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 ةـــمقدم
 

  هو زيادة   هوالجانب المهم في هذا التوج       .    ألصغراالشفافية في التمويل      االهتمام ب  في    ت السنوات األخيرة تنام     دشه
لكنه من   .    ألصغراالتمويل   مؤسسات   في   داء   األ لقياس مستوى مخاطر و         استخدام المؤشرات المالية والمؤسسية       

تعريف واحتساب مؤشرات قياس الوضع المالي       حول آيفية   إذا لم يتم االتفاق      الوصول إلى الشفافية المطلوبة      الصعب  
 قوق الملكية العائد على ح   "هو  "  بالعائد على حقوق الملكية     "فعلى سبيل المثال، هل المقصود          .    واألداء  خاطرموال

في وجود قروض مدعومة    خاصة    ،حقوق الملكية   ديدآيف يتم تح  و؟  "حقوق الملكية متوسط  العائد على   "أم    "االبتدائية
بمثابة  سنة   ٢٠والذي مدته   المقدم من أحد بنوك التنمية        المدعوم  هل يجب اعتبار القرض      وبعنى آخر   ؟  طويلة األجل 

 ؟ملكيةالحقوق دين أم من 

وهي وآالة تصنيف متخصصة    (  مايكروريت وآالة   قاد  ألصغراالتمويل   حول مفهوم المؤشرات في      جماعإن غياب اإل  
 والوآالة  ارية لمساعدة األآثر فقرًا،     والمجموعة االستش   ، إلى دعوة بنك أمريكا الدولي للتنمية           )ألصغراالتمويل  في  

يف راع، لالتفاق حول مسميات وت      )PlaNet و MCRILوهي  (يتين  األمريكية للتنمية الدولية، ووآالتي تصنيف أخر       
 تفيسرها، محاولةالمؤشرات أو " أفضل" المجموعة اختيارفي نية كن يولم .    شائعة االستخدام   وعة من المؤشرات  ممج

قد أدت  "  مجموعة المائدة المستديرة  "   هذه المجموعة المسماة   عيإن مسا .    بل آانت تريد مناقشة المسميات والتعاريف      
وهي شبكة تضم المؤسسات العاملة في         (سيب    قد قامت شبكة   و.     لمؤشرات األداء   ًاشرين تعريف صدار قائمة بع   إإلى  

 .األخيرة لهذه الجهود  في تنسيق المرحلةة قيممساعدةقديم تب) ألصغراالتمويل 

الن عاإلاألآثر شيوعًا والتي تم       ١٤ـال  اتمؤشرال يسلط الضوء على     ه، حيث أن  محدودن الغرض من هذا الدليل الفني       إ
 يقدم بعض     هإن.     يوضح آيفية استخدام هذه المؤشرات           ه أن  إلى جانب  عنها من قبل مجموعة المائدة المستديرة،               

علمًا أن الدليل يتناول آل       .    تطبيقها وجوانب القصور فيها      ة حول المؤشرات للمهتمين بفهم طريق       التوضيح والتحليل 
عطي قيم  ي، آما   في استخدامه اط الضعف   نق المعنى، وتحديد    عريف المقترح، وتفسير  تمؤشر على حدة من حيث تقديم ال      

 يطلق على هذه المؤسسات    (  مايكروريت في أمريكا الالتينية بحسب تصنيف          صغرأتمويل  مؤسسة    ٢٩معيارية عن    
ريت وبنك أميرآا   روكيتمت إضافتها من قبل م       قد اتجراء هنا إلى أن هذه اإل     ه يجب التنوي  هأن.    )٢٩-مايكروريتسم  ا

 .المشارآة في نقاشات المائدة المستديرة األخرى  من األحوال آراء أو مواقف الجهاتعكس بأي حاٍل تلي، والالدو

  إعطاء بيانات شاملةإلى فيهد هذا الدليل ال حيث أن.  يتناولها الدليل يجب اإلشارة إلى النواحي التي الاألخير،  يوف
) ألصغراالتمويل التي تصف طريقة تحليل مؤسسات (  المراجعك تلفمثل.  ألصغراالتمويل عن آيفية تقييم مؤسسات 

 الضرورية إلجراء أية مقارناتوع التعديالت المالية ضيطرح مو  الدليل الاهذ آما أن.  متوفرة قبل صياغة هذا الدليل
رات التي فيما يخص المؤشيمثل  إن هذا الدليل الفوأخيرًا، .  التي تتبع أساليب محاسيبة مختلفةالمؤسسات بين 

 بالنت رينتغ  أو وآالةMCRILماآريل ة  أو وآالمايكروريتموافقة رسمية من قبل  أي موقف رسمي أويتضمنها 
Rating  PlaNetكايمرأالمجموعة االستشارية لمساعدة األآثر فقرًا أو الوآالة األمريكية للتنمية الدولية أو بنك  أو 

 . للتنميةيالدول

 .ألصغراالتمويل ، فإننا على يقين من أنه سيقدم مساهمة هامة في مجال ا الدليلهذ المحدد لالغرضطار إوفي 

 رئيس ، ألفارو راميرز  ، مديردامين فون ستاوفينبرغ

  نبك أمريكا الدولي للتنمية -وسطة توالم والصغيرة قسم المشاريع األصغر   مايكروريتوآالة 
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 وضع المؤشرات في سياق
 

جودة المحفظة، الكفاءة      :  ليةتقع المؤشرات المبينة في هذا الدليل ضمن واحدة من الفئات األربع الرئيسية التا                                 
لك جوانب أخرى تسلط الضوء على أداء مؤسسات التمويل              اوبالطبع فإن هن   .    واإلنتاجية، اإلدارة المالية، والربحية     

، حيث أنه يتناول    لكن هذا الدليل لم يوضع ليكون شامالً           .الفئات األربع المذآورة   ضمن    والتي قد يقع بعضها    األصغر
 إلى حٍد ما عن األداء والمخاطر والوضع        صورة مقبولة   عطي  ، والتي لو أخذت مع بعضها ست      ميةالمؤشرات األآثر أه  

 .صغراألتمويل الالمالي لمؤسسة 

 قياس  ،)بما في ذلك الهيكل التنظيمي     ( والحكم   اإلدارة  هي  مؤشرات  اللما عانت من قصور في       االمجاالت التي ط  أحد  
فالبرغم من  .    الملكيةهيكل   و ،مفاهيم التمويل األصغر   ب  ةمعرفال  ،علومات تدفق الم   ،إجراءات تطبيق اللوائح   ،  األداء

.  الت التي يصعب تصنيفها   اهذا المجال من المج   فإن  أهمية تحديد المخاطر العامة واإلمكانيات المستقبلية ألي مؤسسة،         
 هذا  إهمال فقد تم       اإلدارة والحكم لم تبذل إال في وقت قريب،               لحالةونظرًا ألن جهود وضع مؤشرات ذات معنى              

 والحكم عند    ألهمية تحليل قضايا اإلدارة     على أنه تجاهل  ذلك  ويجب أال يفسر     .    المجال من النسخة الحالية لهذا الدليل      
،  تمويل األصغر ال تهدف إلى الربح      ألن الكثير من مؤسسات ال    ونظرًا  ففي الحقيقة،   .    صغراألتمويل  ال  اتتقييم مؤسس 

 .يميعملية التحليل عند إجراء أي تقيعطى أولوية في فإن هذا الموضوع يجب أن 

والجدير بالذآر هنا هو أن األرقام المستخدمة في هذا الدليل ليست معدلة؛ أي أن البيانات المالية أخذت مباشرة من                              
جراءات فالفوارق الكبيرة في اإل،  هذا االسلوب وهنالك إشكالية واضحة في     .    القوائم المالية لمؤسسات التمويل األصغر    

فسياسات وضع المخصصات،   .     أمرًا في غاية الصعوبة     بين مؤسسات التمويل األصغر    يجعل المقارنة   المحاسبية قد   
أن احتياطيات المخصصات لتغطية      لنجد    ٢٩-فلنأخذ مؤسسات مايكروريت   .    على سبيل المثال، تظهر ذلك بوضوح       

ي مؤسسة آومبارتاموس في المكسيك حيث أن                 آما هو الحال ف          -خسائر القروض تتباين ما بين شديدة الحذر                
 يعني  إن ذلك .    غير آافية  وأخرى   -االحتياطيات فيها قدرت بقرابة أربعة أضعاف القروض التي تعاني من متأخرات             

ولتجاوز هذه المشكلة،   .     مؤسسات تمويل أصغر بينها هذا البون الشاسع سيكون مثل مقارنة التفاح بالبرتقال            ةأن مقارن 
 إذا ما تم      ٢٩-ات مايكروريت مؤسسيل حجم العائد عل حقوق الملكية والعائد على األصول الذي ستحققه                      يبين الدل 

أهمية لسياسات المحاسبية   إن ل .     ومبالغ الدعم باالعتبار    الموجودة في السياسات المحاسبية     الفوارق ألخذتعديل األرقام   
إذا ما قامت جميع        خسائر، لكن       ٢٩-يت أظهرت مؤسستين فقط من مؤسسات مايكرور             ٢٠٠١، ففي عام       خاصة

 .٦ فإن هذا العدد سيزداد إلى بموجب نفس القواعد واإلجراءات االحترازیةالمؤسسات بالعمل 

هذه .    ومن أجل جعل هذا الدليل محددًا ودقيقًا بقدر اإلمكان، تمت إضافة ملحق يوضح آيفية احتساب هذه األرقام                            
وستساعد من يريد أن يبدأ باستخدام      )  ي إي في بولوفيا   آمؤسسة إف   (قائمة مالية   العمليات الحسابية مبنية على نموذج ل     

-مؤسسة من مؤسسات مايكروريت     مؤشرًا لألداء لكل      ١٢   يعرض الملحق الثاني .    هذه المؤشرات في الواقع العملي     
على حقوق الملكية والعائد    العائد المعدل   :  ألرقام غير المعدلة، آما يوضح أيضًا مؤشرين بأرقام معدلة        ل وذلك وفقًا    ٢٩

 .المعدل على األصول

 جودة المحفظة
أصل أآبر  محفظة القروض هي    ة القروض الخاصة بها، ف    اطر في أي مؤسسة مالية في محفظ       يكمن أآبر مصدر للمخ   

إضافة إلى ذلك، فإن جودة ذلك األصل، وبالتالي المخاطر التي يوجدها                         .    صغراألتمويل   المؤسسة   من أصول     
فجودة المحفظة ذات أهمية بالغة لمؤسسات التمويل األصغر التي           .    تعتبر من الجوانب التي يصعب قياسها        ،للمؤسسة

 تعلمت ولحسن الحظ، فإن آثير من مؤسسات التمويل األصغر قد.   قروضها بضمانات قابلة للخصمضمانعادًة ال يتم    
ألصغر الرائدة تفوق البنوك التجارية أداءًً في        مؤسسات التمويل ا  بل إن   .    عالية الجودة آيف تحتفظ بمحفظات قروض     

 .آثير من البلدان
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، حيث  خطرفي  مؤشر المحفظة    هو    أآثر المقاييس استخدامًا لقياس جودة المحفظة في مجال التمويل األصغر                  إن   
رغم وعلى ال .    المتأخرات آنسبة مئوية من إجمالي قيمة المحفظة      "  تشوبه"يستخدم لقياس جزء محفظة القروض الذي        

فهو مقياس  .    قد أثبت بأنه الخيار األمثل        طرخفي  المحفظة  من استخدام العديد من المقاييس األخرى، إال أن مؤشر               
وفي العادة، يعتبر     .     ويسهل معه إجراء مقارنة بين مختلف المؤسسات               ،يسهل فهمه وال يقلل من حجم المخاطر             

قد تكون  .     يوم ٣٠لمخاطر إذا ما تأخر دفع أحد أقساطه عن           القرض المقدم ألحد المشاريع الصغيرة قرضًا محفوفًا با         
هذه القاعدة أآثر صرامة مما هو مطبق في البنوك التجارية، إال أن هناك ما يبررها وهو غياب الضمان قابل للخصم                        

 .في مجال التمويل األصغر

جودة المحفظة والمخاطر     ثالثة مؤشرات أخرى تتعلق ب        منشور، يتضمن هذا ال    طرخفي  المحفظة  إضافة إلى مؤشر     
 .١ونسبة مصاريف المخصصات ونسبة تغطية المخاطر المعدومةنسبة القروض : المصاحبة لها

 
  واإلنتاجيةالكفاءة

فمؤشرات .    إن مؤشرات الفعالية واإلنتاجية هي عبارة عن مقاييس لألداء تبين مدى آفاءة المؤسسة في أداء عملياتها                   
أو سعر  \كل وحدة مدخلة، أما مؤشرات الكفاءة فتأخذ في االعتبار تكلفة المدخالت و            لمخرجات  الاإلنتاجية تعكس آمية    

 إجراء مقارنة بين مختلف       ايسهل معه فإنه  ونظرًا لصعوبة التالعب بهذه المؤشرات بقرارات إدارية،            .    المخرجات
.   والعائد على األصول    ربحية مثل العائد على حقوق الملكية       ، وهي من هذا الجانب أفضل من مؤشرات ال            المؤسسات

 .لمؤشرات الخاصة بالربحيةاألداء من  في قياس امن جهة أخرى فإن مقاييس اإلنتاجية والكفاءة أقل شمولية

، إذا ما قارنا تكلفة اإلقراض        البنوك التجارية  تلك الخاصة ب    مؤسسات التمويل األصغر أقل من      معدالت آفاءة في     إن  
قد يتطلب  مائة دوالر   الذي قيمته   لقرض  فا؛   الكثيفة العمالةعلى    يعتمد األصغر   ألن االئتمان لكل دوالر، ويرجع ذلك      

 ١٥ التمويل األصغر تصل التكاليف اإلدارية إلى       ةففي مؤسس .    يعادل ما يتطلبه قرض أآبر منه بألف مرة       جهدًا إداريًا   
أو %  ١٥نسبة الكفاءة ستكون      دوالر في محفظة القروض، ولذلك فإن            ١٠٠ لكل    ًا دوالر ٣٠ وأحيانًا    ًا دوالر ٢٠أو  
الحجم   تاقتصادياإن  .    %٣أو  %  ٢أو  %  ١٫٥نسبة الكفاءة في البنوك التجارية        عادة ما تكون      بينما%  ٣٠أو  %  ٢٠

  ،  آفاءة مؤسسات التمويل األصغر    في  لها أثر ضعيف  تعتمد على تخفيض التكاليف عن طريق زيادة آمية المنتج            التي  
فإذا تجاوزت قيمة محفظة        .    تكنولوجيا التمويل األصغر     العالية التي تعتمد عليها             للتكاليف المتغيرة  ذلك   يرجع   و

يعود بمكاسب آبيرة من    ال  النمو   مليون دوالر، فإنه يبدو أن       ٣ون دوالر إلى     ملي ٢القروض في مؤسسة تمويل أصغر      
 .من المؤسسات األآبرفاءًة مؤسسات التمويل األصغر الصغيرة قد تكون أحيانًا أآثر آ، بل إن حيث الكفاءة

نسبة المصروفات التشغيلية، نسبة التكلفة لكل          :   على أربعة مؤشرات لقياس اإلنتاجية والكفاءة           المنشوريشتمل هذا    
 .مسؤولي اإلقراضمقترض، إنتاجية العمالة وإنتاجية 

 اإلدارة المالية
منح القروض  لتزامات  المواجهة  مويل األصغر    الت لدى مؤسسة مهمة اإلدارة المالية هي التأآد من توفر السيولة الكافية          

 من المهام المساندة، إال أن       هيوبالرغم من أن مهام اإلدارة المالية         .    إلى مقترضيها وتسديد القروض إلى المقرضين      
فاألخطاء في إدارة السيولة أو الصرف األجنبي        .    قراراتها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمؤسسة           

