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  ؟ مؤسسة تمويل أصغر في العالم 100ألفضل  سوق تبادل معلومات التمويل األصغرترتيب ماذا يعني أن تكون ضمن 

سوق تبادل معلومات والصادر عن  2008في العالم لعام  مؤسسة تمويل أصغر 100ألفضل سوق تبادل معلومات التمويل األصغر ترتيب يعتمد تقرير 
 652مؤسسة من مؤسسات التمويل األصغر التي تم تصفيتھا من حيث الربحية ليصل عددھا إلى  971على على مسح أجري  التمويل األصغر

 . والكفاءة والشفافية األنتشار: لھا نفس الوزن تقريباً وھي معاييرمؤشر ومتوسط ثالث  11، وتم بعد ذلك ترتيبھا باستخدام 1مؤسسة

  مؤسسة عالمية 100ألفضل  رالتمويل األصغسوق تبادل معلومات ترتيب  مؤشراتومحاور : 1جدول 
  مؤشراتا  المحور 
  )عدد(عدد المقترضين األنتشار

  )نسبة(معدل نمو المقترضين 
  (%)  األنتشارمعدل 

  (%)محفظة القروض /نسبة الودائع
  (%) المقترضين /نسبة المودعين

  (%) نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي / التكلفة لكل مقترضالكفاءة
  (%)محفظة القروض /نسبة األرباح

   يوم 30> للمخاطر  فيالمحفظة 
  (%) نسبة شطب الدين 

  ) ماسات( سوق تبادل معلومات التمويل األصغرعلى  و المدققة المراجعةالمالية تقارير ال  الشفافية
  . )سنوات( سوق تبادل معلومات التمويل األصغرالتقرير السنوي على 

 
  ماذا يعني ذلك؟ 

 تكاليفھا ووخفضت  انتشارھا مؤسسات التمويل األصغر التي تتسم بالكفاية الذاتية التشغيلية والربحية والتي تمكنت من زيادة  عن لمحهالتقرير يقدم 
غير ممكناً،  قد يكون أمراً  في وقت واحد ونظراً ألن تحقيق كل ھذه األھداف. ھا مع الجمھورتح عن معلوماتھا التشغيلية والمالية وتبادلافصاألبقامت 

التي تم إستخدامھا  من المفترض أن تعكس المعاييرو. تي تراھا المناسبة لھاتأخذ اإلختيارات الارة مؤسسة التمويل األصغر أن دفھو أمر راجع إل
  . االختيارات التي لجأت إليھا إدارة المؤسسات سوق تبادل معلومات التمويل األصغربواسطة 

في ھذا التقرير، فإن ھذا الترتيب ال يقدم دراسة شاملة ألداء مؤسسات التمويل األصغر، حيث أن ت التمويل األصغر سوق تبادل معلوماوكما أوضح 
وثمة . ھناك مجموعة من أھم مجاالت األداء التي لم يغطيھا الترتيب مثل درجة االعتماد على أموال الجھات المانحة، وعمق الوصول واإلنتاجية

باإلضافة إلى الجوانب  المالية، مثل األداء االجتماعي والحوكمة والتي تعتبر من أھم مجاالت األداء التي لم يتضمنھا  سةجوانب أخرى ألداء المؤس
أھمية ھذا التقرير في  ومع ذلك، فإن ھذا التقرير يقدم نظرة عامة جوھرية على مستوى األداء في مجاالت تشغيلية ومالية رئيسية، وتكمن. الترتيب بعد

 .قابلة للقياسالقارنة  مستويات األداء في عدد من المجاالت المحددة ومب ياسية التي تسمحه القمنھجيت

  
  ما ھو موقع مؤسسات التمويل األصغر العربية من ھذا التقرير؟ 

 
فية بناًء على الربحية، مؤسسة خضعت للمسح، وبعد التص 971مؤسسة تمويل أصغر عربية ضمن إجمالي  48البيانات التي ُجمعت من  دراجإتم 

