13.043(وإن المردود الفعلي الذي تحققه مؤسسة التمويل األصغر من التأجير ). $



، ما يجعل التأجير في وضع )في المائة 30(من القرض أقل بكثير من المردود الفعلي الذي تحققه 

  . أسوأ بكثير

  استخدام مؤسسة التمويل األصغر لفائض ائتمانات ضريبة القيمة المضافة

كما أشرنا سابقاً، إن المؤسسات المالية عموماً، وضمناً مؤسسات التمويل األصغر، تكسب  

يلية مثل اإليجار، والمنشآت، وأجهزة ائتمانات لضريبة القيمة المضافة عبر دفع نفقات تشغ

الكمبيوتر، والتأمين، الخ، بما أن ضريبة القيمة المضافة تُفرض في العادة مباشرة على معظم 

وفي العادة، تملك المؤسسات المالية فائضاً مزمناً . التكاليف التشغيلية باستثناء اليد العاملة والفائدة

الفائدة على القرض تكون عموماً معفاة من ضريبة القيمة  من ائتمانات ضريبة القيمة المضافة ألن

أما القيود المدينة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات غير التأجيرية التي تبيعها . المضافة

العموالت والرسوم التي تُفرض على خدمات مثل نقل وتحويل  المؤسسة المالية، فتنشأ فقط عن

وبالتالي، فإن مؤسسات التمويل . وإدارة حسابات األمانة، الخة، األموال، وبيع الحواالت النقدي

األصغر تملك في العادة بعض االئتمانات الفائضة لضريبة القيمة المضافة التي يمكنها استخدامها 

. للتعويض بالكامل عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على عدد محدود من عمليات االستئجار

آلن االئتمانات الفائضة لضريبة القيمة المضافة، مفترضين ضمناً أن وفي تحليلنا، تجاهلنا حتى ا

لضريبة القيمة ) أو قيود مدينة(مؤسسة التمويل األصغر لم تقم بأي عمليات أخرى ولّدت ائتمانات 

  . المضافة باستثناء تلك المرتبطة بعملياتها التأجيرية

المضافة من خالل ما تحدثه بالنسبة  ويمكن وصف تأثير هذه االئتمانات الفائضة لضريبة القيمة

ثانياً، كل . أوالً، كل المداخل صفر تبقى صفراً. 8و 7إلى المداخل الثمانية المبّينة في الجدولين 

أما . تصبح صفراً بالنسبة إلى عدد محدود من عمليات التأجير 1المداخل الصفر باستثناء المدخل 

ونترك للقارئ ). 7في الجدول ( 4لمرتبط بالحالة المدخل الوحيد الذي ال يتأثر، فهو المدخل ا

  . المهتم أن يتحقق بنفسه من هذه النتائج التي نبّين الحجج الخاصة بها في الفقرة التالية



يمكن لمؤسسات التمويل األصغر أن تستخدم االئتمانات الفائضة لضريبة التمويل األصغر من أجل 

على عدد محدود من عمليات التأجير في الحاالت  التعويض عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة

. 8و 7وهذه الحاالت ترتبط بالمداخيل الصفر الثالثة في السطر األول من الجدولين . 5، و2، 1

ويمكن . وفي كل من هذه الحاالت الثالث، تفرض ضريبة القيمة المضافة على دفعات االستئجار

لفائضة لضريبة القيمة المضافة في هذه الحاالت أن تستخدم مؤسسة التمويل األصغر االئتمانات ا

الثالث من أجل تفادي االضطرار إلى إرسال أي من دفعات ضريبة القيمة المضافة التي يسددها 

إلى أن (العميل، إلى السلطات الضريبية، على األقل بالنسبة إلى عدد محدود من عمليات التأجير 

 7أّما قيمة المداخل المتبقية في الجدولين ). قيمة المضافةيتم استنفاد االئتمانات الفائضة لضريبة ال

وهذه هي حالة العمالء الرسميين الذي ُيسددون . 4كلها فهي صفر باستثناء مدخول الحالة  8و

وفي . ضريبة القيمة المضافة على الشراء األولي للمعدات وليس على دفعات االستئجار الالحقة

الكبيرة نفسها حتى لو كان لمؤسسة التمويل األصغر فائض في هذه الحالة، يظل للتأجير السيئة 

ضريبة القيمة المضافة ألن ما تحتاج إليه فعلياً مؤسسة التمويل األصغر في هذه الحالة هو قيد 

ومن دون هذا الموقع المدين، ال تملك . مدين صاٍف في حسابها الخاص بضريبة القيمة المضافة