عمليات اإلقراض وإدارة     في    آفاءة     لديهاى سبيل المثال يمكن بسهولة أن تتسبب بأخطار جسيمة على مؤسسة                       عل
أهمية اإلدارة المالية، تزداد أآثر إذا آانت مؤسسة التمويل األصغر            وبالتالي  السيولة الكافية،   توفر  ن أهمية   إ.    راسخة

يكون لإلدارة المالية تأثيرًا حاسمًا على الربحية وذلك من             ويمكن أيضًا أن     .    تعتمد على توظيف مدخرات المودعين      
وأخيرًا، فإن إدارة مخاطر الصرف األجنبي ومطابقة استحقاقات األصول          .    خالل المهارة في استثمار األموال النقدية      

                                                 
م ١٩٩٩ يونيو   ٣العدد رقم    ورقة سيجاب الموسمية      حول عدد من مقاييس جودة المحفظة، يرجى الرجوع إلى          لإلطالع على نقاش متميز        1

 ".النسب قد تضر بصحتك: قياس متأخرات االئتمان األصغر "بعنوان
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 التمويل   الت التي تكبر فيها المخاطر بالنسبة لمؤسسة            افكالهما من المج    .    وااللتزامات تقتضي وجود إدارة مالية        
 .أهمية وجود إدارة مالية مؤهلةاألصغر وتؤآد على 

، نسبة   التمويل فيرانسبة مص :  ويل أصغر م اإلدارة المالية لمؤسسة ت     لتقييمثالثة مؤشرات   على    المنشور  امل هذ تشوي
 .حقوق الملكية/االقتراض ونسبة االقتراضتكلفة 

 الربحية
.   إلى تلخيص األداء في آل أجزاء الشرآة          تميللى األصول   ع  ائدالعوحقوق الملكية   لى  عد  ائعالن مقاييس الربحية آ    إ
لكثير ا  تضممؤشرات الربحية     ألنو.     على الربحية  سينعكس فإن ذلك     متدنية،  ةءأو الكفا إذا ما آانت المحفظة سيئة        ف

مؤسسة في    رتفاع العائد على حقوق الملكية     فمن الصعب معرفة سبب إ     .    هاصعب تفسير المن  قد يكون   ف  ،من العوامل 
 منفردًا،ها   من  آلٍ ى إل ناإذا ما نظر  )  ًاامم ت مضللة تكون   قدو(محدودة الفائدة   آل مؤشرات األداء    إن      . ما ويل أصغر مت
 فإن  ،)رئخساالأو    (احبرألل  اتمؤسسال  تحقيق إحدى فهم آيفية    لو.    مؤشرات الربحية   هذا ينطبق بوجه خاص على      و

 وجودة  الكفاءة التشغيلية  مثل    ،لمؤسسةالتشغيلي ل داء  األت أخرى توضح      التحليل يجب أن يأخذ في االعتبار مؤشرا          
 مالية  ًا منح تتلقى  زالتويل األصغر ما    م من مؤسسات الت   آبير عدد   يزداد تعقيدًا نظرًا ألن    تحليل الربحية    إن.    المحفظة

 بشكل آبير   ًازال منتشر يما    الدعم  ألنوذلك  مشكلة في التمويل األصغر،     تمثل  "  المقارنة الندية "إن  .    دعومةض  ووقر
 .آما أن اإلجراءات المحاسبية تتباين تباينًا آبيرًا

 .  على األرباح له أثر آبير       المطلوبة يمكن أن يكون          النتائجإن إجراء تعديالت على الحسابات بغية الحصول على                
 على هذا النوع     ًانكية قيود بات الخارجيين، وجهات الضرائب، وواضعي القوانين الب        ا الحس يضع مراجعو وفي العادة،   
بات الخارجيين  اوبشكل عام، فإن مراجعي الحس    .    التمويل األصغر ال يعتبر حتى اآلن نشاطًا اعتيادياً       لكن  من التمويه،   

أظهروا تباطؤًا في االنخراط في التمويل األصغر، آما أن القليل من مؤسسات التمويل األصغر تخضع للضرائب، بل                   
عملية تحليل مؤسسات التمويل    بلمزيد من االهتمام      يعني أن هناك حاجة   إن ذلك   .    رقابة البنكية يخضع لل وأقل من ذلك    

، فالقوانين   احتياطيات القروض  في تحديد     البنوك ال تتمتع عادًة بحرية           فوهناك مثال بسيط يفسر ذلك،           .    األصغر
ت الخارجون بمراقبتها للتأآد من قيامها       بااويقوم مراجعو الحس  تقوم به،   تحدد ما يجب عليها أن       والسلطات الضريبية   

، أما بقية المؤسسات غير      مؤسسات مالية رسمية  هي  من مؤسسات التمويل األصغر      فقط  فإن القليل   وبالمقارنة  .    بذلك
تعديل مستوى احتياطيات خسائر        آبير في ربحيتها من خالل حيلة بسيطة عبر                      تغيير   إحداث   الرسمية فيمكنها      

 . ذلك اآتشاف يستطيعربحية لنيرآز فقط على الإن أي محلل .  القروض

اإلقراض للعمالء تستخدم   أخيرًا، فإن هذا الدليل يصنف أرباح المحفظة ضمن مؤشرات الربحية، ليس بسبب أن تكلفة                
لبًا ما تكون دالة في حجم ما تفرضه مؤسسات التمويل األصغر على                       ا، ولكن بسبب أن الربحية غ          لقياس الربحية  

على الحد من حجم ما تفرضه بعض المؤسسات المالية، لكن التمويل األصغر ما يزال                     تعمل  المنافسة    إن.    عمالئها
وفي ظل غياب     .     لدرجة أن الكثير من مؤسسات التمويل األصغر تعمل في سوق تعوزها المنافسة                         ًا جديد  ًانشاط

.   أرباحًا عن طريق رفع نسب فوائدها       التي تنقصها الكفاءة أن تحقق     مؤسسات التمويل األصغر  حتى  تستطيع  المنافسة،  
يصعب على مؤسسات التمويل األصغر حتى تلك التي تتمتع               ومن جانب آخر، ففي سوق تنافسية قوية مثل بوليفيا                 

 .بكفاءة عالية تحقيق عوائد عالية على المحفظة

 والعائد  ،ئد على األصول    العا ،العائد على حقوق الملكية     :   على ثالثة مؤشرات لقياس الربحية        ويحتوي هذا المنشور   
وآما أشير سابقا، فإنه قد تم تعديل العائد على حقوق الملكية والعائد على األصول فيما يخص مبالغ                          .  على المحفظة 

 .لخلق إمكانية لمقارنة النتائج على مستوى المؤسساتاإلجراءات المحاسبية االختالف في الدعم و
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 خطر فيالمحفظة مؤشر 
 

 
 

 
 آيفية احتسابها

عن طريق قسمة الرصيد القائم إلجمالي القروض التي فيها متأخرات تجاوزت             خطر  في  المحفظة  يتم احتساب مؤشر    
ونظرًا .     تاريخ معين  في، على إجمالي المحفظة القائمة       ٢)هيكلتها( يوم، زائدًا إجمالي القروض التي أعيد تمويلها           ٣٠
 و ١٢٠ و ٩٠ و ٦٠التي تجاوز استحقاقها    المتأخرات  التي تعاني من    ض  وقرال   لقياس ستخدم ت اًا م ري آث النسبة   هذه نأل

 .)ًا يوم٣٠محفظة مخاطر مثال (يجب تحديد عدد األيام بوضوح إنه ، فًا يوم١٨٠

لم  التي   هان قروض ع تمويلها أو هيكلتها     أعيد التي   هافصل قروض قادر على     هاليس جميع ويل األصغر   ممؤسسات الت و
 فإن  ،%)١   من أقل  (بسيطًا هيكلتها    أعيدقروض التي     ال  نسبة إذا آانت ف،  وبناًء على ذلك   .     تمويلها أو هيكلتها     يعاد

ا حتى وإن بد  و.    خطرفي  المحفظة   عن   بديل يومًا يمكن قبوله آ    ٣٠إجمالي المحفظة المتأثر بالمتأخرات التي تجاوزت       
، إال طرخفي المحفظة استخدام نسبة     نايمكنمازال  فإنه  )  بدقةيدها  ولكن ال يمكن تحد   (مثل نسبة مهمة    ت إعادة الهيكلة    أن
 المعاد هيكلتها   القروضتجاهل  علمًا أن   .     معاد هيكلتها  قروضأنها ال تحتوي على     ب  توضيحال   في هذه الحالة    يجب أنه

 . المخاطريقلل من أهميةسوف 

 ما المقصود منها
ستخدم لقياس جزء محفظة القروض      أنها ت ، حيث   محفظةقياس جودة ال   من أآثر المقاييس استخدامًا ل       هذه النسبة عتبر  ت

آلما ازدادت فترة التأخير آلما قلت إمكانية          و.    دم السداد عمخاطر  وبالتالي فإنه معرض ل    المتأخرات  "  تشوبه"الذي  
  تعتبر بمثابة مصدر للقلق،       يجب أن %  ١٠ يوم تتجاوز      ٣٠-خطرفي  محفظة   فإن أي      ،بشكل عام و.    سداد القرض 

ولكننا نجد  .     بضمانات بنكية  مضمونةغير  معظم قروض التمويل األصغر     ، فإن   القروض التجارية بخالف     ألنه ذلكو
 خفضت من التي  ي إي    آاجا لوس أنديز وإف آ        و وبانكوسولفيجن  فيننسيرا   مؤسسات    وهيًأ  لهذه القاعدة شواذ   أن  
 فيو.    المؤسسات العاملة في نفس المجال    قية   بأصول تجارية بمعدالت أعلى من ب      القروض  ضمانمن خالل   خاطر  مال

 .متوقعة للمؤسسةالخسائر ال يعني بالضرورة زيادة ال خطرفي المحفظة ارتفاع نسبة  فإن ، هذه الحاالتمثل

جودة األخرى ل مؤشرات  تشوب ال موضوعية التي    غير ال  من الكثير من التأويالت        خاٍلخطر  في  المحفظة  قياس  مإن  
لقياس المخاطر    تحفظاًً أآثر    ًاقياسمعتبر  ي  طرخفي  المحفظة   ذلك، فإن     وباإلضافة إلى .    سدادال مثل معدل     ،المحفظة

 يقيس  ي أنه أ  – القائم   الرصيد   على أن آًال من البسط والمقام يشتمالن     حيث  ،   أو المتأخرات  السدادمن معدل   المؤسسية  
 .المباشر فقطالمخاطر وليس الخطر جميع 

                                                 
شكالت الخاصة بالسداد ويستعيد من خاللها           ممن خاللها بحل ال       يقوم المقترض       ةإن إعادة التفاوض حول قرض ما عبارة عن طريق                  2

 بإعادة هيكلة قرض ما، فإنها تأخذ          مؤسسات التمويل األصغر   وعند قيام إحدى     .    المقرض القروض التي لم تكن لتسترد بغير هذه الطريقة            
مؤسسات التمويل  أما قيام إحدى     .    قساط األ الرصيد المتبقي من هذا القرض وتوزعه على فترة زمنية أطول مما يسهل على المقترض دفع                    

والجدير بالذآر هنا أن موضوع إدخال           .     بإعادة تمويل قرض ما، فهذا يعني تمويل سداده عبر منح العميل قرض جديد تماماً                            األصغر
فقد أآد  .     المائدة المستديرة   قد أثير حوله الكثير من الجدل والخالف في         خطرفي  المحفظة    نسبةالقروض التي يعاد تمويلها أو هيكلتها ضمن         

النسبة نظرًا لصعوبة الحصول على البيانات         هذه  قروض التي يعاد تمويلها أو هيكلتها يجب أال تندرج ضمن                  البعض المشارآين على أن       
آان  شرعية إذا    وقد تمت اإلشارة إلى أن إعادة التمويل يمكن أن تكون          .    مؤسسات التمويل األصغر  الدقيقة حول مثل هذه القروض في معظم         

 .الغرض منها زيادة حد االئتمان للعمالء الجيدين والناجحين

اإلجمالي الكلي +  يوم ٣٠الرصيد القائم للمتأخرات التي تجاوزت (
إجمالي المحفظة القائمة÷ )) هيكلتها(للمحفظة التي أعيد تمويلها   
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 الجوانب التي یجب مراعاتها
 القائم   إجمالي الرصيد  ، عوضًا عن       )ه المتأخر دفع     الفعلي  المبلغ  ( فقط  ذآر المتأخرات  ببعض المؤسسات     قد تقوم     

 .المحفظةب  المتعلقةمخاطرحجم المن إلى حٍد بعيد يقلل سًا، فإن هذا اإلجراء أشرنا سابقوآما .  للقروض المتأخرة

ومؤسسة .     إعادة الهيكلة وإعادة تمويل القروض           ارسةبمموهنالك جانب آخر هام لتقييم مخاطر المحفظة يتعلق                   
تعتبر خير مثال على خطورة هذه الممارسة، ففي عام                  )  فينانسول سابقاً  (التمويل األصغر الكولومبية فين أمريكا            

إصدار  وذلك من خالل ترآيز جهودها على             هاثالثة أضعاف ما يقارب     رفعت فينانسول قيمة محفظتها إلى            م١٩٩٥
ولفترة بسيطة أصبحت      ، ازدادت متأخرات فينانسول وفقدت المؤسسة السيطرة على محفظتها              قدو.    قروض جديدة 

، وفي آخر األمر        المتأخرات المرتفعة وذلك من خالل إعادة هيكلة القروض المتأخرة                  ةفينانسول قادرة على تغطي      
.  نت فينانسول على وشك اإلفالس  م آا ١٩٩٦؛ وفي بداية    قروض متأخرة القروض التي تمت إعادة هيكلتها إلى       تحولت  

 .تحلل بعنايةأن ويتضح من خالل هذا المثال أن إعادة هيكلة القروض يجب 

وبصفة عامة، فإن الزيادة في      .    تقييم مخاطر المحفظة  ذو عالقة ب   عامل آخر     هووأخيرًا، فإن تكرار تسديد القروض        
عملية سداد القروض تتم أسبوعيًا فإن القرض          إذا آانت    ف.    خطرفي  المحفظة  تكرار تسديد القروض يضاعف حجم         

تأخر بالطبع أآثر خطورة من        وهذا    ، سيكون قد فقد ثالث عمليات سداد على األقل             ًا يوم ٣٠الذي يتجاوز استحقاقه      
 ، القرض يتم سدادها بدفعة واحدة بنهاية فترة     يجب مراقبة القروض التي     فإنه  ومن جانب آخر،    .    قسط واحد عن السداد   

وفي مثل هذة الحالة، فإن المقاييس          .     عملية السداد مقيدة بدورة المحصول         اوض الزراعية التي تكون فيه       مثل القر 
 .لن يكون لها أي معنى) ًا يوم٩٠ و٦٠ و٣٠(عند الفترات خطر في لمحفظة لالتقليدية 

المحفظة    مقياس عب في حيث يمكن التال  .    عطي جميع التفاصيل  ي ال   ًا ولكنه  مفيد ًاعتبر مقياس يخطر  في  المحفظة   إن  
  .القروض المتأخرة إعدام  الطريقة األآثر شيوعا للقيام بذلك هي           ، و  األخرى  مثل آل مقاييس األداء       ، مثله طرخفي  

وهو نسبة الديون    ،  يجب أن يتم تحليلها بمعية المقياس الرابع الخاص بجودة المحفظة               خطر  في  المحفظة  ولهذا فإن    
قروض تترآز فيها    ظة  فمحف.    طر قد يعبر عن مجموعة مختلفة من المخاطر             إن نسبة المحفظة في خ       .    معدومةال