فقط من إجمالي العينة، إال % 4وعلى الرغم من أن المؤسسات العربية تمثل . رتبھا التقرير مؤسسة رابحة 652مؤسسة عربية ضمن   27ادرجت 
جودة في ترتيب أفضل من إجمالي مؤسسات التمويل األصغر العربية الموأنه و الجدير بالذكر . مؤسسة في العالم من افضل مائة% 13أنھا مثلت 

   .مؤسسة 100منھا احتلت ترتيباً متقدماً في أفضل % 50فإن  مؤسسة، 500
  

 6( مؤسسة 100ألفضل  غرسوق تبادل معلومات التمويل األصترتيب وكان المغرب موطن الغالبية العظمى من مؤسسات التمويل األصغر في 
الترتيب  1ويوضح الشكل ). مؤسسة واحدة(وتونس ) مؤسسة واحدة(وأخيراً لبنان ) مؤسستان(، ثم األردن )مؤسسات 3(، يليھا مصر )مؤسسات
 . لمؤسسات التمويل األصغر العربية ضمن أفضل مائة من حيث كل محوراالمركب 

 

  

                                                            
ً تشغيليذاتياً فية تكتمويل أصغر متعني أي مؤسسة لربحية ال رف سوق تبادل معلومات التمويل األصغرعِ يُ  1  استرداد نسبة  ٪ وحققت 90قل عن يال  2007لتكاليف في عام لترداد اسبنسبة  ا
 .السنوات الثالث الماضية خالل٪ ا مرة واحدة على األقل  100
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  و األنتشارالوصول 

عدد ( األنتشارالكبيرة / الوصولعة كانوا من بين مجمومؤسسة عالمية  100مؤسسات التمويل األصغر العربية ضمن أفضل  غالبيةوجدير بالذكر أن 
 و في ترتيب الوصول% 65أقل من  اتسجل يناللت ين الوحيدتينكانتا المؤسست و اللتينآمين ، باستثناء مؤسسة إنماء ومؤسسة )30000> المقترضين 

وفي ھذا الصدد، حققت مؤسسة . اقھاقد حصلت على نصيب كبير في أسو إال أن مؤسسات التمويل األصغر العربية ذات الوصول الكبير. األنتشار
أعلى  افقد بدأتا بقاعدة صغيرة من المقترضين وحققتوالتضامن،  أرضي أما مؤسستي. في المغرب والمنطقة العربيةاألنتشار أعلى معدالت  األمانة 

، احتلت ثالث العام لمحور الوصولوضمن الترتيب . على التوالي% 122و% 238إلى  تصلومعدالت نمو في محور الوصول للمنطقة بزيادة فلكية 
ً يزيد على  المؤسسة التي جاءت في  أعلى منوزاكورة وإندا وقد حصلوا على مراكز  أرضي ، وھذه المؤسسات ھي%80مؤسسات عربية ترتيبا

  . من إندونسيا) MBK Ventura(فانتورا  ىك يم بإ وھي على العالم المركز األول

 

  ربية في ترتيب أفضل مائة وفقاً للثالث محاور مؤسسات التمويل األصغر الع: 1 شكل

  
  مؤسسة 100المركب ألفضل  سوق تبادل معلومات التمويل األصغرترتيب :المصدر       

 

  
  الكفاءة 

 
. ن ھذه القاعدةمعدالت عالية، والمؤسسات العربية ال تعد استثناءاً م تسجل به ال تزال الكفاءة ھي المحور األصعب أمام مؤسسات التمويل األصغر كي

، أعلى )مليون دالر أمريكي 8 ≤مليون دوالر أمريكي و 2= > إجمالي محفظة القروض(وھما مؤسستان متوسطتا الحجم وامين فلقد سجلت إنماء 
رتفعة في معيار وتمكنت تلك المؤسستين من تسجيل معدالت م %. 70 بنسبة مئوية تقاربن المؤسسات العربية األخرى بيمن محور الكفاءة في ترتيباً 

