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1 مصطلح ضمان القروض يُستخدم هنا للإشارة إلى الضمان الذي يساند القرض المقدم لمؤسسة تمويل أصغر من أحد البنوك أو المقرضين. وهي مجرد مجموعة 
فرعية واحدة من التصنيف الأوسع لضمانات الائتمان. ومن الأنواع الأخرى لضمانات الائتمان هي ضمان الحافظة الذي يحمي إجمالي حافظة قروض البنك لأنواع 

محددة من المقترضينفـيمجال التجزئة مثل المزارعين ومشروعات الأعمال الصغيرة. ولا تتناول مذكرة المناقشة المركزة هذه ضمانات الحوافظ. وتتيح الدراستان 

التي اضطلع بهما Bannock and Partners )1997( ووزارة التنمية الدولية البريطانية DFID )Billington, Bennet, and Doran 2005( عرضا عاما 

القروض. ضمانات  هيكلة  لكيفية  وصف  على  للاطلاع  الملحق  إلى  جيدا للتجربة مع مجموعة متنوعة من ضمانات الائتمان. ارجع 

عام 2004 المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء ومركز خدمة تبادل المعلومات حول التمويل الأصغر  أجرته  استبيان  من   ، )2005( Ivatury and Abrams 2

مستثمرين أجانب فـي مجال التمويل الأصغر. )ADA( وشمل  الذاتية  التنمية  دعم  )MIX( وهيئة 

تبحث هذه المذكرة فـي التجارب الحديثة ب�صاأن �صمانات القرو�ض التجارية المقدمة اإلى موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر. فمثل 

هذه ال�صمانات هي �صكل من اأ�صكال التاأمين الذي يغطي المقر�ض – يكون فـي العادة اأحد البنوك التجارية - �صد تعثر 

�صداد القر�ض الذي ح�صلت عليه اإحدى موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر. فاإذا تعثرت موؤ�ص�صة التمويل الأ�صغر عن ال�صداد، يقوم 

ال�صامن )وهو الجهة التي اأ�صدرت التزام ال�صمان( ب�صداد الجزء الم�صمون من القر�ض اإلى هذا البنك. وتدفع موؤ�ص�صة 

التمويل الأ�صغر مقابل هذا التاأمين كي تح�صل على القر�ض من البنك الذي لن يقوم بالإقرا�ض بدون �صمان اإ�صافـي على 

 ويت�صمن الملحق و�صفا لهياكل �صمانات القرو�ض.
1
ال�صداد.

في �صناعة التمويل الأ�صغر، بداأت تجربة �صمانات القرو�ض فـي الأ�صا�ض كمحاولة لتثبت للبنوك المحلية اأن موؤ�ص�صات 

التمويل الأ�صغر تتمتع بالمالءة الئتمانية. وفي عام 2004، كانت �صمانات القرو�ض ل ت�صكل �صوى 8 فـي المائة تقريبا 

 لكن ا�صتخدام هذه الأداة التمويلية يتزايد على وجه 
2
من مجموعة ال�صتثمارات الأجنبية فـي موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر.

ال�صرعة.

لم�صاعدة  ال�صت�صارية  المجموعة  من  م�صترك  بدعم  جريت 
ُ
اأ درا�صة  نتائج  هذه  المركزة  المناق�صة  مذكرة  وتتناول 

الفقراء والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وت�صتند اإلى بيانات توّفرت من هيئات ال�صمان وتقارير مالية متاحة للجمهور 

التمويل الأ�صغر وموظفين  التمويل الأ�صغر وات�صالت هاتفية وبالبريد الإلكتروني مع مديرين لموؤ�ص�صات  من موؤ�ص�صات 

من هيئات ال�صمان.

هذه الدرا�صة

ت�صتعر�ض المنافع الخا�صة الم�صتهدفة من تقديم �صمانات القرو�ض،  n

ت�صف هيئات تقديم ال�صمانات، وحجم المعامالت، وهيكل التكلفة، واآليات ال�صمانات،  n

تفح�ض نتائج مجموعة ت�صم 96 من �صمانات القرو�ض اأ�صدرتها ثماني هيئات �صمان وت�صتقي النتائج ب�صاأن مدى فعالية   n

�صمانات القرو�ض.

النتائج الأ�شا�شية

الو�صيلة.  هذه  بدون  لها  تتوّفر  لن  قرو�ض  على  الح�صول  الأ�صغر  التمويل  لموؤ�ص�صات  تتيح  اأن  القرو�ض  ل�صمانات  يمكن 

عادة ما تت�صم المنافع الفورية للقرو�ض الم�صمون بالتوا�صع، مع ارتفاع تكلفة القرو�ض، وذلك رغم الدعم الكبير الذي 



تقدمه هيئات ال�صمان. وعالوة على ذلك، ومع زيادة القدرة التناف�صية 

و�صائل  الأ�ــصــواق  معظم  فـي  تجد  فاإنها  الأ�صغر،  التمويل  لموؤ�ص�صات 

للح�صول على تمويل محلي اأف�صل من القترا�ض من البنوك المحلية.

القرو�ض  لهيكلة  ُت�صتخدم  حين  بالفعالية  تت�صم  ال�صمانات  لكن 

المقدمة لموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر بموجب �صروط اأف�صل مما هي عليه 

الميزة  هذه  ال�صمان  هيئات  وتحقق  العادية.  الم�صرفية  القرو�ض  فـي 

قليل  عدد  وعلى  المتخ�ص�صة  الدولية  الإقرا�ض  جهات  على  بالتركيز 

فائدة  ب�صعر  قرو�صا  المحلية  التجارية  البنوك  تمنح  حيث  الأ�صواق  من 

الأعمال  موؤ�ص�صات  من  لغيرها  المقدمة  القرو�ض  على  تفر�صه  مما  اأقل 

العادية.

لماذا ي�شتخدم الممولون �شمانات القرو�ض؟

القرو�ض  ا�صتخدام �صمانات  اإلى  ا�صتثمارية  اأو  اإنمائية  تلجاأ هيئة  لماذا 

لموؤ�ص�صة  مبا�صرة  القر�ض  تقديم  وهو  ب�صاطة  الأكثر  الخيار  من  بدل 

ل  حين  مثال  داخلية،  اأ�صباب  هناك  تكون  ما  اأحيانا  الأ�صغر؟  التمويل 

ي�صمح النظام الأ�صا�صي للهيئة بتقديم قرو�ض اأو ل تتوفر للهيئة القدرة 

المزايا  اإلــى  ترجع  الأ�صباب  معظم  لكن  القر�ض.  �صداد  اإدارة  على 

المت�صورة التي �صتعود على موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر.

ت�شهيل الح�شول على قرو�ض من البنوك المحلية

لموؤ�ص�صة  المبا�صر  الإقرا�ض  القرو�ض بدل من  ل�صمان  الرئي�صي  ال�صبب 

التجاري.  التمويل  اأ�صواق  اإلــى  الو�صول  ا�صتهالل  هو  الأ�صغر  التمويل 

البنك الذي  وي�صتهدف هذا ال�صمان ت�صهيل الح�صول على القر�ض من 

اأن  توقع  مع  وذلــك  بدونه،  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صة  ليقر�ض  كــان  ما 

الم�صتقبل.  فـي  الم�صمون  لالإقرا�ض غير  البنوك  �صهية  �صتزيد  التجربة 

وتطمح معظم هيئات ال�صمان، واإن لم تكن جميعها، اإلى ربط موؤ�ص�صات 

�صدر 92 فـي المائة من ال�صمانات 
ُ
التمويل الأ�صغر بالبنوك المحلية، اإذ اأ

التي مفادها  النظر الطويلة المدى  للبنوك المحلية. ويعك�ض هذا وجهة 

التمويل  اأ�صواق  فـي  الندماج  اإلى  بحاجة  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  اأن 

المحلية كي ت�صل اإلى نطاق وا�صع واأن القترا�ض من البنوك المحلية هو 

و�صيلة مالئمة لموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر لتحقق هذا الندماج.

الحد من المخاطر التي تواجه المقر�شين الدوليين

من  الحد  فـي  ال�صمانات  من  متزايدا،  كان  واإن  �صغير،  عدد  ُي�صتخدم 

الجهات  من  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  مقر�صي  تواجه  التي  المخاطر 

الدولية المتخ�ص�صة، والبنوك التجارية، والهيئات ال�صتثمارية التجارية 

هذه  وفي  الأ�صغر.  التمويل  لموؤ�ص�صات  الدولية  الإقرا�ض  ت�صهيالت  فـي 

اإلى  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  و�صول  ال�صمانات على  ت�صاعد  الحالت، 

تجمّعات اأكبر من روؤو�ض الأموال التجارية الدولية.