 يومًا ستكون أآثر خطورة من محفظة فيها قروض متأخرة           ١٨٠ أو   ٩٠المتأخرات بشكل آبير في قروض ألآثر من         
 . يومًا٦٠ إلى ٣٠في حدود 

   

 أین هي صناعة التمویل األصغر 
.  بقطاع البنوك التجارية   أقل من تلك الخاصة       ط مؤسسات التمويل األصغر   بين أوسا   طرخفي  المحفظة  تقليديًا نجد أن     

نسبة فيها التجاوزت وقليل منها ، %٦-١بين تتراوح خطر في لمحفظة لنسبًا تظهر ؤسسات التمويل األصغر الرائدة   فم
من   ١٠، وآانت النسبة في          %٧٫٧  ٢٩-مايكروريتم، وصل متوسط هذه النسبة في                ٢٠٠١في عام      ف.    %١٠

 .٣%٥صغر أقل من األتمويل المؤسسات 

االنحراف عن  "، مخاطر     لديها طرخفي  المحفظة    ن خالل االرتفاع االستثنائي لنسبة       تظهر مؤسسة فين أمريكا، م       
م، بدأت مؤسسة فين أمريكا برفع متوسط حجم القروض بغرض تقليص مصاريفها                          ١٩٩٨ففي عام         ".الرسالة
بضمانات يتم تغطيها    التي آانت    موجهة نحو المشاريع الصغيرة        الجديدة    اضوآان معظم عمليات اإلقر     .    التشغيلية

الخطورة، وقد  أن هذه القروض الصغيرة عالية      ، وقد ظهر    ائتمانية صادرة عن مؤسسات متخصصة في تنمية األعمال       
األصغر في  ويمكن مالحظة نفس التطورات في مؤسسات التمويل        .    م١٩٩٩سياستها في عام    قامت فين أمريكا بتغيير     

من جهة أخرى فقد لعبت     .    م القروض مع ارتفاع في مستوى القروض المتأخرة        بوليفيا، حيث تزامن االرتفاع في حج      
بين االرتفاع في متوسط حجم القروض وتدهور نوعية                  ًا   وثيقلكن هناك ارتباطًا        فترة الرآود دورًا في بوليفيا،             

 .المحفظة

                                                 
 .مؤسسات التمويل األصغرل  يمثل القيمة المتوسطة ٢٩- مايكروريتالخاصالخط األفقي في الشكل البياني  3
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 م٢٠٠١سمبر  دی٣١، خطرفي المحفظة : ٢٩-مایكروریت

 

 م٢٠٠١ – ١٩٩٩، خطرفي المحفظة متوسط : ٢٩-مایكروریت
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 ف المخصصاتیرانسبة مص

 

 

 آيفية احتسابها
يجب تمييزها عن   (يتم احتساب نسبة مصروفات المخصصات بقسمة مصروفات مخصصات خسائر القروض للفترة              

 .محفظة خالل الفترةعلى متوسط إجمالي ال) احتياطي خسائر القروض في الميزانية العمومية

 ما المقصود منها
 .  يعطي هذا المقياس مؤشرًا عن المصاريف التي تأخذها المؤسسة بعين االعتبار عند تقدير خسائر القروض المستقبلية                

غر الرسمية، فإن القوانين      وبالنسبة لمؤسسات التمويل األص     .    نمو المحفظة  مع    ه المصروفات    ترتفع هذ توقع أن    يو
حلية وقوانين الضرائب سوف تضع الحد األدنى للمعدل الذي يجب على هذه المؤسسات أن تضع بموجبه        الم المصرفية

 عديدة  جراءاتإمن جانب آخر، فإن المنظمات غير الحكومية يمكن أن تتبع            .    جهة خسائر القروض  االمخصصات لمو 
 ،ينة من القروض الجديدة   نسبة مع آ أو وضع مخصصات     ،)وهذا شيء نادر  (، مثل عدم وضع أي مخصصات       ومختلفة

 .أو وضع مخصصات وفقًا لجودة المحفظة

وفي حال تكافؤ    .    )الفقرات التالية   انظر(يجب تحليل مستوى مصروفات المخصصات مع نسبة تغطية المخاطر                  و
إن ذلك يعني أن مصروفات        ، ف طرخفي  المحفظة  احتياطيات خسائر القروض الموجودة في الميزانية العمومية مع               

 . جدًاات منخفضالمخصص

 الجوانب التي یجب مراعاتها
في البنوك أو     تلك المتبعة     مخصصات من     الوضع   أآثر صرامة ل    تحتاج مؤسسات التمويل األصغر إلى إجراءات             

 ذلك بعين االعتبار  عادة ال تأخذ      القوانين المصرفية .     لديها قروضالنظرًا لتدني مستوى ضمان     وذلك  شرآات األموال   
ولذلك فإن مؤسسات    .    الحتياطي ال تكفي لمحفظة االئتمان األصغر          لخصصات ومستويات     موضع لل  تتطلب   حيث   

وفي بعض   .    تعاني من تدني مستوى المخصصات        ومع ذلك     لقانون   ملتزمة با  تكون   قد   التمويل األصغر الرسمية       
يكون ، و  مخصصات مرتفعة، وخاصة في أوساط المنظمات غير الحكومية              يكون هناك حافز لوضع         الحاالت، قد     
يمكن لمؤسسة تمويل   فإنه  ومن ناحية أخرى،     .    إخفاء األرباح التي قد تعوق الوصول إلى دعم المانحين           الغرض هو   

.  مخصصاتال وذلك من خالل تقليص مصروفات           ، لمدة سنة أو سنتين       ر أن تحول خسارة متضخمة إلى ربح           أصغ
 لـ المنظمات غير الحكومية     هناك ما يدعو    إجراءات وضع المخصصات عن آثب نظراً      ه يجب مراقبة    وبشكل عام فإن  

أما في مؤسسات التمويل األصغر الرسمية فإن           (الربحية  تعديل مستوى    لاستخدام مصروفات المخصصات      )  إساءة(
 ).حد من إمكانية حصول ذلكالقوانين المصرفية ت

 أین هي صناعة التمویل األصغر
هذه المجموعة  لمتوسط  ، أما ال  %١٠وما يقارب   %  ٠٫٨بين    ٢٩-لمايكروريتتتراوح نسبة مصروفات المخصصات      

 .م١٩٩٩منذ عام % ٤ثابتًا عند فقد ظل 

 متوسط إجمالي المحفظة÷ مصروفات مخصصات خسائر القروض 
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 م٢٠٠١ دیسمبر ٣١، ف المخصصاتیرانسبة مص: ٢٩-مایكروریت
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نسبة تغطية المخاطر   
 

 
 

 
 

 آيفية احتسابها
 ٣٠ألآثر من    ض على الرصيد القائم  للمتأخرات          ية المخاطر بقسمة احتياطيات خسائر القرو       يتم احتساب نسبة تغط    

 .يومًا زائدًا القروض التي أعيد تمويلها

 ما المقصود منها
وهو بذلك يعطي   .    باحتياطيات خسائر القروض  خطر  في  المحفظة  يبين هذا المقياس نسبة الجزء الذي يتم  تغطيته من           

وبالنسبة لمؤسسات التمويل األصغر، فإن احتياطيات        .    جهة أسوأ االحتماالت  اعداد المؤسسة لمو  مؤشرًا عن مدى است    
% ٣٦٣إلى  %  ٢١ بين    النسبة  تتراوح(خطر  في  المحفظة  من  %  ١٢٠و%  ٨٠خسائر القروض تتراوح عادًة بين         

وهذه االحتياطيات   .    ةالبنوك التجاري  لخاصة ب  من تلك ا    إن هذه مستويات أعلى بكثير           .    )٢٩-لمايكروريتبالنسبة   
التمويل األصغر ظاهرة جديدة نسبيًا وما يزال         إن  .    "الحذر عند وجود شك     توخ   "المرتفعة تعكس إلى حٍد ما موقف         

لكن االحتياطيات المرتفعة لخسائر القروض تأخذ       .    وضع المخاطر بالنسبة لمحافظ التمويل األصغر      من الصعب فهم     
 .تمويل األصغر غالبًا ما تفتقر للضمانات أن محافظ ال حقيقةبعين االعتبار

 الجوانب التي یجب مراعاتها
تدني مستويات  حاالت يكون فيها     ال أن هنالك     إ،  أن تكون نسبة تغطية المخاطر أعلى       أنه من األفضل     ى الرغم من     لع

ظة، فإن النسبة    الجزء األآبر من المحف     يمثل اإلقراض المعزز بضمانات         عندما    فعلى سبيل المثال   .     مبرراً التغطية
الدنيا   ودحدالالضرائب  وانين  عادًة ما تحدد اللوائح وق    فبالنسبة للمؤسسات الرسمية،    أما  .    %١٠٠ تقل عن    عادةالشائعة  

 .  للمخصصات

، فإن هذه االحتياطيات المرتفعة ظاهريًا قد تمثل مقياسًا حذرًا                %)٢٠٠  >(بالنسبة للمؤسسات ذات الغطاء المرتفع         
علمًا أن مؤسسة آالي، التي تعد واحدة        .     في أداء المحفظة   كماش مستقبلي في االقتصاد أو تدن      ع أي ان  للوقاية من وقو  

من %  ٢٦٢من مؤسسات التمويل األصغر الرائدة في آولومبيا، قد قامت برفع احتياطيات خسائر القروض إلى                              
وفي هذه الحالة   .    ١٩٩٩م   في عا    %١٠٤   و ٢٠٠٠ في عام     %٢٠٧  ت بينما آان  ،  م٢٠٠١لعام  خطر  في  المحفظة  

 مؤسسة   أما.    فإن المؤسسة تعمل على تحصين نفسها من هزات اقتصادية في دولة تعاني من االضطرابات                                    
٣٦٤تبلغ نسبة تغطية المخاطر فيها      ف،  ٢٩- وهي المؤسسة األسرع نموًا من بين مايكروريت       آومبارتاموس المكسيكية 

يؤدي إلى تخفيف       السريع حيث أن النمو         ،ل على إيجاد التوازن      إن نسبة تغطية المخاطر العالية سوف تعم             .    %
 .وقد تكون الشرآة تعد نفسها ليوٍم تهبط فيه معدالت النمو وتزداد فيه مخاطر المحفظة ،خطرفي المحفظة 

.  والديون المعدومة، آونها تعتمد على بعضها البعض            خطر   في   المحفظة   يجب تحليل نسبة تغطية المخاطر بمعية             
لو آانت النسبة هي ، حتى يمكن أن يكون لها جوانب مختلفةخطر في المحفظة و مبين في الفقرات السابقة، فإن      وآما ه 
 فإنه يمكن أن تكون المخاطرة آبيرة إذا آانت تحتوي على              ،%٥   عند  يوم ٣٠  -خطرفي  محفظة  إذا آانت ال  ف.    نفسها

، وقد تكون اقل خطورة إذا ما آان من المؤآد            طويلة فتراتبي تجاوزت مواعيد استحقاقها     القروض الت نسبة آبيرة من    
ولفهم .    بخطوة واحدة خطر  في  المحفظة  نسبة  أما بالنسبة للديون المعدومة، فإنها تخفض              .أنه سيتم سداد القروض    

هي نتيجة  )  وبالتالي نسبة تغطية المخاطر     (خطر  في  لمحفظة  تحسن قيم ا   مخاطر المحفظة، يجب التأآد ما إذا آان             
 .لكثرة الديون المعدومة واختيار العمالء الجيدين أم نتيجة ةلغربل

+  يومًا ٣٠الرصيد القائم للمتأخرات أآثر من (÷ احتياطيات خسائر القروض 
)قروض التي أعيد تمويلهاال  
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 إین هي صناعة التمویل األصغر
وقد .    التمويل األصغر طور النضج    صناعة  ل نسبة تغطية المخاطر تدريجيًا مع بلوغ           ءن تتضا المتوقع أ لقد آان من     

ولكنه ظل  .    %٨٨المخاطر إلى   عندما هبط متوسط تغطية        ١٩٩٩ صحة هذا التوقع في عام         ٢٩-أثبتت مايكروريت 
 الصعوباتعن   يكون ذلك ناتجًا         وربما   .    م٢٠٠١بنهاية العام      %  ٩٩يتذبذب إلى مستويات أعلى حتى وصل                 

  الجدير بالذآر أن المنظمات غير . في العينية مثل بوليفيا والبيرو وآولومبيا ثقًالتمثلاالقتصادية في بعض الدول التي     
 .طية بشكل يتواءم مع بقية الصناعةالحكومية تزيد من نسب التغ

 م٢٠٠١ دیسمبر ٣١، نسبة تغطية المخاطر: ٢٩-مایكروریت

 
 
 

 م٢٠٠١ – ١٩٩٩، نسبة تغطية المخاطرمتوسط : ٢٩-مایكروریت
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  المعدومةالدیوننسبة 
 

 

 آيفية احتسابها
 .على متوسط إجمالي المحفظةيتم احتساب نسبة الديون المعدومة بقسمة مجموع الديون المعدومة خالل الفترة 

 ما المقصود منها
وشطب الديون هو   .    يظهر هذا المؤشر القروض التي قامت المؤسسة بشطبها من سجالتها بسبب الشك في تحصيلها                 

علمًا أن إعدام القرض     .    قروض ربما لن يتم تحصيلها      نتيجة ل  عملية محاسبية تستخدم لمنع ظهور األصول متضخمة        
فإذا آانت االحتياطيات     .    مالي محفظة القروض واحتياطيات خسائر القروض على حٍد سواء                يؤثر في آٍل من إج        

المخصصة آافية، فإن العملية لن تؤثر على إجمالي األصول أو صافي محفظة القروض أو المصروفات أو صافي                          
 .تزام العميل بالسدادوعلى أية حال، فإن الديون المعدومة ليس لها أي عالقة بجهود التحصيل أو على ال.  الدخل

 الجوانب التي یجب مراعاتها
  تدني في   ومن ثم  فإن هذه المؤسسات ستظهر         .    تصحيح محافظها لمحاولة  آتغامر بعض المؤسسات بإعدام الديون         

، ونسبة الديون المعدومة هي فقط التي ستسمح للمحلل أن يكتشف أن هذا التحسن ظاهري أآثر مما                   طرخفي  المحفظة  
 ترفض شطب   ،، وعلى وجه التحديد المنظمات غير الحكومية         األخرى مؤسسات التمويل األصغر  بعض  .    هو واقعي 

 .بحسب زعمها" تحصيل ما تزال مستمرةجهود ال"قروضها المتأخرة لفترات طويلة وذلك ألن 

مؤسسة آاجا فعلى سبيل المثال، تقوم .  في أوساط مؤسسات التمويل األصغر    بشكل واسع   تتباين سياسات إعدام الديون     
لذا .    سنواتعدة   يومًا، أما مؤسسة أدوبم فلم تقم بإعدام أي قرض منذ            ٩٠لوس أنديز بشطب القروض إذا تأخرت عن        

وفي الحقيقة فإن الغرض    .    إلحدى المؤسسات خطر  في  المحفظة  فإن نسبة الديون المعدومة تكون أسهل فهمًا في إطار          
فعلى سبيل المثال، فإن االنخفاض      .    خطرفي  لمحفظة  لمح بفهم أفضل     م مؤشر رقابة يس    يالرئيسي من الشطب هو تقد     

م ال يعتبر بمثابة داللة على تحسن نوعية المحفظة بقدر           ٢٠٠١عام  خطر  في  المحفظة  الطفيف الذي حدث في متوسط       
 .ما هو نتيجة الرتفاع الديون المعدومة

  إجمالي المحفظةمتوسط÷ قيمة القروض المعدومة 
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 م٢٠٠١  دیسمبر٣١، المعدومة الدیوننسبة : ٢٩-مایكروریت
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 ف التشغيليةیرانسبة المص

