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دليل املوارد املتعلق بدراسات تقييم التمويل األصغر

يقارن دليل املوارد هذا بني خمس من أفضل خدمات تقييم مؤسسات التمويل األصغر، ويصف التحديات التي تواجه مثل 
هذه الدراسات التقييمية. حيث تصدر اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء تقارير حول الشفافية املالية في قطاع 
اآلخرين.  اجلزأين  استخدامه مع  منها، كما أنه يجب   ً جزءا املوارد  أجزاء، ويعد دليل  وتنقسم إلى ثالثة  األصغر،  التمويل 
ملساعدة  االستشارية  اموعة  بها  تقوم  التي  األنشطة  املالية"  بالشفافية  املعنية  املركزة  املناقشة  "مذكرة  وتصف 
مسرد  هناك  املالية،  بالشفافية  يتعلق  وفيما  القطاع.  هذا  في  األخرى  الفاعلة  اجلهات  أنشطة  عن   ً فضال الفقراء، 

للتعريف باملصطلحات الشائعة املتعلقة بالشفافية املالية وإزالة أي لبس حول معناها.

الشفافية املالية: متوالية املعلومات املتعلقة مبؤسسات التمويل األصغر

مكانة التقييم في متوالية الشفافية املالية
يقوم مفهوم الشفافية املالية على إنتاج، واختبار، ونشر وتعميم، واستخدام املعلومات املتعلقة باألداء املالي ألي من 
مبؤسسة  املتعلقة  الدقيقة  املعلومات  جتميع  من  ابتداءً  املالية  الشفافية  متوالية  ومتتد  األصغر.  التمويل  مؤسسات 
ومقارنتها،  وحتليلها،  املعلومات،  من  التحقق  مثل  أخرى  نواحي  ذلك  بعد  لتشمل  بها،  تقارير  وإعداد  األصغر،  التمويل 
من  للتأكد  املعنية  األصغر  التمويل  مؤسسة  على  باإلشراف  انتهاءً  املعلومات،  هذه  تصفه  الذي  األداء  على  واحلكم 
من   – األولية  اخلطوات  باعتبارها   - الداخلية  والرقابة  اإلدارة  معلومات  نظم  وتعد  بها.   املعمول  باملعايير  التزامها 
خارجية.  أطراف  بها  فتقوم  اخلطوات،  باقي  إلى  بالنسبة  أما  األصغر،  التمويل  مؤسسة  بها  تضطلع  التي  املسؤوليات 
مبؤسسة                   اخلاصة  املالية  القوائم  في  الواردة  املعلومات  من  بالتحقق  ببساطة  اخلارجيون  احلسابات  مراجعو  يقوم  حيث 
ً باستخدام قواعد  التمويل األصغر املعنية. وتقوم خدمات التقييم أو التصنيف بتحليل، وتقييم، وتصنيف األداء، أحيانا
البيانات املتوافرة في هذه الصناعة، وذلك للمقارنة بني مؤسسة التمويل األصغر املعنية واملؤسسات املماثلة. أما جهات 

اإلشراف فهي سلطات، حكومية عادةً، وتكون مسؤولة عن ضمان وجود أداء مقبول لهذه املؤسسات. 
تركز هذه املذكرة على منهجيات التقييم التي تُقيَّم على أساسها مؤسسات التمويل األصغر. ومتثل التقييمات 
بتقدمي  األصغر  التمويل  شبكات  تقوم  كما  املعنية.  األصغر  التمويل  ملؤسسات  والعام  املالي  لألداء  شاملة  تقديرات 
خدمات التقييم كأداة لإلدارة بحيث تستخدمها اجلهات التابعة لها. وباملثل، تستخدم اجلهات املانحة واملستثمرون تلك 

التقييمات عند اتخاذ القرارات حول ما إذا كانوا سيقومون بتمويل إحدى مؤسسات التمويل األصغر.    

ــر) األصــغ الــتــمــويــل  ــج  ــرام ب ـــد  (أح ــراء  ــق ــف ال ملــســاعــدة  ــة  ــشــاري االســت اــمــوعــة   CGAP

األداةَ  املركزة  املناقشة  مذكرة  سلسلة  تعد 
اموعة  تستخدمها  التي  الرئيسية 
االستشارية ملساعدة الفقراء من أجل تعميم 
األصغر  التمويل  مجال  في  املمارسات  أفضل 
ومؤسسات  املانحة،  واجلهات  احلكومات،  على 

القطاع اخلاص واملؤسسات املالية.

املناقشة  مذكرة  بسلسلة  االتصال  الرجاء 
االستشارية  اموعة  عن  الصادرة  املركزة 
بأية  الدراسات  هذه  لتزويد  أو  الفقراء  ملساعدة 
مالحظات أو إسهامات، أو لتلقي مذكرات أخرى 

من هذه السلسلة. 

1818 H Street، NW
Washington DC 20433

هاتف: 202.473.9594
فاكس: 202.522.3744

بريد إلكتروني:
Cgap@worldbank.org

www.cgap.org
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أداء  بني  عليها  متعارف  مقاييس  وفق  مقارنات   ً أحيانا التقييمات  تشمل 
حيث  من  لها  املناظرة  اموعات  وأداء  املعنية  األصغر  التمويل  مؤسسة 
منطقة  أو  عمالئها،  وقاعدة  ومنهجيتها،  وعمرها،  املؤسسات،  حجم 

عملياتها، وقد تصدر تلك التقييمات تقديرات كمية.  
تقدمها  التي  العامة  االئتمان  مخاطر  تصنيف  خدمات  تقيس 
مودي  أو   (Standard and Poor's) بورز  آند  ستاندارد  مثل  مؤسسات، 
خلدمات املستثمرين (Moody's Investor Services)، احتمال سداد الديون 
إلى  موعده  في  الدين  سداد  ويشير  االحتمال.  هذا  وإعالن  مواعيدها  في 
في  ورغبته  موعده  في  الدين  بسداد  بالتزامه  الوفاء  على  املقترض  قدرة 
ذلك.   وتشكّل مخاطر االئتمان القوة احملركة ملنهجيات هذه الشركات، مع 
اخلصوم  وهيكل  املال،  رأس  كفاية  نسب  إلى  قصوى  أهمية  إيالئها 
وااللتزامات، والسيولة، ونوعية احلافظة، والعوامل اخلارجية التي تؤثر على 
بإجراء  االئتمان  تصنيف  وكاالت  تقوم  وال  املديونية.   حتمل  على  القدرة 
تصنيفات مخاطر االئتمان بشأن املقترضني أنفسهم ولكن بشأن قضايا 
ديون بعينها في القطاعني العام أو اخلاص، كما يختلف وضع التصنيفات 
املتعلقة بالديون الطويلة األجل مقارنة بالديون القصيرة األجل. (وتعتبر 
التصنيفات التي تصدر في حال عدم وجود اقتراض عام، أو في حال توقعه 
وقت  في  إال  بصحتها  اجلزم  ميكن  وال  تقديرية"  "تصنيفات  مجرد   -

االقتراض).
وال تعمل بالضرورة "وكاالت تصنيف" التمويل األصغر بهذا الشكل. 
ً – عبارة عن درجات أو ترتيب - لتبني نوعية األداء املالي  فقد تصدر تصنيفا
مجال  في  التقييم  جهات  فإن  ذلك،  ومع  املؤسسات.   إلحدى  العام  أو 
االئتمانية  للمخاطر  تقييمات   – عامة  بصفة   – تقدم  ال  األصغر  التمويل 
األصغر  التمويل  مؤسسة  استرداد  الحتمالية  العام  التقييم  تتجاوز 
 -  ً علنا تقييماتها  عن   ً دائما تُفصح  ال  أنها  كما  املقترضني،  من  ألموالها 
لكي   - موافقتها  بدون  أو  األصغر  التمويل  مؤسسة  مبوافقة  سواء 

يستخدمها املستثمرون. 
يتسم نظام التصنيف والتقييم في مجال التمويل األصغر بالتغير 
السريع. حيث يبدأ عدد من وكاالت التقييم في قطاع التمويل األصغر في 
إقامة حتالفات مع وكاالت التقييم التجارية من أجل تقدمي أدوات لتصنيف 
  (PlaNet Finance)مؤسسة بالنِِت فينانس ً مخاطر االئتمان. وتقوم حاليا
وذلك  األصغر،  التمويل  مؤسسات  أجل  من  ائتماني  تصنيف  أداة  بوضع 
الدولية.   التصنيف  وكاالت  إحدى   ،((Fitch فيتش  وكالة  مع  بالتعاون 
سي  آر  جي  مع  مشترك  مشروع  في   (  (MicroRateريت مايكرو  وتعمل 
عنه  ينتج  قد  مما  أفريقيا،  جنوب  بجمهورية  تصنيف  وكالة  وهي   ،((GRC

تقدمي أدوات لتصنيف مخاطر االئتمان إلى مؤسسات التمويل األصغر.
نحو  األخرى  هي  التقليدية  التجارية  التصنيف  وكاالت  تتجه  كما 
طورت  املثال،  سبيل  فعلى  لألسواق.  االئتمان  مخاطر  تقييم  أدوات  تقدمي 
 (Pacific Credit Rating) بنما  في  املوجودة  ريتينج  كريديت  باسيفيك 
أبويو  تقدم  كما  األصغر.  التمويل  مؤسسات  لتصنيف   ً مقياسا
االئتمان  مخاطر  تصنيف  خدمات   (Apoyo Asociados)أسوسيادوس
وهي   ،Crisil)) كريسيل  قامت  كما  بيرو.  في  األصغر  التمويل  ملؤسسات 
مؤسسات  من  للعديد  تصنيف  بإجراء  بالهند،  األولى  التصنيف  وكالة 

التمويل األصغر.

