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سعا� �لفائد� ��لتمويل �ألصغر: �سقو
قصتها حتى �آل�

مقدمة

�نتبا� ��ضعي  �لتمويل �ألصغر  تتقاضاها كثير من مؤسسا�  �لتي  �ملرتفعة  �لفائد$  لفتت )سعا' 
�لسياسا� في )نحا8 �لعالم. �قد )ثير� عد$ 12��3 للقلق: ملا.� تتقاضى مؤسسا� )نشئت ملساعد$ 
منظو'  من  �ملما'سة  تلك  تساند   ?( للحكوما�  ميكن  كيف  �ملرتفعة؟  �ألسعا'  تلك  مثل  �لفقر�8 
مرتفعة  تكاليف  عنه  تنجم   Fلذ� �لكفا$8   Hعد ثمن  يدفعو�   ?( �لفقر�8  على  يجب  سياسي؟ هل 
ملؤسسا� �لتمويل �ألصغر؟ كيف ميكن حماية �لعمال8 بأفضل طريقة من �ملقرضني �جلائرين، حيثما 

�جد��؟
تا'يخيا، �ستخدمت �حلكوما� )سقفا Vلز�مية لسعر �لفائد$ للتعامل مع تلك �ألنو�2 من ��3عي 
�لقلق. �في �لوقت �حلاضر، توجد في حو�لي 40 من �لبلد�? �لنامية ��النتقالية )سقف ألسعا' �لفائد$ 
من نو2 ما �لألسف، غالبا ما يضر .لك )كثر مما يفيد �ملعرضني لألخطا' بتقليص قد'$ �لفقر�8 على 
على  �ملستحيل  من   �( �لصعب  من  جتعل  �لفائد$  )سعا'  فأسقف  �ملالية  �خلدما�  على   eحلصو�
مؤسسا� �إلقر�i �ألصغر �لرسمية �شبه �لرسمية )? تغطي تكاليفها، مما يدفعها للخر�f من 
Vمكانية  بد�?  �لفقر�8  �لعمال8   kترlي  ?( فإما  �بهذ�  �لبد�ية  �بني 3خوله من  بينها   eيحو �()  oلسو�
(مثل   �لرسمية  غير   iإلقر��  oسو�( Vلى  �للجو8  Vلى  يضطر�?   �( �ملالية  �خلدما�  على   eللحصو
من  )قل  قد'  Vلى   F3تؤ  ?( ميكن   pلسقو�  ?( كما  )كبر.  بد'جة  مكلِّفة  �هي  �حملليني)،  �ملقرضني 
 eخال من  �لفائد$  )سعا'   pسقو على  �ملقرضو?  يتغلب  حيث  �الئتما?،  تكاليف  بشأ?  �لشفافية 

Vضافة 'سوH محيِّر$ Vلى خدماتهم.
�'غم )? سقوp )سعا' �لفائد$ ال حتقق �لتأثير �ملرغوu، فإ? ��3عي �لقلق بشأ? �لتكلفة �ملرتفعة 
 oلطر� )كثر  �ملنافسة هي  فإ?  .لك،  �مع  قائمة.  ما�wلت  �جلائر$   iإلقر�� �مما'سا�  �ألصغر  للتمويل 
فعالية لتخفيض كل من تكاليف �الئتما? �ألصغر �)سعا' �لفائد$ V? سياسا� تعزيز �ملنافسة بني 
مقدمي �الئتما?، باإلضافة Vلى Vجر���8 حماية �ملستهلكني .�� �لصلة مثل قو�نني حترF �لصدo في 
�تأمني   ،Hملستد�� �ألصغر  �الئتما?  �نتشا'  توسيع  في  كبير$  مساهمة  تساهم   ?( ميكن   ،iإلقر��

مصالح �ملستهلكني في �لوقت نفسه.
�لفائد$  )سعا'   pبني سقو �لعالقة  �لضو8 على  بعض  Vلقا8  Vلى  �خلاصة  �لد'�سة  �تهدp هذ� 
��لتمويل �ألصغر. �هي متثل �حلالة �حلاضر$ للمعا'p، �تعتمد على �ستعر�i لأل3بيا� �ملنشو'$، �)3لة 
)سعا'   pلسقو �لفقر�8  ملساعد$  �الستشا'ية  �}موعة  )جرته  �مسح  خبر�8،  قدمها  موثقة  غير 

�لفائد$ في )نحا8 �لعالم.

هما  �خلاصة  �لد'�سة  هذ�  مؤلفا 
)خصائي  كبير$  هيلمس،  بريجيت 
'�يلي،  ��wفيير  �ألصغر،  �لتمويل 
�ألصغر،  �لتمويل  في   e�( )خصائي 
�الستشا'ية  �}موعة  من  �كالهما 
ملساعد$ �لفقر�8. �قد �ستفا�3 هذ� 
�لد'�سة من �إلسهاما� �لقيمة �لتي 
باسريتشا   eنيكو من  كل  )تاحها 
 .'�wساال �ما'ينا  ماكاليستر  �باتريك 
 fنبرw�' 'يتش  Vلى  �لشكر   Hكما نقد
ليتلفيلد  �Vليز�بيث  ليما?  �تيم 

�غيرهم على تعقيباتهم �ملفيد$.

ملساعد$  �الستشا'ية  �}موعة 
من   28 يضم  �حتا3  هي  �لفقر�8 
تساند  �لتي  �إلمنائية  �لوكاال� 
من  مزيد  يتوفر  �ألصغر.  �لتمويل 
�}موعة  موقع  على  �ملعلوما� 
�لفقر�8:  ملساعد$  �الستشا'ية 

www.cgap.org

�قامة خدما مالية لصالح �لفقر��



�الئتما�  على  �لفائد�  �سعا�  ال�تفا�  �ملنطقية  �ملسوغا�  �لد��سة  "حتد� 
�ألصغر "�أل��2 �لتا�يخي خلطط �إلقر�( �ملدعمة. ثم تتفحص �ثر سقو# 
�سعا� �لفائد� على عمال2 �لتمويل �ألصغر "متضي �لد��سة لتقدمي تصنيف 
"صف  مع  "�النتقالية،  �لنامية  �لبلد��  في  �لفائد�  �سعا�  لسقو# 
Cلى  �لد��سة   Dهذ "تخلص  �لسقو#  تلك  لتطبيق  �ملالIمة  للتحديا� 
توصيا� متعلقة بالسياسا� بشأ� تشجيع تخفيض �سعا� �لفائد� على 
�الئتما� �ألصغر من خالS �ملنافسة "حماية �ملستهلكني، �"� فر( سقو# 

ألسعا� �لفائد�.

�سعا� �لفائد� على �الئتما� �ألصغر

�ملالية  �خلدما�  ��ئمة على �حلصوS على  للفقر�2 قد��  �� يكو�  "لضما� 
�لتي يحتاجو� Cليها، يجب �� تكو� �ملؤسسا� �ملالية  قا��� على تغطية 
تتم  لم  "ما  �لنمو.  "Iيا��   Dستثما�� Cعا��  ميكن  �بح  "حتقيق  تكاليفها 
�لفقر�2  �لعمال2  تخد[  �لتي  �ملالية  �ملؤسسا�  فإ�  تكاليفها،  تغطية 
ستكو� معتمد� على �لدعم �ملتو�صل، "يرجح �نها ستعمل فقط Cلى �� 
ينفد �لدعم (�a لفتر� محد"�� من �لزمن)، "لن تصل Cال Cلى عد� قليل من 

�لعمال2

كما �� تلك �ملؤسسا� تنحو Cلى �� تكو� مدفوعة بأهد�# �جلها� �ملانحة 
�" �حلكوما�، "ليس باحتياجا� �لعمال2. 

"يقد[ هذ� �لقسم �لديناميكيا� �لرئيسية ألسعا� �لفائد� لإلقر�( 
�ألصغر.1  "يتنا"S مسائل هيكل �لتكاليف "مدg قد�� �لفقر�2 على حتمل 
 iخفاC jلتي تغطي �لتكاليف. كما �نه يستعر( �سبا� �سعا� �لفائد�
�خلطط �ملدعمة �لتي تقد[ �سعا� فائد� منخفضة بشكل مصطنع، في 

�ملاضي.

ملا�� تزيد �سعا� �لفائد� لالئتما� �ألصغر عن �سعا� �لفائد� 
لد$ �لبنو�؟

�لفقر�2  Cقر�(  أل�  ليس  "لكن  مرتفعة،  �ألصغر  �الئتما�  تكاليف   �C
بر�مج  تتمتع  ما  غالبا  �لو�قع،  "في  له.  مالIمة  عالية  مخاطر�  يتضمن 
 oلبنو� gمبعدال� تخلف عن �لتسديد تقل عما لد �الئتما� �ألصغر �جليد�
��تفا�  بسبب  مرتفعة  �ألصغر  �الئتما�  "تكاليف  �لعا�ية.  �لتجا�ية 
تكاليف Cجر�2 �ملعامال� �لضئيلة �لتي حتتاC qلى تعامل "جها لوجه "أل� 
مؤسسا� �لتمويل �ألصغر تستخد[ �التصاS �لشخصي كبديل للضما� 
�لكمبيوتر.  باستخد�[  �الئتماني  �لتصنيف  تقدير  كبديل   "� �لرسمي 
"��ئما ما تكو� تكاليف منح قر( صغير �على من حيث �لنسبة �ملئوية 

من تكاليف قر( �كبر قيمة (�نظر �إلطا� �قم 1).

�إلطا� �قم 1 – هيكل تكلفة �الئتما� �ألصغر

ني �فتر�ضيني، �حدهما مقر( ملبالغ كبير� "�لثاني مقر( لقر"( صغرg، يقر( كل منهما مليو� �"ال� �مريكي. بحيث مينح �ملقر( �لكبير قرضا "�حد�،  vقا�� تكاليف مقرض
بينما مينح مقر( �لقر"( �لصغرg 10000 قرضا قيمة كل منها 100 �"ال� �مريكي.

تختلف تكاليف ��x �ملاS "مخاطر فقد�� �لقر"( بالتناسب مع حجم �لقر( يحتاq كل من �ملقرضني Cلى تعبئة مبلغ مليو� �"ال� �مريكي لتمويل قر"ضهما، كما سيكو� 
عليهما �� يدفعا نفس معدS سعر �لسوi – "لنفتر( �نه 10 في �ملائة—عن تلك �ألمو��zC .S كا� لكل من �ملقرضني تا�يخ يدS على خسا�� مقد��ها 1 في �ملائة من قر"ضهما 
كل سنة بسبب عد[ �لتسديد، فإنهما سيحتاجا� Cلى مخصص خلسائر �لديو� يعا�z Sلك �ملبلغ. "ميكن لكل من �ملقرضني تغطية تكلفة ��x مالهما "مخاطرتهما بتقاضي 

11 في �ملائة  (%1+%10=%11) على �لقر"( �لتي مينحانها لعمالئهما.

"لكن �لتكاليف �إل���ية ليست متناسبة مع حجم �لقر(. فإ� Cعطا2 قر( "�حد قيمته مليو� �"ال� �مريكي قد يكلف �ملقر( �لكبير 30000 �"ال� �مريكي (3 في �ملائة من 
مبلغ �لقر() كتكلفة لوقت �لعاملني "�لنفقا� �ألخرg �ملتعلقة بتقييم �لقر( "صرفه "�صدD "حتصيله. "ميكن للمقر( �لكبير تغطية تكاليفه بأ� يتقاضى من �ملقتر( 

سعر فائد� قد�D 14 في �ملائة (3%+1%+10%=14%).

"لكن �لتكاليف �إل���ية ملانح �لقر"( �ألصغر لكل قر( قيمته 100 �"ال� �مريكي ستكو� �على بكثير من 3 في �ملائة من مبلغ �لقر(. فبدال من 3 �"ال��� �مريكية لكل 
مقتر(، سيكو� على مانح �لقر"( �ألصغر على �أل�جح �� ينفق 20 �"ال�� �مريكيا� �" �كثر لكل مقتر(. فاملقر( �لكبير عليه �� يتعامل مع مقتر( "�حد، "لكن مؤسسة 
�إلقر�( �ألصغر عليها �� تتعامل مع 10000 مقتر( ممن ليست لديهم في �لعا�� ضمانا� �" بيانا� مالية �" سجال� في قاعد� بيانا� مكتب حتديد �جلد��� �الئتمانية. "قد 

يكو� كثير من هؤال2 �لعمال2 �ميني. "يحتاC qقر�( مثل هؤال2 �لعمال2 "�لتحصيل منهم Cلى تعامل شخصي يستغرi "قتا طويال.