 
 آيفية احتسابها

بما في ذلك آل المصروفات (ف التشغيلية بقسمة آل المصروفات المتعلقة بتشغيل المؤسسة يرايتم احتساب نسبة المص 
وال يتم تضمين    .    على متوسط إجمالي المحفظة خالل الفترة        )  ة مجلس اإلدارة   أكافاإلدارية والمرتبات واإلهالك وم     

 .مصاريف المخصصات والفوائد والمصروفات االستثنائية

 ما المقصود منها
ولهذا السبب فإنه غالبًا ما يطلق عليها اسم نسبة               .     هذه النسبة أفضل مؤشر للفعالية الكلية لمؤسسة اإلقراض               تمثل

وآلما قلت نسبة المصروفات        .    تقديم خدمات اإلقراض    لالمؤسسة   التي تتحملها     تكلفة   الث أنها تقيس        حي:  الفعالية
 .التشغيلية آلما ارتفعت نسبة الفعالية

 الجوانب التي یجب مراعاتها
.  إن حجم المحفظة وحجم القروض وآذا حوافز المرتبات قد تساعد في وضع مستويات الفعالية على النحو المطلوب                       

حيث أن مؤسسات التمويل األصغر يمكن أن تصبح            .    التي ينظر إليه بها     األهمية  مهم، ولكنه ليس ب      المحفظة    حجمف
يقل تأثير إقتصاديات الحجم       ماليين دوالر سرعان ما         ٣فعندما يزيد حجم المحفظة عن         .    أآثر فعالية بمجرد النمو     

 من بين    صغر، وهي األ   ي إي آإف  مثل  لمؤسسة   لنا آيف يمكن        يفسروهذا  .    أهمية أآبر األخرى  للعوامل  صبح  وي
أن تصبح أآثر آفاءة من منافسيها األآبر حجمًا،               ،   الثالث في بوليفيا ضمن هذه العينة          مؤسسات التمويل األصغر       

 .بعدة مرات في الحجممؤسسات تمويل أصغر تكبرها على تفوق بأدائها المؤسسة آالي أو بوبايان تستطيع وآيف 

-مايكروريت المدخرات تزيد بشكل آبير من حجم المصروفات التشغيلية، ولكن مجموعة            جمععملية  غالبًا ما يقال أن     
 المدخرات والكثير من مؤسسات      األصغر األآثر آفاءة تقوم بجمع     فالكثير من مؤسسات التمويل   .    تؤآد عكس ذلك    ٢٩

لية مكلفة، غير أن هذه العملية نادرًا         المدخرات عم  ومن الواضح أن جمع   .    التمويل األصغر غير الفعالة ال تقوم بذلك       
 . بالمئة إلى المصروفات التشغيلية٣ إلى ٢ن ع مصروفات تزيدما تضيف 

.   دوالر ٣٠٠يقل عن   متوسط القروض   آان   على الكفاءة من زيادة اإلنتاج، خاصة إذا             أآبر ثيرأحجم القروض ت  أن ل 
 دوالر أو أقل، عادة ما تزيد          ١٠٠ حجم القرض     يكونما  ًا  غالبي العمليات البنكية الريفية حيث        فعلى سبيل المثال،     ف

ن مقارنة نسبة المصروفات التشغيلية لمؤسسة بانكو       إ.    من متوسط إجمالي المحفظة   %  ٤٠المصروفات التشغيلية عن    
.  ، قد تكون مقارنة مضللة        )%٤١٫٧(ؤسسة إنليس أو مؤسسة آومبارتاموس           ل%  ٥٢٫٨بنسبة الـ  %)  ١٣٫٩(سول   

 دوالر بينما يبلغ متوسط حجم قروض إنليس وآومبارتاموس              ١،٢١٣مؤسسة بانكو سول يبلغ       ض في    متوسط القر ف
التي تقوم بها     تلك   ومن المهم أيضًا التمييز بين العمليات الريفية مثل                   .     دوالر على التوالي       ٢٦٨ دوالر و    ١٦٠

لمؤسسات اإلقراض األصغر    إن المصروفات التشغيلية      .    آومبارتاموس وبين برامج اإلقراض األصغر الحضرية         
 .مناطق متباعدة بشكل واسعفي  عمالئها يقطنون أعلى نظرًا ألنالريفية 

.  يعتمد على العمالة بشكل آبير     متوقع في مجال     ، وذلك   التكاليف التشغيلية مرتبطة بشكل وثيق بمستوى المرتبات        إن  
 متدنية لموظفيها والحاالت    ًالتمويل األصغر أجور  ومن المهم هنا أن نميز بين الحاالت التي تدفع فيها إحدى مؤسسات ا            

مستويات والموظفين  دوران  معدالت  مقارنة  ن  إ.    التي تعمل فيها هذه المؤسسة ضمن بيئة تتسم بانخفاض التكاليف               
وعلى عكس ما يعتقد، فإن          .    فهم الصورة بشكل أفضل       في البنوك التجارية تساعد          مع تلك الموجودة        المرتبات   

وأخيرًا، فإن على محللي مؤسسات     .    ر في مؤسسات التمويل األصغر ال تختلف آثيرًا عنها في البنوك           مستويات األجو 
وتستطيع .    ين للعديد من الممارسات التي تسعى إلى حجب المصروفات التشغيلية                 ظالتمويل األصغر أن يكونوا يق       

 متوسط إجمالي المحفظة÷ المصروفات التشغيلية 
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خصص التكاليف بالطريقة التي تجعل      المنظمات التي تقوم بتقديم خدمات اإلقراض األصغر والخدمات األخرى أن ت              
وهناك طريقة أخرى إلخفاء المصاريف وهي عن طريق توزيعها           .    ما هي عليه فعالً    من عملياتها تبدو أآثر فعالية م       

 بدفع بعض التكاليف مثل        على الفروع أو من خالل عدم إظهارها في الدفاتر نهائيًا، مثًال عند قيام الجهات المانحة                        
 .ستشارينأتعاب اال

 أین هي صناعة التمویل األصغر
تعتبر نسبة  %  ٢٥نسبة الـ فقبل بضع سنوات فقط، آانت        .    مع مرور الوقت، تزداد آفاءة مؤسسات التمويل األصغر          

مقبولة للمصاريف التشغيلية في إحدى مؤسسات التمويل األصغر الحضرية، أما في الوقت الراهن فإن مؤسسات                             
بل وأن  %  ٢٠ا الالتينية عادًة ما تصل نسب المصاريف التشغيلية فيها إلى أقل من                التمويل األصغر الرائدة في أمريك     

 ٢٩-لمايكروريتعلمًا أن متوسط نسبة المصاريف التشغيلية .    %١٠أفضل هذه المؤسسات تكاد تصل النسبة فيها إلى         
 .م٢٠٠١في العام %٢٠٫٧قد بلغ 

 م٢٠٠١ دیسمبر ٣١، ف التشغيليةیراالمصنسبة : ٢٩-مایكروریت

 
 م٢٠٠١ – ١٩٩٩، ف التشغيليةیراالمصنسبة متوسط : ٢٩-مایكروریت
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 رضقتالتكلفة لكل م
 

 
 

 آيفية احتسابها
بما في ذلك آل المصروفات         ( بقسمة آل المصروفات المتعلقة بتشغيل المؤسسة               التكلفة لكل مقترض    يتم احتساب     

ولم يتم تضمين     .    النشطينمتوسط عدد المقترضين        على   )  ة مجلس اإلدارة    أاإلدارية والمرتبات واإلهالك ومكاف       
آما أنه عادًة ما يتم استبعاد القروض المرهونة والقروض         .    مصاريف المخصصات والفوائد والمصروفات االستثنائية    

 .االستهالآية من هذه الحسبة باعتبار أنها تحتاج إلى القليل من جهود التحليل والغربلة

 ما المقصود منها
وألن حجم  .    نشط للكفاءة وذلك من خالل عرض متوسط تكلفة االحتفاظ بمقترض                   ًانسبة مقياسًا عملي   تعطي هذه ال   

 آما  ، المؤسسات ذات القروض الكبيرة تتمتع بكفاءة عالية         يظهر أن من المقام، فمن الطبيعي أال       القروض ال يدخل ض    
من صدقية  ة لكل مقترض تعطي مؤشرًا أآثر         يعني أن نسبة التكلف    إن ذلك .    المصروفات التشغيلية هو الحال في نسبة      

 . المصروفات التشغيليةالمؤشر الذي تعطيه نسبة

 الجوانب التي یجب مراعاتها
في محفظة  التمامًا آما تكمل نسبة الديون المعدومة نسبة           المصروفات التشغيلية    نسبة  إن هذه النسبة تعمل على إتمام          

 مرتفعة لمصاريف التشغيل هو مؤشر على عدم الفعالية من جانب                   إنه من السهل االعتقاد بأن وجود نسبة           .    خطر
مؤسسة التمويل االصغر، تمامًا آما هو سهل االعتقاد بأن انخفاض نسبة المحفظة في خطر يعني أن جودة المحفظة                         

) سيكالمك( في بعض الشرآات مثل آومبارتاموس       المصروفات التشغيلية رتفاع  اف.    ناأن آال المفهومين خاطئ       .عالية
آل مقترض ال تمثل سوى جزءًا      لفة  إن تك حيث نجد   .    صغر متوسط حجم القروض فيها    عن  تج  ان)  االآوادور(وإنليس  

آاجا مونيوسيبال في   في مؤسسات تمويل أصغر آفؤة مثل فوندسيا في جمهورية الدومينيكان أو             التكلفة  بسيطًا من تلك    
بين لمصروفات التشغيلية   لعلى  يس، وهي المؤسسة ذات النسبة األ     األآثر من ذلك هو أن مؤسسة إنل       و.    البيرو-أرآويبا

تكاليف لكل مقترض أقل بكثير من أآثر مؤسسات التمويل األصغر فعالية في إطار                ، لديها   ٢٩-مايكروريتمؤسسات  
 .فيايولبي إي في آهذه العينة، أال وهي إف 

، فإن آال المؤشرين        المصروفات التشغيلية  نسبة     نسبة التكلفة لكل مقترض هو نفس بسط              في   وطالما أن البسط        
 .يخضعان لنفس القيود واالعتبارات

 أین هي صناعة التمویل األصغر
فبالرغم .  لغيرها من حيث الفعاليةالمعيار تكون لللمرأة في آولومبيا  الدولي  تعمل المؤسسات التابعة للقطاع المصرفي      

 أنف،   ٢٩-مايكروريتمجموعة   في   لمصروفات التشغيلية     ل بأقل نسبة       عتفيا تتم  يولي إي في ب      آمن أن مؤسسة إف         
ومع ذلك، فإن نسبة        .     دوالر في بوبايان       ٢٦٦ مقارنة بـ     ، دوالر  ١٠٠٠متوسط حجم القروض لديها يزيد عن                

وبالطبع فإن االختالف الكبير     .    %)١٣٫٧مقابل  %  ١١٫٣(تكاد تكون متساوية في آٍل منهما          المصروفات التشغيلية    
متوسط آ دوالر لكل مقترض          ١٣٤بـي إي إلى        آ مؤسسة إف        تحتاجفبينما   .    لتكلفة لكل مقترض     بينهما تمثل با     

إن مؤسسات التمويل األصغر        .     فقط  ًا دوالر  ٥٠ج إال لـ     نجد أن مؤسسة بوبايان لم تحت            ،   لمصروفات التشغيلية  ل
إذا ما  ،   دوالر ١٠٠يقل عن   آل مقترض   لتكاليف  المتخصصة بالقروض الصغيرة جدًا يجب أن تحافظ على مستوى             

 قروضالباستثناء ( المقترضين النشطينمتوسط عدد ÷ المصروفات التشغيلية 

 )ةاالستهالآية والمرهون
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قابل، فإن المؤسسات ذات معدل القروض المرتفع تستطيع          موبال.    المصروفات التشغيلية أرادت أن تمنع تضخم نسبة        
 دوالر لكل مقترض والبعض اآلخر       ٢٠٠ فيما يخص هذا المقياس، حيث أن الكثير منها تجاوز الـ             تشعر باالرتياح أن  

 . دوالر٣٠٠وصل إلى 

في العام   %  ٢م و  ٢٠٠٠عام   %  ٥نسبة    ب  ٢٩-مؤسسات مايكروريت  بين   تكلفة لكل مقترض       اللقد انخفض متوسط       
 .م٢٠٠١

 م٢٠٠١  دیسمبر٣١، التكلفة لكل مقترض: ٢٩-ایكروریتم

 
 

 م٢٠٠١ – ١٩٩٩، التكلفة لكل مقترضمتوسط : ٢٩-مایكروریت
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 إنتاجية الموظفين

 

 

 
 آيفية احتسابها

 عدد  ويتم تحديد .     للمؤسسة على إجمالي عدد الموظفين     النشطينعدد المقترضين   يتم احتساب إنتاجية الموظفين بقسمة      
 منقل في الواقت الراهن           منهم قرض واحد على األ           المقترضين الذين لدى آل واحدٍ         عدد    ب  النشطينالمقترضين   

وبالمقابل إذا      .وبذا فإن القرض الجماعي لمجموعة تتكون من أربعة أعضاء يعتبر بمثابة أربعة مقترضين             .    المؤسسة
وعند إجراء عملية االحتساب يتم إدخال عدد                  .    تعددت القروض لمقترض واحد فتعتبر بمثابة مقترض واحد                    

المقترضين في البسط بدًال من عدد القروض ألن عدد األشخاص الذين تقدم لهم الخدمة يساعد في تحديد ضغط العمل                      
.   ضعف الجهد المبذول لقرض واحد     انحيث أن القرضين المتزامنين لنفس المقترض ال يتطلب       .    أآثر من عدد القروض   

آما أنه عادًة ما يتم استبعاد القروض المرهونة والقروض االستهالآية من هذه الحسبة باعتبار أنها تحتاج إلى القليل                         
 .من جهود التحليل والغربلة

 ذلك الموظفون المتعاقدون    ويدخل ضمن .    مؤسسةاللعاملين دوام آامل في      بعدد ا  للموظفينويتم تحديد العدد اإلجمالي     
وإذا آان هنالك عدد آبير من الموظفين الذين يعملون نصف           .    ستشارين طالما أنهم يعملون ساعات دوام آاملة       مثل اال 

ين اثنين  فآل موظ ن  إ العاملين دوام آامل، وذلك من خالل احتساب              عدد دوام فإنه يتم تعديل عددهم بحيث يتكافأ مع          
 .دوام آاملب ًا واحدًاموظفيساوون 

 ما المقصود منها
فهذه .    تعنى هذه النسبة بإنتاجية العاملين في المؤسسة، فكلما آانت النسبة عالية آلما آانت إنتاجية المؤسسة مرتفعة                      

قًا ألهدافها الخاصة     تكييف عملياتها وإجراءاتها وف       قدرة المؤسسة على        مدى   حول     ًا واضح  مؤشرًاالنسبة تعطي      
 ال يعملون بشكل آاف، بل بأن العاملين منشغلين             تدني إنتاجية العاملين ال يعني دائمًا أن الموظفين                إن  .  ضباإلقرا

 .روتينية أآثر من الالزمبأعمال وإجراءات 

 الجوانب التي یجب مراعاتها
) مسؤول إقراض القروض لكل   عدد  أو  (راض  مسؤول إق العمالء لكل   عدد  ستخدم    يمجال التمويل األصغر عادًة ما      في  

في المقام يعكس صورة    لكن استخدام اجمالي عدد العاملين بدًال عن مسؤولي اإلقراض فقط             .    من أجل قياس اإلنتاجية   
 أآفاء ولكنها   مسؤولي إقراض مؤسسة التمويل األصغر    لدى  كون  يعن إنتاجية المؤسسة، وخاصة عندما       أآثر إآتماًال   