التمويل  قطاع  في  التقييم  منهجيات  بني  مقارنة 
األصغر

قامت مؤسسات القطاع اخلاص بوضع بعض منهجيات تقييم التمويل 
األصغر املعروفة من أجل تقييم أي من أنواع مؤسسات التمويل األصغر 
يغلب  أخرى  منهجيات  وضع  مت  وقد  العمالء.  أنواع  من  أي  عن  نيابةً 
استخدامها في أغراض داخلية، حيث تستخدم داخل املؤسسة نفسها 
أشهر  من   ً خمسا القسم  هذا  لها.ويصف  التابعة  الشبكة  داخل  أو 
     CAMEL) إنترناشيونال   ACCION مؤسسة  منهجية  املنهجيات:  
ومنهجية  والسيولة)،  واألرباح  واإلدارة  األصول  وجودة  املال  رأس  :كفاية 
الس العاملي لالحتادات االئتمانية WOCCU (PEARLS: حماية األصول، 
والتكاليف،  العائد  ومعدالت  األصول،  وجودة  املالية،  الهياكل  وفعالية 
 PlaNet ومنهجية  النمو)،  ومؤشرات   ،( كافٍ (بشكل  السيولة  وإدارة 
Rating’s  (GIRAFFE: نظام اإلدارة العامة وعمليات اتخاذ القرار، وأدوات 
األنشطة  وحافظة  ومراقبتها،  ااطر  وحتليل  واإلدارة،  املعلومات 
واملسؤولية)،  والكفاءة  األصول،  وصافي  اخلصوم  والتمويل:  والقروض، 
ومنهجية   مايكروريت  بـمؤسسة  اخلاصة  التصنيف  ومنهجيات 
الهند   ـ  احملدودة  االئتمانية  والضمانات  التقديرات  (مؤسسة   M-CRIL

.((Micro-Credit Ratings and Guarantees India، Ltd)

إنترناشيونال.   ACCION مبؤسسة  اخلاصة   (CAMEL) منهجية 
إلى  وتهدف   ،1961 عام  في  إنترناشيونال   ACCION مؤسسة تأسست 
تخفيض أعداد الفقراء في أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية عن طريق 
ً من بلدان  تقدمي قروض صغيرة من خالل اجلهات التابعة لها في 15 بلدا
املتحدة  الواليات  في  مدينة  و29  أفريقية،  بلدان  و4  الالتينية،  أمريكا 
للجهات  املشورة  إنترناشيونال   ACCION مؤسسة  وتقدم  األمريكية. 
أنشطة  وتخطيط  االئتمان،  منهجية  مثل  مجاالت  في  لها  التابعة 
 ACCION مؤسسة  مقر  ويقع  والتسويق.     املالية،  واإلدارة  األعمال، 

إنترناشيونال في مدينة بوسطن بوالية ماسوتشوستس األمريكية. 
أمريكا  بنك  في  التنظيمية  اللوائح  وضع  جهات  اعتمدت  وقد 
مؤسسات  تقييم  أجل  من  األصلية    CAMEL منهجية  الشمالية 
تلك  على   ً واعتمادا األمريكية.  املتحدة  الواليات  في  التجارية  اإلقراض 
خاصة  أداة  بتطوير  إنترناشيونال   ACCION مؤسسة  قامت  املنهجية، 
بها في عام 1993 من أجل تقييم أداء مؤسسات التمويل األصغر. فقد 
مؤسسات  مع   (CAMEL) منهجية  من  إصدارها  املؤسسة  استخدمت 
إلى  االنضمام  تنوي  التي  أو  شبكتها،  في  األعضاء  األصغر  التمويل 
إنترناشيونال   ACCION مؤسسة  قامت  كما  الشبكة.  تلك  عضوية 
ً بتدريس إصدارها من منهجية (CAMEL) جلهات اإلشراف في بنك  مؤخرا
املصرفية  اخلدمات  مستوى  (على  التنمية  ومصرفيِّي  الشمالية  أمريكا 
 ACCION مؤسسة  وظلت  الثانية.  الطبقة  من  للمؤسسات) 
رئيسية  بصورة   (CAMEL) منهجية  تستخدم  اآلن  حتى  إنترناشيونال  
منهجية  تعتبر  واسع،  نطاق  وعلى  واإلدارة.  للتقييم  داخلية  كأداة 
في  ترغب  التي  األصغر  التمويل  ملؤسسات  طريق  خارطة   (CAMEL)
احلصول على ترخيص كإحدى مؤسسات الوساطة املالية الرسمية. وقد 
منهجية  من  إصدارها  إنترناشيونال    ACCION مؤسسة  استخدمت 



أنشطة   بخالف  وحدها،  الشمالية  أمريكا  في  مرة،   50 حوالي   (CAMEL)
منفردة في أفريقيا والهند. 

جوانب  خلمسة   ً اختصارا  (CAMEL) كلمة  متثل   .(CAMEL) منهجية 
رأس  األصغر:كفاية  التمويل  مؤسسات  أداء  أساسها  على  يُقيَّم  رئيسية 
أن  من  الرغم  وعلى  السيولة.   وإدارة  واألرباح،  واإلدارة،  األصول،  وجودة  املال، 
يصدر   (CAMEL) منهجية  من  إنترناشيونال    ACCION مؤسسة  إصدار 
قياس  في  يتمثل  ال  منه  الغرض  فإن  التصنيف،  تشبه  مجمعة،  درجات 
ويتعني   .aaa و   dأو و 5،  بني 0  النهائية  الدرجات  وتتراوح  االئتمان.  مخاطر 
على مؤسسات التمويل األصغر التي تقل درجتها النهائية عن 2 أال تعمل 
أصغر  متويل  مؤسسات  إلى   3 و   2 بني  ما  الدرجات  وتشير  إقراض.  كجهة 
مؤسسة  أن  يذكر  تصحيحها.   يتعني  جوهرية  ضعف  مواطن  من  تعاني 
على     (CAMEL) مبنهجية  اخلاص  إصدارها  تتيح  إنترناشيونال   ACCION
ــى  ــل ـــة اإلنـــــتـــــرنـــــت ع ـــك ـــب ـــا عــــلــــى ش ـــه ـــع ـــوق م
احلصول  ميكن  كما   ،  (http://www.accion.org/pubs/main.asp)الــعــنــوان
عليه من مشروع أفضل ممارسات املؤسسات الصغرى (MBP) التابع للوكالة 
الــعــنــوان  عــلــى   (USAID) ــة  ــي ــدول ال للتنمية  ــة  ــكــي األمــري

 .(http://www.mip.org/pubs/mbp/camel.htm)
أو  اثنني  من  كوَّن  مُ فريق  عادة  التقييم  بعملية  يقوم  التقييم.  عملية 
ثالثة محللني من مكاتب مؤسسة ACCION إنترناشيونال  في بوغوتا وفي 
بالوثائق  وقائمة  األداء،  ببيانات  متعلق  استبيانٌ   ً سلفا ويُرسل  بوسطن. 
املوقع  في  التقييم  خطوات  تشمل  حيث  التابعة.  اجلهات  إلى  املطلوبة، 
والفروع،  الرئيسي  باملكتب  والعمالء  والعاملني،  اإلدارة،  مع  مقابالت  إجراء 
على  واملديرين  اإلدارة  إلطالع  للمعلومات  استخالص  بعملية  وتختتم 
أداء  تقييم  بشأن   ً مفصال  ً تقريرا العملية  هذه  وتنتج  األولية.   النتائج 
مؤسسة التمويل األصغر املعنية، ودرجات تعكس هذا التقييم. وتستغرق 
إجراءات التقييم في املوقع عشرة أيام في املتوسط، في حني يقدر إجمالي 

املدة التي تستغرقها عملية التقييم بحوالي شهر.  
اإلفصاح. تعتبر النتائج التي تتوصل إليها منهجية (CAMEL) سرية، 
املعنية  األصغر  التمويل  مؤسسة  وافقت  إذا  إال  عنها  اإلفصاح  ميكن  وال 
النتائج  عن  اإلفصاح  مت  وقد   . صراحةً إنترناشيونال    ACCION ومؤسسة 
لبعض املستثمرين، واجلهات املانحة، وجهات وضع اللوائح التنظيمية في 

القطاع اخلاص.