لكي تفيد من استخدام ائتمان ضريبة القيمة المضافة الناتج عن  مؤسسة التمويل األصغر أي وسيلة

في المقابل، ُيفترض . شراء المعدات بما أن دفعات االستئجار ال تخضع لضريبة القيمة المضافة

أن العميل الرسمي يملك قيداً مديناً مزمناً لضريبة القيمة المضافة ويستطيع بالتالي االستفادة من 

  . ة المضافة الناتج عن شراء المعداتائتمان ضريبة القيم

  ضريبة أرباح المشروع

يصف هذا القسم ضرائب األرباح التي يدفعها بعض مؤسسات التمويل األصغر أو بعض عمالء 

هذه المؤسسات، وكيف تؤثر هذه الضرائب على الرغبة النسبية في القروض مقارنةً 

تشيلي، بوليفيا، بيرو، إكوادور، (مسحاً لها  باالستئجارات المالية في الدول الثماني التي أجرينا

  ).كولومبيا، المكسيك، السلفادور، وهندوراس



كيف تتم  11بالنسبة إلى مؤسسات التمويل األصغر التي تدفع ضرائب األرباح، يلخّص الجدول 

ففي حالة القروض، تدفع مؤسسات . معاملة القروض واالستئجارات المالية في الدول الثماني

. األصغر ضرائب األرباح فقط على الفائدة التي تحققها من القرض في الدول الثماني كلها التمويل

وهذا منطقي ألن العميل هو صاحب ملكية (وال تخصم مؤسسات التمويل األصغر إهالك المعدات 

). التي تشكل عائد األموال التي تم إقراضها(أو تدفع ضرائب على الدفعات األساسية ) المعدات

. خمس دول من أصل الدول الثماني هذه المعاملة نفسها بالنسبة إلى االستئجارات المالية وتعتمد

هـ،  -س + ، فتفرض ضريبة ف )بوليفيا، السلفادور، وهندوراس(أما الدول الثالث األخرى 

ومعاملة المؤّجرين على . هي اإلهالك" هـ"هي الدفعات األساسية، و" س"هي الفائدة، و" ف"حيث 

و في ما يخّص ضريبة األرباح هي المعاملة التي تلحظها ضمنياً أو صراحةً المؤلفات هذا النح

وعلى الرغم من اختالفها عن المعاملة السائدة في أميركا الالتينية على األقل، إال . حول التأجير

 كما") س" + "ف("أوالً، يمكن النظر إلى كامل دفعات السداد . أن المبرر المنطقي لها هو التالي

ولو أنها اإليجار الذي يدفعه العميل مقابل استخدام المعدات، وبالتالي ينبغي أن ُيعتبر المبلغ الكامل 

يملك المعدات، ينبغي أن يكون له الحق في ) مؤسسة التمويل األصغر(ثانياً، بما أن المؤّجر . دخالً

هـ، علماً  – س+ وبالتالي، هناك بعض المنطق في فرض الضريبة ف "). هـ("خصم اإلهالك 

بأن هذا المنطق يالئم االستئجارات التشغيلية قصيرة األجل، الشبيهة باإليجارات، أكثر منه 

، نؤكد على أن االستئجارات 6وفي الفصل . االستئجار المالي الواحد الذي يشبه قرض الشراء

ى كل والقروض، على مستوى السياسة، ينبغي أن تحظى بمعاملة مماثلة بالنسبة إلالمالية 

، من بين الدول الثماني التي 11وكما هو مبّين في الجدول . الضرائب، وضمناً ضريبة األرباح

شملها المسح، تتبع خمس دول هذا المسار فيما يتعلق بضرائب األرباح التي تُفرض على 

  . المؤسسات المالية

  11الجدول 

رض على مؤسسات التمويل ضرائب األرباح التي تُف: االستئجارات المالية في مقابل القروض

  األصغر في ثماني دول



لدى دفع ضرائب األرباحالمؤّجرون دخالًما يحسبه 

  :المتوجبة عليهم

لدى دفع ضرائب األرباح  دخالً ما يحسبه المقرضون

  :المتوجبة عليهم

    

     1دول 3في  )هـ –س + (ف

  في الدول الثماني كلها  ف  في الدول الخمس المتبقية ف
  

في هندوراس، يستفيد المؤّجرون من اإلهالك المعّجل بحيث يكون في العادة . الدول هي بوليفيا والسلفادور وهندوراسهذه  1

وهذا يعني في هندوراس أن المؤّجرين يدفعون في العادة ضرائب أرباح أقل من تلك التي يدفعها . ف< ) هـ –س + (ف 

وفي بوليفيا، تكون .  هالك المستخدم في هندوراس بمزيد من التفصيلخصم اإل 6في الجدول  7وتفّسر الحاشية . المقرضون