تعبئة روؤو�ض الأموال من هيئات ال�شمان وا�شتكمال 

ال�شمانات المطلوبة من موؤ�ش�شات التمويل الأ�شغر

الم�صرفي  القر�ض  العادة �صوى جزء من  فـي  ال�صمان  ل ت�صمن هيئات 

المقدم لموؤ�ص�صة التمويل الأ�صغر، وت�صتخدم ن�صبة القر�ض الإجمالي اإلى 

المعنية  الهيئة  راأ�صمال  ا�صتخدام  يبين مدى  الم�صمون كمقيا�ض  الجزء 

فـي �صمان القر�ض.

ت�شهيل تقديم قر�ض بالعملة المحلية اإلى موؤ�ش�شة 

التمويل الأ�شغر دون تعري�ض ال�شامن لمخاطر 

ال�شرف الأجنبي

موؤ�ص�صات  لإحدى  ال�صعبة  بالعملة  قر�ض  بتقديم  اأجنبي  ممول  قام  اإذا 

التمويل الأ�صغر المحلية التي �صت�صدد هذا القر�ض من عائداتها واأ�صولها 

الموؤ�ص�صة  المحلية  العملة  قيمة  انخفا�ض  يعر�ض  فقد  المحلية،  بالعملة 

المخاطر  الأجنبي  المقر�ض  يواجه  فقد  وبالعك�ض،  �صخمة.  لخ�صائر 

ويتيح  الأ�صغر.  التمويل  لموؤ�ص�صة  المحلية  بالعملة  قر�صا  قدم  اإذا  ذاتها 

هيكل ال�صمانات تجنب مثل هذه الم�صكلة: اإذ يمكن لل�صامن تثبيت مبلغ 

التمويل  موؤ�ص�صة  المحلي  البنك  يقر�ض  بينما  ال�صعبة  بالعملة  ال�صمان 

الأ�صغر بالعملة المحلية، لتختفي بذلك مخاطر ال�صرف الأجنبي اأمام 

حالة  فـي  المحلي  البنك  اأو  ال�صامن  اأمــام  ن�صبيا  وتقّل  الموؤ�ص�صة  هذه 

الإع�صار، ح�صب �صروط ال�صمان.

التغلب على الحواجز التنظيمية

في عدد قليل من البلدان، تقيد القوانين اأو اللوائح التنظيمية القترا�ض 

اأكثر تكلفة. وتعمل �صمانات القرو�ض على ت�صهيل  اأو تجعله  من الخارج 

موؤ�ص�صة  على  خارجي  التزام  اإن�صاء  دون  محلي  قر�ض  على  الح�صول 

ال�صمانة  زيادة  اأي�صا  القرو�ض  ل�صمانات  يمكن  كما  الأ�صغر.  التمويل 

الم�صرفي  القر�ض  يلتزم  بحيث  الأ�صغر  التمويل  لموؤ�ص�صة  المتاحة 

باللوائح الم�صرفية التي تقيد الإقرا�ض غير الم�صمون.
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عر�ض �شمانات القرو�ض

اأواخر  منذ  الأ�صغر  التمويل  لموؤ�ص�صات  القرو�ض  �صمانات  معظم  ُقدم 

الت�صعينيات، واإن كانت هذه ال�صمانات قد بداأ تقديمها ـ ب�صورة تجريبية 

اأمريكا الالتينية  التاريخ من جانب �صندوق بريدج  ـ قبل عقد من ذلك 

وتطبيقات  )اأبــحــاث  رافــاد  موؤ�ص�صة  وكذلك  اأك�صيون  لموؤ�ص�صة  التابع 

اأجرتها  التي  الــدرا�ــصــة  واأ�ــصــارت  التنمية(.  اأجــل  مــن  التمويل  بــدائــل 

 Ivatury and( عام 2005  الفقراء  لم�صاعدة  ال�صت�صارية  المجموعة 

التمويل  موؤ�ص�صات  اأن  اإلى  دوليا  ممول   54 و�صملت   )Abrams 2005

اأمريكي  دولر  مليون   96 بقيمة  م�صمونة  قرو�ض  على  ح�صلت  الأ�صغر 

هذه  المركزة  المناق�صة  مــذكــرة  وقــامــت   .2004 عــام  منت�صف  حتى 

بتجميع معلومات ب�صاأن 96 معاملة من ثماني هيئات �صمان. اأتاحت هذه 

اأمريكي و�صاعدت على منح  المعامالت �صمانات بقيمة 59 مليون دولر 

التمويل  لموؤ�ص�صات  اأمريكي  قرو�ض م�صرفية مجموعها 87 مليون دولر 

اأو بعد عام  المعامالت قبل  المائة من هذه  الأ�صغر. وتم تنفيذ 91 فـي 

�صمانات  وقيمة   .2005 عــام  نهاية  حتى  قائما  ن�صفها  وكــان   ،2000

وتم  ب�صرعة.  يتنامى  العر�ض  ولكن  كبيرة،  لي�صت  الآن  حتى  القرو�ض 

فـي  القرو�ض  ل�صمانات  جديدة  ت�صهيالت  ثالثة  عن  يقل  ل  ما  تد�صين 

�
 .2005

والأ�صهم  الدين  و�صناديق  الإنمائية  الهيئات  من  كثيرا  اأن  ورغــم 

ي�صدر  لــم  العملي  الجانب  فعلى  قــرو�ــض،  �صمانات  تقدم  الخا�صة 

الأدوات  من  مزيجا  الأ�صغر  التمويل  لموؤ�ص�صات  قدموا  الذين  الممولون 

اأ�صدرتها  ال�صمانات  هــذه  ومعظم  تــذكــر.  ل  �صمانات  اإل  التمويلية 

منظمات اأو اإدارات داخل هيئات مكلفة وُممولة تحديدا لتقديم �صمانات 

قرو�ض )الجدول 1(.

الفرن�صية  التنمية  هيئة  من  كل  داخل  ال�صمانات  عمليات  توجد  اإذ 

للتنمية  الأمريكية  للوكالة  التابعة   )DCA( التنمية  ائتمانات  وهيئة 

للتنمية  الأمريكية  الوكالة  كانت  واإن  للتعمير،  الألمانية  والوكالة  الدولية 

التنمية.  ائتمانات  لهيئة  وهوية  خا�صا  برنامجا  اأن�صاأت  قد  الدولية 

بتمويل  اأوغندا  فـي  القرو�ض  و�صمان  ائتمان  برنامج  �صوفي�ض  ولموؤ�ص�صة 

فمنف�صل  الالتينية  اأمريكا  بريدج  �صندوق  اأما  ــي.  الأوروب التحاد  من 

قانونا عن موؤ�ص�صة اأك�صيون اإنترنا�صيونال لكنه يخ�صع لإدارتها.

م�صاندة  يتلقى  م�صتقال  كيانا  الإنمائي  بنك  دويت�ض  �صندوق  ويمثل 

الآن  )اأ�صبحت  غريمين  موؤ�ص�صة  اأمــا  بنك.  دويت�ض  من  �صخمة  عينية 

 GFUSA Growth و ،The Global Microfinance Facility �

.Global Commercial Microfinance Consortium و ،Guarantees

بالدرا�شة الم�شمولة  ال�شمان  1: هيئات  الجدول 

عدد معامالتهيئات ال�شمان

تاريخ اأول 

معاملة فـي 

الدرا�شة

مجموع قيمة ال�شمانات فـي 

المعامالت الم�شمولة فـي الدرا�شة 

)دولر اأمريكي(

متو�شط قيمة ال�شمانات فـي 

المعامالت الم�شمولة فـي 

الدرا�شة )دولر اأمريكي(

 ACCIÓN( صندوق بريدج اأمريكا الالتينية التابع لـموؤ�ص�صة اأك�صيون�

Latin American Bridge Fund(اأ
de Développement )AFD( هيئة التنمية الفرن�صية

719884،4�5،0006��،571

)DBMDF( �91998�،92�،119100،59�صندوق دويت�ض بنك الإنمائي لالئتمانات ال�صغرى�

ب
1420017،517،7075�6،979هيئة ائتمانات التنمية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

1719921،677،67798،687ال�صناديق الدولية لل�صمان )FIG( ج

12004�50،000�50،000موؤ�ص�صة غرامين

)Kreditanstalt für Wiederaufbau( 420029،216،5602،�04،140 الوكالة الألمانية للتعمير

7200�1،440،468205،781هيئة �صوفي�ض )SUFFICE( )التحاد الأوروبي /اأوغندا(

9658،692،819611،�84الإجمالي

مالحظات:

  تذكر موؤ�ص�صة اأك�صيون اأنها قدمت �صمانات بقيمة 70 مليون دولر اأمريكي اإلى �2 موؤ�ص�صة تمويل اأ�صغر فـي الفترة بين عامي 1987 و 2004. ولم ت�صمل هذه الدرا�صة �صوى �صبع معامالت منها تم اختيارها لتوّفر البيانات 
اأ

.)2005( Lopez and de Angulo الخا�صة بها. انظر

  بع�ض المعامالت التي �صمنتها هيئة ائتمانات التنمية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت جزءا من حافظة �صمانات اأ�صدرتها موؤ�ص�صات الإقرا�ض، بمعنى اأن القر�ض المقدم لموؤ�ص�صة التمويل الأ�صغر لم 
ب

يكن �صوى قر�ض واحد من القرو�ض التي �صملتها حافظة البنك.

