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  الملخص 
شفاف التسعير ال"صبح يل" شفافالتسعير ال"الحملة الذكية لحماية العمالء مبدأ  ت، عدل٢٠٠٩في ديسمبر 

تؤكد ." للعمالء ومستدامة للمؤسسات الماليةمعقولة كون أن األسعار يجب أن ت" علىينص المبدأ ." ولئمسالو
في تقديم القروض الصغيرة  الموجودسعار جيد للعمالء، مع السماح للواقع العملي األھذه الصيغة أن انخفاض 

 االعتراف بأن ول معئالحملة أھمية التسعير المستؤكد تعديل المبدأ، ب. منخفضة القيمةحسابات التوفير و
  .ھاواضحة لتحديدأو معايير وفر توجيھات الوضع الحالي للممارسة ال ي

تدرس مجموعة كاملة من النھج لتسعير  لتيا ،ھذه الورقة أعدت الحملةاتجاه توجيه أوضح، بمن أجل التحرك 
القصوى ألسعار ائد على حقوق المساھمين والحدود والعقيود الى تشجيع المنافسة، ب بدءاول، ئالقروض المس

مؤسسة تناقش ھذه النھج في سياق منحنيات التكلفة التي وضعتھا . الشفافية النسبيةالى  ووصوالالفائدة 
Microfinance Transparency ،بين المشتركة شروط والمعلومات مفصلة عن التسعير  توضحالتي و

 Microfinanceبيانات من  الستفادةمن بين أھم الرسائل . ٢البلدفي ) المشاركة(جميع الجھات المقرضة 
Transparency:  

 على حكم المن المنطقي . تختلف اختالفا كبيرا من بلد إلى آخر هالتسعير وھياكل التكلفة التي تحدد
  .امنافسيھ مقابلو االمؤسسات في بلدھ

  ديد تح ضد يقدم حجةھذا . أعلى، وأحيانا أعلى بكثيرائدة ورسوما فأسعار القروض الصغيرة تتطلب
 ،صعب خدمةالعمالء األحاول الوصول إلى التي ت، والتي تعاقب المؤسسات االسعار أو معدل الفائدة

  .مثل الفقراء
  توفير  )،أكثر تكلفة(المناطق الريفية حساب عوامل مثل الوصول إلى  افردي نمقدميالتحليل لينبغي

كل ھذه العوامل تساھم في تحديد ما إذا كان . أو عدم الكفاءة ،، األرباح العاليةالخدمات غير المالية
  .والئالتسعير النھائي مس

تقييم الأدوات التقييم التي وضعتھا الحملة الذكية نھج الشفافية النسبية، كما ھو موضح في دليل ستخدم ت
دليل تقييمات " نتحت عنوا حملةالموقع  والمتوفر عبر" ما وراء القوانين"مشروع  ي صممهالميداني الذ

 النھجان ماثليتبينما . Microfinance Transparency الذي تستخدمه النھج نفس ھذا " .عميلالحماية 
ماثلة التي تقدمھا مؤسسات مقارنة المنتجات المبو م التسعير في السياق القطريقيي ھماأن كالحيث ، انظري
  .جوانب مختلفة من التحدي انعالجياال انھما ، متعددة

الحملة الذكية استمرار التركيز على الشفافية النسبية على تؤيد لحالة الراھنة لھذه الممارسة، اء على تحليل ابن
تحليل البيانات والمناقشات، ويؤمل أن بواسطة لتسعير لھذا العمل الجاري فھم الصناعة عمق سي. مستوى البلد

يمكن أن تخدم الشفافية النسبية للضغط  ،نفسهفي الوقت . عامةوضع مبادئ توجيھية  الىنھاية الفي  نصل
  .خاصةھم الالبيانات لتطبيق معايير ونستخدميول، ألن المراقبين سوف المسئر يسعللت ؤسساتعلى الم

                                                            
٢  Microfinance Transparency  لكل بلد(تجمع وتنشر معلومات التسعير من مؤسسات التمويل الصغير  ٢٠٠٨منظمة غير ربحية تأسست عام(.  
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 Microfinance، ال سيماينخرآبالتنسيق مع العبين  أدواتدعم أو /الحملة لتطوير وخطط ت
Transparencyمن المھم أيضا أن ، في المدى الطويل. ى األشھر المقبلة، لتعزيز الشفافية النسبية على مد

 ينبغي. معرفة المزيد عن القدرة على تحمل التكاليف من خالل دراسة العمالء ضمن أولوياتھاصناعة الجعل ت
  .تثقيف المستثمرين، العمالء، والمنظمين حول العوامل التي تسھم في تحقيق االستدامة أيضا

  حماية العميل واألسعار
لفتت  قضيةفي اآلونة األخيرة  أصبحول في مجال التمويل األصغر ئمسالتسعير الالتحدي المتمثل في تحديد 

طاع يدور القب المحيطة ھالةاللحفاظ على جھاد لان ال" :مكفاركواركتب نيل  ؛انتباه صحيفة نيويورك تايمز
ة رتفعمحاالت أسعار فائدة  المقالة تصف ".وما يشكل االستغالل ينمقبولالسؤال مدى الفائدة والربح حول 

  .٣الحقيقيةمعدالت ن الع ينن غافلوالخدمات والمستثمر واالعمالء ومقدمبدا لفقراء للغاية، حيث ا تفرض على

 ةكلفتمن الواضح أن . لصناعة التمويل األصغر التعامل معه ھام وينبغي المقالةه تالسؤال الذي طرح
مليون دوالر، وبالتالي  أعلى من اعطاء قرض واحد قدره ھالكل مندوالر  ١٠٠غير بمبلغ ض صقر 10,000

أدى إلى مجموعة محيرة من تقنيات  ھذا ولكن. أن تكون أعلى يجبفإن األسعار على القروض الصغيرة 
 ھياكل التسعير مزجعند . تجعل من الصعب تحديد السعر الحقيقي للحصول على قرض توتسعيراالتسعير 
الذي يحتاج إلى ( الفقيرو)  إلقراضل أموااليملك الذي (يزان القوة بين مقدم القرض مع اختالل م المحيرة

ظروف تحصل على ) ،الحصول على التمويل من أجل كسب ما يكفي من المال لتوفير الغذاء والمأوى ألسرته
  .استغالل الفقراءمن عديمي الضمير  نقدميتمكن الم

صغر والتركيز على تحسين تمويل االالحملة الذكية لمساعدة صناعة ال فيمبادئ حماية العمالء تسعى 
ول المسئتسعير الالحملة الذكية ثاني المبادئ الستة لتشمل  ت، عدل٢٠١٠في فبراير . خدماتھا للعمالء الفقراء

  :على )بخط عريض ةفاضالمتظھر العبارات (مبدأ اآلن ال ينص. باعتباره جزءا رئيسيا من حماية العميل

أقساط  ،فوائدالبما في ذلك (المنتجات المالية شروط تسعير ويجب أن يكون : والمسئولشفاف الر يسعتال
التسعير المسئول يعني أن . لعمالءا هفھميبشكل  وموضحةشفافة ) التأمين، جميع الرسوم، وغيرھا