"�zC �فترضنا �� �لقر( �لذa مينح �ملقر( �لكبير ي�سد� كل �بع سنة، فإ� عليه Cجر�2 ��بع معامال� للدفع في �لسنة. "من �حملتمل �� �ملقترضني من مؤسسا� �إلقر�( �ألصغر 
يسد�"� على �فعا� شهرية �" حتى على فتر�� �قل من zلك، مما يجعل عد� �ملعامال� 120000 معاملة في �لسنة على �ألقل. "في حني �� �لتكلفة �إل���ية للمقر( �لكبير 
هي 30000 �"ال� �مريكي في �لسنة، فإ� تلك �لتكلفة ملؤسسة �إلقر�( �ألصغر هي 200000 �"ال� �مريكي على �ألقل. "حتتاq تغطية هذD �لتكلفة Cلى �سم قد�D 20 في �ملائة 
على مبالغ �لقر"(، مما ينتج عنه سعر فائد� ال يقل عن 33  في �ملائة (%20+%3+%10=%33). ال حظ �� �لتكاليف �إل���ية قد تكو� �على كثير� في مؤسسا� �لتمويل �ألصغر 

�ألحد� نشأ�� "�لتي تتسم بحجم صغير Cلى ��جة ال تسمح لها باالستفا�� من "فو��� �حلجم �لكبير.
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#يجب تغطية تلك �ألنو�� من �لتكاليف من خال� �سعا� �لفائد�: تكلفة 
�لقر#%)،  (خسائر  �,اطر  #تكلفة  �إلقر�%،  1عا/�  بغر%  �ألمو�� 
#�لتكاليف �إل/��ية (حتديد �لعمال@ #فر<هم، #جتهيز طلبا6 �لقر#%، #صر4 

�لقر#%، #حتصيل  �ألقساE، #متابعة عدD �لتسديد).
#حتى مع �I �لتكاليف في �لعا/� �على نسبيا في �الئتماI �ألصغر عنها 
في �إلقر�% �ملعتا/ في �لبنوR �لتجا�ية، فإI مؤسسا6 �لتمويل �ألصغر غالبا 
 Iفإ �ملثا�،  سبيل  على  �لتجا�ية.   Rلبنو� من  بكثير  1نتاجية  �كثر   Iتكو ما 
تبا/�  هيئة  1لى  تقا�ير   Dتقد �لتي  �ملستد�مة  �ألصغر  �لتمويل  مؤسسا6 
 "Microfinance Information eXchange (MIX)"ألصغر�لتمويل � معلوما6 

تتعامل في �ملتوسط مع 359 مقترضا لكل موظف 1قر�%.2  
 dحد في 1حد�لو�لعميل �لتعامل مع �خر، ال تزيد تكاليف j في مثا�#

مؤسسا6 �لتمويل �ألصغر �لهندية �ملستد�مة  على 0.25 /#ال� �مريكي 
من  �لكبير  للعد/   l فنظر� qلك،  #مع  معاملة).  لكل   #� <يا��  لكل   s�)
�ملعامال6، فإI تلك �لتكلفة �ملنخفضة لكل معاملة تعني 25 في �ملائة 
من تكاليف �لتشغيل بالنسبة ملتوسط حافظة �لقر#%.3  #في �ملقابل، 
�لهند ما بني  �لتجا�ية في   Rلبنو� �ملعتا/ في  �لتشغيل في  تبلغ نفقا6 
7-5 في �ملائة من �لقر#% �لقائمة (غير �ملسد/�).4 #�لتحدs �لذs يو�جه 
حتسن  شأنها  من  بتكر�  #م� خالقة  1جر�@�6  حتفيز  هو  �ألصغر  �لتمويل 
تسمح  #بذلك  �إل/��ية،  �لتكاليف  تلك  #تقليل  �بعد   ldمد 1لى  �إلنتاجية 
كفا@�،  �ملؤسسا6  �كثر  في  حتى  #لكن  �لفائد�.  �سعا�  بتخفيض 

.sلتقليد�% �إلقر�ألصغر �كثر من �% �إلقر�سيتكلف 

�لفائد�  �سعا�  تكلفة  يتحملو�   �� للفقر��  ميكن  كيف 
�ملرتفعة هذ�؟

�لقر#%  على  �حلصو�  1مكانية  �ستمر��   I� عامة  بصفة  �لفقر�@  يعتبر 
 I� 1لى  �ألثر  /��سا6  #تشير  للقر%.5  �لفعلية  �لتكلفة  �همية من  �كثر 
عمال@   I� �يضا  تبني  كما  �ألصغر  �لتمويل  قر#%  من   Iينتفعو �لعمال@ 
�لتمويل �ألصغر ميكن �I يسد/#� تلك �لقر#%، #هم يقوموI بذلك فعال، 
كما �نهم في حاال6 كثير� يعو/#I ليقترضو� مر� �خرd.6 #تشهد معدال6 
يستمدها  �لتي  �إليجابية  �ملنفعة  على   لالقتر�%  #�لعو/�  �لتسديد 
�لعمال@ من �الئتماI �ألصغر. #فضال عن qلك، فإI معد� �لتسديد �ملرتفع 
�ألمر كذلك،  يكن  لم  لو   q1) تكلفتها  �لقر#% ميكن حتمل   I� 1لى  يشير 
لظهر6 عدD قد�تهم على �لتسديد في معدال6 �لتخلف عن �لتسديد).

على  �لفائد�  �سعا�  تكاليف   Iفإ صغير�،  �ملطلقة  �ملبالغ   Iأل#
�الئتماI �ألصغر ميكن حتملها بصفة عامة باملقا�نة مع تدفقا6 �لدخل 
فيما  #خصوصا  �لفقر�@،  للعمال@  بالنسبة  �ألعما�  تكاليف  #مجمو� 
يتعلق بأعما� �صحا� مشر#عا6 �لعمل �حلر �لصغرd  غير �لز��عية. #قد 
على  #شيلي،  #كولومبيا  �لد#مينيكية  �جلمهو�ية  في  /��سة  خلصت 
سبيل �ملثا�، 1لى �I سعر فائد� شهرs قد�� 6 في �ملائة ميثل 0.4 - 3.4 في 
�ملائة فقط من مجمو� تكاليف �ألعما� ألصحا� مشر#عا6 �لعمل �حلر 
�لصغرd.7 . كما �I �لعو�ئد على �عما� معينة بالغة �لصغر، خصوصا 
بالنسبة للتجا�، �على لكل #حد� من ��� �ملا� مما لدd �ألعما� �لضخمة 
#قد خلصت /��سا6 �جريت في �لهند #كينيا #�لفلبني 1لى �I متوسط 
 dلصغر� �حلر  �لعمل  مشر#عا6  في  �الستثما��6  على   sلسنو� �لعائد 

يتر�#� بني 117 # 847 في �ملائة.8
�ستبعا/  في  �ألصغر   Iلالئتما �ألعلى  �لتكاليف  تتسبب  #لم 
معلوما6  تبا/�  هيئة  من  بيانا6  #تشير  بالضر#��.  �لفقر�@  �لعمال@ 
�لتمويل �ألصغر (MIX) 1لى �I مؤسسا6 �لتمويل �ألصغر قد جنحت في 
�لوصو� 1لى �عد�/ ضخمة من �لعمال@ �لفقر�@ #qلك حتديد� بسبب �نه قد 
#تشمل  �لفعلية،  تكاليفها  تعكس  فائد�  �سعا�  بتقاضي  لها  مح  س�
�لتمويل  معلوما6  تبا/�  هيئة  قامت   ،2004  Dعا #في  �لنمو.   تكاليف 
�ألصغر (MIX) بإجر�@ حتليل بشأI مؤسسا6 �لتمويل �ألصغر �لتي تصل 
بها  �لتي  �ألصغر  �إلقر�%  جها6  بأنها   4َّ (#تعر �لفقر�@  �لعمال@  1لى 
�لناجت  1جمالي  من  �ملائة  في   20 عن  يقل  مقتر%  لكل  �صيد  متوسط 
�حمللي للفر/ �# يبلغ 150 /#ال�� �مريكيا). #قد #صلت مؤسسا6 �لتمويل 
غطت  فائد�  بأسعا�  �أل/نى  �لفئة  في  �لسو�  هذ�   Dتخد �لتي  �ألصغر 
�ملستد�مة  غير  نظير�تها   dلد مما  �ملقترضني  �مثا� عد/  تكاليفها، ستة 

�لتي تخدq Dلك �لسو� �يضا.9  
 I� ألصغر تنحو 1لى� Iالئتما�ئل �بد Iلنا�، فإ�بالنسبة ملعظم #
  Eسا#�# �لتكلفة،،  باهظة  مستلزما6   s/�مو# �مو��  مقرضي    Iتكو
�ال/خا� �حمللية غير �ملرنة #�ملتسمة با,اطر�، �# ال شي@ على �إلطال�. #من 
�لشائع �I يتقاضى مقرضو �ألمو�� �سعا� فائد� فعلية تزيد على 10 في 
مقر%  يقدمه   sلذ� �لقياسي  �لقر%  #يسمى  �لشهر.10  في  �ملائة 
ت�قتر% في  بيز#�6  �لفلبني "قر% 5/6" مقابل كل خمسة  �ألمو�� في 
فائد�  سعر  qلك  #يبلغ  �ملسا@.  في  بيز#�6  ستة  تسديد  يجب  �لصبا�، 
يومي قد��  20 في �ملائة. #يوضح �جلد#� �قم 1 �ختيا��6 �سعا� �لفائد� 

:2004 Dسيوية في عاj I�ملتاحة في سبعة بلد�
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لتجا�ية �مقرضي ألمو� �مؤسسا� لتمويل ألصغر (سنة 2003 تقريبا) �لبنو �جلد�� �قم 1 - %سعا� لفائد! لسنوية لد

مصا�. جتا�يةلبلد
معد� لنسبة ملئوية 

مؤسسا� لتمويل ألصغر
معد� لنسبة ملئوية لسنوية

مصا�9 غير �سمية (مثل 
(�مقرضي ألمو

�ند�نيسيا

كمبو	يا

نيبا�

�لهند

�لفلبني

بنغال	�

18%

18%

15%–12

29%–24

13%–10

63%–28

45% ~

24%–18

40%–20

80%–60

35%–20

720%–120

180%–120

120%–60

120%–24

120+%

240%–180
معد� �لنسبة �ملئوية �لسنوية: معد� �لنسبة �ملئوية �لسنوية

Sanjay Sinha بنا& على بيانا# "عدها ،(Microcredit Interest Rates in Bangladesh) ألصغر في بنغال�يش�سعا� لفائد� على الئتما�  ،  Wright and Alamgir   :ملصد�

في عديد من �لبلد�<، يرجح "< ينخر> مقرضو �ألمو�� غير �لرسميني في 
عدمي   Dمقر فيه  يستغل   Hلسلو� من  منط  بأنه   Lَّ يعر جائر،   Dقر��
ال  قد  	يو<  �لتز�ما#  يتحملو<  بحيث  يخدعهم   �" �ملقترضني  �لضمير 
يتمكنو< من تلبيتها �يستخد\ "ساليب جائرZ لتحصيل "قسا> �لدين. 
�حتويل  قيِّمة،  ضمانا#   Zbخسا �جلائر   Dإلقر�� تكلفة  تشمل   >" �ميكن 
�جتماعية  عقوبا#   �"/� �لوقت)،   bمر� مع  (خاصة  �ملقرضني  �لى   Zلثر��

�نفسية.11

 عن خطط إلقر? مبعدال� فائد! مدعمة؟Eما
لكي تعوD �حلكوما# �حجا\ جها# �إلقر�D �لتجاbية عن 	خو� شر�ئح 
معينة من �لسو�، مثل �ألسو�� �لريفية "� �لز�bعية، فقد "سست بر�مج 
 bمؤسسا# متخصصة لالئتما< �لريفي. �غالبا ت�بقي تلك �لبر�مج "سعا�
نفس  ي�حد�  مما  مصطنعة،   Zbبصو منخفضة  مستويا#  في   Zلفائد�
 Dلسو& �حلظ، فإ< خطط �إلقر�� .Zلتأثير �لذ� يحدثه سقف سعر �لفائد�
 bملدعمة من �حلكوما# ��جلها# �ملانحة، �لتي تقد\ قر�ضا للفقر�& بأسعا�
 Zbبصو ناجحة  غير  كانت  �الستد�مة،  حتقق  ال   Zbبصو منخفضة   Zفائد
�لتي  للمجموعا#  �لطويل  �ملد�  على  مالية  خدما#  تقدمي  في  عامة 

تستهدفها.
�منذ سبعينيا# �لقر< �لعشرين، "ظهر قدb متنا\ من �أل	بيا# "< 

"سعاb �لفائدZ �ملدعمة تضر بتقدمي �خلدما# �ملالية للفقر�&.12  

هذ�  "�ال،  �ملدعمة.   Dإلقر�� بر�مج  في   Zعديد مشكال#  لوحظت  �قد 
�لبر�مج عرضة للتبني �لسياسي، �ميكن "< حتو� �الئتما< �لى مقترضني 
، �تشجع �لسلوH �لنفعي. تؤ	� �ألمو�� �لرخيصة �لى طلب  "حسن حاال�
مفر> على �لقر�D، بحيث يجب تقنني �لقر�D �ملدعمة، مما يؤ	� �لى 

