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  مذكرة مناقشة مركزة  

 األصغرجهات فاعلة جديدة في عالم التمويل  :األصغرالتمويل مجال البنوك التجارية في  
 

إذ لم يكن ثمة الكثير مما يمكن الكتابة عنه  :والسبب في ذلك بسيط .األصغرالتمويل مجال قليٌل هو ما كتب عن دور البنوك التجارية في 
 ، استحدث عدد كبير من المنظمات غير الحكوميةالوضعهذا وفي ظل  .لتجارية عن هذا المجال كان ملحوظاً تماماًنظرا ألن غياب البنوك ا

ال تتسم فقط التي قروض، المعدالت سداد الفقراء، وتعزز ومؤسسات أخرى متخصصة تكنولوجيات تمويلية تخدم أعداداً متزايدةً من 
 .أن تحصل على أية دعومات ماليةكذلك أرباحاً بدون  تحققليدية وإنما بقدرتها على منافسة البنوك التجارية التق

 
ليس فقط أداةً بالغة األهمية في مجال على أنه  األصغرالتمويل  النظر إلىأما اآلن، فقد بدأت البنوك التجارية في البلدان النامية في 

 قامتوفي الوقت ذاته،  .األصغر تشرع في دراسة سوق التمويل كذلك مشروعاً مربحاً، وهي اآلن على أنه يمثلالعالقات العامة وإنما 
وتجري صياغة .  صورتها القانونية لتصبح بنوكاً خاضعة للوائح التنظيمية المصرفية ذات الصلةبتحويلبعض المنظمات غير الحكومية 

 للوائح التنظيمية، وهي بنوك نشأت عن وخاضعة التمويل األصغر  مجال على يد بنوك متعاملة فيالحالينظام التمويل األصغر معالم 
  . وكلتاهما تتسم بأوجه للقوة والضعف خاصة بهاهاتين الخلفيتين المتمايزتين،

 
برعاية مؤتمرٍ لبحث توسيع نطاق الخدمات ) USAID(، قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 1996تشرين الثاني عام /في نوفمبر

 هيئة 17 الحدث األول من نوعه، مصرفيون من وهوالمؤتمر، هذا وشارك في  .ةالعالم الناميبلدان  في راألصغالمصرفية ليشمل المشاريع 
 بلدا ناميا بهدف تبادل الخبرات واستيعابها، ووقوف كل منهم على ممارسات اآلخرين، ومناقشة 16مالية خاضعة للوائح التنظيمية في 

وشركاتُ صغيرة، وبنوك متخصصة، بنوٌك فضالً عن ، عامة متعددة الخدمات كبيرةٌ  هناك بنوٌكتكانمن بين المشاركين، و .العقبات
 .تمويٍل

 
انظر (نشرتها في العام الماضي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  دراسة استقصائيةنتائج  تقاسمويتمثل الغرض من هذه المذكرة في 

  .المؤتمرهذا  لإلشارة إلى البنوك التجارية التي شاركت في ذكرة،، في هذه المبوجه عام" البنوك"وتستخدم كلمة  ).المراجع
 

 األصغرالتمويل مجال البنوك التجارية في 
 

التكاليف، والعراقيل االجتماعية ارتفاع جرت العادة على أن يشيَر المصرفيون في البنوك التجارية الكبيرة إلى مخاطر العجز عن السداد، و
 :مثل، كما أنهم يواجهون بعض القيود الداخلية .األصغرعالم التمويل ا دخولهها األسباب الرئيسية التي تمنع االقتصادية والثقافية بوصفو

 

 12رقم 



 

 2

 على وجهات األصغر أنشطة التمويل مجالنحو البنوك التجارية الكبيرة  توجه ــ كثيراً ما يعتمد االلتزام المؤسسي •
 .مهمة المؤسسةذوي الرؤية الثاقبة أكثر من االعتماد على من أعضاء مجالس اإلدارة من  مجموعة قليلة العددنظر 