االئتمانية.  لالحتادات  العاملي  بالس  اخلاصة   (PEARLS) منهجية 
في  الرئيسي  مقره  يقع  والذي  االئتمانية،  لالحتادات  العاملي  الس  يعتبر 
إلى  وتسعى  الربح،  تستهدف  ال  منظمة  ويسكونسن،  بوالية  ماديسون، 
النهوض بتنمية التعاونيات املالية.  ويضم الس في عضويته ما يزيد على 
ً.  وعلى الرغم  36000 جمعية تسليف تخدم 108 ماليني عضو في 91 بلدا
من أن عمل الس العاملي لالحتادات االئتمانية ال ينحصر في قطاع التمويل 
األصغر فقط، فإن ثالثة أخماس أعضائه من االحتادات االئتمانية يعملون في 

ً كبيرة من العمالء الفقراء. البلدان النامية، ويخدم العديد منها نسبا

تضم  مجموعة   (PEARLS) منهجية  متثل   .(PEARLS) منهجية 
استقرار  مدى  ورصد  تقييم  في  تستخدم  مالية  نسبة  وأربعني  خمسة 
العاملي  الس  داخل  املالية  الناحية  من  األعضاء  االئتمانية  االحتادات 
األداء  مجاالت  من  ستة  حتت  النسب  هذه  وتندرج  االئتمانية.  لالحتادات 
املالي:  حماية األصول، وفعالية الهياكل املالية، وجودة األصول، ومعدالت 
النمو.  على  وعالمات   ،( كافٍ (بشكل  السيولة  وإدارة  والتكاليف،  العائد 
الس  يرى  حيث  املالي.  باألداء  مدفوعة   (PEARLS) منهجية  وتعتبر 
لقياس  وسيلة  خير  هي  الكمية  النتائج  أن  االئتمانية  لالحتادات  العاملي 
األداء املؤسسي العام وهكذا جند أن منهجية (PEARLS) ال تُعنى باإلدارة 
 ً ً كبيرا صراحة، إذ إن األداء املالي إلحدى املؤسسات يعكس بالطبع جانبا

من نظم اإلدارة بها. 
مبكر  إنذار  نظام  شيء  كل  وقبل   ً أوال  (PEARLS) منهجية  تعتبر 
جهات  وجدته  فقد  ذلك،  ومع  الداخلي.  املستوى  على  اإلدارة  تستخدمه 
ً. حيث ال  وضع اللوائح التنظيمية باالحتادات االئتمانية هي األخرى مفيدا
[أو  تسويات  إجراء  خالل  من  املالية  القوائم  تعديل  النظام  هذا  يتطلب 
يجري  ولكنه  املالي.  الدعم  أو  بالتضخم  يتعلق  فيما  معقدة  تعديالت] 
اإلدارة  تستطيع  ثم  ومن  والدعم،  بالتضخم  تتأثر  التي  للجوانب   ً حتليال
اتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة، وذلك من أجل حتسني األداء 
ً ملنهجية  ً فنيا ً دليال املالي. ويتيح الس العاملي لالحتادات االئتمانية حاليا

. www.woccu.org :على موقعه على شبكة اإلنترنت (PEARLS)
عملية التقييم. يقوم حوالي 200 احتاد ائتماني، نصفها في أمريكا 
الالتينية، بإرسال تقارير شهرية أو ربع سنوية إلى الس العاملي لالحتادات 
االئتمانية، بحيث تتضمن معلومات حول أدائها في ااالت الستة التي 
أن  من  الرغم  وعلى    .1PEARLS منهجية  في  التقييم  عليها  يعتمد 
الس ال يقوم بالتأكد من دقة كل تقرير على حدة، فإن املعلومات التي 
للمراجعة  عام  بشكل  تخضع  املشاركة  االئتمانية  االحتادات  تقدمها 

اخلارجية.  
منهجية  عن  الصادرة  التقييم  تقارير  عن  اإلفصاح  يتم  اإلفصاح. ال 
التابعة  الوطنية  والروابط  األعضاء،  االئتمانية  لالحتادات  إال   (PEARLS)

لها، وداخل الس العاملي لالحتادات االئتمانية. 

تهدف   .PlaNet Rating مبؤسسة  اخلاصة   (GIRAFE) منهجية 
منظمة  وهي   ،PlaNet Finance فروع  إحدى   ،PlaNet Rating مؤسسة 
إمكانيات  من  االستفادة  إلى  باريس،  ومقرها  الربح،  تستهدف  ال  دولية 
وتستخدم  األصغر.  التمويل  بقطاع  النهوض  أجل  من  اإلنترنت  شبكة 
خالله من  تُقدِّم  كمجال  اإلنترنت  شبكة   PlaNet Finance مؤسسة 

أجل  من  مبقره  مركزية  بيانات  قاعدة  إنشاء  بصدد  االئتمانية  لالحتادات  العاملي  الس   .1
رصد االجتاهات في سائر أنحاء العالم. سوف يجري العمل بقاعدة البيانات هذه بنهاية 
عام 2001، وسوف تركز في البداية على البيانات السنوية قبل البحث في البيانات الربع 

السنوية.
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احلكومية،  غير  واملنظمات  األصغر،  التمويل  مؤسسات  إلى  خدماتها 
من  تتمكن  أداة  كونها  عن   ً فضال املباشرة،  املصالح  أصحاب  من  وغيرها 
خاللها أطراف شبكة متخصصيها في جميع أنحاء العالم من العمل 

.ً معا
عمليات  إجراء  أساسية:   خدمات  أربع   PlaNet Rating تقدم 
التصنيف (وذلك من خالل منهجية (GIRAFE) املعنية بالتقييم املسبق 
موافقة  حال  (في  اإلنترنت  شبكة  على  التصنيفات  ونشر  والتصنيف)، 
مؤسسة التمويل األصغر املعنية واجلهة املانحة)، وتقدمي برامج للتدريب 
والقيام  بها،  اخلاصة  املقارن  األداء  ومعايير   (GIRAFE) منهجية  على 
خدمات  تتيح  (التي  الرئيسية  املؤسسات  خلدمة  استشارية  بأعمال 

مصرفية للشركات).  
قيامها  إلى  يشير  والذي   ،  PlaNet Rating،اسمها من  الرغم  وعلى 
االئتمان  مخاطر  احلالي  الوقت  في  تصنف  ال  فإنها  التصنيف،  بعمليات 
للمستثمرين.  عنها  لتفصح  األصغر  التمويل  مؤسسات  من  أي  في 
منهجيتها  بني  التوفيق  أجل  من   ً جتريبيا  ً مشروعا  ً مؤخرا بدأت  ولكنها 

ومنهجية (Fitch)، إحدى هيئات التصنيف الدولية الرئيسية.
عملية   30 على  يزيد  ما  بإجراء   PlaNet Rating قامت  اآلن،  وحتى 
لعمالئها  خدماتها   PlaNet Rating وتقدم  بلدان.    10 في  تصنيف 
الرئيسيني من اجلهات املانحة (الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية 
و  ،Blue Orchard) اخلاص  القطاع  ومستثمري  البرازيلي)،  الوطني 
 VITAو   CARE) احلكومية  غير  الدولية  واملنظمات   ،(Financial Bank

بشكل رئيسي)، ومؤسسات التمويل األصغر أنفسها.
املنهجية. تندرج مؤشرات منهجية (GIRAFE) وعددها 26 حتت ستة 
القرار،  اتخاذ  وعملية  العامة  اإلدارة  نظام  االئتمان:  مخاطر  مجاالت  من 
واألصول  منها،  واحلد  االئتمان  مخاطر  وحتليل  واإلدارة،  املعلومات  وأدوات 
والكفاءة  األصول)،  وصافي  (اخلصوم  والتمويل  القروض،  حافظة  شاملة 
التقييم  عليهما  يعتمد  محورين  أهم  األخيران  ااالن  ويُعتبر  والربحية. 
املسبق، ويتبعهما في الترتيب نظام اإلدارة العامة وعملية اتخاذ القرار. 
في   57) نوعية  عوامل  على  تقييمها  في   (  GIRAFE) منهجية  وتعتمد 
املائة) أكثر من اعتمادها على عوامل كمية (43 في املائة). ويتم ترجيح 
  PlaNet Ratingوتصدر درجات.  أساسه  على  وتسجل  العوامل  من  كل 
درجات مجمعة تتراوح بني 0 و 5 لتقييم األداء في كل من ااالت الستة 

التي يعتمد عليها تقييمها.
هذه  في  ذكرها  يرد  التي  التقييم  منهجيات  بني  مقارنة  عقد  وعند 
الدراسة ومنهجية (GIRAFE)، جند أن األخيرة تعتمد في اجلزء األكبر من 
تقييمها على اخلطر "االئتماني" املعني باألسلوب الذي تدار به مؤسسات 
توقعات  حتقيق  في  املؤسسة  فشل  واحتمالية  األصغر،  التمويل 
األنظمة،  تشوب  قصور  أوجه  وجود  بسبب  واملساهمني،  املستثمرين 
والعمليات، والتنظيم. وهكذا، فإن تركيز منهجية (GIRAFE) على اإلدارة 
 ً مفصال  ً تقييميا  ً تقريرا العملية  هذه  وتنتج  ااطر.  على  تركيزها  يفوق 

يساند التصنيفات املوضوعة.