تفاقم تلك �لتأثير�# �لسلبية.
�ألكبر  �ملقترضني  تفضيل  �لى  �ملدعمة  �ملقرضة  �جلها#  �متيل 
بتغطية  لهم  تسمح  ال  �ملنخفضة   Zلفائد�  bسعا" أل<  �ما  حجما�، 
�لتكاليف �ألكثر �bتفاعا للقر�D �ألصغر حجما�، "� أل< �ملقترضني �ألكبر 
حجما لهم نفو� سياسي "كبر.  �تشير �لتقدير�# �لى "نه في عا\ 1991، 
كا< لد� حو�لي 5 في �ملائة من �ملز��b �ألفريقية، �حو�لي 15 في �ملائة من 
�ئتما<  على  �حلصو�  على   Zbلقد� �لالتينية،  �"مريكا  �سيا  في   �bملز��
bسمي. �قد تلقى 5 في �ملائة فقط من �ملقترضني ما يصل �لى 80 في 
�ملائة من هذ� �الئتما<. �بدال من تضييق نو�حي عد\ �ملسا��Z في �لدخو�، 

فإ< بر�مج "سعاb �لفائدZ �ملنخفضة غالبا ما "سفر# عن �يا	تها.13  
ثانيا، غالبا ما ينظر �ملقترضو< �لى �ألمو�� �حلكومية سهلة �ملنا� 
 Dها منحا "� هد�يا �من �ملرجح "< يقل ميلهم �لى تسديد �لقر�bباعتبا
لها  �لتي  �لبلد�<  في  بصفة خاصة  �لك  �يصد�  �ملدعمة.  �لبر�مج  من 

تاbيخ من بر�مج �إلعفا& لإلقر�D �لز�bعي "� غير�.14  

�لبنوH �لقر�ية �إلند�نيسية، بنوH صغر� محلية)

%11.5 (قطاعا# لها "�لوية)
%18-15 (غير �لك)

(حسب �لوالية)(للمشر�عا# �لصغيرZ ��ملتوسطة)



�إلطا��قم -2 حالة برنامج �لتنمية �لريفية 
 (IRDP) ملتكاملة في �لهند�

في لثمانينا� من لقر� لعشرين، ��خلت حلكومة لهندية مجموعة متنوعة 
لتنمية  برنامج  &منها  معينة،   'ألهد ملوجهة  ملدعمة   ,إلقر برمج  من 
 �ملشكال من  من كل  لبرنامج  عانى  &قد   .(IRDP) لهند  في  ملتكاملة  لريفية 
ملدعمة: حتويل ألمو9 8لى ألكثر  ,لتي تؤثر على خطط إلقر Aلثاللتقليدية 
لتسديد، &العتما� على �عم ملحوE.  &تر&حت نسبة  �نخفا, معدال& ،Kيسا
لديو� في برنامج لتنمية لريفية ملتكاملة في لهند (IRDP) بني 10 &  Oستعا�
 Sشيو لريفي  لتمويل  على   1993 سنة  �جريت  سة K� &�&ضحت  ملائة،  في   55
ملقابل،  لتسديد. &في   Z&لوعي بشر نخفا, مستو] & الئتما�  نتشاK حتويل 
 �لتمويل ألصغر لرئدO في لهند (BASIX & Share) تتمتع مبعدال �فإ� مؤسسا
سة �� لتكاليف إلجمالية Kلدتسديد تقرk من 100 في ملائة. &�ظهر� نفس 
لهند (IRDP) كانت بني  لريفية ملتكاملة في  لتنمية  برنامج  على لعمالl في 
لرشا&]).  (شامال  ملعاملة  تكاليف   Kالعتبا في  تؤخذ  حينما  ملائة  في   26-38
سا� �خر] �� برنامج لتنمية لريفية ملتكاملة في لهند (IRDP) ما9 K� �&�ظهر
.ألكثر فقر � من سكا� لريف، بدال من sموعاKألكثر يسا �8لى تفضيل لفئا

 Mahajan and Ramola, “Financial Services for the Rural Poor”;:ملصا���
 World Bank, “Microfinance in India”; and 2002 data from the MIX Market,

.www.mixmarket.org

لتي تساندها حلكومة تفتقر 8لى حلوفز لرصد تلك  �كما �� ملؤسسا
�كثر مما   ,إلقر لنجا� يقا� بحجم   �8 لقر&, بصوOK فعالة، حيث 
ملالي. &قد لوحظ  �� نسب لتخلف عن لتسديد تصل 8لى  lيقا� باأل�
 lملدعمة في �نحا50 في ملائة �& �على من �لك في برمج الئتما� لريفي 
لعالم. &تشمل �مثلة �لك لهند (50 في ملائة) &بنغال�يش (71 في ملائة) 

&ماليزيا &نيبا9 (40 في ملائة).15
لبرمج  في  ملفر&ضة  ملنخفضة   Oلفائد  Kسعا� تعني  ثالثا، 
تكاليفها  تغطية  من   �بد تتمكن  لن   ,إلقر  ��� مؤسسا حلكومية 
ملانحة، &هي مماKسة لها  �جلها &� &بذلك حتتا� 8لى �عم من حلكومة 
بنك  فإ�  ملثا9،  سبيل  على  لعامة.  ملالية  على  ملحوظة   �مدلوال
 Oعن نظا� مدعم، حيث يتقاضى سعر فائد OKلتونسي هو عبالتضامن 
لتغطية  كا'  غير  &هو  لسنة،  في  ملائة  في   5 على  يزيد  ال  سنو¡ 
لكي  متوصل  حكومي  �عم  8لى  لبنك  يحتا�  &بالتالي  لتكاليف.16 

يستمر.

�'ثر سقو* 'سعا� �لفائد$ على �لعمال� �لفقر�

لال¢�  من  �كثر  منخفض  بشكل  حتد�  لتي   Oلفائد  Kسعا� سقو'   �8
 lلفقر OKمة تؤ�¡  8لى عرقلة قدبحيث ال تالئم لتمويل ألصغر ملستد
حلكومية لتي تضع  �ملالية. &ال تأخذ جلها �على حلصو9 على خلدما
لعا�) في العتباK هيكل تكلفة  KجلمهولفائدO (&كذلك  Kسقو' �سعا

لتمويل ألصغر ضمن حساباتها.

ألقل  لتجاKية  لبنو¦   Sقطا تقريبا  ئما � هي  ملرجعية  لنقطة  &لكن 
لتمويل ألصغر. تعني  Sلتي تقد� قر&ضا  �كبر حجما  من قطاتكلفة، 
من  جتد   9ألحو من  كثير  في   �حلكوما  �� تلك   Kلقر تخا�  عملية 
لصعب سياسيا �� تضع سقو' �سعاK فائدO مرتفعة بقدK كا̈' ليز�هر 
لذين يتمكنو� من حلصو9  lلعماللتمويل ألصغر. &بينما سيستفيد 
لفائدO من �سعاK فائدO منخفضة،  Kعلى قر&, تخضع لسقو' �سعا

فإ� عد� �كبر كثير من ملقترضني حملتملني سيتأثر&� سلبيا.
 Oلفائد  Kسعا� لسقو'  Kئيسيني  تأثيرين  لقسم   هذ &يبحث 
على لفقرl �حدهما هو محد&�ية لقدOK على  حلصو9 على الئتما�، 
ألصغر؛  لتمويل   ,8قر  �جها  kغيا  &� لسو»  نكما¬  بسبب  8ما 

لثاني هو نخفا, لشفافية بشأ� لتكلفة إلجمالية للقر&,.&

 محد45ية �لقد�$ على �حلصو0 على �الئتما.
لفائدO، فإنها  Kألصغر بسقف �سعالتمويل  �حينما توجه مؤسسا
غالبا ما تنسحب من لسو»، &/�& تنمو بصوOK �بطأ &/�& تخفض عملها 
ألكثر تكلفة ألنها ال  «ألسو �في ملناطق لريفية �& غيرها من قطاعا
 Kلتشغيلية. &باملثل، ال تشجع سقو' �سعاتستطيع تغطية تكاليفها 
 «�سو  &� لريفية   «ألسو 8لى  لتوسع  على  لتجاKية  لبنو¦   Oلفائد

لتكلفة ألعلى. �الئتما� ألصغر �
 �� بعد   غوKنيكا في  لسو»  نكما¬  على  �الئل   �شوهد &قد 
 �جلها من  معينة   Sألنو  Oلفائد  Kألسعا سقفا  لوطني  لبرملا�  ��خل 
لتمويل ألصغر من ملنظما� غير حلكومية،  �ملقرضة، تشمل مؤسسا
لتمويل   �مؤسسا حلافظة  لسنو¡  لنمو  نخفض &  .2001 عا�  في 
فر,   [�� كما  ملائة.  في   2 من  �قل  8لى  ملائة  في   30 من  هذ±  ألصغر 
ألصغر  لتمويل   �مؤسسا من  عديد  قيا�  8لى   Oلفائد  Kسعا� سقو' 
�كثر  لتشغيلية  لتكاليف & ²اطر  تكو�  حيث  لريفية،  ملناطق  بتر¦ 

Kتفاعا.17  
�فريقيا   kغر لد&9  ملركز¡  لبنك  يفر,  �فريقيا،   kغر &في 
ملائة  في   27  ±Kقد  Oلفائد  Kألسعا سقفا  حلاضر  لوقت  في   (BCEAO)
 �لسقف على مؤسسا ملقرضة من غير لبنو¦. &ينطبق هذ �للجها
� تقاKير تفيد بأ� �K& ،نتيجة لذلك& .�لتمويل ألصغر في معظم لبلد
 �sتمعا من  تنسحب  لكبر]  ألصغر  لتمويل   �مؤسسا من   عديد
ملناطق  &تركز بدال من �لك على  �كثر من غيرها،  لنائية & ألفقر  حمللية 
لتمويل ألصغر  �حلضرية، لتي تكلف خدمتها �قل. كما �� مؤسسا
في غرk �فريقيا تزيد متوسط حجم قر&ضها – حيث تغطي على ما يبد& 

لعائد. & Olلكفاعمالl �قل فقر̧ ـ &�لك في محا&لة منها لتحسني 
5
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*لكن تلك �إلجر�&�� لم حتر# جناحا. فمن بني 24 مؤسسة من مؤسسا� 
توجد 22 مؤسسة غير مستد�مة  �لتمويل �ألصغر �ملسجلة في مالي، 
عليها  يجب  �لتي  �لفائد;  ?سعا=  �نخفا@  Cلى  Eلك جزئيا  *يرجع  ماليا، 
تقاضيها.  18  *تو�جه بنوJ �لبالK، مع بنوJ بقية �ملنطقة، سقفا ?قل 

�نخفاضا من Eلك: *هو 18 في �ملائة
 S? �لد*لية   (ACCIÓN) مؤسسة  ?جرتها  حديثة   Zبحا? *?كد� 
�لتمويل  Cلى تقليل تنمية   �K? لفائد; في كولومبيا قد� سقو\ ?سعا= 
تشجيع  عد^  Cلى  ?ساسا  Eلك  *يرجع  �لبلد،  Eلك  في  �لتجا=_  �ألصغر 
�ملنظما� غير �حلكومية �لعاملة في مجا` �لتمويل �ألصغر على �لتحو` 
جديد   Sقانو خطر  سبب  كينيا،  *في  مرخصني.19  ماليني  *سطا&  Cلى 
بوقف  �لكيني  �لتعا*ني  �لبنك  قيا^  �لفائد;  ?سعا=  لسقو\   gمقتر

خططه إلجر�& توسع كبير في سوi �لتمويل �ألصغر.20 
Cثبا� �حلجج بشأS ما كانت �ألسو�i ستبد* عليه  *من �لعسير 
Cلى   Eلنفا� مقا=نة معدال�   Sفإ Eلك،  *مع  �لفائد;.  ?سعا=  بد*S سقو\ 
تلك   S*بد  S�بلد  7* �لفائد;  ?سعا=  سقو\  مع  بلد�   23 بني   i�ألسو�
�لسقو\ تشير Cلى معدال� نفاE ?على في تلك �لبلد�S �ألخير;.  21  *في 
�ملتوسط، كاS للبلد�S �أل*لى معد` نفاE لألسو�i نسبته 4.6 في �ملائة، 
بينما كانت �لبلد�S �لتي ليست بها سقو\  ألسعا= �لفائد; ?* سقو\  
E�� ?ثر قليل على �الئتماS �ألصغر، تتمتع مبعدال� نفاE نسبتها 20.2 في 
كما    .(1 =قم  �لشكل  (�نظر  مر��  بأ=بع  نظيرتها  من  ?على  *هي  �ملائة، 
يوضح �لشكل =قم 1 ?=قا^ �لنفاC Eلى �ألسو�i أل=بعة من �لبلد�S �لتي لها 
�لتأثير��  على  �لضو&  من  مزيد�  تلقي  مقا=نة  *هي  متماثلة،  خصائص 

�حملتملة لسقو\ ?سعا= �لفائد;. 
*من �لو�ضح ?S �ملغر� *بوليفيا بهما معدال� نفاE لألسو�i ?على 
بصو=; ملحوظة من نظير�تهما. *?حد �لعو�مل (من بني عو�مل ?خرy) �لتي 
متيز تلك �لبلد�S �أل=بعة هو سقف ?سعا= �لفائد; �ملقيد، سو�& كاE Sلك 
 Eنفا معدال�  بها   S�بلد في  يوجد  �لذ_  �لو�قع،  باألمر   *?  Sبالقانو

منخفضة.