البنوك األصلية، إذ إن  ضمن ثقافٍة األصغر ــ تجد البنوك التجارية صعوبة في دمج التمويل الهيكل التنظيمي •
 . من القروض صغيرة الحجم كبيرٍتقتضي تقديم عدٍدة لتناول أنشطة أعمال  غيرِ مصمٍمهياكلها المؤسسية

 ــ تفتقر غالبية البنوك التجارية إلى منهجيات التمويل الالزمة للوصول إلى العمالء ذوي الدخل ة التمويلمنهجي •
 .لحفاظ عليهمواالمنخفض الذين يحتاجون إلى رؤوس أموال صغيرة، 

 ــ تتطلب موضوعات التوظيف والتدريب والحوافز المرتبطة باألداء اعتباراٍت وجهوداً الموارد البشرية •
 تتسم بحاجتها إلى أيٍد عاملة كثيفة وتتطلب أشخاصاً ذوي مهارات األصغرخصصةً، نظرا ألن عمليات التمويل مت

  .خاصة

تكاليف تجهيز  تخفيض تجعل من الصعب على البنوك وهياكل تكاليفها ةالتقليدي البنوكــ آليات فعالية التكاليف  •
 ــ األصغرلتمويل ا، والتوسع السريع في نطاق حوافظ قروض ، وزيادة إنتاجية الموظفين إلى الحد األدنىالقروض

 .وهي جهود البد منها لتغطية النفقات وتحقيق أرباح

 ــ يستدعي تحقيق متطلبات اإلبالغ والشروط التنظيمية الالزمة إلظهار عمليات التمويل التقيد باللوائح التنظيمية •
 .وضعهامن البنوك التجارية وجهات التنظيم الحكومية من كٌل بعد يتمكن  لم وجوَد إجراءاٍت جديدٍة األصغر

 
 النجاح في تنفيذوعلى الرغم من هذه القيود، تتسم البنوك التجارية بالعديد من الخصائص التنظيمية والهيكلية التي تمكنها من 

 .نهاإ، حيث األصغرلتمويل اعمليات 
 
واإلفصاح عن المعلومات المالية، وكفاية رأس المال تستوفي شروط الملكية، للوائح التنظيمية، و تخضعمؤسسات  •

 .الالزمة للمساعدة على ضمان إدارة حصيفة

لدى الكثير منها البنية األساسية المادية، بما في ذلك شبكات الفروع، التي تمكنها من الوصول إلى عدد كبير من  •
 ؛األصغرعمالء التمويل 

 سبية لتتبع أعداٍد كبيرٍة من المعامالت؛لديها ضوابط داخلية راسخة وأنظمة إدارية ومحا •

، وفعالية إدارية مؤسسية سليمةهياكل اعتماد  إلى تشجيع في تلك البنوكتميل هياكل ملكية رأس المال الخاص  •
 التكاليف، والربحية، واالستدامة؛

المستثمر في أسهم ل الودائع ورأس الما (يةالتمويلها الذاتية من الموارد مصادرالوصول إلى على  القدرةتكفل لها  •
 التحرر من االعتماد على موارد الجهات المانحة التي قد تتسم بالندرة والتذبذب، ) الشركات

، اجتذاب عمالء التمويل  األخرىتتيح لها قدرتها على تقديم القروض وخدمات اإليداع وسائر الخدمات المالية •
 .األصغر

 

 النتائج الرئيسية
 

المؤتمر إلى عالم التمويل هذا بعض العوامل التي أثرت في دخول البنوك التجارية المشاركة في تتناول هذه الدراسة بالبحث 
 . ضمن عملياتهااألصغر واألساليب التي اتبعتها هذه البنوك في دمج التمويل األصغر

  
 بيئة السياسات
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 األصغرفي التمويل العملية عدةً للتجارب فرصةً وا أتاحتقدراً كبيراً من التحرير المالي  شهدتمن الواضح أن البلدان التي 
في بلدان ) انظر الجدول(المؤتمر هذا وتعمل غالبية البنوك المشاركة في  .أكبر بكثير من تلك الخاضعة لنظام التقييد المالي