 ).أو العكس(في المكاتب وبيروقراطية إجراءات روتينية تعاني من وجود 

يؤدي إلى تشويه هذا المؤشر وقدرته      القروض االستهالآية والمرهونة التي تتطلب القليل من الغربلة والتحليل           ضم  ن  إ
يجب استبعاد هذه األنواع من القروض من عملية               فإنه   لذا   .    على أن يعكس صورة حقيقية عن إنتاجية المؤسسة              

إن مؤسسات التمويل األصغر نفسها ال تفرق بين هذه األنواع من القروض                لكننا في بعض الحاالت نجد        .    حتساباال
 .  الفصلوهذا ما يزيد من صعوبة عملية 

 أین هي صناعة التمویل األصغر
مؤسسات  تحقق   فلكي.    إن إنتاجية العاملين تعتبر واحدة من النسب األآثر تفردًا في تعريف مؤسسات التمويل األصغر              

الجهود اإلدارية  قدر من   أن تكون قادرة على التعامل مع عدد آبير من العمالء بأقل            النجاح فإن عليها    التمويل األصغر   

÷ ) االستهالآية والمرهونة قروضالباستثناء  (النشطينعدد المقترضين  

عدد العمالإجمالي
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نوات  خالل الس  مستمر بشكل   ٢٩-مايكروريت مجموعة   في اإلنتاجية    معدل لقد.    تدني جودة المحفظة  بدون السماح   و
م ٢٠٠٠ خالل العامين    ١٣٦م إلى   ١٩٩٩ في العام    ١٢٧ من   لكل موظف ترضين  المقالقليلة الماضية، حيث ازداد عدد      

ارامنغا وآالي وميدلين والتي     علمًا أن أآثر مؤسسات التمويل األصغر إنتاجية هي مؤسسات بوبايان وبوآ              .    م٢٠٠١
 .٢٢٠إلى أآثر من لكل موظف المقترضين عدد  فيها وصل
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 م٢٠٠١  دیسمبر٣١، ن إلى العامليينمقترضال نسبة: ٢٩-مایكروریت

 
 

 م٢٠٠١ – ١٩٩٩،  إلى العاملينينمقترضالمتوسط : ٢٩-مایكروریت
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 مسؤولي اإلقراضإنتاجية 
 

 

 آيفية احتسابها
ويتم تعريف  .    مسؤولي اإلقراض  للمؤسسة على العدد الكلي ل      المقترضين النشطين يتم احتساب هذه النسبة بقسمة عدد        

 فيمكن تعريفهم بأنهم     القروض مسؤولي  أما.    ف المستخدم في نسبة إنتاجية الموظفين      بنفس التعري  المقترضين النشطين 
ويدخل ضمن ذلك الموظفون الميدانيون أو       .    موظفين مهمتهم الرئيسية هي اإلدارة المباشرة لجزء معين من المحفظة           

ن الذين يقومون بمعالجة         لليمحن أو ال     ، باستثناء الموظفين اإلداريي        موظفو التسهيالت الذين يتعاملون مع العميل             
غير   ،متعاقدينالموظفين  ويشمل مسؤولو اإلقراض أيضًا ال      .    القروض دون أن يكون لهم اتصال مباشر مع العميل             

 .للقيام بمهام مسؤول اإلقراضيتم التعاقد معهم بشكل منتظم والذين الدائمين، 

 ما المقصود منها
 المؤسسة، فكلما آانت النسبة عالية آلما آانت إنتاجية المؤسسة                     في  مسؤولي اإلقراض    تعنى هذه النسبة بإنتاجية      

وعلى غرار نسبة    .    ألداء في مجال التمويل األصغر      استخدامًا لقياس ا   وتعتبر هذه النسبة من أآثر النسب           .    مرتفعة
اءاتها وفقًا  تكييف عملياتها وإجر   قيام المؤسسة ب    عن مدى      مؤشرًا واضحاً ين، فإن هذه النسبة تعطي          فإنتاجية الموظ 

 .لتقوم بمهمة إقراض األموال

 الجوانب التي یجب مراعاتها
التي تنتحل صفة القروض    (ين، يمكن أن تعمل القروض االستهالآية والمرهونة        فآما هو الحال في نسبة إنتاجية الموظ      

يجعل نات، وهذا   عتمد بشكل آبير على الضما     القروض االستهالآية والمرهونة ت   ف.    هذا المؤشر على تشويه   )  األصغر
 عند لذا يجب استبعاد هذه األنواع من القروض            .    عدد آبير من القروض بعدد قليل من الموظفين           إدارة  من الممكن    

 .احتساب المؤشر

 أین هي صناعة التمویل األصغر
مسؤولي لية   لغيرها من حيث فعا    المعيار والقدوة  للمرأة في آولومبيا     الدولي  المؤسسات التابعة للقطاع المصرفي   تمثل  

 عميل، وهذا العدد أصبح معيارًا في مجال التمويل          ٥٠٠ فيها عن    مسؤولي اإلقراض   إنتاجيةزيد  تفعادًة ما   ،  اإلقراض
التي تتراوح فيها إنتاجية موظف القرض      (مؤسسات التمويل األصغر في نيكاراجوا      في نفس الوقت نجد أن      .    األصغر

 .ة المجموعةتسعى جاهدًة لمواآبة بقي) ٢٥٠ إلى ٢٠٠من 

وتتأثر إنتاجية موظف القرض بعدد من العوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك بنية الحوافز وطريقة اإلقراض                               
لذا فمن الصعب تحديد السبب الحقيقي وراء ارتفاع فعالية بعض                 .    وآثافة السكان والبنية التحتية للمواصالت، إلخ         

قد تحسنت    ٢٩-مايكروريتض في   ون إنتاجية موظف القر   مثال نجد أ  وآ.    مقارنة بأخرى مؤسسات التمويل األصغر    
ومن المتوقع أن هذا االتجاه سوف            .    الثالث الماضية على مستوى المجموعة آكل           السنوات   بشكل مطرد خالل        
الجهود المزيد من    بذل  على  المنافسة التي ستحث مؤسسات التمويل األصغر            وزيادة  ظهور  مع  يتواصل ويتسارع    

 .الية عملياتهافعلزيادة 

 

مسؤولي اإلقراضعدد  ÷ عدد المقترضين النشطين  
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 نسبة مصاریف التمویل
 

٤ 
 

 

 آيفية احتسابها
 عن طريق قسمة مصاريف عموالت وفوائد التزامات التمويل على متوسط                       يتم احتساب نسبة مصاريف التمويل        

 .فترةالمحفظة خالل ال

 هانما المقصود م
والفارق .    المؤسسة جراء تمويل محفظة قروضها        لهامجمالي مصاريف الفوائد التي تتح      لقياس إ  النسبة     هذه تستخدم

التكاليف المالية التي تتحملها المؤسسة        (التمويل  مصاريف    نسبةو)  الدخل المحقق من المحفظة     (بين عائد المحفظة      
 لمؤسسةل  التسهيالت االئتمانية  هي هامش     ة مصاريف التمويل ليست    إن نسب .    هامش الفائدة صافي  هو  )  لتمويل نفسها 

إن هذا المؤشر يستخدم      ،)ت التالية حول تكلفة التمويل    اانظر الفقر   (المؤسسةمتوسط سعر الفائدة على ما تقترضه          وال
على   هرضفت  أنمؤسسة التمويل األصغر       الذي يجب على       الفائدة   لسعر     مقياس للمساعدة في تحديد الحد األدنى           آ

 نسبة مصاريف المخصصات  إضافة  اإلقراض ب فائدة   لسعر   ىويتم تحديد الحد األدن   .    من أجل تغطية تكاليفها   القروض  
 .تشعيلية إلى نسبة مصاريف التمويلونسبة المصاريف ال

 التي یجب مراعاتها الجوانب 
التي تتبعها     الطريقةعتمد بشكل رئيسي على         تنسبة مصاريف التمويل       مالحظتها هو أن       أهم الجوانب التي يجب         
فالمؤشر ال يقول شيئًا    .    حقوق الملكية  عن طريق االقتراض أو عن طريق        ، إما نفسهالتمويل    مؤسسة التمويل األصغر  
فالمؤسسة التي لديها نسبة مصاريف تمويل مرتفعة قد تتمتع بنفس                .    غرسسة التمويل األص   حول الوضع المالي لمؤ     

ومثل ذلك قد نجد أن لدى مؤسسة ما نسبة منخفضة لمصاريف التمويل              .    الوقت بربحية عالية إذا آانت الرافعة آبيرة       
 . منخفضة وذلك قد يترافق مع عائد منخفض على حقوق الملكية٥وذلك قد يعني أن نسبة الرافعة

 هي صناعة التمویل األصغرأین 
 العام  ه في نحيث انخفض قليًال ع    %  ١٠،٣  ٢٩-لمايكروريتنسبة مصاريف التمويل       م، وصل معدل  ٢٠٠١في العام   
مصاريف المؤسسة    نسبة  آما هو متوقع، ترتفع   و.    %١٠،٩   بنسبة ه وصل هذا المعدل إلى أعلى مستويات      نم حي ٢٠٠٠

الرسمية  التمويل األصغر    ات مؤسس لغ متوسط نسبة مصاريف التمويل في     م، ب ٢٠٠١في نفس   ف.    بارتفاع نسبة رافعتها  
 غير   ٢٩-مايكروريتمؤسسات   في   %  ٨،٣   مقابل  ،)٤،٥متوسط الرافعة آان         (%  ١٠،٧الواقعة ضمن العينة         

بنسبة الرسمية   التمويل األصغر     اتمؤسسوبصفة عامة، تتمتع     .    %)١،٣  فعة فيها اآان متوسط نسبة الر    (حكومية  ال
ولهذه القاعدة شواذ ضمن     .     أعلى  لديها تمويلالأعلى من المنظمات غير الحكومية ولذلك فإن نسبة مصاريف              رافعة  

آالبيا في السلفادور متدنية ألن المؤسسة           مصاريف التمويل لدى مؤسسة      آانتالمثال  سبيل    فعلى.    ٢٩-مايكروريت
أما     .نسبة الدين إلى حقوق الملكية منخفض لديها        بذلك فإن   و)   رخيصة نسبياً  ةوهذه الطريق ( المدخرات   بتوظيفتقوم  

  .حول التغيير الذي يحدث للموسسات عندما تتحول لمؤسسات رسمية             في نيكاراجوا فتعطي مثاًال حيًا           مؤسسة فايند 
 حيث ارتفعت حقوق الملكية    إلى   الدينم، تضاعفت فيها نسبة     ٢٠٠١مؤسسة رسمية عام      صبحت مؤسسة فايند  أفعندما  

وفي بوليفيا، تمكنت   .    %١٠إلى    %٧،٤مصاريف التمويل فيها ارتفعت بحدة من          ، آما أن نسبة   ١:١،٩ى  إل  ١:١من  

                                                 
   يقصد بالعمولة هنا الفائدة التي تدفعها مؤسسة التمويل االصغر على القروض التي تحصل عليها 4
 . نفصد بالرافقة نسبة الدين إلى حقوق الملكية 5

 متوسط إجمالي المحفظة÷ مصاريف العموالت والفوائد 



 34

مصاريف التمويل على الرغم من        االحتفاظ بنسب متدنية ل     ي إي من      آف  إكوسول و ننديز وبا أ  لوس  مؤسسات آاجا 
 .بجمع المدخراتوذلك ط الرافعة سارتفاع متو
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  األموالةنسبة تكلف
 
 
 

 آيفية احتسابها 
وائد التزامات التمويل على متوسط فترة التزامات              فة مصاريف عموالت و      مبقساألموال     ةيتم احتساب نسبة تكلف       

ما في ذلك الودائع والقروض التجارية          بالتزامات التمويل على المؤسسة،        حيث يشتمل المقام على جميع          .    التمويل
زامات األخرى مثل الذمم الدائنة أو          تيحتوى على االل      ال هأن  إال.     حقوق الملكية   همدعومة وتمويل شب   وض ال روالق

ى سبيل المثال    عل –التمويل األصغر لتمويل مكاتبها        مؤسسةتكون حصلت عليها      التي قد     المرتبطة بالرهن القروض  
 .صرحوليس ال

 ما المقصود منها
وعند إجراء مقارنة بين    .    المؤسسةالتي تقترضها     األموالوفقًا لمدلول اسمها، تستخدم هذه النسبة لقياس متوسط تكلفة           

نجد أن نسبة تكاليف االقتراض تعكس مدى حصول هذه المؤسسات على مصادر تمويل                     مؤسسات التمويل األصغر   
بتدني متع  ما تت   المدخرات غالباً جمع  حيث أن مؤسسات التمويل األصغر القادرة على            .    ة مثل المدخرات   قليلة التكلف 

 .الالزمة لجمع وإدارة المدخراتالتكاليف اإلدارية يقابها ارتفاع في هذه الميزة لكن .  االموالنسبي في تكاليف 

 الجوانب التي یجب مراعاتها
وسيعمل هذا  .     المدعومة في مؤسسات التمويل األصغر على األموال     امات التمويل   في العديد من الحاالت، تشتمل التز     

ومع .     آبير ٍدإلى ح لمؤسسة عالية   لري  االدعم على تقليص تكلفة االقتراض عندما تكون التكلفة الحقيقة لالقتراض التج           
ذلك إلى    يؤدىو  ،موهانتعزيز  بصورة متزايدة إلى االقتراض التجاري ل     تلجأ  نمو مؤسسات التمويل األصغر المدعومة      

 على الهوامش، وحينها يتوجب على اإلدارة تقليص التكاليف         ًادي شد ًاضغطاألموال بشكل آبير مما يشكل      تكاليف  زيادة  
 .الحد من هذا الضغط بهدف ضارفع أسعار الفائدة على اإلقر األخرى أو

 أین هي صناعة التمویل االصغر
ائدة المعمول بها في بلدان هذه        فضحة عن أسعار ال    ا صورة و   ي تعط ٢٩-روريتمايكإن نسبة تكاليف االقتراض في        

في المكسيك وفونديسا في        هي آومبارتاموس      و(ت النسب المرتفعة         افمؤسستي التمويل األصغر ذ        .    المؤسسات
ر الثالث ن مؤسسات التمويل األصغإ.   فائدة تجارية مرتفعة    بنسب ها المحلية قترض من أسوا  قت)  جمهورية الدومينيكان 

هرت آفاءة   ظال أنها أ    إ آبير على تمويل تجاري            تحصل إلى حدٍ      )منل تظهر في يسار الرسم البياني            (في  بوليفيا    
من %  ٦٥بانكوسول    على سبيل المثال، تبلغ نسبة الودائع لدى مؤسسة         ف.    ملحوظة في االنخراط في األسواق المحلية       

 بين  لألموال والتي تتمتع بأدني نسب تكاليف        ،)السلفادور(يا  لبآاطبق أيضًا على مؤسسة     نوهذا ي .    س مال المؤسسة  أر
حصولها على أموال    فقط هي بسبب      %  ٤٫٤أما في أنليس فإن تكلفة التمويل المنخفضة والبالغة              .    ٢٩-مايكروريت

 .مدعومة من المانحين

 متوسط التزامات التمويل÷ مصاريف عموالت وفوائد التزامات التمويل 
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 حقوق الملكية/الدیننسبة 
 

 

 

 

 آيفية احتسابها
ويشتمل .    إجمالي حقوق الملكية    لتزامات على     إجمالي اال  حقوق الملكية عن طريق قسمة           /الدينيتم احتساب نسبة       

ودائع والقروض والذمم   دخل ضمن ذلك ال    يخرين، و لآلمؤسسة التمويل األصغر     زامات على جميع ديون      إجمالي االلت 
عن إجمالي األصول ناقصًا إجمالي             ما إجمالي حقوق الملكية فهي عبارة             أ.    الدائنة والحسابات الدائنة األخرى        