موظفيها  ضمن  الدائمني  اخلبراء  من  قلة   PlaNet Rating ولدى 
يقومون بإجراء عمليات تقييم مؤسسات التمويل األصغر. وملواجهة تلك 
املشكلة، حاولتPlaNet Rating  العمل مع مراجعني محليني، وذلك من 
تكلفة  وتخفيض  احمللي،  املستوى  على  اال  بهذا  املعرفة  توفير  أجل 
من  يزيد  خارجيني  مراجعني  مع  التعامل  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  البعثات. 
احتمالية وقوع خطأ في تفسير معايير التقييم. وملواجهة هذه املشكلة، 
تكوين  أجل  من  واعتمادهم،  محليني  مراجعني  بتدريب   PlaNet تقوم 

شبكة من املتخصصني.
 PlaNet Rating متوافر على موقع (GIRAFE)  وهناك موجز ملنهجية

على شبكة اإلنترنت: 
http://www.planetfinance.org/fr/rating/index.htm

 PlaNet Rating عملية التقييم. تسير عملية التقييم التي تقوم بها
على نفس النهج الذي تسير عليه عمليات التقييم في غيرها من هيئات 
تقييم التمويل األصغر: حيث يتم إرسال استبيان إلى مؤسسة التمويل 
موقع  في  مسبق  تقييم  بعملية  القيام  ذلك  ويتبع  املعنية،  األصغر 
واملديرين،  املوظفني،  وجهاز  اإلدارة،  مع  مقابالت  إجراء  تشمل  املؤسسة 
بها  تقوم  التي  للعمليات  شامل  استعراض  إجراء  تتضمن  كما  والعمالء، 
والس  اإلدارة  إلطالع  للمعلومات  استخالص  إجراء  وكذلك  املؤسسة، 
عليها. وتستغرق إجراءات التقييم في املوقع حوالي عشرة أيام، في حني 
يقدر إجمالي املدة التي تستغرقها عملية التقييم بحوالي ثالثة أسابيع.

اإلفصاح. في حال موافقة العميل ومؤسسة التمويل األصغر املعنية، 
باالعتراف  املؤسسة  حتظى  لكي  اإلنترنت  شبكة  على  التقرير  نشر  يتم 
موقع  على   ً مجانا متوافرة  التقارير  هذه  الدولي.   املستوى  على  واالنتشار 

PlaNet Rating على شبكة اإلنترنت. 

املسؤولية  ذات  الشركات  إحدى   ،MicroRate تعتبر   .MICRORATE
ً من أجل تقييم أداء  احملدودة، واألقدم بني املنظمات التي أنشئت خصيصا
 ،1996 عام  في   MicroRate أنشئت  وقد  األصغر.  التمويل  مؤسسات 
ومقرها واشنطن العاصمة، وقد تلقت املوارد التمويلية األولى من الوكالة 
لعمالئها  خدماتها    MicroRateوتقدم الدولية.  للتنمية  السويسرية 
الرئيسيني من الهيئات املانحة، ومؤسسات التمويل األصغر، ومستثمري 
 MicroRate القطاع اخلاص.  وقد جاءت أغلب عمليات التقييم التي أجرتها
بناءً على طلب من اجلهات املانحة التي تعتمد على عملية التقييم عند 
مؤسسات  من  متزايدة   ً أعدادا أن  من  الرغم  على  التمويل،  قرارات  إصدار 
إجراء  تكاليف  نفسها  هي  تتحمل  أن  في  ترغب  كانت  األصغر  التمويل 
عملية التقييم - مما يدل بشدة على أنها وجدت عملية التقييم مفيدة 
من أجل حتسني عملياتها أو لدعم قدرتها على جذب املمولني اخلارجيني. 
في  أغلبها  تقييم  عملية   70 حوالي  اآلن  حتى    MicroRateأجرت وقد 

أمريكا الالتينية. 
وعلى الرغم من اسمها الذي يشير إلى قيامها بتصنيف مؤسسات التمويل 
مسوغات  تقدم  لكنها  حقيقياً،   ً تصنيفا تقدم  ال   MicroRate فإن  األصغر، 
منطقية تعني على تكوين رأي حول جدارة مؤسسة التمويل األصغر االئتمانية.  
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ً بعقد مقارنات بني املؤسسات العاملة في قطاع  تقوم MicroRate  أيضا
ً على بيانات معايير األداء املقارن التي كان  التمويل األصغر، وذلك اعتمادا
يتم جتميعها كل ستة أشهر على مدى السنوات اخلمس األخيرة، من 30 
مؤسسة متويل أصغر رائدة في أمريكا الالتينية. وتسعى MicroRate لكي 
مع  التعاون  إلى  عملياتها،  فيها  جتري  التي  املناطق  في  بالشرعية  حتظى 
وضع  أجل  من   (GCR) باسم  املعروفة  االئتمان  لتصنيف  الدولية  الهيئة 

نظام درجات معني بتقييم مؤسسات التمويل األصغر.
التي  اتلفة  ااطر  على   MicroRate منهجية  تركز  املنهجية. 
تتعرض لها عمليات مؤسسات التمويل األصغر، وكيف تؤثر تلك ااطر 
لهذه  الرئيسية  العناصر  وتتمثل  االئتمانية.  املؤسسة  جدارة  على 
املنهجية في: (1) حتديد املواطن الرئيسية للمخاطر ومحركاتها، و(2) عقد 
مقارنة بني أداء مؤسسة التمويل األصغر املعنية وأداء نظرائها بناءً على 

عدل، و(3) إتاحة هذه املعلومات لألسواق إذا أمكن ذلك.   أساس مُ
رئيسية:  مجاالت  ثالثة  بالبحث    MicroRate تتناول  بذلك،  وللقيام 
اإلدارة،  معلومات  ونظم  والتنظيم  احلافظة،  ونوعية  اإلقراض  عمليات 
العوامل  والربحية  والنمو،  األصول،  وجودة  الكفاءة،  ومتثل  املالي.  واألداء 
العوامل  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  التقييم.  عليها  يرتكز  التي  الرئيسية 
النوعية، والتي تشمل اإلدارة ونظام اإلدارة العامة، تسهم في تشكيل رأي 
حول أداء مؤسسة التمويل األصغر. ثم تصدر MicroRate بعد ذلك رأيها 
حول جدارة املؤسسة االئتمانية في كلمات موجزة: "نوصي بالتعامل مع 
"احذر  أو  املؤسسة"،  تلك  مع  التعامل  عند  "انتبه  أو  املؤسسة"،  تلك 

التعامل مع تلك املؤسسة". 
  MicroRate تتبعه  الذي  النهج  في  التركيز  من  كبير  جزء  وينصب 
على االجتاهات املالية، وعقد املقارنات االسترشادية بني مؤسسة التمويل 
الذي  التقرير  أسلوب  فإن  عام،  وبشكل  نظرائها.  وبني  املعنية  األصغر 
وحتليل  الوقائعي  التحليل  تناول  في  بالتوازن  يتسم   MicroRate تصدره 
 MicroRate األداء. ويصاحب هذا التقرير خطاب سري موجه لإلدارة. وتعتبر
األساليب التي تتبعها في عملية التقييم ملكية خاصة، ولذلك فهي ال 
تقوم بنشر إرشاداتها التوجيهية. ولكن من ميكن االطالع على معلومات 
  MicroRateموقع على  املنهجية  تلك  في  التركيز  محاور  تصف  إضافية 

.www.microrate.com :على شبكة اإلنترنت
في  املتوسط  في  أيام  خمسة    MicroRate تقضي التقييم.  عملية 
وتنتهي  احملللني،  من  اثنني  مع  املعنية  األصغر  التمويل  مؤسسة  موقع 

بإجراء استخالص للمعلومات إلطالع إدارة املؤسسة عليه.
ً يُقدَّم للعميل،  ختصرا ً مُ ً حتليليا اإلفصاح. تنتج عملية التقييم تقريرا
املعنية،  األصغر  التمويل  مؤسسة  في  والضعف  القوة  مواطن  ويتناول 
كما يتضمن مقارنات استرشادية بني املؤسسة ومجموعة من نظرائها، 
ً. ويتوافر تقرير موجز من صفحة واحدة للجمهور على موقع  ً ائتمانيا ورأيا
الكامل  التقرير  على  االطالع  لكن  اإلنترنت،  شبكة  على    MicroRate