اً واحداً بتخفيف ما عدا بنك هذه البنوكفي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وقامت  اقتصاداتها الكليةبذلت جهوداً لتثبيت 
 للبنوك تقاضي أسعارِ فائدٍة مرتفعٍة اتالتطور هذهوسمحت  .القيود التنظيمية الخاصة بأسعار الفائدة على اإليداعات والقروض

 وتغطية تكاليف المعامالت، ومخاطر العجز عن السداد، وتكاليف الفرص البديلة للتمويل، ومن ثم األصغرنسبياً على القروض 
  .األصغرالدخول إلى سوق التمويل شجعتها على 

 
فكلما ازدادت شروط  .األصغرعائقاً أمام دخول البنوك التجارية سوق التمويل  المرتفعةكما تشكل شروط االحتياطيات 

 البنوك  أنوتجد اإلشارة إلى .االحتياطيات، كلما تقلصت قاعدة الودائع المتاحة لعمليات اإلقراض وكلما تضاءلت األرباح
شروط  تم تخفيض حتى أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما األصغرعالم التمويل لم تدخل ية في أمريكا الالتينية التجار

  . في المائة30-10 في المائة إلى مستويات أكثر اعتداال تتراوح بين 50االحتياطيات من نحو 
 

 االلتزام اإلداري

 ــ إلى جانب وجود بيئة سياسات إيجابية  إزاء التمويل األصغرجلس إدارتهومالمعني يعد التزام مستويات اإلدارة العليا للبنك 
وعلى ما يبدو، فإن غياب االلتزام القوي هو أحد العوامل التي تفسر  .األصغرــ شرطاً ضرورياً لنجاح عمليات التمويل 

دودة على الوصول إلى والقدرة المح) Standard Bank of South Africa( لبنك األصغرقصر عمر برنامج التمويل 
 عميٍل من 4000سوى ال يتعدى عدد المتعاملين معه ، الذي )Banco del Pacífico(العمالء لدى بنك الباسيفيكي اإلكوادوري 

  .األصغر عاماً من عمليات التمويل 23عمالء القروض الجارية بعد 
 

لتقليدي، حيث إنها تستعصي عادةً على الفهم بالنسبة  اختالفاً بيناً عن العمل المصرفي ااألصغروتختلف منهجيات التمويل 
وعالوة على ذلك، في الحاالت التي تتنافس فيها  .لمديري البنوك ذوي المراتب الوسطى، وكثيراً ما يعدونها نشاطاً أقل أهمية

 .المؤسسة ذاتهاهذه  داخل  على الموارد والمكانة مع سائر أقسام البنك، تواجه تلك البرامج تهديداٍت مناألصغربرامج التمويل 
 وتطبيق األصغروجوَد إدارٍة قويٍة وملتزمٍة بوضع تصورٍ لتطوير عمليات التمويل األهمية وبالتالي فإن من األمور الحاسمة 

 .ذلك التصور وتوجيه دفته
 

 الجهاز اإلداري
 :األصغرمليات التمويل ، هناك أربعةُ هياكَل إداريٍة استُخِدمت لتنفيذ عتمت دراستهامن بين البنوك التي 

، ترتبط بالبنك لكنها ذات سياسات إقراضية )خدمات تجزئة (ألفرادللتعامل مع امراكز مصرفية تامة االستقالل   )أ (
  ببنك ديل ديسارولواألصغرفرع التمويل (موظفين وأنظمة معلومات خاصة بها، وترفع تقاريرها للبنك األصلي  وجهاز

)Banco del Desarrollo(وفروع القرى ببنك الشعب اإلندونيسي في شيلي ، )Unit Desa of Bank Rakyat 
Indonesia( وبرنامج المشروعات االجتماعية ببنك نوفا سكوتيا ،)Bank of Nova Scotia (في غيانا.( 