مين من اللمنطقة، تمكنت إنماء و و األنتشار وعلى الرغم من تحقيقھما معدالت منخفضة في معيار الوصول. الكفاءة نتيجة النخفاض ھامش أرباحھم
  . بسبب إرتفاع مكاسبھما في معيار الكفاءة المركب الحفاظ على ترتيبھما المرتفع في الترتيب الشامل

  
، في المنطقة نصيب الفرد من إجمالي الدخل القوميعلى أقل تكلفة للمقترض كنسبة من  حافظتؤسسات التمويل األصغر المصرية وجدير بالذكر أن م

كما حافظت . لتحكمھا الشديد في التكاليف التشغيلية وتركيزھا المستمر على منھجية اإلقراض الجماعينتيجة ، 2كما ھو موضح في الجدول رقم 
 . لمحفظة بسبب سياسات ضمان المجموعات المرتبطة بمنھجية اإلقراض الجماعيل عالية ية على جودةنواألردالمؤسسات المصرية 

 
 

  الشفافية 
 

ترتيب سوق تبادل واستطاعت الغالبية العظمى من مؤسسات التمويل األصغر في . لمؤسسات التمويل األصغر تحققيقة تعد الشفافية المعيار األسھل
كل في معيار الشفافية، بما في ذلك % 100أن تحقق نسبة  2008مؤسسة تمويل أصغر في العالم لعام  100صغر ألفضل معلومات التمويل األ

 األداء للجمھور بصورة قياسية ومؤشرات باإلفصاح عن المتعلقة ومن أجل الوفاء بشروط الشفافية . المؤسسات العربية الموجودة ضمن ھذه القائمة
ونشر البيانات المالية عن الثالث سنوات الماضية  سوق تبادل معلومات التمويل األصغرالمؤسسات تحديث صفحاتھا على  مقارنة، وجب علىقابلة لل

  . مراجعة الخاصة بالعامين الماضيين على صفحاتھا وذلك للحصول على تصنيف األربعة ماساتالمدققة و ال والتأكد من نشر قوائمھا المالية
  



 صفحة | 3

 

   2فضل مائة مؤسسة تمويل أصغرألإضافية  اتترتيب لفئ: 2الجدول 

  مؤسسة 100المركب ألفضل  سوق تبادل معلومات التمويل األصغرترتيب :لمصدرا       
  

 
  ؟ 2006مقارنًة بالعام المالي  2007كيف كان أداء مؤسسات التمويل األصغر العربية في العام المالي 

، بينما تراجعت خمسة 2007سين ترتيبھا في ، يمكننا أن نرى أن ثمانية مؤسسات تمويل أصغر عربية تمكنت من تح2006إلى  2007أداء  إذا ما قارنا 
ً في . مؤسسات أخرى ونظراً ألن معيار الكفاءة ال يزال ھو األصعب لتسجيل معدالت مرتفعة فيه، تأثرت حركة المؤسسات العربية صعوداً أو ھبوطا

  . الترتيب غالباً بسبب أدائھا على محور الكفاءة
 

واستطاعت . لعربية المتوسطة والكبيرة من إحكام قبضتھا على تكاليف التشغيل وتحسين جودة المحفظةوبفضل اقتصاديات الوفرة، تمكنت المؤسسات ا
ألول مرة بعد تحقيقھا كفاءة ذاتية تشغيلية بنسبة  مؤسسة 100ترتيب سوق تبادل معلومات التمويل األصغر ألفضل مين من تأمين مركز لھا في أ

 GPL  <8( الحجم ، وھي مؤسسة كبيرةأرضيثاني أعلى قفزة ، يليھا   -مؤسسة متوسطة الحجم أخرى -  إنماءوسجلت . 2007في العام المالي % 112
صفوف كما سجلت التضامن أعلى قفزة في . ألول مرة المؤسستان من الحصول على ترتيب ضمن أفضل مائة مؤسسة اوتمكنت - )مليون دوالر أمريكي

  . 35ال لتحتل المركز مقارنة بالعام السابق 2008في العالم لعام  ةمؤسس 100ل األصغر ألفضل ترتيب سوق تبادل معلومات التموي فيلمؤسسات ا
                                                                                                                                                

