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ً
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باإلقرار المناسب.
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ّ
مقدمة معالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

ُ
ُ
ف ي إطار هذا النموذج الجديد ،تواجه بلداننا األعضاء السبعة
و الخمسون -وال سيما البلدان النامية -مشكالت اجتماعية
ُ
و اقتصادية وصعوبات مالية غير مسبوقة .فإذا تركت هذه
ّ
ّ
العالمي في
المشكالت بال حل ،فإنها توشك أن تغرق االقتصاد
ض ائقة اقتصادية وركود بعيد األمد ،مما يدفع بماليين الناس
َّ
ّ
اإلسالمي للتنمية
ا آلخرين إلى الفقر ،الذي يتعين على البنك
(البنك) واألوساط اإلنمائية الدولية محاربته.
ّ
ومن ثم ،صار اعتماد طرائق وحلول مبتكرة وغير تقليدية إلجراء
ً
إصالحات دائمة وإحداث تأثيرات فعالة ضرورة في غاية األهمية.
ُ
ّ
و يتطلب تحقيق نمو وتنمية مستدامين في السياق الحديث
ّ
ّ
العالمي عن التنمية ،بحيث ينتقل من عقلية
ت حوالً في الخطاب
َّ
ّ
ا لمدى القصير (الحلول المؤقتة) إلى تصور بعيد األمد يروم
ّ
معالجة األسباب الجذرية لركود النمو وتدهور التنمية.
ُّ
ُّ
و لذلك أعلن البنك ،عن تصور جديد لتناول التنمية ،هو تصور
ُّ
ّ
االقتصادي .ويتمثل هذا التصور ،الذي أطلقته إدارة
ا لتمكين
َ
ّ
االقتصادي المستحدثة منذ عهد قريب ،في فلسفة
ا لتمكين
ا ستثمارية ذات تأثير جديد ترمي إلى تحويل المستفيدين من
ِّ
ا لمساعدات والمعوزين والمنكوبين بالفقر إلى أفراد متمكنين
منتجين في المجتمع قادرين على األخذ بزمام مصيرهم
و
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
واالجتماعي.
االقتصادي
ن حن نعيش مرحلة مهمة من التحول
َّ
َّ
ِّ
ف البلدان النامية والبلدان المتقدمة تتطور وتتحول نحو اتجاهات
ُ
ومعايير ووقائع متغيرة .وتوشك الحضارة أن تدخل ثورة صناعية
ِّ
ُّ
ّ
رقمي تسرعه
رابعة تقوم على التكنولوجيا وتنطوي على تحول
َ ْ ُ
ّ
و تح ِفزه جائحة مرض فيروس كورونا المستجد .لقد أطل علينا
ّ
ع هد جديد ،ال يمكن النكوص عنه .فقد تغيرت طريقة عيشنا
ُ
ً
ًّ
ّ ً
و عملنا وتعاملنا تغيرا جوهريا عميقا .وتتطلب مواجهة هذا
ُّ
الواقع الجديد إعادة صياغة التصورات التقليدية لمكافحة الفقر
ّ
ولتحقيق النمو المستدام والتنمية.
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ّ
االقتصادي بأنفسهم.
ّ
إ ن الحلول التقليدية التي تقدمها المؤسسات المالية
ومؤسسات التمويل األصغر غير كافية .ويقتضي تمكين الفقراء
َ
َّ
اعتماد حلول متكاملة وشاملة ومخصصة تجعلهم قادرين على
ّ
ا لمشاركة في مجاالت اقتصادية بالغة التنافسية -ومن ثم
تحقيق المساواة.
ّ
ِّ
ّ
االقتصادي على هندسة
و هكذا يشدد تصور البنك للتمكين
و تصميم العمل ،أي الجودة في بداية المشاريع والبرامج

دليل المتابعة والتقييم

ّ
و المبادرات .والهدف من هذا التصور المبتكر ،الذي يجمع بين

ً
االقتصادي ،ودليل تنفيذ منتجات المالية اإلسالمية) ،مساهمة
ً
كبيرة في تعميم منهجية التمكين االقتصادي.

( )3ودعم البيئة التنظيمية ( )4وتعزيز البنى التحتية ( ،)5هو دمج
ّ
ا لفقراء واستيعابهم في االقتصاد العام بصفتهم مشاركين
ّ
ومساهمين نشطين في تحقيق النمو والتنمية المستدامين.

ُّ
ٌ
ٌّ
ّ
المالي
وهذا أمر مهم إذا أردنا ابتكار تصورنا المتعلق بالشمول
ّ
ّ
ّ
جذري حتى يمكننا
إنمائي كبير .وال بد لنا من تحول
وإحداث تأثير

الحصول على التمويل ( )1والنفاذ إلى األسواق ( )2وبناء القدرات

ٌ
ّ
إ ن الطريق إلى التمكين االقتصادي مسيرة نحو التحسن
ٌ
ُ
رشد شامل يساعد
المستمر .و”دليل المتابعة والتقييم” هذا م ِ
ّ
ا لمؤسسات المالية على متابعة تقدمها وتقييم أدائها
ِّ
بنفسها .وقياس وستمكن مساهمتها في التخفيف من وطأة
الفقر والتواصل بشأنها من تعزيز قدرتها على إثبات نجاحها وجمع
ِّ
األموال المؤثرة من الجهات المانحة.

ا لوفاء بالوعد الذي قطعناه ،أال وهو تحقيق أهداف التنمية
المستدامة.
ّ
ّ
ّ
االقتصادي هو أحد هذه التحوالت الجذرية
و أعتقد أن التمكين
ً
ً
الالّزمة للمساهمة مساهمة كبيرة في تحقيق األهداف العالمية
الكبرى ،مثل إيجاد فرص العمل والتخفيف من وطأة الفقر.

و الجهات المانحة تهتم بدعم المؤسسات المالية المستدامة
ً
ً
ً
ً
ماليا ( ،)1والمتعاملة مع عمالئها معاملة مسؤولة اجتماعيا (،)2
و ذات التأثير على التخفيف من وطأة الفقر ( .)3ويقوم «دليل

الدكتور محمد سليمان الجاسر

المتابعة والتقييم” بقياس أداء المؤسسات المالية على هذه
ً
ً
ا لمستويات الثالث .فهو يوفر لها فهما واضحا للموقع الذي
ْ
تقف فيه على كل مستوى وكيف يمكنها أن تكون أقدر على

رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

المنافسة ألجل عمالئها وألجل استبقائهم مدة طويلة.
و سيساهم “دليل المتابعة والتقييم” هذا ،مع الدليلين
َ
ا لتكميليين اآلخرين (وهما دليل تصميم عمليات التمكين
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التمـكين االقتصـادي للمؤسسات المالية

كلمة شكر

ُ ِّ
“ دليل المتابعة والتقييم” مرجع أساسي يبين كيفية قياس
ْ
أ داء المؤسسة المالية من المنظورين المالي واالجتماعي.
ً
ويقدم الدليل أيضا طريقة مبتكرة لقياس تأثير القيمة المضافة
الناتجة عن األنشطة التجارية واالستثمارية للمؤسسات المالية.

ّ
ّ
االقتصادي مدينة لمعهد
و فضالً على ذلك ،فإن إدارة التمكين
البنك االسالمي للتنمية ولشركائنا الماليين -مؤسسات وخبراء-
ذات في إنجاز ومراجعة هذا الدليل .ونعرب عن
الذين أبانوا عن نكران
ٍ
ّ
ّ
تقدير خاص للمؤسسات المالية الشريكة التي قدمت المعلومات

و تقيس هذه المؤشرات النوعية والكمية تركيز المؤسسات

والبيانات الالّزمة إلعداد هذا الكتاب .وهذه المؤسسات المالية
َ
ا لشريكة هي )1( :أكروكريديت (ألبانيا)؛ ( )2أخوت (باكستان)؛ ()3

الخدمات المالية.

ج معية علشانك يا بلدي للتنمية المستدامة (مصر)؛ ( )4أمانة

ا لمالية على العمالء حيث إن الدعم الذي تقدمه لهم يتجاوز

ّ
اإلسالمي للتنمية ،من وراء وضع هذا الدليل ،إلى
ويرمي البنك
ّ
ت وفير وثائق قريبة المأخذ سهلة الفهم تبسط العمليات التي
ّ
ّ
اإلسالمي والصيرفة الموافقة
تؤدي إلى اعتماد صيغ التمويل
ّ
للشريعة اإلسالمية ،مما يحفز نمو منظومة المالية اإلسالمية.
ً
ِّ
ويقدم هذا الدليل معيارا لمؤشرات األداء التي ينبغي متابعتها

ّ
اإلسالمي ،بنك الخرطوم
اختيار (ماليزيا)؛ ( )5إرادة التمويل األصغر
ّ
ّ
البنغالديشي؛ ( )7جهاز تنمية
اإلسالمي
( السودان)؛ ( )6البنك
ا لمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (مصر)؛ ()8
واصل (باكستان)؛
مؤسسة الرحمانية (إندونيسيا)؛ ( )9مؤسسة
ِ
( )01بنك زمان (قازاقستان)؛ ( )11الزيتونة تمكين (تونس).

من أجل التحسين المستمر للمؤسسة المالية اإلسالمية.
َ
وما كان وضع هذا الدليل ليتحقق لوال تفاني مستخدمي إدارة
َّ
ّ
االقتصادي ،وال سيما فريق البرامج ،الذي يترأسه سيد
التمكين
ِّ
1
ح سن السقاف  ،والمساهمات القيمة التي ساهم بها محمد
َّ
ّ
د ودين 2وخالد جواهر ،3والدعم الحاسم الذي قدمه إسماعيل
ّ
ّ
اللغوي.
حداد 4وحازم حمدي حسن 5في الضبط

2

ّ
ّ
ّ
االقتصادي).
االقتصادي (إدارة التمكين
مختص رائد ببرامج التمكين
ّ
ّ
ّ
االقتصادي).
االقتصادي (إدارة التمكين
مختص أول ببرامج التمكين

3

مختص أول بالمالية اإلسالمية (إدارة تطوير قطاع المالية اإلسالمية).

4

مدير شعبة الخدمات اللغوية.
ّ ّ
ّ
وفوري أول (شعبة الخدمات اللغوية).
تحريري
مترجم

1

5
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ّ
المتابعة والتقييم من األدوات الرئيسة المهمة في إدارة وتنفيذ
ُ ْ
ّ
المشاريع .فأما المتابعة فيع ِلم األطراف المعنية بالتقدم المحرز
ُ
ُ َ َّ
ُ ّ
ُ َْ ُ
والنتائج الـمحققة ،ويبين حيث يلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية لتعديل
ّ ُ
ّ
خطط التنفيذ .وأما التقييم ،فيقيم نتائج وتأثير المشروع فيما
يخص التوقعات ،ويحاول توضيح االختالفات ويساعد على صياغة

 -2مستخدمو الدليل
َ
ّ
َ
َ ْ ُ َ
المستخدمين التالين:
ِصيغ الدليل ِليخدم مجموعة
ِ
َ
مستخدمو وفرق عمل البنك اإلسالمي للتنمية
وكاالت البلدان األعضاء

دروس عند النظر في المشاريع المستقبلية .والمتابعة والتقييم
ٍ
ً
ض روريان لتقييم تحقيق أهداف المشروع إضافة إلى مالءمته

فرق إدارة المشاريع

وفعاليته وكفاءته واستدامته.

فرق إدارة مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)

ّ
وللبنك اإلسالمي للتنمية محفظة كبيرة من مشاريع ومكونات
َّ
التمويل األصغر المنفذة في البلدان األعضاء ،وقد اكتسب خبرة

ِّ
الجهات المانحة والممولة لمبادرات التمويل األصغر والتمكين
ّ
االقتصادي.

كبيرة في ممارسة التمويل اإلسالمي األصغر والمبادرات الرامية

 -3تطبيق الدليل

البلدان األعضاء تقييما أفضل والتعريف بالمشاريع المستقبلية
ّ
ت عريفا أحسن ،كان ال بد من أن يكون للبنك اإلسالمي للتنمية

ُ ْ َ ْ َ
ي ستخدم هذا الدليل خالل دورة المشروع بأكملها .فهو مفيد
ً
ّ ْ
خ اصة في مرحلتي التحديد والتحضير المبكرين ،ألن التصميم

إ لى التمكين االقتصادي .ومن أجل تقييم تأثير تدخالته في

ن ظام سليم للمتابعة والتقييم .وتحقيقا لهذه الغاية ،قام
البنك اإلسالمي للتنمية بإعداد هذا الدليل.

 -1الغرض من الدليل
ي رمي هذا الدليل إلى متابعة وتقييم التدخالت في مجال
ا لتمكين االقتصادي على مستويات المؤسسة والمشاريع
المستخدمين على ما يلي:
والجهات المانحة .وسيساعد
ِ
مشروع ما من مشاريع التمكين
تحديد نتائج وتأثير
ٍ
االقتصادي
ْ
إطار لمتابعة أداء وتقييم نتائج مؤسسات التمويل
وضع
ٍ
األصغر (أو المؤسسات المالية)

الجيد للمتابعة والتقييم يمكن أن يساهم في تحسين تصميم
والنتائج
اإلطار المنطقي
ا لمشروع بعدة طرائق .ويتطلب إعداد
ِ
ِ
ً
ّ
اإلنمائي المتوقع للمشروع وللسلسلة
ت حليالً واضحا للتأثير
ُ ُ
لزم
السببية التي تربط االستثمارات األولية بالنتائج واألهداف .وي ِ
ُ
التفكير في الهدف اإلنمائي للمشروع مصممي المشروع بوضع
ُ َ َّ
وفهم النموذج السببي الذي من خالله يتوقع أن يحقق المشروع
ّ
َ
ا ألهداف المتوخاة ،مما يعزز جودة تصميم المشروع .ويتعزز

ذ لك أكثر بواسطة المؤشرات الذكية ،التي يمكن استخدامها
ّ
لقياس تحقيق األهداف والتثبت من أن أهداف المشروع واقعية
ٌ
ُ َ
َّ
و قابلة للتحقيق والقياس ،ومتوافقة مع الموارد المقدمة
َّ
واألنشطة المخططة والنتائج المتوقعة .ويظل الدليل ،أثناء تنفيذ
َ
ً
ً
ً
المشروع ،مصدرا مرجعيا مفيدا لمديري المشروع ومستخدمي
ا لمتابعة والتقييم .فهو يساعدهم على تشغيل نظام
ا لمتابعة والتقييم ،وتنقيح المؤشرات متى دعت الضرورة إلى
ّ
ْ
ذ لك ،وتخطيط وتنفيذ جمع البيانات لسد احتياجات اإلدارة من
المعلومات.
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الفصل
األول

طبيعة التمويل األصغر اإلسالمي والتمكين
االقتصادي

 .1تعريف وخصائص التمويل األصغر
اإلسالمي

ا المتثال للشرط األول ،ألن معظم مؤسسات التمويل األصغر (أو
ا لمؤسسات المالية) تستثمر في األنشطة اإلنتاجية التي تعود
بالنفع على المجتمع.

َّ
يتبع التمويل األصغر اإلسالمي مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ فهو ال
ي دفع فوائد على الودائع أو يفرض دفعها على التمويالت .ويعمل
قائمة على هامش الربح والمشاركة في
عقود بال فوائد،
ب موجب
ٍ
ٍ
ً
ا ألرباح والخسائر .وبدالً من إقراض المال ،غالبا ما يتخذ التمويل
ً
ُ َ ِّ ُ
اإلسالمي أصالً من األصول قاعدة للمعامالت .ويجوز التمويل األصغر
َ
اإلسالمي العائد على رأس المال ،على شرط مساهمة رأس المال

ولالمتثال للشرط الثاني ،لدى مؤسسات التمويل األصغر (أو
ً
ا لمؤسسات المالية) خياران .يتمثل الخيار األول في العمل وسيطا
ْ ُ
م اليا وتقديم قروض بال فوائد فحسب .وتتمثل الصعوبة التي
تواجه هذا الخيار في جمع الموارد الخيرية الالزمة أو القوى العاملة
المتطوعة من أجل تفعيل أنشطة اإلقراض تفعيال مستداما.

ف ي العملية اإلنتاجية والتعرض لمخاطر األعمال .والتمويل األصغر
ا إلسالمي ،بسبب ارتباطه بأصول حقيقية وتعرضه لمخاطر أعمال
ّ
حقيقية ،يؤثر تأثيرا مباشرا على االقتصاد الحقيقي.

ويتمثل الخيار الثاني في تحقيق إيرادات لتغطية التكاليف التشغيلية
ل لمؤسسة بإجراء األعمال التجارية مع عمالئها بواسطة األنشطة
التجارية واالستثمارية .وبموجب هذا الخيار ،تقوم مؤسسة التمويل

َ
ً
ويمكن استخدام التمويل األصغر اإلسالمي ،بناء على ِقي ِمه
ً
المتأصلة ،أداة للتمكين االقتصادي ،ألنه يخفف من اآلثار الضارة مثل
ف رط المديونية والغرر (الجهالة) .وهناك العديد من صيغ التمويل
ً
ُ ّ ْ
ِّ
ا إلسالمي التي يمكن أن تقدم ،إذا نفذت تنفيذا صحيحا ،منافع
ً
للفقراء ،ليس بتقديم األموال لهم فحسب ،ولكن أيضا بمساعدتهم
دعم غير مالي ،مثل ربط صلتهم باألسواق
على أعمالهم بتقديم
ٍ
وتمكينهم من أفضل األسعار .إن االستخدام الصحيح لصيغ التمويل
ً
هذه وتقديم الدعم غير المالي والشراكة التي تضيف قيمة إلى
ّ
أ عمال العمالء هي الطريقة التي يتحقق بها التمكين االقتصادي
للعميل.

األصغر (أو المؤسسة المالية) بتوسيع دورها من مجرد وسيط مالي
إلى دور المشارك النشط في األنشطة التجارية.
ُ َ ِّ ُ
ً
وستحقق مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) أرباحا
ب البيع والشراء نيابة عن عمالئها أو باالستثمار مع عمالئها
و المشاركة في األرباح الناتجة عن االستثمار أو بكلتا الوسيلتين.
ً
ُ
ُ
وتكون األرباح المحققة من هذه المعامالت مشروعة نظرا للجهود
ا لتي بذلتها المؤسسة في التعامل مع األطراف المعنية داخل
سلسلة القيمة والمخاطر التي تحملتها عند القيام بتلك المعامالت
ْ
االقتصادية الحقيقية .فالجهود التي بذلتها والمخاطر التي تعرضت
ً
لها هي أنشطة غير مالية تضيف قيمة إلى أعمال عمالئها.

موافقة
مؤسسة تقليدية
 .2سمات
ٍ
ٍ
ّ
للشريعة وذات تمكين اقتصادي
ّ
ُّ
تطبق مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) التي تنفذ
َ
َ
نهج التمكين االقتصادي تنفيذا صحيحا المبادئ الموافقة للشريعة
ا إلسالمية للتمويل األصغر بطريقة تحقق اإلمكانات الكاملة إليجاد
قيمة للعميل .فمن ناحية ،ال تستثمر مؤسسة التمويل األصغر (أو
ٍ
ا لمؤسسة المالية) في أنشطة غير موافقة للشريعة اإلسالمية
ك الكحول والقمار والتبغ واألنشطة المشابهة .ومن ناحية أخرى،
ً
خاليا من الفوائد ،وهي ّ
أي ربح
ي نبغي أن يكون التمويل المقدم
ي حققه المقرض من التمويل خالل مدة من الزمن .ومن السهل
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ويوضح الرسم البياني اآلتي التحول من مؤسسة تمويل أصغر (أو مؤسسة مالية) تقليدية إلى مؤسسة تمويل أصغر (أو مؤسسة مالية):
تمكين اقتصادي
مؤسسات
تمكين تقليدية إلى
مؤسسات
الشكل  :1التحول من
ِ
ِ
ٍ
ٍ

1

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ

•

2

تضطلع بالتمويل التقليدي
ً
(القروض الصغرى خاصة)

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺜﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ

•

ّ
تتولى التمويل الموافق

3

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

•

للشريعة اإلسالمية

ِّ
تقوم بالمعامالت التجارية الممكنة
ْ
ّ َ
ًّ
اقتصاديا (مثل المرابحة ،السلم)
وهندسة األعمال

س مات مؤسسة تمويل أصغر (أو مؤسسة مالية) تقليدية

س مات مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ّ
الموافقة للشريعة (غير ضارة)

قد تستثمر في قطاعات غير موافقة للشريعة (كالتبغ

تستثمر في القطاعات الموافقة للشريعة اإلسالمية
قد
ِ

والكحول ،إلخ).

فقط

ْ
تستثمر في أدوات الدين فقط

تستثمر في معظم األدوات الموجهة للديون (وال سيما

ُ َ
ْ
ال يطلب منها ضمان ارتباط التمويل بأي عين أو نشاط إنتاجي

المرابحة)

َ
ً
َ ْ ُ
ً
عادة ما تص ِرف األموال نقدا للعمالء .ال تتوفر لمؤسسة
ٌ
ّ
ا لتمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) دراية تامة بكيفية

ينبغي تحديد العين أو النشاط اإلنتاجي من أجل الحصول على

(قد تكون ضارة)

االستخدام الفعلي لألموال
ً
ً
َ
“لتأجير” المال
فرض فائدة باعتبارها ثمنا ِ
ت ِ
ّ
المالي تمام األداء
تؤدي دور الوسيط

ا لتمويل .ويؤدي هذا التحديد إلى تجنب استخدام األموال
ألغراض االستهالك اليومي التي قد ال تعود بالنفع على
العميل
َ
ِّ
ْ
تص ِرف األموال للمورد أو للنشاط مباشرة من أجل ضمان عدم
تحويل األموال ألغراض غير مقصودة .وإالّ وجب اإلدالء بما
ً
يثبت إتمام المعاملة .ويخفف الصرف بهذه الطريقة أيضا

قد تتسبب في الضرر نتيجة للمديونية المفرطة ،وذلك
َ
ب تشجيعها العمالء على الحصول على التمويل (الذي يعد

من المخاطر على المستفيدين الضعفاء ،كمطالبة األزواج

مصدر دخلها الرئيس)

زوجاتهم باالقتراض نيابة عنهم مثالً

ُ
طالب العمالء الذين يتأخرون في السداد بدفع فائدة إضافية
ت ِ

ُ
تبقي على المشاركة في سلسلة القيمة عند الحد األدنى

على المدفوعات المتأخرة

لتقليل التعرض للمخاطر

ّ
تركز على الشمول المالي

ً
ً
تشتري أساسا نيابة عن العميل بسعر فوري وتفرض ربحا

َ ُ
ُ ْ
ترمي إلى منافسة “جهات اإلقراض” التقليدية .تستخدم
ُ
الفائدة التي تفرضها جهات اإلقراض أساسا مرجعيا للفائدة

الفائدة القطاعي.

ا لتي تفرضها مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة

ّ ً
ْ
ً
نظرا لكون ثمن البيع محددا ،فإن العمالء الذين يتأخرون

المالية)

في السداد ال يدفعون فائدة إضافية تزيد عن ثمن البيع
ّ
المستحق ،حتى عند التأخر في السداد .وهذا يخفف من

على العمالء عند البيع اآلجل .ومعدل الربح المعياري هو سعر

مخاطر إثقال كاهل الفقراء بالديون
ً
تركز أيضا على الشمول المالي
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ً
نظرا إلبقاء المشاركة في سلسلة القيمة عند الحد األدنى،

التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) التقليدية أساسا مرجعيا.

فإن الغرض هو المنافسة مع مؤسسات التمويل األصغر
ُ
ُ
ْ َ ُ
التقليدية .وتستخدم أسعار الفائدة التي تفرضها مؤسسات

غير أن الضمانات الشرعية المعمول بها تخفف من اآلثار الضارة
ْ
للدين التي يتسبب فيها التمويل.

سمات مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
للتمكين االقتصادي (فعل الخير)
•

•

قد تستثمر في القطاعات الموافقة للشريعة اإلسالمية

لمعدالت الربح إلى األرباح التي قد يحققها العمالء عن طريق
ً
وسطاء غير رسميين آخرين ،إضافة إلى عوامل السوق األخرى

فقط
•

تستثمر في مجموعة متنوعة من األدوات الموجهة للديون

•

وحقوق الملكية
•

عين أو نشاط إنتاجي للتمويل .وهذا يؤدي إلى
ينبغي تحديد
ٍ
تجنب استخدام األموال لألغراض االستهالكية وغير اإلنتاجية

إثقال كاهل الفقراء بالديون

َ
ّ
ّ
ْ
تص ِرف األموال للمورد أو للنشاط من مباشرة أجل ضمان عدم

•

المخاطر على المستفيدين الضعفاء ،كمطالبة األزواج زوجاتهم
باالقتراض نيابة عنهم مثالً
ُ
ُ ُ
ُ َ
تمارس المشاركة النشطة في سلسلة القيمة .تدار المخاطر
ُ َ َ َّ ُ
وال تتجنب .والهدف هو إضافة قيمة إلى المعامالت التجارية

ً
ال يكون التركيز على الشمول المالي فحسب ،بل يكون أيضا
على التمكين االقتصادي .إلى جانب إتاحة الوصول إلى التمويل،
ً
تتيح مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) أيضا

تحويل األموال ألغراض غير مقصودة .وإال وجب اإلدالء بما
ُ
ً
يثبت إتمام المعاملة .ويخفف الصرف بتلك الطريقة أيضا من

•

ّ
ً
نظرا لكون ثمن البيع محددا ،فإن العمالء الذين يتأخرون في
السداد ال يدفعون هامش ربح إضافي يزيد عن ثمن البيع
ّ
المستحق ،حتى عند التأخر في السداد .وهذا يخفف من مخاطر

التي قد ال تعود بالنفع على العميل
•

تقوم باألعمال التجارية مع العمالء .وتستند األسس المرجعية

النفاذ إلى األسواق والمعرفة الفنية والتمكين من اإلدارة ،إلخ.
•

تشارك مشاركة نشطة في سلسلة القيمة من خالل
المعامالت مع األطراف المعنية .وال يزال الهدف هو المنافسة
مع “جهة اإلقراض” التقليدية ،والوسيط التقليدي

مع العمالء بتوفير التكاليف ،والتفاوض على األسعار ،وربط
الصلة باألسواق ،إلخ.

ويشير االمتثال للشريعة إلى الشروط الدنيا التي يجب على
ّ
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) التقيد بها لتكون
ً
ُ
ُ
ملتزمة بالشريعة اإلسالمية .وبنفس الطريقة التي يعتبر بها النظام
َّ
ٌ
َ
القانوني في ّ
أي بلد “نظام لوائح يعترف به بلد أو مجتمع معين باعتباره
ُ َّ
ينظم تصرفات أفراده ويمكن أن يطبق بفرض عقوبات عند مخالفته”،
ً
تحدد الشريعة قانونا تضمن بموجبه عدم إضرار المؤسسات المالية
بالمجتمع .ويرتكز التمويل اإلسالمي على تشجيع التجارة أو األعمال
التي تجيزها الشريعة اإلسالمية وتحريم الفائدة الناتجة عن اإلقراض
النقدي المحض .وبذلك ،تشجع الشريعة وتعزز نهج المالية اإليجابية

ّ
وال تقدم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) التي
ً
ً
تمارس التمكين االقتصادي ائتمانا موافقا للشريعة اإلسالمية
ً
فحسب ،بل تشارك أيضا مشاركة مباشرة في سلسلة القيمة
َ َّ
لضمان تحقيق منافع لعمالئها ،ومن ثم إحداث تأثير مباشر على
ً
عمالئها الفقراء عادة .ويتحقق ذلك بتجاوز دورها من وسيط مالي
ً
إلى وكيل اقتصادي نشط يحقق قيمة مضافة.
ُ َ ِّ
وبذلك ،ال تسوغ مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
خدمتها بالمنافسة مع جهات إقراض األموال فحسب ،بل تنافس
ً
أيضا وسطاء سالسل القيمة .وبهذه المنافسة ،تساهم في جعل

( ،)finance-plusالذي يتطلب أن يحقق التمويل المقدم للعمالء
َ
ْ
منافع إيجابية بدالً من إنشاء دين يثقل كاهل العميل .ومن ثم ،فإن
َّ
مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) مدعوة ليس
ً
لالمتثال للشريعة اإلسالمية فحسب ،بل أيضا لممارسة التمكين

مخاطر األعمال التي يتعرضون لها .وعلى هذا النحو ،ستنشأ عالقة

االقتصادي.

مشتركة أفضل بين أداء مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة

سالسل القيمة أكثر كفاءة لفائدة عمالئها ،بدالً من مجرد إضافة
ً
ُ
تكلفة التمويل بصفتها عبئا آخر يثقل كاهل عمالئها ،يضاف إلى أعباء

المالية) ومستوى تدرج انتشال العميل من براثن الفقر.
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 .3هل تأثير تدخالت التمكين
االقتصادي قابل للقياس؟
ُ ْ ُ
ّ
ً
يقاس األداء بناء على المخرجات والنتائج والتأثير الذي يح ِدثه التدخل.
ُ َّ ُ
وتزود مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بوسائل من
المستثمرة وتستخدمها لتحقيق
الحكومة أو الجهات المانحة أو
ِ
مخرجات قابلة للقياس .وتشمل المقاييس عدد العمالء الذين
ّ
ً
التمويل ،وعدد العمالء الذين تلقوا تدريبا على محو
حصلوا على
ٍ

َ
األمية المالية ،وعمليات المراجعة المالية المنجزة ،إلخ .والنتائج هي
َّ
ّ
المنافع المقدرة المحققة على المدى القصير أو المتوسط  بعد
ً
ً
ّ
التدخل .ويعتمد تحقيق النتائج ،عادة ،جزئيا على األقل ،على تصرفات
ًّ
المستفيدين ردا على مخرجات المشروع .وتعتمد المؤشرات
ً
ُ َ ُ
المستخدمة على البيانات التي تجمع من المستفيدين .وغالبا ما
تقاس النتائج باستخدام استبيانات العمالء لمعرفة هل كان العميل
ً
َ
أحسن حاالً وراضيا عن الخدمة .وبفضل التقييم (أو التقييمات)،
ٌ
ُ ْ َ
تجرى مقارنات بشأن حالة المستفيدين قبل الحصول على الخدمة
المالية وبعدها.
ً
ُ
والتأثير هو المنفعة القابلة للقياس التي تعزى مباشرة إلى

تدخل مؤسسة التمويل األصغر .وفي االئتمان األصغر التقليدي،
ُ
ُ
مثل العديد من األنشطة اإلنمائية ،و ِجد ِمن الصعب قياس ما إذا
َ ْ ُ
ّ
كان المستفيد المستهدف قد حسن الرفاهية وعزو أي رفاهية
ّ
محسنة إلى التدخل ،وليس إلى عوامل أخرى.

بعد عدة سنوات على نفس المجموعتين من الناس (المجموعة
ََ
قيد النظر ومجموعة المقارنة) .وسيقاس التأثير بتحليل الفرق بين
الدراستين االستقصائيتين.
ً
ُ ْ
ويجرى اختبار المراقبة العشوائية بطريقة انتقائية ،نظرا لصعوبة
ضمان دقته (مما يعني أنه ال يمكن تقييم جميع المشاريع أو
التدخالت بهذه الطريقة ،ومن الصعب قياس الربح أو المنفعة التي
ً
ُ
تعزى إلى االئتمان المقدم) .وإضافة إلى ذلك ،فإن إجراء دراستين
ّ
ُ َ
نة ذات
استقصائيتين أسريتين خالل مدة من الزمن على
أحجام عي ٍ
ِ
ٌ ُ ِّ ٌ
ّ
أمريكي.
داللة إحصائية عمل مكلف قد تبلغ تكلفته نحو مليون دوالر

ويمكن لمؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) التي
تمارس التمكين االقتصادي ،بخالف نظيراتها التقليدية ،قياس تأثير
ْ
تمويلها على العمالء إذا تدخلت تدخال فعاال في سلسلة القيمة.
ُ
َ
َ
تجري دراسة استقصائية أسرية ،قد تشمل عوامل
وبدالً من أن
بسلسلة القيمة ستزودها بفكرة واضحة عن
أخرى ،فإن المعرفة
ِ
ً
الدخل الناتج عن األنشطة االقتصادية التي يقوم بها عمالؤها نتيجة
َّ
للتمويل المقدم.
ً
وهذه المعرفة ال تخفى أيضا على الجهات الوسيطة والمستثمرة.
ً
بمزارع فيبدي اهتمامه بشراء
ومن ذلك ،مثالً ،أن وسيطا يلتقي
ٍ
منتجاته (الطماطم ،التفاح ،إلخ .).فيبدي المزارع رغبته في بيع 1,000
ّ
كلغ من المحصول .فيقوم الوسيط بتفتيش المزرعة ويتمكن من
معرفة مدى إنتاجيتها وتكلفة الوسائل الالزمة إلنتاج  1,000كلغ.

ولما كانت مؤسسات االئتمان األصغر مجرد جهات مالية وسيطة
َ ً
َ
القروض منافع لعمالئها مباشرة،
جلب
وغير معنية بفهم مدى
ِ
ِ
فمن الصعب قياس مساهمة القروض في التخفيف من وطأة
َ َّ
الفقر .ومن ثم ،على الرغم من إطالق االئتمان األصغر مع الكثير من
ّ
ّ
األمل المفرط في أنه سيحل مشكلة الفقر ،فإن العديد من األزمات
ً
وتقييمات األثر العديدة أظهرت الحقا صورة متباينة عن وعد االئتمان

ً
سيحققه المزارع بناء على السعر الذي ينوي عرضه .وفضالً على ذلك،
ً
ً
النقل إلى المشتري ،إضافة
العمليات وتكلفة
سيعرف أيضا تكلفة
ِ
ِ
إلى سعر السوق الذي من المحتمل أن يحصل عليه من المشتري،
ً
وهو ما سيحدد ربحه المتوقع .وقد يعرف أيضا سعر السوق الذي
سيدفعه المستهلك النهائي ،وهو ما سيحدد اإليرادات التي

إن أفضل وسيلة لقياس تأثير االئتمان األصغر التقليدي أو ّ
أي تدخل

يحققها المشتري ،وبفضل تقديرات التكاليف التشغيلية لمتاجر
ُ ْ ُ
التجزئة ،يم ِكنه تقدير الدخل الذي يحققه بائع التجزئة .هذا هو نوع
ُ
ُ َّ ُ
التحليل الذي يقوم به الوسيط .ويفصل تحليل سلسلة القيمة

إنمائي آخر هي إجراء اختبار مراقبة عشوائية .في مثل هذه الدراسة

هذا في تحديد حسابات إنتاج أو بيانات دخل كل فاعل في سلسلة

األصغر بالتخفيف من وطأة الفقر.

ُ ِّ
التقييمية ،التي تتطلب تكلفة عالية إلجرائها ،يجري الـمقيمون
ّ
ُ َ
دراسة استقصائية أسرية على عينة عشوائية من األشخاص الذين
ً
ائتمان أصغر (المجموعة قيد النظر) وعلى عينة
حصلوا سابقا على
ٍ
عشوائية أخرى من األشخاص الذين لم يحصلوا على مثل هذا
ََ
َ
االئتمان األصغر (مجموعة المقارنة) .وبعد ذلك تقارن هذه الدراسة
ُ َ
ُ َ
االستقصائية األساسية بدراسة استقصائية أسرية أخرى تجرى
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وبإجراء عملية حسابية بسيطة ،يعرف الوسيط مقدار الربح الذي

القيمة في الفصل  3من “دليل تصميم التمكين االقتصادي”.

بفضل أداء دور الوسيط ،لن تعرف مؤسسة التمويل األصغر (أو
ً
المؤسسة المالية) ربحها الخاص فحسب ،بل وأيضا الربح الذي يحققه
عمالؤها .ويمكن قياس هذا الربح أو المنفعة المحققة باعتبارها
ً
َ
تأثير التمويل .إضافة إلى ذلك ،بتحسين كفاءة سلسلة القيمة

دليل المتابعة والتقييم

ُ َ ِّ ً
ً
عن طريق أداء دور فعال بصفتها بائعا بالجملة أو مجمعا ،يمكن أن
تتفاوض بشأن األسعار مع األطراف المعنية األخرى في سلسلة
ً
ً
القيمة وتحقق قيمة مضافة لعمالئها قابلة للقياس.

أن تبلغ المداخيل  1,000دوالر أمريكي في ذلك الشهر وكانت نسبة
المشاركة في الربح المتفق عليها بين المستثمر والعميل ،60:40
يتوقع المستثمر تحقيق  600دوالر أمريكي في ذلك الشهر،
ويعلم أن عميله سيحقق  400دوالر أمريكي .ومن أجل تحقيق

وبالمثل ،سيكون لدى مستثمر ما توقعات واضحة لمداخيل
ً
وتكاليف األعمال .وبناء على عقد المشاركة في األرباح المتفق
ٌّ
عليه مع العميل ،يعلم كل من المستثمر والعميل علم اليقين

ُ
األرباح المتوقعة ،سيشارك المستثمر مشاركة نشطة في إدارة
ً
ّ ً
المشروع ،مزودا إياه بالخبرة واألسواق والمعرفة ذات الصلة ،إضافة
ّ
إلى االستثمار المالي الذي قدمه.

مقدار المداخيل التي يحققها ِكال الطرفين .وإذا كان من المتوقع
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الفصل
الثاني

إطار ألداء العمليات
بناء
ٍ

 .1اإلجراءات الداخلية ومتابعة نظام
العمليات

ٌ
ُ ْ َ
 )4هل تجرى مراجعات طارئة لمواطن القوة والضعف؟ وهل هناك
مرونة للتكيف مع الظروف الجديدة؟

ّ
ّ
ال بد من متابعة األداء التشغيلي العام لمؤسسة التمويل األصغر
ُ ْ َ ً
(أو المؤسسة المالية) لضمان بقائها مؤسسة مج ِدية تعمل بطريقة

الهيكل التنظيمي واإلدارة

فعالة وتقدم خدمات عالية الجودة لعمالئها .وبالمثل ،فإن متابعة

ُ
يتمثل دور وحدة المتابعة هنا في التركيز على تأثير الهيكل

العمليات يكون بمثابة نظام للمراقبة وتحقيق التوازن فيما يتعلق
ّ
بالتزامها بمهمتها أو باألهداف المقصودة لمموليها .كما يقيس
ً
أداء أعمال مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ،إضافة
إلى تأثيرها على األعمال واألفراد الذين هم شركاؤها في األعمال

المؤسسي على الخدمات التي تقدمها مؤسسة التمويل األصغر
(أو المؤسسة المالية) والعكس بالعكس .ويجب على موظفي
المتابعة تحديد واقتراح التغييرات ذات الصلة بالهيكل المؤسسي
وإدارة األنشطة المالية إلزالة ّ
أي عوائق تعوق هذه األنشطة.