 .االلتزامات

 ما المقصود منها
نها تستخدم لقياس    أ حيث    ، شهرة لقياس آفاية رأس المال         هابسط المقاييس وأآثر   أ هي    حقوق الملكية /الدينإن نسبة    

توفر آونها تشير إلى مدى     للمؤسسة  آما أن هذه النسبة ذات أهمية خاصة بالنسبة للمقرضين           .    عة الكلية للمؤسسة  الراف
 حقوق الملكية لدى   /نسبة الدين رف أن   علقد جرى ال  .    مؤسسة للحد من الخسائر   لدى ال   )حقوق الملكية المتمثل ب (ضمان  ال

.  ضعيفة االقتراض    منظمات غير الحكومية على    المؤسسات آ ألن قدرة هذه     متدنية وذلك     التمويل األصغر     اتمؤسس
حقوق /الدين  ع نسب    ف سرعان ما ترت     رسميةعادة هيكلة نفسها لتصبح جهات         إب التمويل األصغر      اتمؤسسعند قيام    
بيئة في   لتغيرات    ثًالعند التعرض م   (  ستقراراالوعدم  المتعلقة بمؤسسة التمويل األصغر       مخاطر  العلمًا أن    .    الملكية
، ال تزال   أعلى رافعة تمتلك  ر التي    التمويل األصغ  اتمؤسس  ىوحت.    حقوق الملكية   بالنسبةحجم الدين   يحددان  )  العمل

 ،ض األصغر امحافظ اإلقر ضمانات    لتدني مستوى ، ويرجع ذلك     البنوك التقليدية ديونها أقل بكثير من تلك الخاصة ب         
 .بمخاطر البنوك التقليديةالقدر الخاص بنفس مفهومة آما أن الجوانب المتعلقة بمخاطرها ليست 

 الجوانب التي یجب مراعاتها
 فلو ازدادت نسبة.     لذلك المؤشر  آثر أهمية من المستوى المطلق    أ  حقوق الملكية /الدينبًا ما تكون التغيرات في نسبة       الغ

 العليا حدودالول إلى   على وشك الوص   مؤسسة التمويل األصغر  إن ذلك يعني أن      بشكل سريع، ف   حقوق الملكية  إلى   الدين
سيضع يع في نسبة التمويل باالقتراض            رتفاع الس  رن اال  إ.    ، وهذا بدوره سيجبرها على تقليص نموها             لإلقتراض
يضًا على حجم الدين    أتؤثر  مؤسسة التمويل األصغر    رض بموجبها   ن الشروط التي تقت   إ.    لربحلى هوامش ا  ضغوطًا ع 

هو تمويل طويل     من التزاماتها      ًا آبير ًاإذا آان جزء   ف.    مخاطرللتعرض  الذي يمكن أن تتحمله هذه المؤسسة دون ال            
 اعتماد  سيمثل خطرًا أقل أهمية من      حقوق الملكية  إلى   الدينن إحدى الجهات المانحة، فإن أي ارتفاع في نسبة           األجل م 

 .المؤسسة على تمويل قصير األجلهذه 

 أین هي صناعة التمویل األصغر
 علمًا أن نسبة  .    باالزدياد  إلى طور النضج، آلما استمرت الرافعة          ووصلت ويل األصغر  التم اتمؤسسآلما تطورت    

صبح أآثر  يإال أن مدلول هذه القيمة       .    م٢٠٠١عام    ٤وصلت إلى   قد    ٢٩-مايكروريت   لدى حقوق الملكية /رافعة الدين 
 حققت  ،م٢٠٠١ففي العام      .  عن المنظمات غير الحكومية       الرسمية  التمويل األصغر   اتمؤسسهمية إذا ما تم فصل        أ

وبشكل عام، فإن      .     في المنظمات غير الحكومية          ١:١،٨ مقابل      ١:٥  نسبة  الرسمية   التمويل األصغر     اتمؤسس
 على بلوغ مصادر التمويل التجارية، ولذا       مؤسسات التمويل األصغر الرسمية أآثر قدرة من المنظمات غير الحكومية          

على  التمويل األصغر     اتمؤسسفبمجرد حصول    .    ةحقوق الملكي للدين إلى     في تحقيق نسب أعلى         فإنها تفوقها قدرةً   
) حقوق ملكية :دين(  ١:١  وا في السابق عند نسبة    قفين الذين تو  ين التجار ضير المق نالترخيص وخضوعها للرقابة تجد أ    

 قويًا  ًافزحال  قد يمث   إن هذا .    ضعاف حقوق ملكيتها   أخمسة    بما يعادل ثالثة إلى       اتمؤسسهذه ال ض  اقرإبيرحبون  

إجمالي حقوق الملكية÷ إجمالي االلتزامات   
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فعلى سبيل المثال،   .     القوانين البنكية  طابولخضوع لض لريبي و ضلترك الرآون إلى اإلعفاء ال    للمنظمات غير الحكومية    
م وسرعان  ٢٠٠١صبحت مؤسسة فايند في نيكاراجوا ومؤسسة آومبارتاموس في المكسيك مؤسستين رسميتين عام                أ

قل بكثير  أالتزال    قوق الملكية ح/الدينومع ذلك، فإن نسبة      .    تينؤسسفي آلتا الم  حقوق الملكية   /الدينما ارتفعت نسبة     
 . الرسمية التمويل األصغراتمؤسسحتى في  ،عن النسبة الموجودة في البنوك التجارية
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 ٦العائد على حقوق الملكية

 
 

 آيفية احتسابه
على متوسط   )  بعد الضرائب واستبعاد أي منح أو هبات         (   بقسمة صافي الدخل    لملكيةحقوق ا يتم احتساب العائد على       

 . خالل الفترةحقوق الملكية

 ما المقصود منه 
لدى  الخصوص     على وجه  معنى   النسبة   يكون لهذه     و.    ؤسسةى ربحية الم     إلى مد    حقوق الملكية  يشير العائد على       

همية بالغ األ ثل مؤشرًا    تم لهم  فهي بالنسبة .    لوآة لمجموعة من األشخاص   ملى الربح والم  إ الخاصة التي تهدف     الجهات
عبارة    األصغر  التمويل ومع ذلك، ونظرًا ألن العديد من مؤسسات        .     في المؤسسة  يقيس العائد على استثماراتهم      هآون

 حجامستوى الن على   ما يستخدم آمؤشر      تهدف إلى الربح، فإن مؤشر العائد على حقوق الملكية غالباً              عن منظمات ال  
 . للمؤسسةالتجاري

 ب مراعاتهاجالجوانب التي ی
فاألرباح أو  .    للمؤسسة"  الحقيقية"كرة خاطئة عن الربحية      فعطي أحيانًا    ي دق لسنة واحدة     حقوق الملكية إن العائد على     

قد   وفي حاالت أخرى،   .    الخسائر االستثنائية، مثل بيع بعض األصول، قد يكون لها تأثير آبير على النتيجة النهائية                    
وهناك قضية   .    رباح صافية أآبر من المفترض        أ تسجل     هدًا وبناًء علي    جتقوم المؤسسة بوضع مخصصات ضئيلة           

 والخاضعة للرقابة عادة ما تقوم بدفع        الرسميةالتمويل األصغر   فمؤسسات  .    وهي الضرائب   ب مراعاتها أال  جأخرى ي 
 تدفع ضريبة، آما أن متطلبات      ها ال تخضع للرقابة فإن     غير الربحية والتي ال    مؤسسات التمويل األصغر   أما   ،الضرائب

 .تفرضها اللوائح البنكية تزيد من تكاليف المؤسسات الرسميةالتي طلبات األخرى ترفع التقارير والم

 متوقع في   يء، وهذا ش  مؤسسات التمويل األصغر  أخيرًا التزال توجد تباينات آبيرة في العائدات على المحافظ بين               و
انخفضت عائدات   الحضرية،   مؤسسات التمويل األصغر  ن  بيففي بوليفيا، التي تشهد تنافسًا عنيفًا          .    مجال ناشئ آهذا   

من    تقل فيها المنافسة فقد تصل عائدات المحافظ إلى أآثر            األسواق األخرى التي  في  ، أما   %٣٠المحافظ إلى أقل من      
تحقيق آفاءة     نفسها مجبرة على   مؤسسات التمويل األصغر  العائدات متدنية، تجد    تكون    وعندما.    ضعف تلك العائدات  

ى ارتفاع   فإنها تؤدي إل   المرتفعةئدات  الية من أجل الحفاظ على الربحية، أما الع        اعالية واالحتفاظ بمحافظ ذات جودة ع      
 .األرباح بالرغم من آثرة االختالالت

 أین هي صناعة التمویل األصغر
.  خالل السنوات األخيرة  في التمويل االصغر     التي حدثت    من أبرز التطورات      حقوق الملكية ر العائد على     اعتبيمكن ا 

 تظهر الخسارة في العام         لم هة الماضية، إال أن     لوات القلي نالظروف االقتصادية خالل الس     سوء  فعلى الرغم من شدة        
بناء على البيانات الخاضغة     (  كا الالتينية ي الرائدة في أمر    ٢٩-مايكروريت مؤسسات    ست مؤسسات من       م إال ٢٠٠١
مو وتدني جودة     نقد عملت على تراجع ال        )  خاصة في دول األنديان      (  فترة الرآود     أن  وعلى الرغم من    .    )للتعديل

مؤسسات   تهرأظوفي العديد من الدول،      .     قد حقق ارتفاعًا بشكل متواصل      كيةحقوق المل ن العائد على    أالمحافظ، إال   
ير الحكومية قد   غظمات  نوالجدير بالذآر أن الم    .    ق آبير ر على البنوك التقليدية وبفا     األداء تفوقًا في     التمويل األصغر 

في %  ٩،١مقابل  %  ١٥،٧(   الرسمية  مؤسسات التمويل األصغر    فوق ما حققتها   ت  حقوق الملكية حققت عائدات على      

                                                 
وعند قياس العائد في تاريخ معين، يجب ذآر         .    حقوق الملكية متوسط  عند قياس العائد على      "  العائد على حقوق الملكية   "يستخدم مصطلح      6

 . أيضًا على العائد على األصولطبقنوهذا ي.  "م١٢/٢٠٠١العائد على حقوق الملكية آما هو في : "ذلك التاريخ بالتحديد، مثًال

 متوسط حقوق الملكية÷ صافي الدخل 
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 تقل بكثير عن نسبة تلك               ملكيةحقوق   /اقتراض  مًا أن المنظمات غير الحكومية تعمل بنسبة                 لع)  م٢٠٠١العام   
 ذات  اتضر بالشرآ أالذي  )  المطروح في الفقرات التالية    (وهذا إلى حد ما نتج عن تعديل المخصصات            .    المؤسسات

واق سالرسمية تميل إلى العمل في أ         مؤسسات التمويل األصغر  أن  آما  .    آيدةأبضمانات  والمرتبطة  القروض الكبيرة   
 .تزداد فيها المنافسة وتقل بنفس الوقت عائدات المحافظ

 والسبب في ذلك هو       ٢٩-مايكروريت بين    حقوق الملكية على عائد على     أم، حققت مؤسسة ارآويبا       ٢٠٠١وفي العام    
 حققت مؤسسة     ،وبالمقابل.     وارتفاع متوسط عائدات المحفظة         يزة والنسبة العالية للرافعة      متالجمع بين الكفاءة الم      

تفاع ر اال بسببالنتيجة    حققت هذه   نها أ إال  موعة من حيث الربحية،   جآومبارتاموس في المكسيك المرآز الثاني في الم       
 أصغر تمويل   ةمؤسسلم تتحول مؤسسة آومبارتاموس إلى      (الكبير في عائدات المحفظة بالرغم من تدني نسبة الرافعة           

 الريفية شديدة الصغر بارتفاع التكاليف           احيث تتسم قروضه    (وتدني مستوى الكفاءة       )  م٢٠٠١عام   في   رسمية إال     
 ).يةاإلدار

ات ياسالفوارق في الس  إجراء التعديالت ألخذ    ، يجب   مؤسسات التمويل األصغر  إجراء مقارنة ندية بين     حتى نتمكن من    
 حيث أنه من الصعب مقارنة عائد       ،  تذا الشأن هي مصاريف المخصصا     ه، وأهم قضية في       بعين االعتبار  المحاسبية

مثل (  المحفظة في خطر     من   %  ٣٦٤  تفظ بمخصصات بنسبة     أصغر األولى تح      لمؤسستي تمويل        ق الملكية  حقو
 أجل  ومن.    )مثل فين أمريكا   (  المحفظة في خطر   من  %  ٢١  تغطي سوى   واألخرى مخصصاتها ال   )  آومبارتاموس

وتم .     المؤسستين لكلتي  وحدةمتساب مصاريف المخصصات باستخدام سياسة         حتمت إعادة ا     ، اإلختالف تقليص هذا 
 لألساس  رادات وفقاً يوذلك بالتعويض عن مبالغ الدعم وباحتساب اإل           )طفيف  هاولو أن تاثير   (إجراء تعديالت أخرى     

 ).ستحقاقوليس اال(النقدي 

وهي إنليس  (  م من مؤسستين  ٢٠٠١خسائر لعام    حققت   التي  مؤسسات التمويل األصغر  لقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدد         
جراء تلك  ظهرت خسائر نتيجة إل   أ األربع التي    مؤسسات التمويل األصغر  وجميع  .    إلى ست مؤسسات  )  تاآنا  ريوآرا

لقروض المشاريع الصغيرة     آبيرة   آان لديها محافظ       )  نج، وفين أمريكا، وآونفيا، وفي        هي بانكوسول  و(التعديالت   
ع القوانين  ا بضمانات رسمية وعمدت المؤسسات إلى اتب      مضمونةآانت  علمًا أن هذه المحافظ         .هالآيةوالقروض االست 

تطبيق قواعد وضع المخصصات       والجدير بالطرح في هذا السياق، هو أن         .    خصصاتمالبنكية المحلية في وضع ال      
ربع من  هذه المؤسسات األ  استبعاد  قد تم   ولذلك ف     . المحافظ سيؤدي إلى المبالغة فيها     لمحافظ التمويل األصغر على تلك    

 .الشكل البياني التالي

 

 

 

 

 

 

 



 45

 ٧)معدل(م ٢٠٠١  دیسمبر٣١، العائد على حقوق الملكية: ٢٩-مایكروریت

 
 

)معدل(م ٢٠٠١ – ١٩٩٩، العائد على حقوق الملكيةمتوسط : ٢٩-مایكروریت  
 

                                                 
سول، وفين أمريكا، وآونفيا، وفيجن ألظهرت        سات المعيارية لوضع مخصصات التمويل األصغر على مؤسسات بانكو         ا إذا تم تطبيق السي     7

 االستهالآية فقد تم  لديها محافظ آبيرة للقروض الصغيرة والقروض       وألن هذه المؤسسات األربع     .    هذه المؤسسات خسائر في نتائجها النهائية     
 .استبعادها من الشكل البياني
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 العائدعلى األصول

 
 

 

 آيفية احتسابه
  األصول طسوتعلى م   )عاد أي منح أو هبات    ببعد الضريبة واست  (لى األصول بقسمة صافي الدخل      يتم احتساب العائد ع   

 .خالل الفترة

  منهما المقصود
وبعبارة .    يعتبر العائد على األصول بمثابة مقياس عام للربحية حيث يعكس آًال من هامش الربح وآفاءة المؤسسة                         

 .سسة في استخدام جميع أصولهاالعائد لقياس مدى آفاءة المؤ أخرى، يستخدم هذا

 هاتالجوانب التي یجب مراعا
مكونات صافي  يعتمد  ه، آما هو الحال مع العائد على حقوق الملكية،            أن  مقياس مباشر، إال  هو  إن العائد على األصول      