بنك  (األصغراإلقراض من خالل المنظمات غير الحكومية التي تتولى بدورها إقراض عمالء المشروعات   )ب (
 ).)Banco Wiese( ويزي في بيرو

أو منافذ متخصصة بكل فرع من / شبه مستقلة تتولى عمليات اإلقراض بصورة مباشرة وأصغروحدات تمويل   )ج (
وظائف إدارية ومالية ملحقة بالبنك األصلي وتتضمن  .األصغرالتمويل مجال ائتماني في  وأخصائفروع البنك، يعمل بها 
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 Banco del (، وبنك الباسيفيكي اإلكوادوري)Banco Agrícola Comercial (البنك الزراعي التجاري في السلفادور(

Pacífico(وفاينانسييرا فاميليار في باراغواي ،) Financiera Familiar(.( 

ألعمال التجارية الصغيرة مهمة التعامل مع عمالء لائتمان  وأخصائيعمليات متكاملة تماما، يتولى خاللها   )د (
 Centenary Bank( .ل كل األنظمة اإلدارية والمالية والخاصة بشؤون الموظفينوتمتاز بتكام .األصغرالمشروعات 

؛ وكاجا دي أهورو كريديتو لوس أنديز )Multi-credit Bank (بأوغندا؛ وبنك عمليات االئتمان المتعددة في بنما
  ).)Caja de Ahorro y Crédito Los Andes and Bancosol (وبنكوسول ببوليفيا

 
 من خالل منفٍذ مستقٍل أو في إطار مكتب الفرع الذي أصغرالمؤتمر قروضا هذا  البنوك التجارية المشاركة في وقدمت غالبية

لكل من الموظفين والعمالء بالتعرف  الفصل في التخصصاتوقد سمح هذا  .األصغريختص فقط بالتعامل مع عمالء التمويل 
 . والفرق بين هذين النوعين من الخدماتاألصغردية وخدمات التمويل على المصطلحات الخاصة بخدمات البنوك التجارية التقلي

  . وبين نطاق العمليةاألصغر وحدة التمويل ية الدراسة إلى وجوِد ارتباٍط موجبٍ بين درجة استقالل هذهوتشير
 

ع سياسات  وضاألصغروعالوة على ذلك، يسهل على البنوك ذات الوحدات أو الفروع المستقلة المتخصصة في التمويل 
وربما كان المثال  .تدخل من تقاليد البنك األصليدون  ،األصغرإقراض، وإجراءات، ومنهجيات خاصة بعمليات التمويل 

  دوالر300 في غيانا يقدم قروضاً يقل أغلبها عن األبرز على ذلك هو بنك نوفا سكوتيا الذي يطبق برنامَج إقراضٍ جماعيٍ
 .يٍ كبيرٍ متطورٍ مملوٍك لجهات أجنبية، تحت مظلة بنك تجارللقرض الواحد

 
 

 بدء التشغيل ومصادر التمويل

 التشغيل وتكاليف) الغارقة(مواردها الخاصة لتغطية التكاليف الثابتة  من األصغرعادة ما تدعم غالبية البنوك عمليات التمويل 
  Centenaryبنك بنك الشعب اإلندونيسي ووقد استفادت بعض البنوك، مثل  .األولية لفترة تتراوح بين عامين وثالثة أعوام

كما حصلت بنوٌك أخرى مثل جمعية األسرة للتمويل والبناء  .، من المساعدات الفنية التي تدعمها الجهات المانحة)أوغندا(
ائة  في الم10على أموال من الجهات المانحة من أجل عمليات اإلقراض، على الرغم من أن هذه األموال مثلت أقل من ) كينيا(

، )بوليفيا (Caja Los Andes قليٌل من البنوك مثل كاجا لوس أنديز عددوحصل  ).األصغرمن حافظتها المخصصة للتمويل 
على أموال من ) جامايكا(  Workers Bank، وبنك العمال )باراغواي (، وفاينانسييرا فاميليار)مصر(والبنك الوطني للتنمية 