أو مستفيدون من تمويلها.
التوجيهات المتعلقة بمتابعة الهيكل التنظيمي واإلدارة
ومن أجل أن تكون مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ُ ْ
بجرد إلجراءاتها
مج ِدية وفعالة على المدى البعيد ،ال بد من أن تقوم
ٍ
الداخلية ،وتقييم تلك اإلجراءات خالل مسار أنشطتها والبحث عن
طرائق ووسائل لتحسينها .وتسلط المكونات الفرعية التالية الضوء
على المجاالت التي تحتاج مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية) إلى النظر فيها ومتابعتها خالل تنفيذ أنشطتها لتظل قادرة
على المنافسة وذات صلة برؤيتها المحددة ورسالتها وأهدافها.

ّ
المهمة

 )1هل يسمح الهيكل القانوني بالقيام بمعامالت تمويل إسالمية؟
 )2هل تستخدم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
وسطاء ألنشطتها التمويلية؟
 )3ما آلية مراقبة ومكافأة الوسطاء؟
 )4هل وظائف تقييم التمويل منفصلة عن وظائف الموافقة على
التمويل؟
ٌ
 )5هل يوجد إطار إلدارة المخاطر؟
 )6هل توجد مدونة قواعد سلوك وإطار حوكمة؟

ُ
ُ َ َّ ُ
تحدد رؤية وهدف مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

ُ
ُ
ً
ُ
 )7هل يختار أعضاء مجلس اإلدارة بناء على خبرتهم الفنية؟

بواسطة المبادئ واالعتقادات األساسية التي ينبغي أن تنبثق من
ّ
احتياجات السوق المحلية وتعمل على سدها .كذلك ،ينبغي أن
َ
َ
َ
ّ
َ
تعكس المبادئ االجتماعية واألخالقية التي توجه تنفيذ التمكين

ُ ْ َ ُ
 )8هل تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة على نحو متكرر؟

االقتصادي .ويجب أالّ تحيد مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية) عن رؤيتها وأهدافها.

 )9هل طاقم اإلدارة مؤهل من الناحية الفنية؟
ُ َ ّ
 )10هل هناك خطط وأهداف وموازنات سنوية معدة؟
 )11هل اتخاذ القرار مركزي أو المركزي؟
ٌ
َ
ُ
 )12هل تتاح للمستخدمين الميدانيين درجة من االستقاللية لتحقيق

التوجيهات المتعلقة بمتابعة المهمة
َ
 )1هل المهمة واألهداف واضحة للمستخدمين؟
َ
ُ َّ ُ
 )2هل تنظم دورات لتعريف المستخدمين الجدد بالمهمة واألهداف؟
ُ َ
 )3هل توضع خطط استراتيجية لمتابعة التقدم المحرز في طريق
ّ
تحقيق مهمتها وأهدافها؟
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أهدافهم؟
ُ َ ُ
 )13هل يحكم على الفروع من أدائها ومركزها المالي؟
 )14هل توجد معايير وإجراءات موحدة بين الفروع والوحدات الوظيفية
المماثلة؟
َ
 )15كم عدد المستخدمين لدى مؤسسة التمويل األصغر (أو

دليل المتابعة والتقييم

ً
ُ
المؤسسة المالية) مقارنة بالعدد الذي تحتاج إليه؟
َ
 )16هل يترك عدد كبير من المستخدمين وظائفهم؟
َ
 )17هل يوجد تدريب منتظم للمستخدمين؟
َ
 )18هل تحسنت كفاءة المستخدمين ومعرفتهم نتيجة للتدريب
الذي خضعوا له؟
َ
 )19هل المستخدمون على دراية بآليات أدوات التمويل اإلسالمي؟
َ
 )20هل توجد خطة لتطوير خبرات المستخدمين الفنية؟
 )21هل هناك صيانة دورية لمباني وتجهيزات المكاتب؟
ٌ
ُ
قدرات على إعداد
إدارة مناسبة ذات
معلومات
 )22هل توجد نظم
ٍ
ٍ
ِ
التقارير؟
ُ
َ
ُّ
ستخدم اإلدارة التقارير التي يعدها نظام معلومات اإلدارة
 )23هل ت
ِ
التخاذ القرار؟
ْ ٌ
ّ
احتياطي منتظم لبيانات التمويل والعمالء؟
 )24هل هناك نسخ

إجراءات التمويل

ِّ
معايير التمويل التي تضعها الجهات الممولة أو المانحة لها؟
 )12هل يتناسب سداد العميل مع موسمية نشاطه وتدفقاته
النقدية؟
 )13هل توجد منصات دفع رقمية للصرف والسداد السريع والفعال؟
ْ
 )14هل وضعت مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
توجيهات خاصة بالسداد والسداد المتأخر؟
ُ َ َّ
 )15هل تحول رسوم السداد المتأخر إلى األعمال الخيرية؟
 )16ما الضغوط التي تمارس لتحفيز السداد؟
 )17هل هذه الضغوط أخالقية وموافقة للشريعة؟
ُ َّ
ْ
 )18عند حجز الموجودات ،أين ستخزن ،وكيف سيجري التصرف فيها؟
ِّ
 )19من الذي يقرر إعادة الجدولة إذا لزم األمر؟
ُ ْ َ ُ
 )20في ّ
أي مرحلة تشطب القروض؟
 )21ما الوسائل القانونية المستخدمة لإلجبار على السداد؟
 )22ما الضمانات اإلضافية الالزمة للتمويل؟
 )23هل يتلقى العمالء أي حافز إيجابي للسداد في الوقت المحدد؟

ً
تساعد إجراءات التمويل المحددة تحديدا جيدا على تعزيز كفاءة

 )24ما معدل الشطب المتوقع؟

تقديم الخدمات للعمالء .وهي ذات تأثير على عملية الموافقة على
ُ
التمويل وعلى الوقت الذي تستغرقه تلك الموافقة.

 )25كم مرة في المتوسط يقوم المسؤولون الميدانيون بزيارات
َُ ُ
(أسبوعية ،مرة كل أسبوعين؟ عدد المرات التي يزار فيها عميل
نموذجي خالل مدة التمويل؟)

التوجيهات المتعلقة بمتابعة إجراءات التمويل
ّ
 )1هل إجراءات التمويل مبينة بوضوح في دليل ما؟
 )2هل الدليل متاح للمسؤولين الميدانيين؟

َُ
ُ
 )26كم مرة يزار العمالء المتأخرون في السداد ،في المتوسط؟
 )27هل هناك تقارير يقدمها المسؤولون الميدانيون؟ وما الذي
َ
ُ
يستفاد منها؟

ً
ُ َ َّ ُ
 )3هل يقيم مسؤولو التمويل تبعا لدرايتهم بمعايير التمويل
واألهداف المؤسسية؟
ّ
 )4هل إجراءات التمويل مكيفة مع سياق العمالء المستهدفين؟
ُ ْ َ
 )5هل يجرى تقييم التمويل بطريقة صارمة ،مع حساب التكلفة،
وتوقعات التدفق النقدي ،والتحليل المناسب للمخاطر؟
َ
 )6هل توجد توجيهات وطرائق يلتزمها المستخدمون لتحديد مبالغ
التمويل الممكنة للعمالء وقدرتهم على السداد؟
 )7هل هناك سجالت للوقت الذي تستغرقه الموافقة على كل
تمويل؟

إجراءات االدخار
ّ
تمويل أصغر (أو
إجراءات االدخار عنصر مهم آخر في إدارة مؤسسة
ٍ
مؤسسة مالية) ،ألنها تحدد أنواع عقود التمويل اإلسالمي التي
تستخدمها مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) لخدمات
االدخار ،ودفع أو غياب الرسوم أو العائدات ،وسهولة عمليات اإليداع
والسحب ،وحماية المودعين واستخدام األموال المودعة ألغراض
االستثمار .وينبغي أن تكون مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية) قادرة على االحتفاظ بسيولة كافية لسداد عمليات السحب

ً
 )8هل هناك لجنة مختصة فنيا لتقييم مقترحات التمويل؟

المستقبلية مع تحقيق عائد مناسب على االستثمارات لتغطية

ٌ
رأي فيمن يتلقى التمويل؟
 )9هل لإلدارة

تكاليفها الخاصة بالصناديق والعمليات.

ُ َ
 )10هل يصرف التمويل بطريقة فعالة؟
 )11هل تراعي مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
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التوجيهات المتعلقة بمتابعة إجراءات االدخار
)1

 )2ما مبلغ وعدد إجمالي التمويل المستحق؟ قارن هذه األرقام
باألهداف

هل إجراءات االدخار مبينة بوضوح في دليل؟

والموقع وحالة الدخل والقطاع االقتصادي.

 )2هل الدليل متاح للمسؤولين الميدانيين؟
 )3هل تتوافق سياسة مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية) المتعلقة باالدخار مع لوائح البلد لتعبئة ودائع االدخار
ومتطلبات االحتياطي واللوائح األخرى لحماية المودعين من
التعامل مع المؤسسات المشكوك فيها التي يمكن أن تعرض
أصولهم للخطر؟
 )4هل العمالء على دراية بحقوقهم ويفهمون عقود االدخار أو
االستثمار المستخدمة؟

)3

ّ
ما معدالت نمو العمالء المستفيدين من الخدمات والتمويل
الموزع؟

ْ
ُ
شدت خالل كل سنة ومنذ الشروع
 )4كم عدد حاالت االدخار التي ح ِ
في تعبئة حاالت االدخار ،حسب مبلغ االدخار وعدد حسابات االدخار.
قارن هذه األرقام باألهداف المعلنة للمؤسسة.
 )5ما نسبة االدخار إلى التمويل؟ وحسب الفرع؟
َّ
ّ
 )6ما معدالت نمو االدخار المعبأ؟

ُ َ َّ ُ
ً
 )5هل يعبأ االدخار طوعا أو أن تعبئة االدخار أمر إلزامي ومرتبط

ُ َ
 )7ما النسبة المئوية للعمالء المستهدفين الذين يخدمون في

مباشرة بالتمويل بحيث إنه في كل مرة يحصل فيها العمالء على
َّ
تمويل ،يجب عليهم إيداع مبلغ معين لالدخار؟

المنطقة أو السوق التي تشملها مؤسسة التمويل األصغر (أو

 )6إذا كانت تعبئة االدخار مرتبطة بالتمويل ،فما نسبة االدخار إلى
التمويل التي تطبقها مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية)؟
 )7هل تحفز مجموعات التضامن والمساعدة الذاتية تعبئة االدخار؟
 )8هل مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) قادرة على
الوصول إلى العمالء المحتملين وتحصيل مدخراتهم؟ هل موقع
وساعات عمل مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ّ
يلبيان ما يحتاج إليه ويفضله العمالء؟ هل تطبق مؤسسة

 )8ما المنطقة الجغرافية المشمولة؟ هل تقوم مؤسسة التمويل
األصغر (أو المؤسسة المالية) بزيادة منطقتها الجغرافية؟
َ
 )9عدد حاالت ودائع التمويل أو االدخار التي تعامل معها مستخدمو
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ،والتكاليف
اإلدارية لكل حساب تمويل أو حساب ادخار ،وعدد األيام الذي
يستغرقه متوسطالودائع التمويلية أو االدخارية لمعالجتها.
ً
 )10ما وقت معال ج ة التمويل عموما؟ عدد األيام بين تقديم طلب
ُّ
ُّ
التمويل للعميل و تسلم جميع المستندات الالزمة؛ بين تسلم

التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) أشكالً مبتكرة لتعبئة
االدخار مثل محصلي االدخار عبر األجهزة المحمولة ،الذين يزورون
ً
ً
األسواق يوميا أو أسبوعيا لتعبئة االدخار؟

والموافقة؛ وبين الموافقة والصرف.

سهل وسريع؟

مؤشرات الكفاءة
تؤثر تكلفة العمليات والمعامالت تأثيرا كبيرا على قدرة مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) على الوصول إلى المزيد من
العمالء ،وتحقيق التعادل واألرباح .وال بد لموظفي المتابعة من تتبع
مؤشرات أو عناصر الكفاءة من أجل نقل هذه المعلومات ذات الصلة
إلى اإلدارة.

التوجيهات المتعلقة بمتابعة إجراءات االدخار
)1

المؤسسة المالية)؟

طلب التمويل واس ت كمال التحليل؛ وبين استكمال التحليل

 )9هل إجراءات فتح الحساب بسيطة وفعالة؟ وهل سحب األموال

ً
ُ ّ ْ
ّ
سنة ،مقسمة حسب
ما عدد عمليات التمويل التي مددت كل
ٍ
مبلغ التمويل ،وعدد عمليات التمويل ،وعدد األعمال التجارية
المختلفة وحسب الفرع؟
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 .2متابعة أداء األعمال

ّ
بنكي؟ وإذا كان األمر كذلك ،فأين ومن أي
هل للعميل حساب
نوع؟

متابعة ملف العميل
ّ
ال بد من متاب ع ة وصول مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
ُ
ْ
ْ
ُ ّ
نشئت أو فوضت لخدمتها.
المالية) إلى المجموعة المستهدفة التي أ ِ
َ
َ
ُ
ُ ِّ
مارس األعمال التجارية فقط مع
ربما تقدم المؤسسة التمويل أو ت ِ
ّ
ِّ ْ
العمالء األكثر جاذبية لها من وجهة النظر الربحية .وال بد من متابعة

هل على العميل ديون حاليا؟ كم ولمن؟
ما الضمانات اإلضافية (غير الرسمية) التي يمكن للعميل
تقديمها؟
ً
هل العميل متعلم ماليا؟
هل يحتاج العميل إلى التدريب وبناء القدرات؟

ملف العميل ومحفظة التمويل الخاصة بمؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) لتجنب االنحراف عن أهدافها.

المرحلة  :3مقارنة بين الخصائص األولية لمجموعة العمالء والعمالء
الفعليين في المحفظة

التوجيهات المتعلقة بمتابعة ملف العميل
للسماح بمت ا بعة ملف وحالة العمالء الذين تخدمهم مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ،يجب على المؤسسة صياغة
تعريف واضح للخصائص االجتماعية واالقتصادية لمجموعة العمالء
التي تنوي خدمتها ومقارنتها بالمعلومات األساسية التي تجمعها
من عمالئها في مرحلة طلب التمويل.

عدد العمالء حسب المناطق الجغرافية ،ومستوى الدخل،
والخصائص االجتماعية واالقتصادية ،والجنس
عدد عمليات التمويل المتكررة الممنوحة للعمالء
ٌ
ُ َ َّ ْ
المناطق التي لم تقدم لها خدمات كافية
أنواع األعمال الممولة .القطاع والنشاط.
تركيز محفظة مؤسسات التمويل األصغر (المؤسسة المالية)

المرحلة  :1تحديد الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمجموعات
ُ
ُ ِّ َ ْ
العمالء ا لتي فوضت خدمتها إلى مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية)

أمثلة:
الجنس ،الفئة العمرية ،مستوى التعليم ،عدد أفراد األسرة ،حالة
ْ
الفقر ،القدرة على توفير ثالث وجبات في اليوم ،تمدرس األطفال،
ّ
األسرة ،المرحاض ،مصدر الطاقة المستخدمة ،ملكية
نوع المنزل ،عدد
ِ
األرض والماشية والدواجن ،وسائل النقل ،القدرة على تحمل تكاليف

حسب النشاط والمنطقة الجغرافية ونوع العمالء.

متابعة أداء التمويل
أحد المكونات المهمة هو متابعة أداء التمويل ،الذي يسمح
ّ
لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بالتثبت من تمام
سداد التمويل في الموعد المحدد وبمراجعة آلية تقييم التمويل
ْ
لمؤسسة التمويل األصغر (أو للمؤسسة المالية) ،فضالً على أنظمة
منع وإدارة المخاطر.

الرعاية الصحية ،نوع النشاط ،إلخ.
التوجيهات المتعلقة باإلشراف الميداني المناسب
المرحلة  :2جمع البيانات بواسطة نموذج طلب التمويل

أمثلة:
البيانات األساسية للعميل ،كاالسم ،الهوية ،العنوان ،رقم
ّ
التمويلي ،الجنس ،العمر،
االتصال ،نوع األعمال ،المراجع ،التاريخ
إلخ.
البيانات األساسية ألعمال العميل ،كالموسمية ،مثالً ،والتدفق
النقدي ،وعائد االستثمار.
البيانات االجتماعية واالقتصادية العامة للعميل.
غرض ومبلغ التمويل الالّزم.
مصادر الدخل الحالية للعميل.

َ ِّ ْ
ّ
خطط لمسار جغرافي يمكن المسؤول الميداني من زيارة أكبر
عدد ممكن من العمالء في مدة معينة
ْ
َ ُ
تابعة في غضون
تحقق من تلقي جميع العمالء الجدد زيارة م
ٍ
ْ
أيام من صرف التمويل
ُ ْ
قم بزيارة العمالء في األوقات الحاسمة لمنع التأخر في السداد
(قبل استحقاق السداد بعدة أيام مثالً)
َ
ُ ْ
قم بزيارة العمالء بسرعة بعد تجاوز السداد أجله ،لتقييم
المشكالت وحلها
ْ
عالج استراتيجيات مختلفة لمختلف العمالء المتأخرين في
ِ
ً
السداد استنادا إلى تاريخهم االئتماني ومدى تأخرهم في
سداد دفعاتهم
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ْ
استطلع االتجاهات في المحفظة (كارتفاع نسبة التأخر في
ُ ّ
السداد بين العمالء الممارسين ألنشطة معينة) التي قد تساعد
ّ
استراتيجيات لتقليل التخلف عن السداد
على تحديد
ٍ

التوجيهات المتعلقة بمتابعة تأثير التمويل على الشركاء
والعمالء
	 كيف أثرت مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
على ربحية ومبيعات الشريك أو العميل؟

التوجيهات المتعلقة بمتابعة أداء التمويل
هل استثمر العميل كل التمويل في األعمال؟
هل يمكن للعميل الحصول على نقود كافية لسداد أقساطه؟
هل طلب العميل إعادة الجدولة؟
هل حصل العميل على تمويل من مؤسسات أخرى؟
هل كان العميل يعيش فوق إمكاناته؟
هل العميل مهتم بأنواع أخرى من الخدمات المالية؟

ما آفاق األعمال؟
ما الدروس التي ينبغي استخالصها وأنواع اإلجراءات التصحيحية
الواجب اتخاذها؟
	 كم عدد األشخاص الذين يعملون اآلن في األعمال؟ وما الزيادة
ّ ْ ْ َ
في متوسطمعدل أجورهم؟ بين ِجنسهم.
هل تواصل مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
االستماع و ا لتصدي لالحتياجات المتغيرة ألصحاب المنشآت
الصغرى والصغيرة إلتاحة الحصول على الخدمات المالية واالطالع
على المعلومات والنفاذ إلى األسواق؟

متابعة أداء االدخار
ّ
يسمح هذا المكون لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية) بتقييم معدل تعبئة االدخار وفهم سلوك ادخار عمالئها
ً
ً
ً
فهما أفضل .ويمكن أن تكون تعبئة االدخار مؤشرا مفيدا على القدرة
ً
على السداد ،وذلك بإظهار مدى تحقيق أعمال العمالء أرباحا كافية
ِّ
ّ
تمكنهم من السداد .وسيمكن هذا مؤسسة التمويل األصغر (أو
ً
المؤسسة المالية) أيضا من تحسين فهمها لقدرة عمالئها على
الحصول على مزيد من التمويل.

التوجيهات المتعلقة بمتابعة أداء االدخار
ما نسبة الدخل التي يمكن للعمالء إيداعها كل شهر؟
ّ
ما المبلغ الذي يدخره العميل -إلزامي و تطوعي؟
ما الوتيرة المنتظمة لودائع االدخار؟

متابعة أثر التمويل على الشركاء والعمالء
ِّ
يمكن لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) أن تقيم
ُ
َ
هل أفادت الخدمات المالية عمالءها والمستخدمين وأسرهم .ويركز
التقييم على آثار وتأثيرات الخدمات المالية وينبغي أن يتحقق من
ُّ
مدى تحسن العالقة بين الخدمة والعمالء واألحوال االجتماعية
واالقتصادية لألعمال.

20

دليل المتابعة والتقييم

الفصل
الثالث

أداء تأثير التمكين االقتصادي

 -1عملية االنتقال من التمويل األصغر
التقليدي إلى التمكين االقتصادي
يجب على م ؤ سسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ّ
التقليدية المهتمة بممارسة التمكين االقتصادي أوالً اتخاذ تدابير
لتمتثل لل ش ريعة .ولكن ال ينبغي أن يتوقف األمر عند هذا الحد،
بل ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير لجعلها مؤسسة تمويل أصغر (أو
مؤسسة مالية).

ً
إن التحول من وسيط مالي يقدم قروضا ربوية مستقلة إلى
ّ
شريك تجاري نشط يشارك في سلسلة القيمة ليس باألمر الهين.
إذ يتطلب ذلك عملية تحول تدريجية ينبغي أن تتسق مع رسالة
ّ
المؤسسة .وإذا كانت األدلة والتوجيهات ستساعد على ضمان
االمتثال للشريعة اإلسالمية ،فإن مؤسسة التمويل األصغر (أو
وقت إلجراء دراسات مختلفة على
المؤسسة المالية) ستحتاج إلى
ٍ
ّ
األسواق لتطلع على مخاطر األعمال الكامنة وكيفية التخفيف
ً
ًّ
ُ
قرض أو الدائن اختالفا تاما عن عقلية
منها .وتختلف عقلية الـم ِ

تمكين اقتصادي
مؤسسات
تمكين تقليدية إلى
مؤسسات
الشكل  :2التحول من
ِ
ِ
ٍ
ٍ

1

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ

•

تضطلع بالتمويل التقليدي
ً
(القروض الصغرى خاصة)

2

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺜﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ

•

ّ
تتولى التمويل الموافق

3

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

•

للشريعة اإلسالمية

ِّ
تقوم بالمعامالت التجارية الممكنة
ْ
ّ َ
ًّ
اقتصاديا (مثل المرابحة ،السلم)
وهندسة األعمال

التاجر أو المستثمر في األعمال ،وال بد من أن يستغرق هذا التحول
ً ّ ً
النموذجي وقتا بناء على الخبرة والقدرة المكتسبة في التعامل مع

من أجل تسهيل عملية التحول هذه ،نقترح على مؤسسات التمويل
األصغر (أو المؤسسات المالية) اتخاذ التدابير التالية.

اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺻﻐﺮ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 4
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎر ﺗﺪﺧﻞ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ
ّ
اﻟﻤﻮرد

مؤسسة

تمويل

أصغر

موافقة

للشريعة

اإلسالمية

سلسلة القيمة.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 1

المرحلة  :1التحول من مؤسسة تقليدية إلى

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 2

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 3

ْ
َ ِّ
مهد السبيل لتحل المرابحة محل القرض التقليدي .عندما يلتمس
ُ
ْ
أحد العمالء تمويال ،فاطلب منه تحديد العين التي سيستخدم
ُ
التمويل لشرائها .يمكن للعميل االتصال بمؤسسة التمويل األصغر
(أو المؤسسة المالية) مصحوبا بعرض سعر أولي أو فاتورة أولية
ْ
ّ
تمويل ،توافق
تقييم
تحدد العين وبيانات البائع والسعر .وبعد إجراء
ٍ
ِ

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 5

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 6

التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بعد ذلك ببيع العين للعميل

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
اﻷﺧﺮى
ّ َ
ﻟﻠﺪﻳﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻢ
واﻹﺟﺎرة

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻧﺤﻮ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

بيعا آجالً بمعدل ربح مشابه لمعدالت الفائدة التي سبق فرضها.
ْ
ومع ذلك ،سيحدد العقد بوضوح سعر شراء وسعر بيع العين.
ُ َّ
وبمجرد إتمام المعاملة ،يحدد ثمن البيع في المستقبل؛ وال ينطوي
ّ
ّ
لرسوم إضافية .قد يتعهد العميل بدفع
أي تأخر على دفع العميل
ٍ

مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) على تمويل
المرابحة .وتقوم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ّ
بالدفع المباشر للمورد عند إثبات التسليم لديه .وتقوم مؤسسة
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ّ
الرسوم نتيجة التأخر في السداد ،ولكن يجب تحديد سقف لها بحيث
يكون المبلغ معقوال ال يثقل كاهل العميل .وال بد من التشديد
على أن فرض رسوم التأخير سيكون المالذ األخير ضد العمالء
الذين يتجاهلون سداد مستحقاتهم ،وليس ضد العمالء المعسرين
ً
فعالً .إضافة إلى ذلك ،ينبغي توجيه جميع مبالغ الجزاءات تلك إلى
ْ
المؤسسات الخيرية التي وافق عليها مجلس اإلدارة وأال تستخلصها
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) باعتبارها دخالً.

المرحلة  :2جمع البيانات السوقية

المرحلة  :4تحديد مسار تدخل سلسلة القيمة
ّ
والتفاوض مع المورد
ّ ْ
ّ
ْ
ً
استنادا إلى العين والمورد المحددين ،قد تقرر مؤسسة التمويل
األصغر (أو المؤسسة المالية) أن تكون تاجر جملة يشتري سلعا
ّ
ً
من المورد مقدما ويخزنها في مستودع لضمان توفرها كلما كثر
ْ
الطلب على العين .وبدالً من ذلك ،قد تقرر مؤسسة التمويل األصغر
ّ
ّ
(أو المؤسسة المالية) إبرام عقد مع المورد يمكنها من الحصول
َ ُ
على سعر تفضيلي ،ت ِعد بموجبه بشراء كميات كبيرة خالل فترة
معينة مقابل سعر مخفض ،دون الحاجة إلى مكان للتخزين .وسيعتمد

على الرغم من أنه ال يمكن ،من وجهة نظر المستهلك ،مالحظة

أي قرار بديل يتعين اتخاذه على مخاطر األعمال ،ومخاطر التخزين

أي اختالف إال إعادة جدولة المستحقات ،فإن العملية المحددة

مقابل عدم التوافر ومخاطر الزيادات المتوقعة في األسعار بسبب

في المرحلة  1تضع تدابير من شأنها تخفيف أي ضرر قد ينجم عن

التضخم مقارنة بمخاطر وتكاليف التخزين .وبغض النظر عن البديل الذي

التمويل .ومع ذلك ،من أجل االستفادة الكاملة من العملية الموافقة

تختاره مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ،فإن السعر
ً
المخفض الذي تحصل عليه نتيجة للمفاوضات سيفيد عمالءها إفادة

للشريعة ،ينبغي لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
جمع البيانات السوقية المتعلقة باألصول التي ستشتريها ،ونوع
َ
ّ
المشاركة،
القطاعات التي تشارك فيها ،واألطراف المعنية (الموردين)
ِ
وخصائص األصول وأسعارها .ويتعين أن تكون هذه البيانات السوقية
ً
ٍّ
ً َ َ
بالغة القيمة بحيث ال ينبغي تجاهلها وحفظها حفظا عرضيا في ِملف
لمجرد استيفاء شروط إجرائية .ويتعين تجميع البيانات السوقية في
قاعدة بيانات إلخضاعها لمزيد من التحليل.

ّ
وال بد من اإلشارة إلى أنه ينبغي لمؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) أن تحرص على أن يحقق عميلها أقصى فائدة
ً
ممكنة ،بناء على التفاوض على األسعار ،من حيث الخصومات للعميل.
وينبغي لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) االمتناع
ً
عن رفع هامش الربح الخاص بها إلى أقصى حد .وإضافة إلى ذلك،

المرحلة  :3تحليل البيانات السوقية

ينبغي لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) النظر في
َ
رفع مستوى قدراتها الداخلية بتدريب المستخدمين والتعيينات

يمكن لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ،بتجميعها

االستراتيجية ،ألن ذلك سيساعدها على النمو من عقلية الوساطة
ً
ً
المالية المحدودة لتصبح وكيلً اقتصاديا نشطا.

البيانات السوقية في قاعدة بيانات ،تحديد نوع األصول التي يكثر
عليها طلب عمالئها (الري ،واألسمدة ،والبذور ،إلخ .).وقد يشتري
عمالؤها بعض األصول بشكل متكرر .من ناحية أخرى ،قد يتواصل
ُ ٌّ
ّ
العمالء مع عدد من الموردين ،وقد يبيع كل من هؤالء نفس المنتج
ً
ْ
بسعر مختلف .ويمكن أيضا مراعاة المالحظات التي تصدر عن العمالء
ً
بشأن جودة األصول قيد الشراء .استنادا إلى البيانات التي تتلقاها
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ،فقد تستكشف
العديد من القضايا:

أ.

هل هناك سلعة أو أصول عامة مشتركة يشتريها عمالؤها؟ فقد
يشتري العمالء البذور أو األسمدة بانتظام ،مثالً.

22

مباشرة.

المرحلة  :5تقديم مختلف منتجات التمويل
ّ َ
األخرى الموجهة للديون مثل السلم واإلجارة
بمجرد أن تكتسب مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ُ ّ
ً
الثقة وتطور فهما أفضل لسلسلة القيمة ،قد تستحدث منتجات
ّ َ
ّ
تمويلية أخرى موجهة للديون مثل السلم واإلجارة لسد االحتياجات
األخرى لعمالئها.

المرحلة  :6تقديم منتجات التمويل الموجهة
نحو حقوق الملكية

َ
َ ْ
ْ
ّ
ب .من ِمن الموردين يقدم أقل سعر مقابل نفس العين؟ هل يمكن
ّ
ْ
الحصول على العين من مورد إقليمي أو وطني بسعر أقل؟ قد
ّ ً
تحدد مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) موردا
ْ
محتمالً للعين المحددة المطلوبة.

القيمة ،قد تحقق مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ً
فرصا تجارية باالستثمار في المزارع أو مرافق المعالجة أو خدمات

ج .قد تقوم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ّ
بإجراء تحليل لسلسلة القيمة لتحديد الربح الذي يحققه المورد،

النقل التي من شأنها أن تكمل وتدعم تدفق سلسلة القيمة .ولن
ً
تحقق هذه االستثمارات أرباحا في حد ذاتها فحسب ،بل ستزيد من

أو لتقديره على األقل .وهذا من شأنه أن يساعدها على فهم
ً
ّ
هيكل تكلفة وأرباح المورد واالستعداد للتفاوض معه وفقا لذلك.

نمو القطاع لفائدة مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

بعد اكتساب الخبرة في المعامالت مع مختلف الفاعلين في سلسلة

التي تمول القطاع وعمالءها.

دليل المتابعة والتقييم

 -2قائمة التحقق من االمتثال للشريعة– توجيهات للمراقب الشرعي أو المدقق
الشرعي
ينبغي أن تستوفي كل أداة مالية شروطا معينة للتثبت من امتثال مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) للشريعة اإلسالمية.
ُّ
ويمكن استخدام قوائم التثبت التالية للمساعدة على التحقق من امتثال هذه الشروط للشريعة.
ّ
الجدول  :2قائمة التثبت من امتثال المؤسسات المالية اإلسالمية للشريعة

المرابحة
الرقم

المراقبة

مالحظات

توجيهات عامة

1

2

احصل على قائمة بجميع معامالت المرابحة التي أبرمت المؤسسة عقودا بشأنها خالل
المدة قيد النظر.
اختر عينة من المعامالت واحصل على العقود أو المستندات الداعمة المتعلقة بها
والمبالغ المصروفة من دفاتر الحسابات.

3

قارن عينة العقود بالعقود النموذجية التي اعتمدها المراقب الشرعي.

4

وثق سير المعامالت.

5

ّ
تحقق من أن سير المعامالت الموثق يتسق مع معيار سير معامالت المرابحة.

الضوابط الداخلية

6

7

8

9

10

11

ْ
هل تتحقق المؤسسة من أن ثمن العين وربح المؤسسة ثابتان ومعلومان لكال
الطرفين؟
هل تتحقق المؤسسة من أن محل المعاملة من النوع المشروع؟
هل توجد ضوابط كافية للتحقق من أن كل مرحلة من مراحل معاملة المرابحة
النموذجية تعقبها المرحلة التالية في التسلسل المنصوص عليه؟
ْ
احرص على عدم تعديل شروط العقد إال بموافقة خاصة من المراقب الشرعي.
هل تتحقق المؤسسة من أن محل المرابحة لم يكن في حوزة العميل وقت إبرام عقد
المرابحة؟
ُ ْ
هل توجد ضوابط للتحقق من حيازة المؤسسة أو الوكيل حيازة مادية أو حكمية لمحل
المعاملة قبل عرضه على العميل للبيع؟

12

َ ّ
ُ ْ
تحقق ،في حالة تخلف العميل عن السداد ،من أن أي جزاء تفرضه المؤسسة يجمع في
ُ َ َ َّ
حساب خيري ويتبرع به لمؤسسة خيرية وافق عليها المراقب الشرعي.

13

ً
ّ
تحقق من أن معاملة المرابحة ال يتخذها العميل وسيلة إلعادة الشراء.

القواعد القانونية
14

تحقق من أن السلع المراد تداولها هي سلع حقيقية وليست أدوات ائتمانية.

15

تحقق من أن األصول المتداولة يمكن قياسها وتحديدها بطريقة صحيحة.
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الرقم
16

المراقبة
تحقق من أن محل المعاملة هو في ملكية البائع وقت البيع ،وذلك بفحص تقرير الحيازة
وتقرير التسليم والتحقق المادي وشهادة المؤسسة.

17

َّ
تحقق من أن البيع فوري وغير مقيد.

18

ّ
ُ ّ
تحقق من أن محل البيع معلوم ومعرف للمشتري والبائع بدقة.

السعر والتسليم
19

ّ
ّ
ّ
ّ
تحقق من أن تسليم البضاعة المبيعة للمشتري مؤكد وغير معلق على تحقق أمر.

20

ّ
ّ
ّ
تحقق من أن سعر البضاعة المبيعة محدد وغير متقلب.

عقد الوكالة
ْ
تحقق من تعيين المؤسسة للعميل أو للغير بصفة وكيل .فإذا كان الجواب نعم ،تحقق
21

من وجود عقد وكالة تعين المؤسسة بموجبه العميل أو الغير وكيالً لها لشراء البضاعة
ً
نيابة عنها.

22

ً
ُ ِّ َ
العميل قد عين وكيالً للمؤسسة ،تحقق من أن العميل يشتري البضاعة نيابة عن
إذا كان
ِ
َ
المؤسسة ويحوزها حيازة وكيل المؤسسة.

23

تحقق من أن العميل ال يستخدم أو يستهلك البضاعة التي يحوزها حيازة الوكيل.

المخاطر والملكية

24

ْ
ّ
الـملكية خالل الفترة الممتدة من
تحقق من أن المؤسسة تحتفظ بجميع مخاطر ومنافع ِ
َ
ْ
الوقت الذي يشتري فيه العميل البضاعة بصفته وكيالً إلى أن تنقل المؤسسة ملكية
البضاعة للعميل عند قبوله اإليجاب .وهي فترة تشمل مخاطر حدوث أي ضرر للبضاعة.

التوثيق
ّ
تحقق من أن الفواتير وأوامر التسليم الصادرة عن الموردين هي باسم المؤسسة .فإن
25

لم تكن كذلك ،فتحقق من أن العميل قد قدم إقرارا رسميا بأنه اشترى تلك البضاعة
نيابة عن المؤسسة.

26

27

28

29

30

31

24

ْ
تحقق من أن التاريخ المثبت في الفواتير وأوامر التسليم ليس تاليا لتاريخ إعالن التمويل
المقدم.
ّ
في حالة السلع االستهالكية ،تحقق من عدم وجود تأخر كبير بين إرسال البضائع
وتوقيع اإلعالن.
ً
ُ ِّ
تحقق من أن العميل ،في الحالة التي قد عين فيها وكيالً ،يبلغ المؤسسة كتابة بأنه
اشترى البضاعة ثم يقدم إيجابا بشرائها من المؤسسة.
ُ
ُْ َ ُ
ْ
ّ
تحقق من أن المؤسسة تقبل اإليجاب وأن البيع قد تم بذلك ،بحيث تنقل الملكية
ُ
والمخاطر إلى العميل.
تحقق من أن العقد ينص على الحد األقصى الذي يجوز للعميل أن يستفيد به من
التمويل ،وأن التمويل الذي يستفيد منه العميل هو ضمن ذلك الحد المنصوص عليه.
تحقق من أن العقد موقع ومشهود عليه كما يجب.

مالحظات

دليل المتابعة والتقييم

الرقم

مالحظات

المراقبة

ّ
الجزاء (تعهد يقوم به العميل في حالة التأخر عن السداد)
32

ّ
ُ
استفسر عن العميل المتخلف عن سداد األقساط ،إن و ِجد.

33

احصل على قائمة أولئك العمالء.

34

احصل على قائمة للمؤسسات الخيرية التي وافق عليها المراقب الشرعي.

35

ُ ِّ
ُ َ َّ
تحقق من أن المؤسسة تحول أي جزاء محص ٍل لفائدة المؤسسة الخيرية المعتمدة على
سبيل التبرع.

ّ َ
السلم
المراقبة

الرقم

مالحظات

توجيهات عامة
1
2
3

ّ َ
أحصل على قائمة بجميع معامالت السلم التي أبرمت المؤسسة عقودا بشأنها خالل
المدة قيد النظر.
اختر عينة من المعامالت واحصل على العقود المتعلقة بها.
احصل على العقد النموذجي الذي اعتمده المراقب الشرعي وراجعه وقارن عينة العقود
بالعقد النموذجي.

4

ّ
تحقق من أن جميع المعامالت المبرمة ومحالها مطابقة ألحكام الشريعة.

5

ّ
وثق سير المعامالت الفعلي.

6

ْ
أج ِر اختبارا تفصيليا للتحقق من أن سير المعامالت الفعلي يتسق مع سير المعامالت
َّ
الموثق.

الضوابط الداخلية
7

ّ
تحقق من أن محل المعاملة من النوع المشروع وأن البضاعة المحددة تستوفي
ّ َ
معايير بيع السلم.

8

هل توجد ضوابط كافية للتحقق من سالمة سير المعامالت؟

9

ّ َ
هل توجد ضوابط كافية للتحقق من أن كل مرحلة من مراحل معاملة السلم
النموذجية تعقبها المرحلة التالية؟

10

تحقق من عدم تعديل شروط العقد إال بموافقة خاصة من المراقب الشرعي.

11

تحقق من سالمة توثيق المعامالت.

12

ّ َ
هل نفذت المؤسسة ضوابط للتحقق من أن البضاعة التي تشتريها المؤسسة بالسلم ال
ُ
تباع قبل أن تقبضها؟

13

ّ َ
ُ ّ
تحقق من أن محل عقد السلم ليس شيئا معينا بذاته (كهذه السيارة ،مثالً).

القواعد القانونية
14

تحقق من أن محل المعاملة من النوع المشروع.

25
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المراقبة

الرقم
15

ّ َ
َ
ُ
تحقق من أن الثمن قد دفع كامالً للبائع وقت إنفاذ البيع (أي وقت إبرام عقد السلم).