�لشكل �قم -1  �لنفا� في سو� �لتمويل 
�ألصغر في بلد�� توجد بها 

توجد سقو\ ألسعا= 
�لفائد;

ال توجد سقو\ ألسعا= 
�لفائد;

مالحظة: عدK �ملقترضني في Cطا= �لتمويل �ألصغر كنسبة مئوية من �لسكاS �لذين 
يعيشوS على ?قل من K*ال=ين ?مريكيني في �ليو^.

�ملصا��: �حلسابا�  �خلاصة بحو�لي 23 بلد� بها سقو\ ألسعا= �لفائد; * 7 بلد�S ليست 
�ملز��جة"،  "�ألهد��   ��� �ملالية  "�ملؤسسا�  تقرير  من  لكل  *فقا�  *Eلك  سقو\،  بها 
 Christen et al, Financial Institutions with a “Double Bottom)  S*خر�* كريسنت 

Line“) �مؤشر�� �لتنمية �لعاملية، لسنة 2003، �لصا��# عن �لبنك �لد�لي.

*يجب ?S نالحظ ?S �ملشكال� �لهيكلية �ملتعلقة بتدخل �لد*لة *�سع 
?ثر  له  �لفائد;،  ?سعا=  *ليس مجرK سقو\  �ملالية،  �لنظم  في   iلنطا�

ملحو� على �لتمويل �ألصغر في بلد�S عديد;، من بينها تونس.

قد� %قل من �لشفافية
 S? ;حا*لت مؤسسا� �لتمويل �ألصغر �لتي تأثر� بسقو\ ?سعا= �لفائد

تغطي تكاليفها بفر@ =سو^ *مصا=يف جديد;.

*  يستخد^ �لتحليل �لو�=K في هذ� �لد=�سة مؤشر� بديال للنفاC Eلى �لسوi بني 
�لسكاS �لفقر�& نسبة عدK قر*@ �الئتماS �ألصغر Cلى عدK �ألشخا� �لذين 
يقد= ?نهم يعيشوS على ?قل من K*ال=ين في �ليو^. مصد= هذ� �لعدK لقر*@ 
�ملز��جة"  "�ألهد��   ��� �ملالية  "�ملؤسسا�  تقرير  هو   �ألصغر   Sالئتما�
(Christen, Rosenberg and Jayadeva ) �لذ_ يناقش مسحا ?جرته  ��موعة 
�الستشا=ية ملساعد; �لفقر�& لالنتشا= �لعاملي للمؤسسا� �ملالية "�لبديلة"، 
�ململوكة  �لبريدية  �ملكاتب   Jبنو* �لتنمية   Jبنو* �لز=�عية   Jلبنو� *تشمل 
للد*لة؛ *مؤسسا� �الKخا= *�لقر*@ �ململوكة ألعضائها؛ *بنوJ �الKخا= �ألخرy؛ 
*�لبنوJ �حمللية *�لريفية E�� =?© �ملا` �ملنخفض؛ *مؤسسا� �لتمويل �ألصغر 
?نو�ª مختلفة (منظما� غير حكومية، *مؤسسا�   ��E ملتخصصة؛ *بر�مج�
مالية غير مصرفية، *بنوJ جتا=ية). *تستخد^ حسابا� تلك �لد=�سة بيانا� مت 
رحت طرi جمع  جمعها عن �لعدK �إلجمالي حلسابا� �لقر*@ لكل بلد. *قد ش
(صفحة  �لد=�سة  في هذ�  بالتفصيل  تلك  �لبيانا�  *قيوK مجموعة  �لبيانا� 
4-3). *قد ?خذ� تقدير�� عدK �لسكاS �لذين يعيشوS على ?قل من K*ال=ين في 
لسنة  �لعاملية،  �لتنمية  مؤشر��  من  �لد=�سة  هذ�  في  �ملستخدمة  �ليو^ 

2003، �لصا��# عن �لبنك �لد�لي.
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تكلفة  من  جز�  هي   �لرسو تلك   �� بوضو�  ��ئما  �لعمال�  يفهم  $ال 
�لقر2. $حتى حني يكو� �لتنفيذ ضعيفا، �$ حينما يوجد سقف لسعر 
�ملؤسسا3  حتا6$  ما  فغالبا  �ملدعم،  �إلقر�2  بسبب  $�قع  كأمر   Cلفائد�
 Cفائد سعر  تقاضي  طريق  عن  $Fلك   بااللتز� �نطباعا  تعطي   �� �ملالية 
 Iغيا  KFيؤ$ $عموال3.  Lسوما  Nليه  تضيف  ثم  �لسقف،  مع  يتماشى 
 Lالختيا �ملقاLنة  على  قدLتهم  بتقليل  $Fلك  �لفقر��،  هذ�  �لشفافية 

�لقر2$.
 Iغيا Nلى   C�مقصو غير   CLبصو �Fتها  �لقو�نني  تفضي  $�حيانا 
��ئما، $خصوصا  �لفائدC ليس $�ضحا  �� تعريف سعر  �لشفافية، حيث 
في حالة قو�نني �ملر�باC. (�نظر �جلدL 6$قم 2 لالطال] على تعريفا3 لبعض 
�ملفاهيم �لتي يشيع سو� فهمها فيما يتعلق بأسعاL �لفائدC) $ميكن �� 
$�لعموال3 �إلضافية   �لرسو �FN كانت  �لقو�نني غامضة بشأ� ما  تكو� 
 �لتي تضاN cلى ��$�3 �لقر2$ ��خلة ضمن حساI سعر فائدC �لقر2 �
ال. $يصدF eلك، على سبيل �ملثا6، على �Lمينيا $نيكا�Lغو�. $باإلضافة Nلى 
Fلك، فغالبا ما ال تتضمن قو�نني �ملر�باC مجمو] تكاليف �لقر2، سو�� 

كا� Fلك عن قصد �$ Nهما6.
 Lسعا� Iحتى في �حلاال3 �لتي توجد فيها قو�عد $�ضحة حلسا$
فإ�  ضمنها،   ��L�$ �لقر2$  تكلفة  مجمو]  يكو�  $حيثما   ،Cلفائد�
 Iألسبا Cلفائد� Lألسعا cلسلطا3 قد جتد �� من �لصعب تصميم سقو�
�خرn. $هي تختلف �ختالفا $�سعا من حيث �ملدC (شهر $�حد، 4 �شهر، 6 

�شهر، 12 شهر�) $هيكل �لتسديد (يوميا، �سبوعيا، شهريا، $ما Nلى Fلك).

$بتعديل �حد تلك �ملتغير�3 فقط، يتغير سعر �لفائدC �لفعلي على �حد 
�$�3 �لقر$2، مما يخلق مجموعة متنوعة كبيرC من �سعاL �لفائدC تبعا  �
�الئتمانية   3�$��أل �� نقا�L بني  �لقر2. $هذ� يجعل من �لصعب   3�$�أل
باستخد� �لسعر $حدr، كما �� من �ألكثر صعوبة �� نضمن �لشفافية، 

بغض �لنظر عن $جو� سقوc ألسعاL �لفائدC �$ عد $جو�ها.
مؤسسا3  �ضافت  فقد   ،Cلفائد� سعر  لسقف  $�ستجابة 
�لتمويل �ألصغر في نيكا�Lغو� مجموعة من �لرسو $�ملصاLيف لتغطي 
 (FDL) برنامج �لتمويل �ألصغر cتكاليفها. على سبيل �ملثا6، فقد �ضا
�فريقيا،   Iجنو جمهوLية  $في  لعمالئه.22  �Lتباكا  ��Lية سببت N Lسوما 
 ،(MFRC) لصناعة مجلس تنظيم �لتمويل �ألصغر�$ CLلتجا� CL�z$ كلفت
بتنسيق   ،��لبال في  �ألصغر  �لتمويل  تنظيم  عن  �ملسؤ$لة  �لهيئة  $هو 
 .2003 �ستعر�2 جلميع قو�نني �ئتمانا3 �ملستهلكني في �لبال� في عا
$خلص مجلس مر�جعة قو�نني �الئتما� Nلى �� بعض �ملؤسسا3 تتحايل 
على �لسقوc بإ�خا6 تأمني حياC على �الئتما� $مصاLيف �خرn، مما قلل 
يتضمن  ال  $باملثل،  لالئتما�.23  �إلجمالية  �لتكلفة  بشأ�  �لشفافية 
 �FN كما ال يوضح ما Cسعر �لفائد Iميني صيغا� لكيفية حساLلقانو� �أل�
�العتباL في سعر  تؤخذ في   �� �ألخرn يجب  $�ملصر$فا3   �لرسو كانت 
لذلك،  $نتيجة   .Cلفائد� سعر  بسقف   �اللتز� حتديد  ألغر�2   Cلفائد�
$مصاLيف  Lسوما  �ألصغر  �لتمويل  $مؤسسا3  �لبنو�  من  كل  فرضت 
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�جلد�� �قم 2 - �سعا� �لفائد�: مفاهيم �ساسية �تعريفا�

سعر �لفائدC �السمي

سعر �لفائدC �لفعلي

معد6 �لنسبة �ملئوية �لسنوية

سعر �لفائدC �حلقيقي 

 $� مئوية شهرية  �ملعتا� كنسبة  في  $يذكر  �لقر2$،   �عقو �حد  على  يدفع   Kلذ�  Lملذكو� �لسعر  هو  �السمي  �لسعر 
سنوية. $هو ال يأخذ في �العتباL �لرسو $�لعموال3 $�ملصاLيف �ألخرn �ملتعلقة بالقر2.

$يحو6 �لسعر �لفعلي جميع �لتكاليف �ملالية (مثل �لفائدC $�لرسو $�لعموالN (3لى حساI للفائدC برصيد متناقص 
طو�6 فترC �لتسديد. $ميثل �لسعر �لفعلي �لتكلفة �ملالية على �ملقتر�FN 2 لم ت�طلب منه مدخر�N 3جباLية. $هو يشمل 

جميع �ملصاLيف �ملالية كنسبة من مبلغ �لقر2 �ملستخد
خال6 كل فترC من فتر�3 �لتسديد.

�لنسبة �ملئوية �لسنوية هي سعر �لفائدC �لفعلي لكل معد6 فترC تسديد، مضر$با في عد� فتر�3 �لتسديد في �لسنة.

 Cسعر حقيقي سلبي �� سعر �لفائد �يعد6 سعر �لفائدC �حلقيقي سعر �لفائدC ليعكس نسبة �لتضخم. $يعني $جو
 eفو ��لذK يجرK تقاضيه  يقع �$� معد6 �لتضخم. $غالبا تستخد عباCL "�سعاL فائدN Cيجابية" لتعني �� �لسعر محد

نسبة �لتضخم.



سقو� �سعا� 	لفائد� في 	لبلد	 	لنامية 
	النتقالية

حر�� كثير من �لبلد�� �لنامية �سعا� �لفائد� خال� �لثمانينيا� من �لقر� 
�لعشرين في سيا2 1صال/ �لقطا, �ملالي. (مع 'لك، فقد �حتفظ عد� من 
�لبلد�� بنو, من سقف سعر �لفائد�، بينما ��خلت بلد�� �خر6 منذ 'لك 
�إلقر�;  مما�سا�  من  �ملستهلكني  حلماية  محا(لة  في  سقوفا  �لوقت 
�جلائر� (�Nر�� من �لضمير. (على (جه �لعموI، فإ� معظم سقوE �سعا� 
�لفائد� �ملوجو�� حاليا ليست موجهة بالتحديد نحو �لتمويل �ألصغر، مع 
�نها ميكن �� يكو� لها �ثر ملحوU على 'لك  هذ� �لقطا, 1'� حد�� بأ�نى 
من �ألسعا� �لتي تغطي �لتكاليف �لتشغيلية (�لتي تعرE �يضا باألسعا� 

�ملستد�مة)
غير  �ألصغر  �لتمويل  مؤسسا�  نشو[  فإ�  �لبلد��،  بعض  (في 
�لتجا�ية  �لبنو`  من  �على  فائد�  �سعا�  تتقاضى  �لتي  �حلكومية 
(�حلكومية قد �فع �حلكوما� 1لى فر; سقوE �سعا� �لفائد� �( �لتفكير 
خاصة  بصفة  (بنغال�يش  بوليفيا  في  �حلديثة  (�لتطو���  فرضها.  في 
�لتمويل  في  �لر�ئدين  �لبلدين  هذين   �1  '1 �ملوضو,،  بهذ�  �لصلة  (ثيقة 
�ألصغر قد (صلتا 1لى مستويا� مرتفعة من �لنفا' 1لى �لسو2 في ظل 
في  صد�  �ئاسي   Iمرسو فر;  (قد  �لفائد�.  ألسعا�   ��َّ محر �نظمة 
يناير/كانو� �لثاني 2004 في بوليفيا سقوفا ألسعا� �لفائد� على �لقر(; 
(كالة  �حلديثة  �لسياسية  �حلو����  �فعت  بنغال�يش،  (في  �لصغير�. 