 –س + (فترات اإلهالك طويلة، ويضيع اإلهالك غير المحّصل في مدة االستئجار، مع أّن العكس صحيح عموماً، أي أن ف 

لفادور، الوضع مختلط وفي الس. ف، ويدفع المؤّجرون في العادة ضرائب أرباح أكثر من تلك التي يدفعها المقرضون> ) هـ

وُيسجل انحياز إما للتأجير وإما للقرض بحسب مدة عقد االستئجار، ووجود معدات جديدة أو مستعملة، واستخدام المعدات في 

هذا وتخضع كل المعدات غير المستخدمة في التصنيع إلهالك .). التجارة، الخدمات، الخ(التصنيع أو في قطاعات أخرى 

على  الجديدة إلهالك بطريقة الرصيد المزدوج المتناقصعلى مر سنتين، فيما تخضع معدات التصنيع  بطريقة الخط المستقيم

في المائة من الكلفة  40في المائة من كلفة المعدات في السنة األولى، ويتم إهالك  40وحيث يتم إهالك (مر خمس سنوات 

، وتخضع معدات التصنيع المستعملة )متبقية في السنة الخامسة، ويتم إهالك كل الكلفة ال4إلى  2المتبقية في كل من السنوات 

وفي ما يتعلق باالستئجارات المالية، يضيع عموماً اإلهالك الذي ال يتم . سنوات 5إلهالك بطريقة الخط المستقيم على فترة 

سب مدة عقد االستئجار وقد ُيسجل في السلفادور انحياز إما لإلقراض وإما للتأجير بح. تحصيله في خالل مدة االستئجار

  .  وبحسب تعّرض المعدات إلهالك أسرع أو أبطأ

 

طريقة معاملة  12وفي ما يتعلق بالعمالء الذين ُيسددون ضرائب األرباح، يلخّص الجدول 

ففي حالة القروض، المقترضون هم أصحاب . القروض واالستئجارات المالية في الدول الثماني

هـ من أرباحهم قبل احتساب + لتالي أن ُيسمح لهم بخصم ف ملكية المعدات، ومن المنطقي با

أما في حالة المستأجرين، فُيسمح بمجموعة من الخصومات المختلفة ومن أكثرها . ضريبة األرباح

والواقع أن المؤلفات حول التأجير تورد هذه ). كامل دفعات تسديد التأجير(س + شيوعاً خصم ف 

س، وينبغي أن يكون قادراً + ار أّن المستأجر يدفع إيجار ف الفرضية المعتادة وتُبررها باعتب



بالتالي على خصم المبلغ، لكنه ال يملك المعدات وال ينبغي بالتالي أن يكون قادراً على خصم 

  . 12لكن هذه المعاملة ليست هي السائدة كما ُيبّين الجدول . اإلهالك

  12الجدول   

ضرائب األرباح التي تُفرض على العمالء في ثماني : االستئجارات المالية في مقابل القروض

  دول

العمالء المستأجرون ككلفة لدى دفعما يحسمه 

 :ضرائب األرباح المتوجبة عليهم

العمالء المقترضون ككلفة لدى دفع ضرائب ما يحسمه

  :األرباح المتوجبة عليهم

    

     1دول 5في  س+ف

    في بيرو هـ+ س +ف

  سب القيمة األعلى، في ، بحهـ+ س أو ف +ف

   2في الدول الثماني كلها هـ+ف   2في المكسيك هـ+ف

  

  .هذه الدول هي بوليفيا، السلفادور، هندوراس، تشيلي، وإكوادور 1
. الذي يقع فوق معدل التضخم) ف(في المكسيك، يمكن للمستأجرين والمقترضين أن يخصموا فقط الجزء من دفعة الفائدة  2

 10، ال يمكن خصم سوى جزء الفائدة المرتبط بمعدل الفائدة % 5ونسبة التضخم %  15د هذا أنّه إذا كان معدل الفائدة مفا

لكن سيتوجب دوماً على المقرضين والمؤّجرين أن يدفعوا ضرائب على كل دخل الفائدة الذي يحصلون عليه، . في المائة

 ). 11كما هو مبّين في الجدول (وليس على الجزء الواقع فوق معدل التضخم فقط 

  

إلى االستئجارات أم إلى القروض؟ في العديد من : فإلى أي تقنية تمويل تنحاز إذاً ضريبة األرباح

أو ) س(الحاالت، يكمن الجواب عن هذا السؤال في معرفة المبلغ األكبر بين الدفعات األساسية 