  .اليةالتسعير والشروط توضع بطريقة تجعلھا معقولة األسعار للعمالء ومستدامة للمؤسسات الم

على مدى عدة أشھر والتي وافقت فرقة مبادئ الحملة الذكية  عقدتھا جاء ھذا التعديل انطالقا من مناقشات
  .الحملة رعاةقبلھا وعليھا اللجنة التوجيھية للحملة 

جني يعني أن تمعقولة للعمالء السعار األ ".تنمية المستدامةال"و " معقول" جميعا فھمنا الذاتي لمفھوميلدينا 
عني أن اإليرادات تستدامة للمؤسسات اال. لھاعمالء فائدة صافية من الخدمة حتى بعد دفع التكلفة الكاملة ال

ليس من السھل . على مدى فترة طويلة من الزمن) يجب أن تدر أرباحا أي(المؤسسة  سيولةكافية للحفاظ على 
المناقشة كما سيتظھر ستدامة، و االأ ولمقبعلى اإلطالقلتقديم توجيھات محددة حول ما ھو مقبول وما ھو غير 

 اآلنحتى  تنشئل يدل على أن صناعة التمويل األصغر لم ئوالمستسعير الاستعراضنا لحالة ممارسة . ةلياالت

                                                            
  ٢٠١٠أبريل  ١٣نيويورك تايمز، " البنوك تحقق أرباحا كبيرة من القروض الصغيرة،"نيل مكفاركوار،   ٣
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مالية، رغم أنھا حققت الكثير من التقدم في ھذا المؤسسة لوسيلة لتحديد سعر في متناول العميل ومستدام ل
  .يلة الماضيةاالتجاه خالل السنوات القل

صف األساليب الحالية التي تم طرحھا من قبل تول، ئالمسلتقييم التسعير ھذه الورقة حالة الممارسة تستعرض 
عطي ت اكما انھ. ستعرض بعض األساليب المستخدمة أو التي نظرت فيھا الحملة الذكيةتمختلف المراقبين، و

مفھوم التسعير  عدم وضوحعن سبب  نعرض خلفيةلكن أوال، . توصيات لتحسين حالة الممارسة في المستقبل
  .ينبغيلقروض الصغيرة كما لول ئالمس

  تأجير األموال
في المجتمع المالي على أنه ينبغي وضع شروط  األفرادوافق معظم ي. ول جدال قليالئسالمتسعير اليثير مفھوم 

التحدي في االنتقال من  يكمن. للمؤسسات المالية اللعمالء ومستدام عقوالتجعل السعر مة التسعير بطريق
صغر تلبي معيار كيف يمكننا تحديد ما إذا كانت األسعار التي يتقاضاھا مزود التمويل اال. المفھوم إلى التطبيق

  ول؟ئالتسعير المس

ن كثب على كيفية تسعير عنحن بحاجة الى ان ننظر  ،ولئمسالتسعير اللفھم بعض التحديات الكامنة في تقييم 
ھذه المعدالت . أسعار فائدةكأسعار الحسابات تستعمل  ،بالنسبة لمعظم القروض والمدخرات. الخدمات المالية

وحدة معينة من مدخرة لالأو  ةقترضماللكل وحدة من العملة  لنا أو تدفع ھادفعنتعطينا النسبة المئوية التي س
  .الوقت

شخص مال جر أستت ، فكأنماعند الحصول على قرض. تشبه الخدمات المالية تأجير العقارات ،الطريقة ھذهب
عند . االستئجارآخر لفترة معينة من الزمن وتوافق على أن تدفع لھم على أساس كمية المال  وطول وقت 

ھذا ما يجعل . به هوافق على دفع مبلغ محدد لك لفترة تمتعيشخص آخر ول كجر مالؤت االدخار، فكأنما
المقارنة بين المنتجات المالية من خالل أسعار الفائدة مشابھة إليجارات العقارات حسب السعر للقدم المربع 

  ).أو المتر(الواحد 

شمل ، وھذه تاالستئجارعدة عوامل على تكاليف توفير العقارات وبالتالي أسعار تؤثر العقارات، قطاع في 
موقع العقار، ) ، الضرائب، الخالصيانة ،التمويل ،تكلفة شراء العقار(المبنى  التكاليف التي تكبدھا صاحب

على تكلفة استئجار عوامل مماثلة تؤثر . تأجيرال فترةو ھا،، المساحة التي ترغب في استئجارالخدمات
 ،لمعدومةتكاليف التشغيل، الديون ا ،تكلفة رأس المال(، بما في ذلك التكاليف التي يتكبدھا المقرض األموال

المبلغ ) ،مثل التدريب أو التأمين(قرب الخدمة للعمالء، الخدمات اإلضافية التي يمكن توفيرھا ) ،والضرائب
  .العقد ومدة ،قرضالم

  

كما . لمالل ولئر المسيسعالتشقة يساعد على تفسير بعض التحديات في تقييم باستئجار المال استئجار مقارنة 
ثمن المال حسب البلد والمواقع داخل ختلف ي كذلك، حسب الموقعتكاليف لكل قدم مربع من العقارات ال تتباين
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حجم الوحدة وطول فترة بتدني ، أحيانا بشكل كبير جدا، السعر لكل قدم مربع من العقارات يرتفعمثلما . بلد ما
  .ع تأجير الماليحصل أيضا ماإليجار، ھذا 

  

  

  ١الشكل       
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   ٤منحنيات التكلفة والسعر
تقديم قرض  ةتكلفف ،ن تكاليف تقديم االئتمان مسطحة نسبياأ"طويل منذ زمن  غر صصناعة التمويل االرأت 
 ".أسعار القروض الصغيرة أعلىيجب أن تكون  ،كلذل. دوالر 1,000قيمته قرض  مماثلة لتقديم$ ١٠٠بقيمة 

اال . ، مع انحدار تدريجيةاألسعار خطي  أنطوالم نافترضا. بعدتحقق تاآلثار الكاملة لھذا لم  مع ذلك، فإن
 تكاليف التشغيل منحنى مماثالتتبع . نحدارشديد االمنحنى االسعار لكل دوالر مقرض تبع ت، كما سنرى، أنه

  .بشكل ملحوظ

يظھر المبالغ النقدية  "ص"، في حين أن محور زيادة أحجام القروض "س"محور يبين ، ١في الشكل 
 القرضتكاليف تقرب —مسطحة جداتكاليف  ١الخط األزرق في الشكل يبين . لإليرادات والمصروفات

الخط األحمر مقدار يظھر . الدخل مع حجم القرضمع ذلك، يتناسب . قرض أكبر بكثيرتكاليف  الصغير من
 اددزيقرض صغير جدا دخال قليال، لكن الدخل يدر . ٣٠%الفائدة الدخل بالنسبة لحجم القرض إذا كان معدل 

، القرضالدخل المتأتي من القرض تكاليف تقديم يلبي قرض معين،  حجمل. تناسب مع حجم القرضي بشكل
، في حين أن اتعادل أرباحالمبلغ األكبر من قروض التولد بسعر معين، . المؤسسة إلى نقطة التعادلتصل و