ً على MicroRate ، ومؤسسة  نفسه الصادر بشأن التصنيف يظل مقصورا
وتستطيع  املؤسسة.   حتدده  ثالث  طرف  وأي  املعنية،  األصغر  التمويل 
ً إلى  استنادا ومستحدثة  مستوفاة  تقارير  التمويل األصغر طلب  مؤسسات 

. ً املعلومات املالية األحدث عهدا

االئتمانية  والضمانات  التقديرات  مؤسسة  تعتبر   .M-CRIL مؤسسة 
تتبع   وهي  محدودة،  عامة  مساهمة  شركة   ،M-CRIL بالهند  ـ  احملدودة 
مؤسسة إيدا رورال سيستمز، EDA Rural Systems، إحدى شركات اخلدمات 
الهند.   ،Gurgaon مدينة  ومقرها  واإلدارة،  التنمية  مجال  في  االستشارية 
تصنيف  عمليات  بإجراء  وتقوم   ،1998 عام  في   M-CRIL مؤسسة  أُنشئت 
هذا  في  متخصصة  حتليلية  دراسات  جتري  كما  األصغر،  التمويل  ملؤسسات 
مبؤسسات  املعنية  أسيا  قارة  في  الوحيدة  التصنيف  هيئة  وهي  القطاع، 
التمويل األصغر. وتقدم مؤسسة M-CRIL خدماتها لعمالئها الرئيسيني من 
املقترضني من املؤسسات، وملؤسسات التمويل األصغر، وشركات االستثمار 

العاملة في القطاع اخلاص، واجلهات املانحة. 
منهجية   (Ford Foundation) اخليرية  فورد  مؤسسة  ساندت  وقد 
بإجراء 14  قيامها  عن   ً وفضال واختبارها.  وضعها  خطوات  أولى  في   M-CRIL
دراسة على مؤسسات التمويل األصغر خالل مرحلة وضع منهجيتها، قامت 
مؤسسات  من  مؤسسة   90 حوالي  بتصنيف  اآلن  حتى   M-CRIL مؤسسة 
التمويل  مؤسسات  وتشمل  آسيا.  جنوب  في  معظمها  األصغر،  التمويل 
حكومية،  غير  منظمات  معها  بالتعامل     M-CRILقامت التي  األصغر 
ً تعاونية في املناطق احلضرية، وجمعيات  وشركات مالية غير مصرفية، وبنوكا
تعاونية. وقد قامت M-CRIL بتجميع املعلومات التي حصلت عليها من هذه 
قطاع  أداء  حتليل  في  استخدمتها  بيانات  قاعدة  في  وضمنتها  التصنيفات، 

.M-CRIL، 2000 التمويل األصغر في جنوب آسيا، ضمن  تقرير
نحو  أكبر  بشكل  موجهة  تصنيفات   M-CRIL تقييم يُصدر  املنهجية. 
 30 على  األساسي  التركيز  وينصب  السداد.  على  والقدرة  االئتمان  مخاطر 
إلى  الوصول  أجل  من  عليها  املتفق  باملعايير  مقارنةً  حتليلها  يتم   ً مؤشرا
اجلوانب  رئيسية:  مجاالت  ثالثة  املؤشرات  هذه  وتغطي  مختلفة.  ترتيبات 
املالي  واألداء  املوارد،  ووفرة  اإلدارة  وقوة  العامة،  اإلدارة  ونظام  التنظيمية 
والسيولة،  املالية،  املوارد  وتعبئة  األصول،  وجودة  االئتماني،  األداء  (ويشمل 

واالستدامة، والربحية).
  M-CRIL تقرير ويشمل  مجمعة.  درجات  إلصدار  املؤشرات  ترجيح  ويتم 
املعنية،  األصغر  التمويل  مؤسسة  في  والضعف  القوة  ملواطن   ً حتليال
املعايير  بعض  قياس  إلى  باإلضافة  هذا  األداء،  حتسني  أجل  من  وتوصيات 
التي  البيانات  قاعدة  في  األصغر  التمويل  مبؤسسات  بأداء  مقارنةً  الرئيسية 

 . M-CRILأعدتها
موقع  في  مناقشات  إجراء  حول  التقييم  يتركز  التقييم.  عملية 
باستخالص  وينتهي  والعمالء،  املوظفني،  وجهاز  اإلدارة،  مع  املؤسسة 



يوم   18 عادةً  العملية  هذه  وتستغرق  عليها.  املؤسسة  إلطالع  املعلومات 
موقع  في  أيام  خمسة  أو  أربعة  احملللني  من  اثنان  خاللها  يقضي  عمل، 
املؤسسة املعنية. وقد ترتفع تلك األرقام في حال التعامل مع مؤسسات 

.ً التمويل األصغر األكبر حجماً، أو املتباعدة جغرافيا
 ،MicroRate مثلها في ذلك مثل ، M-CRIL اإلفصاح. تعتبر مؤسسة
تقوم  ال  فهي  ولذلك  خاصة،  ملكية  بها  تعمل  التي  التقييم  منهجية 
بنشر إرشاداتها التوجيهية. وتعتبر تقارير التصنيف الصادرة سرية، وال 
توزع إال مبوافقة مؤسسة التمويل املعنية.  ويتوافر وصف لرموز التقييم 
اإلنترنت:  شبكة  على   M-CRIL موقع  على  التصنيف  تقارير  من  ومنوذج 

. http://www.edarural.com/m-cril.html
لتقييم  منهجيات  "خمس  جدول،  د  يَرِ املذكرة،  هذه  نهاية  وفي 

ً ملنهجيات التقييم. التمويل األصغر" حيث يقدم موجزا

قطاع  تقييمات  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات 
التمويل األصغر

زيادة  في  األصغر  التمويل  مؤسسات  تقييم  عمليات  تسهم  أن  ميكن 
الشفافية في هذا القطاع. بيد أنه يتعني علينا االنتباه إلى عدة حتديات، 
وزيادة  والتعاريف،  املؤشرات  وتوحيد  املعلومات،  نظم  حتسني  في:  تتمثل 
معلومات  على  وللحصول  تكلفتها.  وتخفيض  التقييم،  عمليات  تواتر 
حول اجلهود التي تقوم بها اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء وغيرها 
تعوق  التي  وغيرها  التحديات  هذه  مواجهة  على  للعمل  اجلهات  من 
الشفافية، انظر" مذكرة املناقشة املركزة حول الشفافية املالية"، وهي 
شبكة  على  الفقراء  ملساعدة  االستشارية  اموعة  موقع  على  متاحة 

.(www.cgap.org) :اإلنترنت

حتسني نظم املعلومات
تبدأ عمليات التقييم في قطاع التمويل األصغر معتمدةً على املعلومات 
العمليات التي تقوم بها.  املتوافرة في قوائم املؤسسة املالية وسجالت 
التمويل  فقطاع   .ً دائما كاملة  أو  دقيقة  ليست  املعلومات  هذه  ولكن 
األصغر أمامه الكثير من العمل من أجل وضع أنظمة معلومات داخلية 
واملراجعة  الرقابة  أنشطة  تعزيز  وكذلك  عليها،  االعتماد  ميكن  مالئمة 

الداخلية. 
التمويل  مؤسسات  على  اخلارجية  املراجعة  ألنشطة  بالنسبة  أما 
تقارير  من   ً جدا قليل  عدد  فهناك  جذري:  حتسني  إلى  حتتاج  فهي  األصغر، 
ميكن   ً كافيا  ً فحصا يتضمن  األصغر  التمويل  مؤسسات  بشأن  املراجعة 
التعويل عليه إلصدار تأكيد بصحة املعلومات املالية الواردة.  ويتضح ذلك 
ً السيما فيما يتعلق بسداد القروض: بينما متثل نوعية  بصورة أكثر وضوحا
مؤسسات  لها  تتعرض  التي  ااطر  من  املائة  في   90 مصدر  احلافظة 

ً عن  التمويل األصغر، فإنه ال ميكن تقييمها سوى بأساليب تختلف متاما
تلك التي يستخدمها املراجعون لتقييم احلافظة في البنوك التقليدية. 
وتفتقر معظم شركات املراجعة اخلارجية إلى اخلبرة في مجال التمويل 
تدفع  الربح  تستهدف  ال  التي  املؤسسات  فإن  عام،  وبشكل  األصغر. 
الكبيرة  الشركات  جتذب  ال  فهي  ولذلك  للمراجعني،  زهيدة  مرتبات 
إلى   ً دائما الشركات  تلك  يضطر  مما  الطويل،  املدى  على  معها  للتعامل 
األصغر.  التمويل  مؤسسات  مع  للعمل  خبرة  موظفيها  أقل  تخصيص 
ولذا يتعني على مؤسسات التمويل األصغر واملنظمات املانحة أن تتطلب 
ميكن  حتى  املراجعة،  شركات  به  تقوم  الذي  العمل  من  أعلى  مستوى 