  ال�صناديق الدولية لل�صمان تذكر اأنها اأ�صدرت �صمانات تتجاوز قيمتها 50 مليون دولر اأمريكي فـي الفترة بين عامي 1985 و 2005، واأ�صفرت عن منح قرو�ض بقيمة 200 مليون دولر اأمريكي لموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر.
ج

�



الحجم ال�شمانات، ح�شب  التي ت�شتخدم  الأ�شغر  التمويل  موؤ�ش�شات  �شمات   :2 الجدول 

 الأ�شول خالل ال�شنة من المعامالت 

)دولر اأمريكي(

ن�شبة توزيع موؤ�ش�شات 

متو�شط النمو ال�شنوي*التمويل الأ�شغر

  ن�شبة متو�شط العائد 

على الأ�شول*

متو�شط ر�شيد قرو�ض 

العمالء )دولر اأمريكي(*

459  4.�  �7.8  �8 5 ماليين اأو اأقل  

416  4.�  58.0  2� 5.1 مليون – 10 ماليين  

�99  5.2  47.7  �1 10.1 مليون - 25 مليونًا  

1،668  �.1  57.�  8 اأكثر من 25 مليوناً 

*اأرقام عام 2004

4

موؤخرا  د�صنت  فقد   )GFUSA المتحدة  الوليات  غريمين  موؤ�ص�صة 

الدولية لل�صمان كيانا  النهاية، ت�صكل ال�صناديق  �صندوقا جديدا. وفي 

تقديم �صمانات  لغر�ض وحيد هو  رافاد  موؤ�ص�صة  تموله  تعاونيا م�صتقال 

4
لموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر الأع�صاء فيها.

اأو�شاع موؤ�ش�شات التمويل الأ�شغر التي ت�شتخدم 

�شمانات القرو�ض

قرو�صا  الدرا�صة  هذه  ت�صملها  التي  القرو�ض  �صمانات  معظم  و�صاندت 

ودائع  تتلقى  ل  �صغيرة  اأ�صغر  تمويل  لموؤ�ص�صات  تجارية  م�صارف  من 

 وتقل اأ�صول 92 فـي المائة من 
5
وكانت تحقق اأرباحا وت�صهد نموا �صريعا.

موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر عن 25 مليون دولر اأمريكي فـي ال�صنة التي 

ُقدمت فيها ال�صمانات، ولم تكن �صوى 8 فـي المائة من هذه الموؤ�ص�صات 

تتلقى ودائع.

ويعك�ض ترّكز �صمانات القرو�ض فـي موؤ�ص�صات تمويل اأ�صغر �صغيرة 

غير متلقية للودائع ال�صهية القوية لهذه الموؤ�ص�صات لأي �صكل من اأ�صكال 

التمويل الذي يمكن اأن ي�صاند معدلت نموها ال�صريع، اإلى جانب اأن هذه 

م�صادر  اإلى  الو�صول  على  القدرة  الآن  حتى  لديها  لي�صت  الموؤ�ص�صات 

اأما  ال�صندات.  اأو  لأجل  الودائع  اأو  المدخرات  مثل  التجارية،  التمويل 

الموؤ�ص�صات الأكبر التي تتجاوز اأ�صولها 25 مليون دولر اأمريكي فكانت 

4 يقدم كل من مؤسسة التمويل الدولية وبنك االستثمار األوروبي والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير 

ضمانات قروض لكن هذه الدراسة ال تشملها.

أداء  حتليل  ويشمل  القروض.  ضمانات  من  ضماناً   96 من  بيانات  بتجميع  الدراسة  هذه  قامت   5

مؤسسات التمويل األصغر بيانات من 71 مؤسسة تنشر بياناتها املالية عن طريق مصادر عامة مثل 

البيانات كبيرة إلى حد يتيح  على شبكة اإلنترنت. مجموعة  مواقعها  أو   www.themix.org
لها دعم النتائج اخلاصة مبدى فعالية ضمانات القروض فـي مؤسسات التمويل األصغر القوية، لكن 

عدم وجود بيانات مالية لدى 25 فـي املائة من املؤسسات التسعة والستني يجعل من املستحيل 

الربط بني فعالية ضمانات القروض وأداء مؤسسات التمويل األصغر.

 وكان 
6
ت�صتخدم اأي�صا �صمانات القرو�ض، واإن كان ب�صكل اأكثر انتقائية.

التي  الموؤ�ص�صات  من  حجما  الأكبر  الموؤ�ص�صات  هذه  ن�صف  من  اأكثر 

حجما  الأكبر  الموؤ�ص�صات  كانت  الــحــالت،  معظم  وفــي  ــع.  ودائ تتلقى 

من  ولي�ض  دولية،  قرو�ض  على  للح�صول  القرو�ض  �صمانات  ت�صتخدم 

بنوك محلية.

قيا�ض تاأثير القرو�ض الم�شمونة على موؤ�ش�شات 

التمويل الأ�شغر

اأو�صحت البيانات التي تم ا�صتخال�صها من هذه المعامالت الواردة فـي 

الدرا�صة مدى المزايا التي اأتاحتها ال�صمانات.

الح�شول على قرو�ض اأولية من البنوك المحلية

يذكر ال�صامنون ومديرو موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر اأن �صمانات القرو�ض 

وهي  قرو�ض -  على  الح�صول  على  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  ت�صاعد 

ما  بنوك  من   - الموؤ�ص�صات  لهذه  الأولى  المحلية  القرو�ض  الغالب  فـي 

ذاتها،  ال�صمانات  على  وعالوة   
7

ال�صمانات. هذه  لول  لتقر�صها  كانت 

والم�صداقية  الفنية  الخبرة  الدولية  والبنوك  ال�صمان  هيئات  تتيح 

التمويل  لموؤ�ص�صة  المحلي  البنك  نظرة  يعزز  الذي  الأمر  للمعامالت، 

الأ�صغر. وي�صعر مديرو موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر عموما بالتفاوؤل ب�صاأن 

هذه المزايا التي تتيحها �صمانات القرو�ض، ب�صرف النظر عن حجم 

اأو تكلفة القر�ض.

على  الطلب  أن  إلى  أيضا  أكسيون  ملؤسسة  التابع  الالتينية  أمريكا  بريدج  صندوق  جتربة  تشير   6

ضمانات القروض يتركز فـي مؤسسات التمويل األصغر الصغيرة احلجم واملعتمدة على االقتراض. 

وقد وصلت حافظة صندوق بريدج إلى أوجهها عام 1995 ثم تناقصت باطراد حتى عام 2004. ومن 

إلى  حتولت  أكسيون  إلى  املنتسبة  املؤسسات  من  كثيرا  أن  هو  الوضع  لهذا  الرئيسية  األسباب 

مؤسسات متويل أصغر متلقية للودائع و/أو قامت بتنويع مصادر متويلها فـي األسواق احمللية.

ضمانات  أن  بإثبات  املتعلقة  املنهجية  املشاكل  فـي   )1997(  Vogel and Adams يبحث   7

يدفعوا  أنهم ال  األصغر  التمويل  يؤكد مديرو مؤسسات  ذلك  املقرضني. ومع  تغير سلوك  القروض 

التكاليف اإلضافية للضمانات إذا استطاعوا احلصول على القرض بدونها.
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الجدول 3: توزيع القرو�ض ح�شب حجمها

نطاق حجم القر�ض المقدم لموؤ�ش�شة التمويل 

ن�شبة موؤ�ش�شات التمويل الأ�شغرالأ�شغر )بالدولر الأمريكي(

متو�شط حجم القر�ض )بالدولر 

الأمريكي(

150،000  48  250،000 >
��7،162  19  500،000–250،000

675،000  16 500،000–1 مليون 

2،66�،258  18 > 1 مليون 

 القرو�ض الم�شمونة كن�شبة 

ن�شبة موؤ�ش�شة مئوية من اأ�شول موؤ�ش�شات     

التمويل الأ�شغر التمويل الأ�شغر   

62  5 <  

17  10–5  

1�  20–10  

6  50–20  

2   50 >  

الن�شبية  الأهمية   :4  الجدول 

الم�شمونة للقرو�ض 

بمعنى اأنها  ولمعظم القرو�ض الم�صمونة �صمات “قرو�ض التجزئة”، 

الأعمال:  لموؤ�ص�صات  تقدم  التي  التقليدية  القرو�ض  �صروط  نف�ض  تحمل 

�صعر الفائدة اأعلى من �صعر الفائدة التف�صيلي الذي تفر�صه البنوك على 

الحقيقية  ال�صمانة  ومتطلبات  المخاطر،  منخف�صي  المقتر�صين  كبار 

التمويل  موؤ�ص�صات  باأ�صول  بالمقارنة  �صغيرا  القرو�ض  وحجم  كبيرة، 

بالموؤ�ص�صات  يتعلق  فيما  ب�صكل خا�ض  الحال  وكانت هذه هي   
8
الأ�صغر.