عليھا المال،  خسرتقديم قروض صغيرة دون أن تكي يتسنى لمؤسسة ل. الخسارة تؤدي الى القروض الصغيرة
ارتفع الثمن  القرضحجم متوسط كلما انخفض ستمر العملية، وت. ٤٠%إلى  ، مثالترفع سعر تلك القروض أن

  .المطلوب للوصول إلى نقطة التعادل

حجم نقطة تمثل متوسط  كل. مؤسسة في الفلبين ٤٨بيانات عن  ٢تطابق النظرية الواقع؟ يبين الشكل  ھل
—أكبر اتقدم قروضالمؤسسات التي . منتجات األصغرلل) أو السعر المتوسط(فظة حمعائد الالقروض و

روضا التي تقدم قمؤسسات ال. ٢٠%من  تقرب محفظة منخفضة عائداتلديھا —دوالر 2,000 حوالي
. ٦٠%- ٤٠%أعلى من ذلك بكثير، في حدود  عائد محفظة لديھا ،عشر المبلغ أو—دوالر ٢٠٠—أصغر
بين ارتفاع األسعار التي تتقاضاھا يمنحنى عالقة متميز  ٤٨ال البيانات من مؤسسات التمويل األصغر تنشئ 

  .صغيرة اقروضالتي تقدم مؤسسات التمويل األصغر 

. انفسھ ٤٨ال جدا لنسب التكاليف التشغيلية لمؤسسات التمويل األصغر  مماثال منحنى ٣يبين الشكل  بالمثل،
البالغ التشغيل تكاليف تحقق مؤشر الصناعة من نسبة $ 2,000 حجمھا متوسط اقروضالمؤسسات التي تقدم 

توظف . بكثيرأعلى تكاليف تشغيل لديھا صغر بكثير أ اتقدم قروض التي مؤسسات التمويل األصغر. ٥1%
أساليب لخفض تكاليفھا للقرض الواحد، مثل اإلقراض الجماعي، ولكن ھذه النسبة ال تزال ھذه المؤسسات 

، يمكن لمؤسسات التمويل مثال. جدا منخفض—القرض حجم—في المعادلةالمشترك مرتفعة ألن القاسم 
إذا . ٢٠%بنسبة  دوالر لمدة عام وتحقيق تكاليف تشغيل 1,000بقيمة دارة قرض إل$ ٢٠٠تنفق أن األصغر 
 .١٠٠% تصل الىتكاليف التشغيل  فإن ،دوالر ٢٠٠ قيمتهدارة قرض إل$ ٢٠٠أصغر  مؤسسة تمويل أنفقت

  .٥٠%نسبة بتكلفة تشغيلية ة جيالنتال تزال —دوالر ١٠٠ إلى—إلى النصفخفض مصاريف التشغيل 

                                                            
 www.mftransparency.orgلمزيد من المعلومات انظر . منحنيات السعر والتكلفة Microfinance Transparencyصممت   ٤
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تكاليف التشغيل لمؤسسات التمويل األصغر التي متوسط  عطاءال MIXبيانات من  ١الجدول يستخدم 
 العمالء يخدمونخدم طائفة واسعة من العمالء، وأولئك الذين المؤسسات التي ت، فقراءعمالء تستھدف 
أقل التكاليف لتقديم  لديھم العمالء مع أدنىفي حين أن أولئك الذين يعملون . والشركات الصغيرة الراقون

. ٥التي تتكبدھا المؤسسات التي تخدم العمالء االكثر رقياقرب من ضعف تلك تكلفة التشغيل ت القروض، اال أن
حاجة إلى فرض أسعار مرتفعة بما يكفي لدعم عملياتھا، بالنتيجة النھائية ھي أن مقدمي التمويل األصغر 

إذا . أكبر اقروض تقدمالتي أكثر بكثير من تلك تقاضي اسعار لك التي تقدم قروضا صغيرة جدا تحتاج إلى وت
نسبة الفائدة  تفقر ارتفعأالشخص  ه كلما كانھذا يعني أنفإن أصغر القروض،  ونطلبيفقرا  األفرادكان أكثر 

يبدو ھذا غير  ،حتى اآلن. لتكون قادرة على تغطية تكاليفھاتقاضيھا التي ستضطر مؤسسات التمويل األصغر 
  .من المراقبين في نظر الكثيرمنصف للفقراء 

 نم قريبةسياسية إلبقاء أسعارھا  اوضغوط فرض أسعار عالية لتغطية تكاليفھاعندما تواجه الحاجة إلى 
بدال من معدالت أسعار فائدة شھرية ثابتة لعديد من مؤسسات التمويل األصغر ا ، تفرضالمصارف التجارية

  .٦سنوية

 ٣الشكل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
٥  MIX ٢٠٠٩، ربيع ١٨، نشرة األعمال المصرفية الصغيرة، العدد.  
سوف تعالج . ناتمشيا مع مبدأ حماية العميل الخاص بالشفافية، تتطلب وسيلة إبالغ التسعير والشروط للعمالء مناقشة أكثر تفصيال مما يمكن شرحه ھ  ٦

  .الحملة الذكية ھذا الجانب من شفافية التسعير في وثائق أخرى
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  ول ئمسالتسعير ال نھج لتحديد
الحكومات  وضعت. لمقرضين الجشعينعمالء من الفقراء واألسعار مربكة يوفر مجاال لفيه الالذي السوق 

ر، اسعاال رافعيوأصحاب المصلحة اآلخرين في الصناعة مجموعة متنوعة من األساليب لحماية العمالء من 
ھنا ھي في المقام األول سبل  الموضحةبعض المقاربات . عرض سريع كمھا. ولكل منھا نقاط قوة وضعف

 حدوديركز البعض اآلخر على تحديد كيفية قياس أو تحديد . وليةسئلتوصل إلى أسعار ضمن حدود المل
  .األمرين معايحقق ساليب األبعض . ولالمسئلتسعير ا

الخدمات  عمالء لحمايةسعر الفائدة كوسيلة لمن أشكال الرقابة  دولة نامية وانتقالية شكال ٣٠وضعت أكثر من 
  .لمقترضا منمؤسسة مالية  الذي تتقاضاه لمبلغ األقصىل اھذه الضوابط سقفتضع  .المالية من االستغالل

طبق نفس المعايير على جميع تفھم وال ةسھلفھي  ،الفائدة ھو بساطتھا ة لتحديد سقففضيلة األساسيال
  .المؤسسات المالية

  ١الجدول 

نسبة التكاليف   متوسط الرصيد  
 التشغيلية

نسبة حساب 
  خسائر القروض

تكلفة القرض 
  بالدوالر

  ٥٤  ١.٣ ٢٥.٣ ١٦٤ االدنى
  ١٤٥  ١.٤ ١٦.٣ ٩٣٧  الواسع
  ٢٢٢  ٠.٩  ١٣.٧  ٢١٠٩  االرقى

  ٣٧٤  ١.٠  ١٤.١  ٢٢٣و٢  المشاريع الصغيرة
  

  ٤الشكل 
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الحدود القصوى تطبق . احد أكبر نقاط الضعف في ھذا النھجمن ناحية أخرى، فإن ھذه البساطة ھي أيضا 
حجم العمالء، نوع  ،موقعالألسعار الفائدة نفس المعايير على جميع المؤسسات المالية، بغض النظر عن 