16

ْ
تحقق من أن البضاعة معلومة للمتعاقدين وتستوفي المعايير المطبقة على البضائع
َّ َ
في بيع السلم.

17

مالحظات

ّ
ً
تحقق من أن البضاعة المعنية ستكون متاحة للتسليم عندما يحل أجلها .وتحقق من أن
ّ َ
ّ
البضاعة محل عقد السلم ليست موسمية ،أو ينبغي أن تكون متوافرة في السوق من
يوم إبرام العقد المتعلق بها حتى موعد تسليمها.

18

ّ َ
تحقق من عدم إبرام عقد بيع السلم على بضائع موجودة في حوزة البائع أو العميل أصالً.

19

َّ َ
تحقق من أن بيع السلم ال يقع على الذهب أو الفضة أو العملة.

20

ّ َ
ّ
تحقق من أن األصول المتداولة في عقد السلم يمكن تحديد نوعيتها وكميتها بدقة.

21

ّ َ
ّ ْ
َ
تحقق من أن السلم ال يقع على بضاعة معينة أو على منتج من منشإ معين.

22

َ ّ ْ
ُ َّ
تحقق من أن موعد ومكان التسليم الدقيقين محددان في العقد.

23

َ ّ ْ
ُ
تحقق من قبض المشتري للمبيع قبضا ماديا أو حكميا عند بيعه لشخص آخر.

24

ً
َ ّ ْ
تحقق من عدم قيام المؤسسة ببيع البضاعة نقدا قبل قبضها من العميل.

25

ّ
ّ
ّ
َ ّ ْ
ْ
تحقق من أن تسليم البضاعة مؤكد وغير معلق على تحقق أمر.

26

27

َ ّ ْ
تحقق من عدم تعديل الثمن وغيره من الشروط ،بعد االتفاق عليها بين المؤسسة
والعميل ،إال بموافقة صريحة من المراقب الشرعي.
ّ
ْ
افحص ووثق أي نوع من أنواع الرهن أو الضمان الذي تحصل عليه المؤسسة من العميل
أو البائع.

القرض الحسن
المراقبة

الرقم
توجيهات عامة

1

2

26

ْ
احصل على قائمة بجميع معامالت القرض الحسن التي أبرمت المؤسسة عقودا بشأنها
خالل المدة قيد النظر.
اختر عينة من المعامالت واحصل على العقود والمستندات الداعمة المتعلقة بها والمبالغ
المصروفة من دفاتر الحسابات.

3

ّ
قارن عينة العقود بالعقود النموذجية التي اعتمدها المراقب الشرعي.

4

ّ
وثق سير المعامالت.

5

ّ
َ ّ ْ
تحقق من أن سير المعامالت الموثق يتسق مع معيار سير معامالت القرض الحسن.

مالحظات

دليل المتابعة والتقييم

المراقبة

الرقم

مالحظات

الضوابط الداخلية

6

َ ّ
هل تتحقق المؤسسة من عدم وجود أي نوع من أنواع الرسوم أو األتعاب التي يتكبدها
العميل؟
ُ
ْ
ُ
ّ
إذا وجدت أي تكاليف تنقل إلى العميل في إدارة القرض الحسن ،هل تجسد تلك الرسوم

7

أو األتعاب التكاليف الحقيقية المتكبدة؟ ال ينبغي أن تكون أي رسوم يتكبدها العميل
أعلى من التكلفة الحقيقية إلدارة القرض.

8

َ ّ
هل تتحقق المؤسسة من أن محل المعاملة من النوع المشروع؟

9

ْ
َ
هل هناك تدابير كافية تضمن أن يكون القرض الحسن المقدم لرفاهية العميل؟

10

َ ّ
تحقق من عدم تعديل شروط العقد إال بموافقة خاصة من المراقب الشرعي؟

11

َ ّ
ُ ْ َ
تحقق ،في حالة تخلف العميل عن السداد ،من أن أي جزاء تفرضه المؤسسة يجمع في
ُ َ َّ ُ
حساب خيري ويتبرع به لمؤسسة خيرية وافق عليها المراقب الشرعي.

12

َ ّ
تحقق من أن العقد موقع ومشهود عليه كما يجب.

ّ ٌ
رسوم بسبب التأخر عن السداد)
الجزاء (تعهد من العميل بدفع
ٍ
13

ُ
استفسر عن العميل المتخلف عن سداد األقساط ،إن وجد.

14

احصل على قائمة أولئك العمالء.

15

احصل على قائمة المؤسسات الخيرية التي اعتمدها المراقب الشرعي.

اإلجارة
المراقبة

الرقم

مالحظات

توجيهات عامة

1

2

احصل على قائمة بجميع معامالت اإلجارة التي أبرمت المؤسسة بشأنها عقودا خالل
ّ
المدة قيد النظر.
اختر عينة من المعامالت واحصل على العقود المتعلقة بها من أجل التحقق من امتثالها
للشريعة.

3

ّ
افحص العقد النموذجي الذي اعتمده المراقب الشرعي وقارن به عينة العقود من أجل
ّ
َ ّ
التحقق من دقتها.

4

ّ
الفعلي.
وثق سير المعامالت

5

ّ
ْ
أج ِر اختبارا تفصيليا للتحقق من أن سير المعامالت الفعلي يتسق مع سير المعامالت
َّ
الموثق.

6

ّ
َ ّ
تحقق من أن المؤسسة قد صنفت اإلجارة تصنيفا صحيحا بحسب الصيغ التي اعتمدها
المراقب الشرعي.

27

التمـكين االقتصـادي للمؤسسات المالية

المراقبة

الرقم
الضوابط الداخلية
7

ّ
َ ّ
ّ
هل تتحقق المؤسسة من أن محل المعاملة مواد مشروعة؟

8

هل توجد ضوابط كافية التحقق من سالمة سير المعامالت؟

9

هل توجد ضوابط كافية للتحقق من أن كل مرحلة من مراحل معامالت اإلجارة النموذجية
تعقبها المرحلة التالية؟

10

َ ّ
تحقق من عدم تعديل شروط العقد إال بموافقة خاصة من المراقب الشرعي.

11

تحقق من سالمة توثيق للمعامالت.

12

َ ّ
تحقق من أن العقود موقع ومشهود عليها كما يجب.

القواعد القانونية
13

َ ّ
ّ
تحقق من أن األصول المؤجرة ليست أو لم تكن مواد قابلة للتلف أو قابلة لالستهالك.

14

تحقق من أن محل العقد قابل للتحقيق من الناحية القانونية.

15

َ ّ
ْ
تحقق من أن عقد اإلجارة ينص على أن المؤجر مسؤول عن اإلصالحات الكبرى وصيانة العين
ً َ ّ
ُ
المؤجرة وأنه يتحمل أي خسارة تتعلق بها .وإذا اعت ِبر التكافل  /التأمين ضروريا ،تحقق من
تحميل المؤجر تكلفته.

16

َ ّ
ّ
تحقق من أن عقد اإلجارة ينص على أن المسؤولية عن الضرر يتحملها من تسبب في الضرر.

17

َ ّ
تحقق من أن مدة اإلجارة مذكورة بوضوح ال لبس فيه في العقد.

18

َ ّ
ْ
التحقق من أن األجرة تبدأ بعد تاريخ العقد وبعد تسليم العين.

19

ُ َ
ُ ْ َ ُ
َ ّ
ّ
تحقق من أن أي عربون يؤخذ في اإلجارة عند إبرام عقدها يعتبر دفعة معجلة من األجرة.
َ ّ
ُ َّ ُ
ً
وتحقق أيضا من األضرار الفعلية وحدها هي التي تعوض بالعربون في حالة التقصير.

20

يجوز أيضا أخذ األجرة معجلة ،شريطة موافقة المراقب الشرعي ،ولكنها ال تقيد في
ْ ُ
ُ َ َّ ْ
حساب دخل المؤسسة ما لم تسلم العين للعميل.
ً
ْ
َّ
أخذ المؤسسة ّ
أي هامش جدية على سبيل الكفالة لقبول اإلجارة .وتحقق أيضا
تحقق من

21

28

ّ
من عدم استقطاع ّ
الفعلي الذي
أي مبلغ من هذا المبلغ غير النفقات المتناسبة مع الضرر
ّ
تكبدته المؤسسة في حالة تقصير العميل.

22

ِّ
ُ
وثق مبلغ هامش الجدية وقارنه بما ذكر في العقد.

23

َّ
تحقق ،في حالة األجرة المتغيرة ،من أن أجرة الفترة األولى محددة بمبلغ معلوم ،ومن أن
ً
ً ُ
َ
مؤشرا منضبطا يعتمد بعد ذلك في تحديد أجرة الفترات المستقبلية.

24

َّ
تحقق ،في حالة التقصير في دفع األجرة أو التأخر في دفعها ،من أن الجزاء المحصل قد
ُّ ً
ُ
َ
دفع تبرعا لمؤسسة خيرية معتمدة.

25

َ ْ
تحقق من إبرام عقد خاص لتمليك العين في نهاية مدة إجارتها.

مالحظات

دليل المتابعة والتقييم

المشاركة المتناقصة

المراقبة

الرقم

مالحظات

توجيهات عامة

1

2

3

ْ
احصل على قائمة بجميع معامالت المشاركة المتناقصة التي أبرمت المؤسسة عقودا
بشأنها خالل المدة قيد النظر.
ْ ّ
اختر عينة من المعامالت واحصل على العقود المتعلقة بها من أجل التحقق من امتثالها
للشريعة.
ْ
ّ
احصل على عقد العينة الذي أعدته المؤسسة واعتمده المراقب الشرعي كما يجب
وافحصه من أجل التحقق من امتثاله للشريعة.

4

َ ّ
تحقق من أن جميع المعامالت المبرمة مطابقة للعقود.

5

ّ
وثق سير المعامالت الفعلي.

6

ّ
ْ
أج ِر اختبارا تفصيليا للتحقق من أن سير المعامالت الفعلي يتسق مع سير المعامالت
َّ
الموثق.

الضوابط الداخلية
7

ّ
َ ّ
ّ
هل تتحقق المؤسسة من أن محل المعاملة مواد مشروعة؟

8

ُ َ َّ ُ
هل تنفذ ضوابط كافية للتحقق من سالمة سير المعامالت؟

9

ُ َّ
هل توجد ضوابط كافية تنفذ من أجل التحقق من أن كل مرحلة من مراحل معاملة المشاركة
ُ
المتناقصة النموذجية تعقبها المرحلة التالية؟

10

هل تتحقق المؤسسة من عدم تعديل شروط العقد إال بموافقة خاصة من المراقب
الشرعي؟

11

هل تتحقق المؤسسة من المشاركة في الخسائر بقدر حصة المساهمة في رأس المال ؟

12

ّ
هل تحققت المؤسسة من سالمة توثيق المعاملة؟

القواعد القانونية

13

َ ّ
تحقق من أن عقد المشاركة المتناقصة ليس مجرد عملية تمويل ،بل هو عقد شراكة
ّ
حقيقي.

14

وثق طبيعة عقد المشاركة المتناقصة.

15

َ ّ
تحقق من أن بيع وشراء حقوق الملكية غير منصوص عليه في عقد المشاركة
ّ
المتناقصة .وأن المشتري يمكنه إعطاء وعد فقط بشراء حقوق الملكية بغض النظر عن
العقد.

16

ً
َ ّ
تحقق من وجود وعد ملزم من أحد الشركاء باقتناء حصص الملكية تدريجيا بالقيمة
ّ
َ
السوقية أو بالثمن المتفق عليه وقت االقتناء أو وقت العقد.

17

َ ّ
تحقق من أن تكلفة التكافل أو التأمين وصيانة المشاركة المتناقصة ال يتحملها شريك
ْ
واحد بل يتحملها الشريكان معا بقدر حصصهما في العين المملوكة.

29

التمـكين االقتصـادي للمؤسسات المالية

الرقم

18

المراقبة

مالحظات

َ ّ
افحص وتحقق من أن المؤسسة ال تطلب أي ضمانة أو كفالة للخسائر التي تكبدتها في
ً
سياق العمل العادي بأي صفة ،ألن هذا سيكون مخالفا لمبادئ المشاركة المتناقصة.
ُ َْ
فالشريك أمين على األموال التي في يده من المشاركة المتناقصة وال يطلب منه
ُ
التعويض إال في حالة احتياله أو سوء تصرفه أو إهماله .ويجوز أخذ ضمان أو كفالة من
كفيل تفاديا ألي خسارة تنجم عن اإلهمال أو سوء التصرف المتعمد.
ثالث
طرف
ٍ
ٍ
ٍ

19

في حالة وجود أكثر من شريك من جانب واحد أو من ِكال الجانبين ،استفسر المؤسسة عن
ُ
ُْ
َ ّ
نه َ
ي أو أل ِغي فيها عقد المشاركة المتناقصة .وفي هذه الحاالت ،تحقق من
وجود حاالت أ ِ
َ َ
باتفاق جميع الشركاء اآلخرين وليس بإرادة أحدهم.
أن ذلك اإلنهاء أو اإللغاء وقع
ِ

المشاركة
المراقبة

الرقم
توجيهات عامة

1

2

3

احصل على قائمة بجميع معامالت المشاركة التي أبرمت المؤسسة عقودا بشأنها خالل
المدة قيد النظر.
ْ ّ
اختر عينة من المعامالت واحصل على العقود المتعلقة بها من أجل التحقق من امتثالها
للشريعة.
ّ
احصل على العقود العينة التي أعدتها المؤسسة واعتمدها المراقب الشرعي كما يجب
وافحصها من أجل التحقق من امتثالها للشريعة.

4

َ ّ
ّ
تحقق من أن جميع العقود تتبع العقد العينة كما اعتمده المراقب الشرعي.

5

ّ
َ ّ
َ
تحقق من أن جميع المعامالت المبرمة ومحالها مطابقة للعقود.

6

وثق سير المعاملة الفعلي.

7

ّ
ْ
أجر اختبارا تفصيليا للتحقق من أن سير المعامالت الفعلي يتسق مع سير المعامالت
َّ
الموثق.

الضوابط الداخلية

8

30

ّ
َ ّ
ّ
هل تتحقق المؤسسة من أن محل المعاملة مواد مشروعة ،وبالخصوص ،ومن أن طبيعة
العمل حالل؟

9

ُ َ َّ
هل توجد ضوابط كافية تنفذ للتحقق من سالمة سير المعامالت؟

10

هل توجد ضوابط كافية تنفذها المؤسسة للتحقق من أن كل مرحلة من مراحل معاملة
ْ
المشاركة النموذجية تعقبها المرحلة التالية؟

11

َ ّ
تحقق من عدم تعديل شروط العقد إال بموافقة خاصة من المراقب الشرعي.

12

َ ّ
تحقق من سالمة توثيق المعاملة.

13

َ ّ
تحقق من عدم تعديل شروط عقد المشاركة إال بموافقة المراقب الشرعي.

مالحظات

دليل المتابعة والتقييم

المراقبة

الرقم

مالحظات

القواعد القانونية
14

ّ
َ ّ
تحقق من أن رأس المال معلوم وحاضر ،كالنقد أو الذهب أو األصول التجارية.

15

َ ّ
دين.
أموال ال وجود لها أو
تحقق من عدم قيام المشاركة على
ٍ
ٍ

16

ً
َ ّ
ِّ
ْ َ ٌ
راجع عقد المشاركة المختار وتحقق من أن رأس المال مستثمر نقدا وأنه ذو طبيعة قيمة.
ُّ
ويجوز أن يتكون رأس المال من بضائع ،شريطة أن يكون قد ات ِفق على قيمة هذه البضائع
ْ
وقت إبرام العقد.

17

18

19

20

َ ّ
تحقق من أن نسبة المشاركة في األرباح متفق عليها بين المؤسسة والعميل وقت إبرام
العقد.
َ ّ
تحقق من أن الربح قابل للقياس الكمي.
ٌ
َ ّ
ُ َ َّ
تحقق من أن نسبة المشاركة في األرباح معلومة (بعبارات واضحة) ولم ينص على أنها أرباح
مقطوعة.
ٍّ
َ ّ
تحقق من أن عقد المشاركة يتضمن بندا ينص على توزيع الخسارة بقدر مساهمة كل من
الشركاء في رأس مال المشاركة.

21

َ ّ
حقق من أن عقد المشاركة ال يحظر على ّ
أي شريك من أن يكون نشيطا في الشركة.
ت

22

َ ّ
راجع العقد وتحقق من عدم قيام أي شريك بتقديم تعويض عن رأس مال الشريك اآلخر.

المضاربة
المراقبة

الرقم

مالحظات

توجيهات عامة
1

2

قائمة بجميع معامالت المضاربة التي أبرمت المؤسسة عقودا بشأنها خالل
احصل على
ٍ
المدة قيد النظر.
ْ
اختر عينة من المعامالت واحصل على العقود المتعلقة بها من أجل التحقق من امتثالها
للشريعة.

3

َ ّ
تحقق من أن جميع العقود مطابقة للعقد النموذجي الذي اعتمده المراقب الشرعي.

4

َ ّ
ّ
تحقق من أن جميع المعامالت المبرمة ومحالها مطابقة للشريعة.

5

ّ
وثق سير المعامالت الفعلي.

6

ّ
ْ
أجر اختبارا تفصيليا للتحقق من أن سير المعامالت الفعلي يتسق مع سير المعامالت
ّ
الموثق.

الضوابط الداخلية
7
8

ّ
َ ّ
ّ
تحقق من أن محل المعاملة مواد مشروعة.
ً
َ ّ
ّ
تحقق من أن المؤسسة قد قيمت الحالة المالية للعميل تقييما مناسبا قبل إبرام
عقد المضاربة.
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المراقبة

الرقم
9

ُ َ َّ
هل توجد ضوابط كافية تنفذ للتحقق من سالمة سير المعامالت؟

10

ُ َّ ُ
هل توجد ضوابط كافية تنفذ من أجل التحقق من أن كل مرحلة من مراحل معاملة المضاربة
ْ
النموذجية تعقبها المرحلة التالية؟

11

َ ّ
تحقق من عدم تعديل شروط العقد إال بموافقة خاصة من المراقب الشرعي.

12

َ ّ
تحقق من سالمة توثيق المعاملة.

13

ْ
هل تحافظ المؤسسة على جدوى وتقييم مناسبين للمشاريع؟

القواعد القانونية
مواصفات رأس المال

14

َ ّ
تحقق من أن عقد المضاربة يستوفي الشروط التالية:
ّ
أن رأسمال المضاربة معلوم.
ُ ِّ
ّ
أن رأس المال سلم للعميل أو لوكيل العميل.
أن نسبة المشاركة في األرباح معلومة لكل من المؤسسة (بصفتها رب المال أو
ً
ّ
ُ ِّ َ
مقدم رأس المال) والعميل (بصفته متعهدا أو مضاربا).

15

المشاركة في األرباح وتوزيعها

16

َ ّ
تحقق من أن المضاربة ال تجعل العميل مسؤوالً عن ضمان دفع رأس المال أو األرباح.

17

18

َ ّ
ُ َ َّ
تحقق من أن نسبة المشاركة في األرباح معلومة (بعبارات واضحة) وأنه لم ينص على أنها
أرباح مقطوعة.
َ ّ
تحقق من قيام المؤسسة ،عند عدم تجديد العقد ،باسترداد رأس المال بالنقد أو بقيمة
ُ ْ
ُّ
ما في حكم النقد حسب ما ات ِفق عليه في العقد.
َ ّ
ْ
استفسر من المؤسسة عن حاالت الخسارة (إن وقعت) .وتحقق ،في حالة الخسارة ،من أن

19

المؤسسة هي التي تتحمل هذه الخسارة وليس العميل ،إال إذا ثبت أن الخسارة كانت
إهمال من العميل ،وفي هذه الحالة يتحمل العميل الخسارة طبقا للعقد.
بسبب
ٍ

20

َ ّ
َ ّ
تحقق من وجود مشاريع خاصة يقوم عليها العقد .وتحقق من أن المؤسسة قد اتخذت
التدابير الالزمة لزيارة المشاريع ومتابعتها بانتظام.
َ ّ
تحقق من أن المؤسسة ال تتفق مع العميل على حسابين لرأس المال يقومان على شرط

21

أن يكون الربح المحقق من المبلغ األول للعميل وأن يكون الربح المحقق من المبلغ اآلخر
للمؤسسة.

22

َ ّ
ُ
تحقق من أن عقد المضاربة ال يشترط أن يكون للعميل ربح فترة مالية ،ويكون للمؤسسة
ربح الفترة األخرى.
ّ
ّ
ّ
تحقق من أن عقد المضاربة ال ينص على تخصيص أي ربح من معاملة معينة للعميل أو

23
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مالحظات

دليل المتابعة والتقييم

الرقم

المراقبة

24

َ ّ
تحقق من أن أي قيود مفروضة على العميل من أجل تحقيق الربح هي قيود مفيدة وال
ُ َ َ َّ
تشكل حجرا على العميل ،ينتج عنه ما يخالف الغرض الذي يتوخى من المضاربة.

25
26

مالحظات

ُ َ َّ َ
ٌّ
َ ّ
تحقق من أن المؤسسة ال تشترط أن يكون لها حق في العمل مع العميل وأن تخول
مشاركته في عمليات المضاربة.
َ ّ
تحقق من أن العميل ال يتصرف في أموال المضاربة باإلقراض أو الهبة أو الصدقة.

أداء التمكين االقتصادي
-3
قياس َ ّ ً
ً
نوعا وكما
ينبغي أن تكون مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ً
مساهما نشطا في سلسلة القيمة للقيام بالتجارة واالستثمار
ً
ً
مع عمالئها .وإذا كان االمتثال ألحكام الشريعة شرطا الزما كما
ً
ذكرنا سابقا ،فإن التعامل مع مخاطر األعمال المختلفة وإدارتها
(كالملكية ،والنقل ،والتسويق ،إلخ) هو قرار تجاري تحتاج إدارة أي

التمويل األصغر التقليدية ،يمكن للمؤسسات التي تعتمد التمكين
االقتصادي قياس التأثير دون الحاجة إلى إجراء اختبار المراقبة
العشوائية .وبفضل قياس الفائدة الفعلية الناتجة عن تدخل التمويل
ً
األصغر (العالج) مقارنة بالبديل (المراقبة) ،تكون مؤسسات التمويل
األصغر (أو المؤسسات المالية) قادرة على قياس تأثير التدخل
بطريقة كمية.

المؤشرات النوعية

مؤسسة تمويل أصغر (مؤسسة مالية) إلى االستعداد التخاذه
وتخصيص الوقت الالزم له كي ترتقي إلى مؤسسة تمويل
أصغر (مؤسسة مالية) كاملة النضج تتمتع بالقدرة على ممارسة
التمكين االقتصادي .ويرمي القسم اآلتي إلى قياس هذا االرتقاء
باستخدام مؤشرات األداء النوعية والكمية.

تجسد المؤشرات النوعية مدى مشاركة مؤسسة التمويل األصغر
(أو المؤسسة المالية) في إدارة األعمال (التجارة واالستثمار)
َّ
مع عمالئها .وتمثل منافع التمويل المقدم .وممارسة التمكين
َ
االقتصادي مسيرة وليست غاية .وترمي مؤسسة التمويل األصغر
(أو المؤسسة المالية) باعتبارها نشاطا اجتماعيا إلى دعم عمالئها

فالمؤشرات النوعية تقيس المدى الذي تكون فيه المؤسسة
ً
ّ
معنية وتساعد على دعم أعمال عمالئها .ونظرا ألنه من المعروف
ْ
ً
جيدا أن نيل التمويل عامل واحد فقط من بين عدة عوامل تحدد
نجاح العميل (وتشمل عوامل النجاح األخرى القدرة على النفاذ إلى
األسواق ،والحصول على التكنولوجيا ،والحصول على المعلومات،
إلخ ،).في حين تقيس المؤشرات النوعية الخدمات غير المالية التي
تقدمها مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية).

واستكماالً للمؤشرات النوعية ،تقيس المؤشرات الكمية تأثير
الخدمات (ومنها الخدمات غير المالية) التي تقدمها مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) .وعلى عكس مؤسسات

من خالل الشراكة مع أعمالهم ،والمشاركة بنشاط في سلسلة
ْ
القيمة إليجاد حلول مربحة للطرفين :لنفسها ولعمالئها .وتتمثل
المرحلة األولى لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
التقليدية المهتمة بممارسة التمكين االقتصادي في االمتثال
ّ
ّ
للشريعة .وتقدم قوائم التحقق الواردة في القسم السابق
التوجيهات التي تحتاجها مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
ً
المالية) لتمتثل للشريعة .وعادة ما يكون أول منتج موافق للشريعة
ُ َ
اإلسالمية يطرح هو المرابحة .فهي أسهل منتج يمكن طرحه
ًّ
ويتطلب حدا أدنى من التغييرات في المنتجات التقليدية الحالية.
وباعتماد هذه التغييرات ،ستكون مؤسسة التمويل األصغر (أو
ً
المؤسسة المالية) أقل تعرضا لخطر إلحاق أي ضرر بعمالئها.

تمكين اقتصادي
مؤسسات
تمكين تقليدية إلى
مؤسسات
الشكل  :3التحول من
ِ
ِ
ٍ
ٍ

1

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ

•

تضطلع بالتمويل التقليدي
ً
(القروض الصغرى خاصة)

2

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺜﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ

•

ّ
تتولى التمويل الموافق
للشريعة اإلسالمية

3

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

•

ِّ
تقوم بالمعامالت التجارية الممكنة
ْ
ّ َ
ًّ
اقتصاديا (مثل المرابحة ،السلم)
وهندسة األعمال
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غير أن مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) التي ال
ً
تزال في مرحلة االمتثال للشريعة -كما أوضحنا سابقا -لن تحقق

االقتصادي ،فإنها تحتاج إلى تقديم خدمات غير مالية مكملة
ٌ
ُ
لالئتمان المقدم .ولتقدير القيمة المقدمة ،تمنح نقاط لتقدير التأثير

كل إمكاناتها المتعلقة بفعل الخير ومساعدة عمالئها .ولكي

كما هو موضح فيما يلي:

تكون مؤسسة تمويل أصغر (مؤسسة مالية) تمارس التمكين

الجدول  :3المؤشرات النوعية لتأثير التمكين االقتصادي للمرابحة

القيمة غير المالية المقدمة لمعالجة مخاطر األعمال

المؤشر

نقاط تأثير التمكين
االقتصادي

ّ
يدفع مباشرة للمورد ويحوز ملكية المنتج
قبل بيعه للعميل (على سبيل المثال ،تتحقق

يخفف من مخاطر إيصاالت الدفع

مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
ْ
ّ
َ َ
المالية) من المورد الحسن النية ومن العين).

يتحقق من وجود البائع والعين.

نقطة واحدة

يقوم بفحص الجودة نيابة عن العميل .تتحقق
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
ْ
المالية) من أن العين تستوفي مواصفات

ْ
ً
يتحقق من جودة العين بناء على احتياجات العميل
ّ
يخفف من مخاطر عدم تنفيذ المورد (للعقد)

نقطة واحدة

الجودة الالزمة.
َ ّ
يتحقق من تحويل العين التي اشتراها
ْ
العميل بتنظيم نقل العين إلى العميل أو
ضمان التسليم في الوقت المناسب.
أفضل

لفهم
يحلل البيانات التعاقدية
ٍ
ً
لسلسلة القيمة وليكون قادرا على اقتراح
ّ
موردين بدالء ومنتجات أفضل ومساعدة
العمالء على اتخاذ قرارات أفضل.
ّ
يبحث عن موردين بدالء أو يتفاوض نيابة عن
ْ
العميل .ويكون السعر الفوري للعين أقل
من السعر الفوري الذي يعرضه العميل وثمن
البيع اإلجمالي أقل من التكاليف اإلجمالية
(ومنها متوسط سعر الفائدة السوقية) إذا
َ ّ ْ
مولتها مؤسس ة تمويل أصغر (مؤسسة
مالية) تقليدية.

ّ
يبحث عن موردين بدالء أو يتفاوض نيابة عن
ْ
العميل .ويكون السعر الفوري للعين أقل من
السعر الفوري الذي يعرضه العميل بنسبة
 % 10على األقل من ثمن البيع اإلجمالي،
وهو أقل بنسبة  % 10على األقل من إجمالي
التكاليف (ومنها متوسط  سعر الفائدة
ْ
السوقية) إذا مولتها مؤ س سة تقليدية
للتمويل األصغر.

34

يتحقق من تحويل العين بأمان ومن حيازة العميل له.
يخفف من مخاطر النقل للعميل.

نقطة واحدة

يعزز شفافية األسعار مع العمالء.
يساعد العمالء على اتخاذ قرارات مستنيرة بفضل البيانات

نقطة واحدة

الماضية المتاحة عن المعامالت السابقة المماثلة.
ّ
يساعد العميل على التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار
َ َّ
أقل ،ومن ثم توفير المال.
على سبيل المثال ،يقدم العميل فاتورة أسمدة قيمتها
ّ
أمريكي .وستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو
 1,000دوالر
المؤسسة المالية) للحصول على سعر أقل (على سبيل المثال
ً
ًّ
ً
خصم  950 - % 5دوالرا أمريكيا) .وإضافة إلى ذلك ،يكون سعر
ًّ
ً
البيع بالمرابحة (بعد ربح  ،% 30أي  1,235دوالرا أمريكيا) أقل من

نقطة واحدة

ّ
أمريكي).
إجمالي التكاليف (بعد فائدة  ،%30أي  1,300دوالر
يساعد العميل على التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار
َ َّ
أقل ،ومن ثم توفير المال.
على سبيل المثال ،يقدم العميل فاتورة أسمدة بقيمة
ّ
أمريكي .ستتفاوض المؤسسة المالية للحصول
 1,000دوالر
ً
على سعر أقل (على سبيل المثال ،خصم  850 - % 15دوالرا
ً
ًّ
أمريكيا) .إضافة إلى ذلك ،فإن سعر البيع بالمرابحة (بعد % 30
ًّ
ً
* ربح  850دوالرا أمريكيا ،أي  1,105دوالرات أمريكية) أقل من
ّ
أمريكي ،أي 1,300
إجمالي التكاليف (بعد  * %30ربح  1,000دوالر
ّ
أمريكي).
دوالر

نقطة واحدة

دليل المتابعة والتقييم

المؤشر
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االقتصادي

يساعد العميل على التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار
َ َّ
أقل ،ومن ثم توفير المال.

ّ
يبحث عن موردين بدالء أو يتفاوض نيابة عن
ْ
العميل .ويكون السعر الفوري للعين أقل من

على سبيل المثال ،يقدم العميل فاتورة أسمدة بقيمة

السعر الفوري الذي يعرضه العميل بنسبة

ّ
أمريكي .ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو
 1,000دوالر

 %20على األقل ،ويكون ثمن البيع اإلجمالي

اإلجمالية (ومنها متوسط  سعر الفائدة
ّ
السوقية) إذا مولتها مؤ س سة تقليدية

المؤسسة المالية) على سعر أقل (على سبيل المثال خصم
ً
ًّ
ً
 750 - % 25دوالرا أمريكيا) .وإضافة إلى ذلك ،فإن سعر البيع
ً
ًّ
ً
بالمرابحة (بعد  * % 30ربح  750دوالرا أمريكيا ،أي  975دوالرا
ًّ
أمريكيا) أقل بنسبة  % 20على األقل من التكاليف اإلجمالية

للتمويل األصغر.

ّ
ّ
أمريكي)
أمريكي ،أي  1,300دوالر
(بعد  * % 30ربح  1,000دوالر

أقل بنسبة  % 20على األقل من التكاليف

نقاط تأثير التمكين

نقطة واحدة

إذا مولتها مؤسسة تمويل أصغر (مؤسسة مالية) تقليدية.
ّ
يبحث عن موردين بدالء أو يتفاوض نيابة عن
العميل .ويكون السعر الفوري للعين أقل
من السعر الفوري الذي يعرضه العميل
بنسبة  % 30على األقل وثمن البيع اإلجمالي
أقل بنسبة  % 30على األقل من التكاليف
اإلجمالية (ومنها متوسط  سعر الفائدة
ّ
السوقية) إذا مولتها مؤ س سة تقليدية
للتمويل األصغر.

ّ
يساعد العميل على التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار
َ َّ
أقل ،ومن ثم توفير المال.
على سبيل المثال ،يقدم العميل فاتورة أسمدة بقيمة
ّ
أمريكي .ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو
 1,000دوالر
المؤسسة المالية) على سعر أقل (على سبيل المثال خصم
ً
ًّ
ً
 650 - % 35دوالرا أمريكيا) .وإضافة إلى ذلك ،فإن سعر البيع
ً
ًّ
ً
بالمرابحة (بعد  * % 30ربح  650دوالرا أمريكيا ،أي  845دوالرا
ًّ
أمريكيا) أقل بنسبة  % 30على األقل من إجمالي التكاليف (بعد

نقطة واحدة

ّ
ّ
أمريكي).
أمريكي ،أي  1,300دوالر
 * % 30ربح  1,000دوالر

إجمالي نقاط التأثير المحتملة للتمكين االقتصادي للمرابحة

 8نقاط

ُ
مؤسسة ترغب في التعامل بالمرابحة تكييف شروط منتجها التمويلي لتمتثل للشريعة .ومع ذلك ،هذا لالستجابة للحد
سيطلب من
ٍ
ً
األدنى من متطلبات الشريعة فقط .ويمكن للمؤسسة أيضا اتخاذ تدابير إضافية إلحداث تأثير لفائدة عمالئها بالتخفيف من مخاطرهم
ومساعدتهم على تحقيق المزيد من المكاسب من المعامالت.
ُ ْ َ
َ
ُ
ولتسجيل نقطة إضافية ،ستتخذ المؤسسة تدابير أقوى للتحقق من أن األموال تستخدم لألعيان التي تشترى .وهكذا ،بدالً من تعيين
ْ
ّ
العميل بصفته وكيالً وصرف النقد له ،ستوفر المؤسسة خدمة الدفع المباشر للمورد .وبالقيام بالدفع المباشر ،سيكون من صالحية
َ ّ
ّ
ْ
ّ
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) التحقق من أن المورد حقيقي وأن العين موجودة ،وذلك بالتحقق من مصداقية المورد.
ّ
موضوع
األصول
ولتسجيل نقطة إضافية ،ستقوم المؤسسة بالتخفيف من مخاطر عدم وفاء المورد بااللتزام بالتحقق من أن جودة
ِ
ِ
المعاملة تفي بالمواصفات الموعودة.

ولتسجيل نقطة إضافية ،ستتحقق المؤسسة من تحويل العين إلى العميل إما عن طريق نقل العين إلى العميل بنفسها أو عن طريق
ْ
تدبير نقل العين إلى العميل .وتظل مسؤولية العين على عاتق المؤسسة إلى ِحين حيازة العميل المادية لها .ويمكن التحقق من ذلك
ً
ّ
ّ
ْ
ْ
ع من العميل .وفي هذه المرحلة ،ستكون لدى المؤسسة مواصفات العين ،وبيانات المورد إضافة
بالحصول على
أمر تسليم العين موق ٍ
ِ
ْ
إلى كمية الطلبية وسعر العين.
ُ َ
ُ َ َّ َ
ّ
ولتسجيل نقطة إضافية ،ال ينبغي أن تؤخذ هذه البيانات لتخزن فقط ،بل يجب على المؤسسة تحليلها وتحديد الموردين االستراتيجيين الذين
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سيجري التفاوض وإبرام عقود تجارية استراتيجية معهم .فعلى

يتكبدها العميل فيما لو كان التمويل من مؤسسة تمويل أصغر

سبيل المثال ،خالل مدة سنة واحدة ،يمكن للمؤسسة التعامل
ْ
ّ
مع عدد من موردي األسمدة .وستعرف حاجة عمالئها السنوية
ّ
ْ
المقدرة من األسمدة ،وسيم ِكنها التباحث مع المورد الذي يعرض
ّ
أقل سعر أو مع موردين آخرين على المستوى اإلقليمي أو الوطني

(مؤسسة مالية) تقليدية (بنسبة فائدة قدرها  ،)%30األمر الذي

بشأن الشراء بالجملة لعمالئها أو إبرام عقد من أجل الحصول على
سعر تفضيلي لهم.

ولتسجيل نقطة إضافية ،ستقوم المؤسسة بالتفاوض أو إيجاد
ّ
ّ
مورد بديل حتى تتمكن من شراء العين من المورد بسعر أقل من
َ َّ
السعر العادي .ومن ثم ،إذا كان السعر الفوري لألسمدة هو

ّ
أمريكي.
سيكلف العميل  1,300دوالر

لتسجيل نقطة إضافية ،ستتفاوض المؤسسة للحصول على
خصومات ال تقل عن  .% 20فإذا كان السعر الفوري لألسمدة هو
ّ
ّ
أمريكي ،ستتفاوض المؤسسة للشراء من المورد
 1,000دوالر
بسعر أدنى بنسبة  %20إلى  % 30من السعر العادي .ومن ثم،
ًّ
ً
إذا كانت المؤسسة قادرة على الشراء بسعر  750دوالرا أمريكيا
ً
ْ
(أي بسعر مخفض بنسبة  ،)% 25فستبيع العين بسعر  975دوالرا
ًّ
أمريكيا (بنسبة ربح قدرها  .)% 30وهذا السعر أقل بنسبة % 20

ّ
أمريكي ،فستكون المؤسسة قادرة على شرائها
 1,000دوالر
ًّ
ً
بسعر  950دوالرا أمريكيا (أي بسعر مخفض بنسبة  ،)% 5وستبيع
ًّ
ً
ْ َ
العين بسعر  1,235دوالرا أمريكيا (بنسبة ربح قدرها  .)% 30هذا ،على

(بنسبة فائدة قدرها  )% 30األمر الذي سيكلف العميل  1,300دوالر

عكس التكلفة اإلجمالية التي يتكبدها العميل لو كان التمويل

ّ
أمريكي.