لمنظمات ات، فا فارقوتظهر هنا بعض الم     .    الكفاءة التشغيلية الدخل والعائد االساسي على المحفظة وتكلفة األموال و            
ويمكن تفسير هذا    .     الرسمية  مؤسسات التمويل األصغر     هتحقق عائدًا على األصول أعلى مما تحقق             ميةوغير الحك 

وعدم إمكانية    ،لملكيةاحقوق  /للدين ذات النسب المتدنية      ،الوضع بحقيقة أن المنظمات غير الحكومية للتمويل األصغر         
المحتجزة    االعتماد بشكل آبير على األرباح     ىرأس المال، بحاجة إل   أسواق  األسواق المالية و    فيالحصول على تمويل    

لى مصادر  إ   أآبر سهولة ب الوصول الرسمية، التي يمكنها        مؤسسات التمويل األصغر   أما  .    لتمويل نموها المستقبلي   
 على  لملكيةحقوق ا التوقع بأنها ستحقق عائدات جيدة على          وتمتلك رافعة تمويل أعلى، فإنه يمكن           التمويل التجارية،    

 فإن المنظمات التسع    ،ًى عن هذه القاعدة   أومن ناحية أخرى، وفي من    .    دني النسبي لعائداتها على األصول    رغم من الت  ال
بمقدار طفيف  أعلى    حقوق الملكية م عائدًا على    ٢٠٠١  حققت في العام      ٢٩-مايكروريتضمن    غير الحكومية المصنفة  

 . قريناتها الرسميةهمما حققت

 عة التمویل األصغرأین هي صنا
 ى، وهذا يفوق بكثير مستو      %٣،٧  م، بلغ العائد المعدل على األصول لقطاع التمويل األصغر نسبة               ٢٠٠١في العام    

جدًا من     عالٍ ظهرت المنظمات غير الحكومية مستو     أ التحديد،   هوعلى وج .     البنوك التجارية  ًةالربحية الذي تحققه عاد   
لومبيا وجمهورية  وفي آل من آ     للمرأة  الدولي  المصرفي  ؤسسات التابعة للقطاع      المجال، حيث أن الم       األداء في هذا   

٨ مشرفة في العائد المعدل على األصول تتراوح بين            ًاالدومينيكان ومؤسسة آومبارتاموس في المكسيك قد أبدت نسب         
المصرفي بعة للقطاع    بالنسبة للمؤسسات التا   خاصة  (يات  لالعمفعالية  وقد نتج هذا األداء المتميز عن          .    ٨%١٨و  %  

 .، باإلضافة للعائد المرتفع على المحفظة وجودة محفظة القروض)للمرأةالدولي 

                                                 
ي الفقرة السابقة الخاصة     علمًا أنه قد تم طرح موضوع تأثيرات التعديالت ف            .     العائد المعدل على األصول      التالية تظهر األشكال البيانية        8

 ".طبق أيضًا على العائد على األصولنوهذا ي: " على حقوق الملكيةبالعائد

  األصولمتوسط÷ صافي الدخل 
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 ٩)معدل(م ٢٠٠١ دیسمبر ٣١، األصولالعائد على نسبة : ٢٩-مایكروریت
 

 
 
 

 )معدل(م ٢٠٠١ – ١٩٩٩األصول، العائد على متوسط : ٢٩-مایكروریت

 

                                                 
سول، وفين أمريكا، وآونفيا، وفيجن ألظهرت        سات المعيارية لوضع مخصصات التمويل األصغر على مؤسسات بانكو         ابيق السي إذا تم تط     9

 لديها محافظ آبيرة تمول قروضًا صغيرة وقروضًا استهالآية        وألن جميع هذه المؤسسات األربع      .    هذه المؤسسات خسائر في نتائجها النهائية     
 .ل البيانيفقد تم استبعادها من الشك
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  المحفظةاتعائد

 
 

 اآيفية احتسابه
مجمل الدخل المحقق من محفظة القروض (إجمالي اإليرادات المالية النقدية   المحفظة بقسمةاتعائدم احتساب يت

 . خالل الفترة على متوسط إجمالي المحفظة)وائد المستحقةفالباستثناء 

 ما المقصود منها
خالل فترة     من عمالئها  صغر فعالً تلمتها مؤسسة التمويل األ    الفائدة النقدية التي اس      حجميستخدم عائد المحفظة لقياس      

آفاءة المؤسسة في تحصيل    عن  وتعطي المقارنة بين عائد المحفظة ومتوسط المعدل الفعلي لإلقراض مؤشرًا             .    معينة
  التمويل األصغر   اتمؤسسودة المحفظة وذلك ألن معظم          ج عن مدى      ًاآما أنها تعطي تصور     .    المبالغ من عمالئها   

روض المتأخرة الذي لم    يشتمل على الدخل المستحق على الق        عائد المحفظة ال    إلى جانب أن    ،تستخدم المحاسبة النقدية  
 .يتحقق بعد

 الجوانب التي یجب مراعاتها
 فيما يتعلق بالمعدل      مؤسسة التمويل األصغر    يجب فهم البيئة التي تعمل فيها             ،المحفظة معنى على  لعائد  للكي يكون    

ئد المحفظة هو المؤشر األول عن مدى قدرة المؤسسة على تحقيق اإليرادات                    وبصفة عامة، فإن عا     .    السائد للفائدة 
وتميل مؤسسات التمويل األصغر إلى إخفاء معدالت الفائدة الخاصة بها،           .    الكافية لتغطية مصاريفها المالية والتشغيلية    

فلماذا تخفي   .    سسة المؤ  هعليغير أن عائد المحفظة يعتبر طريقة سهلة الحتساب المعدل الحقيقي الذي تحصل                              
 التي تضعها الحكومة     القيودون االقتراض، أو أن      ال يحبذ المؤسسات معدلها الفعلي للفائدة؟ السبب هو أن العمالء قد              

.  صغر لتستمر في نشاطها    لفائدة التي تحتاجها مؤسسات التمويل األ        ات  معدالوضع  تحول دون    فائدة قد    معدل ال على  
الخاصة اإلقراض  خفاء معدالت   إل   التمويل األصغر  اتمؤسسن الحيل التي تستخدمها      العديد م  يكشفإن عائد المحفظة    

.   الثابتة ورسوم التدريب والرسوم المدفوعة مقدمًا والخصميات المقتطعة من المبالغ المنصرفة، الخ                      فائدةمثل ال بها  
 .مؤسسة التمويل األصغرمن قبل  المستلمة فعًآل  على القروضلغ الفائدةالمحفظة يظهر متوسط حجم مباآما أن عائد 

 أین هي صناعة التمویل األصغر
الكفاءة التي    لقد أدى ازدياد المنافسة إلى رفع       ف.     هو الوضع المفترض    م، انخفض عائد المحفظة وهذا     ٢٠٠١في عام   

 م هبط متوسط عائد    ٢٠٠١في عام    ف.    رباح من عائدات متدنية     أبدورها سمحت لمؤسسات التمويل األصغر بتحقيق           
 هجون هذا الت    فإوعلى األرجح     .    م٢٠٠٠العام     في%  ٤٥،٣بعد أن آان       %  ٤١،٣إلى     ٢٩ـمايكروريتالمحفظة لل  
 . إلى طور النضجهالتمويل األصغر ووصول تطور مع سيستمر

آان له  االنخفاض العالمي لمعدالت الفائدة      مع أن      رئيسي بمستوى التنافس،   ثر بشكلٍ أالمحفظة يت على  عائد  ال أن   ودبيو
تعمل )  انيبياليسرى من الشكل ال     والتي تظهر في الناحية   (  ث في بوليفيا   الثال  التمويل األصغر  اتمؤسسف.    أثرهلتأآيد  با
ين مؤسسات التمويل األصغر في الدول الثمان       بتفرض معدالت فائدة هي األقل      هي  وبمنافسة عالية،   صف  تتسوق    في

وفي الناحية   .    م٢٠٠١في العام     %  ٢٥،٧لى   إدة   ، حيث وصل متوسط معدل الفائ           ٢٩-مايكروريت  على مستوى  
.  %١٠٠ها قد تجاوزت      احد إ نإبل  %  ٥٠يل أصغر عائدات تزيد نسبتها عن            وث مؤسسات تم   األخرى، تظهر ثال   

قل معدالت  أتفرض    ي أنها أ(   العائدات نىدعم تحقق أد  أي  تحصل على     لى أن الشرآات التي ال     إشارة هنا   اإلوتجدر  
 ).الفائدة

 الي المحفظةم متوسط إج÷اإليرادات المالية النقدية 
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 م٢٠٠١ دیسمبر ٣١، المحفظة اتعائد: ٢٩-مایكروریت
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  احتساب النسب:١ملحق 
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 )الف الدوالراتآب (الميزانية العمومية
 ي إي، بوليفياآإف  ٢٠٠١ دیسمبر ٣١ ٢٠٠٠ دیسمبر ٣١

   

 األصول  
 كنقد في الصندوق ولدى البنو 434 529

 استثمارات مؤقتة 2,068 3,710

 صافي القروض 25,068 20,808

    إجمالي القروض 27,443 22,424

       القروض العاملة 24,886 20,416

 المحفظة في خطر       2,557 2,007
    احتياطي خسائر القروض 2,374 1,616

 فوائد مدینة 336 277

 أصول متداولة أخرى 356 286

 مالي األصول المتداولةإج 28,262 25,610
    

 استثمارات طویلة األجل 37 36

 العقارات والتجهيزات 918 842

 أصول ثابتة أخرى - -

 إجمالي األصول 29,217 26,488
   

 االلتزامات  
 ودائع تحت الطلب 233 26

 ودائع قصيرة األجل 4,640 5,931

 التزامات تمویل قصيرة األجل 1,433 942

 التزامات أخرى قصيرة األجل 1,420 1,481

 إجمالي االلتزامات قصيرة األجل 7,726 8,380
   

 ودائع طویلة األجل 6,152 5,507

 التزامات تمویل طویلة األجل 10,924 8,234

 حسابات شبه رأس المال - -

 التزامات أخرى طویلة األجل - -

 إجمالي االلتزامات 24,802 22,121
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 حقوق الملكية  
 رأس المال 2,933 3,130

 الفترة) خسائر(أرباح  410 404

 األرباح المحتجزة 195 208

 حسابات أخرى لرأس المال 877 624

 إجمالي حقوق الملكية 4,415 4,366
   

 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية 29,217 26,487
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 )الف الدوالراتآب (قائمة الدخل

 ليفياي إي، بوآإف  ٢٠٠١ دیسمبر ٣١ ٢٠٠٠ دیسمبر ٣١
   

 الدخل من الفوائد والعموالت 6,318 5,773

 وائد والعموالتف   الدخل النقدي من ال 5,982 5,496
 مدينة   فوائد  336 277

 مصاريف العموالت والفوائد 2,009 1,971

 صافي الدخل من الفوائد 4,309 3,802
   

 مخصص خسائر القروض 1,276 850

 صافي الدخل من الفوائد بعد المخصصات 3,033 2,952
   

 مصاريف تشغيلية 2,815 2,754

    مصاريف العمالة 1,730 1,662
    مصاريف إدارية أخرى 1,085 1,092

 صافي الدخل التشغيلي 218 198
   

 دخول أخرى 477 449

    الدخل من االستثمار 134 324
 ائية   دخول أخرى غير استثن 343 125

   

 مصاريف أخرى 116 101

 )إن وجد(   تعديل تضخم مؤسسات التمويل األصغر  56 72
    مصاريف أخرى غير استثنائية 60 29

 صافي الدخل غير التشغيلي ٥٧٩ ٥٤٦
   

 حسابات استثنائية (1) 26

    دخل استثنائي - 26
    مصاريف استثنائية 1 -

 بةصافي الدخل قبل الضری 5٧٧ 57٢
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 الضرائب 167 168

 صافي الدخل ٤١٠ ٤٠٤
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 )آالف الدوالرات(البيانات المطلوبة الحتساب النسب 
 البند ٢٠٠١

 الصندوق والحساب الجاري لدى البنك زائدًا استثمارات يمكن تداولها بسهلة ٢،٥٠٢$   

 يوم زائدًا مجموع إجمالي المحفظة المعاد           ٣٠  >متأخرات  مع ال  هيكلتها    الي المحفظة القائمة التي لم يعد         إجم ٢،٥٥٧$   
 هيكلتها

 الدخل من العموالت والفوائد ٦،٣١٨$   

 م٢٠٠٠الفوائد المدينة في  ٢٧٧$   

 م٢٠٠١الفوائد المدينة في  ٣٣٦$   

  والفوائدمصاريف الرسوم ٢،٠٠٩$   

 مصاريف مخصصات خسائر القروض ١،٢٧٦$   

 ضاحتياطي خسائر القرو ٢،٣٧٤$   

 )معدل(صافي الدخل قبل المنح   ٣٥١$  

 م٢٠٠١) من غير القروض االستهالآية والمرهونة(عدد المقترضين  ٢٠،٢٣٩    

 م٢٠٠٠) من غير القروض االستهالآية والمرهونة(عدد المقترضين  ٢١،٦٣٤    

 )اإلهالك+ المصاريف اإلدارية + مصاريف العمالة (المصاريف التشغيلية  ٢،٨١٥$   

 إجمالي األصول ٢٩،٢١٧$   

 إجمالي حقوق الملكية ٤،٤١٥$   

 إجمالي االلتزامات ٢٤،٨٠٢$   

 لمحفظة القائمةل الكليجمالي اإل ٢٧،٤٤٣$   

 إجمالي العمالة ١٨١     

 موظفي اإلقراض ٧٦     

 مة خالل الفترةوالقروض المعد ٣٥٨$   

 متوسط األصول خالل الفترة ٢٧،٨٥٢$   

 متوسط حقوق الملكية خالل الفترة ٤،٣٩٠$   

 متوسط االلتزامات خالل الفترة ٢٢،٠١١$   

 متوسط إجمالي المحفظة خالل الفترة ٢٤،٩٣٣$   
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متوسط إجمالي  ÷ )اإلهالك+ المصاریف اإلداریة + مصاریف العمالة (المصاریف التشغيلية 
 الفترةالمحفظة خالل 

 %١١٫٣= $ ٢٤،٩٣٣ ÷$ ٢،٨١٥: مثال

نسبة المصاریف 
 التشغيلية

  

عدد متوسط  ÷ )اإلهالك+ المصاریف اإلداریة + مصاریف العمالة (المصاریف التشغيلية 
 فترةال المقترضين خالل

 $١٣٤) = ٢ ÷) ٢٠،٢٣٩ + ٢١،٦٣٤ ((÷$ ٢،٨١٥: مثال

التكلفة لكل 
 مقترض

  

  إجمالي العمالة÷ )ض االستهالآية والمرهونة القروباستثناء(عدد المقترضين 

 ١١٢ = ١٨١ ÷ ٢٠،٢٣٩: مثال
إنتاجية الموظفين

  

 مسؤولي اإلقراض ÷ ) القروض االستهالآية والمرهونةباستثناء(عدد المقترضين 

 ٢٦٦ = ٧٦ ÷ ٢٠،٢٣٩: مثال
مسؤولي إنتاجية 

 اإلقراض

  

إجمالي  ÷  المعادة هيكلتهاالقروضئدًا  یوم زا٣٠ للقروض المتأخرة ألآثر من القائم الرصيد
 المحفظة القائمة

 %٩٫٣= $ ٢٧،٤٤٣ ÷$ ٢،٥٥٧: مثال
المحفظة في خطر

  

  متوسط إجمالي المحفظة خالل الفترة÷مصاریف مخصصات خسائر القروض 

 %٥٫١= $ ٢٤،٩٣٣ ÷$ ١،٢٧٦: مثال
نسبة مصاریف 
 المخصصات

  