الأ�صغر حجما التي ل تتلقى ودائع، والتي كانت تحمل فـي الواقع نف�ض 

المخاطر التي يت�صم بها اأي مقتر�ض تقليدي �صغير.

عن  حجمها  يقل  الدرا�صة  �صملتها  التي  القرو�ض  ن�صف  نحو  وكان 

مليون  عن  حجمها  يقل  منها  المائة  فـي  و82  اأمريكي  دولر  األف   250

دولر )الجدول �(.

وعادة ما ت�صكل القرو�ض الم�صمونة ن�صبة �صغيرة ن�صبيا من مجموع 

معظم  فـي  المائة  فـي   5 من  –اأقل  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  اأ�صول 

المعامالت واأقل من 20 فـي المائة فـي ت�صعة من بين كل ع�صر معامالت. 

قرو�ض  مجموع  من  الأكبر  الن�صبة  ت�صكل  الم�صمونة  القرو�ض  وكانت 

المجموع  هذا  ربع  تتجاوز  تكاد  ل  لكنها  الأ�صغر،  التمويل  موؤ�ص�صات 

)الجدول 4(. 

تشمل  السوق،  اقتصاد  إلى  التحول  طريق  على  السائرة  والبلدان  النامية  البلدان  معظم  فـي   �

واالستثمارات  املصرفية  احلسابات  فـي  النقدية  والسيولة  واملباني  األراضي  احلقيقية  الضمانات 

املعروفة.  املالية  قوتها  لها  ثالثة  أطراف  من  الضمانات  أو  االعتماد  وخطابات  اخملاطر  املنخفضة 

الضمانات  من  تعتبر  ال  األصغر  التمويل  لدى مؤسسات  الصغرى  القروض  حافظة  فإن  ذلك  وعلى 

احلقيقية.

التكلفة على موؤ�ش�شات التمويل الأ�شغر

تت�صم القرو�ض الم�صمونة باأنها اأكثر تكلفة ن�صبيا على موؤ�ص�صات التمويل 

بالدرا�صة ر�صوما �صنوية  الم�صمولة  ال�صمان  اإذ تفر�ض هيئات  الأ�صغر. 

حيث  ال�صمان،  قيمة  من  المائة  فـي  و4.5  المائة  فـي   0 بين  تتراوح 

يتجاوز المتو�صط غير المرجح قليال 2 فـي المائة. وقد دفعت موؤ�ص�صات 

التمويل الأ�صغر �صعر الفائدة الم�صرفية )وهو �صعر التجزئة فـي العادة 

ال�صمان،  ر�صوم  جانب  اإلى  التف�صيلي(  ال�صعر  على  كثيرا  يزيد  والذي 

لهذه  الأخرى  التمويل  م�صادر  من  تكلفة  اأكثر  التمويل  هذا  يجعل  مما 

مجموع  كان  بلدا،   11 فـي  معاملة   1� �صملت  عينة  وفي   
9
الموؤ�ص�صات.

التمويل  لموؤ�ص�صات  الم�صمونة  الم�صرفية  القرو�ض  على  الفائدة  تكلفة 

الأ�صغر يزيد �.5 نقطة مئوية فـي المتو�صط على متو�صط تكلفة خ�صوم 

التمويل على هذه الموؤ�ص�صات )بما فـي ذلك القرو�ض الم�صمونة(. وفي 

جميع هذه الموؤ�ص�صات با�صتثناء ثالث، كان متو�صط تكلفة التمويل يزيد 

10
كثيرا على اأ�صعار التمويل الم�صرفي ال�صائدة.

وتدفع هذه الموؤ�صرات اإلى البحث فـي الأ�صباب الأخرى التي حدت 

ففيما  القرو�ض.  �صمانات  ا�صتخدام  اإلى  الأ�صغر  التمويل  بموؤ�ص�صات 

الم�صمونة  القرو�ض  كانت  الموؤ�ص�صات،  هــذه  من  �صئيل  بعدد  يتعلق 

ت�صكل زيادة كبيرة للغاية من اإجمالي التمويل. ومن الطبيعي اأنه يمكن 

الرئي�صي  الدافع  هو  كان  الأموال  الح�صول على مزيد من  اأن  افترا�ض 

تحملت  الموؤ�ص�صات  هذه  معظم  اأن  غير  الأ�صغر.  التمويل  لموؤ�ص�صات 

تكلفة اأعلى ن�صبيا مقابل قرو�ض لم ت�صف الكثير لهياكل تمويلها. وربما 

كان الدافع الرئي�صي لهذه الموؤ�ص�صات هو الأمل فـي اإن�صاء عالقة طويلة 

والمكانة  التمويل،  وتنويع م�صادر  المحلية،  التجارية  البنوك  الأجل مع 

بع�ض  فـي  الدافع  كان  وربما  دولية،  بموؤ�ص�صة  الرتباط  من  تتاأتى  التي 

الحالت هو الت�صجيع من جانب هيئة ال�صمان.

أن بعض بدائل التمويل التي تبدو أرخص تكلفة تتضمن مخاطر الصرف األجنبي  إدراك  املهم  9 من 

التي لم تظهر فـي سعرها األدنى. غير أن عددا قليال للغاية من مؤسسات التمويل األصغر يقوم 

بتسعير أو إدارة مخاطر الصرف األجنبي، ولذلك يتعذر تقييم التكلفة.

10 متت مقارنة متوسط تكلفة مؤسسات التمويل األصغر بالربط املرجح ملستويني مرجعيني لسعر 

املعنية  التمويل  ملؤسسة  احمللي  لإلقراض  احمللية  البنوك  بني  اإلقراض  سعر  وهما  التجاري،  الفائدة 

نشرة  تستخدم  باملقارنة،  اخلارجي.  لإلقراض  شهرا   12 ملدة  ليبور  سعر  على  زيادة  نقاط  وخمس 

Micro Banking Bulletin سعر اإليداع احمللي، وهو فـي العادة أدنى سعر فـي سوق التمويل، 
كمستوى معياري للتمويل التجاري لالقتراض احمللي واخلارجي.



تعبئة ال�شمانات وتعزيز الكفالة

جزء  ب�صمان  راأ�صمالها  نطاق  تو�صيع  ال�صمان  هيئات  جميع  تحاول 

العادة  فـي  لديها  وتكون  الأ�صغر  التمويل  لموؤ�ص�صة  المقدم  القر�ض  من 

هذه  وتخلق  له.  �صمان  تقديم  المطلوب  القر�ض  من  م�صتهدفة  ن�صبة 

تتحدد  العملية،  الناحية  القر�ض. ومن  لتح�صيل  للبنك  ال�صيا�صة حافزا 

نفذ  وقــد  معاملة،  كل  بظروف  يبدو  فيما  ال�صمان  اإلــى  القر�ض  ن�صبة 

وبلغ  الم�صتهدفة.  الن�صب  على  وتقل  تزيد  معامالت  ال�صامنين  معظم 

دولر  مليون   58.7 الدرا�صة  هــذه  �صملتها  �صمانا   96 قيمة  اإجمالي 

دولر  مليون   87 قيمتها  قرو�صا  معا  ال�صمانات  هذه  و�صاندت  اأمريكي. 

اأمريكي ُمنحت لموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر، بن�صبة مجمعة للقرو�ض اإلى 

ال�صمانات 1.5. وكان متو�صط الن�صبة فـي المعامالت الفردية 2.0، مما 

يعك�ض ارتفاع الن�صبة فـي المعامالت الأ�صغر.