الصغيرة القروض جعل تھم بالفقراء أكثر من مساعد وايضربأن المطاف بھم  يھتني. ، أو مدة القرضالقرض
لمنحنى لفھم ھذا ھو أن ننظر إلى الرسم البياني طرق الاحد . مؤسسات المالية غير جذابةلمن اقصيرة األجل 

سعر الفائدة ل حدا أقصىتخيل ماذا سيحدث لو أن الحكومة وضعت . ٤لمحفظة في الفلبين في الشكل اعائد 
قروضا  ونقدمي نيجميع مقدمي الخدمات الذ) .يمثله الخط األحمر في الرسم البياني(في ھذا البلد  ٣٥% يبلغ

قروض أكبر من أجل كسب ما يكفي بإعطاء  أبدتن تخرج من العمل أو ألدوالر تحتاج إما  ٥٠٠أقل من 
أكثر تقاضي على  ةزال قادرال ت$ 2,000في الوقت نفسه، فإن تلك التي تقدم قروضا فوق . لتغطية تكاليفھا

  .سعر الفائدةھم والبقاء ضمن سقف ومنافس الفائدة التي يتقاضاھا من ضعف

ع حدود قصوى ألسعار م ةمكنأن اآلثار السلبية التالية مبلدان نامية متقدمة ودراسات أجريت في بلدان تقترح 
  :ضانخفشديدة االالفائدة 

 م خدمات مالية أقلالفقراء لديھ.  
  غير مرخصة أو غير مشروعة لتلبية احتياجاتھم الماليةلمقدمي خدمات مالية الفقراء يلجأ.  
  تكاليف أعلىالالمناطق الريفية حيث من الخدمات المالية  وامقدميخرج.  
  معدالت النمو في المؤسسات التي تخدم العمالء األكثر فقراتنخفض.  
  ٧على النظام بإضافة رسوم اخرى حايلتلل ن سبالحيث يجد المقرضواألسعار  شفافيةتنخفض.  

ول تأخذ في االعتبار االختالفات في التكاليف بين ئتسعير المسالثمة طريقة أخرى لتقييم  :حدود الھامش
لفرق بين التكاليف األساسية التي تتكبدھا المؤسسات المالية والمبلغ الذي يمكن أن ل حد أعلى وھي ن،مقدميال

الھامش على أساس الفرق  حداقترح الحائز على جائزة نوبل محمد يونس نسخة من . لمقترضينتتقاضاه من ا
منطقة : يونس ثالث فئاتيقترح . التي تتقاضاھامؤسسة التمويل األصغر والفائدة ل اضاالقر بين تكلفة

 تكاليف منأو أقل  ١٠% تبلغفائدة أسعار  التي تتقاضى" على الفقرالتي تركز المؤسسات "خضراء يسميھا 
 االقراض؛ من تكاليف ١٥%و  ١٠%ما بين  ىتقاضت التيالمؤسسات تشمل  ،؛ منطقة صفراءاالقراض

  .٨تمويلالأو أكثر فوق تكلفة  ١٥%ى أعضاؤھا يتقاض اءحمرمنطقة و

شخص فقط إلى معرفة رقمين من أجل تحديد مدى معقولية اليحتاج . البساطةبھذا األسلوب ميز يت مرة أخرى،
جعل من الصعب جدا تطبيق ت، ھذه البساطة ولكن مرة أخرى. ةوسعر الفائد ،للمؤسسةالتمويل تكلفة  ،السعر
مؤسسات  من ٧٥%أن  MIX تھاراسة أجروجدت د. طائفة واسعة من المواقع والظروف علىعيار ھذا الم

في نھاية  تقعسصغيرة الض والقرفي المنطقة الحمراء، وأن معظم المنظمات غير الحكومية ذات  تقعالتمويل 
ار االختالفات في تكاليف لك ھو أن الصيغة ال تأخذ في االعتبلذالسبب الرئيسي . المطاف في ھذه المنطقة

                                                            
  .٨٥- ٨٤) ٢٠٠٦المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء، : واشنطن(بريجيت ھيلمز، الوصول للجميع   ٧
  .٩٦) ٢٠٠٧ نيويورك، العامة، الشئون دائرة( الفقر من خال عالم إيجاد يونس، محمد  ٨
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في صيغة  ١٥% الھامش المؤسسات تتجاوز تكاليف التشغيل لتلك متوسط  ،في كثير من البلدانو، التشغيل
  .٩يونس

نظر وھي اال ن ،ولئھناك طريقة أخرى للنظر في التسعير المس: العائد على حقوق المساھمينسياسات 
 .متخدمھ نيذمفرطة من الفقراء ال اأرباح ىلقتؤسسة المالية تما إذا كانت الم بل الىاألسعار،  الىمباشرة 

أرباح عالية جدا، يمكن تقديم نفس الخدمة بأسعار معقولة دون ب يتسببنظرية ھو أنه إذا كان ھيكل التسعير ال
  .االستدامة المؤسسية تھديد

 حقوق المساھمينالعديد من المؤسسات التي تخدم المشروعات الصغيرة ومتناھية الصغر العائد على  اعتمدت
، يأملون إدارة التوتر بين حقوق المساھمينعائد على  ھدف بتحديد. ولئلتمويل المسباكأداة لتنفيذ التزامھا 

عائد على حقوق ھدف  ProCreditعلى سبيل المثال، وضعت مجموعة . ربحية المؤسسة ورسالتھا
، ٢٥%ھدف عائد على حقوق المساھمين بنسبة  اھديل في الھند Equitas مؤسسة. ١٥١٠% يبلغالمساھمين 

ما يمكن مفاسوديفان، أعلى من السائد في القطاع المالي الھندي، ولكن أقل المؤسسة مدير لوالتي، وفقا 
حول ھذا  اشبكة سيب حوارا مع أعضائھبدأت ھذه المؤسسات وغيرھا كأمثلة،  باستعمال. ١١للمؤسسة ربحه

 .البديل

  ٢الجدول 

عدد   
  العمالء

رصيد 
القرض 
  للمقترض

عائد 
  المحفظة

تكاليف 
التشغيل 
  للمحفظة

التكاليف 
لكل 
  مقترض

عدد 
العمالء 

لكل 
  موظف

العائد على 
حقوق 
  المساھمين

  %13.64  123  100  %48.30 %66.53 12,276224 ١المؤسسة 
  %33.13  223  62  %25.84 %51.00 263 49,308 ٢المؤسسة 

  

  :العديد من المزايا لهول ئمسالتسعير الكنھج للنظر في  العائد على حقوق المساھميناستخدام أھداف 

  األصغر تأثير القضاء على لدى مؤسسات التمويل سيجاب على أسعار الفائدة اجرتھا دراسة تحلل
في المئين العليا "أنه  ت الدراسة علىنص. الفائدةجميع األرباح لتقييم مدى حساسية تغيرات أسعار 