  .الجهات المانحة من أجل عمليات اإلقراض وتغطية تكاليف التشغيل المبدئية التي تتحملها
 

 إلى حٍد كبيرٍ على تكاليف الفرص األصغردرجة استخدام البنوك األصلية لقاعدِة ودائعها في تمويل حوافظ التمويل  اعتمدتوقد 
وفي كثير من الحاالت، تمكنت  .ض مقارنةً بالعوائد المترتبة على االستخدامات األخرىالبديلة الستخدام الودائع لهذا الغر

، من سد هذه الفجوة بصورة ملحوظة األصغرالبنوك، من خالل قدرتها على فرض أسعار فائدة أعلى على قروض التمويل 
 . بديالً جذاباًاألصغروأصبحت قروض التمويل 

 
 فعالية التكاليف

 كانت مربحةً، فقد اعتبر المصرفيون بوجه عام أن تكاليف القروض األصغر غالبية عمليات التمويل على الرغم من أن
 أعلى من تكاليف األنشطة المصرفية التقليدية، فإن هناك األصغروبينما تعد تكاليف التمويل  . عاليةٌ أكثر مما ينبغياألصغر

الذكية الذي اعتمده بنك فاينانسييرا فاميليار  اتالبطاقلمثال، بدا أن خيار فعلى سبيل ا .استراتيجياٍت عديدةً لتخفيض تلك التكاليف
بنك كما أن النهج المشابه الذي اعتمده كل من كاجا لوس أنديز و .وسيلةٌ ممتازةٌ لخفض تكلفة تجهيز القروض المتكررة
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Centenary   بصورة متكررة، بدا هو اآلخر فعاالً   للمتعاملين الذين يحصلون على القروض منح تسهيالت ائتمانيةمن خالل
 . في خفض التكاليف

 
 أكثر كلفة، غير أن األصغروربما تحتاج بعض البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة الخاصة بها لتبرز حقيقة أن عمليات التمويل 

إظهار صورٍة سيئٍة للبنك المصرفيين كثيراً ما يشيرون إلى أن فرض أسعار فائدٍة أعلى على المتعاملين األشد فقراً يرتبط ب
  .وبظهور مشكالٍت غير محمودة

 
 ضمن أنشطة البنوك التجارية ليست واضحة، وبخاصة عندما تكون تلك األصغرلكن التكاليف الحقيقية لعمليات التمويل 
في هذه المؤسسات، وإلى أن يتحقق قدٌر أكبُر من الفصل بين تكاليف األنشطة المختلفة  .العمليات مدمجةً في إطار هيكٍل أوسع

 بالحرية في تبادل البيانات الخاصة بالدخل والمصروفات، سيبقى األصغروإلى أن تشعر البنوك التي تقوم بعمليات التمويل 
 أكثر كلفة بالنسبة للبنوك التجارية التقليدية منها بالنسبة للمنظمات غير األصغرالسؤال المتعلق بما إذا كانت عمليات التمويل 

 .، دون إجابة)مثل بانكوسول( أو البنوك المتخصصة الحكومية
 

 إدارة الموارد البشرية
 ذاتَ طبيعة تتطلب االستخدام الكثيف للعمالة، ثمة تحٍد خاٌص يواجه البنوك في مجال توظيف األصغرلما كانت خدمات التمويل 

 من خارج األصغروظفين مختصين بالتمويل وقد عينت غالبية البنوك المشاركة في المؤتمر م .وتحفيزهمالموظفين وتدريبهم 
وهذا جعلهم أكثر قبوالً للمهمة وللقواعد الخاصة ببرنامج  .البنك وفضلت خريجي الجامعات من الشبان ذوي الخبرة المحدودة