ن�صبة  لكن  ال�صمانات.  قيمة  على  تزيد  قرو�صا  البنوك  وقــدمــت 

اإ�صارة  باعتبارها  خاطئا  تف�صيرا  اأحيانا  ُتف�صر  ال�صمانات  اإلى  القرو�ض 

قيمة  على  تزيد  قرو�ض  بتقديم  المخاطر  لتحمل  البنك  ا�صتعداد  اإلى 

يحدث  ل  الواقع،  وفي  اإ�صافية.  �صمانة  على  الح�صول  دون  ال�صمان 

ن�صبة  المثال، ل تعني  الأحيان على ما يبدو. فعلى �صبيل  اأغلب  هذا فـي 

قر�صا  قدم  البنك  اأن  العادة  فـي   1.5 البالغة  ال�صمانات  اإلى  القرو�ض 

م�صمونا ثلثاه فقط ب�صمانة حقيقية.

موؤ�ص�صة  تقدمها  التي  الكفالت  مجموعة  تكمل  القرو�ض  ف�صمانات 

التمويل الأ�صغر، لكن على الموؤ�ص�صة رهن اأ�صول حقيقية اأخرى لتغطية 

كامل قيمة القر�ض. وتذكر موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر اأن معظم البنوك 

اأوراق مالية،  اأو  نقدية،  �صيولة  اأو  )اأرا�صي،  “حقيقية”  تطلب �صمانات 

اأو خطابات اعتماد( لن�صبة ل تقل عن 100 فـي المائة من القر�ض غير 

الم�صمون واأن هذا ل يزال يمثل عقبة كبيرة اأمام الح�صول على قرو�ض 

11

م�صرفية كبيرة.

بع�ض  ي�صتلزم  الأولي  القر�ض  على  ال�صمان  اأثر  قيا�ض  فاإن  ولذلك، 

اأن موؤ�ص�صة التمويل الأ�صغر  الحذر. فال�صمانات ت�صيف قيمة تتمثل فـي 

تح�صل على قر�ض ما كانت لتح�صل عليه لول هذا ال�صمان. لكن ن�صبة 

المديونية  لحجم  فيه  م�صكوكا  مقيا�صا  تمثل  ال�صمانات  اإلى  القرو�ض 

لأنه ل يبين لنا قيمة ال�صمانة الحقيقية التي ا�صطررت موؤ�ص�صة التمويل 

أنها حني تصدر ضمانات، شملت هذه  الفرنسية  التنمية  العام، تذكر هيئة  النمط  11  بخالف هذا 

الدراسة سبعة منها، فإنها تتأكد من أن البنك ال يشترط ضمانات إضافية.

من  منطقية،  الأكثر  فالأمر  ال�صمان.  على  عــالوة  رهنها  اإلــى  الأ�صغر 

مكّون  تقليل  بين )1(  بالمزج  المديونية  قيا�ض حجم  النظرية،  الناحية 

المخاطر الخا�ض ب�صعر الفائدة و/اأو )2( زيادة الجزء من القر�ض غير 

تتوفر  لم  ال�صرورية  المعلومات  لكن  اأخــرى.  حقيقية  ب�صمانة  المغطى 

لهذه الدرا�صة، رغم اأهمية هذه ال�صمات لتلك المعامالت.

قرو�ض بالعملة المحلية لموؤ�ش�شات التمويل الأ�شغر

الأ�صغر  التمويل  لموؤ�ص�صات  الخارجية  القرو�ض  من  المائة  فـي   92 ُقدم 

بالعملة  قرو�صها  تقدم  الموؤ�ص�صات  هذه  معظم  لكن   
12

ال�صعبة. بالعملة 

المحلية  بالعملة  واأ�صول  عائدات  على  تعتمد  اأن  فعليها  ولــذا  المحلية 

المحلية  العملة  قيمة  انخف�صت  واإذا  ال�صعبة.  بالعملة  القرو�ض  ل�صداد 

ب�صدة، �صت�صطر الموؤ�ص�صة المقتر�صة اإلى ا�صتخدام قدر اأكبر من العملة 

الذي  الأمــر  القر�ض،  ل�صداد  ميزانيتها  فـي  تقدره  كانت  مما  المحلية 

ي�صبب لها خ�صائر �صخمة. ونادرا ما تح�صل موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر 

 
1�

الأجنبي. ال�صرف  مخاطر  �صد  التحوط  اأدوات  من  كاف  قدر  على 

على  الأجنبي  ال�صرف  مخاطر  فر�ض  تجنب  الأجنبي  للمقر�ض  ويمكن 

الموؤ�ص�صة بتقويم القر�ض بالعملة المحلية، واإن كان هذا الو�صع �صينقل 

مخاطر ال�صرف الأجنبي اإلى المقر�ض الذي قد يح�صل على مبلغ يقل 

كثيرا عما اأقر�صه بالعملة ال�صعبة.

المحلية  بالعملة  القرو�ض  ب�صمان  المحلية  البنوك  قيام  �صاأن  ومن 

ولي�ض  ال�صرف:  مخاطر  الأجنبي  والمقر�ض  الموؤ�ص�صة  من  كل  تجنيب 

من الم�صتغرب اأن 82 فـي المائة من القرو�ض الم�صمونة �صدرت بالعملة 

المحلية.

التغلب على الحواجز القانونية اأو التنظيمية

في عدد قليل من البلدان، تقيد اللوائح التنظيمية القترا�ض من الخارج 

تقيدان  المثال،  �صبيل  على  والمغرب،  فالهند  تكلفة.  اأكثر  تجعله  اأو 

اقترا�ض المنظمات التي ل ت�صعى اإلى الربح من الخارج. و�صاعد تقديم 

هذين  فـي  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  تجنب  على  القرو�ض  �صمانات 

البلدين هذه القيود عن طريق منح قرو�ض محلية.

.)2005( Ivatury and Abrams  12

.)2006( Featherson, Littlefield, and Mwangi �1  انظر 
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 الجدول 5 هياكل التمويل فـي موؤ�ش�شات التمويل 

الأ�شغر المرخ�شة فـي بوليفيا

7

ويمكن ل�صمانات القرو�ض كذلك الم�صاعدة على حل الم�صاألة الأكثر 

غير  قرو�صا  البنوك  منح  تقيد  التي  التنظيمية  اللوائح  وهي  انت�صارا 

م�صمونة. فعلى �صبيل المثال، �صتعترف الجهات التنظيمية بعقار تملكه 

موؤ�ص�صة التمويل الأ�صغر لكنها لن تعترف بحافظة قرو�ض هذه الموؤ�ص�صة 

هناك  تكون  قد  الحالت،  هذه  مثل  وفي  لالقترا�ض.  توؤهلها  ك�صمانة 

حاجة اإلى �صمانات كي يتفق منح القر�ض لموؤ�ص�صة التمويل الأ�صغر مع 

اللوائح الم�صرفية.

هل تح�شل موؤ�ش�شات التمويل الأ�شغر على 

قرو�ض غير م�شمونة بعد ذلك من البنوك 

المحلية؟

يرى معظم ال�صامنين اأن �صمانات القرو�ض نجحت اإذا تمكنت موؤ�ص�صات 

التمويل الأ�صغر فـي نهاية الأمر من القترا�ض من البنوك المحلية دون 

اإلى �صمانات قرو�ض. والنتائج متفاوتة فـي هذا ال�صدد، وهي  الحاجة 

تلقي ال�صوء على ت�صورين خاطئين كامنين فـي فكرة اأنه على موؤ�ص�صات 

اإلى مقتر�ض يح�صل على قرو�ض  اأن تتطور  بال�صرورة  الأ�صغر  التمويل 

ي�صتخدم  التجارية،  المالية  الأ�صواق  فـي  اأول،  ب�صمانات.  م�صمولة  غير 

بذلك  القيام  يقررون  وقد  المخاطر  لإدارة  كاأداة  �صمانات  المقر�صون 

الأ�صاليب.  من  غيرها  من  كفاءة  اأكثر  ال�صمانات  كانت  اإذا  با�صتمرار 

التنظيمية،  الحواجز  على  للتغلب  ال�صمانات  ُت�صتخدم  فحين  وبالمثل، 

غالبا  ثانيا،  كذلك.  الآجلة  للمعامالت  الأرجــح  على  �صرورية  �صتكون 

اأف�صل من  ما تجد موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر م�صادر للتمويل التجاري 

القترا�ض من البنوك المحلية.

لحق  وقت  فـي  القترا�ض  من  الموؤ�ص�صات  هذه  بع�ض  تمكنت  وقد 

دون �صمانات، وهي ت�صيد بالمعاملة الخا�صة ب�صمانات القرو�ض الأولى 

الموؤ�ص�صات  البنك لمقر�ض. لكن بع�ض  اإقامة عالقة عمل مع  لت�صهيلها 

الأخرى ف�صلت عدم زيادة حجم قرو�صها من البنوك المحلية. وبمرور 

الدرا�صة  بهذه  الم�صمولة  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  اختارت  الوقت، 

فيها  اأقامت  التي  الأ�صواق  با�صتثناء  اأخــرى،  م�صادر  من  نموها  تمويل 

البنوك عالقة اإقرا�ض مع موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر ب�صروط اأف�صل مما 

تمنحه البنوك للمقتر�صين فـي قطاع التجزئة.