�لتمويل �لكبر6 

�ملهيمنة (PKSF) 1لى فر; �سعا� �قل لإلقر�; على مؤسسا� �لتمويل 
�ألصغر �لتي تقتر; منها.

�لتمويل  قو�نني  شعبية   �p�يا�  عن  قصد  غير  عن  ينتج   �� (ميكن 
في  �لفائد�  ألسعا�   Eسقو �لبلد��  بعض  في  �ملتخصصة  �ألصغر 
 1999 سنة  صد�  قانو�  يخو�  �ملثا�،  سبيل  على   uملغر� ففي  �ملستقبل. 
�قصى  حد  حتديد  في  �حلق  �ملالية   ���p) �ألصغر  �إلقر�;  مؤسسا�  بشأ� 
�سمي ألسعا� �لفائد� – (هو حق لم متا�سه �لو���p بعد. (في بلد�� �خر6، 
�حلو����  في  �لظهو�  تعا(�   �خذ�  قد  �لفائد�  �سعا�  مسألة   )� يبد( 
 yند)� قانو�  مشر(,  سيطبق  �ملثا�،  سبيل  على  كينيا  ففي  �لسياسية. 
سقوE �سعا� �لفائد� بشكل عاI على �نو�, عديد� من �جلها� �ملقرضة.25  
ضو�بط ألسعا� �لفائد�، (معدال� مر�با�، (سقوE �مر (�قع (�نظر 
�الستشا�ية  �Nموعة  حد��   ،3 �قم  �جلد(�  يوضح  كما   .(3 �قم  �إلطا� 
ملساعد� �لفقر�[ حو�لي 40 بلد� بها نو, ما من سقوE �سعا� �لفائد� في 
عاI 2004. (كا� في 11 منها ضو�بط   على �سعا� �لفائد�، (هي: �جلز�ئر 
(�حتا�  (تونس  (سو�يا   yبا��غو�) (ميامنا�   uملغر�) (ليبيا  (�لصني  (�لبهاما 
�(� (سط �فريقيا (UEAC) (�الحتا� �لنقدy لغرu �فريقيا (UMOA). (ترتبط 
على  �لد(لة  تفرضها  شاملة  ضو�بط   مع  عامة  بصفة   Eلسقو� تلك 

�لنظاI �ملالي بأكمله (يتم 1نفا'ها جيد� في �ملعتا�.
(يوجد في عد� بلد�� نو, ما من قو�نني �ملر�با�، تشمل �لبلد�� �لتي يغطيها 

.(UEAC) 26 (� (سط �فريقيا� �حتا�) (UMOA) فريقيا� uلغر yلنقد� �الحتا�

	إلطا� �قم 3 – تصنيف �نو	� سقو� �سعا� 	لفائد�

ضو�بط  �سعا �لفائد� �لبنكية. تقنن تلك �لضو�بط بصفة عامة في قو�نني �ألعما� �ملصرفية (�لبنك �ملركزy، مما مينح �لبنك �ملركزy للبلد �ملعني 
سلطة قانونية لتحديد �حلد �ألقصى ألسعا� �لفائد� على �إلقر�; ((�حيانا �حلد �أل�نى ألسعا� �لفائد� على �لو��ئع) في �ملؤسسا� �ملالية �لتي حتت �قابتها. 
(نتيجة لتحرير �لقطا, �ملالي، جر6 �الستغنا[ عن هذ� �ألنو�, من �لضو�بط في �لسياسة �لنقدية، (لكنها ما �pلت قيد �لتطبيق في عد� قليل من �لبلد��.

حد�� �ملر�با�. قو�نني �ملر�با� هي في �ملعتا� جز[ من �لقانو� �ملدني (�( ما يناظر� في �لنظم �لقانونية �لقائمة على �لقانو� �لعاI) (هي تفو; 1حد6 �لهيئا� 
�حلكومية، (هي �لبنك �ملركزy في �ملعتا�، في حتديد حد ملا ميكن �� تتقاضا� �جلها� �خلاصة �ملقرضة. (في بعض �ألحو��، ال تخضع �ملؤسسا� �ملالية �لتي 
تتأثر  ما  (غالبا  (�ملستهلكني.  �خلا�  للقطا,  �إلقر�;  �ساسية  �لذy يستهدE بصفة  �ملر�با�،  �ملركزy حلد  �لبنك  عليها   Eيشر) �لبنو`  لقانو�  تخضع 

مؤسسا� �لتمويل �ألصغر غير �حلكومية بتلك �لقو�نني.

سقو� �مر ��قع. في بعض �لبلد��، ال تقنن سقوE �سعا� �لفائد� �لرسمية ضمن �لقانو�، (لكن �لضغط �لسياسي (/�( �حلاجة 1لى �لتنافس مع بر�مج 
�إلقر�; �حلكومية �لضخمة �ملدعمة ت�بقي �سعا� �لفائد� ��نى من مستو6 معني. (توجد في بعض �لبلد�� كل من ضو�بط بنكية ألسعا� �لفائد� (�( حد(� 

مر�با�) (بر�مج 1قر�; حكومية ضخمة مدعمة.

8
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"يعتمد �ثر سقو� �سعا� 
لفائد�، خصوصا قو
نني 
ملر
با�، على عاملني 
فالسقو�  
ته. ' 
لفائد�  �سعا�  سقف  مستو(  هو  �"لهما  �ساسيني: 
ألنها  
ألصغر  
لتمويل  على  عاليا   
�ثر لها   1� يفتر2  
ملنخفضة 

منخفضة جد
 لد�جة �نها ال تسمح باستعا�8 
لتكلفة.

�جلد�� �قم 3 – سقو� معدال �لفائد� في بلد�� 
نامية ��نتقالية – سنة 2004

ضو�بط %مر ��قعضو�بط سعر �لفائد� حد�' �ملر�با�.

مالحظا�:
�:    يوجد تنظيم منفصل بشأ1 سقو� �سعا� 
لفائد� لقطا< 
لتمويل 
ألصغر.


ملقرضة للتمويل 
ألصغر مستثنا� من سقو� �سعا� 
لفائد�، �" مصرF لها بتقاضي   Iجلها
  :K
�سوL Mضافية.

 Iلذين ال تنظم عملهم سلطا
 8

ألفر" Iملؤسسا
S:  تنطبق سقو� �سعا� 
لفائد� فقط على 
مصرفية ("يشمل 'لك 
ملنظماI غير 
حلكومية).


لنائية �" 
ألكثر تكلفة. Zلسو
 Iلثاني سنة 2004 في قطاعا
8:   �_8خل في يناير/كانو1 


ملر
با� مرتفعا مبا  في بعض 
حلاالI (مثل كولومبيا "��مينيا) يعتبر حد 
"بعض   cللبنو 
لتقليدية   Iلعمليا
 على  يؤثر  ال  بحيث  
لكفاية  فيه 

لتمويل 
ألصغر في 
ملد1. "لكن تلك 
حلد"8 ميكن �1 تؤثر على  Iعمليا
للقانو1،  
خلاضعة  
ملالية   Iللمؤسسا 
ألصغر  
لتمويل   Iعمليا

"خصوصا في 
ملناطق 
لنائية "
لريفية.27  

لعامل 
لثاني هو مستو( Lنفا' 'لك 
لسقف. يتفا"I مستو( "

حلو
فز " 
للو
ئح   "� 
لقانو1   Fضو"  kحمللية،  شامال
 للظر"�  تبعا  
إلنفا' 
 1

لقد�� 
ملؤسسية للهيئة 
ملكلفة باإلنفا'. ففي كولومبيا "بعض بلد"
�سعا�  سقو�  تطبيق  بصر
مة  
لتقا�ير  تفيد  مالي،  مثل  �فريقيا   Kغر


لفائد�.  28  
"مع 'لك، فإ1 سقو� �سعا� 
لفائد� غالبا ما يصعب تطبيقها، 
خصوصا حينما يتعلق 
ألمر بالتمويل 
ألصغر. "غالبا ما تكو1 
لقو
نني 
"ليس  
لسياسيني   F

قتر من  
ملر
با�،  قو
نني  خصوصا  تقر�ها،  
لتي 
"ليست  
لتمويل.  في  خبر�  لها  
لتي  
ألخر(   Iموعاw
  "�  Iلهيئا

لها  ليست   Iجها Lلى  توكل   "� 8
ئما،  
ضحة " 
لتنفيذ  عن  
ملسؤ"لية 
من  ضخمة   8
�عد على  غالبا  تنطبق  
لقو
نني   1L "حيث  فنية.  خبر� 
ببساطة   Iلسلطا
 تلك  فإ1   ،8

ألفر حتى   "� 
لبنكية  غير   Iملؤسسا

 Kفي ��مينيا "جنو xحلا

لتنفيذ 
ملطلوبة – كما هو  I
ليست لديها قد�

�فريقيا "بلد
1 عديد� في �مريكا 
لالتينية.

لتي بها سقو� ألسعا� 
لفائد� كأمر "
قع، تعر2  1
"في 
لبلد
بأسعا�  
لقر"2  من  كبير�  مقا8ير  للد"لة  
ململوكة  
لكبير�   cلبنو


خلز
نة  متولها   1� يجب  شديد�  سنوية  خسائر  عنه  تنجم  مما  مدعمة، 

�

لعامة باستمر

�إلطا� �قم 4 – �لتحديا �لتي تو�جه تنفيذ سقو� %سعا� �لفائد� في بنني


ملشا�كة في 
الحتا8 
لنقد| لغرK �فريقيا) غير قا��8 على 
إلشر
� بصو��  1

ملالية في بنني ("يصدZ 'لك على معظم 
لبلد ��
في 
الحتا8 
لنقد| لغرK �فريقيا (UMOA)، كانت "~

لبشرية "
لفنية. "منذ Lنشا�  
لوحد� 
خلاصة  للتمويل 
ألصغر في  I

لتمويل 
ألصغر 
ملرخصة "
ملسجلة في 
لبال8 بسبب 
الفتقا� Lلى 
لقد� Iفعالة على جميع مؤسسا

لتمويل  Iجميع مؤسسا Mلقانو1، يجب �1 تقد
 

لتمويل 
ألصغر فقط. "مبوجب هذ Iال على 14 مؤسسة من مؤسساL  نية

ملالية في بنني، لم يتم Lجر
� تفتيشاI ميد ��
~"

لتمويل  Iعلى مؤسسا Iملائة.  "لم توقع �ية عقوبا

ألصغر تقا�يرها 
ملالية 
لسنوية، "لكن لم يتم �فع Lال 35 تقرير
 في عاM 2000، "هذ
 ميثل نسبة 
لتز
M تبلغ حو
لي 41 في 

ألصغر 
ملرخصة غير 
مللتزمة. "لوضع عب� 
إلشر
� في منظو�� 
ملالئم، فإ1 
للجنة 
ملصرفية 
إلقليمية ملنطقة 
الحتا8 
لنقد| لغرK �فريقيا (UMOA)  بأكملها تشر� على ما 


لتمويل 
ألصغر 
ملرخصة. Iألصغر في بنني 83 من مؤسسا
مجموعه 59 بنكا جتا�يا، بينما ترصد "حد� 
لتمويل 

Ouattara, Microfinance Regulation in Benin :ملصد��


جلز
ئر
جز� 
لبهاما


لصني
ليبيا

� Kملغر

ميامنا�

|
با�
غو
سو�يا

تونس �
UEACb

UMOAa

��مينيا
بوليفيا 8

لبر
~يل  �

تشيلي
K كولومبيا

K �"8
Lكو
غو
تيماال

� �
هند"�

لهندية Iلواليا


S 
نيكا�
غو
جنوK �فريقيا

|
�"�"غو
S فنز"يال


لبر
~يل

لصني
Lثيوبيا

لهند
ال"�

باكستا1
Mفييتنا
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�إلطا� �قم 5 - �لبر��يل حالة سقو� �سعا� �لفائد	 كأمر ��قع

تعهد "برنامج  �الئتما� �لشعبي" في �لبر��يل، �لذ* بد� تنفيذ� في يوليو/متو� سنة 2003 بر�" ما� قد�� بليو� �يا� بر��يلي (1.7 بليو� ��ال� �مريكي) من �لتمويل بتكلفة منخفضة 
ملنظماA تعمل في مجا� �لتمويل �ألصغر. �ال ميكن Pال للبنوO �لفيد��لية �حلصو� على تلك �ألمو�� مباشرK. �يجب على جميع �ملؤسساA �ألخر? �� تقتر= �ألمو�� من بنك 
�لتنمية �لبر��يلي (BNDES). �يوجب بنك �لتنمية �لبر��يلي (BNDES) على مؤسساA �لتمويل �ألصغر �� تعيد Pقر�= تلك �ألمو�� بحد �قصى قد�� 2 في �ملائة في �لشهر. �تر? 
 Aمؤسسا� (BNDES) هذ� ال يسمح لها بتغطية تكاليفها. �قد تسبب �ملأ�^ �لذ* حد\ بني بنك �لتنمية �لبر��يلي  Kلتمويل �ألصغر �لبر��يلية �� �نخفا= سعر �لفائد� Aمؤسسا
 ��لتمويل �ألصغر في جتميد نشاf �لتمويل �ألصغر في �لبر��يل عند مستوياA سنة 2002، �لم يقم بنك �لتنمية �لبر��يلي (BNDES) بصرd �* من تلك �ألمو�� حتى �آل�.  �قا
هوسيه كايتانو الفو�تا �لفيز، �ئيس �بكريد (ABCred) �هي جمعية ملنظماA �لتمويل �ألصغر �لبر��يلية. �بفضل ضغط من �بكريد (ABCred) �كبرياA مؤسساA �لتمويل �ألصغر، 