) هـ –س (ي معرفة إذا كان المبلغ ، أ)هـ(مبلغ اإلهالك الذي تسمح به السلطات الضريبية 

، تشكل )11الجدول (على مستوى مؤسسات التمويل األصغر . يشكل قيمة إيجابية أم قيمة سلبية

. هذه القيمة الرئيسة بالنسبة إلى كل الدول التي ال تعامل االستئجارات والقروض بالطريقة نفسها

+ ف (رق بين خصومات المستأجر للمبلغ ، فإن الف)12الجدول (وفي ما يتعلق بالعمالء الرسميين 



" ف"بما أن دفعات الفائدة (؛)هـ  –س (هو مجدداً ) هـ+ ف (وبين خصم المقترض للمبلغ ) س

بالنسبة إلى قرض واستئجار المبلغ نفسه بمعدل  –وبالتالي تلغي إحداهما األخرى  –هي نفسها 

هـ  –ء الرسميين، يشكل هذا الفرق س وبالنسبة إلى العمال). الفائدة نفسه وموعد االستحقاق نفسه

بوليفيا، السلفادور، هندوراس، تشيلي، إكوادور، (أهمية في ست دول من أصل الدول الثماني 

وبالنسبة إلى الدولتين الباقيتين، يتم التعامل مع التأجير واإلقراض بالطريقة نفسها في ). وكولومبيا

وبالتالي، فإن معرفة ما إذا . التأجير في بيروالمكسيك، في حين يتم االنحياز بشكل واضح إلى 

إيجابية أم سلبية تُعتبر أساسية لمعرفة ما إذا كانت ضريبة األرباح تنحاز ) هـ –س (كانت القيمة 

  . لالستئجارات أم القروض في كل الحاالت التي يستحيل فيها معرفة الجواب فوراً

ستئجارات أم للقروض في هذه الحاالت غير اإلجابة عن السؤال حول االنحياز لال 13في الجدول 

، لنفكر في الخيار 13ولكي نفهم الجدول . 1232الواضحة، وخصوصاً الحاالت المبّينة في الجدول 

دوالر أميركي بمعدل  1000سنوات، قيمة كل منهما  3سنوات واستئجار لمدة  3بين قرض لمدة 

أي أنه عميل (لعميل يدفع ضرائب أرباح ولنفترض أن ا. في المائة في الحالتين 30فائدة نسبته 

+ ف (، وأنه يتواجد في إحدى الدول الخمس التي يخصهم فيها العمالء المستأجرون القيمة )رسمي

بوليفيا، السلفادور، هندوراس، تشيلي، (ككلفة لدى دفع ضرائب األرباح المتوجبة عليهم ) س

اء المعدات بقرض، فإنه في هذه الحالة ، إذا كان العميل سيّمول شر12بحسب الجدول ). وإكوادور

ونحن نريد أن نعلم . هـ –وإن الفرق بين الخصمين هو القيمة المعتادة س . هـ+ سيخصم ف 

أي تقنية تمويل تخفض إلى الحد األدنى ضرائب األرباح التي ينبغي أن يدفعها العميل، أي التقنية 

عن هذا السؤال عبر عرض  13الجدول  يجيب. التي تؤدي إلى الخصم األكبر من ضريبة األرباح

لنفترض أن الدفعات . ولنبدأ أوالً باالستئجار. النتيجة النهائية للسلسلة التالية من العمليات الحسابية

                                                            

بشكل منصف الخيار بين القرض واالستئجار بالنسبة إلى مؤسسات التمويل األصغر في اثنتين من الدول الثالث  13ال يجّسد الجدول   32

لكنه يعرض بشكل منصف لحالة . (وض واالستئجارات بالطريقة نفسها، وتحديداً بوليفيا والسلفادورالتي تتعامل مع القر 11في الجدول 

وهذا ألن اإلهالك، في بوليفيا والسلفادور، يضيع إذا لم يتم تحصيله في خالل مدة االستئجار، ما يتعارض ). الدولة الثالثة أي هندوراس

ونترك للقارئ المهتم أن يستنتج نسخة معدلة . إنه يتم االستحصال على كامل اإلهالكالتي تقول  13مع الفرضية المطروحة في الجدول 

  . يتم فيها اعتماد هذه الفرضية البديلة 13عن الجدول 



) بما أن الدفعات الشهرية هي المعيار في أميركا الالتينية بالنسبة إلى تمويل المعدات(شهرية 

من األشهر الستة والثالثين التي تتكّون منها مدة  ولنحتسب الفائدة والدفعات األساسية لكل

علينا أن نضيف بعد ذلك الدفعات االثنتي عشرة األساسية التي تقع في كل سنة من . االستئجار