أسعار الفائدة بمقدار  خفضيمكن ... ،٥%وخصوصا أعلى ] الرابحة مؤسسات التمويل األصغرمن [

                                                            
) ٢٠١٠( ٤ رقم MIX بيانات موجز" الصغيرة القروض فائدة اسعار تحليل" غونزاليس، أدريان  ٩
)http://www.themix.org/publications/analyzing-microcredit-interest-rates-review-methodology-proposed-

mohammed-yunus(  
 صناديق" في" االصغرة، التمويل في والخاص العام القطاعين بين الناجحة الشراكة: أوروبا شرق جنوب في ProCredit بنوك" ھينينج، بيتر  ١٠

. د. وج ماير ماتاوس إنغريد" الفقر، من والحد االقتصادي النمو تحقيق أجل من الخاصة األموال رءوس من االستفادة: األصغر التمويل في االستثمار
  .٢٠٠٧ سبرينغر، ، محرران ، بشكه فون
  .٢٠١٠ أبريل، ١٣- ١٢ المسئول، التمويل حول سيجاب مؤتمر في ،Equitas مؤسس ناراسيمھان، فاسوديفان من تعليق  ١١
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حد من األرباح لن يكون له تأثير يذكر على الأن  الدراسة زعمت، نفسهي الوقت ف" .١٢الثلثين تقريبا
  .الفائدة المعتدلة الجزء األكبر من المؤسسات ذات أسعار

 ةمقاس(تكاليف التشغيل وتكلفة األموال بين البلدان وداخل البلدان باستخدام الربحية  بينالفروق  بررت 
يمكن للمؤسسة المالية التي تخدم العمالء  ،بھذه الطريقة. قياسك) العائد على حقوق المساھمينب

العائد على حقوق المساھمين نفسه كمؤسسة  كسب) مع ارتفاع التكاليف وارتفاع معدل الفائدة(الفقراء 
زال ت الو) مع انخفاض التكاليف وانخفاض أسعار الفائدة(خدم عمالء أكبر من ذلك بكثير تمالية 

  .ةولئعتبر مست
 فھمالحساب ولبين أنواع مختلفة من المؤسسات المالية وبسيط نسبيا ل امقارن اعطي عددت.  
 يتفق مع بمستوى مؤسسات التمويل األصغر تعيين أھداف العائد على حقوق المساھمين يمكن ل

وس أموال إضافية لتغذية ءساعدھم على جذب ريتضمن ھدفا يھذا يمكن أن . رسالتھا المؤسسية
  .نموھا

  يمكن لمؤسسات التمويل األصغر إدارة ھدف العائد على حقوق المساھمين وضبط األسعار أو إضافة
 .إضافية من أجل البقاء ضمن ھذا الھدف خدمات

 ٥الشكل 

 

كفاءة المؤسسات عدم أوال، يمكن أن يحجب . ولالمسئتسعير القيود كأداة لقياس  على ھذا النھج ينطوي أيضا
 ينھذه بيانات فعلية لمؤسست( ٢التمويل األصغر في الجدول  يمؤسستالى على سبيل المثال، أنظر، . المالية

                                                            
 سيجاب،" الصغرى القروض فائدة أسعار بارتفاع الفقراء يستغل ھل: الجدد المقرضون: "نارين وسوشما غونزاليز، أدريان روزنبرغ، ريتشارد  ١٢

  /http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.5302 ٢٠٠٩ ،١٥ عرضية ورقة
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مؤسسة . ة كبيرةيعاجممنھجية إقراض قروض للفقراء جدا باستخدام ال انمتقد ينمؤسستال تاكل) .في نفس البلد
ھل . ٣٣%كسب ت ٢ ةمؤسسال، في حين أن ١٤% يبلغعائد على حقوق المساھمين لديھا  ١التمويل األصغر 

عائد إلى استنادا . ؟ ليس بالضرورة٢ أسعار المؤسسةولية من ئأكثر مس ١ المؤسسةھذا أن أسعار يعني 
) .٥١%( ٢ ةمؤسسالمن ) ٦٦%(في المتوسط عمالئھا من أكثر  تتقاضى ١مؤسسة ال أن، يبدو المحفظة

 ٣٣% يبلغعمالئھا وكسب عائد على حقوق المساھمين من أسعار فائدة أقل تقاضي قادرة على  ٢ ةمؤسسال
 ٤٨%مقابل  ٢٦% يبلغصاريف تشغيل م لديھا معدل(وسع مكنھا من أن تصبح أكثر كفاءة األ ھانطاقألن 
  ).١١٣ ةمؤسسلل

  :في ھذا النھجأخرى ضعف نقاط 

  يمكن لمؤسسات التمويل األصغر التي تضع حدا أعلى على العائد على حقوق المساھمين تثبيط
  .المستثمرين التجاريين عن االستثمار فيه

 بعض الحاالت، تستخدم  في. ال يفرق الحد في كيفية استخدام مؤسسات التمويل األصغر لألرباح
االتحادات االئتمانية . أرباح أكبر لتوفير فوائد إضافية للعمالء الحاليين أو الجدد وال تظھر في النفقات

معظم مؤسسات التمويل األصغر . وغيرھا من المؤسسات المملوكة للعميل تسلم أرباحھا لعمالئھا
  .عدد الزبائن الذين يمكن أن تخدمھمتحتفظ ببعض، معظم، أو جميع أرباحھا وتستخدمھا لزيادة 

  ال ينطبق ھذا النھج على البنوك التجارية الكبيرة التي تخدم العديد من القطاعات المختلفة خارج
 .التمويل األصغر

دعو بدال من ذلك للحصول يتجنب وضع سقوف أو حدود، ويول ئر المسيسعلتنھج آخر ل :الشفافية النسبية
التمويل األصغر في البلد، وذلك باستخدام طريقة شائعة لتحديد  نتجاتميع مجلسعار الل ةعلى قائمة عام

كل بلد لجمع  التي تزور ،MicroFinance Transparencyھذا األسلوب مؤسسة في  الرائد. السعر
حسب معدل النسبة السنوية ومعدل تالمعروض في البلد، ) وأحيانا ادخار(البيانات عن كل منتج قرض صغير 

أخذ ت. المعلومات على موقعھا على شبكة االنترنت تنشرومن ثم  ،لفعلي على ھذه المنتجاتالفائدة ا
MicroFinance Transparency  بعين االعتبار تأثير حجم القروض على تكاليف التشغيل من خالل

 كمعدل فائدة سنوي أومعبرا عنه (تكلفته حسب عرض أسعار على الرسم البياني الذي يصور كل منتج قرض 
مثل ت. في البوسنة والھرسك ىقروض الصغرالسوق  ٥يبين الشكل . حجم القرضومتوسط ) معدل فائدة فعلي

األلوان أنواعا مختلفة من الكيانات تمثل . كل منتجلالعمالء  حجم الدوائر يمثل عدد. كل دائرة منتج قرض
  ).١٤وغيرھا ية،ربح ةخاصشركات  ،منظمات غير حكومية(القانونية التي تقدم قروضا 