 یوم زائدًا ٣٠ للقروض المتأخرة ألآثر منلقائم  الرصيد ا÷احتياطيات خسائر القروض 
 القروض المعاد تمویلها

 %٩٢٫٨= $ ٢،٥٥٧ ÷$ ٢،٣٧٤: مثال

نسبة تغطية 
 المخاطر
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  متوسط إجمالي المحفظة خالل الفترة÷مة والقروض المعدقيمة 

 %١٫٤= $ ٢٤،٩٣٣ ÷$ ٣٥٨: مثال

نسبة القروض 
 مةوالمعد

  

 توسط إجمالي المحفظة خالل الفترة م÷ والفوائد الرسوممصاریف 

 %٨٫١= $ ٢٤،٩٣٣ ÷$ ٢،٠٠٩: مثال
نسبة مصاریف 

 التمویل

  

  خالل الفترةالتزامات االقتراض متوسط ÷ والفوائد مصاریف الرسوم

 %٩٫١= $ ٢٢،٠١١ ÷$ ٢،٠٠٩: مثال

نسبة تكاليف 
 االقتراض

  

  إجمالي حقوق الملكية÷إجمالي االلتزامات 

 ٥٫٦= $ ٤،٤١٥ ÷$ ٢٤،٨٠٢: مثال
حقوق /المدیونية

 الملكية

  

 متوسط حقوق الملكية خالل الفترة ÷معدل قبل المنح الصافي الدخل 

 %٨٫٠= $ ٤،٣٩٠ ÷$ ٣٥١: مثال

العائد على حقوق 
 الملكية

  

  خالل الفترةاألصولمتوسط  ÷معدل قبل المنح الصافي الدخل 

 %١٫٣= $ ٢٧،٨٥٢ ÷$ ٣٥١: مثال
العائد على األصول

  

  متوسط إجمالي المحفظة خالل الفترة÷ والفوائد  الرسومالدخل من

 %٢٥٫١= $ ٢٤،٩٣٣ ÷) ٢٢٧-٣٣٦ (-$ ٦،٣١٨: مثال
 ةعائدات المحفظ
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  ٢٩-مایكروریت: ٢ملحق 
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 ٢٠٠١ دیسمبر ٣١ في اآم

 المؤسسة البلد المحفظة العمالء
 آاجا لوس أندیز بوليفيا $٥٢،٥٥٧،٠٠٠ ٤٣،٥٣٠

    

 بانكو سول يفيابول $٨١،٠٣٠،٠٠٠ ٦١،٣٦٨
    

 ي إيآإف  بوليفيا $٢٧،٤٤٣،٠٠٠ ٢٢،٦١٣
    

 فين أمریكا آولومبيا $١٨،٨٨٥،٠٠٠ ١٦،٤٦٨
    

  للمرأةالدولي القطاع المصرفي –بوغوتا  آولومبيا $٣،٣٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٧٩
    

  للمرأةالدولي القطاع المصرفي –بوآارامانغا  آولومبيا $٤،٨٧٧،٠٠٠ ١٩،٦٣٢
    

  للمرأةالدولي القطاع المصرفي –آالي  آولومبيا $١٧،٧١٠،٠٠٠ ٣٨،٠٦٣
    

  للمرأةالدولي القطاع المصرفي –مدلين  آولومبيا $٣،٩٣٠،٠٠٠ ١١،١٨٥
    

  للمرأةالدولي القطاع المصرفي –بوبایان  آولومبيا $٩،٦١٦،٠٠٠ ٣٦،٠٤٩
    

 أدوبم جمهوریة الدومينيكان $٩،٩٤٦،٠٠٠ ٢٨،٠٧٩
    

 فوندیسا جمهوریة الدومينيكان $٥،٣٥٤،٠٠٠ ٣،٣٦٧
    

 آالبيا السلفادور $٣١،٨٦٣،٠٠٠ ٣٦،٣١٨
    

 إنليس السلفادور $١،٥٢٨،٠٠٠ ٩،٤٨٣
    

 آومبارتاموس الميكسيك $٢٤،٨٤٨،٠٠٠ ٩٢،٧٧٣
    

 آونفيا نيكاراجوا $١٣،٦٤٠،٠٠٠ ١٣،٥٠٩
    

 فایند نيكاراجوا $٧،٢٨٠،٠٠٠ ٥،٢٨٢
    

 نيبوروسكي نيكاراجوا $٢،٩١٥،٠٠٠ *٤،١٦٣
    

 فيجن الباراغواي $١٩،٣٢٤،٠٠٠ ٣٥،٠٥٧
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 أرآویبا البيرو $٥٠،٠٤٥،٠٠٠ ٥٠،٢٠٩
    

 آاسكو البيرو $١٧،٢٩٧،٠٠٠ *٢٢،٠١١
    

 إیكا البيرو $١٢،٢٨٠،٠٠٠ ١٢،١٢٤
    

 سوالنا البيرو $١٩،٩٤٩،٠٠٠ *٤٥،٢٥٨
    

 تاآنا البيرو $١٠،١٣٠،٠٠٠ ١٣،٤٧٦
    

 تروجيلو البيرو $٢٧،٣٧٣،٠٠٠ ٤٦،٩٦٧
    

 آونفيانزا البيرو $٢،٦٦٣،٠٠٠ ٣،٦٤٠
    

 آرایر أرآویبا البيرو $٢،٩٥١،٠٠٠ ٣،٠٩٨
    

 آرایر تاآنا البيرو $٣،٤٥١،٠٠٠ ٢،٨٥٨
    

 إدیفيكار البيرو $٢٠،٠٤٥،٠٠٠ ٢٠،٤٥٢
    

 برومبرسا البيرو $٥،٠٠٥،٠٠٠ ٥،٥٠٩

 .توفر عدد العمالءعند عدم تم استخدام عدد القروض * 
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  جودة المحفظة   الكفاءة واإلنتاجية

إنتاجية 
 الموظفين

إنتاجية 
مسؤولي 

قراضاإل

التكلفة لكل
 مقترض

نسبة 
المصاریف 
 التشغيلية

نسبة 
الدیون 
المعدومة

نسبة تغطية 
 المخاطر

نسبة 
مصاریف 
المخصصات

المحفظة 
في خطر  المؤسسة

آاجا لوس أندیز %٩٫٢ %٥٫٤ %١٠٢٫٢ %٣٫٠ %١٢٫٥ $١٦٠ ٣٢٩ ١٠٤
         

 بانكو سول بدون %٥٫٧ %٥٩٫٩ %٢٫٣ %١٣٫٩ $١٨٧ ٣٦٦ ١١٦
         

 ي إيآإف  %٩٫٣ %٥٫١ %٩٢٫٩ %١٫٤ %١١٫٣ $١٣٤ ٢٦٦ ١١٢
         

 فين أمریكا %١٣٫٤ %٣٫٤ %٢١٫٣ %٣٫١ %١٨٫٨ $٢٠٩ ٢٥٠ ٨٧
         

 بوغوتا %٢٫٩ %٤٫٤ %١٠٩٫٥ %٣٫٦ %٢٠٫٧ $٧٠ ٤٣٨ ١٨٠
         

 بوآارامانغا %١٫٠ %٠٫٩ %٥٤٫٤ %٠٫٤ %٢٢٫٣ $٦١ ٦٢٧ ٢٦٠
         

 آالي %١٫٧ %٣٫٣ %٢٦١٫٩ %١٫٣ %١٣٫٦ $٥٩ ٥١٤ ٢٥٢
         

 مدلين %٢٫٢ %١٫٧ %٩٢٫٠ %١٫٢ %١٧٫١ $٥٩ ٤٨٦ ٢٢٤
         

 نبوبایا %٢٫٩ %٠٫٨ %١٠٠٫٠ %٠٫٥ %١٣٫٧ $٥٠ ٦٩٠ ٢٩٦
         

 أدوبم %٣٫٤ %١٫٣ %٩٠٫٥ %١٫٧ %٢١٫٩ $٨١ ٣٩٤ ١٨٥
         

 فوندیسا %٩٫٣ %٣٫٥ %٨٩٫٨ %١٫٠ %١٣٫٦ $٢١١ ١٨٧ ٧٣
         

 آالبيا %٦٫٧ %٧٫٠ %١١٤٫٠ %١٫٥ %١٦٫٣ $١٣٩ ٣٥٢ ١٤٨
         

 إنليس %١٠٫٠ %٩٫٦ %٤٦٫١ %١٢٫٢ %٥٢٫٨ $٧٧ ٢٩٦ ١٥٣
         

 آومبارتاموس %١٫٢ %٦٫٢ %٣٦٣٫٧ %٠٫٤ %٤١٫٧ $٩٣ ٣٤٧ ١٨٨
         

 آونفيا %٨٫١ %١٫٠ %٣٧٫٠ %٠٫٠ %٢١٫٠ $٢٢٥ ٢٣٧ ٨٦
         

 فایند %١٫٧ %٢٫٣ %١١٨٫٣ %٢٫١ %٢٣٫٣ $١٥٥ ٢٢٠ ٦٥
         

 نيبوروسكي %٤٫٦ %٠٫١ %٣٨٫٤ %١٫٣ %١٦٫٤ $٢٧٨ ١٩١ ٦٨
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 فيجن %١٠٫٥ %٦٫٤ %٢٢٫٧ %٢٫٨ %١٧٫١ $١٠٩ ٣٦١ ١٢٥
         

 أرآویبا %٦٫٩ %٥٫١ %١١٥٫٨ %١٫٢ %١٤٫٤ $٢٤٢ ٣٣٩ ١٢٢
         

 آاسكو %٤٫٧ %٢٫٣ %١٣٢٫٨ %٠٫٢ %١٥٫٢ $١٩٦ ٤٨٢ ١٣٨
         

 إیكا %١٥٫٤ %٦٫١ %٧٨٫٥ %١٫٠ %١٥٫٤ $٢٧٩ ٢٤٨ ٦٧
         

 سوالنا %٩٫٧ %٣٫٠ %٩٦٫٤ %٢٫٥ %١٦٫٧ $٢٣٣ ٢٣٠ ٧٧
         

 تاآنا %٧٫٤ %٢٫٨ %٨٣٫١ %٠٫٧ %١٧٫٣ $٢٧٥ ٢٩٦ ٧١
         

 تروجيلو %٦٫٦ %٢٫٥ %٨٤٫٥ %٠٫٧ %١٧٫٦ $٣٧٤ ٣٠٨ ٧٢
         

 آونفيانزا %٥٫٤ %٤٫٨ %٩٢٫١ %١٫٥ %٢٣٫٩ $١٨٤ ٣٢٢ ١٣٤
         

 آرایر أرآویبا %٧٫٠ %٤٫٦ %٩٨٫٦ %٢٫١ %٢٢٫٥ $٢١٣ ٢٠٥ ٩٩
         

 آرایر تاآنا %٢٤٫٣ %٨٫٧ %٣٨٫٣ %٤٫٨ %٢٠٫٦ $٢٦٠ ٢٨٦ ٨٧
         

 إدیفيكار %١٠٫٣ %٧٫٢ %٨٧٫٨ %٠٫٦ %١٩٫٥ $١٦٨ ٣٢٠ ١١١
         

 برومبرسا %١٠٫٥ %٤٫٢ %٧٢٫٧ %٣٫٤ %٢٩٫٣ $٣١١ ٢٤٠ ١٠٤

 

  اإلدارة المالية الربحية
العائد على 
 المحفظة

العائد المعدل 
 على األصول

العائد المعدل على
 حقوق الملكية

المدیونية نسبة 
حقوق الملكية/

تكاليف بة نس
 موالاال

نسبة مصاریف
 المؤسسة التمویل

 آاجا لوس أندیز %٦٫٩ %٨٫٠ ٧٫٩ %١٣٫٨ %١٫٦ %٢٧٫١
       

 بانكو سول %٦٫٨ %٧٫٠ ٥٫٧ بدون بدون %٢٤٫٨
       

 إف أي إي %٨٫١ %٩٫١ ٥٫٦ .%٨٫٠ %١٫٣ %٢٥٫١
       

 فين أمریكا %١٢٫٧ %١٣٫٧ ٦٫٠ بدون بدون %٣١٫٦
       

 بوغوتا %١٠٫٠ %١٣٫٩ ١٫٦ %٢٢٫٦ %٩٫٣ %٤٥٫٥
       

 بوآارامانغا %١٠٫٧ %١٥٫٤ ١٫٦ %٢١٫٤ %٩٫٤ %٥٠٫٣
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 آالي %٨٫٩ %١٣٫٩ ١٫٥ %٢٣٫٦ %٩٫٨ %٤١٫٣
       

 مدلين %١٠٫٩ %١٥٫١ ١٫٥ %١٠٫٠ %٤٫٦ %٣٧٫٦
       

 بوبایان %٤٫٦ %١٢٫٨ ٠٫٦ %٢٦٫٤ %١٨٫٤ %٤٤٫١
       

 أدوبم %٨٫٠ %١٣٫٣ ١٫١ %٢٢٫٢ %١١٫٦ %٤٦٫٣
       

 فوندیسا %١٥٫١ %١٩٫٧ ٢٫١ %٢٤٫٢ %٧٫٣ %٤٢٫٢
       

 آالبيا %٥٫٥ %٦٫٥ ٣٫٨ %٦٫٩ %١٫٦ %٢٧٫٤
       

 إنليس %٢٫١ %٤٫٤ ١٫٢ %٢٦٫٧- %١٢٫٦- %٥١٫٩
       

 آومبارتاموس %١٢٫٠ %٢١٫١ ٢٫٠ %٣٧٫٨ %١٨٫١ %١١١٫٣
       

 آونفيا %١٢٫٦ %١٠٫٢ ٨٫٥ بدون بدون %٣٣٫٨
       

 فایند %١٠٫٠ %١٠٫٧ ٣٫٨ %١٠٫٠ %٣٫٩ %٣٩٫٥
       

 نيبوروسكي %٤٫٧ %٧٫١ ٥٫٢ %١٧٫٤ %٣٫٣ %٢٨٫٢
       

 فيجن %١٨٫٢ %١٥٫٦ ٦٫٦ بدون بدون %٣٨٫٥
       

 أرآویبا %١٢٫٦ %١٠٫٨ ٧٫٠ %٤٢٫٩ %٥٫١ %٤٠٫٦
       

 آاسكو %١٠٫٦ %٨٫٢ ٥٫٩ %٣٤٫٥ %٥٫١ %٣٥٫٢
       

 إیكا %١١٫٩ %١٢٫١ ٤٫١ %٨٫٦ %١٫٩ %٣٤٫٦
       

 سوالنا %١٤٫٠ %١٢٫٨ ٥٫١ %٣٤٫١ %٥٫٦ %٤٢٫٦
       

 تاآنا %١٢٫٧ %٩٫٤ ٤٫١ %٢٩٫٧ %٥٫٢ %٤١٫٢
       

 تروجيلو %١١٫٨ %١٠٫٨ ٤٫٦ %٢١٫٣ %٤٫٠ %٣٧٫٦
       

 آونفيانزا %٧٫٦ %٧٫٥ ٣٫٤ %١٧٫٥ %٤٫٢ %٤٧٫٢
       

 آرایر أرآویبا %٩٫٠ %٩٫٩ ٣٫٨ %١٥٫٣ %٣٫١ %٤٢٫٩
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 آرایر تاآنا %١٠٫٥ %١٢٫٥ ٣٫٥ %٢٣٫٥- %٤٫٥- %٤١٫٢
       

 إدیفيكار %٧٫٥ %١١٫٨ ٤٫٢ %١٤٫١ %٣٫٠ %٣٩٫٩
       

 برومبرسا %١٢٫٥ %١١٫٩ ٣٫٨ %٤٫٠ %٠٫٨ %٤٧٫٠

 