بما أن ضرائب (السنوات الثالث لكي نتمكن من احتساب مبالغ الدفعات األساسية التي تُدفع سنوياً 

ولنحتسب القيمة الحالية لهذه األعداد الثالثة باستخدام معدل الفائدة ). األرباح تُسدد في العادة سنوياً

وعلى . في المائة الذي تحصل عليه مؤسسة التمويل األصغر عن االستئجار 30نفسه ونسبته 

مستوى اإلهالك، تُعتبر القوانين الضريبية في أميركا الالتينية معقدة، وهي تختلف من دولة إلى 

سنوات، علماً بأن المدة الشائعة  10إلى  3م إهالك المعدات في غضون وبصورة عامة، يت. أخرى

وإن اإلهالك بطريقة الخط . سنوات 5لإلهالك في الدول الثماني التي أجرينا مسحاً لها هي 

أن يتم  13وبالتالي، يفترض الجدول . المستقيم تشكل المعيار المعتمد في معظم الدول الثماني

سنوات، ما يعني ضمناً أن تساوي خصومات اإلهالك  5ستقيم على مر اإلهالك بطريقة الخط الم

ويتم أيضاً احتساب القيمة . دوالر أميركي في السنة الواحدة على مر خمس سنوات 200السنوية 

أخيراً، يتم احتساب الفرق . في المائة 30الحالية لهذه الخصومات الخمسة على أساس معدل الفائدة 

وضرب الفرق بمعدل ضريبة ) في هيئة قيمة حالية] هـ –س ( [حاليتين بين هاتين القيمتين ال

دوالراً أميركياً، كما هو مبّين في  21.97والنتيجة هي . 33في المائة 25هامشية افتراضي نسبته 

وبما أّن هذا العدد إيجابي، تتجاوز الدفعات األساسية اإلهالك بالقيم الحالية، ويؤدي . 13الجدول 

وبالتالي، سيفضل العميل . خصم أكبر في ضريبة األرباح بالنسبة إلى العميلاالستئجار إلى 

  . االستئجار، على األقل عندما يتعلق األمر بضرائب األرباح المتوجبة عليه

                                                            

% 25، وبالتالي تم اختيار المعدل % 35 – 15في أميركا الالتينية، تقع معدالت ضريبة األرباح على المشاريع ضمن المجموعة  33

، " %ض"بالنسبة إلى معدل ضريبة مختلف، نسبته  13للحصول على قيم مشابهة لتلك الواردة في الجدول . مثيليكمعدل ضريبي ت

على سبيل المثال، إذا كان معدل ضريبة األرباح . 25مقسوم على " ض"بالمعدل  13نضرب بكل بساطة كل القيم الواردة في الجدول 

 13وفي حين تم احتساب القيم في الجدول ). 2=  25مقسومة على  50بما أن ( 13، تتضاعف كل القيم الواردة في الجدول 50%

على سبيل المثال، . دوالر أميركي، يمكن جدولة القيم بشكل تقريبي بالنسبة إلى أي مبلغ آخر 1000بالنسبة إلى قرض واستئجار بقيمة 

  . 10بـ 13قيم في الجدول آالف دوالر أميركي، ينبغي ضرب كل ال 10بالنسبة إلى قرض واستئجار بقيمة 



تتفاوت إلى حد ما بحسب معدل الفائدة، لكننا تتفاوت بمقدار أكبر  3إن القيم الواردة في الجدول 

 3فبالنسبة إلى األجل األقصر، من سنة إلى . قرض واالستئجاربكثير بحسب األجل المفترض لل

سنوات، تتجاوز القيمة الحالية للدفعات األساسية بشكل كبير القيمة الحالية لمخصصات اإلهالك، 

وهذا ألنه، في حال . سنوات 5علماً بأنه يتم احتساب اإلهالك بطريقة الخط المستقيم على مر 

رض، يتم الحصول على الدفعات األساسية في وقت أبكر بكثير من األجل األقصر لالستئجار والق

وبالنسبة إلى القروض . يجعل قيمتها الحالية أعلىوقت الحصول على مخصصات اإلهالك، ما 

سلبية، ما يعني أن  13واالستئجارات التي يكون أجلها خمس سنوات، تكون كل القيم في الجدول 

تُركّز ضمن تكاليف وهذا يحدث ألن الدفعات األساسية . بيةهي قيمة سل) هـ –س (القيمة الحالية 

بسبب الرصيد القائم المرتفع (، حيث تكون الدفعات الشهرية األولية بمعظمها فوائد في فترة معّينة