، نتيجة لھبوط 2007في عام  21، إلى المركز %80بترتيب مئوي أعلى من  20073تلت المركز الثاني في عام حا وتراجعت مؤسسة زاكورة، التي
إال أن ،2007وعلى الرغم من أن زاكورة حافظت على معدالت نمو قوية في معيار الوصول، وتمكنت من زيادة حصتھا السوقية  في . مستويات كفاءتھا

وھذا يوضح مدى صعوبة %. 78.3وترتيبھا المئوي العام إلى % 53.5راجع ترتيبھا المئوي في الكفاءة ليصل إلى تدھور جودة المخفظة أدت إلى ت
ً أمام نظم المؤسسة وضوابطھا والتي لم تتمكن من مواكبة الزيادة السريعة في قاعدة . الموازنة بين النمو وجودة المحفظة فلقد خلق نمو زاكورة تحديا

  . العمالء
  

                                                            
 652 للترتيب  يتضمن (excel)ملف أكسل  سوق تبادل معلومات التمويل األصغر قدم 2008مؤسسة في العالم لعام  100لترتيب سوق تبادل معلومات التمويل األصغر ألفضل حق كمل  2

  .excel)( ملف األكسلفي  ةتصنيف الواردلل ضافيةاإللفئات اھذ الجدول  ا ويلخص. ترتيب لفئات إضافيةمربحة ، باإلضافة إلى الصغر أتمويل  ةمؤسس
ستند إلى أحدث البيانات ي 2008مؤسسة في العالم لعام  100ر ألفضل بترتيب سوق تبادل معلومات التمويل األصغ حقملال (excel)ملف أكسل الذي نشر في  2006لمقارن لعام االترتيب  3

حاالت من تلك من ال ترتيب المركب في كثيرالذلك ، قد يختلف ًء على ابنو. 2008ديسمبر  1اعتبارا من سوق تبادل معلومات التمويل األصغر على  المنشورة 2006المتوفرة للعام المالي 
 .2007مؤسسة في العالم لعام 100يب سوق تبادل معلومات التمويل األصغر ألفضل ترتالتي نشرت العام الماضي في

  

  )عدد(عدد المقترضين : الوصول
  

  (%)العائد على األصول : الربحية  )دوالر أمريكي(إجمالي محفظة القروض : حجمال

 الدولة اسم المؤسسة  الترتيبالدولةاسم المؤسسة الترتيبالدولة اسم المؤسسة الترتيب
سوريا -أغا خان  37مغربالاألمانة 23المغرب األمانة 20  سوريا 
 مصر التضامن 45المغربزاكورة  36المغرب زاكورة  21
 المغرب التنمية المحلية والشراكة 56المغربالبنك الشعبي 54المغرب البنك الشعبي 52
 المغرب البنك الشعبي 68    المغرب التنمية المحلية والشراكة 80
القبطية اإلنجيلية  الھيئة 80   مصر جمعية ليد 81  مصر 
 تونس إندا 81   مصر الجمعية المصرية  93

 لبنان المجموعة 83      
 األردن صندوق إقراض المرأة  90      

نصيب الفرد من /  التكلفة لكل مقترض : الكفاءة
 (%)  إجمالي الدخل القومي

 

 يوم  30> المحفظة في للمخاطر  : جودة المحفظة  )عدد(عدد المقترضين لكل موظف : اإلنتائجة
(%)   

 الدولة اسم المؤسسة  الترتيبالدولةاسم المؤسسة الترتيبالدولة اسم المؤسسة الترتيب
 مصر التضامن  1المغربزاكورة 73مصرسيدات أعمال أسيوط 42
 األردناألردن -مؤسسة فينكا 1األردنتمويلكم 81مصررجال األعمال بالدقھلية  62
ناألرد تمويلكم 1المغربصندوق إقراض المرأة  84مصرالھيئة القبطية اإلنجيلية 67  