على األقل من التكلفة اإلجمالية التي يتكبدها العميل فيما لو
كان التمويل من مؤسسة تمويل أصغر (مؤسسة مالية) تقليدية

من مؤسسة تمويل أصغر (مؤسسة مالية) تقليدية (بمعدل فائدة
ّ
أمريكي.
قدرها  ،)% 30األمر الذي سيكلف العميل  1,300دوالر

ولتسجيل نقطة إضافية ،ستقوم المؤسسة بالتفاوض أو إيجاد
ّ
مورد بديل حتى تتمكن من شراء العين بخصومات ال تقل عن  .% 10فإذا

لتسجيل نقطة إضافية ،ستتفاوض المؤسسة للحصول على
خصومات ال تقل عن  .% 30فإذا كان السعر الفوري لألسمدة هو
ّ
ّ
أمريكي ،ستتفاوض المؤسسة للشراء من المورد
 1,000دوالر
َ
َّ
بسعر أدنى بنسبة  % 30من السعر العادي .ومن ثم ،إذا كانت
ًّ
ً
المؤسسة قادرة على الشراء بسعر  650دوالرا أمريكيا (أي بسعر
ًّ
ً
ْ
مخفض بنسبة  ،)% 35فستبيع العين بسعر  845دوالرا أمريكيا

ّ
أمريكي ،ستتفاوض
كان السعر الفوري لألسمدة هو  1,000دوالر
ّ
المؤسسة على الشراء من المورد بسعر أدنى بنسبة  % 10على
َ َّ
األقل من السعر العادي .ومن ثم ،إذا كانت المؤسسة قادرة على
ًّ
ً
الشراء بسعر  850دوالرا أمريكيا (أي بسعر مخفض بنسبة ،)% 15
ّ
ْ
فستبيع العين بسعر  1,105دوالرات أمريكية (بنسبة ربح قدرها ،)% 30

من مؤسسة تمويل أصغر (مؤسسة مالية) تقليدية (بنسبة فائدة

وهذا السعر أقل بنسبة  % 10على األقل من التكلفة اإلجمالية التي

ّ
أمريكي.
قدرها  ،)% 30األمر الذي سيكلف العميل  1,300دوالر

(بنسبة ربح قدرها  .)% 30وهذا السعر أقل بنسبة  % 30على األقل
من التكلفة اإلجمالية التي يتكبدها العميل فيما لو كان التمويل

ّ َ
الجدول  :4المؤشرات النوعية لتأثير التمكين االقتصادي للسلم
نقاط تأثير
المؤشر
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التمكين
االقتصادي

َ
يقوم بفحص الجودة ويساعد العميل
بواسطة بناء القدرات على االستجابة
لمواصفات الجودة التي يطلبها المشتري.
ّ
ِّ
بمشتر
يسوق المنتج عن طريق ربط الصلة
ٍ
َ
منصة مشترين.
أو
ِ
يساعد في التعبئة والتغليف لضمان
الجودة العالية للمنتج.
ْ
ّ
يتثبت من أن العين المبيعة من العميل
ّ
تحول بواسطة تنظيم نقل المحصول
للمشتري.
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ْ
ً
يضمن جودة العين بناء على احتياجات المشتري أو السوق.
يخفف من عدم وفاء العميل بااللتزام
ّ
ْ
يمكن من النفاذ إلى األسواق حيث يمكن لمؤسسة التمويل
األصغر (أو المؤسسة المالية) بيع المنتجات من أجل الربح.
يدعم تعليب المنتج قصد تسويقه.

ً
ْ
يضمن تحويال آمنا للعين حتى تكون بحوزة المشتري.
يخفف من مخاطر النقل للعميل.

نقطة واحدة

نقطة واحدة

نقطة واحدة

نقطة واحدة

دليل المتابعة والتقييم

نقاط تأثير
المؤشر

القيمة غير المالية المقدمة لمعالجة مخاطر األعمال

التمكين
االقتصادي

ّ
يسوق المحصول أو يجد مشتريا بديالً
للعميل عن طريق التفاوض مع المشتري
بحيث يحصل العمالء على سعر أعلى
لمنتجهم .سعر بيع المنتج أعلى من ثمن
البيع المتوقع الذي يمكن للعمالء الحصول
ً
عليه لو باعوه بأنفسهم .إضافة إلى
ذلك ،يكسب العمالء أكثر مما لو كانوا
سيقترضون من مؤسسة تمويل أصغر
(مؤسسة مالية) تقليدية.

يساعد العمالء في التفاوض مع المشتري للحصول على سعر
َ َّ
أعلى ،ومن ثم كسب المزيد من المال.
َ َ َ
على سبيل المثال ،يبيع العمالء الطماطم بيع سل ٍم بمبلغ 1,000
َ
ّ
أمريكي .كان سعر الطماطم وقت التسليم  1,300دوالر
دوالر
ّ
أمريكي .ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
ّ
ّ
إضافي).
أمريكي
المالية) للحصول على سعر أعلى ( 100دوالر
وتشارك مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بنسبة
 % 50من المبلغ المتفاوض عليه مع العمالء في شكل عالوة
ّ َ
ًّ
ً
ً
قدرها  50دوالرا أمريكيا إضافيا ،تمثل  % 5من سعر السلم
ّ
أمريكي من مؤسسة
للطماطم .إذا اقترض العمالء  1,000دوالر
تمويل أصغر (مؤسسة مالية) تقليدية بفائدة  ،% 30فإن التكلفة
ًّ
ً
ّ
أمريكي ،وهو ما يزيد بمقدار  50دوالرا أمريكيا
ستكون  300دوالر
ًّ
ً
ّ
عن تكلفة التمويل بالسلم البالغة  250دوالرا أمريكيا أو  % 5من
ّ َ
سعر السلم.

للعمالء عن طريق التفاوض مع المشتري

يساعد العمالء في التفاوض مع المشتري للحصول على أسعار
ّ
أعلى ومن ثم كسب المزيد من المال.
ّ َ
على سبيل المثال ،يبيع العمالء الطماطم باستخدام السلم
َ
ّ
أمريكي .كان سعر الطماطم وقت التسليم
بمبلغ  1,000دوالر

بحيث يكسب العمالء عالوة ال تقل عن % 10
ّ َ
من سعر السلم .سعر بيع المنتج أعلى من

ّ
أمريكي .ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو
 1,300دوالر
ّ
ّ
المؤسسة المالية) على سعر أعلى ( 300دوالر أمريكي إضافي).

ثمن البيع المتوقع الذي يمكن للعمالء

تشارك مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بنسبة % 50

الحصول عليه لو باعوا المنتج بأنفسهم.

من المبلغ المتفاوض عليه مع العمالء في شكل عالوة قدرها
ًّ
ً
ً
 150دوالرا أمريكيا إضافيا ،تمثل  % 15من سعر السلم للطماطم.
ّ
أمريكي من مؤسسة تمويل أصغر
إذا اقترض العميل  1,000دوالر

تمويل أصغر (مؤسسة مالية) تقليدية.

(مؤسسة مالية) تقليدية بفائدة  ،% 30فإن التكلفة ستكون
ًّ
ً
ّ
أمريكي ،أي  150دوالرا أمريكيا أكثر من تكلفة التمويل
 300دوالر
ّ َ
ًّ
ً
ّ
بالسلم البالغة  150دوالرا أمريكيا أو  % 15من سعر السلم.

ّ
يسوق المحصول أو يجد مشتريا بديال

يكسب العمالء ما ال يقل عن  % 10أكثر
مما لو كانوا سيقترضون من مؤسسة

للعمالء عن طريق التفاوض مع المشتري

يساعد العمالء في التفاوض مع المشتري للحصول على أسعار
ّ
أعلى ،ومن ثم كسب المزيد من المال.
ّ َ
على سبيل المثال ،يبيع العمالء الطماطم باستخدام السلم بمبلغ
ّ
أمريكي .كان سعر الطماطم وقت التسليم 1,500
 1,000دوالر

بحيث يكسب العمالء عالوة ال تقل عن % 20
َّ َ
من سعر السلم .سعر بيع المنتج أعلى من

ّ
أمريكي .ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
دوالر
ّ
ّ
المالية) للحصول على سعر أعلى ( 500دوالر أمريكي إضافي).

ثمن البيع المتوقع الذي يمكن للعمالء

تشارك مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بنسبة % 50

الحصول عليه لو باعوا المنتج بأنفسهم.

من المبلغ المتفاوض عليه مع العمالء في شكل عالوة قدرها
َّ َ
ًّ
ً
ً
 250دوالرا أمريكيا إضافيا ،تمثل  % 25من سعر السلم للطماطم.
ّ
أمريكي من مؤسسة تمويل أصغر
إذا اقترض العمالء  1,000دوالر

تمويل أصغر (مؤسسة مالية) تقليدية.

(مؤسسة مالية) تقليدية بفائدة  ،%30فإن التكلفة ستكون 300
ًّ
ً
ّ
أمريكي ،وهو ما يزيد بمقدار  250دوالرا أمريكيا عن تكلفة
دوالر
ّ َ
ًّ
ً
ّ
التمويل بالسلم البالغة  50دوالرا أمريكيا أو  % 25من سعر السلم.

ّ
يسوق المحصول أو يجد مشتريا بديال

يكسب العمالء ما ال يقل عن  % 20أكثر
مما لو كانوا سيقترضون من مؤسسة

نقطة واحدة

نقطة واحدة

نقطة واحدة
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ّ
يسوق المحصول أو يجد مشتريا بديال
للعميل عن طريق التفاوض مع المشتري
بحيث يكسب العميل عالوة ال تقل عن % 30
ّ َ
من سعر السلم .سعر بيع المنتج أعلى
من ثمن البيع المتوقع الذي يمكن للعميل
الحصول عليه عند بيعه بنفسه .يكسب
العميل ما ال يقل عن  %30أكثر مما لو كان
سيقترض من مؤسسة تقليدية للتمويل
األصغر.

يساعد العميل في التفاوض مع المشتري للحصول على أسعار
ّ
أعلى ،ومن ثم كسب المزيد من المال.
َ َ
على سبيل المثال ،يبيع العميل الطماطم بيع سلم بمبلغ 1,000
ّ
أمريكي .كان سعر الطماطم وقت التسليم  1,300دوالر
دوالر
ّ
أمريكي .ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
ّ
ّ
إضافي) .تشارك
أمريكي
المالية) من أجل سعر أعلى ( 700دوالر
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بنسبة  % 50من
ً
المبلغ المتفاوض عليه مع العميل في شكل عالوة  350دوالرا
ً
ًّ
أمريكيا إضافيا ،تمثل  % 35من سعر السلم للطماطم .إذا اقترض
ّ
أمريكي من مؤسسة تمويل أصغر (مؤسسة
العميل  1,000دوالر

نقطة واحدة

ّ
أمريكي،
مالية) تقليدية بفائدة  ،% 30فستكون التكلفة  300دوالر
ّ َ
ً
ًّ
ً
أي  350دوالرا أمريكيا إضافيا أو  %35من سعر السلم ألن العميل
ًّ
ً
ً
يكسب بالفعل  50دوالرا أمريكيا إضافيا من خالل الحصول على
ّ َ
تمويل بالسلم.
ٍ

ّ َ
إجمالي نقاط التأثير المحتملة للتمكين االقتصادي للسلم

إلى جانب المرابحة ،قد ترغب مؤسسة تمويل أصغر (مؤسسة
ّ َ
مالية) في تقديم السلم ،وال سيما إذا كان كثير من عمالئها
ّ َ
يعملون في أنشطة متعلقة بالزراعة ،حيث يساعد السلم في
ّ
التخفيف من تقلب األسعار على العميل ويؤمن قدرته على بيع
ّ
المنتج .وتتأكد مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
من االمتثال لجميع متطلبات الشريعة .يقوم العميل بالشراء اآلجل
ُ َ َّ ُ
مقابل المحصول الذي سيسلم بعد فترة متفق عليها .ومن أجل
ّ
تحقيق الربح ،تعين مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ُّ
وببيع المنتج
مشتر للبضائع المتوقع تسلمها.
العميل وكيالً إليجاد
ِ
ِ
ٍ
ً
مقدما ،ستكون مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
قد ساعدت العميل على التخفيف من مخاطر تقلب األسعار.
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المؤسسة المالية) في التعليب لضمان توفر المنتج على جودة
عالية ،مما سيساعد على حصوله على سعر أعلى والنفاذ إلى
أسواق أفضل.

لتسجيل نقطة إضافية ،ستضمن مؤسسة التمويل األصغر (أو
ْ
المؤسسة المالية) تحويل العين إلى المشتري إما عن طريق
ْ
ْ
نقل العين إلى العميل بنفسها أو عن طريق تدبير نقل العين إليه.
ْ
وعند قبول المحصول ،تظل مسؤولية العين على عاتق مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) إلى أن يحصل العميل عليها
بالفعل .ويمكن التحقق من ذلك عن طريق الحصول على أمر تسليم
ً
ْ
العين موقعا من المشتري.

لتسجيل نقطة إضافية ،فإن مؤسسة التمويل األصغر (أو

لتسجيل نقطة إضافية ،ستساعد مؤسسة التمويل األصغر (أو

المؤسسة المالية) ستخفف من مخاطر عدم الوفاء بااللتزام عن

المؤسسة المالية) العمالء على التفاوض مع المشتري للحصول
َ ّ
على أسعار أعلى ،ومن ثم ،كسب المزيد من المال .سيكون

الموعودة للمشتري أو المتوقعة لديه .ويمكن تحقيق ذلك بتوفير

سعر بيع المنتج أعلى من ثمن البيع المتوقع الذي كان سيحصل
ً
عليه العمالء لو كانوا باعوا المنتج بأنفسهم .وإضافة إلى ذلك،

طريق ضمان استيفاء جودة المنتج موضوع المعاملة المواصفات

بناء للقدرات.
أو تنظيم
ٍ

يكسب العمالء أكثر مما لو كانوا اقترضوا من مؤسسة تمويل
لتسجيل نقطة إضافية ،تساعد مؤسسة التمويل األصغر (أو
َ
مشتر أو ربط ِصلتهم
المؤسسة المالية) العمالء على العثور على
ٍ

أصغر (مؤسسة مالية) تقليدية .على سبيل المثال ،إذا قام العميل
َ َ
َ
ّ
أمريكي ،تتوقع
ببيع الطماطم بيع سل ٍم بقيمة  1,000دوالر

مشتر .وهكذا ،ستكون مؤسسة
بمنصة التجارة اإللكترونية إليجاد
ٍ

مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بيع الطماطم في

التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) قد ساعدت العمالء على
النفاذ إلى األسواق.

ّ
أمريكي على أساس
المستقبل بسعر تقديري يبلغ  1,300دوالر
معدل ربح قدره  .% 30ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) مع المشتري للحصول على سعر أعلى (على

لتسجيل نقطة إضافية ،ستساعد مؤسسة التمويل األصغر (أو
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ّ
ّ
إضافي) .ومن منطلق المشاركة
أمريكي
سبيل المثال  100دوالر

دليل المتابعة والتقييم

في األرباح ،تشارك مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

ّ
عالوة من قيمة التمويل بالسلم) .على سبيل المثال ،إذا قام العميل
َ َ َ
ّ
أمريكي ،تتوقع مؤسسة
ببيع الطماطم بيع سل ٍم بقيمة  1,000دوالر

بنسبة  % 50من الزيادة المتفاوض عليها مع العميل في شكل
ّ َ
ًّ
ً
ً
عالوة قدرها  50دوالرا أمريكيا إضافيا ،تمثل  % 5من سعر السلم

التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بيع الطماطم في المستقبل

ّ
أمريكي من مؤسسة
للطماطم .ولو كان العميل اقترض  1,000دوالر

ّ
أمريكي على أساس معدل ربح قدره
بسعر تقديري يبلغ  1,300دوالر

تمويل أصغر (مؤسسة مالية) تقليدية بفائدة  ،% 30فإن التكلفة
ًّ
ً
ّ
أمريكي ،وهو ما يزيد بمقدار  50دوالرا أمريكيا
ستكون  300دوالر
ًّ
ً
ّ
عن تكلفة التمويل بالسلم البالغة  250دوالرا أمريكيا أو  % 5من
ّ َ
سعر السلم.

 .% 30ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

لتسجيل نقطة إضافية ،ستساعد مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) العمالء على التفاوض مع المشتري للحصول
َ ّ
على أسعار أعلى ،ومن ثم ،كسب المزيد من المال (على األقل % 10
ً
ّ
عالوة من قيمة التمويل بالسلم) .إضافة إلى ذلك ،يكسب العميل
ما ال يقل عن  % 10أكثر مما لو اقترض من مؤسسة تمويل أصغر
َ
(مؤسسة مالية) تقليدية .فإذا قام العميل ،مثالً ،ببيع الطماطم بيع
َ َ
ّ
أمريكي ،تتوقع مؤسسة التمويل األصغر
سل ٍم بقيمة  1,000دوالر
(أو المؤسسة المالية) بيع الطماطم في المستقبل بسعر تقديري
ّ
أمريكي وبربح نسبته  .% 30ستتفاوض مؤسسة
مبلغه  1,300دوالر
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) مع المشتري للحصول على
ّ
ّ
إضافي) .في إطار
أمريكي
سعر أعلى (على سبيل المثال  300دوالر
روح المشاركة في األرباح ،تشارك مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) بنسبة  % 50من الزيادة المتفاوض عليها مع
ًّ
ً
ً
العمالء في شكل عالوة قدرها  150دوالرا أمريكيا إضافيا ،تمثل % 15
َّ َ
من سعر السلم للطماطم .ولو كان العمالء اقترضوا  1,000دوالر
ّ
أمريكي من مؤسسة تمويل أصغر (مؤسسة مالية) تقليدية بفائدة
ًّ
ً
ّ
أمريكي ،أي  150دوالرا أمريكيا أكثر
 ،% 30لكانت التكلفة  300دوالر
ًّ
ً
ّ
من تكلفة التمويل بالسلم البالغة  150دوالرا أمريكيا أو  %15من
ّ َ
سعر السلم.

مع المشتري للحصول على سعر أعلى (على سبيل المثال 500
ّ
ّ
إضافي) .في إطار روح المشاركة في األرباح ،تشارك
أمريكي
دوالر
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بنسبة  % 50من
الزيادة المتفاوض عليها مع العمالء في شكل عالوة قدرها 250
ًّ
ً
ً
دوالرا أمريكيا إضافيا ،تمثل  % 25من سعر السلم للطماطم .ولو
ّ
أمريكي من مؤسسة تمويل أصغر
كان العميل اقترض  1,000دوالر
(مؤسسة مالية) تقليدية بفائدة  ،% 30لكانت التكلفة  300دوالر
ًّ
ً
ّ
أمريكي ،وهو ما يزيد بمقدار  250دوالرا أمريكيا عن تكلفة التمويل
ّ َ
ًّ
ً
ّ
بالسلم البالغة  50دوالرا أمريكيا أو  % 25من سعر السلم.

لتسجيل نقطة إضافية ،ستساعد مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) العميل على التفاوض مع المشتري للحصول
َ َّ
على أسعار أعلى ،ومن ثم كسب المزيد من المال ( % 30على
ّ
األقل عالوة من قيمة التمويل بالسلم) .على سبيل المثال ،إذا قام
َ َ َ
ّ
أمريكي ،تتوقع
العميل ببيع الطماطم بيع سل ٍم بقيمة  1,000دوالر
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بيع الطماطم في
ّ
أمريكي على أساس
المستقبل بسعر تقديري يبلغ  1,300دوالر
معدل ربح قدره  .% 30ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) مع المشتري للحصول على سعر أعلى (على
ّ
ّ
إضافي) .في إطار روح المشاركة في
أمريكي
سبيل المثال  700دوالر
األرباح ،تشارك مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بنسبة
 % 50من الزيادة التفاوضية مع العميل في شكل عالوة قدرها 350
ًّ
ً
ً
دوالرا أمريكيا إضافيا ،تمثل  % 35من سعر السلم للطماطم .ولو

لتسجيل نقطة إضافية ،ستساعد مؤسسة التمويل األصغر (أو

ّ
أمريكي من مؤسسة تمويل أصغر
كان العميل اقترض  1,000دوالر

المؤسسة المالية) العمالء على التفاوض مع المشتري للحصول
َ َّ
على أسعار أعلى ،ومن ثم كسب المزيد من المال (على األقل % 20

(مؤسسة مالية) تقليدية بفائدة  ،%30فإن التكلفة ستكون 300
ّ َ
ًّ
ً
ّ
أمريكي ،أي  350دوالرا أمريكيا أكثر أو  %35من سعر السلم.
دوالر

الجدول  :5المؤشرات النوعية لتأثير التمكين االقتصادي للقرض الحسن

المؤشر
َ
ِّ ُ
يقدم القرض الحسن بالتكلفة الحقيقية
ْ
لمنح القرض ،والتي تقل عن سعر الفائدة
السوقي للتمويل.
َ
ّ ُ
يقدم القرض الحسن بالتكلفة الحقيقية
ْ
لمنح القرض ،والتي تقل بنسبة  %20على
األقل عن سعر الفائدة السوقي للتمويل.
َ
ّ ُ
يقدم القرض الحسن بالتكلفة الحقيقية
ْ
لمنح القرض ،والتي تقل بنسبة  %50على
األقل عن سعر الفائدة السوقي للتمويل.

القيمة غير المالية المقدمة لمعالجة مخاطر األعمال

تكلفة تمويل منخفضة .وهكذا ،إذا كان سعر الفائدة السوقي ،% 30
ينبغي أن تكون رسوم الخدمة أقل من .%30
تكلفة تمويل منخفضة .وهكذا ،إذا كان سعر الفائدة السوقي ،% 30
ينبغي أن تكون رسوم الخدمة  %24أو أقل.
تكلفة تمويل منخفضة .وهكذا ،إذا كان سعر الفائدة السوقي ،% 30
ينبغي أن تكون رسوم الخدمة  %15أو أقل.

نقاط تأثير
التمكين
االقتصادي
نقطة واحدة

نقطة واحدة

نقطة واحدة
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التمـكين االقتصـادي للمؤسسات المالية

المؤشر

القيمة غير المالية المقدمة لمعالجة مخاطر األعمال

َ
ّ ُ
يقدم القرض الحسن بالتكلفة الحقيقية
ْ
لمنح القرض ،والتي تقل بنسبة  % 80على

√تكلفة تمويل منخفضة .وهكذا ،إذا كان سعر الفائدة السوقي 30

األقل عن سعر الفائدة السوقي للتمويل.
َ
ّ ُ
يقدم القرض الحسن بدون تكلفة القرض.
ُ
بناء
يقدم الدعم غير التمويلي في شكل
ٍ
للقدرات.
ّ ُ
يقدم الدعم غير التمويلي في شكل
النفاذ إلى األسواق.
َ
ّ
َ
يعفي العميل الفقير من رد القرض الحسن

 ،%ينبغي أن تكون رسوم الخدمة  %6أو أقل.

نقاط تأثير
التمكين
االقتصادي
نقطة واحدة

تكلفة تمويل صفرية.

نقطة واحدة

ً
بناء القدرات للعمالء إضافة إلى تكلفة التمويل الصفرية.

نقطة واحدة

توفير دعم النفاذ إلى األسواق.

نقطة واحدة

حماية العميل الفقير من أعباء الديون.

نقطة واحدة

إذا واجه صعوبة في سداد القرض .قد
تكون لدى مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) وسائل بديلة للحصول
على ضمانات أو أموال الزكاة.
إجمالي نقاط التأثير المحتملة للتمكين االقتصادي للقرض الحسن

يرمي القرض الحسن إلى تقديم قروض منخفضة التكلفة أو دون
تكلفة للعمالء ،وال سيما الفقراء والمحتاجين .وعلى الرغم من أن
ً
ُ
ْ
قروض بال فوائد ،فإنه يسمح
هذه الصيغة غالبا ما تعرف باسم
ٍ
لمؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) بفرض مبلغ
ْ
ُ
يصل إلى التكلفة الحقيقية لعملية منح القروض .وتشمل رسوم
ْ
َ
الخدمة جميع أشكال النفقات المتكبدة لمنح القرض الحسن .ومن
َّ
ثم ،فإن مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) التي
ْ
تفتقر إلى الكفاءة قد تفرض تكاليف لمنح القرض قد تكون أعلى
من أسعار الفائدة السوقية التي تفرضها مؤسسات التمويل األصغر
َ َّ
التقليدية .ومن ثم ،على الرغم من أن مؤسسة التمويل األصغر (أو
ً
المؤسسة المالية) ستكون ممتثلة من الناحية الفنية للشريعة ،إال
أنها قد تضطر إلى فرض رسوم أكثر من مؤسسة التمويل األصغر
التقليدية.
لتسجيل نقطة إضافية ،ستقوم مؤسسة التمويل األصغر (أو
َّ
ْ
المؤسسة المالية) بفرض تكاليف لمنح القرض أقل من سعر الفائدة
َ َّ
السوقي للتمويل .ومن ثم ،إذا كان سعر الفائدة السوقي ،% 30
فمن المتوقع أن تكون رسوم الخدمة أقل من .% 30
لتسجيل نقطة إضافية ،ستفرض مؤسسة التمويل األصغر (أو
ْ
المؤسسة المالية) تكاليف لمنح القرض تقل بنسبة  %20على األقل
َّ
عن سعر الفائدة السوقي للتمويل .ومن ثم ،إذا كان سعر الفائدة
السوقي  ،%30فمن المتوقع أن تكون رسوم الخدمة  %24أو أقل.
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لتسجيل نقطة إضافية ،ستفرض مؤسسة التمويل األصغر (أو
ْ
المؤسسة المالية) تكاليف لمنح القرض أقل بنسبة  %80على األقل
ّ
من سعر الفائدة السوقي للتمويل .ومن ثم ،إذا كان سعر الفائدة
السوقي  ،%30فمن المتوقع أن تكون رسوم الخدمة  %6أو أقل.
لتسجيل نقطة إضافية ،لن تتقاضى مؤسسة التمويل األصغر (أو
ّ ً
ْ
المؤسسة المالية) أي تكاليف لمنح القرض وتؤدي دورها حقا في
ً
تقديم “قرض خيري” ،أي قرض بال رسوم خدمة ،ال تتوقع شيئا من
ْ
العميل سوى سداد المبلغ األصلي للدين.
لتسجيل نقطة إضافية ،فإن مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
ً
ً
المالية) لن تقدم فقط تمويلً دون تكلفة ،ولكن أيضا دعما غير مالي
بناء للقدرات .ويمكن أن يكون هذا ،على سبيل المثال،
في شكل
ٍ
ً
تدريبا على محو األمية المالية ،وتدريبا فنيا ،واستشارات تجارية ،وربط
ّ
ِّ
الصلة بموردين أفضل ،إلخ.
لتسجيل نقطة إضافية ،فإن مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
ً
ً
المالية) لن تقدم فقط تمويلً بدون تكلفة ،ولكن أيضا دعما غير
نفاذ إلى األسواق .ويمكن أن يكون هذا ،على سبيل
مالي في شكل
ٍ
ِّ
منصة للتجارة
بمشتر ،وإتاحة الولوج إلى
المثال ،من خالل ربط الصلة
ٍ
ٍ
اإللكترونية ،إلخ.
ُ َ َّ
لتسجيل نقطة إضافية ،ستوفر لمؤسسة التمويل األصغر (أو
ٌ
المؤسسة المالية) سياسة للتنازل عن الدين المستحق على العميل.
ُ ِّ
ً
ُ
ونظرا ألن معظم عمالء القرض الحسن فقراء ،فقد تقرر مؤسسة
ْ
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) شطب المبلغ األصلي للدين

لتسجيل نقطة إضافية ،ستفرض مؤسسة التمويل األصغر (أو
ْ
المؤسسة المالية) تكاليف لمنح القرض أقل بنسبة  %50على األقل

وتقوم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بشطب

من سعر الفائدة السوقي للتمويل .ومن ثم ،إذا كان سعر الفائدة

القرض من دفاترها الخاصة أو تقديم مطالبة من مصادر أخرى لألموال

السوقي  ،%30فمن المتوقع أن تكون رسوم الخدمة  %15أو أقل.

مثل أموال الزكاة أو أموال الضمان أو تمويل المنح األخرى.

لفائدة العمالء غير القادرين على سداد قروضهم ألسباب وجيهة.

دليل المتابعة والتقييم

الجدول  :6المؤشرات النوعية لتأثير التمكين االقتصادي لإلجارة

القيمة غير المالية المقدمة لمعالجة مخاطر األعمال

المؤشر
يتحقق مؤسسة التمويل األصغر
ّ
المؤسسة المالية) من أن المورد حقيقي
ْ
وأن العين حقيقية وتقوم بالدفع المباشر
ّ
ْ
ّ
للمورد .ويتملك العين عند الشراء لكن

نقاط تأثير التمكين
االقتصادي

(أو

الملكية تبقى لمؤسسة التمويل األصغر (أو

يخفف من مخاطر السداد.
ْ
يتحقق من وجود البائع والعين.

نقطة واحدة

يخفف مخاطر ملكية العين.

المؤسسة المالية) طوال فترة اإلجارة.
ّ
ْ
يتولى الحماية الكافية للعين في صيغة
التكافل .يتحقق من الحفاظ على جودة
ْ
ْ
وقيمة العين بالصيانة والفحص المنتظمين.

يتحقق من التكافل المناسب لتجنب المخاطر المتعلقة بتلف
ْ
وسرقة العين.
ً
ْ ُ
يتحقق من بقاء العين م ِنتجة طوال فترة اإلجارة.

نقطة واحدة

ْ
يوفر خيارات للعميل إلرجاع العين أو تجديد
عقد إجارتها أو شرائها في نهاية فترة

يوفر المرونة للعميل لتعظيم منفعته في نهاية فترة اإلجارة.

نقطة واحدة

اإلجارة.
يوفر بناء القدرات للعميل حول كيفية
ْ
تعظيم فوائد العين المؤجرة.
ْ
يتفاوض على سعر أدنى للعين .فيكون
ْ
السعر الفوري للعين أقل من السعر الفوري
الذي يعرضه العميل وثمن البيع اإلجمالي
أقل من التكاليف اإلجمالية (ومنها متوسط
ّ
سعر الفائدة السوقي) فيما لو مولته
مؤسسة تقليدية للتمويل األصغر.

ْ
يتفاوض على سعر أدنى للعين .السعر
ْ
الفوري للعين أقل بنسبة  % 10على األقل
وثمن البيع اإلجمالي أقل بنسبة % 10
على األقل من التكاليف اإلجمالية (ومنها
متوسط  سعر الفائدة السوقي) فيما لو
ّ
مولته مؤسسة تقليدية للتمويل األصغر.

ْ
يتفاوض على سعر أدنى للعين .السعر
ْ
الفوري للعين أقل من السعر الفوري الذي
يعرضه العميل بنسبة  %20على األقل وثمن
البيع اإلجمالي أقل بنسبة  % 20على األقل
متوسط

من الت ك اليف اإلجمالية (ومنها
ّ
سعر ال ف ائدة السوقي) فيما لو مولته
مؤسسة تقليدية للتمويل األصغر.

ّ
َ
ْ
يساعد العميل على زيادة الدخل الذي يمكن أن تولده العين من
ْ
خالل التحقق من تشغيل العين وإدارتها إدارة سليمة.

نقطة واحدة

َ
ّ
يساعد العميل على التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار
ْ َ َّ
أدنى ،ومن ثم توفير المال.
على سبيل المثال ،يقدم العميل فاتورة جرار بمبلغ  10,000دوالر
ّ
أمريكي؛ وستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية) للحصول على سعر أدنى (على سبيل المثال ،خصم
ً
ّ
أمريكي) .وإضافة إلى ذلك ،يكون ثمن
نسبة  9,500 - % 5دوالر
ًّ
ً
البيع (بعد ربح نسبة  ،% 30أي  12,350دوالرا أمريكيا) أقل من
ّ
أمريكي).
إجمالي التكاليف (بعد فائدة  ،%30أي  13,000دوالر

نقطة واحدة

َ
ّ
يساعد العميل على التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار
ّ
أقل ،ومن ثم ،توفير المال.
على سبيل المثال ،يقدم العميل فاتورة جرار تصل إلى 10,000
ّ
أمريكي؛ ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو
دوالر
المؤسسة المالية) للحصول على سعر أقل (على سبيل المثال
ّ
أمريكي) .اإلضافة إلى ذلك ،ثمن البيع
خصم  8,500 - %15دوالر
ًّ
ً
ّ
(بعد  * % 30ربح  8,500دوالر أمريكي ،أي  11,050دوالرا أمريكيا)

نقطة واحدة

أقل بنسبة  %10على األقل من التكاليف اإلجمالية (بعد * %30
ّ
ّ
أمريكي).
أمريكي ،أي  13,000دوالر
فائدة  10,000دوالر
ّ
يساعد العميل في التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار
ّ
أقل ،ومن ثم توفير المال.
على سبيل المثال ،يقدم العميل فاتورة جرار تصل إلى 10,000
ّ
ريكي؛ ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو
دوالر أ م
المؤسسة المالية) للحصول على سعر أقل (على سبيل المثال
ً
ّ
أمريكي) .إضافة إلى ذلك ،فإن
خصم نسبة  7,500 - % 25دوالر
ً
ّ
ثمن البيع (بعد  * % 30ربح  7,500دوالر أمريكي ،أي  9,750دوالرا
ً
أمريكيا ) يكون أقل من التكاليف اإلجمالية (بعد  * % 30فائدة
ّ
ّ
أمريكي).
أمريكي ،أي  13,000دوالر
 10,000دوالر

نقطة واحدة
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التمـكين االقتصـادي للمؤسسات المالية

المؤشر

ْ
يتفاوض على سعر أدنى للعين .السعر
ْ
الفوري للعين أقل من السعر الفوري الذي
يعرضه العميل بنسبة  %30على األقل وثمن
البيع ا إلجمالي أقل بنسبة  % 30على األقل
متوسط

من الت ك اليف اإلجمالية (ومنها
سعر ال ف ائدة السوقي) فيما لو مولته
مؤسسة تقليدية للتمويل األصغر.

القيمة غير المالية المقدمة لمعالجة مخاطر األعمال

نقاط تأثير التمكين

َ
يساعد العميل على التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار
ّ
أقل ومن ثم توفير المال.

االقتصادي

على س بيل المثال ،يقدم العميل فاتورة أسمدة تصل إلى
ّ
أمريكي؛ ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو
 10,000دوالر
المؤسسة المالية) للحصول على سعر أقل (على سبيل المثال
ً
ّ
أمريكي) .إضافة إلى ذلك ،فإن ثمن
خصم  6,500 - % 35دوالر
ً
ّ
أمريكي ،أي  8,450دوالرا
البيع ( بعد  * % 30ربح  6,500دوالر
ً
أمريكي ا ) يكون أقل من إجمالي التكاليف (بعد  * % 30فائدة
ّ
ّ
أمريكي).
أمريكي ،أي  13,000دوالر
 10,000دوالر

إجمالي نقاط التأثير الممكنة للتمكين االقتصادي لإلجارة

نقطة واحدة

 8نقاط

إلى جا نب المرابحة ،قد ترغب مؤسسة التمويل األصغر (أو

تمكنت مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) من الشراء

المؤسس ة المالية) في تقديم اإلجارة ،وال سيما إذا كان العديد

ّ
أمريكي (أي بسعر مخفض بنسبة  ،)% 5فستبيع
بسعر  9,500دوالر
ًّ
ً
ْ
العين بسعر  12,350دوالرا أمريكيا (بمعدل ربح  .)% 30وهذا أقل من
ّ
التكلفة اإلجمالية التي يتكبدها العميل فيما لو مولته مؤسسة

من عمالئها يطلبون أصولً عالية السعر مثل المركبات ،والتي تكون
أكثر مالءمة للتمويل بواسطة عقد اإلجارة.

تمويل أصغر (مؤسسة مالية) تقليدية (بمعدل فائدة قدرها ،)% 30
لتسجيل نقطة إضافية ،ستتحقق مؤسسة التمويل األصغر (أو
َ
اإلجارة جميع متطلبات الشريعة.
اتباع
المؤسسة المالية) من
ِ
ِ
ُ
ْ
ستتحقق من استخدام األموال للعين التي ستشترى والدفع
ّ
المباشر للمورد .بعد الشراء من البائع ،تظل مؤسسة التمويل
ً
ْ
األصغر (أو المؤسسة المالية) مالكة للعين طوال مدة اإلجارة.
وستخفف مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) من
ْ
المخاطر المتعلقة بالدفع ومخاطر ملكية العين.

لتسجيل نقطة إضافية ،تضمن مؤسسة التمويل األصغر (أو
ْ
المؤسسة المالية) حماية العين حماية جيدة من التلف والسرقة.
ً
ٌ
ُ
إضافة إلى ذلك ،توضع إجراءات للصيانة الدورية لضمان الحفاظ على
ْ
العين محافظة جيدة واستمرارها في اإلنتاج.

لتسجيل نقطة إضافية ،ستزود مؤسسة التمويل األصغر (أو
َ
المؤسسة المالية) العميل بمجموعة من الخيارات حول ما يود فعله
ْ
بالعين في نهاية فترة اإلجارة ،ويشمل ذلك تجديد عقد اإلجارة ،أو
ْ
إعادة العين إلى مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)،
ْ
أو شراء العين منها مقابل رسوم رمزية .وستتيح مجموعة الخيارات
ْ
مرونة للعميل فيما يتعلق بما سيفعله بالعين في نهاية فترة
اإلجارة.
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ّ
أمريكي.
األمر الذي سيكلف العميل  1,300دوالر

لتسجيل نقطة إضافية ،تتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) للحصول على خصومات ال تقل عن  .%10إذا كان
ّ
أمريكي ،فإن مؤسسة التمويل
السعر الفوري للجرار  10,000دوالر
ّ
األصغر (أو المؤسسة المالية) ستتفاوض للشراء من المورد بسعر
َ َّ
أقل بنسبة  %10إلى  % 20من السعر العادي .ومن ثم ،إذا تمكنت
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) من الشراء بسعر
ْ
ّ
أمريكي (أي بسعر مخفض بنسبة  ،)%15فستبيع العين
 8,500دوالر
ًّ
ً
بسعر  11,050دوالرا أمريكيا (بمعدل ربح  .)% 30وهذا أقل بنسبة % 10
على األقل من التكلفة اإلجمالية التي يتكبدها العميل فيما لو
مولته مؤسسة تمويل أصغر (مؤسسة مالية) تقليدية (بمعدل
ّ
أمريكي.
فائدة قدرها  ،)% 30األمر الذي سيكلف العميل  1,300دوالر

لتسجيل نقطة إضافية ،تتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) للحصول على خصومات ال تقل عن  .% 20إذا كان
ّ
أمريكي ،فإن مؤسسة التمويل
السعر الفوري للجرار  10,000دوالر
األصغر (أو المؤسسة المالية) ستتفاوض للشراء من المورد بسعر
َ َّ
أقل بنسبة  % 20على األقل من السعر العادي .ومن ثم ،إذا تمكنت

لتسجيل نقطة إضافية ،ستساعد مؤسسة التمويل األصغر (أو
ْ
المؤسسة المالية) العميل على التفاوض على سعر أقل للعين.

مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) من الشراء بسعر
ْ
ّ
أمريكي (أي بسعر مخفض بنسبة  ،)%25فستبيع العين
 7,500دوالر
ًّ
ً
بسعر  9,750دوالرا أمريكيا (بمعدل ربح قدره  .)%30وهذا أقل بنسبة

ّ
أمريكي ،فإن مؤسسة
إذا كان السعر الفوري للجرار  10,000دوالر

 % 20على األقل من التكلفة اإلجمالية التي يتكبدها العميل فيما

التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ستتفاوض للشراء من
ّ
َ َّ
المورد بسعر أقل يصل إلى  % 10من السعر العادي .ومن ثم ،إذا

لو مولته مؤسسة تمويل أصغر (مؤسسة مالية) تقليدية (بمعدل
ّ
أمريكي.
فائدة قدرها  ،)%30األمر الذي سيكلف العميل  1,300دوالر

دليل المتابعة والتقييم

لتسجيل نقطة إضافية ،تتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو

ّ
أمريكي (أي بسعر مخفض بنسبة  ،)%35فستبيع
 6,500دوالر
ًّ
ً
ْ
العين بسعر  8,450دوالرا أمريكيا (بمعدل ربح قدره  .)% 30وهذا

ّ
أمريكي ،فإن مؤسسة التمويل
السعر الفوري للجرار  10,000دوالر

أقل بنسبة  % 30على األقل من التكلفة اإلجمالية التي يتكبدها
ّ
العميل فيما لو مولته مؤسسة تمويل أصغر (مؤسسة مالية)

المؤسسة المالية) للحصول على خصومات تزيد عن  .% 30إذا كان

األصغر (أو المؤسسة المالية) ستتفاوض للشراء من المورد
َ َّ
بسعر أقل يصل إلى  %30من السعر العادي .ومن ثم ،إذا تمكنت

تقليدية (بمعدل فائدة قدرها  ،)% 30األمر الذي سيكلف العميل

مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) من الشراء بسعر

ّ
أمريكي.
 1,300دوالر

الجدول  :7مؤشرات تأثير التمكين االقتصادي النوعي لمشاركة المرابحة أو للمضاربة أو للمشاركة المتناقصة
(الستثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة)
المؤشر
عقد

شراكة

موافق

القيمة غير المالية المقدمة لمعالجة مخاطر األعمال
للشريعة

نقاط تأثير التمكين
االقتصادي

بين

مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية) والعميل يعكس اتفاقا عادالً بين
الطرفين .وحصة العميل من األرباح هي

ْ
ُ ّ
تنظيم شراكة عادلة مع العميل ت ِقر بالمساهمات بين الطرفين
على نحو عادل.

نقطة واحدة

على األقل جزء من رأس المال الذي يضخه
العميل.
تشارك مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) في تخطيط أعمال
ُ ْ
ّ
المشروع .فتجرى دراسات للسوق من
أجل تحديد جدوى المشروع ،ومن ثم
ضمان ظروف مناسبة اللطرفين :مؤسسة

يساعد العميل على التخطيط إلنشاء األعمال من خالل تحديد
األطراف المعنية والموازنة والمخاطر ،إلخ.

نقطة واحدة

التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
والعميل.
ّ
يقدم المعرفة الالزمة لتسيير الشركة،
ْ
ومنها إدخال االبتكار أو التكنولوجيا.
ِ
توفر

التمويل

مؤسسة

األصغر

(أو

المؤسسة المالية) بناء القدرات ذات الصلة
لعمالئها حتى يتمكنوا من إدارة المشروع
إدارة فعالة ومربحة.

يوفر الوصول إلى المعلومات من أجل مساعدة العميل على اتخاذ
القرارات الرئيسة.
ً
ّ
يوفر التكنولوجيا أو االبتكار أو هما معا لتحسين اإلنتاجية.

نقطة واحدة

يزود العمالء ببناء القدرات الفنية أو اإلدارية لتعزيز استدامة
المشروع حتى بعد خروج مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة

نقطة واحدة

المالية).

تشارك مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) في إتاحة النفاذ إلى
األسواق بتقديم المشترين والتفاوض

يدعم العميل بإتاحة النفاذ إلى األسواق.

نقطة واحدة

معهم.
تشارك مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) في دعم المشروع

يساعد العميل في إدارة الشركة من خالل بناء القدرات والتوجيه.

بإدارته بالتوجيه أو بالمشورة أو بالعضوية

قد يشارك بنشاط في إدارة المشروع ،إذا لزم األمر.

نقطة واحدة

في مجلس إدارة.
(أو

خطة الخروج في حالة النجاح أو اإلخفاق واضحة مع فهم واضح

المؤسسة المالية) خطة تخارج واضحة،

لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) والعميل لكال

لدى
ومنها

مؤسسة
كيفية

التمويل
استمرار

األصغر
العمالء

في

تشغيل المشروع.

السيناريوهين.

نقطة واحدة

العمالء محميون

يمكن للعميل دفع أقساط مبكرة لشراء
حقوق الملكية بحيث تخرج مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
في وقت أسرع من المتوقع (للمشاركة

ُ َ َّ
يحفز العمالء على تعزيز اإلنتاجية حتى يتمكنوا من الحصول على
الملكية التامة للمشروع في وقت أسرع من المتوقع.

نقطة واحدة

المتناقصة).
إجمالي نقاط التأثير المحتملة للتمكين االقتصادي للمشاركة/للمضاربة/للمشاركة المتناقصة (الستثمارات
المنشآت الصغيرة والمتوسطة)

 8نقاط

43

التمـكين االقتصـادي للمؤسسات المالية

المشاركة أو المضاربة عبارة عن معاملة تقوم فيها مؤسسة
ُ َ َ
ف
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) باستثمار رأس مال مجاز ٍ

المشروع مع المشترين والمساعدة على المفاوضات من أجل
أسعار أعلى بحيث يستفيد كال الطرفين.

به .تعتبر هذه االستثمارات الموجهة نحو حقوق الملكية فريدة من
ُ
ً
نوعها وغالبا ما ينظر إليها على أنها تمثل الجوهر الحقيقي للتمويل

لتسجيل نقطة إضافية ،ستشارك مؤسسة التمويل األصغر (أو

اإلسالمي بسبب هيكلها الواضح للمشاركة في األرباح والمخاطر.

المؤسسة المالية) بنشاط في دعم ومتابعة المشروع في إدارته

ويعتمد عمق مشاركة مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة

بالتوجيه أو االستشارة أو كعضو في مجلس إدارة .وسيساعد

المالية) وكيفية تعاونها مع عمالئها على خبرتها النسبية واتفاقها

مثل هذا التنظيم في تطوير قدرة العميل.

على من سيكون في وضع أفضل لقيادة المهمة.

لتسجيل نقطة إضافية ،تدخل مؤسسة التمويل األصغر (أو

لتسجيل نقطة إضافية ،ستكون هناك خطة خروج واضحة في حالة
َ ْ َ
النجاح أو اإلخفاق ،وسيفهم كل من مؤسسة التمويل األصغر (أو

للشريعة

ْ
المؤسسة المالية) والعميل خطة الخروج لكال السيناريوين بوضوح.

موافقة

المؤسسة المالية) في اتفاقية شراكة
ً
اإلسالمية تكون عادلة ومنصفة .إضافة إلى ذلك ،فإن حصة العميل
ّ
من األرباح تساوي على األقل جزءا من رأس المال الذي يضخه
ً
ُ َّ
ً
العميل .بينما تحدد نسبة المشاركة في الخسارة تلقائيا بناء على
ْ َ
حصة رأس المال المستثمر ،ينبغي أن تكون نسبة المشاركة في

وفي مثل هذه الحالة ،ال ينبغي إجبار العمالء على الوفاء بوعدهم
ً
بشراء حقوق الملكية إذا لم يكن مبلغ األرباح كافيا لهم لتلبية
احتياجاتهم اليومية.

ً
الربح ،القابلة للتفاوض ،انعكاسا عادالً بحيث يكسب العميل على

ً
لتسجيل نقطة إضافية ،ينبغي أن يكون التدخل مستداما على

األقل حصة األرباح التي استثمرها.

المدى البعيد ويجب على مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة

لتسجيل نقطة إضافية ،ستشارك مؤسسة التمويل األصغر
ُ ْ َ
(أو المؤسسة المالية) في تخطيط وتصميم المعاملة .تجرى
دراسات السوق بعناية من أجل تحديد جدوى المشروع ،والذي لن
ً
يكون مستداما إال إذا فهم الطرفان المخاطر التي ينطوي عليها

المالية) الخروج من المعاملة بعد فترة زمنية ،مع ضمان عدم بقاء
ً
العميل معتمدا على الغير .ولتحفيز العميل على تجاوز األهداف
المخطط لها ،يجب السماح له بدفع أقساط مبكرة بحيث تخرج
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) في وقت أسرع
مما هو متوقع.

والمسؤوليات التي يجب مشاركتها مقابل األرباح المتوقعة.
ً
وسيضمن ذلك أن يكون كال الطرفين واضحا بشأن األدوار

المشاركة

والمسؤوليات في الشراكة ولديهما الدافع للعمل من أجل تحقيق

المادية)

المتناقصة

(للعقارات

واألصول

األرباح المتوقعة.
لتسجيل نقطة إضافية ،تقوم مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة

المالية)

بجمع

المعلومات

والمعرفة

المطلوبة،

وتشاركها مع العميل حتى يكون على اطالع جيد بالقرارات التي
ً
يتعين اتخاذها .وتشمل المعرفة أيضا إدخال الممارسات أو العمليات
أو التكنولوجيا المبتكرة التي من شأنها تحسين اإلنتاجية وتعزيز
األرباح.

لتسجيل نقطة إضافية ،ستوفر مؤسسة التمويل األصغر (أو

ْ
استثمارات الشراكة المتناقصة على األصول العقارية هي جمع
ْ ٌ
ً
بين المشاركة واإلجارة .ونظرا ألن العقد عبارة عن جمع بين عقدين
ُ َ َّ ُ
منفصلين ،تقيم عناصر كال النوعين من العقود بشكل منفصل،
وسيكون التقييم المشترك لعقد المشاركة المتناقصة هو
ُ ِّ
ُ ِّ
ّ
معدل  نتيجتي التقييم (أي إذا قيمت اإلجارة بــــــ  5نقاط وقيمت
المشارك ة بثالث نقاط ،فستحرز المشاركة المتناقصة  4نقاط ((5
ً
نقاط  3 +نقاط)  )2 /في المتوسط  عموما) .ويمكن العثور على
ً
شرح مفصل لإلجارة والمشاركة في األقسام ذات الصلة آنفا.

المؤسسة المالية) بناء القدرات المطلوب إما من خالل إشراك طرف
ثالث أو تقديم خبرتها الخاصة .وهذا من شأنه أن يضمن توفر العميل
على الخبرة الفنية واإلدارية الالزمة لتشغيل وإدارة المشروع بأكثر
الطرائق كفاءة.

المؤشرات الكمية
ّ
تقيس ال م ؤشرات الكمية تأثير تدخل مؤسسة التمويل األصغر
(أو الم ؤ سسة المالية) عند إجراء األعمال (التجارة واالستثمار) مع
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ّ
عمالئها .وتقيس مدى ذكاء التمويل المقدم .تهدف المؤسسة

(أو المؤسسة المالية) في إتاحة النفاذ إلى األسواق ،وتقديم

التي ت ع مل وفق أحكام الشريعة إلى إحداث تأثير إيجابي على

دليل المتابعة والتقييم

عمالئه ا  .لتحقيق هذه المهمة المتمثلة في مساعدة العمالء
ً
على ك س ب المزيد والخروج من الفقر ،من المهم أن تكون قادرا
على قياس مدى مساهمة مؤسسة التمويل األصغر  /مؤسسة
ُ
التمويل األصغر في تحسين دخل عمالئها بطريقة كمية .كما ذ ِكر
ً
سابق ا  ،على الرغم من أن تجارب المراقبة العشوائية هي إحدى
الطرا ئ ق المعترف بها لقياس التأثير ،إال أن تكاليفها الباهظة
وصعوب ة عزل عينات العالج والمقارنة عزال دقيقا تمثل مشكلة،
وذلك هو السبب في ندرة إجراء مثل هذه الدراسات.

ويمكن لمؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) ،على
عكس ن ظ يراتها التقليدية ،قياس تأثير تمويلها على العمالء إذا

تدخلو ا تدخال فعاال في سلسلة القيمة .وبدالً من إجراء دراسة
استقصائية أسرية قد تشمل عوامل أخرى ،فإن المعرفة بسلسلة
ّ
القيمة ستمدها بفهم واضح للدخل الناتج عن األنشطة االقتصادية
التي يقوم بها عمالؤها نتيجة للتمويل المقدم.

إن تأثير تدخل التمويل األصغر هو المنفعة التي يكتسبها العميل،
ً
وتعزى مباشرة إلى مثل هذا التدخل .ونظرا ألن مؤسسة التمويل
(أو المؤسسة المالية) توفر قيمة مضافة غير مالية

األصغ ر
ً
إضافة إلى إتاحة التمويل ،يجب قياس الفائدة اإلجمالية من التدخل
المشترك .وبعض المؤشرات الكمية موضحة في الجدول اآلتي:

الجدول  - 8أثر التمكين االقتصادي الكمي لمختلف األدوات المالية اإلسالمية
نوع المنتجات أو التدخالت

المؤشرات الكمية

المرابحة

ّ
أمريكي لشراء األسمدة والبذور .وستتفاوض مؤسسة التمويل
مثال :يحتاج العميل إلى  1,000دوالر
ّ
األصغر (أو المؤسسة المالية) مع الموردين على مستوى بائع التجزئة أو تاجر الجملة ،فتحصل على
ّ
أمريكي (سعر الشراء) .ويقترض العميل من مؤسسة
خصم  % 30من سعر الشراء التفاوضي  700دوالر
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بربح سنوي نسبته  % 30خالل سنة واحدة .ويدفع  910دوالرات
ّ
ً
ّ
ّ
أمريكي ،الربح  210دوالرات أمريكية) .ويبلغ
أمريكية (ثمن البيع) بعد  12شهرا (المبلغ األصلي  700دوالر
ُ ِّ
ّ
أمريكي في اليوم.
سعر الفائدة السوقي  .%30وقد حدد خط الفقر في  2.50دوالر

أثر اختيار التمويل اإلسالمي مقارنة بالقرض التقليدي
الوفورات أو الربح المحقق من اختيار التمويل اإلسالمي مقارنة بالقرض التقليدي
= تكلفة القرض التقليدي (المبلغ األصلي  +الفائدة)  -سعر البيع بالمرابحة
ّ
ّ
أمريكي  910 -دوالرات أمريكية
=  1,300دوالر
ًّ
ً
=  390دوالرا أمريكيا
النسبة المئوية للوفورات أو للربح المحقق من اختيار التمويل اإلسالمي مقارنة بالقرض التقليدي
= (تكلفة القرض التقليدي (المبلغ األصلي  +الفائدة)  -سعر البيع بالمرابحة)  /تكلفة القرض التقليدي (المبلغ األصلي  +الفائدة) * %100
ّ
ّ
ّ
أمريكي * %100
أمريكي  910 -دوالرات أمريكية)  1,300 /دوالر
= ( 1,300دوالر
= % 30.00
الوفورات أو الربح المحقق من اختيار التمويل اإلسالمي مقارنة بالقروض التقليدية المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر
= (تكلفة القرض التقليدي (المبلغ األصلي +الفائدة)  -ثمن البيع بالمرابحة)  /آجال استرداد التمويل بعدد األيام)  /خط الفقر (الدخل كل
يوم) * % 100
ًّ
ً
ّ
ّ
= ( 1,300دوالر أمريكي  910 -دوالرات أمريكية)  2.50 / 365 /دوالرا أمريكيا * %100
= % 42.74
ّ
تأثير التفاوض مع المورد
الوفورات أو الربح المحقق بفضل التفاوض الذي قامت به مؤسسة التمويل األصغر
= سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر المتفاوض عليه
ّ
ّ
أمريكي
أمريكي  700 -دوالر
=  1,000دوالر
=  300دوالر أمريكيّ
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نوع المنتجات أو التدخالت

المؤشرات الكمية

النسبة المئوية للوفورات أو للربح المحقق بفضل التفاوض الذي قامت به مؤسسة التمويل األصغر
= (سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر المتفاوض عليه /سعر الشراء الفوري األولي * % 100
ّ
ّ
ّ
أمريكي * % 100
أمريكي)  1,000 /دوالر
أمريكي  700 -دوالر
= ( 1,000دوالر
ّ
ّ
أمريكي * % 100
أمريكي  1,000 /دوالر
=  300دوالر
= % 30

المساهم مساهمة مباشرة في التخفيف من وطأة الفقر نتيجة للتفاوض المباشر
النسبة المئوية لمساهمة الوفورات أو الربح المحقق
ِ
= (سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر المتفاوض عليه)  /آجال استرداد التمويل بعدد األيام)  /خط
الفقر (الدخل في اليوم)
ّ
ّ
أمريكي * % 100
أمريكي)  2.50 / 365 /دوالر
= ( 700 - 1,000دوالر
ّ
ّ
أمريكي * % 100
أمريكي  2.50 / 365 /دوالر
=  300دوالر
= % 32.88
ً
َّ
المؤشر المجمع -تأثير تفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ناقصا أي تكلفة إضافية
ً
الوفورات أو الربح المحقق بفضل التفاوض ناقصا أي تكلفة إضافية متكبدة
= ربح التفاوض  -تكلفة التفاوض
= سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) المتفاوض عليه ( -معدل ربح المرابحة *
سعر الشراء الفوري األولي  -سعر الفائدة السوقي * المبلغ األصلي للقرض)
ّ
ّ
ّ
ّ
أمريكي)
أمريكي ( %30 -سعر الفائدة) *  1,000دوالر
أمريكي ( %30( -معدل الربح) *  1,000دوالر
أمريكي  700 -دوالر
=  1,000دوالر
ّ
أمريكي – 0
=  300دوالر
ّ
أمريكي
=  300دوالر
ً
النسبة المئوية للوفورات أو للربح المحقق بفضل التفاوض ناقصا التكلفة اإلضافية المحتملة المتكبدة
= (ربح التفاوض  -تكلفة التفاوض)  /سعر الشراء الفوري األولي
= (سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) المتفاوض عليه( -معدل ربح المرابحة *
سعر الشراء الفوري األولي  -سعر الفائدة السوقي * المبلغ األصلي للقرض))  /سعر الشراء الفوري األولي
ّ
ّ
ّ
ّ
أمريكي
أمريكي ( % 30 -سعر الفائدة))  1,000 /دوالر
أمريكي ( % 30( -معدل الربح) *  1,000دوالر
أمريكي  700 -دوالر
= ( 1,000دوالر
* % 100
ّ
ّ
أمريكي * %100
أمريكي)  1,000 /دوالر
= ( 300-0دوالر
= % 30
ً
ً
المساهمة مساهمة مباشرة في
النسبة المئوية للوفورات أو للربح المحقق بفضل التفاوض ناقصا التكلفة اإلضافية المحتملة المتكبدة
ِ
التخفيف من وطأة الفقر
= (ربح التفاوض  -تكلفة التفاوض)  /آجال استرداد التمويل بعدد األيام  /حد الفقر (الدخل في اليوم)
= سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) المتفاوض عليه ( -معدل ربح المرابحة *
سعر الشراء الفوري األولي  -سعر الفائدة السوقي * المبلغ األصلي للقرض)  /آجال استرداد التمويل بعدد األيام  /خط الفقر (الدخل
في اليوم)
ّ
ّ
ّ
أمريكي ( %30 -سعر الفائدة)) % 100 * 2.50 / 365 /
أمريكي ( %30( -معدل الربح) *  1,000دوالر
أمريكي  700 -دوالر
= ( 1,000دوالر
ّ
أمريكي) % 100 * 2.50 / 365 /
= ( 300-0دوالر
= % 32.88
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نوع المنتجات أو التدخالت

يحتاج العمالء إلى شراء األسمدة والبذور .تقوم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بإبرام
ً
ّ
أمريكي .نظرا ألن معدل الربح المستهدف هو  ،% 30فمن
عقد مسبق لشراء المحصول بسعر  1,000دوالر

ّ َ
السلم

ّ
أمريكي .ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المتوقع بيع المحصول مقابل  1,300دوالر
ًّ
ً
المالية) مع المشتري للحصول على سعر أعلى بنسبة  ،%30والبيع بسعر  1,690دوالرا أمريكيا (1,300 * 1.3
ّ
أمريكي) .تستلم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)  100كيلوجرام من المحصول
دوالر
ً
ً
أثناء الحصاد بعد  6أشهر ( 180يوما) من العميل وتبيعها للمشتري بالسعر المتوقع البالغ  1,690دوالرا
ًّ
ً
ًّ
ً
ًّ ُ
رجع  % 50من الربح اإلضافي البالغ  390دوالرا أمريكيا للعميل (أي  195دوالرا أمريكيا) في
أمريكيا .ت ِ
ُ ّ
ّ
أمريكي في اليوم .سعر
شكل عالوة .سعر الفائدة السوقي هو  .% 30حدد خط الفقر في  2.50دوالر
ًّ
ً
المستهلك النهائي للمنتج هو  16دوالرا أمريكيا للكيلوغرام.

َّ َ
أثر اختيار السلم مقارنة بالقرض التقليدي
َّ َ
الوفورات أو الربح المحقق من اختيار السلم مقارنة بالقرض التقليدي
َّ َ
َّ
ّ
= (سعر الفائدة السوقي * سعر السلم المعجل المخفض) ( -معدل الخصم * سعر السوق المتوقع  +حصة األرباح اإلضافية بسبب
ارتفاع األسعار)
ًّ
ً
ّ
ّ
= ( 1,000 * % 30دوالر أمريكي)  1,000 * % 30( -دوالر أمريكي)  195 +دوالرا أمريكيا
ًّ
ً
=  195دوالرا أمريكيا
َّ َ
النسبة المئوية للوفورات أو للربح المحقق من اختيار السلم مقارنة بالقرض التقليدي.
َّ َ
َّ
= ((سعر الفائدة السوقي * سعر السلم المعجل المخفض) ( -معدل الخصم * سعر السوق المتوقع  +حصة األرباح اإلضافية بسبب
ارتفاع األسعار))  /تكلفة القرض التقليدي (المبلغ األصلي +الفائدة) * % 100
ًّ
ً
ّ
ّ
ّ
أمريكي * % 100
أمريكي)  195 +دوالرا أمريكيا)  1,000 /دوالر
أمريكي)  1,000 * % 30( -دوالر
= (( 1,000 * % 30دوالر
= % 19.50
َّ َ
ُ
ساهم في التخفيف من وطأة الفقر
الـمـ
الوفورات أو الربح المحقق من اختيار السلم مقارنة بالقرض التقليدي
ِ
َّ َ
َّ
َّ
= ((سعر الفائدة السوقي * سعر السلم المعجل المخفض) ( -معدل الخصم * سعر السوق المتوقع  +حصة األرباح اإلضافية بسبب
ارتفاع األسعار))  /آجال استرداد التمويل بعدد األيام)  /خط الفقر (الدخل في اليوم) * %100
ًّ
ً
ّ
ّ
ّ
أمريكي)  195 +دوالرا أمريكيا)  2.50 / 180 /دوالر أمريكي * % 100
أمريكي)  1,000 * % 30( -دوالر
= (( 1,000 * % 30دوالر
= % 19.50
أثر التفاوض مع المشتري  /السوق
الوفورات أو الربح المحقق بفضل تفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
= حصة األرباح التي حصل عليها
ًّ
ً
=  1,690( * % 50دوالرا أمريكيا
ًّ
ً
=  390 * % 50دوالرا أمريكيا
ًّ
ً
=  195دوالرا أمريكيا

العميل بفضل التفاوض * (العائد الفعلي للمشتري من المبيعات  -السعر المتوقع قبل الخصم للعميل)
ّ
أمريكي)
 1,300 -دوالر

النسبة المئوية للوفورات أو للربح المحقق بفضل تفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
= حصة األرباح التي حصل عليها العميل بفضل التفاوض * (العائد الفعلي للمشتري من المبيعات  -السعر المتوقع قبل الخصم للعميل)
 /سعر البيع المتوقع قبل الخصم للعميل * % 100
ًّ
ً
ّ
ّ
أمريكي * %100
أمريكي)  1,000 /دوالر
=  1,690( * % 50دوالرا أمريكيا 1,300 -دوالر
ً
ً
ّ
ّ
أمريكي * % 100
=  390 * % 50دوالرا أمريكيا  1,000 /دوالر
ً
ً
=  195دوالرا أمريكيا  1,000 /دوالر أمريكي * % 100
= % 19.50

47

التمـكين االقتصـادي للمؤسسات المالية

نوع المنتجات أو التدخالت

المؤشرات الكمية

ً
المساهم مساهمة مباشرة في التخفيف من وطأة الفقر نتيجة للتفاوض المباشر
النسبة المئوية لمساهمة الوفورات أو للربح المحقق
ِ
= حصة األرباح التي حصل عليها العميل بفضل التفاوض * (العائد الفعلي للمشتري من المبيعات -السعر المتوقع قبل الخصم للعميل)
 /آجال استرداد التمويل بعدد األيام  /خط الفقر (الدخل في اليوم)
ً
ً
ً
ً
ً
=  1,690( * % 50دوالرا أمريكيا  1,300 -دوالرا أمريكيا)  180 /يوما 2.5 /
ً
ً
ّ
ً
=  390 * % 50دوالرا أمريكيا  180 /يوما 2.5 /
ًّ
ً
ً
=  195دوالرا أمريكيا  180 /يوما 2.5 /
= % 43.33
َّ
الزيادة في نسبة (في  )%الثمن من المستهلك النهائي الذي استفاد منه العميل
= (سعر المنتج المتفاوض عليه للمنتج الذي استفاد منه العميل  -سعر المنتج المعتاد للمنتج الذي استفاد منه العميل)  /سعر
المستهلك النهائي * % 100
ً
ً
= (( 1,000دوالر أمريكي  195 +دوالرا أمريكيا)  100 /كلغ)  1,000( -دوالر أمريكي  100 /كلغ)  16 /دوالر أمريكي * % 100
ًّ
ً
ًّ
ً
ّ
= ( 11.95دوالرا أمريكيا  10 -دوالرات أمريكية)  16 /دوالرا أمريكيا * % 100
ً
ً
=  1.95دوالر أمريكي  16 /دوالرا أمريكيا * % 100
= % 12.19
ً
َّ
المؤشر المجمع -تأثير تفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ناقصا أي تكلفة إضافية
الوفورات أو الربح المحقق بفضل تفاوض مؤسسة التمويل األصغر
= حصة األرباح التي حصل عليها العميل بفضل التفاوض* (العائد الفعلي للمشتري من المبيعات -السعر المتوقع قبل الخصم للعميل)
َّ َ
َّ َ
ّ
 (معدل خصم السلم * سعر البيع المتوقع قبل الخصم للعميل  -سعر الفائدة السوقي * عائد السلم المعجل)=
=
=
=

 1,690( * % 50دوالر  1,300 -دوالر)  1,300 * % 30( -دوالر  1,000 * % 30 -دوالر)
ًّ
ً
ًّ
ً
ًّ
ً
 390 * % 50دوالرا أمريكيا  390( -دوالرا أمريكيا  300 -دوالرا أمريكيا)
ًّ
ً
ًّ
ً
 195دوالرا أمريكيا  90 -دوالرا أمريكيا
ّ
 105دوالرات أمريكية

ً
النسبة المئوية للوفورات أو للربح المحقق بفضل التفاوض ناقصا التكلفة اإلضافية المحتملة المتكبدة
= حصة األرباح التي حصل عليها العميل بفضل التفاوض* (العائد الفعلي للمشتري من المبيعات -السعر المتوقع قبل الخصم للعميل) ( -معدل
َّ َ
َّ َ
َّ َ
ّ
ّ
خصم السلم * سعر البيع المتوقع قبل الخصم للعميل  -سعر الفائدة السوقي * عائد السلم المعجل)/عائد السلم المعجل * %100
ًّ
ً
= ( 1,690( * %50دوالرا أمريكيا 1,300 -دوالر أمريكي)  1,300 * % 30( -دوالر أمريكي  1,000 * %30 -دوالر أمريكي))  1,000 /دوالر أمريكي *
%100
ًّ
ً
ًّ
ً
= ( 390 * % 50دوالرا أمريكيا  390( -دوالرا أمريكيا  300 -دوالر أمريكي))  1,000 /دوالر أمريكي * %100
ًّ
ً
ًّ
ً
ًّ
ً
= ( 195دوالرا أمريكيا  90 -دوالرا أمريكيا)  1,000 /دوالرا أمريكيا * % 100
ّ
=  105دوالرات أمريكية  1,000 /دوالر أمريكي * % 100
= % 10.50
ً
ً
المساهمة مساهمة مباشرة في
النسبة المئوية للوفورات أو للربح المحقق بفضل التفاوض ناقصا التكلفة اإلضافية المحتملة المتكبدة
ِ
التخفيف من وطأة الفقر
= حصة األرباح التي حصل عليها العميل بفضل التفاوض* (العائد الفعلي للمشتري من المبيعات -السعر المتوقع قبل الخصم للعميل) -
َّ َ
َّ َ
ّ
(معدل خصم السلم * سعر البيع المتوقع قبل الخصم للعميل  -سعر الفائدة السوقي * عائد السلم المعجل)/آجال استرداد التمويل بعدد
األيام  /خط الفقر (الدخل في اليوم)
ًّ
ً
ً
= ( 1,690( * % 50دوالرا أمريكيا  1,300 -دوالر أمريكي)  1,300 * %30( -دوالر أمريكي  1,000 * %30 -دوالر أمريكي))  180 /يوما % 100 * 2.50 /
ً
ً
ً
ً
ّ
ّ
ً
= ( 390 * % 50دوالرا أمريكيا  390( -دوالرا أمريكيا  300 -دوالر أمريكي))  180 /يوما % 100 * 2.50 /
ًّ
ً
ًّ
ً
ً
= ( 195دوالرا أمريكيا  90 -دوالرا أمريكيا)  180 /يوما % 100 * 2.50 /
ّ
=  105دوالرات أمريكية % 100 * 2.50 / 180 /
= % 23.33
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َّ
الزيادة في نسبة (في  )%الثمن (ويشمل ذلك التكاليف) من المستهلك النهائي الذي استفاد منه العميل
= (سعر المنتج المتفاوض عليه للمنتج الذي استفاد منه العميل  -تسعير تمويل السلم) –(السعر المعتاد للمنتج الذي استفاد منه
العميل -تسعير التمويل التقليدي))  /سعر المستهلك النهائي * % 100
ً
ً
= (( 1,000دوالر أمريكي  195 +دوالرا أمريكيا)  100 /كلغ)  1,000( -دوالر أمريكي  100 /كلغ)  1,300 * % 30( -دوالر أمريكي * % 30 -
ًّ
ً
 1,000دوالر أمريكي  100 /كلغ))  16 /دوالرا أمريكيا * % 100
ًّ
ً
ّ
ّ
ّ
أمريكي)  16 /دوالرا أمريكيا * % 100
أمريكي 10 -دوالرات أمريكية  0.90 -دوالر
= ( 11.95دوالر
ً
ً
ً
=  1.05دوالر أمريكي  16 /دوالرا أمريكيا * % 100
= % 6.56
يحتاج العميل إلى  10,000دوالر أمريكي لشراء المعدات .ستتفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) مع المورد ،فتحصل على خصم  .% 30ويبلغ سعر الشراء التفاوضي  7,000دوالر
أمريكي (سعر الشراء).
اإلجارة

ّ
سنوي نسبته  % 30خالل سنة واحدة.
ويقترض من مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بربح
ً
ويدفع  9,100دوالر أمريكي (سعر البيع) بعد  12شهرا (المبلغ األصلي  7,000دوالر أمريكي ،الربح  2,100دوالر
ُ
ً
ُ ْ
س َت َح ّق ُّ
أي ربح إضافي .ويسمح
أمريكي) .ويبلغ سعر الفائدة السوقي  .% 30وعند التأخر  12شهرا أخرى ،ال ي
ُ ِّ
بدفع الجزاءات ،على أن تمنح لألعمال الخيرية .وقد حدد خط الفقر في  2.50دوالر أمريكي في اليوم.

أثر اختيار التمويل اإلسالمي مقارنة بالقرض التقليدي

الوفورات المحققة من اختيار اإلجارة مقارنة بقرض اإلجارة التقليدي
= إجمالي مبلغ السداد من التمويل التقليدي (المبلغ األصلي +الفائدة)  -إجمالي سعر اإلجارة (المبلغ األصلي  +ربح اإلجارة)
=  13,000دوالر أمريكي  9,100 -دوالر أمريكي
=  3,900دوالر أمريكي

النسبة المئوية المحققة من اختيار اإلجارة مقارنة بالقرض التقليدي
= إجمالي مبلغ السداد من التمويل التقليدي (المبلغ األصلي  +الفائدة)  -سعر بيع اإلجارة)  /إجمالي مبلغ السداد من التمويل التقليدي
(المبلغ األصلي  +الفائدة) * % 100
= ( 13,000دوالر أمريكي  9,100 -دوالر أمريكي)  13,000 /دوالر أمريكي * %100
= % 30.00

الوفورات أو الربح المحقق من اختيار التمويل اإلسالمي مقارنة بالقروض التقليدية المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر
= إجمالي مبلغ السداد من التمويل التقليدي (المبلغ األصلي  +الفائدة)  -سعر بيع اإلجارة)  /مدة اإلجارة (بعدد األيام)  /خط الفقر
(الدخل في اليوم) * % 100
= ( 13,000دوالر أمريكي  9,100 -دوالر أمريكي) % 100 * 2.50 / 365 /
= % 427.40

أثر التفاوض مع المورد

الوفورات المحققة بفضل التفاوض الذي قامت به مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
= سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر المتفاوض عليه
=  10,000دوالر أمريكي  7,000 -دوالر أمريكي
=  3,000دوالر أمريكي
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النسبة المئوية للوفورات المحققة بفضل التفاوض الذي قامت به مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
= (سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر المتفاوض عليه)  /سعر الشراء الفوري األولي
= ( 10,000دوالر أمريكي  7,000 -دوالر أمريكي)  10,000 /دوالر أمريكي * %100
=  3,000دوالر أمريكي  10,000 /دوالر أمريكي * % 100
= % 30
الوفورات المحققة المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر نتيجة للتفاوض
= (سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر المتفاوض عليه)  /آجال استرداد التمويل بعدد األيام  /خط الفقر
(الدخل في اليوم)
= ( 10,000دوالر أمريكي  7,000 -دوالر أمريكي) % 100 * 2.50 / 365 /
=  3,000دوالر أمريكي % 100 * 2.50 / 365 /
= % 328.77
ً
َّ
المؤشر المجمع -تأثير تفاوض مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ناقصا أي تكلفة إضافية
ً
الوفورات أو الربح المحقق بفضل التفاوض ناقصا أي تكلفة إضافية متكبدة
= ربح التفاوض  -تكلفة التفاوض
= سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) المتفاوض عليه ( -معدل ربح اإلجارة * سعر
الشراء الفوري األولي  -سعر الفائدة السوقي * المبلغ األصلي للقرض)
=  10,000دوالر أمريكي –  7,000دوالر أمريكي ( % 30( -معدل الربح) *  10,000دوالر أمريكي ( %30 -سعر الفائدة) *  10,000دوالر
أمريكي)
=  3,000دوالر أمريكي 0 -
=  3,000دوالر أمريكي
ً
النسبة المئوية للوفورات أو للربح المحقق بفضل التفاوض ناقصا التكلفة اإلضافية المحتملة المتكبدة
= (ربح التفاوض  -تكلفة التفاوض)  /سعر الشراء الفوري األولي
= (سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) المتفاوض عليه( -معدل ربح اإلجارة * سعر
الشراء الفوري األولي  -سعر الفائدة السوقي * المبلغ األصلي للقرض))  /سعر الشراء الفوري األولي
= ( 10,000دوالر أمريكي –  7,000دوالر أمريكي ( %30( -معدل الربح) * ( %30 - 10,000سعر الفائدة))  10,000 /دوالر أمريكي * % 100
= ( 3,000دوالر أمريكي 10,000 / )-0دوالر أمريكي * % 100
= % 30
ً
ً
المساهمة مساهمة مباشرة في
النسبة المئوية للوفورات أو للربح المحقق بفضل التفاوض ناقصا التكلفة اإلضافية المحتملة المتكبدة
ِ
التخفيف من وطأة الفقر
= (ربح التفاوض  -تكلفة التفاوض)  /مدة اإلجارة بعدد األيام  /حد الفقر (الدخل في اليوم)
=سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) المتفاوض عليه ( -معدل ربح اإلجارة *
سعر الشراء الفوري األولي  -سعر الفائدة السوقي * المبلغ األصلي للقرض)  /مدة اإلجارة بعدد األيام  /خط الفقر (الدخل في اليوم)
= ( 10,000دوالر أمريكي –  7,000دوالر أمريكي ( %30( -معدل الربح) *  10,000دوالر أمريكي ( %30 -سعر الفائدة)) %100 * 2.50 / 365 /
= ( 3,000دوالر أمريكي) %100 * 2.50 / 365 /
= % 328.77
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تحتاج العميلة إلى  1,000دوالر أمريكي لدفع المصاريف الطبية ألطفالها .فتقترض العميلة من مؤسسة
ً
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) قرضا بال فائدة ( )% 0خالل سنة واحدة .ويبلغ سعر الفائدة في
ُ ِّ
السوق  .%30وقد حدد خط الفقر في  2.50دوالر أمريكي في اليوم.

أثر اختيار القرض الحسن مقارنة بالقرض التقليدي
الوفورات المحققة من الحصول على القرض الحسن بدالً من القرض التقليدي
= تكاليف فائدة القرض  -رسوم خدمة القرض الحسن (عادة صفر)
=  1,000 * % 30دوالر أمريكي  1,000 * % 0 -دوالر أمريكي
=  300دوالر أمريكي  0 -دوالر أمريكي
=  300دوالر أمريكي
النسبة المئوية للوفورات المحققة من اختيار القرض الحسن مقارنة بالقرض التقليدي
= (تكاليف فائدة القرض  -رسوم خدمة القرض الحسن (عادة صفر))  /تكلفة فائدة القرض * % 100
= ( 300دوالر أمريكي  0 -دوالر أمريكي)  300 /دوالر أمريكي * % 100
= % 100
المساهم في التخفيف من وطأة الفقر
النسبة المئوية للوفورات المحققة من اختيار القرض الحسن مقارنة بالقرض التقليدي
ِ
= (تكاليف فوائد القرض  -رسوم خدمة القرض الحسن (عادة صفر))  /آجال استرداد التمويل بعدد األيام  /خط الفقر (الدخل في اليوم)
= ( 300دوالر أمريكي  0 -دوالر أمريكي)  2.50 / 365 /دوالر أمريكي * %100
= % 32.88
يتواصل العميل مع مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) من أجل استثمار موجه نحو حقوق
المشاركة  /المضاربة
 /المشاركة المتناقصة
(المنشآت الصغيرة
والمتوسطة)

الملكية .تستثمر مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)  10,000دوالر أمريكي في المشروع
ً
بناء على اتفاقية المشاركة في األرباح بنسبة  40:60حيث تتسلم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
َ
المالية)  % 60من األرباح ،وتتقاسم نسبة  %40المتبقية مع العميل .ومن المتوقع أن يكسب المشروع
ُ ِّ
 1,000دوالر أمريكي في الشهر .ويبلغ سعر الفائدة السوقي  .% 30وقد حدد خط الفقر في  2.50دوالر
ً
ً
أمريكي في اليوم .ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة هو  3,650دوالرا أمريكيا أو 10
ّ
دوالرات أمريكية في اليوم.