.sللمشر� Kتعيد �حلكومة �لنظر في سقف �سعا� �لفائد

.Bueno and Carvalho, Governo vai reativar; Neumann and Carvalho, Microcredito busca novos caminhos :ملصا���

"�إلقر�=  �حيانا  عليه  يطلق  فيما  �ملما�سة   �لهذ �مثلة  نر?   �� �ميكن 
تلك  تأثير  �يتمثل  �فييتنا�.  �ال�"  �لصني  في   "Aلسياسا� ألغر�= 
�لعاملة في �لك  �نها جتعل من �ملستحيل للجهاA �ألخر?  �لبر�مج في 

��ا� �� تنافس ��P تقاضت �سعا� فائدK مستد�مة.
بر�مج  تا�يخا طويال من   �� �لبنك �آلسيو* للتنمية  ���� في تقا�ير 
يتوقع   �� Pلى   ?�� قد  فييتنا�  في  �حلكومة  تدعمها  �لتي  �إلقر�= 
�ملقترضو� قر�ضا مدعمة Pلى �ألبد. ��غم �� سقوd �سعا� �لفائدK �فعت 
(�لتي  للد�لة  �ململوكة   Oلبنو� فإ�  يونيو/حزير�� سنة 2002،  �سميا في 
متثل 70 في �ملائة من مجموs  �صو� �جلها� �ملصرفي �لفييتنامي) ما ��لت 
�لبنك   ��� �ما  �خر?.   A�����  �� �ملركز*  �لبنك  من   Aتوجيها تتبع  فعليا 
�لفييتنامي للسياسة �الجتماعية (�لذ* يضع حد� �على ألسعا� �إلقر�= 
قد�� 6 في �ملائة في �لسنة) ��لبنك �لفييتنامي للز��عة ��لتنمية �لريفية 

يز�حم �ملنافسني، مما يحبط تعميق �لقطاs �ملالي.29 
�في بلد�� �خر?، مثل Pثيوبيا �غانا، توجد ضغوf سياسية ملحوظة 
�جو�  بد��  حتى  مصطنعة،   Kبصو� منخفضة   Kلفائد� �سعا�  إلبقا� 
 dلبنك �لوطني �إلثيوبي جميع سقو� �سقف �سمي. �في عا� 1998، ���
�لتمويل   Aمؤسسا �غلبية  �لكن  �ملالي،   sلقطا� في   Kلفائد� �سعا� 
�ساسا  ��لك  �نخفاضا،  �كثر   Kفائد �سعا�  على  �حلفا�   Aختا�� �ألصغر 
ملك  Pثيوبيا  في  �ألصغر  �لتمويل   Aمؤسسا� بسبب ضغوf سياسية. 
�هذ�  ��ألفر��.  �حمللية  �حلكومية  غير   Aملنظما�� �إلقليمية   Aللحكوما
�لقطاs شديد �لتركز، �P �P به �ثنتا� من �ملؤسساA �لضخمة  للتمويل 
�ملائة من  يقر� من 76 في  �ما   ،Aملدخر�� �ملائة من  �ألصغر بهما 90 في 
�لتمويل  عمال�  من  �ملائة  في   83  � �لقائمة،  �ألصغر  �الئتما�  حافظة 
�ألصغر. �نتيجة لذلك، فإ� كثير� من مؤسساA �لتمويل �ألصغر �إلثيوبية 

ليست مستد�مة ماليا �من غير �ملرجح �� حتقق منو� ��نتشا�� ��سعا بد�� 
�النخفا=  من   Kلفائد� �سعا�  تعاني  باكستا�،  �في  متو�صل.30   �عم 
�إلقر�=  بر�مج  �عم   �خال من   �� �سمية  غير  بصفة  سو��  باملثل، 
في  �حلكومة  �علنتها  �لتي  �لز��عية  �لسياسة   �مجا ففي  �حلكومية. 
في  �لز��عي  لإلقر�=   Kلفائد� �سعا�  خضعت   ،2004 سنة  يونيو/حزير�� 
بنك ���عي ترقياتي ليميتد (ZTBL، �هو بنك �لتنمية �لز��عية �لباكستاني 
��علنت  كما  سنو*  �سا"  على  �ملائة  في   9.5  �قد� �قصى  حلد  سابقا) 
�متيا��A �خر? للمقترضني �ملتأخرين في تسديد قر�= بنك ���عي ترقياتي 

31
*.(ZTBL) ليميتد

مدلوال% �لسياسا% ��ختيا��تها

ال حتمي سقوd �سعا� �لفائدK بالضر��K �لعمال� �لفقر�� بل Pنها ميكن في 
�لو�قع �� تضرهم بتخفيض قد�تهم على �حلصو� على �خلدماA �ملالية. 
�حتى ��P �مكن �� تخفض �لسقوd �سعا� �لفائدK لالئتما� �ألصغر، فإ� 
من �لصعب تنفيذها بطريقة سليمة. �لكن تلك �حلقائق ال تقلل �حلاجة 
�مللحة لتخفيض تكلفة �الئتما� �ألصغر �تطوير Pجر���A مبتكرK �خالقة 

لالنتشا� Pلى �لعمال� �ألكثر فقر� ��ألبعد موقعا بطريقة مستد�مة.
�ملستهلكني   ��ستغال  Kسا�P� �جلائر  �إلقر�=  فإ�  ��ته،  �لوقت  �في 
�لبلد��  في  سو��   ،Aبالسياسا يتعلق  فيما  مشر�عة  قلق  نو�حي  هي 
�ملتقدمة �� �لبلد�� �لنامية. ما�� ينبغي على �حلكوماA فعله؟ يوضح هذ� 
�لتكلفة  مسائل  مع  للتعامل   Aللتوصيا �لعريضة   fخلطو� �لقسم 
��� للحكوماA هو توسيع نطا^  �هم   �� ير?  �ملستهلكني. �هو  �حماية 
�نتشا� �لقطاs �ملالي عن طريق تشجيع �البتكا� ��ملنافسة ��لشفافية، 

من خال� �طر قانونية �تنظيمية مالئمة �سياساA حلماية �ملستهلكني.
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�لشكل �قم 2 – عو�ئد �حلو�فظ �ملتناقصة في ��بعة بلد�
، 2002-1997 (نسب مئوية)

عائد �حملفظة /جمالي �لتكاليف �لتشغيلية

�ملصد�: MIX  ، 2004، بحث غير منشو�.
مالحظا�: يستخدJ �لشكل مجموC متوسط غير مرجح بالنسبة لبوليفيا =�لبوسنة =كمبو<يا =نيكا��غو�. مجموC نفقا@ �لتشغيل يشمل جميع �لنفقا@ �إل<��ية =�سعا� 

.Lلفائد�

 N�ألسو� Pجنا/ :LRلكفا�ملنافسة =حتسني �
$# �قو! �لية لتخفيض �سعا� �لفائد� في �لتمويل �ألصغر هي �ملنافسة.  
في  �ألصغر  لالئتما#  �لفائد�  �سعا�  (�نخفضت  �لكفا*�  حتسنت  فقد 
 ،2 �قم  بالشكل  باملنافسة. كما هو مبني  �ملتسمة  �لعديد من �ألسو�9 
متوسط  من  �ألصغر  �لتمويل  حافظة  عائد  �نخفض  �ملثا?،  على سبيل 
قد�I 57 في �ملائة في عاD 1997 $لى 31 في �ملائة في عاD 2002 في ��بعة 
بوليفيا  �لفائد�:  ألسعا�  �لقصو!   L)باحلد تتأثر  لم  تنافسية  �سو�9 
�لتشغيلية                �لكفا*�  حتسنت  (قد  (نيكا��غو�.  (كمبوLيا  (�لبوسنة 
حافظة  متوسط  من  �ملالية كنسبة  غير   )� �إل��Lية  �لتكاليف   Tمجمو)
�لقر(\) حيث �نخفضت على مد�� نفس �لفتر� من 38 $لى 24 في �ملائة. 
(قد حتقق هذ� �الجتاI �لهابط بصو�� �ساسية بفضل حتسينا[ �لكفا*� 

�لتي حفزتها �ملنافسة.32 

من  مزيجا  �لسو9  في  �لر�ئد  سو?  بانكو  تقاضى  بوليفيا،  (في 
�سعا�  �لفائد� (�لرسوD يعاL? 65 في �ملائة كسعر سنوe حني بد� �لعمل 
شديد�  بيئة  في  سو?  بانكو  يعمل   ،Dليو�)  .1992  Dعا في  كبنك 
 22 Iقد� eملنافسة، (قد خفض من نفقاته، (يتقاضى سعر فائد� سنو�
�ألصغر  للتمويل  نسبيا   جديد  سو9  (هي  كمبوLيا،  (في  �ملائة.33  في 
(لكنه يتسم باملنافسة، �نخفضت �سعا� �لفائد� من حو�لي 5 في �ملائة 
$لى 3.5 في �ملائة في �لشهر على مد�� �لسنو�[ �لقليلة �ملاضية. (في 
بصفة  �ألصغر  �لتمويل  مؤسسا[  فيها  تنشط  �لتي  �ألقاليم  بعض 
خاصة، خفض مقرضو �ألمو�? غير �لرسميني �سعا�هم لتناظر �سعا� 

مؤسسا[ �لتمويل �ألصغر.34
كوسيلة  �لسوقية  �لفائد�  �سعا�  �ألصغر  �لتمويل  صناعة  �كد[  (قد 
لتحسني �الستد�مة. (قد �(لي قد� �قل من �الهتماD لتحفيز �ملنافسة 
عن  (مثال،  للمنافسة  �الستجابة  على  �ملالية  �ملؤسسا[  قد��  (تعزيز 

طريق حتسينا[ �لكفا*� (تخفيض �سعا� �لفائد�).
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%هذ" �لقو�نني موجو�� بالفعل ضمن �لصناعة �ملالية في �لبلد�	 �ملتقدمة، 
 	& �أل%)%بي.  كما   ��الحتا في  �ألعضا,  %�لد%/  %كند�  �ملتحد�  �لواليا1  مثل 
جمهو)ية جنو9 &فريقيا %بعض بلد�	 &مريكا �جلنوبية (مثل بير% %بوليفيا 

%كولومبيا) بها &يضا قو�نني حلماية �ملستهلكني.
�ملالي  �لقطا?  في  �حلالية  �ملستهلكني  حماية  قو�نني  %معظم 
تتطلب Iفصاحا متسما بالشفافية عن &سعا) �لفائد� %جميع �لتكاليف 
جميع  على  تطبق  موحد�  )ياضية  معا�ال1   Nباستخد�  ،P%للقر  Qألخر�
 	&  Pإلقر�� في  �ألمانة  قو�نني  تتطلب  �ملثا/،  سبيل  %على  �جلها1  &نو�? 
في   Pللقر �حلقيقية  �لتكلفة  عن  للمقترضني  �ملقرضة  �جلها1  تفصح 
 Qألخر� �ملهمة   U%لشر�  Vتشر  	& %كذلك  فعلي،36  فائد�  سعر  صو)� 

للقرP في جميع %ثائق �لقر%P %�ملو�� �ملتاحة للجمهو)، مثل �إلعالنا1. 
�حلد  �ملستهلكني   P%قر حماية  توجيه   �يحد �أل%)%بي،   ��الحتا في 
للد%/  بالنسبة   Pإلقر�� في  لألمانة  �لقياسية  للمعايير  �أل�نى 
�ألعضا, في �الحتا� �أل%)%بي. %من بني &مو) &خرQ، ينص هذ� �لتوجيه 
�لتكلفة  تتضمن   	& يجب   P%لقر� �تفاقيا1  جميع   	& على 
جميع   	&% فعلي،  فائد�  كسعر  عنها  معبر�   ،Pللقر �إلجمالية 
aلك  لتحديد  %�حد�  معا�لة   Nتستخد  	& يجب  �ملقرضة  �جلها1 
حاليا  �أل%)%بي  %�لبرملا	  �أل%)%بية  �ملفوضية  تناقش   ** �لسعر. 