  .األصغرالتمويل 
 

، وهي من الممارسات ومن الممكن أن تصبح الحوافز المستندة إلى األداء كمكافأة للموظفين المسؤولين عن تقديم القروض
العاملين في مجاالت ال ترتبط بالتمويل (، مصدراً للتوتر بسبب موظفي البنك اآلخرين األصغرالشائعة في مؤسسات التمويل 

وقد عالجت بعض البنوك هذا التوتر من خالل ضمان عدم تجاوز رواتب  .الذين ال يحصلون على هذه العالوات) األصغر
 .رواتب سائر موظفي البنكمستوى  باإلضافة إلى الحوافز المذكورة في مجملها، األصغرويل الموظفين المختصين بالتم

، بنك التنمية Banco Empresarial ، بانكو إمبريساريالBank Dagang Bali بنك داجانج بالي(وعمدت بنوك أخرى 
  .نية حدوث توترإلى إعطاء الحوافزٍ ذاِتها لكل موظفي البنك، األمر الذي قضى على إمكا) الوطني

 
 األدوات والخدمات المالية

هناك بعض أوجه االختالف والتشابه المثيرة في خدمات االدخار واالئتمان التي تقدمها البنوك التجارية والمنظمات غير 
 .األصغرالحكومية المتخصصة في عمليات التمويل 

 
وهذا .  دوالر أمريكي1400المؤتمر أقل من هذا ي بوجه عام، كان متوسط حجم القروض التي قدمتها البنوك المشاركة ف

الحجم يزيد على متوسط حجم القروض المذكورة في تقارير المنظمات غير الحكومية المتخصصة في عمليات التمويل 
 وعالوة على ذلك، تراوحت آجال استحقاق القروض بين شهرٍ واحٍد فقط وأربع سنوات، مع قيام غالبية البنوك بتقديم .األصغر

وقدم أغلب البنوك  ).المنظمات غير الحكوميةأطول من آجال االستحقاق في (قروض ذات آجال استحقاق تتجاوز العام الواحد 
كما قدم عدٌد قليٌل من البنوك مثل بانكوسول، وبانكو إمبريساريال، وبنك نوفا سكوتيا  .قروضاً فرديةً بدال من القروض الجماعية

خطابات وتعول البنوك التي تقدم قروضاً أصغَر بدرجة أكبر على  .ى جانب القروض الفرديةفي غيانا قروضاً جماعيةً إل
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يوقعون معهم على  وجود مودعين أو ممتلكات أن يكون لديهمقروضاً أكبَر على العمالء  تمنح، بينما تشترط البنوك التي تزكية
 .اتفاقية القرض كضمانات

 
هذا  في  المشاركةإذ يتسم عدٌد من المؤسسات .والمنظمات غير الحكومية، دورية السدادومن أوجه التشابه بين البنوك التجارية 

كما أن هذه البنوك، ومثلها في ذلك كمثل  .المؤتمر باشتراط السداد على أقساط كل أسبوعين، أو كل أسبوع، أو حتى كل يوم
  ). وسبعة أيامبين يوم (األصغرالمنظمات غير الحكومية، تميزت بقصر مدد تجهيز القروض 

 
ولم يطلق مبادراٍت صريحةً لجذب صغار المودعين سوى  .وخالفاً للمنظمات غير الحكومية، قدمت كل البنوك خدمات إيداع

ومع ذلك، أشارت كل  ).، وبنك العمالStandard Bankبنك داجانج بالي، وبنك الشعب اإلندونيسي، وبنك (أربعِة بنوٍك فقط 
 بنك وعلى الرغم من أن .  دوالر أمريكي500أن لديها حساباِت ادخارِ صغيرةً ذاتَ أرصدٍة تقل عن البنوك في بياناتها إلى 

Centenary   ليس لديه استراتيجيةٌ خاصةٌ للوصول إلى صغار المودعين، فمن خالل تقليل الحد األدنى الُمشتَرط لألرصدة إلى
، تمكن البنك ) دوالراً أمريكيا50ً البنوك األوغندية األخرى وهو مقارنة بالحد األدنى الذي تشترطه(عشرة دوالرات أمريكية 