ھذا الرسم البياني منحنى سعر السوق، ويجعل من السھل أن نرى المنتجات التي تحمل أسعار قروض ينتج 
 ،التعليم(القرض  اھدافالرسم البياني بين ال يميز . السوق لتلك األحجام من المنتجاتأعلى بكثير من متوسط 

                                                            
١٣  MIX ،التمويل االصغر في البيرو"، ملف دولة".  

 http://www.mixmarket.org/mfi/country/Peru/calcula-
tion_usd.average_balance_borrower%2Ccalculation_usd.cost_per_borrower%2Cbalance_sheet_usd.gross_loan_port
folio%2Cproducts_and_clients.total_borrowers%2Ccalculation_usd.operating_expense_loan_portfolio%2Ccalculati

on_usd.return_on_equity%2Ccalculation_usd.yield_on_gross_portfolio_nominal/2008/.  
  ./http://mftransparency.org/data/countries/ba/dataانظر   ١٤
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المعلومات متوفرة في وصف تفصيلي لكل منتج  ولكن تلك) ،اإلسكان، األعمال التجارية، االستھالك، الخ
  .قرض، فضال عن مجموعة من شروط القرض ونسبة القروض المقدمة في المناطق الحضرية والريفية

أم ال، ولكن  والئمعين مسقرض منتج لبشأن ما إذا كان السعر  MicroFinance Transparencyقرر لم ت
  .الخاصة متقييماتھ اجراءسھل على المنظمين والمستثمرين تعلى موقعھا  ھاعرضتولدھا وتالبيانات التي 

  :عدة طرق، منھابول ئمسالتسعير القضية تقييم  MicroFinance Transparencyأداة تحسن 

  ض ولمقارنة منتجات القر) معدل فائدة سنوي أو معدل فائدة فعلي(استخدام تعريف موحد للسعر
  .في عدد واحد ةرسوم المرافقالوتقاضي الفائدة المختلفة ل يضع كل األساليب

  المنتجات مزج تالتي قد  المتوسطات كعائد المحفظةبدال من قروض، توفير معلومات عن كل منتج
  .منخفضة التكلفةوالتكلفة عالية 

  صغيرة  اقروضال تعاقب المؤسسات التي تقدم معلومات متباينة حسب حجم القرض، بحيث العرض
  .أكثر تكلفة

 بينما سھلة ما يجعل المقارنات ض لبلد واحد في وقت واحد، وقرالمعلومات عن جميع منتجات  جمع
بأمان اإلبالغ عن البيانات الخاصة  ھايشعربأن ساعد مؤسسات التمويل األصغر نفسه يفي الوقت 

  .بھم

تؤدي إلى ضغط نزولي على أسعار أن  MicroFinance Transparencyھا انشأتللبيانات التي  يمكن
  :ما بالطرق التاليةالفائدة في بلد 

  مقارنتھا مع النظر الى معدالت فائدتھا السنوية وقادرة على مؤسسات التمويل األصغر سوف تكون
أعلى بكثير من منحنى السوق للحد من يتقاضون فوائد الذين بھذا  يؤديقد . اآلخرين في السوق

  .مارتفاع أسعارھ
 أعلى بكثير من السوق لقرض  افرض أسعارتي تال مؤسساتعلى تحديد ال ينقادرالمنظمون  كونسي

  .والضغط عليھم لخفض االسعار معين
 ھذه الحقيقة إلى العمالء  ان تنشرقل من أسعار السوق يمكن للمؤسسة المالية التي تتقاضى اسعارا أ

  .اسعارھا بالمؤسسات االخرى الى خفضدى يؤالمحتملين، مما 

حتاج يو ازال جديديمفھوم ال الألن  بعضالنھج نفسه وال من، بعضھا ضعفنقاط على ھذا النھج ينطوي أيضا 
  :بعض نقاط الضعف. امامآثاره ت حققسع قبل أن تتوذ على نطاق ايإلى تنف

 كانت في وقت كتابة ھذا التقرير،. عملية جمع البيانات طويلة وكثيفة العمالة MicroFinance 
Transparency وقت طويل  يمرقد . موقعھا على االنترنت بيانات عن ثالث دول فقط على لديھا

  .قبل صدور بيانات من ھذا النوع لغالبية مؤسسات التمويل الصغير
 ث ، ولكن ال يزال علينا أن نرى ما إذا كانت البيانات تحدمعلومات جيدة لوقت جمعھابيانات الر توف

  .الزمنة على مر يقدقوتبقى بانتظام 
  عمالء التمويل األصغر الوصول إلى ھذه البيانات عند شراء الخدمات الماليةلن يستطيع.  
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  وجد فيھا يول في األسواق التي ئمسالتسعير الساعد كثيرا في تقييم يعرض البيانات المقارنة قد ال
 .مماثلة اأسعاريتقاضون قالئل  ونمقدم

. ول ھو تشجيع المنافسة بين مقدمي خدمات التمويل األصغرئمساللتسعير اع يشجتنھج آخر ل :تعزيز المنافسة
التمويل األصغر في  سوق. قلا اأسعارأو /وافضل بتكر منتجات ان تمع منافسة قوية، يمكن لقوى السوق 

في البالد  ةقليلال، احد مقدمي خدمات التمويل األصغر BancoSolتقاضت  ١٩٩٢في عام . جيد بوليفيا مثال
العديد من مقدمي التمويل  بعد انضماماليوم، في بيئة أكثر تنافسية . ٦٥%قدره  اسنوي معدال في ذلك الوقت،

، وھي مشابھة ٢٢%قدره  اسنوي ارسمتتقاضى المؤسسة ، عن االسعار الكشف وبعد الزام الجدداألصغر 
 صغرتمويل االالشعبية على المستوى العالمي، بازدياد . ١٥وناشرالمب قرناؤھاللمعدالت التي يتقاضاھا 

و  ٢٠٠٣بين سنويا  ٢.٣%أسعار الفائدة بمعدل انخفض متوسط  ،السوق ين الجددمقدميالل العديد من ودخو
٢٠٠٦١٦.  

يمكن أن توفر وسيلة فعالة ودائمة لتشجيع مقدمي . منحھم خياراتبالمنافسة العمالء مزيدا من السلطة تعطي 
تغرق أن تسناضجة التنافسية المع ذلك، يمكن لألسواق . ةوليئر والتصرف بمسيسعالتالخدمات المالية على 

باإلضافة إلى ذلك، في عصر االكتتابات وخيارات األسھم، يمكن أيضا أن تشجع قوى . طورتتلوقتا طويال 
طويلة األمد مع مستدامة عالقات بدال من السوق مقدمي الخدمات المالية لتعظيم األرباح على المدى القصير 

من (العمالء عدد مكثف إلى زيادة سريعة في الستكمال االأدى ، حيث دمؤخرا في الھنما حصل ھذا . العمالء
في حين أن نظرية السوق تشير الى ان المنافسة المتزايدة ) .٢٠٠٩مليونا عام  ١٥إلى  ٢٠٠٢مليون في عام 

من محفظة ال ئدعاارتفع متوسط . ؤدي إلى انخفاض في األسعار، كان العكس ھو الصحيحتأن  امن شأنھ
، وھي وكالة تصنيف تمويل أصغر ھندية، أن M-CRILتقترح . ٢٠٠٩عام  ٣١%إلى  ٢٠٠٢عام  ١٩%