في المقابل، ال . ، وتكون الدفعات الشهرية النهائية بمعظمها دفعات أساسية)أو االستئجار للقرض

، بل هي تكون ثابتة على مر في فترة معّينة أو في فترة ملحقةك مخصصات اإلهال تركيزيتم 

يشكل تأثيراً قوياً كفاية بحيث أن القيمة  في فترة معّينةالدفعات األساسية  تركيزوإن . الوقت

راجع الجدول (سنوات  4تكون سلبية حتى بالنسبة إلى قرض واستئجار لمدة ) هـ –س (الحالية 

  ). سنوات 4في المائة واألجل لمدة  60، و50، 40لمعدالت الفائدة  13

للمساعدة على فهم تأثير النظام  13إلى  11وسنطبق اآلن المعلومات الواردة في الجداول من 

ولنبدأ من الحالة . الضريبي الشامل على الرغبة النسبية في القروض مقارنةً باالستئجارات المالية

وفي هذه الحالة، ال حاجة لنا إلى . ء غير الرسمييناألبسط وربما األكثر أهمية، أي حالة العمال

وبالنسبة إلى مؤسسات التمويل . بما أن العمالء ال يدفعون ضريبة األرباح 12االهتمام بالجدول 

بوليفيا، (أنه فقط في حالة دول ثالث  11األصغر التي ال تدفع ضريبة األرباح، يبّين لنا الجدول 

. يبة األرباح أي تأثير على الخيار بين القرض واالستئجار، يكون لضر)السلفادور، وهندوراس

وفي . وفي حين تنحاز هندوراس للمؤجّرين عوضاً عن المقرضين، يحدث العكس في بوليفيا

السلفادور، الوضع مختلط، بحيث يتم االنحياز للمؤّجرين أو للمقرضين بحسب عدد من العوامل 

  ). 11راجع حاشية الجدول (



هذه التأثيرات لضريبة األرباح التي تُفرض على مؤسسات التمويل األصغر  ويمكننا أن نمزج

بالنسبة إلى بوليفيا والسلفادور وهندوراس مع مفاعيل ضريبة القيمة المضافة التي ناقشناها سابقاً 

وبالتالي، فإن التأثير المختلط لهاتين الضريبتين يعارض التأجير بوضوح . بالنسبة إلى هذه الدول

  ). فينحاز أحياناً للتأجير، وأحياناً لإلقراض(فيا، وهو مختلط في هندوراس والسلفادور في بولي

  13الجدول 

دوالر  1000بالنسبة إلى قرض أو استئجار قيمته  ) هـ –س (من القيمة الحالية لـ%  25

1أميركي  

أجل االستئجار أو 

  )سنوات(القرض 

  معدل الفائدة الذي ُيفرض على االستئجار أو القرض

1  20  %  30 %  40 %  50 %  60 %  

2  58.50 $  70.53 $  76.81 $  79.84 $  80.86 $  

3  39.73 $  45.08 $  46.35 $  45.39 $  43.23 $  

4  21.84 $  21.97 $  19.59 $  16.14 $  12.39 $  

5  5.15 $  1.21 $  3.50  $-  8.02  $-  11.95  $-  

  10.35  $-  17.26  $-  23.08  $-  27.47  $-  30.49  $-  

  

أوالً، نحتسب القيمة الحالية للدفعات األساسية السنوية للقرض . يتم احتساب القيم المبّينة في هذا الجدول على الشكل التالي 1

في المائة من هذا  25بعد ذلك نأخذ ). هـ(ثم نطرح القيمة الحالية للمخصصات السنوية إلهالك المعدات ) س(أو االستئجار 

ونفترض أن االستئجارات والقروض تُسدد شهرياً، مع . المائة هي معدل تمثيلي لضريبة األرباحفي  25الفرق، حيث النسبة 

ونفترض أن إهالك . والدفعة األساسية التي تتكّون من باقي الدفعة الشهرية) كالمعتاد(احتساب الفائدة على الرصيد القائم 

. دوالر أميركي في كل سنة على مر خمس سنوات 200المعدات ُيحتسب بطريقة الخط المستقيم على مر خمس سنوات، أي 

، كما هو مبّين % 60 – 20(ويتم احتساب القيم الحالية كلها باستخدام معدل الفائدة الذي ُيفرض على االستئجار أو القرض 



التأجير بما أن إلى  13وبالنسبة إلى العمالء الذين يدفعون ضرائب األرباح، تنحاز القيم اإليجابية في الجدول ). في الجدول

  . االستئجارات تؤدي إلى الخصومات األكبر من ضريبة األرباح

  

ولنبحث اآلن في حال خدمة العمالء الرسميين، الذين يدفعون ضرائب أرباح ويحصلون بالتالي 