حتسني جودة املعلومات بصورة كبيرة.2 

توحيد املؤشرات وتعاريفها. 
 170 على  يزيد  ما  تقييم  منظمات  ثمان  تستخدم  احلالي،  الوقت  في 
البالغ  املؤشرات  بني  ومن  األصغر.  التمويل  مؤسسات  لتقييم   ً مؤشرا
ً والتي لها تعريفات تتقاسمها أكثر من وكالة تصنيف،  عددها 32 مؤشرا
من  أكثر  في  الشكل  بنفس  تعريفها  يتم  مؤشرات  خمسة  إال  يوجد  ال 
هيئتي تصنيف. أما التعاريف املتفق عليها على نطاق واسع، فال توجد إال 
التشغيلية،  والكفاءة  القروض،  رصيد  متوسط  من:  بكل  يتعلق  فيما 
والعائد املعدل على األصول، والعائد املعدل على حقوق امللكية، والعائد 
االندهاش  على  تبعث  التي  األرقام  هذه  وتعكس  األصول.   متوسط  على 
احلساب.   وطرق  والتعاريف،  واملمارسات،  التقاليد،  من  كبيرة  مجموعة 
في  اخلطأ  وقوع  تكرار  إلى  التعاريف  اختالف  عن  الناجت  االلتباس  ويؤدي 
أو  املؤشر  تعريف  في  بسيطاً،  بدا  وإن  اختالف،  فأي  املؤشرات.  تفسير 
ً في الطريقة التي يجب أن  ً كبيرا حسابه، ميكن أن ينتج اختالفا طريقة 
ازدياد  إلى  التعاريف  اختالف  يؤدي  كما  أساسها.3  على  املؤشر  سر  يُفَ
مؤسسات   ً دائما تضطر  حيث  تكلفتها،  وارتفاع  التقارير  رفع  صعوبة 
التمويل األصغر إلى إعداد تقارير تختلف باختالف املمولني. ولذا يجب أن 
يصبح  بحيث  وتوحيد،  توضيح  عملية  إلى  املؤشرات  تعاريف  تخضع 
لقطاع التمويل األصغر لغة تقييم واحدة، يتحدثها اجلميع ويفهمونها 

بشكل واحد.

2 لالطالع على دراسة مفصلة ألنشطة املراجعة على مؤسسات التمويل األصغر، انظر" 
املراجعات اخلارجية على مؤسسات التمويل األصغر: مذكرة":  ( "سلسلة األدوات الفنية" 

اخلاصة باموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، رقم 3، واشنطن العاصمة، 1998).
3 لالطالع على أمثلة بارزة توضح أهمية الدقة في تعريف مؤشرات تقييم نوعية احلافظة، 
ً على  انظر "قياس التعثر عن السداد في قطاع االئتمان األصغر:  قد تشكل املؤشرات خطرا
الصحة" (اموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، دراسة خاصة رقم 3، واشنطن العاصمة، 

(.1999
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زيادة تواتر رفع التقارير
أجل  وميتد  األجل،  قصيرة  عادةً  األصغر  التمويل  مؤسسات  أصول  تعتبر 
القرض لفترة قصيرة تبلغ ثالثة أشهر.  وعادة ما تكون القروض الصغرى 
قد  األصغر  التمويل  مؤسسات  في  القروض  سداد  فإن  لذا  نة،  مؤمَّ غير 
مركز  فإن  ولهذا،  التجارية.  البنوك  في  السداد  من   ً تقلبا أكثر  يكون 
غضون  في  خطير  نحو  على  يتدهور  قد  املالي  األصغر  التمويل  مؤسسة 
شهر أو اثنني. وعلى ضوء هذه املعطيات، فإن دورات رفع التقارير السائدة 
في مؤسسات التمويل األصغر- ربع السنوية، أو نصف السنوية، أو حتى 
السنوية، عادةً ال  تتكرر بالشكل الكافي.   وال يسمح هذا النمط برصد 

 .ً ً فعاال مؤسسات أداء التمويل األصغر رصدا
صندوق  وهو   ،Cyranolacif فصندوق  ببطء.  يتغير  الوضع  هذا  أن  بيد 
أمريكا  في  األصغر  التمويل  مبؤسسات  اخلاص  للقطاع  تابع  استثماري 
شركة  وهي   ،(Dexia Asset Management (Dexiam وشركة  الالتينية، 
أوروبية إلدارة األصول، يشترطان إعداد تقارير شهرية عن املؤشرات املالية 
بعض  وضعت  نفسه،  الوقت  التمويل.وفي  على  للحصول  الرئيسية 
تثقيف  وشبكة  إنترناشيونال   ACCION مؤسسة  مثل  الشبكات 
منخفضة  تقارير  رفع  أنظمة    (SEEP) الصغيرة  املشروعات  وتشجيع 

التكلفة من أجل تكميل معلومات عمليات التقييم الدورية.     

خفض تكاليف عمليات التقييم
تعتبر عمليات التقييم التي جترى على مؤسسات التمويل األصغر مكلفة 
 ،MicroRateإنترناشيونال، و ACCION للغاية. حيث تقدر كل من مؤسسة
األصغر  التمويل  مؤسسات  تصنيف  عملية  تكاليف   PlaNet Financeو
أمريكي (وميثل  يتراوح بني 5000 و25000 دوالر  مببلغ  املعايير  ً ألفضل  طبقا
عمليات  تكاليف  األعلى  واحلد  التصنيف،  جتديد  تكاليف  األدنى  احلد 
التصنيف في أفريقيا التي جترى للمرة األولى).    وتغطي التكاليف فريق 
احملللني، مبا في ذلك الرواتب، ومصاريف السفر، واإلدارة، والدعم اإلداري، إلخ. 
وحتى اآلن، لم تضع هيئات تقييم مؤسسات التمويل األصغر منوذج أعمال 
مستداماً، كما أن خدماتها لم جتذب جمهور عمالء كبير بالقدر الكافي.        
الرسوم  من  مزيج  خالل  من  التشغيلية  التكاليف    MicroRateتغطي
مختلفة؛  مانحة  منظمات  من  املقدمة  املالية  والدعومات  التجارية 
فمجموع التكاليف أبعد ما يكون عن تغطيته بواسطة اإليرادات الناجتة 
ً يتمثل في إعادة هندسة أنظمة  عن العمليات.      وتواجه الهيئات حتديا
التقييم لكي تصبح منخفضة التكلفة دون اإلفراط في احلد من معايير 

جودتها.
ميكن  احملللني  من  قوي  كيان  بناء  في  تتمثل  الرئيسية  العقبة  ولكن 
االعتماد عليه.وفي سياق إيرادات رسوم التقييم املنخفضة وارتفاع تكاليف  

للغاية.   ً مكلفا يعتبر  املؤهلني  احملللني  من  بفريق  االحتفاظ  فإن  السفر، 
ً على مستشارين غير متفرغني من  وبينما تعتمد هيئات التصنيف أحيانا
أجل خفض التكاليف، فإن هؤالء املستشارين قد ال يتمكنون من احلصول 

على اخلبرة الضرورية لتعزيز فهم عمليات التمويل األصغر.

هناك عدة وسائل قد تبشر بخفض تكاليف التقييم:
     

ميكن خفض التكاليف عن طريق أنظمة اإلنترنت التي تسمح ملؤسسات 
بشكل  النتائج  بإبالغ  للمحللني  وتسمح  التقارير،  برفع  األصغر  التمويل 
ً على  ً.    ولكن مواقع هيئات التصنيف املتواجدة حاليا أكثر سهولة وتكرارا

شبكة اإلنترنت متثل أنظمة ترويجية أكثر من كونها أدوات تشغيلية.  

تتعاون  عندما  وخاصة  بدورها،  اإلستراتيجية  التحالفات  تساعد  قد 
هيئات التقييم أو حتى عند قيامها باالندماج في بعضها البعض، على 
شركات  مع  التعاون   ً أيضا يوفر  وقد  التقييم.   عمليات  تكاليف  خفض 

املراجعة احمللية من التكاليف، ما دام  باإلمكان ضمان جودة التقييم.

استطاع  فقد  آخر.   ً مهما  ً خيارا املعنية  املناطق  في  القدرات  بناء  يعتبر 
 ACCION مبؤسسة   (CAMEL) منهجية  بتنفيذ  املضطلع  الفريق 
إنترناشيونال  في كولومبيا أن يحل محل الفريق الدولي الذي وضع تلك 
لها،   ً مقرا الهند  من  تتخذ  والتي   ،M-Cril شركة   ً أيضا وهناك  املنهجية. 
ً من غيرها.          كما  وتتكلف عملية التصنيف التي تقوم بها أقل كثيرا
وأمريكا  أفريقيا  في  لها  فروع  بفتح   ً حاليا   MicroRate مؤسسة  تقوم 
 ً محليا القدرات  هذه  تطوير  يجري  البلدان،  من  قليل  عدد  وفي  الالتينية. 
ملساندة احتياجات املنظمات الرئيسية، وجهات وضع اللوائح التنظيمية 

في البنوك أو شبكات التمويل األصغر.   