Iجر�,�1 &شد من aلك حلماية �ملستهلكني.37 
%من �ملرجح &	 يؤثر توجيه �الحتا� �أل%)%بي على �لتمويل �ألصغر 
�ملرشحة  %�لبلد�	  بولند�)  (مثل   ��جلد �ألعضا,  �لد%/  من  كل  في 
لالنضماN (مثل )%مانيا %بلغا)يا). %باإلضافة Iلى aلك، فقد %قعت 
�لتزمت  معاهد�1  %&)مينيا،  كر%�تيا  منها  عديد�،   Qخر& بلد�	 
 �مبوجبها بتوفيق قو�نينها �القتصا�ية مع �ملعايير �لقياسية لالحتا

�أل%)%بي.
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مؤسسا1   1��%�حتا �حلكوما1  على  ينبغي  للمستقبل،    mستشر�فا�%  
�لتمويل �ألصغر %شبكاته %�جلها1 �ملانحة �لد%لية &	 حتفز �ملنافسة فيما 
بني مجموعة كبير� من �ملؤسسا1 �ملالية %&	 تشجع �إلجر�,�1 �ملبتكر� 

%�خلالقة �لها�فة Iلى تخفيض �لتكاليف �لتشغيلية لالئتما	 �ألصغر. 
 Uلكلي هو شر� �&%ال %قبل كل شي,، فإ	   �ستقر�) &%ضا? �القتصا
 �مسبق حيوp للتمويل �ألصغر �ملتسم باملنافسة. كما &	 من �ملهم %جو
m في �لفرs &ماN �جلميع"  مما  Iطا) قانوني %تنظيمي مالئم يتيح "تكافؤ�
من  مختلفة  ألنو?  معقولة  تشغيل  %بيئة   vلسو� بدخو/  يسمح 
�ألساسية  �التصاال1  في  �الستثما)�1   	& كما  �ملالية.35  �ملؤسسا1 
%�لطرv %�لتعليم حيوية &يضا لتحسني �لكفا,� �ملستقبلية في �لتمويل 
تلعبه  �xلت  ما   pلذ�  pلقو� للد%)  فنظر�  aلك،  Iلى  %باإلضافة  �ألصغر. 
�جلها1 �ملانحة �لد%لية في �لتمويل �ألصغر، فإ	 �ملساعد�1 �إلمنائية يجب 
تبسيط  %خصوصا  %�خلالقة  �ملبتكر�  �إلجر�,�1  تشجيع  على  تركز   	&
لتخفيض  �لتكنولوجيا  %تطبيق  �لتجا)ية  �ألعما/  عمليا1  %حتسني 
�لتكاليف. كما &	 �جلها1 �ملانحة ميكن &	 تعمل مباشر� مع �ملؤسسا1 
�ملالية، %كذلك مع �جلها1 �ألخرQ �لعاملة �لتي تشكل �لهيكل �ملالي لبلد 
%مدققي  �لتقييم  %%كاال1  �الئتمانية  �ألهلية  (مثال، مكاتب حتديد  معني 
�حلسابا1 %ما Iلى aلك)، لزيا�� تدفق %جو�� �ملعلوما1 �ملتسمة بالشفافية 

بشأ	 �أل��, %�ألسعا) %�لعمال,.

حماية �ملستهلكني
%مما)سا1  �جلائر   Pإلقر�� من  حماية  للخطر  �ملعرضة  �جلماعا1  تستحق 
بد%	   Pإلقر�� �ملما)سا1  تلك  %تتضمن مثل  �لضمير.  �{ر�� من  �ألعما/ 
�عتبا) لقد)� �ملقترP على �لتسديد %�لتسعير �خلا�? %&ساليب �لتحصيل 
�ملتسمة باإلسا,�. %من �حملتمل &	 تلك �ملما)سا1 تؤpa �ملقترضني &كثر مما 

تؤaيهم &سعا) �لفائد� �ملرتفعة.
من  %قاية  �ملالئمة  �ملستهلكني  حماية  قو�نني  توفر   	& %ميكن 
�إلسا,�1 بد%	 �آلثا) �لسلبية لسقو� &سعا) �لفائد�. تعرِّ� قو�نني حماية 
�ملستهلكني مما)سا1 �إلقر�P %�لتحصيل "�ملتسمة باإلسا,�" %حتظرها، 
Iجر�,�1   �%حتد  ،Pلقر� تكاليف  Iجمالي  بشأ	  Iلز�ميا  Iفصاحا   Nتستلز%
%�ضحة حلل �لشكا%Q، %تفرP تثقيف �ملستهلكني ملنع �إلسا,�1 %تقر) 

.aليا1 فعالة لإلنفا�

في  �لسنوية  �ملئوية  �لنسبة  معد/  باعتبا)"  Iليه  يشا)  �لفعلي  �لفائد�  سعر   	& )غم   **
�لتشريعا1 �أل%)%بية بشأ	 �إلفصاV عن تكلفة �لقر%P، فإ	 هذ� �ملصطلح يناظر تعريف 
معد/  ي�عرَّ�  �ملتحد�،  �لواليا1  %في  �لد)�سة.  هذ"  في   Nملستخد� �لفعلي  �لفائد�  سعر 
سنة  ملد�  �لفعلي    p(%لد� �لسعر  يحسب  ضيقا:  &كثر  بصو)�  �لسنوية  �ملئوية  �لنسبة 

بطريقة �لضر9 %ليس بالطريقة �ملركبة.
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"�طا�  تعر�   	
 �ملقرضة  �جلها�  �ملتحد�، يجب على  �لواليا�  في 
�قر��  قا&  �لذ'  للشيو(  مجلس  عضو  باسم  (�ملسمى  شومير" 
جميع  �إلطا�  >لك  =يجمع  �لكونغر@).  في  �لقانو	   D=مشر
 E=بحر �ملطبوعة  �لعبا���  �ملتناثر� في طيا�  �ملهمة  �إلفصاحا� 
 Lلضو� يلقي  =�حد  مكا	  في  =>لك  �الئتما	،  �تفاقية  في  صغير� 

عليها.38
�لتمويل  تنظيم  مجلس  يوجب  
فريقيا،   Sجنو جمهو�ية  =في 
�ألصغر (MFRC)  على �ملؤسسا� �لتي تتأهل لالستثناL من سقف 
�تفاقية قر� موحد� مكونة  
	 تستخد`  �ملنطبق  �لفائد�  سعر 

من صفحة =�حد� جلميع �لقر=�.39
قانو	  يستلز`  
فريقيا،  =سط   f=& �حتا&  في   Lألعضا� �لبلد�	  =في 
�لتمويل �ألصغر لسنة 2002 
	 تفصح مؤسسا� �لتمويل �ألصغر 
عن سعر �لفائد� �لفعلي في عقو& �لقر=� =
	 تعلنه في مقر�تها. 
يقر� محافظ �لبنك �ملركز' معا&لة =�ضحة =&قيقة حلساS �لسعر 
�لفعلي، =تنشر بقر��. =قد قا` �ملشرفو	 على �لبنوp بالفعل بتغرمي 
بشأ	  �لنص  هذ�  rالفة  �ألصغر  �لتمويل  مؤسسا�  من  عديد 

�ألمانة في �إلقر��.40
=في بنما، 
صد�� هيئة �لرقابة على �لبنوp قر��� في عا` 2000 يtلز` 
�لبنوp بأ	 تقد` �لى عمالئها معلوما� عن سعر �لفائد� �لفعلي 

 41.vمتعلقة باإلفصا wخر
=طبيعة 
&=�� �لقر�، مع معلوما� 
�لقلق  &=�عي  �إلقر�� على تخفيف  �ألمانة في  =تساعد متطلبا� 
=�ضعي  بعض  
حجم  =قد  �ملستهلكني.   fستغال�  �Lسا� بشأ	 
�ألقل) عن  (مؤقتا على  �أل=سط  =�لشر}  �لشرقية  
=�=با  �لسياسا� في 

سعا� �لفائد� بحجة 
	 �إلفصاv بشفافية عن تكلفة  Eتطبيق سقو
�ملعلوما�  فإ	  �لنظرية،  �لناحية  =من  
فضل.42  حال  يكو	  قد  �لقر� 
�حلقيقية  �لتكاليف  =�سع بشأ	  =�ملتوفر� على نطا}  للمقا�نة  �لقابلة 
 	
 �ملناسب. كما  �لقر�  باملقا�نة الختيا�  للمقترضني  للقر=� تسمح 
>لك ينشط �ملنافسة بنب �جلها� �ملقرضة =يجبرها على 
	 تصبح 
كثر 
كفا�L لتبقى مستمر� في �لعمل. =عند >لك ميكن توجيه �ملدخر�� �لتي 
�لعمالL في صو��  �لى   �Lألكثر كفا� �ملما�سا�  يتم �حلصوf عليها من 


سعا� فائد� 
قل.
�لقد� في سياقا�  �إلقر�� مفيد� بنفس  �ألمانة في  =قد ال تكو	 

معينة. على سبيل �ملثاf، فإ	 تلك �لقو�نني قد تؤ&' �لى مز�يا 
قل في 

بني  �الختيا�  �ملعتا&  في  �لبلد�	  تلك  في  للمقترضني   vيتا =ال  �لبلد�	 
مقدمي �لتي بها قد� 
قل من �ملنافسة بني �جلها� �ملقرضة �لتي تخد` 
لهم  تسمح  �لتي  �ملعلوما�  فإ	  =لهذ�  �ملتعا&لني،  �لقر=�   .Lلفقر��
 	
 >لك  بدال� من  ما. =ميكن  �لى حد  
همية  
قل  تعتبر  �لتكاليف  مبقا�نة 
تؤ&' قو�عد �إلفصاv �ملبكر في سو} حديث �لنشوL للتمويل �ألصغر �لى 
جعل �لبنوp حتجم عن &خوf �لسو}، =بالتالي، معاقبة �لعمليا� �لتي 

تبد
 نشاطها بأسعا� فائد� مبدئية مرتفعة.
=في بعض �لبلد�	 �لتي لم يستقر فيها �لتمويل �ألصغر بعد =ال 
�لقر=�  على  مرتفعة  �لفائد�  
سعا�  �لى  �حلاجة  فيها  �لنا@  يفهم 
قد   Lللفقر� �ألصغر  �الئتما	  قر=�  عن  �لتا`   vإلفصا� فإ	  �لضئيلة، 
�لتمويل  قر=�  قو�نت   �<� خصوصا  سياسي،  عكسي  فعل   &� يسبب 
 Lلتجا�ية للعمال� pألصغر مع �لقر=� �ألقل تكلفة �لتي متنحها �لبنو�
 fمعد ملفاهيم  �ملستهلكني  فهم  نقص  فإ	  
خير�، =  43.Lثر� �ألكثر 
�لفائد�  
سعا�  حسابا�  تنفيذ  =صعوبة  �لسنوية  �ملئوية  �لنسبة 
 Lسو� �لقر=�،  تكلفة  عن   vإلفصا� فعالية  تقييد  �لى  تنحو  �ملطلوبة 
كأ&�� حلماية �ملستهلكني 
= كوسيلة لتحفيز حتسني �لكفا�L �لتي ميكن 


	 تؤ&' �لى �ئتما	 
صغر 
قل تكلفة.

تثقيف �ملستهلكني 
�لتوعية �ملالية
في حني 
	 قو�نني حماية �ملستهلكني تركز على ضما	 
	 تتصرE �جلها� 
تثقيف  بر�مج  فإ	  =�لنز�هة،  باملسؤ=لية  تتسم  بصو��  �ملقرضة 
كيف  �ملستهلكني  تعليم  �لى   Eتهد �ملالية  =�لتوعية  �ملستهلكني 
�ملعرفة  �لى  �ملالية  �لتوعية  يصبحو	 مقترضني 
كثر مسؤ=لية. =تشير 
فيما   fألمو�� إل&���  جيد�  مما�سا�  التخا>  �ملطلوبة  =�الجتاها�  =�ملها��� 
=يز=&  =�ستثما�ها.  =�قتر�ضها  =�&خا�ها  =�نفاقها  بكسبها  يتعلق 
�لال�مة التخا>  �ملالية باملعلوما� =�أل&=��  �لتوعية  �ملشا�كو	 في بر�مج 
=حتسني  �ملالية،  
هد�فهم  لتحقيق  =�لعمل  
فضل،  مالية  �ختيا��� 

�فاهيتهم �القتصا&ية.44
فالضغو�  يوميا.  حتديا   fلألمو� �جليد�  �إل&���  تعتبر   ،Lللفقر� بالنسبة 
على تدفق �لنقو& لديهم ملحة =غالبا ما تكو	 عاجلة =للتثقيف �ملالي 
يتسمو�   	
= �ألمو�،  �ما`  
خذ  على   Lلفقر��  wلد �لقد���   Lبنا في   �=&
بالتفكير �الستباقي، =
	 يستخدمو� �ملعلوما� =�ملو��& لتحسني 
مانهم 