 دوالر 500 ألف حساب ادخاري ذات أرصدة أقل من 42من جذب عدٍد أكبَر من صغار المدخرين وأصبح لديه أكثُر من 
 .أمريكي

 
، فما زال األصغرالتمويل  وأساليب مبتكرة في مجالخالصة القول، إنه على الرغم من أن كل البنوك استحدثت بعض تقنيات 

الكثير منها بحاجة إلى تعديل األدوات وإجراءات التشغيل وأسعار القروض الخاصة بها لتتسق مع أدواتها وخدماتها وجعلها 
 .األصغر لعمالء التمويل أكثر مالءمةً

 

 دور المانحين
 

  .األصغررية إلى عمليات التمويل الدراسة أيضاً دور الجهات المانحة في تسهيل دخول البنوك التجاهذا ناقشت 
 

فعلى  .األصغرالبنوُك التجاريةُ عالَم التمويل  تدخلفبوسع المانحين تقديُم مساهمٍة مهمةٍ  في تحسين بيئة القطاع المالي حتى 
ائدة وشروط  المالية المقيدة، مثل سقوف أسعار الفيةلوائح التنظيمالسبيل المثال، يستطيع المانحون حث الحكومات على إزالة 

 على التنافس في األصغروستساعد هذه التغييرات مقدمي قروض التمويل  .االحتياطيات المرهقة أو خطط االئتمان المستهدفة
  .أسواق مفتوحة وتغطية تكاليف التشغيل، ومخاطره، وتكاليف الفرص البديلة لرأس المال

 
إذ إن  .األصغر تنظيميٍة متوازنٍة تعترف بالطبيعة الخاصة للتمويل وبمقدور المانحين المساعدةُ في تطوير وتشجيع اعتماد أطرٍ

شروط االحتياطيات القانونية الصارمة، ومتطلبات اإلبالغ المرهقة، والمعايير غير المالئمة لتصنيف حوافظ القروض 
ير المناسبة، هي ، ونسب تكاليف التشغيل غ)قروض بدون ضمانات(وتخصيصها، والقيود على حجم القروض غير المؤمَّنة 

ويجدر بالمانحين دعم الحوارات بين البنوك التي تقدم  .األصغربعض العناصر التي تحتاج إلى تعديل لتتالءم وعمليات التمويل 
 األصغر وبين الجهات التنظيمية للمساعدة في إطالع جهات اإلشراف على الفرق بين التمويل األصغرخدمات التمويل 

  .ليديةوالخدمات المصرفية التق

 من خالل تقديم األصغروأخيراً، ثمة دوٌر مفيٌد، وإن كان محدوداً، للمانحين في دعم البنوك التجارية التي تدخل عالم التمويل 
لكن هذا الفيض المتدفق من موارد المانحين على البنوك التجارية يتمخض عن سؤالين على  .أو المساعدة الفنية مجاناً/األموال و

  :يةقدرٍ من األهم
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 و) إلخالتمويل بأسعار فائدة منخفضة، الضمانات، المساعدة الفنية، ( ما هي أكثر أدوات الدعم فاعلية؟ )1
 ما هو أكثر مستويات الدعم مالئمةً وإلى أي مدى ينبغي االستمرار في منحه؟ )2

 
 

، وليزا )Douglas Graham(، ودوغالس غراهام )Mayada Baydas(هذه المذكرة هي موجز لدراسة أعدتها ميادة بايداس 
جهات فاعلة جديدة في عالم التمويل  :األصغرالبنوك التجارية في التمويل " بعنوان ) Liza Valenzuela(فالينزويال 
  : وعنوانها البريدي،).Development Alternative Inc(الدراسة توفرها  و."األصغر