ُ
أثر األرباح التي يحققها العميل
األرباح التي يجنيها العميل من معاملة المشاركة  /المضاربة
= حصة األرباح التي يجنيها العمالء في السنة * الربح المعلن
=  1,000 *%40دوالر أمريكي في الشهر
=  400دوالر أمريكي في الشهر
األرباح التي يجنيها العميل من معاملة المشاركة  /المضاربة مقارنة بتكلفة الفرصة البديلة
= حصة األرباح التي يحققها العمالء في السنة * الربح المعلن  /نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (في الموقع أو القطاع) * %100
ّ
ً
=  1,000 *% 40دوالر أمريكي في الشهر  10( /دوالرات أمريكية *  30يوما) * %100
=  400دوالر أمريكي في الشهر  300 /دوالر أمريكي في الشهر * % 100
= % 133.33
ُ
النسبة المئوية لألرباح التي يحققها العميل من معاملة المشاركة  /المضاربة المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر
= حصة األرباح التي حققها العمالء في السنة * الربح المعلن  /مدة العائدات في عدد األيام  /خط الفقر (الدخل في اليوم)
ً
=  1,000 *% 40دوالر أمريكي في الشهر  30 /يوما  2.50 /دوالر أمريكي * %100
ً
=  400دوالر أمريكي في الشهر  30 /يوما  2.50 /دوالر أمريكي* % 100
= % 533.33
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ًّ
ً
يريد العميل شراء جرار بتكلفة  142,857دوالرا أمريكيا .بعد التفاوض للحصول على خصم قدره  ،%30يبلغ
ُ
ُ
َّ ُ
سعر الجرار  100,000دوالر أمريكي .بموجب اتفاق المشاركة المتناقصة ،تقسم حقوق ملكية مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) إلى ثمان وحدات متساوية ،على العميل االستحواذ عليها كل
سنة خالل ثماني سنوات بعائد متوقع يبلغ  % 10في السنة .ينبغي أن يساهم العميل بجزء معين (على
سبيل المثال  )% 20من السعر اإلجمالي والباقي ( )% 80تقدمه مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة

المشاركة المتناقصة (عين
منتجة)

المالية) وقت االستحواذ .الجرار ملكية مشتركة بين مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ُ َ َّ
والعميل .بعد االستحواذ ،يسلم الجرار إلى العميل وتقوم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
ْ
المالية) بتأجير حصتها في العين للعميل.
ً
لجرار هي  10,000دوالر أمريكي صافيا ال تشمل اإلصالح والتأمين ،إلخ .في
لنفترض أن اإلجارة السنوية
ٍ
السنة األولى ،تبلغ حصة مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) من اإلجارة  8,000دوالر
أمريكي ،لكونها مالكة  %80من الجرار .القسط األول هو  18,000دوالر أمريكي ،ويتكون من سعر شراء
وحدة حقوق الملكية واإلجارة السنوية .في كل سنة الحقة ،مع تناقص حصة مؤسسة التمويل األصغر
ً
(أو المؤسسة المالية) في الجرار ،تتناقص أيضا حصتها من اإلجارة ،كما هو موضح في الجدول اآلتي.
ُ ِّ
ويبلغ سعر الفائدة السوقي  %10في السنة .وقد حدد خط الفقر في  2.50دوالر أمريكي في اليوم.

نهاية السنوات

مبلغ الدفع
األصلي

دفع اإلجارة

0

0

0

مبلغ القسط

الرصيد

80,000

1

10,000

8,000

18,000

70,000

2

10,000

7,000

17,000

60,000

3

10,000

6,000

16,000

50,000

4

10,000

5,000

15,000

40,000

5

10,000

4,000

14,000

30,000

6

10,000

3,000

13,000

20,000

7

10,000

2,000

12,000

10,000

8

10,000

1,000

11,000

0

المجموع

80,000

0

116,000

أثر اختيار المشاركة المتناقصة مقارنة بالقرض التقليدي
الوفورات المحققة من اختيار المشاركة المتناقصة مقارنة بقرض التأجير التقليدي
= إجمالي مبلغ السداد من التمويل التقليدي (المبلغ األصلي  +الفائدة)  -إجمالي السداد من تمويل المشاركة المتناقصة (المبلغ
األصلي  +األرباح المحققة عن تمويل المشاركة المتناقصة)
=  116,000 – 1.1 * 142,857 %*80دوالر أمريكي
=  125,714.16دوالر أمريكي –  116,000دوالر أمريكي
=  9,714.16دوالر أمريكي

52

دليل المتابعة والتقييم

نوع المنتجات أو التدخالت

المؤشرات الكمية

النسبة المئوية للوفورات المحققة من اختيار المشاركة المتناقصة مقارنة بالقرض التقليدي
= (إجمالي مبلغ السداد من التمويل التقليدي (المبلغ األصلي  +الفائدة)  -إجمالي السداد من تمويل المشاركة المتناقصة)  /إجمالي
مبلغ السداد من التمويل التقليدي (المبلغ األصلي  +الفائدة) * % 100
= ( 116,000 – 1.1 * 142,857 * % 80دوالر أمريكي)  125,714 /دوالر أمريكي * %100
ً
ً
= ( 125،714.16دوالر أمريكي –  116,000دوالر أمريكي)  125,714 /دوالرا أمريكيا * %100
ً
=  9,714.16دوالر أمريكي  125,714 /دوالرا أمريكي * % 100
= % 7.73

المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر
النسبة المئوية للوفورات المحققة من اختيار المشاركة المتناقصة في
ِ
= (إجمالي مبلغ السداد من التمويل التقليدي (المبلغ األصلي  +الفائدة)  -إجمالي السداد من تمويل المشاركة المتناقصة)  /آجال
استرداد التمويل بعدد األيام  /خط الفقر (الدخل في اليوم)
= ( 116,000 - 1.1 * 142,857 * % 80دوالر أمريكي)  2.50 / 8/365 /دوالر أمريكي * %100
= ( 125,714.16دوالر أمريكي  116,000 -دوالر أمريكي)  2.50 / 8/365 /دوالر أمريكي * % 100
=  9,714.16دوالر أمريكي  2.50 / 8/365 /دوالر أمريكي * % 100
= % 133.07
ّ
أثر التفاوض مع المورد
استفاد العميل من الوفورات المحققة من التفاوض الذي قامت به مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
= سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر المتفاوض عليه
=  125,714.16( * %80دوالر أمريكي 100,000 -دوالر أمريكي)
=  20,571.33دوالر أمريكي

النسبة المئوية للوفورات أو األرباح التي استفاد منها العميل بفضل التفاوض الذي قامت به مؤسسة التمويل اإلسالمي
= (سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر المتفاوض عليه)  /سعر الشراء الفوري األولي * % 100
= ( 125,714.16 * % 80دوالر أمريكي  100,000 * % 80 -دوالر أمريكي)  100,000 * % 80 /دوالر أمريكي * %100
=  20,571.33دوالر أمريكي  80,000 /دوالر أمريكي
= % 25.71

المساهم في التخفيف من وطأة الفقر
الوفورات المحققة نتيجة للتفاوض
ِ
= (سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر المتفاوض عليه)  /آجال استرداد التمويل بعدد األيام  /خط الفقر
(الدخل في اليوم) * % 100
=  125,714.16( * % 80دوالر أمريكي  100,000 -دوالر أمريكي)  2.50 / 8/365 /دوالر أمريكي * %100
=  20,571.33دوالر أمريكي  2.50 / 8/365 /دوالر أمريكي * % 100
= % 281.80
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ً
ّ
المؤشر المجمع -تأثير التفاوض الذي قامت به مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ناقصا أي تكلفة إضافية
ً
الوفورات أو الربح المحقق بفضل التفاوض ناقصا أي تكلفة إضافية متكبدة
= ربح التفاوض  -تكلفة التفاوض
= سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) المتفاوض عليه – (إجمالي تكلفة تمويل
المشاركة المتناقصة فوق تكلفة المبلغ األصلي  -سعر الفائدة السوقي * المبلغ األصلي للتمويل)
=  125,714.16( * % 80دوالر أمريكي  100,000 -دوالر أمريكي)0 -
=  20,571.33دوالر أمريكي

النسبة المئوية للوفورات أو للربح المحقق بفضل التفاوض ناقصا التكلفة اإلضافية المحتملة المتكبدة
= (ربح التفاوض  -تكلفة التفاوض)  /سعر الشراء الفوري األولي
= (سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) المتفاوض عليه ( -إجمالي تكلفة تمويل
المشاركة المتناقصة فوق تكلفة المبلغ األصلي  -سعر الفائدة السوقي * المبلغ األصلي للتمويل))  /سعر الشراء الفوري األولي *
% 100
= ( 125,714.16 * % 80دوالر أمريكي  100,000 * % 80 -دوالر أمريكي)  100,000 * % 0/80 -دوالر أمريكي * % 100
=  20,571.33دوالر أمريكي  0/80,000 -دوالر أمريكي
= % 25.71
ً
النسبة المئوية للوفورات أو للربح المحقق بفضل التفاوض ناقصا التكلفة اإلضافية المحتملة المتكبدة المساهمة مساهمة مباشرة في
التخفيف من وطأة الفقر
= (ربح التفاوض  -تكلفة التفاوض)  /آجال استرداد التمويل بعدد األيام  /خط الفقر (الدخل في اليوم) * %100
= سعر الشراء الفوري األولي  -سعر شراء مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) المتفاوض عليه(-التكلفة اإلجمالية لتمويل
المشاركة المتناقصة فوق تكلفة المبلغ األصلي  -سعر الفائدة السوقي * المبلغ األصلي للتمويل)/آجال استرداد التمويل بعدد األيام
 /خط الفقر (الدخل في اليوم) * % 100
= ( 125,714.16 * % 80دوالر أمريكي  100,000 * % 80 -دوالر أمريكي)  2.50 / 0/8/365 -دوالر أمريكي * %100
=  20,571.33دوالر أمريكي  2.50 / 0/8/365 -دوالر أمريكي * % 100
= % 281.80
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الفصل
الرابع

األداء االجتماعي

 -1ما األداء االجتماعي لمؤسسة
التمويل األصغر؟
األداء االجتماعي ،حسب تعريف فريق العمل المعني باألداء
ّ
مؤسسة
العملي الفعال لرسالة
االجتماعي ( ،)SPTFهو “التجسيد
ٍ
ً
ما طبقا للقيم االجتماعية المقبولة”.

َ
المعرضة للخطر المرتفع ،وترك المستخدمين وظائفهم) بواسطة
تدخالت إدارة األداء االجتماعي ،مثل فهم احتياجات شرائح العمالء
ّ
المختلفة ،وتصميم المنتجات والخدمات التي تسد احتياجات محددة،
َ
وإنشاء سياسات للموارد البشرية تحمي المستخدمين.

ويمكن لمقدم الحصيلة الثنائية ،بل يجب عليه استخدام البيانات
المتعلقة بكل من األداء المالي واالجتماعي لتوجيه قراراته بشأن

ويشير األداء االجتماعي لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية) إلى فعالية المؤسسة في تحقيق أهدافها االجتماعية
المعلنة وخلق قيمة للعمالء.

األسعار والمنتجات وأنظمة تقديم الخدمات واالستراتيجيات ،حيث
َ
َ
ُ
يتطلب نجاح مقدمي الخدمات االجتماعية االستدامة وإيجاد المنافع
للعمالء .ومن دون االهتمام باألداء االجتماعي ،سيتخذ مقدمو
الخدمات المالية والممولون قرارات تستند إلى أهداف مالية

ولتنفيذ المالية المسؤولة جانبان هما :حماية العمالء وإدارة األداء
االجتماعي .فحماية العمالء هي محاولة تقديم خدمات عادلة وآمنة
لهم .أما إدارة األداء االجتماعي ( )SPMفتشمل حماية العمالء،
غير أنها تهتم كذلك اهتماما صريحا بكيفية تحقيق المنافع

قصيرة المدة .وفي مثل هذه الحاالت ،يمكن أن تسبب الخدمات
ً
المالية ضررا للعمالء .تشمل مزايا تعزيز األداء االجتماعي من أجل
االستدامة البعيدة األمد لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية) ما يلي:

للفقراء منهم .وتقع مسؤولية حماية العمالء على عاتق جميع

	 تطوير المنتجات والخدمات التي تركز على العميل

مقدمي الخدمات ،في حين تعد إدارة األداء االجتماعي ضرورية

	 االحتفاظ القوي بالعميل باعتباره شريكا تجاريا على األمد

لجميع المؤسسات ثنائية الحصيلة -تلك التي لديها أهداف مالية
واجتماعية على حد سواء.

 -2لماذاً يعتبر األداء االجتماعي
ّ
ُ
هما ؟
م ِ
ً
يعتبر األداء االجتماعي مهما ألنه يضع العمالء في مركز القرارات
االستراتيجية والتشغيلية ،مما يزيد من احتمال أن تكون الخدمات
ّ
المالية آمنة ومفيدة لهم .وقد كان قطاع الخدمات المالية يشدد

البعيد
	 تعزيز السمعة في السوق باعتبارها شريكا ذا قيمة مضافة
في ميدان األعمال
ّ
	 الحماية من االنحراف عن المهمة
	 القدرة على الحصول على المعلومات الالزمة إلبالغها للجهات
المستثمرة  /المانحة من أجل توليد التمويل واستدامته
	 التمايز وإضافة القيمة في األسواق التنافسية
َ
نيل رضا المستخدمين واالحتفاظ بهم

طوال سنوات عديدة على االستدامة المالية ،لكننا ندرك حاليا أن
األداء المالي القوي وحده ال يتحول بالضرورة إلى منافع للعمالء.
َ
َ َّ
اجتماعية ال يقل في أهميته عن
استراتيجية
ومن ثم ،فإن اعتماد
ٍ
ٍ
مالية .وينبغي أن تكمل إحدى االستراتيجيتين
استراتيجية
اعتماد
ٍ
ٍ
ً
األخرى مع وضع األهداف المناسبة في االعتبار .ومع أنه غالبا ما
ُ
ينظر إلى اعتماد الحصيلة الثنائية على أنه أمر غير قابل لإلدارة ،فإن
هذا ليس هو الحال مع التمويل األصغر .ويمكن معالجة المشكالت
المالية الشائعة (على سبيل المثال انسحاب العميل ،والمحفظة

 -3مسيرة وأساس معايير األداء
االجتماعي
ُ
ُ
َ
نشئ فريق عمل األداء االجتماعي سنة  ،2005قبل بضع سنوات
أ ِ
ّ
من أول طرح عام أولي للتمويل األصغر ( )IPOوقبل بداية أزمة
المديونية المفرطة في العديد من البلدان .وال يزال الطرح العام
ً
ً
األولي مثيرا للجدل وال يزال سببا رئيسا للجدل ،مما يوضح التركيز
الرئيس للتمويل األصغر على عامل الربح بدالً من هدفه االجتماعي.
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وعلى الرغم من أن حدث الطرح العام األولي هي الحالة القصوى
ْ َ
ْ
ً
ُ
التي يستشهد بها غالبا لفقدان بوصلة قطاع التمويل األصغر
وجهتها ،فإن العديد من مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات
ً
ً
المالية) شهدت أيضا مدى أقل من “االنحراف عن المهمة” .ربما بدأت
تلك المؤسسات تخدم المناطق الريفية ،إال أن جاذبية األرباح العالية
دفعت الكثير منها إلى االنتقال إلى المراكز الحضرية ،حيث يمكنها
تقديم تمويل أكبر بتكاليف أقل .وقد قام فريق العمل المعني
باألداء االجتماعي ،بالتشاور مع مختلف األطراف المعنية ،بوضع
ّ
ً
ً
معايير عالمية تمهد مسارا عمليا لتقديم تمويل أصغر يركز على

 -4العالقة بين األداء المالي
واالجتماعي
أتاحت مجموعة البيانات الموسعة التي جمعها سوق تبادل
المعلومات عن التمويل األصغر ( )MIXعن األداء االجتماعي ظهور
عدد كبير من العالقات اإليجابية والثابتة بين األداء االجتماعي
والمالي .ففي تقرير سوق تبادل المعلومات عن التمويل األصغر
ُ ٌّ
الذي نشره في  15أغسطس  2016كل ِمن معراج حسين وميكول
بيستيللي ،لوحظ العديد من النتائج المثيرة لالهتمام ،منها:

العميل ويتسم بالمسؤولية.

ال تني مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)،
ً
التي لديها مجلس إدارة يتابع األداء االجتماعي ويولي اهتماما
ّ ً
ُ
خاصا للنساء ،ت ِبين عن جودة وكفاءة وإنتاجية أفضل للمحفظة.

بالتركيز أكثر على حماية
وأسست الحملة الذكية سنة ،2009
ِ
ْ
ً
العمالء .وتجمع الحملة الناس معا عبر القطاع لتطوير وتنفيذ
ّ
المعايير التي تركز على حماية العمالء من خالل قواعد السلوك

َ
ً
سياسات موارد بشرية أكثر تقدما بتحسين إنتاجية
يرتبط وجود
ِ
َ
المستخدمين وجودة المحفظة.

المشتركة .ومنذ تأسيس الحملة ،صادقت عليها أكثر من 1,674

ً
ّ
بارتفاع في
يرتبط االستهداف الحصري ألشد العمالء فقرا
ٍ
ً
تكاليف التشغيل ،ولكن أيضا بتكاليف أقل لكل مقترض.

مؤسسة تمويل أصغر و 186شبكة وجمعية و 187جهة مستثمرة
ً
ً
ومانحة .واعتبارا من سنة  ،2020وضعت الحملة الذكية إطارا للعمل

استراتيجية للفقر لتجزئة السوق إلى شرائح
ويرتبط عدم وجود
ٍ

واعتمدت  115منظمة تخدم  45مليون عميل في جميع أنحاء العالم.

بارتفاع التكلفة لكل مقترض.
يرتبط االحتفاظ بالمقترض ارتباطا إيجابيا بزيادة االحتفاظ
َ
بالمستخدمين واإلنتاجية وانخفاض التكاليف لكل مقترض.
ويمكن االطالع على ملخص النتائج في الجدول اآلتي:
الشكل  -4الترابط بين األداء المالي واالجتماعي
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ذو ﺧﺒﺮة
ﻓﻲ إدارة اﻷداء
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﻔﻘﺮاء

ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮارد
ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ

اﺳﺘﻬﺪاف
اﻟﻌﻤﻴﻼت

اﺳﺘﺒﻘﺎء
اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ

َ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ
ﱠ َ
ﻣﺪة  30ﻳﻮﻣﺎ /ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺸﻄﺐ
ً
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ
ً
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮض
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

X
X

ً
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺘﺮض ﻧﺴﺒﺔ
ً
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد
ّ
ﺗﺮاﺑﻂ إﻳﺠﺎﺑﻲ
ّ
ﻗﻮي
أوﺟﻪ ﺗﺂزر
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X
X

X
ّ
ﺗﺮاﺑﻂ إﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻣﻌﺘﺪل
أوﺟﻪ ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ

ﺗﺮاﺑﻂ ﺳﻠﺒﻲ
ﻣﻌﺘﺪل
ﻻ ﺗﺮاﺑﻂ

X

ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺳﻢ

دليل المتابعة والتقييم

ً
ال تكشف النتائج المذكورة آنفا عن إمكان قيام األداء االجتماعي
ً
ِّ
والمالي بتعزيز أحدهما لآلخر فحسب ،بل تبين أيضا أن العالقة بين
ً
ُ
ْ
ْ
العاملين أكثر احتماالً منها إمكانا

َ
هذا المجال .وتشمل المعايير العالمية معايير هي عبارة عن بيانات
بسيطة لما يجب على مقدم الخدمات المالية تحقيقه ،إلى جانب
ممارسات اإلدارة األساسية التي يجب على مقدم تلك الخدمات
تنفيذها من أجل استيفاء المعايير.

 -5التمكين االقتصادي وإدارة األداء
االجتماعي

ً
وقد اختيرت الممارسات الواردة في المعايير العالمية ميدانيا.
َ
ُ
والممارسات التشغيلية التي
السياسات
وتصف هذه الممارسات
ِ
ِ

يؤيد البنك اإلسالمي للتنمية مبادئ التمكين االقتصادي التي تعزز

عاينها الخبراء العاملون في هذا المجال أثناء العمل واتفقوا على

ْ
شريكي األعمال (مؤسسة
العالقات العادلة والمنصفة بين ِكال

ضرورتها ألي مقدم خدمات مالية يسعى إلى تحقيق أهدافه
ْ
ُ
ُ
وجعت الممارسات وعدلت استنادا إلى تطبيق
االجتماعية .وقد ر ِ

نظر بديلة .ومن المهم أال تستغل مؤسسة التمويل األصغر (أو

التمكين االقتصادي.

المؤسسة المالية) ميزتها الواضحة في هذه العالقة بحيث يكون
ُ ٌّ
كل من مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) والعمالء

وفي ضوء أوجه التشابه واالختالف بين التمكين االقتصادي وإدارة

ْ
ْ
شريكين جديرين بالثقة .وبفضل تجاوز عالقة الوسيط المالي

األداء االجتماعي ،قمنا بمراجعة ممارسات األداء االجتماعي ،على

التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) والعميل) باعتبارها وجهة

التقليدي ،يمكن لمؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات
المالية) إحداث تأثير أقوى كما يمكنها أن تؤثر على سبل عيش
ً
ّ
عمالئها تأثيرا أهم.

النحو الذي يروج له فريق العمل المعني باألداء االجتماعي ،ووجدنا أنه
إذا كانت هذه الممارسات تتسق مع مبادئ التمكين االقتصادي،
ُ ِّ ْ
فقد كيفت مع منظور مختلف ترتبط منه مؤسسات التمويل األصغر
(أو المؤسسات المالية) بالفقراء ،الذين هم عمالؤهم التجاريون

إن اعتماد الجانبين األساسيين المتمثلين في “حماية العميل”
ٌ
و”إدارة األداء االجتماعي” متأصل في التمكين االقتصادي ،ألنه
ٌ ُ َّ َ ُ
خيار يتبع للحد من الفقر .ويتمثل أحد المبادئ التوجيهية للتمكين
االقتصادي تجاه إدارة األداء االجتماعي في أن التمكين االقتصادي
يهتم بكيفية تحقيق منافع مع الفقراء باعتبارهم شركاء بدالً من
جني األرباح منهم باعتبارهم عمالء.

وفضالً على ذلك ،فإن الحد األدنى لمعيار التمكين االقتصادي
ُ ِّ ُ
هو “ال ضرر” ،وهو ما يتناقض مع المفهوم الذي يروج للشمول
المالي الذي أثبت أنه قد يضر عمالء التمويل المثقلين بالديون.
وفضالً على ذلك ،إذا كان قطاع التمويل األصغر يركز على االستدامة
المالية منذ سنوات عديدة ،فقد أدركنا أن األداء المالي القوي ال
يتجسد بالضرورة في منافع للعمالء ،ناهيك عن النتائج السلبية التي
قد تسببها بعض خدمات التمويل األصغر .إن مؤسسات التمويل
ً
األصغر (أو المؤسسات المالية) ترمي إلى أن تكون مستدامة ماليا
كلما تعدت الوساطة المالية إلى المشاركة النشطة في التجارة
واالقتصاد الحقيقي ،حيث ال تعد الخسائر التشغيلية من المحرمات.

 -6ستة معايير عالمية إلدارة األداء
االجتماعي
توضح المعايير العالمية إلدارة األداء االجتماعي ممارسات تلك
ُ َ ّ
اإلدارة وتوحدها وتجمع بين الممارسات الجيدة المنفذة بنجاح في

وشركاؤهم في التجارة واالستثمار.

معيار األداء االجتماعي العالمي  -1تحديد
ومتابعة األهداف االجتماعية
ُ ّ
معيار األداء االجتماعي العالمي  1أ -لدى مقدم الخدمة
ٌ
إستراتيجية لتحقيق أهدافه االجتماعية

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):
َ
ً
ُ ُ ّ
مهمة رسميا ،يحدد
تتضمن إستراتيجية مقدم الخدمة بيان
ٍ
تمكينا متزايدا للفئات المستهدفة الضعيفة أو المستبعدة من
الخدمات المالية وإيجاد منافع لهؤالء العمالء.
ُ ّ
تحدد استراتيجية مقدم الخدمة الخصائص المحددة لعمالئه
المستهدفين.
ُ ّ
تحدد استراتيجية مقدم الخدمة األهداف والغايات والمؤشرات
االجتماعية لقياس التقدم.
ُ ّ
تحقيق منتجاته
توضح استراتيجية مقدم الخدمة كيفية
ِ
َ
وخدماته وقنوات التوصيل أهدافه االجتماعية.

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
َ
ً
ُ ّ
تتضمن استراتيجية مقدم الخدمة بيان مهمة رسميا ،ال يحدد

57

التمـكين االقتصـادي للمؤسسات المالية

ً
إتاحة الخدمات المالية فحسب ،بل أيضا إتاحة الفرص االقتصادية
للفئات المستهدفة الضعيفة أو المستبعدة بفضل اإلشراك
واستحداث القيمة في سلسلة القيمة.
ُ ّ
تحدد استراتيجية مقدم الخدمة خصائص محددة لعمالئه
المستهدفين ضمن القطاعات اإلنتاجية لالقتصاد.
ُ ّ
تحدد استراتيجية مقدم الخدمة األهداف والغايات والمؤشرات
ً
ً
االجتماعية لقياس التقدم .وتضع تصورا واضحا للطريقة التي
ُ
َ
سينفع بها اإلشراك في سلسلة القيمة عمالءها.
ُ ّ
منتجاته
تحقيق
توضح استراتيجية مقدم الخدمة كيفية
ِ
ِ
َ
وخدماته وقنوات التوصيل أهدافه االجتماعية .وتقسم
ِ
ّ
المنتجات إلى أغراض إنتاجية واستهالكية .وتقيد كذلك توفير
التمويل ألغراض انتشال العمالء من الفقر أو ما يقارب الفقر
باستبعاد قروض االستهالك التي ال تساهم في أهداف
التنمية المستدامة.
ُ ّ
وسيسعى مقدم الخدمة لتقديم قروض االستهالك بأدوات
التمويل االجتماعي (مثل القرض الحسن) ضمن هيكل تكلفة
ُ
ِّ
تموله موارد داعمة.

ُ ّ
إذا اعتبر مقدم الخدمة الحد من الفقر أو النمو االقتصادي
ّ
الشامل أحد أهدافه االجتماعية ،فإنه يتابع مستويات فقر
َ
عمالئه باستخدام أداة تقييم للفقر وأعداد فرص العمل
َ
المستحدثة.
َ
ُ ّ
إذا اعتبر مقدم الخدمة المسؤولية البيئية أحد أهدافه
االجتماعية ،فإنه يحدد استراتيجية بيئية وينفذها.
ً
ُ ّ
يحلل مقدم الخدمة بيانات األداء االجتماعي ويبلغ عنها داخليا
ً
وخارجيا.

معيار األداء االجتماعي العالمي  -2ضمان التزام
َ
مجلس اإلدارة وهيئة اإلدارة والمستخدمين
باألهداف االجتماعية
معيار األداء االجتماعي العالمي  2أ  -أعضاء مجلس اإلدارة
ُ ّ
ّ
يحملون مقدم الخدمة المسؤولية عن مهمته وأهدافه
االجتماعية

الممارسات األساسية التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):

ُ ّ
معيار األداء االجتماعي العالمي  1ب -يقوم مقدم الخدمة

ُ ّ
يوجه مقدم الخدمة أعضاء مجلس اإلدارة فيم يخص المهمة

بجمع بيانات العميل الدقيقة الخاصة بأهدافه االجتماعية

واألهداف االجتماعية ،كما يوجه مسؤوليات مجلس اإلدارة

واإلفصاح عنها

إلدارة األداء االجتماعي.

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):
ُ ّ
وبروتوكوالت لبيانات
إدارة
لدى مقدم الخدمة نظام معلومات
ٍ
ٍ
األداء االجتماعي.
ُ ّ
إذا أعلن مقدم الخدمة الحد من الفقر بصفته أحد أهدافه
االجتماعية ،فإنه يتابع مستويات فقر عمالئه باستخدام أداة

يستخدم المجلس بيانات األداء االجتماعي لتقديم التوجيه
االستراتيجي ،مع مراعاة األهداف االجتماعية والمالية.
يحمل مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي أو المدير العام
المسؤولية عن إحراز تقدم نحو تحقيق األهداف االجتماعية
لمقدم الخدمة.
مجلس اإلدارة مسؤول عن الحفاظ على المهمة االجتماعية
ُ ّ
لـمقدم الخدمة خالل أوقات التغيير المؤسسي.

تقييم للفقر.
َ
ُ ّ
إذا اعتبر مقدم الخدمة المسؤولية البيئية أحد أهدافه

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:

االجتماعية ،فإنه يحدد استراتيجية بيئية وينفذها.

ُ ّ
يوجه مقدم الخدمة أعضاء مجلس اإلدارة فيما يخص المهمة

ً
ُ ّ
يحلل مقدم الخدمة بيانات األداء االجتماعي ويبلغ عنها داخليا
ً
وخارجيا.

واألهداف االجتماعية ،كما يوجه مسؤوليات مجلس اإلدارة
إلدارة األداء االجتماعي .يتفهم مجلس اإلدارة منهجية التمكين
االقتصادي ويدعم إشراك المؤسسة في سلسلة القيمة.
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تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
ُ ْ
ُ ّ
إدارة يد ِخل بيانات سلسلة
يمتلك مقدم الخدمة نظام معلومات
ٍ
ً
ُ ْ
القيمة ،ومنها حركات أسعار السلع األساسية .ويد ِخل أيضا

يتابع مجلس اإلدارة جهود هيئة اإلدارة للتمييز بين المنتجات

بيانات األداء االجتماعي بشأن المنافع المستهدفة من أجل

والخدمات ذات القيمة المضافة وتطويرها ،وذلك بإشراكها في

تبادلها مع العميل.

سلسلة القيمة.

يستخدم المجلس بيانات األداء االجتماعي لتقديم التوجيه
االستراتيجي ،مع مراعاة األهداف االجتماعية والمالية.

دليل المتابعة والتقييم

ّ
يحمل مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي أو المدير العام

ٍّ
َ
ُ ّ
يقوم مقدم الخدمة بتدريب وتقييم المستخدمين على كل

المسؤولية عن إحراز تقدم نحو تحقيق األهداف االجتماعية

من مسؤوليات األداء االجتماعي والمالي المتعلقة بمنصبهم.

لمقدم الخدمة.

ُ َ ِّ ُ
ّ
َ
تعزز حوافز المستخدمين التقدم نحو األهداف االجتماعية
ّ
لمقدم الخدمة.

ُ ّ
المجلس مسؤول عن الحفاظ على الرسالة االجتماعية لـمقدم
الخدمة خالل أوقات التغيير المؤسسي.
ً ُ َّ ً
ِّ
يعين مجلس اإلدارة عضوا مدربا لمراجعة كل منتج مالي كي
ً
يضمن موافقته للشريعة اإلسالمية ،ويعمل دائما على تعزيز
تأثيره باستحداث قيمة لعمالئه الفقراء.

َ
ُ ّ
يحفز مقدم الخدمة المستخدمين العتماد قروض جيدة( .معيار
حماية العميل .)2-5

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
ُ ْ ُ
يختار المرشحون لفرص العمل ويشغلون اللتزامهم باألهداف

معيار األداء االجتماعي العالمي  2ب -تشرف اإلدارة العليا على
ُ ّ
تنفيذ استراتيجية مقدم الخدمة لتحقيق األهداف االجتماعية

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):

االجتماعية لمقدم الخدمة ،وقدرتهم على تنفيذ المسؤوليات
المهنية المتعلقة باألداء االجتماعي.
َ
ُ ّ
يقوم مقدم الخدمة بتدريب وتقييم المستخدمين على تأثير
التمكين االقتصادي ،ومسؤوليات األداء االجتماعي والمالي
المتعلقة بمنصبهم.

تعمل اإلدارة العليا على تفعيل االستراتيجية االجتماعية

ُ َ ِّ ُ
َ
تعزز حوافز المستخدمين التقدم نحو األهداف االجتماعية
ّ
لمقدم الخدمة.

تحلل اإلدارة العليا وتعالج المخاطر المتعلقة باألداء االجتماعي.

ً
َ
ُ ُّ
ي ِلم المستخدم بحالة فقر العمالء ويسعى جاهدا لدعم
ُ ُّ
الجهود المبذولة لتحسين سبل عيشهم .وي ِلم كذلك

لمقدم الخدمة.

َ
َ
ُ
ُ
ِّ
يحمل الرئيس التنفيذي أو المدير العام كبار المديرين المسؤولية
عن إحراز تقدم نحو تحقيق األهداف االجتماعية لمقدم الخدمة.

باألنشطة التجارية لعمالئه ويبحث عن طرائق لضمان االستفادة
ُ
ضيف للقيمة.
من التمويل الـم
ِ

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
تعمل اإلدارة العليا على تفعيل االستراتيجية االجتماعية

َ
ُ ّ
يحفز مقدم الخدمة المستخدمين على اعتماد على تمويل ذي
جودة وذي قيمة مضافة( .معيار حماية العميل )2-5

لمقدم الخدمة.
تحلل اإلدارة العليا وتعالج المخاطر المتعلقة باألداء االجتماعي.

معيار األداء االجتماعي العالمي  -3تصميم

َ
َ
ُ
ُ
ِّ
يحمل الرئيس التنفيذي أو المدير العام كبار المديرين المسؤولية

المنتجات والخدمات وقنوات التسليم التي
ّ
تلبي ما يحتاجه العميل وما يفضله

عن إحراز تقدم نحو تحقيق األهداف االجتماعية لمقدم الخدمة.
يقوم الرئيس التنفيذي أو المدير العام بتعيين مراجع حسابات
ّ
شرعي داخلي مدرب لمراجعة ومتابعة االمتثال للشريعة
والتدابير االجتماعية والحمائية العميل.
َ
معيار األداء االجتماعي العالمي 2ج -يعتمد تعيين المستخدمين
وتقييمهم على معايير األداء االجتماعي والمالي

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):
ُ ْ ُ
يختار المرشحون لفرص العمل ويشغلون اللتزامهم باألهداف

ُ ُّ ُ ّ
معيار األداء االجتماعي العالمي  3أ -ي ِلم مقدم الخدمة بما
يحتاجه العمالء وبما يفضلونه

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):
ُ ّ
يسعى مقدم الخدمة للحصول على معلومات عما يحتاجه
العمالء وما يفضلونه وعن تجاربهم لتصميم المنتج وتسليمه.
ُ ّ
يتابع مقدم الخدمة مدى مالءمة المنتجات والخدمات وقنوات
التسليم( .معيار حماية العميل )1-2

االجتماعية لمقدم الخدمة ،وقدرتهم على تنفيذ المسؤوليات
المهنية المتعلقة باألداء االجتماعي.
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االحتياجات المالية أو عن الدعم غير المالي الالزم والتفضيالت

ُ ّ
ُ ّ
صممت منتجات وخدمات مقدم الخدمة لتقليل مخاطر العميل.
ُ
ُ َ َ َ ُ
وتتقاسم المخاطر في مختلف حلقات سلسلة القيمة وال تترك
َ
ُ ّ
للعميل وحده .وتعتمد األرباح التي يحققها مقدم الخدمة على

والتجارب لتصميم المنتج وتسليمه.

نجاح العميل.

ُ ّ
يتابع مقدم الخدمة مدى مالءمة المنتجات والخدمات وقنوات

ُ ّ
يحقق مقدم الخدمة منافع للعمالء بتمكينهم من االستثمار
ّ
في الفرص االقتصادية وسد االحتياجات المنزلية المتوقعة.
ً
ً
ُ ّ
نشطا إلى تعميم أوجه التآزر
ويسعى مقدم الخدمة سعيا ِ
ّ
مع مختلف مقدمي الخدمات والبرامج الجارية لسد االحتياجات

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
ُ ّ
ٌ
يسعى مقدم الخدمة للحصول على معلومات سواء عن

التسليم( .معيار حماية العميل )1-2
ُ ّ
يوفر مقدم الخدمة الدعم غير المالي الذي يحتاج إليه العميل.

المنزلية خارج نطاق عمل مقدم الخدمة).

ُ ّ
ُ َ َّ
معيار األداء االجتماعي العالمي  3ب -تصمم منتجات مقدم
ً
الخدمة وخدماته وقنوات تقديمه لنفع العمالء ،وذلك طبقا

ُ َ
توضع سياسة وعملية موثقة لمنع طرائق البيع العدوانية

لألهداف االجتماعية لمقدم الخدمة

والتوقيع اإلجباري للعقود( .معيار حماية العميل .)1-3
ُ ّ
يتابع مقدم الخدمة المخاطر المرتبطة بالوكالء والشبكات

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء

ويتصدى للمشكالت.

االجتماعي):
ُ ِّ
ُ ّ
يقدم مقدم الخدمة المنتجات والخدمات التي كيفت لتناسب
احتياجات العمالء( .معيار حماية العميل .)1-1
ْ
ُ ّ
ُ ِّ
صممت منتجات وخدمات مقدم الخدمة لتذليل العقبات التي
َ
تحول دون الشمول المالي للعمالء المستهدفين.
ْ
ُ ّ
ُ ِّ
صممت منتجات وخدمات مقدم الخدمة لتقليل مخاطر العميل.

يعامل
معيار األداء االجتماعي العالمي -4
ِ
ً
ً
العمالء معاملة مسؤولة
معيار األداء االجتماعي العالمي  4أ -منع اإلفراط في
المديونية

ُ ّ
يوفر مقدم الخدمة منافع للعمالء بتمكينهم من االستثمار
ّ
في الفرص االقتصادية وسد االحتياجات المنزلية المتوقعة.

االجتماعي):

َ
توضع سياسة وعملية موثقة لمنع طرائق البيع العدوانية

ُ ّ
يمتلك مقدم الخدمة سياسة سليمة وعملية جيدة التوثيق

والتوقيع اإلجباري للعقود( .معيار حماية العميل )1-3

ُ
ستعمالً معلومات ومعايير
العتمادات القروض ويتخذ القرارات م
ِ

ُ ّ
يتابع مقدم الخدمة المخاطر المرتبطة بالوكالء والشبكات

مناسبة( .معيار حماية العميل .)2-1

ويتصدى للمشكالت.