 مصر الھيئة القبطية اإلنجيلية 94مصرالھيئة القبطية اإلنجيلية 94مصر الجمعية اإلقليمية بسوھاج 85
 مصر جمعية ليد 94   مصر جمعية ليد  88
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، 2007 عام في منإلى المركز الثا 2006في عام الثاتي عشر انب األخر، استطاعت مؤسسة تمويلكم من تحسين ترتيبھا لترتفع من المركز وعلى الج
في العالم  ةمؤسس 100ترتيب سوق تبادل معلومات التمويل األصغر ألفضل وبالتالي فھي تحتل أعلى ترتيب من بين المؤسسات العربية الموجودة في 

من حيث  و األنتشار مؤسسات تمويل أصغر نتيجة لتحسن مستويات الوصول 10لقد حصلت تمويلكم على ھذا الترتيب ضمن أفضل و. 2008لعام 
  . الزيادة المضطردة في النمو والنفاذية إلى األسواق والكفاءة من خالل تقليص التكلفة للمقترض

  مؤسسة تمويل أصغر  100ترتيب أفضل : 3الجدول 
2006عام المالي بيانات ال 2007بيانات العام المالي    التغير في الترتيب  

 البلد اسم المؤسسة الترتيب البلد اسم المؤسسة الترتيب البلد اسم المؤسسة الترتيب
 المغرب زاكورة  19↓األردنتمويلكم 8المغرب زاكورة 2
 المغرب األمانة 5↓المغرباألمانة 10المغرب األمانة 5
متمويلك 12  األردن تمويلكم 4↑تونسإندا 18المغرب 
 المغرب البنك الشعبي 17↓المغربزاكورة 21 المغرب البنك الشعبي 21
 تونس إندا 14↑المغربإنماء 30تونس إندا 32
 مصر رجال األعمال بالدقھلية 9↓مصرالتضامن 35مصررجال األعمال بالدقھلية 43

 المغرب التنمية المحلية والشراكة 16↓المغربالبنك الشعبي 38مغربالالتنمية المحلية والشراكة 50
التشغيل وصندوق التنمية  41↓مصررجال األعمال بالدقھلية 52األردنالتشغيل وصندوق التنمية  60  االردن 

 األردن صندوق إقراض المرأة 13↑االردنصندوق إقراض المرأة 54األردنصندوق إقراض المرأة 65
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  مؤسسة 100المركب ألفضل  سوق تبادل معلومات التمويل األصغرترتيب :المصدر  
  
  

ا تمكنھا من وقد تشير التغيرات اإليجابية التي تطرأ على الترتيب من عام ألخر إلى أن مؤسسات التمويل األصغر  لديھا نظم تشغيلية جيدة وقوية ھي م
وكما ذكرنا من قبل، فإن ھذا الترتيب ال يغطي جميع مجاالت . و، إال أنه ينبغي اتخاذ الحذر وعدم إصدار أحكام بناًء على قائمة الترتيب وحدھاتحقيق النم

ة، وخصوصاً أن أداء مؤسسات التمويل األصغر، لذلك فھذا التقرير ال يرسم صورة كاملة أو يعطي شرحاً وافياً لالتجاھات الناشئة خالل فترة زمنية معين
سوق تبادل معلومات التمويل  حوكما أوض. العوامل الخارجية التي قد تؤثر على أدائھاھذه المؤسسات تعمل في بيئات مختلفة وتخضع للعديد من 

لتشمل السنوات القادمة  ، ويمكننا أن  نتوقع رؤية تغير في المنھجية المستخدمة خالل"عمل جاٍر تطويره"عبارة عن المركب ، فإن ھذا الترتيب األصغر
، كما ھو في الترتيب المركب ومع ذلك، فإن .  معلومات إضافية كلما أتيحت، السيما المعلومات المتاحة حول األداء االجتماعي والمنتجات اإلئتمانية

القياسية بين مؤسسات التمويل  توحيد المعاييرة والشفافي زيزس التقدم نحو تحقيق األھداف التشغيلية والمالية وتعاقيل مھمةصورته الحالية، ال يزال أداة 
  . األصغر العربية
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