بعض مؤسسات التمويل األصغر األكبر في البالد التي تسعى إلى زيادة األرباح من دفعھا  الزيادة في األسعار
  .١٧ھااسھم ةأجل تعزيز قيم

  "نما وراء القواني"النھج : التقييم الذكي
داء أل ةطوعي ات ميدانيةتقييمبالحملة الذكية تقوم كجزء من عملھا لتشجيع ممارسات حماية المستھلك، 

استنبطت اداة . ولالمسئلتسعير اھذا يشمل تقييم و العميل،مبادئ حماية ب فيما يتعلقمؤسسات التمويل األصغر 
ما وراء "من مشروع  ")حماية العميلدليل تقييم ممارسات "متوفرة عبر موقع الحملة تحت اسم ( التقييم

قارنھا مع مقدمي الخدمات األخرى تلسوق، وتبحث في عوامل عدة ول شامال انھج االداة ستخدمت ."١٨القوانين
  :الحملة بما يليم وتق، على وجه التحديد. التي تقدم منتجات مماثلة

                                                            
  .ھلمز وآخرون  ١٥
  http://wانظر   ١٦

ww.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.5302/.  
-http://www.m-cril.com/BackEnd/ModulesFiles/Publication/Mلتحليل التمويل االصغر،  M-CRILانظر   ١٧

CRILMicrofinanceAnalytics2009.pdf.  
" التقييم الذاتي لحماية العمالء لمؤسسات التمويل األصغر: االستبيان االولي. ١"انظر . للدليل الكامل" دليل: إجراء تقييمات العميل. ٥"انظر   ١٨

 لىاويمكن االطالع على األداتين اذھب . لالطالع على قائمة المؤشرات
http://www.smartcampaign.org/component/taxonomy/term/list/37/12.  



 
15 

 أي في بلد جمعت فيه (فرة تحسب معدل الفائدة السنوي لكل منتج قرض عندما تكون المعلومات المتو
MicoFinance Transparency ،ھذه البيانات أو عندما يطلب البنك المركزي المعلومات (

  .وتقارنھا مع معدالت الفائدة السنوية لمنتجات مماثلة من المنافسين
 تستخدم البيانات المنشورة لمقارنة نسبة المصاريف التشغيلية والربح العائد على محفظة األسھم من 

  .المؤسسات المالية مع مؤسسات أخرى في البالد
  تحلل البيانات األخرى حول الخدمات، العمالء، والمواقع لتحديد كيفية تأثير ھذه التكاليف األساسية

  .للمؤسسة

مقيم رأيه والمعرفة السياقية لتقييم مؤسسات التمويل األصغر على المؤشرات المع ھذه المعلومات، يستخدم 
العديد من األساليب  ةطبقمول من مجموعة متنوعة من الزوايا، المسئتسعير الھذه المؤشرات  درست. التالية

ستعرض تلنظر في المبادئ التوجيھية التالية ألنھا ل القضاة" عميلالإجراء تقييمات "يوجه . المذكورة أعاله
  :سياسات التسعير

 القطري السياق إطار في منافسة وتعتبر السوق، يحددھا مدعومة، ليست األسعار. 
  (*)والربحية الكفاءة معدالت مقارنة من يتبين كما المالية، المؤسسة فاعلية عدم ثمن الزبائن يدفع ال 

 .للمنافسين
 نفسه الشيء يفعل أن للزبون ويسمح والنمو، العمليات لدعم معقول عائد معدل على المؤسسة تحصل. 
 إضافة أو الفائدة أسعار خفض مثل للعمالء، القيمة لزيادة أرباحھا من جزءا المالية المؤسسة تستثمر 

 .والخدمات المنتجات تحسين أو
 سبيل على. مفرطة ليست العقوبات من وغيرھا الحساب إغالق رسوم أو المسبق الدفع عقوبات 

  .معقول غير نحو على الدين تراكم ولن آخر، مزود أو منتج إلى التغيير من العمالء تمنع لن المثال،

مؤسسة العلى سبيل المثال، إذا كانت . يمكن المحلل أخذ عوامل أخرى بعين االعتبار قبل اتخاذ الحكم النھائي
رتفاع االسعار، بينما المبررا ذلك تنمو بسرعة للوصول إلى المناطق المحرومة أو قطاعات السوق، قد يكون 

  .حكم المحلل أكثر صرامةيكون ، قد نللمدراء التنفيذييإذا كان يدفع تعويضات مرتفعة بشكل غير عادي 

له أن  االأخذ بعين االعتبار ظروف البلد وغيرھا من العوامل التي تؤثر على األسعار، يفي حين أن ھذا النھج 
  :، بما في ذلكالقيود ايضا بعض

 لم تحدد المعايير التي يبنى عليھا التقييم، بل تعتمد على حكم المقيم.  
 عائد لمقدمي التمويل األصغر األخر في البلد، يمكن استخدام  ظل غياب معدالت الفائدة السنوية في

  .دقيقةطريقة غير  ، وھيلمقارنةفقط لمحفظة ال
 ال يوجد معيار عام ينطبق على جميع البلدان. 
 دم فيھا ألن ھذا النھج يستخدم مقارنات السوق داخل بلد ما، قد ال تكون فعالة في البلدان التي يق

  .مقدمون قليلون منتجات متشابھة مناسبة للمقارنة
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  نحو توافق المبادئ التوجيھية: تطوير حالة الممارسة
ھناك اتفاق على المعايير والمستويات المالئمة لتسعير ليس في الوقت الحاضر  .لحملة ذكيةل التاليةخطوات ال

يواصل بينما أن تظھر إال بمرور الوقت لمعايير ليمكن ال . ولئمسالتسعير الاالئتمان لالسترشاد بھا في تقييم 
يجب معايير التسعير  ألن( .لدراسة بيانات التسعير اقطاع التمويل األصغر الخوض في ھذه المسألة، خصوص

 امعيار، ال ينبغي لنا أن نتوقع اخرى عوامل ظرفيةو ،مقدمال، نوع المنتجالفروق في خصائص  يراعت ان
ولية المالية وأساليب تقييم ئقدر كبير مؤخرا على مفھوم المستأحرز مع ذلك، .) طاففي نھاية الم اواحد
  .ولئمسالتسعير ال

تسعير المن الناحية العملية، فإن الحملة الذكية تؤيد أساليب الشفافية النسبية لتقييم  لحالة الممارسةنظرا 
مواصلة تطوير أساليب التقييم التي تستخدم تدابير موحدة لمقارنة األسعار من بتشيد الحملة  أي أن .ولالمسئ

  :العناصر الرئيسية لھذا النھج ھي. داخل البلد الواحد نمقدميال

  أو منافسين ،ستثمرينم ،عمالء، منظمين كانوا سواء(ن والمراقبسيطبق ، موحدةفي غياب معايير (
  .الخاصة ھما معاييريالخاصة بھم وضمن ھممااحك