�القتصا&'.45
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�قد بر!� �لى �لصد��� في �آل�نة �ألخير� �همية مشكلة �ملقترضني 
�لبلد�$  في  خصوصا  �ساسية،  مالية  معرفة  �لى  يفتقر�$  �لذين 
�لصناعية. ففي �لواليا� �ملتحد� على سبيل �ملثا6، ال يوجد لد2 حو�لي 
من  �ملائة  في   20  �� شخص،  مليو$   56 (حو�لي  �ألسر  من  مليو$   22
تلك  لفتح  �ليسير�  �لقو�عد  من  بالرغم  بنكية،  حسابا�  �لسكا$) 
�حلسابا�. �في �S� �لوقت، فإ$ �جلماعا� �حملر�مة، مثل �ألحياN �ملنخفضة 
شركا�  من  متنوعة  مجموعة  بكثافة   Wتستخد ��ألقليا�،  �لدخل 
�جلها�  تشمل  عالية،  �سوما  تتقاضى  �لبنكية  غير  �ملالية  �خلدما� 
�شركا�  �لشيكا�،   Zصر �خدما� �لر��تب،   Wستال�  Wيو �ملقرضة حتى 
�ملهاجرين  من  �ألمو�6  ترسل  �لتي  ��لشركا�  �لضريبية،  �إلقر����  �عد�^ 
�سوما  هذ_  �ملالية  �خلدما�  شركا�  �حتصل   .aخلا�� في  عائالتهم  �لى 
معظم  تقدمها  �لتي  �خلدما�  عن  سنويا  �مريكي  ^�ال�  باليني   8 قد�ها 

�لبنوe مجانا ألصحاd �حلسابا�. 46 
من  �ملائة  في   39  $� �لى   hألبحا� تشير  �ملتحد�،  �ململكة  �في 
�لرئيسية في �لصفحة �أل�لى من  �ملعلوما�  �ملقترضني ال يقر��$ سو2 
�تفاقية �الئتما$ قبل �لتوقيع، �غالبا ما يكونو$ على غير علم بأية عبا��� 
قد تضرُّ بهم. �باإلضافة �لى Sلك، فإ$ ثالثة ��بع حاملي بطاقا� �الئتما$ 
على  تنطبق  �لتي  �لسنوية  �ملئوية  �لنسبة  معدال�  هي  ما  يعلمو$  ال 
بطاقتهم، بالرغم من �نهم يد�كو$ �$ معد6 �لنسبة �ملئوية �لسنوية هو 
من  تبني  �لهند،  �في  �لتكلفة.47  مقا�نة  معلوما�  في  �ملهمة  �ملسألة 
�لريفيني  من  فر^   600 بني  من   $� �لريفية  �ملالية  للمؤسسا�  ^��سة 
�لفقر�N �لذين تسلمو� قر�ضا، لم يعلم 92 في �ملائة منهم سعر �لفائد�، 
�لرصيد  �ملائة  �لتسديد، �لم يعلم 29 في  �ملائة مبلغ  �لم يعلم 28 في 

�ملتبقي.48 
�لطوعية  ��sموعا�  �حلكومة  تعمل  �ملشكلة،  تلك  �ملعاجلة 
باختيا��تهم  �ملنخفضة  �لدخو6   t�S �ملستهلكني  تعريف  على  �خلاصة 
 Zملتحد� ��ململكة �ملتحد�. �قد حتو6 هد� �لك في كل من �لوالياS� ملالية�
�لناشطني في مجا6 حماية �ملستهلكني في �لواليا� �ملتحد� من �لدعو� 
�لى سقوZ �سعا� �لفائد� �لى �لتركيز على تثقيف �ملستهلكني �قو�نني 
تستثمر  �لعاملية   eلبنو�  $� كما  �جلائر.   wإلقر�� من  �ملستهلك  حماية 
بشد� في �لتعليم في �نحاN �لعالم. على سبيل �ملثا6، تخطط سيتي 
�لسنو��  مد2  على  �مريكي  ^�ال�  مليو$   200  yإلنفا  (Citigroup)  dجر�

�لعشر �لقا^مة على  �لتوعية �ملالية في 100 بلد.49

�في جمهو�ية جنوd �فريقيا، يدير مجلس تنظيم �لتمويل �ألصغر  
جناحا  لقيت  محلية،  لغا�  بخمس  �ملستهلكني  لتثقيف  (MFRC) حملة 
 $�   (MFRC) لك فقد �جد مجلس تنظيم �لتمويل �ألصغرS متباينا�. �مع
�لساخن  �خلط  �كا$  �لبعيد.  لألجل  �ستثما�  هو  �ملستهلكني  تعليم 
لشكا�2 �ملستهلكني �لتابع للهيئة �لتنظيمية فعاال بصو�� �كثر فو�ية 
كآلية حلماية �ملستهلكني. �في عاW 2003، تلقى  مجلس تنظيم �لتمويل 
�ألصغر (MFRC)�339  شكو2، نتج عنها �لغاN تسجيل خمس من �جلها� 
�ملقرضة �فرw غر�ما� قد�ها حو�لي 40000 ^�ال� �مريكي. �عن طريق هذ_ 
�آللية، �جد مجلس تنظيم �لتمويل �ألصغر (MFRC) �$ �ملما�سا� �ملتسمة 
 Wملضللة بشأ$ �لتسديد كانت �كثر صعوبة بوجه عا� �ملعلوما�� �Nباإلسا

من �سعا� �لفائد� �ملرتفعة. 50 
�تعتزW �ململكة �ملتحد� �$ تسهل على �ملستهلكني �العتر�w على  
�التفاقيا� غير �لعا^لة ��لسعي للحصو6 على �^ حقوقهم من خال6 هيئة 
بديلة لفض �ملنا!عا�، يسهل �لوصو6 �ليها. �من �ملتصو� �$ قضايا �حملاكم 
مكلفة �معقد� �عسير� �طويلة. �يجب �$ يسفر �تِّبا� نظاW بديل لفض 
�ملنا!عا� عن تسهيل حل �لنز�عا� بطريقة سريعة �عا^لة �غير مكلفة، مما 

يفيد كال من �جلها� �ملقرضة ��ملستهلكني.51

�الستنتا�

تر2 هذ_ �لد��سة �$ سقوZ �سعا� �لفائد� �لتي �جد� في حو�لي 40 بلد� 
  yلتحو6 القتصا^ �لسو� ��لبلد�$ �لسائر� على طريق  �لنامية  �لبلد�$  من 
 wلقر�� تقدمي  على   Zلسقو� تلك  تشجع  �ال   .Nلفقر�� تضر   $� ميكن 
�لعالية  �إل^��ية  �لتكلفة  بأ$ جتعل من �ملستحيل �ستعا^�   � �لصغير� جد�
لذلك �إلقر�w. �فضال عن Sلك، فحينما ال ميكن تعريف �لسقف �تنفيذ_ 
يتعلق  فيما  �لشفافية  تخفيض  هو  �جلانبية  �آلثا�  �حد  يكو$  فقد  بقو�، 
�لتي يتحملها �ملقترw. �يحدh �نخفاw �لشفافية  بالتكلفة �حلقيقية 
أل$ �جلها� �ملقرضة توج�د مصطلحا� �مصا�يف تثير �ال�تباe لكي تخفي 

سعر �لفائد� �لفعلي. 
�لى �$ يتحملو�  Nلوقت، يجب �ال يضطر �ملقترضو$ �لفقر�� ��S في�
ثمن عدW كفا�N �إلقر�w. ��فضل طريقة �ماW �حلكوما� ��جلها� �ملانحة 
هي   Wمستد� غير  �ألصغر  �الئتما$  جعل  بد�$  �لفائد�  �سعا�  لتخفيض 
�يخفض   �Nلكفا� يحسن  منهما  كال   $�  S� ��البتكا�،  �ملنافسة  تشجيع 

�ألسعا�.
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كما �� مما�سا� �إلقر�� �ملتسمة باإلسا��، مثل �إلقر�� بد�� 
�مما�سا�  �خلا�عة  ��لشر��  �لتسديد  على  للقد��  متحو'�  �عتبا� 
�لتحصيل غير �ملقبولة تسبب على �أل�جح ضر�� �كبر للمقترضني 
يجعل   �� �ميكن  �ملرتفعة.  �لفائد�  �سعا�  تسببه  مما  �كثر  �لفقر�� 

تثقيف �ملستهلكني من �لفقر�� عمال� �كثر Dكا� في �ستخد�@ 

مالية  �ختيا���   Dالتخا �لالJمة  �ملها���  مبنحهم  �ملالية،  �خلدما� 
 �� فيستحسن  �لفائد�،  ألسعا�   �حد� �ضع  من  �بدال  مد��سة. 
تقو@ �حلكوما� ��جلها� �ملانحة �لتي تساندها بالتعامل مع تلك 
�تشريعا�  �ملستهلكني  تثقيف  من  مزيج   Wخال من  �إلسا��� 

حماية �ملستهلكني.

�إلطا� �قم 6 – جد�� �عما� لألبحا
 في �ملستقبل

تدعو �حلاجة ^لى �بحا[ لتقوية �لشو�هد �لقائمة على �خلبر� �لعملية بشأ� �ثر سقوZ �سعا� �لفائد� على عمال� �الئتما� �ألصغر �لتحليل 
�لبد�ئل �لفعالة حلماية مصاحلهم. �تشمل �ملوضوعا�  �ملهمة ما يلي:

. بحث على �ملستوe �لقطرc ملقا�نة �ملوقف "قبل" � "بعد" فر� سقوZ �سعا� �لفائد� (مثال في نيكا��غو� �كولومبيا).
.Zألسعا� �لفائد� �بلد�� ال توجد بها تلك �لسقو Zلتمويل �ألصغر في بلد�� توجد بها سقو� gلى �سو�^ Dمقا�نا� للنفا .

. حتليل للمالمح �لعامة لعمال� �الئتما� �ألصغر �لذين ميكنهم حتمل �سعا� �لفائد� �ملرتفعة – ���لئك �لذين قد يiستبعد��  �� يلحق بهم 
ضر� بسبب تلك �ألسعا�.

. مزيد من �ألبحا[ عن كيف تؤثر �ملنافسة على �سعا� �لفائد�، �كذلك ما هي �فضل �سيلة ميكن بها للحكوما� ��جلها� �ملانحة مساند� 
�ملنافسة.

���سا� حلاال� ناجحة لتخفيض �لتكاليف �لتشغيلية ملؤسسا� �لتمويل �ألصغر. ما هي �ألساليب �لفنية �ألساسية؟ .
تكلفة  ^جمالي  عن   qإلفصا� �ثر  خصوصا  �ملنافسة،  �تنشيط  �ملستهلكني  �ختيا���  تعزيز  في  �ملستهلكني  حماية  ^جر����  فعالية   .

�لقر��. 
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بنغال:يش @بوليفيا @مصر @<ند@نيسيا @�ملغر� @بير@ @سر� النكا. @قد ]ثر 
مد® توفر �لبيانا# @@ضع سقو� سعر �لفائدA في �ختيا� �لبلد�� لعينة 

�ملقا�نة.
في   ،FDL �لتنفيذ�،  �ملدير   ،Julio Flores   Yفلو� جوليو  مع  مقابلة   .22

:يسمبر/كانو� �أل@- 2003. 
A���@ .23 �لتجا�A @�لصناعة في جمهو�ية جنو� ]فريقيا ، "موجز عن �لنتائج."

تنمية   A�:مبا  ،  Monika Harutyunyan ها�@تينيا�  مونيكا  مع  مقابلة   .24
�ملشر@عا# �لصغيرA في ]�مينيا، في ]بريل/نيسا� 2004.

25. ��يت @]المجير   Wright and Alamgir ، "]سعا� فائدA �لتمويل �ألصغر في 
بنغال:يش،" 17.

26. يتكو� �الحتا: �لنقد� لغر� ]فريقيا (UMOA) من بنني @بو�كينا فاصو @غينيا 
@توغو.  @�لسنغا-  @مالي  @�لنيجر  �لعا|  @ساحل  بيسو  @غينيا  كوناكر� 
�لبنك �ملركز� لهذ� �الحتا: هو BCEAO (�لبنك �ملركز� لد@- غر� ]فريقيا). 
@�لكامير@�  تشا:  من  فيتكو�   (UEAC) ]فريقيا  @سط   -@: �حتا:  ]ما 
@جمهو�ية @سط ]فريقيا @غابو� @جمهو�ية �لكونغو @غينيا �الستو�ئية. 

@�لبنك �ملركز� لهذ� �الحتا: هو BEAC (بنك :@- @سط ]فريقيا).
27. مقابلة مع ]�نستو ]جير Ernesto Aguirre، �ملشر� �لسابق على �لبنو` 

في كولومبيا.
28. مقابلة مع كريستيا� لوبيد� Christian Loupeda، �لتحر� من �جلو{، @�لك 

في مايو/]يا� 2004. 
في  �ألصغر  �لتمويل  ]خصائي   ،Brett Coleman كوملا�  بريت  مع  مقابلة   .29

.2004 ���±/Yما� ،ADB
30. شيفر�@ @]هما  Shiferaw and Ahma ، <عا:A  �لنظر في �إلطا� �إلشر�في 
-Hardy, Holden and  Propko  لتنظيمي، ها�:� @هولد� @بر@بكوبينكو�@

penko ، مؤسسا� �لتمويل �ألصغر ��لسياسة �لعامة.
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