سنركّز بشكل خاص على خدمة العمالء الرسميين في . 12على الخصومات المبّينة في الجدول 

ضريبة القيمة المضافة على دفعات االستئجار إنما ال تفرضها على  الدول الست التي تفرض

، ما يولّد بالتالي )كل الدول التي أجرينا مسحاً لها باستثناء كولومبيا وهندوراس(دفعات القرض 

فمن خالل خدمة العمالء . 10و 9االنحياز المعتدل ضد التأجير المبّين كمياً في الجدولين 

الست، يمكن التغلب على االنحياز المعتدل لضريبة القيمة المضافة ضد في هذه الدول  الرسميين

ولكي نفهم هذا األمر . التأجير، خصوصاً إذا تم استخدام استئجارات أقصر أجالً لمدة سنتين أو أقل

ونبّسط التحليل، نفترض أنّه بمقدورنا تجاهل أي مفاعيل على االختيار بين القرض واالستئجار 

وقد يكون ذلك ). 11الجدول (ألرباح التي تدفعها مؤسسة التمويل األصغر تنشأ عن ضرائب ا

التي تتعامل  11ممكناً إما ألن مؤسسة التمويل األصغر تقع في إحدى الدول المبّينة في الجدول 

وإما ) بحيث تفرض ضريبة على الفائدة في كال الحالتين(مع دخل التأجير والقرض بطريقة مماثلة 

يل األصغر ال تدفع أي ضريبة أرباح، ألنها على سبيل المثال منظمة غير ألن مؤسسة التمو

وفي هذه الحالة، علينا فقط أن نقارن غرامات ضريبة القيمة المضافة المبّينة في الجدول . حكومية

 13بالنسبة إلى التأجير بغرامات ضريبة األرباح المتوّجبة على العمالء والمبّينة في الجدول  10

تبقى على الدوام أكبر  13وعندئٍذ، سنستنتج أن القيم المبّينة في الجدول . ى اإلقراضبالنسبة إل

، في حين أن القيم المبّينة في )ما يعني االنحياز للتأجير(بالنسبة إلى أجل مدته سنة أو سنتين 

ما يعني (سنوات  5إلى  3تبقى بصورة شبه دائمة أكبر بالنسبة إلى أجل مدته  10الجدول 

  ). از لإلقراضاالنحي

فالمكسيك هي الدولة الوحيدة التي تعامل التأجير . أخيراً، نبحث في حالتي المكسيك وبيرو

واإلقراض بالطريقة نفسها في ما يتعلق بضرائب األرباح المتوّجبة على مؤسسات التمويل 



جير، وبما أن ضريبة القيمة المضافة في المكسيك ليست في مصلحة التأ. األصغر وعلى العمالء

فإن النظام الضريبي الشامل في المكسيك يتميز باالنحياز نفسه بالنسبة إلى العمالء الرسميين 

  . وغير الرسميين على حد سواء

أما النظام الضريبي في بيرو، فينحاز إلى التأجير في حالة العمالء الرسميين، وهو انحياز قد 

وينشأ هذا االنحياز عن ). سنوات 3سنة إلى ( يكون كبيراً جداً بالنسبة إلى التمويل األقصر أجالً

ككلفة في ضرائب األرباح المتوجبة ) هـ+ س + ف (واقع أنه يمكن للمستأجرين أن يخصموا 

والفرق هو القيمة الحالية ). هـ+ ف (عليهم، في حين أنه ال يمكن للمقترضين إال أن يخصموا 

وبالنسبة إلى معدالت الفائدة . نة كبيرة جداًوقد يشكل هذا األمر حس. للدفعات األساسية لالستئجار

وأجول االستئجار التي أخذناها بعين االعتبار، فإن القيمة الحالية للدفعات األساسية، ضرب معدل 

دوالراً أميركياً  44.90في المائة، تتراوح بين قيمة متدنية هي  25الضريبة االفتراضي ونسبته 

 208.33في المائة، وبين قيمة مرتفعة قدرها  60نسبته  سنوات ومعدل فائدة 5مع استئجار مدته 

وإن هاتين القيمتين وكل . في المائة 20دوالراً أميركياً مع استئجار مدته سنة ومعدل فائدة نسبته 

 8القيم التي تقع بينهما تتجاوز بشكل شبه دائم غرامات ضريبة القيمة المضافة المبّينة في الجدول 

ما يجعل النظام الضريبي في بيرو ينحاز لصالح التأجير في حالة العمالء بالنسبة إلى التأجير، 

  . الرسميين

وفي حين أن هذا القسم لم يحلّل بصراحة جميع احتماالت المزج بين ضريبة القيمة المضافة 