  ضغط على مؤسسات التمويل وتذلك، وھذه العملية سوف تعزز الشفافية  فعلينبغي تمكينھم من
  .وليةئر بمسيسعلتاألصغر ل

  ستخدم صيغة تر يسعتبيانات  ھي توفيرالخاصة  امھمحكمن تطبيق اأفضل وسيلة لتمكين المراقبين
 .ينالمتنوع مينالمقدة من ناميأتي من مجموعة متوت موحدة أو مؤشرات موحدة

  سيتم تمكين وضع معايير موحدة في نھاية المطاف بواسطة مقارنات بين المنتجات والمؤسسات
يتطلب ھذا تحليال على ئاساس البلد، فضال عن أخذ عوامل في الحسبان مثل حجم القرض، . المماثلة

 .التركيز على الريف، تطبيق األرباح، الخ

وأصحاب  ،MicroFinance Tranparency ،MIXمع حملة الذكية السوف تعمل  ،متابعة لھذه الورقةك
 لتحليل البيانات وتطوير األدوات الالزمة لتقييم التسعير بھدف جعلھا أكثر سھولة للمشاركيناألخر المصلحة 

مؤسسات التمويل األصغر استخدامھا لتقييم لستطور أدوات يمكن . لتقييم معقولية األسعار بسھولة وسرعة
ن لتحديد ما إذا كانت مؤسسات التمويل و، والممولالشبكات ،الجمعياتولتقارنھا أقرانھم  قابلم ھمأسعار

ھج مثل مؤشرات قطرية تشمل المعايير انمحملة الكشف ستست مثال،. ولئاألصغر تلبي معايير التسعير المس
 التعرف فورا علىراقب لما علىأو نظم العلم األصفر التي تسھل  "القانونوراء ما "المستخدمة في تقييمات 

  .القيم المتطرفة التي تتطلب دراسة أعمق

 ول في التمويل األصغرئمسالتسعير لمعنى الالكتساب فھم أوسع  .خطوات على المدى الطويل لھذه الصناعة
مقدمي (وتحسين قدرتنا على تقييم ممارسات تسعير مؤسسة مالية، فإن أصحاب المصلحة في الصناعة 

  .عدد من التحديات مواجھةحاجة إلى ب) والباحثين ،المنظمين ،المستثمرين ،المانحةالخدمات، الجھات 

يجب على جميع المؤسسات  ):جمعياتالن ووالمنظم(ستخدم صيغة تسعير قياسية التسعير يعن كشفا طلب ا
مثل تكلفة القروض، بما في ذلك جميع الرسوم والرسوم اإلضافية، باستخدام صيغة مشتركة  تبيانالمالية 

تسمح الظروف، ينبغي أيضا  نحي. أو التكلفة اإلجمالية لالئتمان/و معدل الفائدة الثابت،، معدل الفائدة السنوية
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ن ھذه المعلومات من جميع مقدمي التمويل والمنظميطلب ينبغي أن . أن تكون ھذه المعلومات متاحة للعمالء
  .نيالمستثمرمن ر استثمشركات اال ھاطلبتأن  وينبغيشبكات من جميع أعضائھا، ال ھاتطلباألصغر، ينبغي أن 

معظم الكتب المالية ال تتعامل مع الخدمات المالية للعمالء من  :ثقف أصحاب المصلحة على منحنى التكلفة
منحنى تكلفة كيف يستطيع معظم الذين وضعوا النظام المالي  ال يدركذوي الدخل المنخفض جدا، وبالتالي 

 يحرم نظيميفضي الى ت ھذا يمكن أن .فع أحجام القروض عندما تكون صغيرة جداريأن  شديد االنحدار
 ،السياسيين ،لمنظمينلمزيد من التدريب يجب تقديم ال. الفقراء من الخدمات المالية الالزمةعرضيا 

 من الناحيةھذه تكاليف العمل وأسعار الفائدة في وإيصال كيفية عمل لمساعدتھم على فھم  ينماليالوالصحفيين 
  .السوق

لمؤسسات التمويل قياسية كشف صيغة  اءنشا حين :وضالعميل على مقارنة منتجات القرتعليم شجع 
الحكومة تطوير التعليم للعمالء لمساعدتھم على فھم كيفية مقارنة منتجات على  ،األصغر في بلد معين

  .الخاصة مفضل الحتياجاتھوتحديد األالقروض 

حققھا مؤسسات تالكثير عن العوائد التي  بينما نعرف :لعميللالمزيد عن مستوى العائد على االستثمار  عرفا
قد  ٥٠%مقدارھا فائدة . التمويل األصغر، فإن القليل جدا معروف عن العائدات التي يحصل عليھا العمالء

أكثر النسبة بدو ت، ثمار المالأو أكثر من است ١٠٠%للكثيرين، ولكن إذا كسب العمالء نسبة  ةبدو مرتفعت
 وذويستخدمھا ن طرق خالقة ومعقدة ابيبتوالدراسات المالية الجارية  "لفقراءا محافظ"بدأ كتاب . معقولية

يمكن تحليل ھذه البيانات . غير الرسمية لتلبية احتياجاتھمدارة األدوات المالية الرسمية وإلالدخل المحدود جدا 
  .١٩للفقراء معقولةما يجعل أسعار الخدمات المالية معقولة أو غير لساعدنا في الحصول على صورة أوضح لت

االبتكار  تحفزيمكن أن المناسبة مع الرقابة الصحية على المدى الطويل، المنافسة  :نافسيةالبيئات التعزز 
من أجل منع . ء التمويل األصغرالخدمات المالية التي تقدمھا لعمالن مجموعة حسيالتكاليف والذي يخفض 

المنافسة مع إدراج عمالء التمويل األصغر في ترافق تيجب أن ، مفرطةمديونية الى من أن تؤدي  المنافسة
. أطر قانونية تساعد على خفض الحواجز أمام دخول المجالتطوير المنظمين على . مكاتب االئتمان الوطنية

قراراتھم االستثمارية تساعد على توسيع أو  فيما اذا كانتنظر اليتعين على الجھات المانحة والمستثمرين 
  .صغرتمويل االالتقليص المنافسة السليمة في سوق 

  مالحظة ختامية
على يعتبر ممارسة منطقية من ناحية ادارة االعمال ، ىخرول، مثل مبادئ حماية العمالء األئالتسعير المس
 وامقدم يعتمدمع التكلفة المرتفعة نسبيا للحصول على عمالء جدد في مجال التمويل األصغر، . المدى الطويل

زدھر يساعد على يلعميل أن المشروع سمح يتحديد سعر . المدى ةطويل عالقات العمالءعلى الخدمات المالية 
ول جزءا رئيسيا من مبادئ حماية ئمسالتسعير الجعل . توليد المزيد من األعمال المستقبلية للمؤسسة المالية

على عمالء التمويل األصغر والمؤسسات المالية يعود بالنفع وتطوير وسائل مناسبة لتقييم تنفيذھا  العمالء
 .التي تخدمھم

                                                            
  .)٢٠٠٩مطبعة جامعة برينستون، " (محافظ الفقراء،"، داريل كولينز، جوناثان مردوخ، ستيوارت روثرفورد، وأورالندا ريذفن  ١٩