المناف�صة  ت�صودها  اأ�صواق  فـي  تن�صج  التي  الموؤ�ص�صات  معظم  وتنمو 

اأطول،  واأجل  اأقل،  )تكلفة  اأف�صل  �صروطا  تقدم  تجاري  تمويل  بم�صادر 

بين  فيما  وحتى  المحلية.  التجزئة  قرو�ض  من  اأقــل(  �صمانة  و�صروط 

فاإن  القرو�ض،  �صمانات  ا�صتخدمت  التي  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات 

الموؤ�ص�صات التي حققت اأكبر قدر من النجاح فـي تعبئة التمويل المحلي 

الإيــداع  و�صهادات  المدخرات  ا�صتخدمت  التي  الأكبر  الموؤ�ص�صات  هي 

وال�صندات لهذا الغر�ض.

ا�صتطاعت  التي  الأ�صغر  التمويل  ل�صناعة  مثال  بوليفيا  �صوق  وُيعتبر 

البنوك  لــدى  الإقــرا�ــض  اأ�صعار  عــن  كثيرا  تقل  بتكلفة  التمويل  تعبئة 

التجارية. وحقق البنكان المتخ�ص�صان فـي التمويل الأ�صغر وال�صناديق 

معظمها  فـي  تعود  لأ�صباب  قويا  نموا  الم�صرفية  غير  الخا�صة  المالية 

اإلى تعبئة المدخرات. وفي مايو/اأيار 2006، بلغ متو�صط تكلفة التمويل 

التكلفة  متو�صط  كــان  حين  فـي  المائة،  فـي   4 نحو  الموؤ�ص�صات  لهذه 

اأبريل/ني�صان  فـي  بوليفيا  بنوك  من  التقليدية  التجارية  القرو�ض  على 

الموؤ�ص�صات  اأن هذه  الم�صتغرب  المائة. ولي�ض من  2006 نحو 11.5 فـي 

ت�صتبدل  اأن  يجب  المحلية:  الم�صرفية  القرو�ض  تقريبا  ت�صتخدم  ل 

قرو�ض  نموها  اأثناء  المناف�صة  على  القادرة  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات 

التجزئة المحلية المكّلفة بتمويل اأقل تكلفة )الجدول 5(.

تف�صل  والهند  المغرب  مثل  بلدان  فـي  البنوك  فاإن  النقي�ض،  وعلى 

منح موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر قرو�صا ب�صروط اأف�صل. ولأ�صباب تنظيمية 

لموؤ�ص�صات  البنوك هناك قرو�صا  الأ�صباب، تقدم  و�صيا�صية وغيرها من 

فائدة  باأ�صعار  ال�صخمة،  للموؤ�ص�صات  الإقرا�ض  ب�صروط  الأ�صغر  التمويل 

تف�صيلية اأو اأقل منها، واآجال اأطول، وقبول حافظة هذه الموؤ�ص�صات من القرو�ض 

اإقرا�ض  اأ�ــصــواق  النامية  البلدان  من  يذكر  ل  عــدد  ولــدى  ك�صمانة.  ال�صغرى 

البنوك  قرو�ض  فاإن  قائمة  تكون  لكن حين  بالكفاءة،  تت�صم  ال�صخمة  للموؤ�ص�صات 



نموا  تحقق  التي  الأ�صغر  التمويل  لموؤ�ص�صات  تمويل مالئم  تمثل م�صدر  المحلية 

على نطاق كبير.

دور ال�شمانات فـي الإقرا�ض الدولي لموؤ�ش�شات 

التمويل الأ�شغر

ولم ي�صدر �صوى ثمانية �صمانات م�صمولة بالدرا�صة لمقر�صين دوليين. 

عليه  تنطوي  ما  اأو�صحت  قد  المعامالت  هذه  فاإن  مجموعها،  فـي  لكن 

البنوك  معامالت  معظم  تظهر  لــم  باأ�صلوب  قـــدرات  مــن  ال�صمانات 

المحلية. 

وكانت للمقر�صين الدوليين الذين ا�صتخدموا ال�صمانات خبرة فـي 

ال�صمانات  هذه  ي�صتخدمون  وهم  الأ�صغر.  التمويل  موؤ�ص�صات  اإقرا�ض 

حافظة  عليها  تنطوي  التي  المخاطر  خف�ض  بهدف  اإ�صتراتيجي  ب�صكل 

قرو�صهم لهذه الموؤ�ص�صات وكذلك القرو�ض التي يح�صلون عليها لتمويل 

عمليات الإقرا�ض. ويتيح هذا الو�صع للمقر�صين الدوليين المتخ�ص�صين 

قام  المثال،  �صبيل  فعلى  التجارية.  الأ�صواق  من  الأموال  على  الح�صول 

 )EIF( صندوق ال�صتثمار الأوروبي ب�صمان ال�صريحة الأولى ل�صندوق�

مليون   �0 بقيمة   Opportunity International لموؤ�ص�صة  التابع 

هذه  فـي  بالم�صاركة  اآخــريــن  تجاريين  لم�صتثمرين  �صمح  مما  ــورو،  ي

 كما قامت موؤ�ص�صة Blue Orchard بهيكلة �صندوق مماثل 
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العملية.

اأن هذه  بم�صاعدة �صركة ال�صتثمار الخا�ض الخارجي )OPIC(. كما 

ال�صمانات تتيح للمقر�صين منح موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر قرو�صا اأكبر 

�صبيل  فعلى  اأقل.  وب�صمانة  اأطــول،  ولآجــال  اأعلى،  مخاطر  على  تنطوي 

المثال، ي�صتطيع �صندوق Blue Orchard اإقرا�ض موؤ�ص�صات التمويل 

الأ�صغر لآجال ت�صل اإلى �صبع �صنوات .

التمويل  لموؤ�ص�صات  المقدمة  الدولية  القرو�ض  �صمانات  وتـــوؤدي 

الأ�صغر اإلى منفعتين هامتين فـي ال�صوق الحالية. اأول، ي�صتطيع كثير من 

المقر�صين الدوليين تقديم قرو�ض لموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر ب�صروط 

المحلية  البنوك  تكرر  قد  ثانيا،   
15

المحلية. البنوك  من  تف�صيال  اأكثر 

فـي اأ�صواقها ما ينجح فيه المقر�صون الدوليون من ا�صتخدام ال�صمانات 

الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  وتمويل  التجارية  الأمــوال  روؤو�ــض  تعبئة  فـي 

ب�صروط تناف�صية.

 Eastern European فـي  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  لهيكل متويل  تف�صيلي  لالطالع على و�صف   14

.)2006( Jung and Eriksson انظر   ،Fund
15 ل تثبت ميزة �صعر الفائدة على القرو�ض اخلارجية حني توؤخذ خماطر ال�صرف الأجنبي فـي العتبار. 

موؤ�ص�صات  على  املحلية  البنوك  تفر�صها  التي  ال�صروط  اإىل  اإ�صافة  اأخرى  مزايا  اخلارجية  للقرو�ض  لكن 

التمويل الأ�صغر، مبا فـي ذلك طول اآجال القرو�ض وقلة ال�صمانات املطلوبة.

فـي  الم�صرفية  فال�صناعة  هائلة.  الأولــى  المنفعة  تكون  اأن  ويمكن 

القترا�ض  يكون  وربما  الكفاءة،  بعدم  تت�صف  النامية  البلدان  معظم 

بالعملة ال�صعبة  الخارجي بديال جذابا رغم ما ينطوي عليه القترا�ض 

اأكثر  الثانية  المنفعة  تكون  ربما  الطويل،  المدى  على  لكن  مخاطر.  من 

مجال  فـي  الدوليين  وال�صامنين  المقر�صين  نمو  فاإمكانيات  اأهمية. 

الدعم.  على  اعتمادها  بمدى  الأمــر  نهاية  فـي  محدود  التنمية  تمويل 

فـي  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  اندماج  اإلى  تدعو  قوية  اأ�صباب  وهناك 

اأ�صواق التمويل المحلية، بما فـي ذلك ا�صتقرار التمويل واإمكانيات النمو 

والمنافع التي تتاأتى من تنويع الخدمات.