ُ ّ
يستخدم مقدم الخدمة المعلومات المتضمنة في التقارير

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء

االئتمانية ،كلما أمكن ذلك في السياق المحلي( .معيار حماية
تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
ُ ّ
ُ ّ
يقدم مقدم الخدمة المنتجات والخدمات التي كيفت لتناسب

ُ ّ
يتابع مجلس إدارة مقدم الخدمة وإدارته العليا السوق

احتياجات العمالء( .معيار حماية العميل .)1-1

ويتصدى لمخاطر المديونية المفرطة المتصاعدة( .معيار حماية

ْ
ُ ِّ
صممت المنتجات والخدمات من أجل تحسين سبل عيش العميل.

العميل .)2-3

ُ ّ
ُ ّ
صممت منتجات وخدمات مقدم الخدمة لتذليل العقبات التي

ُ ّ
محفظة سليمة( .معيار حماية
جودة
يحافظ مقدم الخدمة على
ٍ
ِ

تحول دون الشمول المالي للعمالء المستهدفين.

العميل .)2-4

ً
ْ
ُ ّ
ُ ّ
صممت منتجات وخدمات مقدم الخدمة أيضا لتوفير الفرص
ُ ّ
االقتصادية للعمالء بواسطة تدخالت مقدم الخدمة في
سلسلة القيمة.
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العميل .)2-2

دليل المتابعة والتقييم

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
ً
ُ ّ
يمتلك مقدم الخدمة سياسة سليمة وعملية موثقة توثيقا
ْ
ً
ُ
جيدا العتمادات التمويل ويتخذ القرارات مستع ِمالً معلومات
ومعايير مناسبة( .معيار حماية العميل .)2-1
ُ ّ
يستخدم مقدم الخدمة وسائل الدفع المباشر ،حيثما أمكن
ذلك ،بدالً من تقديم النقد للعمالء.

ّ
ْ
يجب تحديد تفاصيل كمية وجودة العين وتفاصيل المورد البائع،
ُ ّ
وأدوار ومخاطر ومسؤوليات كل من العميل ومقدم الخدمة
على نحو واضح.
ُ ّ
يتواصل مقدم الخدمة مع العمالء في وقت مناسب وعبر
قنوات مناسبة( .معيار حماية العميل  .)3-2يجب تحديد تفاصيل
ّ
ْ
كمية وجودة العين وتفاصيل المورد البائع ،وأدوار ومخاطر
ُ ّ
ومسؤوليات كل من العميل ومقدم الخدمة على نحو واضح.

ُ ّ
ال يعتبر مقدم الخدمة أي رسوم أو مصاريف متعلقة بسداد
َّ
قائم مستحق دخالً .وتحول جميع الرسوم أو الواجبات

ُ ّ
يتخذ مقدم الخدمة التدابير الكافية لضمان فهم العميل ودعم

المفروضة بسبب التأخر في السداد إلى األعمال الخيرية.

اتخاذ القرار الخاص به( .معيار حماية العميل .)3-3

ُ
ُ
حسب ّ
ال ت
أي رسوم أو مصاريف متأخرة للسداد المستحق دخالً.
وال بد من اإلشارة إلى أن فرض رسوم بسبب التأخر عن السداد

معيار

سيكون المالذ األخير تجاه العمالء المتجاهلين لمدفوعاتهم،
ً
وليس تجاه العمالء المعسرين حقا.

والمحترمة للعمالء

ُ ّ
يستخدم مقدم الخدمة المعلومات المتضمنة في التقارير

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء

االئتمانية ،كلما أمكن ذلك في السياق المحلي( .معيار حماية
العميل .)2-2
ُ ّ
يتابع مجلس إدارة مقدم الخدمة وإدارته العليا السوق

األداء

االجتماعي

العالمي

4ج-

المعاملة

العادلة

االجتماعي):
ُ ّ
يعزز مقدم الخدمة ويفرض معاملة عادلة ومحترمة للعمالء
ً
طبقا لمدونة قواعد السلوك (معيار حماية العميل )5-1

ويتصدى لمخاطر المديونية المفرطة المتصاعدة( .معيار حماية

ُ ّ
يمتلك مقدم الخدمة سياسة وعمليات موثقة لتجنب التمييز

العميل .)2-3

ضد الفئات المحمية عند اختيار العمالء ووضع الشروط( .معيار

ُ ّ
محفظة سليمة( .معيار حماية
جودة
يحافظ مقدم الخدمة على
ٍ
ِ

حماية العميل )5-2

العميل .)2-4

ُ ِّ ُ
َ
يحصل المستخدمون ووكالء التحصيل القروض على نحو
مناسب( .معيار حماية العميل )5-3

معيار األداء االجتماعي العالمي 4ب -الشفافية

ُ ّ
يمتلك مقدم الخدمة أنظمة فعالة لمنع واكتشاف االحتيال.
(معيار حماية العميل )5-4

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):
ُ
وضعت سياسة وعملية موثقة الشتراط الشفافية فيما
يتعلق بشروط المنتج وتسعيره( .معيار حماية العميل )3-1

ُ ّ
تدعم إدارة مقدم الخدمة ورقابته المعاملة العادلة والمحترمة
للعمالء( .معيار حماية العميل )5-6
ُ َ ُ
تعالج مطالبات التأمين بطريقة عادلة وفي الوقت المناسب.
(معيار حماية العميل )5-5

ُ ّ
يتواصل مقدم الخدمة مع العمالء في وقت مناسب وعبر
قنوات مناسبة( .معيار حماية العميل )3-2
ُ ّ
يتخذ مقدم الخدمة تدابير كافية لضمان فهم العميل ودعم
اتخاذ القرار الخاص به( .معيار حماية العميل )3-3

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
ُ ّ
يعزز مقدم الخدمة ويفرض معاملة عادلة ومحترمة للعمالء
ً
طبقا لمدونة قواعد السلوك( .معيار حماية العميل  .)5-1ويعامل
ُ ّ
مقدم الخدمة العمالء معاملة الشركاء التجاريين ،ال معاملة
المدينين.

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
ْ
ُ
و ِضعت سياسة وعملية موثقة الشتراط الشفافية فيما يتعلق

ُ ّ
يمتلك مقدم الخدمة سياسة وعمليات موثقة لتجنب التمييز

بشروط المنتج وتسعيره( .معيار حماية العميل  .)3-1ويجب

ضد الفئات المحمية عند اختيار العمالء ووضع الشروط( .معيار

تحديد سعر التكلفة وثمن البيع وهوامش الربح تحديدا واضحا

حماية العميل  .)5-2وعلى مقدم الخدمة أال يفرض على أفقر
ً
َّ
العمالء سعرا أعلى للتمويل المقدم.

للمنتجات الموجهة للديون.
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ُ ّ
ال يميز مقدم الخدمة ضد غير المسلمين من حيث المعاملة

معيار األداء االجتماعي العالمي 4ه -آليات حل الشكاوى

العادلة والمحترمة وشروط التمويل.
َ
ُ َ ِّ
يحصل المستخدمون ووكالء التحصيل القروض بطريقة
َ
مناسبة( .معيار حماية العميل  .)5-3ويجب على المستخدمين
ووكالء التحصيل استكشاف طرائق لضمان تقييم االحتياجات
األساسية للعميل وتحديد أولوياته أثناء تحصيل الديون.
ُ ّ
يمتلك مقدم الخدمة أنظمة فعالة لمنع واكتشاف االحتيال.
(معيار حماية العميل )5-4
ُ ّ
تدعم إدارة مقدم الخدمة ورقابته المعاملة العادلة والمحترمة
للعمالء( .معيار حماية العميل )5-6
ُ َ
تعالج مطالبات التأمين التكافلي بطريقة عادلة وفي الوقت
المناسب( .معيار حماية العميل )5-5

معيار األداء االجتماعي العالمي  4د -خصوصية بيانات العميل

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):
ّ
ُ ّ
ً
ال لتلقي شكاوى العمالء
يمتلك مقدم الخدمة نظاما فعا ً
وحلها( .معيار حماية العميل )7-1
ُ ّ
يقوم مقدم الخدمة بإعالم العمالء بحقهم في التقدم
بالشكوى وكيفية تقديمها( .معيار حماية العميل )7-2
ُ ّ
يستخدم مقدم الخدمة المعلومات الواردة في الشكاوى
إلدارة العمليات وتحسين جودة المنتجات والخدمات( .معيار
حماية العميل )7-3
تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
ُ ّ
ً
يمتلك مقدم الخدمة نظاما فعاالً لتلقي شكاوى العمالء
وحلها( .معيار حماية العميل )7-1
ُ ّ
يقوم مقدم الخدمة بإعالم العمالء بحقهم في التقدم

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء

بالشكوى وكيفية تقديمها( .معيار حماية العميل .)7-2

االجتماعي):

ُ ّ
يستخدم مقدم الخدمة المعلومات الواردة من الشكاوى

ُ ْ َ َ
ّّ
يحتفظ ببيانات العميل في ِسرية وأمان( .معيار حماية العميل

إلدارة العمليات وتحسين جودة المنتجات والخدمات( .معيار

)6-1

حماية العميل )7-3

ُ َّ
يبلغ العمالء بخصوصية البيانات ويوافقون على استخدام

َ
ينبغي أن تكون الشكاوى في متناول المستخدمين المدربين
ً
على الشريعة أو المراجع الداخلي أو في متناولهما معا.

بياناتهم( .معيار حماية العميل )6-2

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
ُ ْ َ َ
ّّ
يحتفظ ببيانات العميل في ِسرية وأمان( .معيار حماية العميل
)6-1
ُ َّ
يبلغ العمالء بخصوصية البيانات ويوافقون على استخدام
بياناتهم( .معيار حماية العميل )6-2

معيار األداء االجتماعي العالمي  -5يعامل
َ
المستخدمين بمسؤولية
ُ ّ
معيار األداء االجتماعي العالمي 5أ -يتبع مقدم الخدمة
َ
سياسة موارد بشرية مكتوبة تحمي المستخدمين وتهيئ
بيئة عمل داعمة

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):
ّ
الوطني متاحة
سياسة موارد بشرية مكتوبة وموافقة للقانون
َ
لجميع المستخدمين توضح حقوقهم.
تجسد

مستويات

أجور

َ
المستخدمين

معدالت

السوق

التنافسية ،أو على األقل الحد األدنى لألجور في القطاع الوطني
أو المحلي.
َ
ُ ِّ
يقبل مقدم الخدمة ويستجيب لشكاوى المستخدمين عن
ّ
ّ
وسر ّ
ّ
ي.
رسمي
طريق نظام تظلم
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دليل المتابعة والتقييم

َ
ُ ّ
يقوم مقدم الخدمة بتقييم مخاطر صحة المستخدمين

ُ ّ
معيار األداء االجتماعي العالمي 5ج -يتابع مقدم الخدمة رضا
َ
المستخدمين وترك عملهم

تحدث (كالحوادث واإلصابات واألمراض) وتوثيقها واإلبالغ عنها.

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء

وسالمتهم واتخاذ تدابير للتخفيف منها قبل حدوثها .ويقوم
ُ ّ
مقدم الخدمة بالتحقيق في جميع الحوادث المهنية التي

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:

االجتماعي):
َ
يقوم الموفر بتحليل رضا المستخدمين.

سياسة موارد بشرية مكتوبة وموافقة للقانون الوطني متاحة
َ
لجميع المستخدمين توضح حقوقهم.

َ
ُ ّ
ُ ُّ
يتابع مقدم الخدمة معدل ترك المستخدمين وظائفهم وي ِلم
َ
بأسباب خروج المستخدمين.

َ
تجسد مستويات تعويضات المستخدمين معدالت السوق

ُ ّ
يتخذ مقدم الخدمة إجراءات لتصحيح المشكالت المؤسسية
َ
التي تؤدي إلى ترك المستخدمين عملهم وعدم رضاهم.

التنافسية.
َ
ُ ّ
يقبل مقدم الخدمة ويستجيب لشكاوى المستخدمين عن
طريق نظام تظلم رسمي وسري
َ
ُ ّ
يقوم مقدم الخدمة بتقييم مخاطر صحة المستخدمين
وسالمتهم واتخاذ تدابير للتخفيف منها قبل حدوثها .ويقوم
ُ ّ
مقدم الخدمة بالتحقيق في جميع الحوادث المهنية التي
تحدث (كالحوادث واإلصابات واألمراض) وتوثيقها واإلبالغ عنها.

ُ ّ
معيار األداء االجتماعي العالمي 5ب -يقوم مقدم الخدمة
َ
بإبالغ جميع المستخدمين بشروط تشغيلهم ويوفر التدريب
لفرص العمل األساسية

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):
َ
يتسلم المستخدمون وثائق واضحة تتعلق بمسؤولياتهم
الوظيفية وتقييم أدائهم.
ً
َ
ً
يتلقى المستخدمون تدريبا خاصا بفرصة العمل أو بتطوير
ً
المهارات أو بهما معا.
تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
َ
يقوم الموفر بتحليل رضا المستخدمين.
َ
ُ ّ
ُ ُّ
يراقب مقدم الخدمة معدل ترك المستخدمين عملهم وي ِلم
َ
بأسباب خروج المستخدمين.
ُ ّ
يتخذ مقدم الخدمة إجراءات لتصحيح المشكالت المؤسسية
َ
التي تؤدي إلى ترك المستخدمين عملهم وعدم رضاهم.

معيار األداء االجتماعي العالمي  - 6التوازن
بين األداء المالي واالجتماعي
ُ ّ
معيار األداء االجتماعي العالمي 6أ -يحدد مقدم الخدمة
ويتابع معدالت النمو التي تعزز كالًّ من االستدامة المؤسسية
واألهداف االجتماعية

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):

َ
يتلقى المستخدمون وثائق واضحة تتعلق بمسؤولياتهم

ُ ّ
يمتلك مقدم الخدمة سياسة تهم معدالت النمو المستهدفة
ُ ّ
المستدامة التي تراعي قدرة نمو مقدم الخدمة واالستدامة

الوظيفية وتقييم أدائهم.

المؤسسية واألهداف االجتماعية.

َ
ُ َ َّ ُ
يزود المستخدمون بتفسير واضح عن كيفية تنفيذ نهج
ً
َ
ُ ُّ
التمكين االقتصادي مع عمالئهم .وي ِلم المستخدمون جيدا
ّ
بالسياسات ذات الصلة ليكونوا وكالء فعالين لمقدم الخدمة.
ً
َ
ً
يتلقى المستخدمون تدريبا خاصا بفرصة العمل أو بتطوير
ً
المهارات أو بهما معا.

ّ
ُ ّ
يتابع مقدم الخدمة النمو ويعزز القدرة الداخلية حسب الحاجة.
تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
ّ
ُ ّ
يمتلك مقدم الخدمة سياسة تهم معدالت النمو المستهدفة
ُ ّ
المستدامة التي تراعي قدرة نمو مقدم الخدمة واالستدامة
المؤسسية واألهداف االجتماعية.
ّ
ُ ّ
يتابع مقدم الخدمة النمو ويعزز القدرة الداخلية حسب الحاجة.
ً
القيمة المضافة للعمالء وأهدافا أخرى لقياس
تشمل األهداف ِ
الحد من الفقر.
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التمـكين االقتصـادي للمؤسسات المالية

معيار األداء االجتماعي العالمي 6ب -يتسق المستثمرون في
حقوق الملكية والمقرضون ومجلس اإلدارة وهيئة اإلدارة مع
ّ
ّ
األهداف االجتماعية لمقدم الخدمة وينفذون الهيكل المالي
المناسب في توليفة مصادره وشروطه والعائدات المرغوب
فيها

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):
ُ ّ
يمتلك مقدم الخدمة سياسات واضحة ،تتفق مع أهدافه
االجتماعية ،ومستوى العائدات الذي يرغب فيه ،وكيفية
استخدام األرباح.
ُ
ّ
ُ ّ
يتعامل مقدم الخدمة مع الممولين الذين تتسق توقعاتهم
َ
الخروج
فيما يخص العوائد المالية واإلطار الزمني واستراتيجيات
ِ
ُ ّ
مع األهداف االجتماعية لـمقدم الخدمة ومرحلة التنمية.
ُ ّ
يحمي مقدم الخدمة االلتزامات التي عليه تجاه العمالء.
ٌ
ُ ّ
ّ
مالي يتسم بالشفافية ،تتجسد في
لـمقدم الخدمة هيكل
َ َ
بياناته المالية السنوية المراجعة.

ُ ّ
ُ َ
يدار مقدم الخدمة إدارة مستدامة لتقديم الخدمات على
المدى البعيد( .معيار حماية العميل .)4-1
ُ ّ
تتسق سياسة تسعير مقدم الخدمة مع مصلحة العمالء.
(معيار حماية العميل .)4-2
ُ ّ
ال تشير النسب المالية لـمقدم الخدمة إلى مشكالت التسعير.
(معيار حماية العميل .)4-3

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
ُ ّ
ُ
يدار مقدم الخدمة إدارة مستدامة لتقديم الخدمات على
المدى البعيد( .معيار حماية العميل .)4-1
ُ ّ
يعتمد تسعير مقدم الخدمة على تكلفة األموال ،وتكلفة
ُ ُّ ُ ّ
العمليات ،وتكلفة المخصص وهامش الربح .وي ِلم مقدم الخدمة
بهيكل التكلفة الخاص به ،ويتابعه متابعة مستمرة ويتخذ
التدابير الالزمة ليكون فعاالً.
ُ ّ
تتسق سياسة تسعير مقدم الخدمة مع مصلحة العمالء.
ْ
ُ
(معيار حماية العميل  .)4-2ووضعت سياسة خاصة بالتمويل
ّ َ
ُ ِّ
بالسلم لضمان تقاسم مقدم الخدمة ربح زيادة سعر السلعة
مع العميل.

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:
ُ ّ
يمتلك مقدم الخدمة سياسات واضحة ،تتفق مع أهدافه
االجتماعية ،ومستوى العائدات الذي يرغب فيه ،وكيفية
استخدام األرباح.
ُ
ُ ّ
يتعامل مقدم الخدمة مع الممولين الذين تتسق توقعاتهم
َ
الخروج
فيما يخص العوائد المالية واإلطار الزمني واستراتيجيات
ِ
ُ ّ
مع األهداف االجتماعية لـمقدم الخدمة ومرحلة التنمية.
ً
ُ ّ
في الحاالت التي يكون فيها مقدم الخدمة مضاربا (وكيلً)

ُ ّ
يتخذ مقدم الخدمة تدابير للتفاوض مع األطراف المعنية في
سلسلة القيمة ويتقاسم هذه المنافع مع العميل.
ُ ّ
ال تشير النسب المالية لـمقدم الخدمة إلى مشكالت التسعير.
(معيار حماية العميل .)4-3
ُ ّ
معيار األداء االجتماعي العالمي د -يقوم مقدم الخدمة
ُ ّ
دمة ذي
بتعويض كبار المديرين تعويضا مناسبا ل ِـمقدم ِخ
ٍ
أهداف اجتماعية واضحة

للممول ،يتفقان على األهداف االجتماعية (ومنها التأثير الناتج
عن تدخالت التمكين االقتصادي) واستخدام رأس المال.
ُ ّ
يحمي مقدم الخدمة االلتزامات التي عليه تجاه العمالء.
ٌ
ُ ّ
لــمقدم الخدمة هيكل مالي يتسم بالشفافية ،تنعكس في
َ
بياناته المالية السنوية المراجعة.
ّ
سلبي بين
يقوم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا يتابع أي ارتباط
ّ
المالي والمؤشرات االجتماعية ،وذلك على نحو متواصل.
العائد

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):
ُ ّ
يضمن مقدم الخدمة اتساق تعويضات الرئيس التنفيذي
َ
أو المدير العام وكبار المستخدمين اآلخرين مع األهداف
ّ
االجتماعية لمقدم الخدمة.
ُ ّ
يكشف مقدم الخدمة ،عند الطلب ،بشفافية عن التعويض
للجهات التنظيمية ومراجعي الحسابات وجهات التصنيف،

ُ ّ
معيار األداء االجتماعي العالمي 6ج -يحدد مقدم الخدمة
ً
األسعار تحديدا مسؤوالً

الممارسات األساسية (التي يحددها الفريق المعني باألداء
االجتماعي):
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والمقرضة ،والمستثمرة.
المانحة،
والجهات
ِ
ِ
ُ ّ
يحسب مقدم الخدمة الفرق بين متوسط  تعويض المديرين
َ
التنفيذيين رفيعي المستوى ومستخدميه ال م يدانيين ،ويحلل
ُ ّ
مدى اتساق الفارق بينهما مع رسالة مقد م الخدمة.

دليل المتابعة والتقييم

ّ
التشغيلي بسياسات وإجراءات
الفريق االلتزام على المستوى

تطبيق الممارسات األساسية في التمكين االقتصادي:

َّ
حماية العميل المحددة على مستوى اإلدارة التنفيذية.

ُ ّ
يضمن مقدم الخدمة اتساق تعويضات ال رئيس التنفيذي أو
َ
المدير العام وكبار المستخدمين اآلخرين مع األهداف االجتماعية
ُ ّ
لـمقدم الخدمة.

ثقافة ذات معايير عالية للسلوك األخالقي في جميع أنحاء

ُ ّ
يكشف مقدم الخدمة ،عند الطلب ،بشفافية عن التعويض

المنظمة .وتساعد مدونة األخالقيات التي وضعتها إدارة الموارد

للجهات التنظيمية ومراجعي الحسابات وجهات التصنيف،

البشرية وسياسات التشغيل والتدريب وتقييم األداء على

والمقرضة ،والمستثمرة.
المانحة،
والجهات
ِ
ِ

ت)

الموارد البشرية -تعتبر إدارة الموارد البشرية ضرورية إليجاد

َ
تحديد مدى معاملة المستخدمين للعمالء بإنصاف واحترام.

ُ ّ
يحسب مقدم الخدمة الفرق بين متوسط  تعويض المديرين
َ
التنفيذيين رفيعي المستوى ومستخدميه ال م يدانيين ،ويحلل
ُ ّ
مدى اتساق الفارق بينهما مع رسالة مقد م الخدمة.

والتزامهم أي تشريعات قائمة لحماية المستهلك .ويصمم

يتابع المجلس متابعة مستمرة أي عالقة س لبية بين العائد

فريق التسويق المواد التي تساعد العمالء على تكوين فكرة

المالي والمؤشرات االجتماعية.

 -7سبعة مبادئ لحماية العمالء

ث) التسويق والعروض الترويجية -يضمن التسويق والترويج
اتسام

َ
المستخدمين

بالصدق

والشفافية

مع

العمالء

َ
يؤدي التسويق
واضحة عن منتجاتهم وحقوقهم .ويمكن أن
ً
ّ
ً
والعروض الترويجية أيضا دورا في حماية الخصوصية بالتثبت من
موافقة العميل على استخدام صور أو معلومات العميل في
المواد التسويقية.

ما مبادئ حماية العمالء؟
مبادئ حماية العمالء هي الحد األدنى من المعايير التي على العمالء
ُ
ّ
ّ
ْ
خلصت
توقع تلقيها عند التعامل مع المؤسسة المالية .وقد است ِ

َ
ج) فريق المبيعات ومستخدمي الواجهة األمامية-

يقوم

َ
َ
مستخدمو الواجهة األمامية ،بصفتهم أكثر المستخدمين
ّ
اتصاالً بالعمالء ،بتنفيذ سياسات حماية العمالء التي وضعتها
اإلدارات األخرى .ويعتبر مسؤولو القروض أو التمويل محوريين

من عمل مقدمي الخدمات والشبكات الدولية والجمعيات الوطنية

َ
ّ
لمنع فرط المديونية ،في حين يؤدي جميع مستخدمي الواجهة

للتمويل األصغر لتطوير قواعد سلوك وممارسات داعمة للعمالء.
ُ
َ
شرك المؤسسات المالية مستخدمين من كل منطقة
وينبغي أن ت ِ

ً
ً
األمامية دورا رئيسا في تعزيز الشفافية ،والتمسك بالمعايير

تشغيلية في محاولة لتحقيق حماية كافية للعمالء .وبدالً من
َ
ً
ً
اعتبار حماية العميل “مشروعا خاصا” لنخبة من المستخدمين ،يجب
ّ
على المؤسسات المالية التثبت من أن كل إدارة لديها مسؤوليات
محددة لحماية العمالء .وتشمل بعض المجاالت التشغيلية التي
ُ
ْ
نوقشت ما يلي:
اإلدارة التنفيذية -يتمثل دور اإلدارة التنفيذية في اإلخبار بأهمية
َ
ومزايا حماية العمالء لتحفيز المستخدمين ولضمان تصميم وتنفيذ
ً
السياسات واإلجراءات السليمة .وتحدد اإلدارة التنفيذية أيضا معايير
ّ
َ
والقي ِم التنظيمية للمؤسسة .ويعد التزام مجلس اإلدارة
الثقافة
ِ
ً
ْ ّ
واإلدارة العليا بحماية العميل شرطا قبليا للممارسات الصحيحة بين
َ
المستخدمين اآلخرين.
أ)

ِّ
المنتجات
بحث وتطوير المنتجات -يصمم فريق بحث وتطوير
ِ
ّ
المنتجات التي تسد احتياجات العمالء .ويساهم فريق البحث
ِ

األخالقية العالية ،واالستماع إلى العمالء والحفاظ على
خصوصيتهم.
ح) المالية -تضمن إدارة المالية سياسات تسعير مسؤولة
وتنافسية ،بأسعار معقولة ومستدامة .وقد تساهم إدارة
ً
المالية أيضا في تحديد أهداف الربحية والمساعدة على تحديد
سياسات تخصيص األرباح التي تحقق قيمة للعمالء.
خ) إدارة المخاطر  -تتحقق إدارة المخاطر من االمتثال للسياسات
واإلجراءات.

ويقوم

َ
مستخدموها

بمتابعة

عوامل

الخطر

المتعلقة بفرط المديونية ،والتحقق من ملفات العمالء والقيام
َ
ّ
بزيارات للعمالء للتثبت من أن المستخدمين يتواصلون بشفافية
واحترام للمعايير األخالقية للمؤسسة .وتتحقق إدارة المخاطر
ٍ
ً
أيضا من األداء السليم آلليات الشكاوى وإجراءات خصوصية
العمالء.

والتطوير بالمعلومات األساسية التي تمكن المؤسسة من

د) الشؤون القانونية  -لدى العديد من البلدان قوانين تؤثر على

تصميم المنتجات والخدمات المناسبة للعمالء ،وذلك بواسطة

حماية العمالء مثل التشريعات المتعلقة بأسعار الفائدة

أبحاث السوق وتقييمات رضا العمالء.

والشفافية ومدونات السلوك المهني والحجز على الرهون

ب) إدارة المنتجات والعمليات  -تشرف إدارة المنتجات والعمليات

ّ
والصدق في اإلعالنات والتمييز وخصوصية البيانات .وتعد إدارة

على تسليم المنتجات وتقديم الخدمات للعمالء .ويضمن هذا

الشؤون القانونية مسؤولة عن ضمان االمتثال ألي تشريعات
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قائمة لحماية المستهلك ،وعن مساعدة المؤسسة في وضع
َ
سياسات قانونية سليمة تتعلق بحقوق العمالء والمستخدمين.
تكنولوجيا

على أمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات .ويمكن أن تساهم
ً
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أيضا في تحديد المنتجات

األنظمة الداخلية التي تدعم منع فرط المديونية ،وسيعززون
الجهود الرامية إلى تحسين إدارة مخاطر االئتمان على مستوى

ّ
المناسبة ومراقبة فرط المديونية بتوفير منصات تيسر تحليل

األسواق (مثل الكشف عن المعلومات االئتمانية).

المعلومات

واالتصاالت

-تعتبر

المعلومات واالتصاالت ضرورية لحماية بيانات العمالء والحفاظ

َ َ
البيانات على مستوى العمالء ومحافظ المنتجات وتتبع
شكاوى العمالء.

ِّ
 	.3الشفافية :سينقل مقدمو الخدمة معلومات واضحة وكافية
وفي الوقت المناسب بطريقة ولغة يمكن للعمالء فهمهما،
ُ َ َّ ُ
بحيث يمكن لهؤالء اتخاذ قرارات مستنيرة .ويسلط الضوء

إدارة الشكاوى وخدمة العمالء -تضمن إدارة الشكاوى أو
ّ
خدمة العمالء سماع أصوات العمالء .وتمكن آليات تقديم

على الحاجة إلى معلومات شفافة عن التسعير وشروط

الشكاوى العمالء من وسيلة للتعبير عن استيائهم وردود

المنتجات.

أفعالهم واقتراحاتهم وتوفر فرصة للمؤسسات لتحسين

ُ َ ّ
 .4التسعير المسؤول :ستحدد األسعار والشروط بطريقة تكون

منتجاتها واكتشاف أي معاملة غير أخالقية تجاه العمالء.
َ
ِّ
ويمكن التحليل المنتظم للشكاوى المؤسسة من تقييم

تكون مستدامة .وسيسعى مقدمو الخدمة إلى تقديم عوائد

االتجاهات العامة وتحديد المشكالت النظامية.

حقيقية إيجابية على الودائع.

ويمكن

للمؤسسات

المالية

استخدام

هذه

األداة

في متناول العمالء مع تمكين المؤسسات المالية من أن

لتعيين

 .5المعاملة العادلة والمحترمة للعمالء :سيتعامل مقدمو

مسؤوليات حماية العمالء لكل إدارة تشغيلية وفهم كيفية
ُ ّ
تقاسم المسؤوليات بين اإلدارات التشغيلية .ووثقت مبادئ
ُ
حملة عالمية
حماية العمالء بواسطة الحملة الذكية ،وهي لجنة
ٍ

الخدمات المالية ووكالؤهم مع عمالئهم بإنصاف واحترام ،دون
تمييز .وسيضمن مقدمو الخدمات ضمانات كافية الكتشاف
ْ
ّ ْ
ّ
فضالً على ّ
تعسفي يصدر
عدواني أو
أي تعامل
الفساد وزجره،

ملتزمة بتضمين ممارسات حماية العمالء في الثقافة المؤسسية

َ
عن مستخدميهم ووكالئهم ،وال سيما أثناء عمليات التمويل

ْ
وعمليات قطاع التمويل األصغر .وقد راجع البنك اإلسالمي للتنمية
في هذه الوثيقة مبادئ حماية العمالء لمراعاة ممارسات التمكين
االقتصادي.

لماذا تعتبر مبادئ حماية العمالء مهمة؟
ِّ
تعزز مبادئ حماية العمالء طرائق لمقدمي الخدمات التخاذ تدابير
عملية لمعاملة العمالء بإنصاف واحترام مع تجنب الممارسات التي
ّ
قد تضر بهم .بالرغم من أن المبادئ عالمية وهادفة وفعالة ،فإن
ً
ِّ
ً
التنفيذ يتطلب اهتماما دقيقا بالتنوع في أوساط مقدمي الخدمات
ُ ْ
والظروف في األسواق والسياقات القطرية المختلفة .وفيما يلي
مبادئ حماية العمالء السبعة.

.1

ِّ
تصميم وتسليم المنتج المناسب :سيحرص مقدمو الخدمات
ً
ً
حرصا كافيا على تصميم المنتجات وقنوات التسليم على نحو
ِّ
ُ َ َّ
ال يسبب الضرر للعمالء .وستصمم المنتجات وقنوات التسليم
مع مراعاة خصائص العمالء.
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بجميع مراحل عملية االئتمان الخاصة بهم لتحديد توفر العمالء
على القدرة على السداد دون أن يصبحوا مثقلين بالديون.
ً
وإضافة إلى ذلك ،سيقوم مقدمو الخدمات بتنفيذ ومتابعة

ذ) تكنولوجيا

ر)

 .2منع فرط المديونية :سيهتم مقدمو الخدمة اهتماما كافيا

وتحصيل الديون.
ُ
ُ َ
 .6خصوصية بيانات العميل :ستراعى خصوصية بيانات العميل
ً
َ
الفردية وفقا لقوانين ولوائح كل سلطة قضائية على ِحدة.
َ
َ ْ
ُ
وستستخدم تلك البيانات فقط لألغراض المحددة لحظة جمع
ُّ
ً
المعلومات أو وفقا لما يسمح به القانون ،إال إذا ات ِفق على غير
ذلك مع العميل.
 .7آليات تسوية الشكاوى :سيضع مقدمو الخدمة آليات
سريعة االستجابة لتلقي شكاوى العمالء وحل المشكالت،
وسيستخدمون هذه اآلليات لتصحيح األفعال الفردية وتحسين
منتجاتهم وخدماتهم.

دليل المتابعة والتقييم

َّ
الجدول  -9المبدأ األول لحماية العمالء :تصميم المنتج المناسب وتسليمه
الممارسات الموصى بها
ّْ
ْ
اطلب وحلل دراسات األسواق الدورية واستطالعات العمالء -ومنها االستطالعات عن
رضا وتسرب العمالء -من إدارة بحوث وتطوير المنتجات .قم بتحليل هذه البيانات بانتظام
لفهم المعلومات المتعلقة باحتياجات العميل والعقبات التي تعترضه.
ّ ْ
ً
بناء على هذا التحليل ،قدم إرشادات إلى “إدارة بحوث وتطوير المنتجات” عن كيفية
تصميم وتحسين المنتجات والخدمات بحيث تتطابق تطابقا وثيقا مع احتياجات العمالء
والعقبات التي تعترضهم.

الجهة المسؤولة

اإلدارة التنفيذية ،وإدارة بحوث وتطوير
المنتجات

اإلدارة التنفيذية ،وإدارة بحوث وتطوير
المنتجات

َ
تقديم منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات األعمال واألُسر المحددة من شرائح
متنوعة من السكان الذين تستهدفهم المؤسسة .وهذا يعنى ما يلي:
ُ ِّ
تقدم المؤسسة مجموعة متنوعة مقبولة من منتجات التمويل ،المصممة لتالئم
َ
احتياجات األعمال واألُسر الرئيسة من الشريحة المستهدفة.
يتناسب حجم التمويل مع االحتياجات المالية الرئيسة للعمالء المستهدفين.
ً
ُ َ َّ ُ
يصمم جدول السداد (فترة السماح ،ووتيرة السداد ،والمدة) وفقا لنشاط األعمال
والتدفقات النقدية للشركة واألسرة.
ْ
ال يخضع الدفع القبلي ألي جزاءات أو رسوم أو مصاريف غير مبررة.

اإلدارة التنفيذية ،وإدارة بحوث وتطوير
المنتجات،
اإلدارة المالية

ال تستمر المؤسسة في فرض جزاءات أو رسوم على التمويل المتعثر الذي يتسبب
في زيادة ديون العمالء الفقراء .وال بد من التشديد على أن فرض الرسوم المتأخرة
سيكون المالذ األخير للتعامل مع العمالء المتجاهلين للسداد المستحق عليهم،
وليس مع العمالء المعسرين حقا.
ُ َ َ
ال تحتسب جميع الرسوم والجزاءات دخالً للمؤسسة ،بل يجب دفعها للجمعيات
الخيرية.
َ ِّ ْ
صمم منتجات ادخارية مناسبة للعمالء (كلما سمحت بذلك الجهة التنظيمية).
ِّ ْ
قدم أرصدة حسابات دنيا مناسبة لصغار المدخرين.

اإلدارة التنفيذية ،وإدارة بحوث وتطوير

ْ
احسب تقاسم الربح بحسب متوسط الرصيد اليومي.

المنتجات،

ْ
ً
ال تفرض رسوما زائدة على إغالق حساب ادخار العميل.

واإلدارة المالية

ال ينبغي جعل االدخار اإلجباري إلزاميا
َ ِّ ْ
قدم منتجات تأمين تكافلي مناسبة للعمالء.
ُ ِّ َ
ْ
ً
ال تفرض رسوما على العمالء إالّ مقابل قسط التأمين الذي حول إلى شركة التأمين
ً
أو قسط التأمين وفقا لالحتياطي االكتواري (إذا كان ذلك داخل المؤسسة)؛ ويجب
على المؤسسة استيعاب التكلفة التشغيلية.
ّ
تثبت من أن الحاجة إلى التأمين التكافلي واضحة وليست بديالً شامالً للرهون
والضمانات.
ّْ
قلل عدد حاالت االستثناء والرفض.
ْ
اجعل إجراءات المطالبات بسيطة قدر اإلمكان.
ّ
تثبت من معالجة المطالبات في أوانها.
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الممارسات الموصى بها

الجهة المسؤولة

ّ
تثبت من كون مبلغ التغطية والتكاليف في متناول العميل ومستدامة للمؤسسة.
ُ َ َّ ُ
ً
ِّ ْ
حدد أسعار التأمين التكافلي وفقا لرغبة العمالء وقدرتهم على الدفع (يتحقق من
ذلك عن طريق دراسات السوق أو الدراسات االستقصائية).

اإلدارة التنفيذية ،وإدارة بحوث وتطوير

ّ
تثبت من عدم احتواء المنتجات على أقساط أعلى من المدفوعات المتوقعة.

المنتجات

ّ
تثبت من مالءمة وتيرة تحصيل األقساط للتدفقات النقدية للعمالء ومن مالءمة
طرائق التحصيل للعمالء.
ّ ْ
مدفوعات مناسبة للعمالء.
منتجات
قدم
ٍ
ِ
ّ ْ
قدم أسعار صرف معقولة للعمالء.
ْ
اعرض إمكان إلغاء الدفع في غضون فترة زمنية قصيرة بعد إرسال الدفعة.
ْ
ضع في اعتبارك كيف يمكن أن يؤدي ربط منتجات المدفوعات بالمنتجات المالية
األخرى إلى تحقيق منافع للعمالء.

اإلدارة التنفيذية ،وإدارة بحوث وتطوير
المنتجات

ّ ْ
قدم خيارات مختلفة لتسلم المدفوعات ،مثل التوصيل للمنازل واإليداع المباشر في
حساب االدخار.
ضع في االعتبار احتياجات وخصائص العمالء لتزويدهم بالمنتج أو الخدمة األكثر مالءمة.
افهم احتياجات عمل العميل وناقش أفضل السبل التي يمكن للعميل أن يحقق بها المزيد
من الدخل.
ّ ْ
أثناء جلسات توجيه العمالء ،عرف العمالء بمجموعة المنتجات المعروضة وخصائصها ،بحيث
يمكن للعمالء اختيار المنتجات والخدمات المناسبة الحتياجاتهم وإمكاناتهم .وينبغي
تعريف العمالء بأدوار ومسؤوليات كل من العميل والمؤسسة تجاه كل منتج معروض.
ّ
ال تستخدم طرائق البيع العدوانية .زود العمالء بمعلومات عن المنتجات ،ولكن ال تبالغ في
ْ
ّ ْ
منافع المنتجات ،أو تضغط على العمالء لشرائها .وشدد على الطريقة المختلفة التي
تتدخل بها المؤسسة في سلسلة القيمة.
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َ
فريق المبيعات ومستخدمو الواجهة
األمامية

َ
فريق المبيعات ومستخدمو الواجهة
األمامية

َ
فريق المبيعات ومستخدمو الواجهة
األمامية

ً
ّ ْ
وفر منصة لجمع وتحليل البيانات عن العمالء والمعلومات عن دراسات األسواق .وسيتضمن
ً
جمع البيانات التعليقات على ميزات المنتج المختلفة إضافة إلى بيانات تحسين الفقر.