8 

خمس منهجيات لتقييم األداء في قطاع التمويل األصغر
 CAMEL منهجية
اخلاصة مبؤسسة 

ACCION إنترناشيونال 
.

  PEARLS منهجية
اخلاصة بالس العاملي 

لالحتادات االئتمانية

  GIRAFE منهجية
 PLANET اخلاصة بهيئة

RATING

MICRORATEM-CRIL

الغرض من 
التقييم

العمالء الرئيسيون

عدد االستعراضات 
التي مت إجراؤها 

(وعدد االستعراضات 
املرجح إجراؤها على 

مدى االثني عشر 
ً القادمة)   شهرا

أداة داخلية لإلدارة، 
والس، والشبكة

الهيئات التابعة 
 ACCION ملؤسسة

إنترناشيونال .  
ً، جهات  ومؤخرا

اإلشراف في البنوك، 
واملؤسسات من 
الطبقة الثانية

مت إجراء ما يقرب 
من ٥٠ استعراضاً

ً في  قائمة حاليا
أكثر من ١٨٠ احتاد 

 ً ائتماني في ٢٩ بلدا

قياس ااطر والتحكم 
فيها 

ما يزيد على ٢٠ بنهاية عام 
٢٠٠٠

عدد االستعراضات املرجح 
عقدها على مدى االثني عشر 
ً القادمة: ٣٠ استعراضاً شهرا

اجلهات املانحة (٥٠ في املائة)، 
مؤسسات التمويل األصغر 
(٣٠ في املائة)، املستثمرون 

(٢٠ في املائة)

ً حتى  مت إجراء ٧٠ استعراضا
اآلن، من بينهم ٢٧ تخضع 

للتحديث املستمر. 
عدد االستعراضات املرجح 

عقدها على مدى االثني 
ً القادمة: ٥٠  عشر شهرا

ً في أمريكا  استعراضا
الالتينية وأفريقيا

ما يزيد على ١٠٠، شاملةً مرحلة 
االختبار. عدد االستعراضات 

املرجح عقدها على مدى االثني 
ً القادمة: ٥٠-٦٠  عشر شهرا

ً في آسيا استعراضا

معلومات أساسية

ــات املــانــحــة (الــوكــالــة  ــه اجل
البنك  و  للتنمية،  الفرنسية 
االقتصادية للتنمية  األهلي 

BNDES)، واملستثمرون 
  (Blue Orchard، Financial Bank)
غير  واملنظمات  الدائنة،  واجلهات   ،
 ،  (Care، VITA) احلكومية 

ومؤسسات التمويل األصغر

رصد مستمر لألداء 
من قبل اإلدارة، 

وجهات اإلشراف 
اخلارجية 

االحتادات االئتمانية  
التابعة، والروابط، 

وجهات وضع 
اللوائح التنظيمية 

في االحتادات 
االئتمانية 

تقييم مخاطر االئتمان في 
مؤسسات التمويل األصغر 

للمستثمرين والدائنني 
التأثير على سلوك مؤسسات 

التمويل األصغر
عقد مقارنة بني أداء 

مؤسسات التمويل األصغر

في  االئتمان  مخاطر  قياس 
األصغر،  التمويل  مؤسسات 
والدائنني  للمستثمرين  وتقييمها 

احملتملني
على  تؤثر  التي  املدخالت  توفير 
األصغر  التمويل  مؤسسة  سلوك 

املعنية
تشمل  بيانات  قاعدة  إنشاء 
أداء  عن  مؤكدة  معلومات 
وذلك  األصغر،  التمويل  مؤسسة 
معايير  وفق  األداء  مقارنة  ألغراض 

قياسية.  
املقرضون من املؤسسات، واجلهات 

املانحة، ومؤسسات التمويل 
ً، البنوك وشركات  األصغر، ومؤخرا
االستثمار التابعة للقطاع اخلاص

املنهجية
السمة الرئيسية 

للمنهجية

عدد املعايير 
وتنظيمها

إعداد خارطة طريق 
ملؤسسات التمويل 

األصغر التي 
تسعى لكي تكون 

جهات رسمية 
للوساطة املالية

ً تندرج  ٢١ مؤشرا
حتت ٥ مجاالت: 

كفاية رأس املال، 
وجودة األصول، 

واإلدارة، واألرباح، 
وإدارة السيولة

حتديد مواطن القوة 
ومواطن الضعف 
املالية الرئيسية

ً تندرج  ٤٥ مؤشرا
حتت ٦ مجاالت: 
حماية األصول، 

وفعالية الهياكل 
املالية، وجودة 

األصول، ومعدالت 
العائد والتكاليف، 

وإدارة السيولة 
 ،( (بشكل كافٍ
وعالمات النمو

إصدار رأي تصنيفي مفصل 
دون حتديد واضح ملستوى 

ااطر 

ً تندرج حتت ٦  ٢٦ عامال
مجاالت:نظام اإلدارة العامة 
وعملية اتخاذ القرار، وأدوات 

املعلومات واإلدارة، وحتليل 
مخاطر االئتمان والتحكم 

فيها،  حافظة األنشطة 
والقروض، والتمويل، والكفاءة 

والربحية  

اجلدارة االئتمانية
"نوصي بالتعامل مع تلك 

املؤسسة"/ "انتبه عند التعامل 
مع تلك املؤسسة"/ "احذر 

التعامل مع تلك املؤسسة" 
واملسوغات املنطقية؛ إعداد 

املعايير القياسية وعقد مقارنة 
بني النظراء. 

ثالثة مجاالت رئيسية: 
عمليات اإلقراض، 

والتنظيم/نظم معلومات 
اإلدارة، واملركز املالي

رأي تصنيفي واضح حول قضايا 
ديون بعينها

ً تندرج حتت ٣  ٣٠ مؤشرا
مجاالت:اجلوانب التنظيمية 
وأوجه نظام اإلدارة العامة، 

ونقاط القوة في اإلدارة واملوارد، 
واألداء املالي 
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املنهجية
الترتيبات الرقمية 

  AAA تتراوح من
 D (أعلى ترتيب) إلى
. الترتيبات الرقمية 

تتراوح من  ٥٫٠ 
(أعلى ترتيب) إلى 

   ٠٫٠

ال يوجد تصنيف 
مجمع (بيد أن هناك 

 ً ً مجمعا تصنيفا
  .(ً يتم وضعه حاليا
قد تصنف االحتادات 

 ً االئتمانية  وفقا
ملعايير األداء املالي، 

أو من خالل عقد 
مقارنة بينها وبني 

أقرانها من 
مجموعات االحتادات 

االئتمانية . 

عشرة ترتيبات حتتوي على 
عالمة * باإلضافة إلى عامل 

اجتاه (يعبَّر عنه بـ + أو ++) 
لبيان االجتاه في األشهر 

الستة القادمة، وذلك 
ً إلى مواطن  استنادا

الضعف ومواطن القوة   

ال تصدر MicroRate  درجة، 
بيد أنها تعمل على وضع 

نظام درجات. وتقدم 
MicroRate  توصيات في 

بعض احلاالت

عشرة ترتيبات حتتوي على عالمة 
+ وعالمات للترتيبات 

األعلى/األقل، باإلضافة إلى 
جدول يستعرض مواطن 

الضعف ومواطن القوة. كما 
يتضمن توصيات من أجل إجراء 

التحسينات

نوعي أكثر (٥٣ في 
املائة) من كمي
 (٤٧٪) . كانت 

 CAMEL) منهجية
) األصلية كميّة 

بنسبة ٧٠ في 
املائة.  

نوعية أكثر (٥٧ في املائة) من 
كميّة (٤٣ في املائة). إيالء 

أهمية أكبر للمخاطر 
االئتمانية. 

التقارير

كميّة أكثر من 
نوعية

صى النسب شاملة جداً حتُ
وتطبع على 

صفحة واحدة. 
معلومات مالية 

وإحصائية إضافية 
متوافرة عند طلب 

املستخدم.

تقرير حتليلي موجز تفصيل وقائعي شامل
يتضمن مقارنات 

قياسية.ويقدم التقرير 
ً من ناحية  ً متوازنا حتليال

الوقائع ومن ناحية األداء. 

 ً ً واضحا ميثل التقرير رأيا
حول اجلدارة االئتمانية 
مع توضيحات حتت كل 

موضوع

مقياس التصنيف

محور التركيز في 
منهجية التقييم

ينصب التركيز على 
الناحية املالية 

فقط، ويشمل إجراء 
حتليل مالي شامل. 

يزداد التركيز في 
هذه املنهجية على 

اإلدارة، والربحية، 
وممارسات األداء 

املقارن

ينصب التركيز على اإلدارة، 
ونظام اإلدارة العامة، 

وأفضل املمارسات

ينصب التركيز في هذه 
املنهجية على السجل 

املالي احلافل، وعقد املقارنات 
القياسية بني مؤسسة 
التمويل األصغر املعنية 
وبني املؤسسات املناظرة

ينصب التركيز في هذه 
املنهجية على املعوقات 

أمام القدرة، وذلك باإلشارة 
إلى قضايا بعينها.   