7250 Woodmont Avenue, Suite 200, Bethesda, MD 20814, USA; 
 .http://www.mip.orgأو على العنوان اإللكتروني ) 301 (718-7968 :؛ فاكس)301 (718-8699: اتفه 
 
 
 
نسبة القروض  المؤسسة والبلد

في التمويل 
 األصغر

عدد قروض 
 األصغرالتمويل 

الرصيد القائم 
لقروض التمويل 

 األصغر

متوسط الرصيد 
القائم للقروض 

نصيب / األصغر
الفرد فيه من 

لي الناتج إجما
 المحلي

عدد حسابات 
 االدخار

رصيد االدخار 
 القائم

سعر الفائدة 
 السائد

بنوك كبيرة تقدم العديد من 
 الخدمات

       

 مليون 14.8  9305  %3.3  البنك الزراعي التجاري، السلفادور
  دوالر

 مليون 3.3  50459  2.27
  دوالر

  غير متوفر

ليون  م17.6  17500  %100  بنك ديل ديسارولو، شيلي
  دوالر

  .p.m%3.7  غير متوفر  غير متوفر  0.28

 ماليين 4  4000  %2  بنك الباسيفيكي، إكوادور
  دوالرات

  .p.a%57  غير متوفر  8000  0.78

% 100% (9  بنك نوفا سكوتيا، غيانا
  )بالنسبة للفرع

 مليون 1.2  9000
  دوالر

  .p.a%25  غير متوفر  2700  0.25

  .p.a%41  غير متوفر  غير متوفر  1.89  الر مليون دو19  4760  %10  بنك ويزي، بيرو
برنامج % 100  بنك الشعب اإلندونيسي، إندونيسيا

  فروع القرى
 مليون 2.4

  دوالر
 مليون 15.6  0.76   بليون دوالر1.6

  دوالر
  .p.a%32   بليون دوالر2.8

 مليون 8.6  1450  %10  بنك عمليات االئتمان المتعددة، بنما
  دوالر

 مليون 143.3  1750  0.23
  الردو

32%p.a.  

 مليون 13.5  20852  %3.7  البنك الوطني للتنمية، مصر
  دوالر

 مليون 1.7  20852  0.83
  دوالر

30%p.a.  

  .p.a%50   مليون دوالر20  287786  0.20   دوالر138000  226  ال تذكر  البنك القياسي، جنوب أفريقيا
برنامج جديد   بنك العمال، جامايكا

  لالئتمان
 مليون 3.3   177

  دوالر
  غير متوفر   مليون دوالر51  غير متوافر  8.44

                بنوك صغيرة متخصصة
 مليون 30.2  57745  %100  بانكوسول، بوليفيا

  دوالر
  .p.a%48  غير متوفر  45911  0.67
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 مليون 43.1  13133  %83  بنك داجانج بالي، إندونيسيا
  دوالر

 مليون 105  344619  3.73
  دوالر

30%p.a.  

  .p.a%30   مليون دوالر33  20000  1.98  مليونا دوالر  840  %11  يماالبانكو إمبريساريال، غوات
كاجا دي أهورو كريديتو لوس 

  أنديز، بوليفيا
 مليون 8.62  17854  100%

  دوالر
 مليون 1.2  360  0.62

  دوالر
3.5%p.m.  

Centenary Bankمليون 5.8  3900  %83  ، أوغندا 
  دوالر

 مليون 9.3  60900  7.80
  دوالر

46%p.a.  

األسرة للتمويل والبناء، جمعية 
  كينيا

 مليون 1.4  6000  85%
  دوالر

 مليون 5.8  22500  0.93
  دوالر

34%p.a.  

 مليون 4.5  4658  %20  فاينانسييرا فاميليار، باراغواي
  دوالر

 مليون 13.5  1100  0.61
  دوالر

6%p.m.  

 مليون 1.61  1602  %27  بنك بانادو رورال، الفلبين
  دوالر

 مليون 34.6  10019  1.06
  دوالر

40%p.a.  

  