واستناداً . وضريبة األرباح التي تلحظها الدول الثماني، إال أنه غطّى العديد من التركيبات الرئيسة

ى هذا النقاش وإلى المبادئ الواردة هنا، يمكن للقارئ المهتم أن يقّيم االنحياز الضريبي في إل

  . الدول الباقية، وأيضاً أشكال االنحياز التي قد تنشأ في دول أخرى وأوضاع أخرى

  الضرائب األخرى

ف معلومات حول عدد من الضرائب األخرى، التي ال يخلّ) 14إلى  10األسطر ( 6في الجدول 

أي منها تأثيراً هاماً على الرغبة النسبية في القروض مقارنةً باالستئجارات المالية في الدول 



لكن بما أن هذه الضرائب قد تكون هامة في دول أخرى، سنقوم . الثماني التي أجرينا مسحاً لها

  . بمراجعتها باختصار

وتختلف هذه . يعاتها بالجملةتُفرض ضريبة المبيعات بالجملة على إجمالي مبيعات الشركة أو مب

الضريبة عن ضريبة القيمة المضافة ألن ضريبة القيمة المضافة، على خالف ضريبة المبيعات 

وحدهما كولومبيا وبوليفيا تفرضان هذه . بالجملة، تسمح بالخصومات على شراء المدخالت المادية

ة حيادية تماماً في وتُفرض الضريبة على عمليات القروض واالستئجارات بطريق. الضريبة

بالنسبة إلى  6في الجدول  11و 10راجع الحاشيتين (كولومبيا، وبطريقة شبه حيادية في بوليفيا 

  ). المعاملة الدقيقة المعتمدة في هاتين الدولتين

أما ضرائب الملكية، فهي بطبيعتها غير حيادية في التمويل األصغر وال تصب في مصلحة 

لتمويل األصغر يتجنّبون الضرائب في غالب األحيان، والعديد منهم قد وهذا ألن عمالء ا. التأجير

في المقابل، . ال يدفع ضريبة الملكية التي تفرضها بعض الدول على المركبات والمعدات األخرى

مؤسسة التمويل األصغر المركبات أو أي معدات أخرى، كما يحدث في ) أو تمتلك(عندما تشتري 

  . مويل األصغر في العادة هذه الضرائبالتأجير، تدفع مؤسسة الت

وكما نتبّين، يبدو أن لضرائب الملكية تأثيراً قليل األهمية على الرغبة النسبية في القروض مقارنةً 

وإن أربع دول من الدول الثماني . باالستئجارات المالية  في الدول الثماني التي أجرينا مسحاً لها

كما أن بيرو وبوليفيا تفرضان . وتفرضها فقط على البنى ال تفرض ضريبة الملكية على المعدات،

أضف إلى . هذه الضريبة فقط على المركبات، التي تشكل فقط جزءاً من التمويل الشامل للمعدات

ذلك أنه من الصعب نسبياً تجنّب ضريبة الملكية على المركبات، ما يعني أن معظم عمالء 

وفي حين تفرض السلفادور . و هذه الضريبةمؤسسات التمويل األصغر يدفعون على ما يبد

تقريباً (ضريبة ملكية أوسع نطاقاً على المعدات، فإن معدالت هذه الضريبة متدنية جداً عموماً 

، وبالتالي فإن هذه الضريبة ال )دوالر أميركي من قيمة المعدات 1000دوالر أميركي واحد لكل 

أخيراً، إن ضريبة الملكية حيادية في . تئجارتؤدي إلى تحريف هام في الخيار بين القرض واالس



في حال االستئجار المالي يكون ملزماً بالضريبة، تماماً كما ولو ) المستأجر(المكسيك ألن العميل 

  . أن العميل اشترى المعدات ومّولها بقرض

 وإن الضرائب على االستيراد والضرائب المقتطعة هي أيضاً حيادية بالكامل في الدول الثماني

لكن ال ضرورة ألن تسود هذه الحال إذا كان معدل الضرائب على االستيراد . التي شملها المسح

على سبيل المثال، إن الكتاب . أو معدل الضرائب المقتطعة يختلف باختالف المنتج وجهة الشراء

 يذكر مثال باناما التي أعفت من ضرائب االستيراد) 284. ، ص1996(السنوي للعملة األوروبية 

لكن هذه اإلعفاءات غابت عن . التصنيع عندما اشتروا المعدات بعض المنتفعين في قطاع

 .    المؤسسات المالية التي تكون قد اشترت المعدات وأّجرتها، وفي هذا إجحاف بحقّ التأجير

  

 