قدرة هيئات ال�شمان على ال�شتمرار

تحدد  ما  وعــادة  �صمانات.  من  تقدمه  ما  بدعم  ال�صمان  هيئات  تقوم 

وموؤ�ص�صات  البنوك  تدفعه  اأن  فـي  ترغب  ما  تقدير  طريق  عن  ر�صومها 

التمويل الأ�صغر ولي�ض بدرا�صة تكاليفها هي اأو القيمة ال�صوقية الحقيقية 

وتثير  الأ�صغر.  التمويل  موؤ�ص�صات  اإقرا�ض  عليها  ينطوي  التي  للمخاطر 

برامج  وا�صتمرارية  الحقيقية  التكلفة  عن  ت�صاوؤلت  الممار�صات  هذه 

ت�صعير  عــن  معلومات  تكوين  عــدم  اإلـــى  تـــوؤدي  اأنــهــا  كما  ال�صمانات. 

المخاطر، وهو الأمر الذي يمثل فائدة كبيرة لهذه ال�صناعة.

الر�صوم  ومن  ال�صتثمار  دخل  من  ال�صمان  هيئات  عائدات  وتتحقق 

لكن  ال�صمانات.  قيمة  من  المائة  فـي   4.5 اإلى  ت�صل  قد  التي  ال�صنوية 

جميع هيئات ال�صمان تقريبا التي �صملتها الدرا�صة تح�صل على م�صاندة 

مالية اإ�صافية. وفي حالة برامج ال�صمانات فـي موؤ�ص�صات القطاع العام، 

حجما،  الأكبر  الهيئات  ميزانيات  من  الت�صغيل  م�صروفات  دعــم  يتم 

اأمريكا  بريدج  �صندوق  حالة  وفي   
16

الفرن�صية. التنمية  هيئة  با�صتثناء 

الإنمائي  بنك  دويت�ض  و�صندوق   
17

اأك�صيون، لموؤ�ص�صة  التابع  الالتينية 

وال�صناديق الدولية لل�صمان، يقوم موظفون يح�صلون على رواتبهم من 

الموؤ�ص�صات الأم بم�صاندة عمليات ال�صمان بدرجات متفاوتة. وال�صناديق 

الدولية لل�صمان هي هيئة ال�صمان الوحيدة التي تن�صر بياناتها المالية. 

وتكاليف  المالية  فالتكاليف  الإي�صاح:  من  قــدرا  المالي  ــا  اأداوؤه ويتيح 

الت�صغيل لل�صناديق الدولية لل�صمان عام 2005 بلغت 14 فـي المائة من 

اأمريكي،  دولر  مليون   4.1 حجمها  البالغ  ال�صمانات  حافظة  متو�صط 

16 تذكر هيئة التنمية الفرن�صية: “حيث اإن ال�صمانات ل تعترب م�صاعدات اإمنائية خارجية، ل تتلقى الهيئة 

ال�صمان:  تكلفة  كامل  نطلب  فاإننا  ال�صمانات. ولذلك،  تكلفة  لتعوي�ض  فيها  امل�صاركة  الــوزارات  من  اأموال 

التي  ال�صبعة  ال�صمانات  قيمة كل من  املخاطر القطرية، واملخاطر التجارية، والتكاليف الثابتة للهيئة.” وبلغت 

قدمتها الهيئة وت�صملها هذه الدرا�صة اأكرث من �.4 مليون دولر اأمريكي، وهو مبلغ يزيد كثريا على متو�صط 

ما قدمته اأية هيئة اأخرى.

17 تذكر موؤ�ص�صة اأك�صيون اأن �صندوق بريدج اأمريكا الالتينية يتمتع بال�صتدامة املالية. غري اأنها تقر اأي�صا 

اأك�صيون قادرة على حتليل ومراقبة عمالئها من خالل  باأن له جدوى على الأرجح فقط داخل موؤ�ص�صة مثل 

امل�صاعدة الفنية املتوازية اأو عالقات الإدارة. 
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لي�صبح  المائة،  فـي   7.4 البالغ  وال�صتثمار  ال�صمانات  بدخل  مقارنة 

بذلك �صافي الخ�صائر المطلوب دعمها 6.6 فـي المائة.

ولم تتوفر لدى جميع هيئات ال�صمان بيانات عن الخ�صائر الناجمة 

عن التعثر فـي �صداد القرو�ض. لكن لدى موؤ�ص�صتي IGF واأك�صيون اأقدم 

الخ�صائر  معدل  اأن  ويذكران  ال�صامنين،  درا�صات  بين  من  حافظتين 

ي�صل اإلى 5 فـي المائة و1 فـي المائة على التوالي من اإجمالي ال�صمانات 

الم�صدرة. وقد اأ�صارت اأك�صيون اإلى اأنها �صت�صاعف مخ�ص�صات خ�صائر 

التي  الأ�صغر  التمويل  لموؤ�ص�صات  م�صمونة  قرو�صا  تقدم  حين  القرو�ض 

تقع خارج �صبكتها.

اإلى  ا�صتنادا  القرو�ض  �صمان  �صعر  بتعديل  ال�صامنين  بع�ض  ويقوم 

لكن طريقة  المعنية.  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صة  تقييمهم لحجم مخاطر 

يقوم  ول  التجريبية،  المرحلة  فـي  تزال  ل  المخاطر  �صعر  احت�صاب 

�صريح  ب�صكل  المخاطر  �صعر  احت�صاب  عملية  باإدراج  عموما  ال�صامنون 

فـي المعاملة. ونتيجة لذلك، ل تتوفر حاليا م�صتويات مرجعية لت�صنيفات 

مخاطر موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر وت�صعير �صمانات القرو�ض للمقر�صين 

اإلى ت�صعير المخاطر الم�صاحبة لمختلف  التجاريين الذين �صيحتاجون 

اأنواع موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر.

وترتبط التحديات الم�صاحبة ل�صالمة هيئات ال�صمان وكذا ت�صعير 

الخا�صة  المعامالت  ب�صغر حجم  ال�صوق  اإلى عوامل  ا�صتنادا  المخاطر 

كانت  ت�صتخدمها.  التي  الأ�صغر  التمويل  وموؤ�ص�صات  القرو�ض  ب�صمانات 

تكلفة �صمان القرو�ض الم�صرفية ال�صغيرة لموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر، 

من  كبير  م�صتوى  بدون  لال�صتمرار  قابلة  غير  الأرجح،  على  و�صتبقى 

يكفي  ل  ال�صغيرة  المعامالت  اأول، دخل  ثالثة.  لأ�صباب  وذلك  الدعم، 

تكاليف  تقريبا  تعادل  التكاليف  فهذه  ال�صمان.  اإ�صدار  تكاليف  لتغطية 

المعامالت الكبيرة، لكن الدخل النا�صئ عن المعامالت ال�صغيرة اأقل. 

ثانيا، تتحمل هيئات ال�صمان تكاليف كبيرة ب�صبب قلة خبرة المقر�صين. 

وعادة ما يقدم ال�صامنون الكثير من الخدمات المرتبطة باإغالق معاملة 

يتعاقدون  اأو  باأنف�صهم  الخبرة  ذوو  المقر�صون  يقدمها  والتي  ال�صمان 

ال�صامنون  يتحمل  النهاية،  وفي   
18

لتقديمها. ال�صتثمار  �صما�صرة  مع 

اأي�صا تكاليف غير عادية عند تقييم موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر ال�صغيرة 

التمويل  موؤ�ص�صات  معظم  اأن  كما  المعاملة.  تنفيذ  خالل  وم�صاعدتها 

عليه  ُيعّول  ت�صنيفا  المخاطر  حيث  من  ُم�صنفة  غير  ال�صغيرة  الأ�صغر 

ويمكن للمقر�صين ا�صتخدامه فـي ت�صعير المخاطر.

الُم�شي ُقدمًا

الدرا�صة  بهذه  والم�صمولة  القرو�ض  الخا�صة ب�صمانات  المعامالت  تمثل 

تجربة اإقرا�ض مختلف اأنواع موؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر فـي ظل مجموعة 

وا�صعة النطاق من ظروف ال�صوق. وتو�صح النتائج كال من منافع وقيود 

�صمانات القرو�ض وت�صير اإلى اإمكانياتها على المدى الطويل.

الدرا�صة  هذه  تناولتها  التي  القرو�ض  �صمانات  من  الكثير  ويمثل   

محاولة لتو�صيح المالءة المالية لموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر اأمام البنوك 

اأمام  الباب  القرو�ض  �صمانات  فتحت  الحالت،  بع�ض  وفي  المحلية. 

المحلية،  بالعملة  القرو�ض  معظم  وكانت  لحقة.  مرحلة  فـي  القترا�ض 

وفي حالت قليلة تغلبت ال�صمانات على العقبات التنظيمية اأمام التمويل 

كانت  الأ�صغر،  التمويل  موؤ�ص�صات  بمعظم  يتعلق  فيما  اأنه  غير  الأجنبي. 