كميّة أكثر من نوعيةكميّة فقط  كميّة أكثر من نوعية

 CAMEL منهجية
اخلاصة مبؤسسة 

ACCION إنترناشيونال 
.

  PEARLS منهجية
اخلاصة بالس العاملي 

لالحتادات االئتمانية

  GIRAFE منهجية
 PLANET اخلاصة بهيئة

RATING

MICRORATEM-CRIL
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املنهجية
عدم إجراء تقييم أوجه القصور

نوعي
االعتماد على مستشارين 

خارجيني
تسليط الضوء على اجلداول مدخالت نقدية قليلة نسبياً

الوقائعية

عملية التقييم
اثنان من احملللني جهاز املوظفني

املتفرغني في 
بوغوتا وكولومبيا، 
ومبساندة من جهة 

إشراف محلية ومن 
املقر ببوسطن

إرسال استبيان خطوات التنفيذ
مالي وقائمة 

بالوثائق املطلوبة

إجراء حتليل باملوقع 

وإجراء مقابالت مع 
اإلدارة وجهاز 

املوظفني 

زيارة الفروع 

وإجراء مقابالت مع 
العمالء

استخالص 
معلومات في املوقع 
إلطالع اإلدارة العليا 

ومجلس اإلدارة 
عليها

تقرير تصنيفي 
توضيحي

بإمكان شخص 
واحد إدارة قاعدة 
البيانات بالكامل.

ال جترى أية زيارات 
للموقع.ويتم إدخال 

املعلومات املالية 
على شاشات 

موحدة إلدخال 
البيانات. (يجب أن 

تؤكد جهة مراجعة 
خارجية موثوق بها 

صحة البيانات 
املالية).

٣ موظفون متفرغون، 
باإلضافة إلى مراجعني 
معتمدين غير متفرغني

إرسال استبيان

دراسة املعلومات األساسية

إجراء مقابالت مع اإلدارة، 
وجهاز املوظفني، واملديرين، 

والعمالء في املوقع

استعراض العمليات 

إطالع اإلدارة على النتائج 
األولية للمعلومات 

املستخلصة 

تقرير تصنيفي توضيحي

خطاب سري موجه لإلدارة

٩ موظفني، مبا في ذلك 
املؤسس و ٦ محللني. جترى 
عمليات التقييم األفريقية 

باالشتراك مع هيئة تصنيف 
 . GRC مهنية، أو مع

وستمتد الشراكات مع 
هيئات تصنيف محلية إلى 

أمريكا الالتينية

إرسال استبيان

دراسة املعلومات األساسية

إجراء مقابلة مع اإلدارة في 
املوقع

استعراض العمليات 

إطالع اإلدارة على النتائج 
األولية للمعلومات 

املستخلصة

تقرير تصنيفي توضيحي

خطاب سري موجه لإلدارة

تتبع العمليات واألداء ملدة 
عام، مبا في ذلك  إجراء 

تقريرين نصف سنويني 
مقابل ١٠٠٠ دوالر أمريكي

٨ موظفني: املؤسس و ٧ 
محللني. احلصول على 

املدخالت من جلنة تصنيف 
مهنية تتألف من خبراء في 

مجال التنمية والتمويل.

دراسة املعلومات األساسية

إجراء مقابلة مع اإلدارة في 
املوقع

مقابلة اموعات املقترضة

مناقشات على مستوى 
جهاز املوظفني

استعراض العمليات

حتليل البيانات وإعداد 
مشروع التقرير

تقرير تصنيفي توضيحي

توصيات ملؤسسات التمويل 
ً إلى  األصغر باإلقراض استنادا

تقييم ااطر وإمكانية 
االستيعاب

مشروع تقرير يتم إرساله 
إلى مؤسسة التمويل 

األصغر من أجل التعليق 
عليه

وعرض التقرير على جلنة 
تصنيف خارجية إلجراء 

مراجعة أخيرة عليه

 CAMEL منهجية
اخلاصة مبؤسسة 

ACCION إنترناشيونال 
.

  PEARLS منهجية
اخلاصة بالس العاملي 

لالحتادات االئتمانية

  GIRAFE منهجية
 PLANET اخلاصة بهيئة

RATING

MICRORATEM-CRIL



11

عملية التقييم
الوقت املقضيُّ في 

موقع املؤسسة، 
وإجمالي املدة التي 
تستغرقها عملية 

التقييم

اإلفصاح عن النتائج

اإلفصاح عن 
املنهجية

متوسط ١٠ أيام في 
املوقع، باإلضافة إلى 

٥ أيام قبل وبعد 
عملية التقييم. 

إجمالي مدة 
التقييم: ٣٠ يوماً

يُفصح عن النتائج 
فقط مبوافقة 

مؤسسة التمويل 
األصغر املعنية 

 ACCION ومؤسسة
إنترناشيونال.

يتيح مشروع أفضل 
ممارسات املشروعات 
 ACCION" الصغرى

CAMEL، املذكرة 
الفنية" على 

موقعه على شبكة 
اإلنترنت: 

  ، www.mip.org
كما تتاح دراسة 

بعنوان "األداء 
واملعايير في قطاع 

التمويل األصغر: 
جتربة مؤسسة 

 ACCION
إنترناشيونال  مع 

أداة CAMEL " على 
موقع مؤسسة 

 ACCION
إنترناشيونال: 

www.accion.org

ال حاجة إلى قضاء 
أية مدة في املوقع. 

ومتوسط الوقت 
الالزم إلدخال 

 ٣٠ :ً البيانات يدويا
دقيقة

جميع بيانات 
PEARLS  سرية 

للغاية إال في حال 
احلصول على 

موافقة بغير ذلك.

الدليل الفني متاح 
من الس العاملي 

لالحتادات االئتمانية 
على املوقع: 

www.woccu.org

من ٥ إلى ٧ أيام في املوقع، 
مع وجود ٢ من االستشاريني. 

وإجمالي مدة التقييم: ٣ 
أسابيع

 ً التقارير متاحة مجانا
مبوافقة مؤسسة التمويل 

األصغر املعنية على موقعها 
على شبكة اإلنترنت: 

. www.planetfinance.org

  PlaNet متاحة على موقع
على شبكة اإلنترنت: 

www.planetfinance.org

٥ أيام في املوقع بشكل عام، 
مع وجود ٢ من احملللني. 

وإجمالي مدة التقييم: ٢٢ 
يوماً

 ً ً للتقارير، فإن تقريرا وطبقا
ً من صفحة واحدة  موجزا

متاح على  املوقع 
www.microrate.com

ملكية خاصة، غير متاح

من ٤ إلى ٥ أيام مع وجود
ما ال يقل عن اثنني من 
احملللني. وإجمالي مدة 

التقييم: من ١٦ إلى ٢٥ يوماً

فقط مبوافقة مؤسسة 
التمويل األصغر املعنية

ملكية خاصة، غير متاح

 CAMEL منهجية
اخلاصة مبؤسسة 

ACCION إنترناشيونال 
.

  PEARLS منهجية
اخلاصة بالس العاملي 

لالحتادات االئتمانية

  GIRAFE منهجية
 PLANET اخلاصة بهيئة

RATING

MICRORATEM-CRIL



مذكرة مناقشة مركزة
رقم ٢٢

قبل  من  هذه  املركزة  املناقشة  مذكرة  دَّت  أُعِ

جهاز موظفي اموعة االستشارية ملساعدة 

الفقراء، وهي تستند إلى دراسة حول تقييم 

مخاطر التمويل األصغر أعدها روبرت بويولوت 

اموعة  لصالح  بارتنرز  آند  بي  سي  آر  من 

االستشارية ملساعدة الفقراء. ونحن نعبر عن 

بويولوت،  السيد/  ملشاركة  وتقديرنا  شكرنا 

لالحتادات  والس األعلى   ،ACCION وشبكات

االئتمانية (WOCCU) وهيئات تقييم االئتمان 

و   MicroRate و   PlaNet Finance األصغر 

في  بجهودها  ساهمت  التي   M-CRIL

الدراسة األولية، وحدَّثت مشكورة املعلومات 

اخلاصة مبنظماتها ومنهجياتها.

مدير النشر:

تيفني كرين

تصميم:

 Meadows Design Office

(ميدوز ديزاين أوفيس)

ميكنك تبادل مذكرة النقاش هذه مع 

النسخ من  املزيد  طلب  أو  زمالئك، 

اموعة  إصدارات  جميع 

االستشارية ملساعدة الفقراء متاحة 

على  اإلنترنت  شبكة  على 

w w w . c g a p . o r g

ــر) األصــغ الــتــمــويــل  ــج  ــرام ب ـــد  (أح ــراء  ــق ــف ال ملــســاعــدة  ــة  ــشــاري االســت اــمــوعــة   CGAP
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