للغاية  �صغيرة  ن�صبة  تمثل  القرو�ض  وكانت  متوا�صعة.  الفورية  المنافع 

الكبير  الدعم  رغم  عالية  تكلفتها  وكانت  الموؤ�ص�صات،  هذه  اأ�صول  من 

تقديم  ت�صترط  البنوك  كانت  ما  وغالبا  ال�صمان،  هيئات  قدمته  الذي 

�صمانات حقيقية اأخرى لتغطية كامل مبلغ القر�ض. وتمكن عدد اأقل من 

�صمانات  ا�صتخدام  الدرا�صة  بهذه  الم�صمولة  الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات 

قرو�ض للح�صول على قرو�ض فـي ظل ظروف اأ�صافت قيمة كبيرة لهيكل 

تمويل هذه الموؤ�ص�صات. و�صمل الكثير من هذه المعامالت موؤ�ص�صات اأكبر 

حجما ومقر�صين دوليين، اأو ُنفذت فـي اأ�صواق مثل الهند وبنن والمغرب 

املعاملة  وإغالق  الديون  وهيكلة  اخملاطر  وتقييم  الواجبة  والعناية  التقييم  اخلدمات  هذه  �1  تشمل 

فـي النهاية.
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حيث البنوك المحلية م�صتعدة لتقديم قرو�ض كبيرة لموؤ�ص�صات التمويل 

الأ�صغر ب�صعر فائدة تف�صيلي اأو اأقل منه، واعتبار حوافظها من القرو�ض 

ال�صغرى �صمانة اأخرى.

اأن  هي  المذكرة  هذه  اإليها  تو�صلت  التي  الرئي�صية  والمالحظة 

�صمانات القرو�ض لي�صت اأف�صل من القر�ض المبا�صر من اإحدى الجهات 

المانحة اأو الممولين الدوليين اإل اإذا �صاعد القر�ض الم�صمون الموؤ�ص�صة 

المعنية على بناء هيكل تمويلي تناف�صي. وفيما يتعلق بمعظم موؤ�ص�صات 

التمويل الأ�صغر، ل يمكن ا�صتمرار قرو�ض التجزئة العادية من البنوك 

التجارية على المدى الطويل، ول�صيما حين تبداأ الموؤ�ص�صة المعنية فـي 

العالية  التمويل  تكلفة  تحميل  رفاهية  لديها  تعد  ولم  مناف�صة  مواجهة 

الأ�صغر  التمويل  موؤ�ص�صات  تلجاأ  ال�صبب  ولهذا  منها.  المقتر�صين  على 

الإيداع  �صهادات  ا�صتخدام  اإلى  النا�صجة  الأ�صغر  التمويل  �صناعة  فـي 

تخل�ض  التي  والنتيجة  نموها.  تمويل  فـي  المهيكلة  والديون  وال�صندات 

الكبيرة  اإمكانياتها  �صتحقق  ال�صمان  هيئات  اأن  هي  الدرا�صة  هذه  اإليها 

هيكلة  فـي  ال�صمانات  ي�صتخدمون  الذين  المقر�صين  على  بالتركيز 

قرو�صهم المقدمة لموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر فـي ظروف ت�صهد مناف�صة 

ال�صمانات  لت�صهيالت  يمكن  الحالة،  هذه  وفي  اأخرى.  تمويل  بدائل  مع 

التمويل  ل�صناعة  مربحة  وربما  ودائمة  متخ�ص�صة  مكّونات  ت�صبح  اأن 

النا�صئة لموؤ�ص�صات التمويل الأ�صغر.
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 الملحق

كيفية تنفيذ �شمانات القرو�ض

اأربعة فـي  اأطراف وغالبا  ت�صمل �صمانات القرو�ض ما ل يقل عن ثالثة 

�صمانات  ال�صامن  يقدم  وقد  الأ�صغر.  التمويل  لموؤ�ص�صة  مقدم  قر�ض 

القرو�ض عن طريق اأي من الآليات التالية.

خطابات العتماد ال�شامنة

فـي هذه  موؤ�ص�صات  اأربع  العادة  فـي  ال�صامنة  العتماد  ت�صرك خطابات 

ي�صدر خطاب  دولي  بنك  لدى  ال�صمان  مبلغ  يودع  فال�صامن  المعاملة. 

لموؤ�ص�صة  القر�ض  بدوره  يقدم  الذي  المحلي،  للبنك  ال�صامن  العتماد 

التمويل الأ�صغر المعنية. وفي حالة الإع�صار، يقدم البنك المحلي الدليل 

المحلي.  للبنك  الأموال  عن  يفرج  الذي  الدولي  للبنك  الإع�صار  على 
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الخا�صة. ال�صمان  هيئات  بين  �صيوعا  ال�صمان  اأدوات  اأكثر  هي  وهذه 

ال�صامن  اأموال  اأول،  رئي�صيتان.  ميزتان  ال�صامن  العتماد  ولخطاب 

ثانيا،  ال�صعبة.  بالعملة  مقّوم  ال�صمان  والتزام  دولي  بنك  لدى  ماأمونة 

فـي حالة تقديم جهة التمويل القر�ض لموؤ�ص�صة التمويل الأ�صغر بالعملة 

المحلية، ل يتعر�ض ال�صامن لمخاطر تحركات ال�صرف الأجنبي.

الإيداع المبا�شر لدى جهة الإقرا�ض

دخلوا فـي شراكة مع بنوك دولية من أجل استخدام هذه األداة على نطاق  الضامنني  من  19 ثالثة 

الدولية  والصناديق  بنك،  دويتش  بنك  مع  بنك  دويتش  وصندوق  بنك،  سيتي  مع  أكسيون  واسع: 

.USB للضمان مع بنك

ال�صامن  العتماد  خطاب  اأداة  حول  يلتف  اأن  اأي�صا  لل�صامن  يمكن   

ويودع مبلغ ال�صمان مبا�صرة لدى البنك المحلي. وتعر�ض هذه الطريقة 

المرتبطة  القطرية  والمخاطر  المحلي  البنك  اإفال�ض  لمخاطر  ال�صامن 

باإعادة العملة ال�صعبة اإلى موطنها.

القرو�ض المقدمة لموؤ�ش�شة التمويل الأ�شغر والمودعة 

لدى جهة الإقرا�ض

المبلغ  تودع  التي  الأ�صغر،  التمويل  لموؤ�ص�صة  القر�ض  ال�صامن  يقدم 

للموؤ�ص�صة  القر�ض  بتقديم  بدورها  تقوم  التي  الإقرا�ض  جهة  لدى  ذاته 

المعنية. ورغم اأن ال�صامن يقدم الأموال لموؤ�ص�صة التمويل الأ�صغر، فاإن 

الموؤ�ص�صة ت�صتخدم هذه الأموال ك�صمان. وت�صمل هذه المعاملة فـي العادة 

الأ�صغر.  التمويل  لموؤ�ص�صة  ال�صامن  من  ال�صعبة  بالعملة  قر�ض  تقديم 

الطرفين. وعادة ما  اأقل لكال  يكون  المعاملة قد  تكلفة هذه  لكن �صافي 

يفر�ض ال�صامن �صعر فائدة على القر�ض اأعلى من ر�صم ال�صمان. وتدفع 

الموؤ�ص�صة المعنية مبلغا اأكبر على القر�ض، لكنها تح�صل على دخل من 

الفائدة على اإيداع مبلغ القر�ض لدى بنك الإقرا�ض.

ال�شمانات غير الممولة

ت�صتطيع بع�ض الهيئات الإنمائية الثنائية رهن التزام حكوماتها الوطنية 

بقبول التزام ال�صمان بدون اللتزام فعليا باأموال ال�صمان. فعلى �صبيل 

المثال، هذه هي الأداة التعاقدية المف�صلة لهيئة ائتمانات التنمية التابعة 

للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
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رجاء، ل تتردد فـي تبادل مذكرة المناق�صة 

المركزة هذه مع زمالئك ول تتردد فـي طلب 

ن�صخ اإ�صافية من هذه الدرا�صة اأو غيرها فـي 

هذه ال�صل�صلة.

ترحب المجموعة ال�صت�صارية لم�صاعدة 

 الفقراء بمالحظاتكم على هذه الدرا�صة.

جميع اإ�صدارات المجموعة ال�صت�صارية 

لم�صاعدة الفقراء متاحة بموقع المجموعة على 

.www.cgap.org :صبكة الإنترنت وهو�

CGAP 

1818 H Street, NW 

MSN P3 - 300 

Washington, DC 20433 USA

هاتف: 202-473-9594

فاك�ض: 202-522-3744

بريد إلكتروني:

cgap@worldbank.org
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