واإلدارة التنفيذية

ّ
ّ
وفر منصة وإمكانات إلبالغ المعلومات عن العمالء إلى فريق تطوير المنتجات ،ومجلس

إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

اإلدارة ،والمديرين التنفيذيين اآلخرين.

واإلدارة التنفيذية

إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

دليل المتابعة والتقييم

الجدول  -10المبدأ الثاني لحماية العمالء :منع فرط المديونية
الممارسات الموصى بها

الجهة المسؤولة

تابع بانتظام مخاطر ومستوى مديونية العمالء المفرطة.
ْ
اطلب تقارير منتظمة (كل سنة على األقل) عن مستوى ومخاطر فرط مديونية
العميل واالقتراض المتعدد .وينبغي أن تقدم هذه التقارير معلومات عما يلي:
– التمويل المتعثر والتمويل المعاد جدولته والتمويل المشطوب.
– االقتراض المتعدد داخل المؤسسة وبين المؤسسات.
ُ َ َّ ُ
– تحلل معلومات مكتب االئتمان على المستوى اإلجمالي من أجل اتخاذ قرارات
مستنيرة حول مجموعة من المنتجات والتوسع الجغرافي واستهداف مجموعات
سكانية محددة.
المخاطر للعمالء من أجل النظر في استخدام التمويل ومتابعة
إدارة
– نتائج زيارات
ِ
ِ
مخاطر المديونية المفرطة.
ُ َّ ُ
ّ
ُ
يفضل الدفع المباشر للموردين على تقديم النقد للعمالء.

إدارة المخاطر ،واإلدارة التنفيذية

ّ ْ
دقق في السياسات المؤسسية للبحث عن تلك التي قد تساهم في فرط المديونية،
َ
مثل عدم التسامح مع التأخر في السداد وأنظمة حوافز المستخدمين التي تعطي
األولوية للنمو واإلنتاجية على جودة المحفظة.
ّ ْ
دقق في مواطن الضعف المؤسسية للبحث عن تلك التي قد تساهم في فرط
ً
المديونية ،مثل مسؤولي التمويل العديمي الخبرة أو غير المدربين ،إضافة إلى
َ
َ
مؤشرات أداء المستخدمين األساسية غير المواءمة.
ْ
ّ ْ
حدد نطاق القطاعات «العالية المخاطر» في السوق المحلي وزد من عملية المتابعة
ْ
إذا كانت المؤسسة معرضة لمخاطر عالية .واستخدم العوامل التالية على األقل
لتحديد المخاطر :االقتراض المتعدد ،وغياب مكتب ائتمان فعال ،ومعدالت االختراق
العالية ،والمنافسة الكبيرة.
ً
ً
ً
ُ ْ
إضافة إلى آليات المتابعة المذكورة آنفا ،اطلب أيضا تقارير محددة عن فرط المديونية وآراء
جهات مستقلة عن جانب عمليات المؤسسة (أي إدارة المخاطر).
وتوصيات
ٍ

إدارة المخاطر ،واإلدارة التنفيذية

ً
ً
فيما يخص التمويل الفردي ،ضع إجراء تقييم يتطلب تقييما صارما لقدرة عميل
التمويل على السداد .وينبغي لهذا اإلجراء ما يلي:
َ
ّ
أن يتثبت من شمول تقييمات التمويل الفردية تحليل التدفق النقدي للشركة واألسرة،
َ
ويأخذ في االعتبار ديون المصادر األخرى ،ومنها القروض غير المباشرة (بصفته كفيالً).
ّ
النقدي فترة تمويل األسر ذات التدفقات النقدية
ينبغي أن يغطي تحليل التدفق
ً
ِّ
الموسمية كاملة .وينبغي أن يشدد التحليل على التدفق النقدي اإلضافي المتوقع
ً
نتيجة للتمويل ،وينبغي أن يأخذ في الحسبان تقلب مصدر الدخل بسبب مخاطر األعمال.
ينبغي توفير التمويل على نحو أساسي لألغراض اإلنتاجية .ومع ذلك ،في حالة توفير
ّ َ
ّ
التمويل ألغراض االستهالك األساسية (مثل السلع المعمرة) ،ينبغي إيالء االعتبار
الواجب للتدفقات النقدية لألسرة.
اتبع المعايير االحترازية (كالتدفق النقدي قبل التمويل ،مثالً ،والسيناريو المعتدل أو
المتشائم) أثناء التقييم.
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ُ ْ
اطلب تحليالً في كل دورة تمويل أو مرة واحدة في السنة على األقل ،حتى لو جرى
تبسيطها ،للجوانب الثانوية عند تجديد التمويل.
في حالة العمالء ذوي اإليرادات غير الرسمية أو ذوي التمويل غير االستهالكي
ْ
(معظم الحاالت) ،اب ِن تحليل القدرة على السداد على زيارة العميل (يقوم بها مسؤول
ّ ْ
التمويل بزيارة العميل أو تفويض ذلك ألعضاء المجموعة أو القرية) .وتحقق من اتساق
ّ
ّ
المعلومات بإعادة التحقق منها .أما العمالء الذين يتقاضون رواتب ويطلبون تمويل
االستهالك ،فال يشترط زيارتهم.
ْ
اشترط عدم استناد الموافقة على التمويل إلى الضمانات فقط (سواء كانت ضمانات
نظراء أو شركاء في التوقيع أو الرهن) .وتحقق من قدرة العميل على تشغيل النشاط
المدر للدخل.

إدارة المنتجات ،واإلدارة التنفيذية

ْ
ُّ َ
اشترط تحقق فريق االئتمان من السجل االئتماني أو مكتب االئتمان بشأن تمويل
ْ
ْ
ُ
شئ نظاما إشرافيا
مستويات الديون الحالية للعميل وماضي سداده (إن و ِجد) .أن ِ
مستنير لالئتمان والقرارات .وعند
لتحليل
لضمان استخدام معلومات مكتب االئتمان
ٍ
ٍ
َ
ْ
انعدام مكتب االئتمان ،اطلب من المستخدمين التحقق من السجالت الداخلية قبل
ّ ُ ُ ً
المضي قدما في معالجة التمويل.
َ
ّ
تثبت من تقييد مستخدمي االئتمان حدود ديون العميل إلى المستوى الذي تعتبره
المؤسسة مقبوالً.
ُ ْ
قم بتضمين جميع السياسات المذكورة آنفا فيما يتعلق بتقييم التمويل وإبالغ
مكتب االئتمان وإعادة جدولة التمويل أو إعادة الهيكلة في دليل ائتماني مكتوب.
ْ
ْ
القب ّ
لي التي تتطلب تقييم قدرة
فيما يخص التمويل الجماعي ،قم بتطوير عملية التمويل
عمالء التمويل على السداد وإعداد المجموعة .وينبغي للعملية:
ِّ
أن تضمن تدريب أعضاء المجموعة على كيفية تقييم قدراتهم وقدرة أعضاء
مجموعتهم على السداد.
َ
ِّ
أن تضمن التدريب على مفاهيم السداد التضامني ،ومخاطر فرط المديونية والمخاطر
المرتبطة باالقتراض المتعدد.

إدارة المنتجات ،واإلدارة التنفيذية

َ ّ
أن تمكن أعضاء المجموعة من االطالع على معلومات مكتب االئتمان المحدثة الخاصة
ْ ْ
بزمالئهم أعضاء المجموعة عند توفر تلك المعلومات .أبلغ أعضاء المجموعة بمستوى
المديونية المفرطة المتجاوز للحد المنصوص عليه في سياسة االئتمان أو التمويل
ألي عضو في المجموعة.
ْ
ضع سياسة تصف طريقة ووقت توحيد التمويل أو إعادة جدولته للعمالء الراغبين في
ْ
َّ
السداد ،ولكنهم غير قادرين عليهِ .صف الحاالت المحددة التي يمكن بموجبها تمتيع
ً
ً
العمالء من إعادة الجدولة أو إعادة التمويل ،والمكافآت للعمالء الذين أظهروا ماضيا جيدا
في السداد .ويجب أالَّ تفرض على المدفوعات المعاد جدولتها ّ
أي تكاليف أو رسوم تزيد

إدارة المنتجات ،وإدارة المالية ،واإلدارة
التنفيذية

عن المبلغ المستحق.
بانتظام (عند وجود
ضع سياسة تبلغ المؤسسة بموجبها مكتب االئتمان عن عمالئها
ٍ
مكتب لالئتمان).
ٍ
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ّ
ُ ْ
اطلب إجراء مكتب االئتمان تدقيق منتظم في قاعدة بيانات العمالء بأكملها (دقق ،مثالً،
في  % 25من قاعدة البيانات كل شهر ،واستكمل التدقيق في  % 100من قاعدة البيانات
كل ثالثة أشهر) من أجل تحديد مستوى المديونية المتقاطعة ،واألنماط الممكنة من

إدارة المنتجات ،واإلدارة التنفيذية

العمالء الذين يقترضون من مصادر أخرى مباشرة بعد التعاقد على التمويل مع المؤسسة.
َ ِّ ْ
حلل التقارير التي تسفر عنها هذه التدقيقات.
ً
َ
ضع أهدافا لإلنتاجية وحوافز للمستخدمين معقولة مقارنة بمعيار القطاع (معايير
َّ
ونسبة األجر الثابت أو المتغير) .تثبت مما يلي:
ّ
هيكل الحوافز لجودة المحفظة على األقل بقدر النمو.
من مكافأة
ِ
من عدم إصدار المؤسسة المالية مكافآت أو حوافز ما لم تكن المحفظة المعرضة
للخطر تحت السيطرة (أي المحفظة المعرضة للخطر مدة  30يوما من استحقاقها >
.)% 10
ّ
َ
من عدم تحفيز هيكل الحوافز البيع المفرط أو سوء بيع المنتجات (مثل تحفيز نمو
المحفظة على جودة المحفظة) ،أو ممارسات التحصيل المفرطة العدوانية بسبب
سياسة «عدم التأخر في السداد» أو مخطط الحوافز القائم على فترات تأخير قصيرة
ًّ
َّ
ُ
جدا (مثالً ،حكم مسؤول التمويل على المحفظة المعرضة للخطر من منظور المحفظة
ْ
َّ
المعرضة للخطر بعد يو ٍم واحد من استحقاقها).

إدارة الموارد البشرية ،واإلدارة التنفيذية

ِّ
ً
َ
من التفريق بين أهداف اإلنتاجية وخطط الحوافز بين المستخدمين وتعديلها وفقا
إلمكانات السوق والبنى التحتية وعوامل أخرى.
من مراجعة أهداف اإلنتاجية وخطط الحوافز مراجعة دورية بسبب التغيير في ظروف
السوق ،وقيام إدارة المخاطر بالتحقيق في الحاالت التي تكون فيها المخاطر أعلى
فيما يتعلق بخطة الحوافز وأهداف اإلنتاجية.
ّ ْ
ّ
َّ
َ
طور ونفذ تدريب المستخدمين على إجراءات االئتمان واألعمال .تثبت من حصول مسؤولي
َ
ّ
الميداني المناسب من كبار المستخدمين.
التمويل المبتدئين على التوجيه

إدارة الموارد البشرية ،واإلدارة التنفيذية

ِّ
وفر منصة لمتابعة جودة المحفظة بواسطة معايير مختلفة ،كنوع المنتجات ،ودورة

إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

التمويل ،والمنطقة ،إلخ.

واإلدارة التنفيذية

ِّ
َ
وفر منصة لمستخدمي االئتمان إلدخال تمويل العميل والمعلومات الشخصية في قاعدة

إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

بيانات على مستوى المؤسسة يكون للعمالء فيها أرقام تعريف فريدة.

واإلدارة التنفيذية

ِّ
َ
وفر منصة لمستخدمي التمويل من أجل التحقق بسرعة وسهولة من سجالت العمالء

إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

الداخلية لمعرفة ماضي سداد العميل والتمويل الحالي ومعلومات االئتمان األخرى.

واإلدارة التنفيذية

ِّ
وفر منصة للمؤسسة الستخالص المعلومات من نظام الكشف عن المعلومات االئتمانية
والمساهمة فيه (إذا اقتضى الحال) .وينبغي أن تسهل المنصة اإلبالغ المنتظم عن مخاطر
فرط مديونية العميل.
ِّ
َ
وفر منصة لمتابعة حسابات حوافز مستخدمي أو مسؤولي التمويل.

إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
واإلدارة التنفيذية

إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
واإلدارة التنفيذية
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الجدول  -11المبدأ الثالث لحماية العمالء :الشفافية
الممارسات الموصى بها
ِّ
فيما يخص جميع المنتجات ،قدم للعمالء المبلغ اإلجمالي الذي يدفعه العميل مقابل
ّ
متطلبات على مستوى القطاع
المنتج ،بغض النظر عن اللوائح المحلية (ومنها حاالت غياب
ٍ
ِّ ْ
َ
كله) .ضمن سعر التكلفة وهوامش الربح وثمن البيع للمعامالت التجارية (كالمرابحة
ّ َ
ْ
واإلجارة) بوضوح في العقود .وفيما يخص معامالت السلم ،اذكر بوضوح نوعية وكمية

الجهة المسؤولة

إدارة الشؤون القانونية ،وإدارة المنتجات،
واإلدارة التنفيذية

المنتجات المراد شراؤها .وفيما يخص المعامالت الموجهة نحو حقوق الملكية (كالمضاربة
ْ َ
والمشاركة) ،ينبغي ذكر ِنسب تقاسم الربح بوضوح.
َ
َ
ضع سياسة تتطلب من مستخدمي المبيعات ومستخدمي الواجهة األمامية
إخبار العمالء بجميع األسعار والشروط الخاصة بجميع المنتجات المالية ،ومنها أي
تغييرات محتملة على هذه المنتجات بمرور الوقت ،قبل توقيع العقد .ويجب في
هذه السياسة:
اشتراط اشتمال وثائق التمويل على ما يلي:
– النفقات والرسوم ،ومنها رسوم الطرف الثالث
– آجال الستحقاق
– الشروط
– معلومات عن االدخار اإلجباري
– معلومات عن أقساط التأمين التكافلي
– جزاءات التأخر في السداد
ّ
– شروط السداد المبكر
ُّ
مطالبة العمالء بتسلم نسخة من المستندات في بداية عملية التمويل.
اشتراط تسليم عقد التمويل للعمالء (عمالء التمويل الجماعي واألفراد) لحظة
توقيع العقد.
اشتراط الكشف عن ممارسات تحصيل الديون للعميل لحظة البيع.
ْ
إذا اقتضى الحال ،اشتراط سرد وثائق االدخار ما يلي :معايير األهلية ،ومعدالت الربح،
ورسوم السحب ،وحدود السحب ،والحد األدنى والحد األقصى للرصيد ،واستخدام
المدخرات في حالة تعسر سداد االئتمان (إذا اقتضى الحال).
إذا اقتضى الحال ،اشتراط سرد وثائق خدمة الدفع أو تحويل األموال ما يلي:
ّ
المرسل والمبلغ الذي سيتسلمه بعملة
المرسل بعملة
المبلغ الذي سيدفعه
ِ
ِ
ِّ
َّ
المتسلم؛ جميع الرسوم؛ الضرائب؛ سعر الصرف المقدر؛ التغييرات الممكنة؛ شروط
تحصيل األموال؛ شروط اإللغاء؛ متطلبات المنتج المرتبطة (ضرورة فتح حساب ادخار،
مثالً).
إذا اقتضى الحال ،اشتراط سرد وثائق منتج التأمين التكافلي ما يلي :معايير
األهلية؛ تكلفة وكيفية تحصيل األقساط؛ األحداث المحددة التي يغطيها المنتج
ومبلغ الخسارة المغطاة؛ طول ومدة التغطية وتواريخ استحقاق األقساط؛ كل
االستثناءات؛ ّ
أي شروط النتهاء الصالحية؛ فترات االنتظار ،عند االستعمال؛ كيفية
رفع دعوى المطالبة؛ معلومات االتصال لتقديم مطالبة؛ شروط االسترداد؛ وإمكان
ّ
ًّ
وكيفية تقنين التأمين من طرف ثالث .اشتراط تسلم العمالء إثباتا ًكتابيا بالتغطية
التأمينية الخاصة بهم.
فيما يخص جميع عقود المنتجات (التمويل ،واالدخار ،والتأمين ،والمدفوعات أو تحويل
األموال) ،تضمين بند الخصوصية الذي يصف كيفية استخدام المؤسسة لبيانات
العميل وتبادلها.
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الممارسات الموصى بها
َ
ضع سياسة يتواصل فيها المستخدمون مع العمالء بطريقة تساعد العمالء على
اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أحد المنتجات .وينبغي أن تشترط السياسة:
َ
استعمال المستخدمين قنوات متعددة لإلفصاح عن المعلومات ،كالكتيبات ،وجلسات
والتوجيه ،واالجتماعات ،والمنشورات ،والمواقع اإللكترونية في الفروع.

َ
إدارة المنتجات ،وفريق المبيعات ومستخدمو

كون جميع االتصاالت الكتابية والشفهية مع العمالء باللغة المحلية ووجوب

الواجهة األمامية ،واإلدارة التنفيذية

استخدام تلك اللغة والمصطلحات السهلة لوصف المنتجات ،واألسعار ،والشروط.
َ
عال على العمالء األميين أو المتعلمين.
قراءة المستخدمين للعقود بصوت
ٍ
ّ
َ
تحقق المستخدمين من فهم العميل بطرح أسئلة الحقة.
ْ
ضع سياسة لتزويد العمالء بإثبات المدفوعات عن جميع المنتجات ،وتقديم معلومات عن
الحسابات (مثل رصيد التمويل ،ورصيد االدخار) إما بطلب من العمالء ،أو بوسيلة منتظمة
(مثل كشوف الحساب)

َ
إدارة المنتجات ،فريق المبيعات ومستخدمو
الواجهة األمامية ،واإلدارة التنفيذية

تنفيذ سياسة المؤسسة المتعلقة بمنح العمالء الوقت الكافي لمراجعة الشروط
وإتاحة الفرصة لطرح األسئلة قبل توقيع العقود .اشتراط ما يلي:
ً
َ
تقديم المستخدمين معلومات عن المنتجات والشروط مسبقا ،ومنها إجراءات تحصيل
الديون.
َ َ ُّ
َ
تمهل المستخدمين قبل اإلجابة على جميع أسئلة العميل.

إدارة المنتجات ،واإلدارة التنفيذية

َ
تقديم المستخدمين معلومات للعمالء عن كيفية االتصال بالمؤسسة إذا كانت
لديهم أسئلة أخرى أو يرغبون في تقديم شكوى.
قم بتضمين جميع السياسات المؤسسية المتعلقة بالتواصل مع العمالء ،وتزويد
دليل يسهل على
العمالء بمعلومات كاملة ودقيقة وضمان فهم العميل في
ٍ
ْ
َ
المستخدمين فهمه .اتبع إرشادات المؤسسة عند تقديم جميع المعلومات الالزمة عن

إدارة المنتجات ،واإلدارة التنفيذية

المنتجات للعمالء.
ً
ّ
َ
ّ
طور ونفذ تدريبا لمستخدمي الواجهة األمامية على التواصل الفعال مع العمالء.
َ
َّ
تثبت من تدريب المستخدمين على الكشف عن المعلومات األساسية قبل إبرام
ّ
المعاملة .وضمن أمثلة وتقنيات عملية للتحقق من فهم العمالء للعناصر األساسية.
َ
ّ ْ
درب مستخدمي الواجهة األمامية على التواصل مع مجموعات مختلفة من العمالء،
من قطاعات السوق المختلفة ،على نحو يساعد العمالء على اتخاذ قرارات مستنيرة

إدارة المنتجات ،واإلدارة التنفيذية

بشأن شراء منتج ما.
َ
ّ ْ
درب مستخدمي الواجهة األمامية لمساعدة العمالء على اتخاذ قرارات مستنيرة
بشأن المنتجات.
ّ
َّ
تثبت من أن المواد التسويقية تراعي التشريعات الحالية لحماية المستهلك بشأن اإلعالن
ّ
والتواصل الشفاف المتعلق باألسعار.
َّ
تثبت من عدم المبالغة في بيع المواد التسويقية لمزايا االئتمان أو تقديم ضمانات أو
ُ ْ َ
عروض قد تتغير بحسب كل عميل على ِحدة (“لقد ق ِبلت مبدئيا للحصول على تمويل»،
مثالً).

إدارة التسويق والترويج ،وإدارة الشؤون
القانونية

إدارة التسويق والترويج ،وإدارة الشؤون
القانونية
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الممارسات الموصى بها
َّ
تثبت من أن المواد التسويقية ال تتضمن معلومات تسعيرية مضللة من المحتمل أن
ً
تتغير اعتمادا على خصائص كل عميل على ِحدة .وعلى الخصوص:
ْ
ال تقم بمقارنات غير صحيحة أو خادعة لألسعار مع أسعار مؤسسات أخرى أو مع
أسعار “عادية” خاصة بالمؤسسة.
ً
ْ
ال تعلن أن منتجا «مجاني” أو أن خدمة «مجانية” إذا كان العميل سيتحمل أي تكلفة

الجهة المسؤولة

إدارة التسويق والترويج ،وإدارة الشؤون
القانونية

مرتبطة بأي منهما.
َّ
ْ
تثبت من فهم العمالء لشروط التمويل .استجوب عينة من العمالء ،ومنهم العمالء
المتأخرون في السداد والعمالء المتسربون.

إدارة المخاطر

ْ
َ
تحقق من أن أساليب المستخدمين لشرح شروط المنتجات للعمالء فعالة وأن المعلومات
َّ
دقيقة .وتثبت من منح العمالء الوقت الكافي لمراجعة المعلومات وفهمها.

إدارة المخاطر

ْ
َ
تحقق من أن المستخدمين يتبعون السياسة المؤسسية بشأن تزويد العمالء بالوثائق
ّ
(اتفاقية التمويل ،وثيقة “الحقيقة األساسية” ،نسخ من أي وثائق موقعة ،إلخ.).

إدارة المخاطر

َ
َّ
تثبت من قيام المستخدمين بإبالغ العمالء بحقهم في تقديم شكاوى وكيفية
ّ
ّ
ْ
تقديمها .فيما يخص التحققات المذكورة آنفا ،قم بإجراء مزيد من التحققات المتكررة
َ
للمستخدمين الجدد.

إدارة المخاطر

الجدول  -12المبدأ الرابع لحماية العمالء التسعير المسؤول
الممارسات الموصى بها

الجهة المسؤولة

َ ْ
ضع إجراءات تسعير داخلية رسمية لكل منتج .وعند تحديد األسعار:
ِّ ْ
قدم أسعارا غير تمييزية قائمة على السوق.
َّ
تثبت من أن نسب الكفاءة تتسق مع النظراء.

إدارة بحوث وتطوير المنتجات ،وإدارة المالية،

ً
ْ
احسب الربح وفقا لتاريخ الدفع المحدد.

واإلدارة التنفيذية

ً
ْ
إذا كان التكافل أو االدخار أو هما معا إلزاميين ،ضع ذلك في االعتبار عند حساب سعر
الفائدة الفعلية.
ْ
افهم بوضوح هيكل تسعير المؤسسة ،ومنه تكلفة األموال وتكلفة العمليات وتكلفة

إدارة بحوث وتطوير المنتجات ،وإدارة المالية،

المخصص وهامش الربح.

واإلدارة التنفيذية

َ ُ ْ
ِلتكن لديك سياسة لكيفية استخدام األرباح المتحققة في االحتياطي أو في التوسع.
وعلى العموم ،ال ينبغي صرف أكثر من  % 20من األرباح في شكل مكافآت إلدارة

إدارة المالية ،واإلدارة التنفيذية

المساهمين.
َ ُ ْ
ِلتكن لك سياسة واضحة لتقاسم المنافع الناتجة عن التفاوض وإضافة القيمة مع
َّ َ
األطراف المعنية في سلسلة قيمة منتجات معينة (كالمرابحة والسل ،إلخ .).وعلى
العموم ،يجب تقاسم ما ال يقل عن  % 50من القيمة المتحققة مع العمالء.
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الجدول  -13المبدأ الخامس لحماية العمالء :المعاملة العادلة والمحترمة للعمالء
الجهة المسؤولة

الممارسات الموصى بها
َ ْ
ضع مدونة لألخالقيات أو قواعد السلوك التي توضح القيم التنظيمية ومعايير
َ
السلوك المهني المنتظرة من جميع المستخدمين.
ْ
اطلب من مجلس اإلدارة مراجعة المدونة واعتمادها.
ّ
ْ
راجع المدونة قصد تحديثها كل ثالث سنوات على األقل ،من أجل مراعاة التغييرات في
المعايير المجتمعية أو الدولية المتعلقة باألخالق أو اإلعاقة.

إدارة الشؤون القانونية ،وإدارة الموارد
البشرية ،واإلدارة التنفيذية

ً
ّ
َ
ْ
أتح فرصا للمستخدمين لتقديم تعديالت أو تغييرات على المدونة وعرضها على
ِ
مجلس اإلدارة للنظر فيها.
ً
َ ْ
ضع سياسة تنص على عدم التمييز ،ومنها سياسة بشأن معاملة األشخاص ذوي
َ
اإلعاقة تنطبق على المستخدمين والعمالء.
ّ ْ
ْ
ضع ونفذ إجراءات وعقوبات فعالة وعادلة للتعامل مع انتهاكات مدونة السلوك وسياسة
َ
َ
عدم التمييز ،وحماية المستخدمين الذين يبلغون عن انتهاكات المستخدمين اآلخرين
ْ
َ
(“اإلبالغ عن المخالفات») .وفي حالة سوء السلوك ،أبلغ المستخدمين بالقضية والعقوبات
َ
ْ
ُ ِّ
التي طبقت ،واسمح للمستخدمين بطرح أسئلة عن القضية.
َ ِّ ْ
ْ
أنشئ لجنة معينة على مستوى مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو عين عضو مجلس
إدارة أو مديرا كبيرا للتعامل مع القضايا المتعلقة باألخالقيات .ويجب على اللجنة أو عضو
َ
مجلس اإلدارة التصدي للحاالت الخطيرة لسوء سلوك المستخدم والتحقيق في حاالت
اإلبالغ عن المخالفات.
ْ
ضع سياسة تقضي بإعالم العمالء بالجوانب الرئيسية لمدونة قواعد السلوك ،وال سيما
تلك المتعلقة بحقوق العمالء وكيفية رفعهم شكاوى إلى المؤسسة .ويجب تقديم
ِّ
ّ
هذه المعلومات بطريقة تمكن العمالء ،ومنهم العمالء األميون ،من فهمهما (مثل
الملصقات والرسوم التوضيحية).

إدارة الشؤون القانونية ،وإدارة الموارد
البشرية ،واإلدارة التنفيذية

إدارة الشؤون القانونية ،وإدارة الموارد
البشرية ،واإلدارة التنفيذية

إدارة المنتجات ،وفريق المبيعات
َ
ومستخدمو الواجهة األمامية ،واإلدارة
التنفيذية

إدارة المنتجات ،وفريق المبيعات
َ
ومستخدمو الواجهة األمامية ،واإلدارة
التنفيذية

ْ
ّ
حدد الممارسات المقبولة وغير المقبولة لتحصيل الديون ،واعرضها
َ
َ
المستخدمين كتابة ،في مدونة لقواعد السلوك ،أو كتاب قواعد المستخدمين ،أو

على

دليل تحصيل الديون ،أو إجراءات االئتمان .وينبغي أن تشمل السياسة:
تدابير قياسية دقيقة يجب اتباعها في حالة التأخر عن السداد.
استراتيجيات مختلفة الستخدامها في حالة عدم القدرة على السداد وعدم الرغبة
في السداد.

إدارة المنتجات ،وإدارة الموارد البشرية،
واإلدارة التنفيذية

اإلجراءات والسلوكيات التي تعتبر انتهاكا لحقوق عميل التمويل.
اإلجراءات التي من شأنها دعم قدرة العميل على الدفع.
في حالة تمويل المجموعة ،اإلجراءات المتوقع من أعضاء المجموعة اتخاذها
واإلجراءات المحظور عليهم اتخاذها عند تخلف أعضاء المجموعة عن السداد.
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الممارسات الموصى بها

الجهة المسؤولة

ّ ْ
ً
ً
َ
عوض المستخدمين عند المستوى الذي يمثل أجرا معيشيا ،وال تعتمد اعتمادا كبيرا
على خطط الحوافز ،كالعالوات .وقد يؤدي نقص التعويض وارتفاع العالوات إلى تشجيع
َ
المستخدمين على االحتيال وإساءة معاملة العمالء وأحجام التمويل غير المناسبة

إدارة الموارد البشرية ،واإلدارة التنفيذية

والسلوكيات غير األخالقية األخرى.
َ
َّ
تثبت من أن إجراءات تقييم األداء وحوافز المستخدمين تتضمن القيم والمعايير المنصوص
ْ
عليها في مدونة السلوك .استخدم نظام الحوافز الخاص بالمؤسسة لمكافأة السلوك
َ
األخالقي وخدمة العمالء الجيدة – وال سيما في حالة المستخدمين الذين هم على

إدارة الموارد البشرية ،واإلدارة التنفيذية

اتصال مباشر مع العمالء.
َ
ْ
أثناء التقييم السنوي للمؤسسة ،قم بمراجعة ومناقشة ما إذا كانت حوافز المستخدمين
تتسق مع القيم المؤسسية للمؤسسة وأخالقيات العمل.

إدارة الموارد البشرية ،واإلدارة التنفيذية

ْ
ضع سياسة تصف الضمانات المقبولة .وينبغي أن تشتمل هذه السياسة على ما
يلي:
إرشادات بشأن كيفية تسجيل الضمان وتقييمه.
إرشادات لضمان حصول العمالء على سعر عادل ألصولهم المصادرة.

إدارة الشؤون القانونية والمالية ،واإلدارة
التنفيذية

إرشادات تضمن أن إجراءات المصادرة تراعي حقوق العمالء وتتبع القوانين المحلية.
ُ
إرشادات للتخزين اآلمن لضمانات العميل ،إذا احتفظ بها في مباني المؤسسة.
ّ
حافظ على معاملة محترمة للعمالء حتى في المواقف الصعبة (سوء سلوك

َ
قوة المبيعات ومستخدمو الواجهة

العميل ،أو جنوح العميل ،مثالً).

األمامية

ْ
َ
أبلغ عن سوء سلوك مستخدمين آخرين ،ومنه السلوك االحتيالي أو المسيء أو التمييزي
ِ

َ
قوة المبيعات ومستخدمو الواجهة

تجاه العمالء والسوق ،إلخ.

األمامية

اتبع إرشادات المؤسسة فيما يخص ممارسات تحصيل الديون المقبولة وغير المقبولة.

َ
قوة المبيعات ومستخدمو الواجهة
األمامية

اتبع سياسة المؤسسة في عدم التمييز .وتعامل مع العمالء دون تمييز .وال تعامل
العمالء معاملة مختلفة وأقل تفضيالً بسبب الخصائص التي ال تتعلق بقدرتهم

َ
قوة المبيعات ومستخدمو الواجهة

واستعدادهم لالستجابة لمتطلبات المؤسسة المالية .ويجب أال ينطوي اختيار العميل

األمامية

ومعاملته على تمييز على أساس الخصائص أو االنتماءات الشخصية.
َ
َّ
تثبت من التزام المستخدمين بقواعد السلوك التي توضح القيم التنظيمية ومعايير
َ
السلوك المهني المنتظرة من جميع المستخدمين.
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الممارسات الموصى بها

الجهة المسؤولة

ْ
َ
مصممة لتحديد
تحقق من قيام الموارد البشرية بإجراء تدقيقات عن خلفية المستخدمين،
ٍ
َ
الحاالت السابقة لسوء السلوك الصادر عن المستخدم المحتمل.

إدارة المخاطر

ْ
َ
تحقق من التزام المستخدمين بإرشادات تحصيل الديون الخاصة بالمؤسسة.

إدارة المخاطر

ْ
ُ َّ
َ
تحقق من التزام المستخدمين بسياسة عدم التمييز الخاصة بالمؤسسة ،التي تطبق
َ
على المستخدمين والعمالء.

إدارة المخاطر

ْ
َ
تحقق من التزام المستخدمين بسياسة الضمانات الخاصة بالمؤسسة.

إدارة المخاطر

ْ
َ
تحقق من تطبيق المستخدمين سياسات إعادة الجدولة الخاصة بالمؤسسة بطريقة
متسقة وعادلة.

إدارة المخاطر

َ
ْ
قم بزيارة العمالء للتحقق مما يلي فيما يتعلق بمعاملة المستخدمين للعمالء:
عدم إساءة معاملة العمالء أو عدم احترامهم أو عدم التعسف عليهم بأي شكل
من األشكال.
َ
عدم طلب المستخدمين رشاوى أو عموالت أو خدمات من أي نوع.

إدارة المخاطر

َ
التزام المستخدمين بممارسات تحصيل الديون المقبولة وغير المقبولة.
ّ
تثبت من أن العمالء يدركون حقوقهم ،ومنها الحق في المعاملة المحترمة من
ِّ
َ ِّ ْ
َ
المستخدمين ،والحق في تقديم شكوى .وحدد عينة من العمالء للتحقق من إدراكهم،

إدارة المخاطر

وذلك بزياراتهم.
َ ِّ ْ
وفر منصة للمؤسسة إلعداد تقارير منتظمة حول التمويل المعاد جدولته ،من أجل
َ
المساعدة على مراقبة مدى اتباع المستخدمين سياسات المؤسسة بشأن إعادة جدولة
التمويل.

إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وإدارة الموارد البشرية ،واإلدارة التنفيذية

َ
ساهم في تدريب المستخدمين على أهمية خصوصية البيانات وكيفية حماية سرية
ِ
ّ
وأمن ودقة وسالمة المعلومات الشخصية والمالية للعمالء .وينبغي أن يوجه التدريب
َ
المستخدمين إلبالغ العمالء بمسؤولياتهم في الحفاظ على خصوصية البيانات ،مثل
تخزين أي سجالت في مكان آمن وعدم الكشف عن رموز التعريف الشخصية .كذلك،
َ
ينبغي توجيه المستخدمين إلى كيفية تدريب قادة المجموعة لحماية معلومات أعضاء

إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المجموعة ،ويشمل ذلك أرصدة المدخرات وتواريخ صرف التمويل ومعلومات عن مشكالت
السداد.
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الجدول  -14المبدأ السادس لحماية العمالء :خصوصية بيانات العمالء

الجهة المسؤولة

الممارسات الموصى بها
ْ
شارك في تصميم سياسة مؤسسية بشأن أمن وخصوصية بيانات العمالء .وينبغي
أن تحدد هذه السياسة ما يلي:
بيانات العمالء التي تشملها السياسة.
إجراءات ضمان أمن المعلومات ،ويشمل ذلك:
َ
– المستخدمين الذين يمكنهم االطالع على مختلف أنواع بيانات العمالء.
– كيفية جمع بيانات العمالء.
– مكان وكيفية تخزين بيانات العمالء.
إجراءات ضمان خصوصية المعلومات ،ويشمل ذلك:
– كيفية

تقديم

المشورة

للعمالء

حول

المتطلبات

القانونية

لجمع المعلومات ومشاركتها واستخدامها.

إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
واإلدارة التنفيذية

– كيفية إطالع مقدمي الخدمات األغيار -مثل مكاتب االئتمان وشركات التسويق
وشركات معالجة البيانات ووكاالت التحصيل ،إلخ -.على المعلومات بأمان.
ّ
– كيفية التثبت من أن األغيار يتبعون إجراءات مناسبة متعلقة بخصوصية البيانات.
– كيفية الكشف عن المعلومات داخل نفس المؤسسة المالية أو مجموعة
الشركات ألغراض البيع المتقاطع.
ً
– كيفية التعامل مع البيانات عندما يتنازل العمالء طوعا عن حقهم في خصوصية
البيانات.
– ما يجب القيام به في حالة حدوث انتهاك للخصوصية أو شكوى.
َ
َّ
تثبت من وجود إجراءات على مستخدمي الواجهة األمامية اتخاذها للحصول على موافقة
كتابية من العمالء الستخدام المعلومات أو الصور أو للكشف عن بياناتهم الشخصية
ألي جمهور خارجي ،ويشمل ذلك مكاتب االئتمان ووكالء التأمين وشركات التحصيل إلخ.
ْ
وافرض عقوبات عند كشف بيانات العمالء أو الكشف عنها للغير دون موافقة قبلية من

إدارة التسويق والترقيات ،وإدارة الشؤون
القانونية ،وإدارة المنتجات ،واإلدارة التنفيذية

العمالء.
َ ْ
ضع سياسة تنص على ضرورة إرشاد العمالء بشأن مسؤولياتهم في الحفاظ على
خصوصية البيانات ،مثل تخزين أي سجالت في مكان آمن وعدم الكشف عن رموز التعريف
الشخصية .ويجب تدريب قادة المجموعة على حماية معلومات أعضاء المجموعة ،ويشمل
ذلك أرصدة االدخار وتواريخ صرف التمويل ومعلومات عن مشكالت السداد.
َ
ْ
ْ
ضع سياسة مفادها أن على المستخدمين عقد اجتماعات جماعية في مواقع تسمح
ّ
بسرية المناقشات بين أعضاء المجموعة ،سواء كان الذي اختار المواقع هو المجموعة

إدارة المنتجات ،وإدارة الموارد البشرية ،قوة
َ
المبيعات ،مستخدمو الواجهة األمامية،
واإلدارة التنفيذية

إدارة الموارد البشرية ،واإلدارة التنفيذية

أو المؤسسة.
َ
َّ
تثبت من معاقبة دفتر قواعد وسلوك المستخدمين على إساءة استخدام بيانات العميل
أو اختالسها ،ويشمل ذلك الكشف عن البيانات للغير دون موافقة العميل.
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الجهة المسؤولة

َّ
تثبت من أن لدى أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أنظمة مختلفة لحماية كلمة
ًّ
ً
َ
ُ َ َّ ُ
المرور تغير دوريا بمستويات ولوج مختلفة وفقا لموقف المستخدم الذي يلج إلى موقع

إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

البيانات.

واإلدارة التنفيذية

َ
ْ
شارك في تصميم الدليل أو الكتيب ومنهج تدريب المستخدمين على سياسات وإجراءات

إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

معالجة البيانات في المؤسسة.

وإدارة الموارد البشرية

ِّ ْ
َ
مكن المستخدمين من التدريب على أهمية خصوصية البيانات وكيفية حماية سرية
ُ ِّ َ
ُ
وأمن ودقة وسالمة المعلومات الشخصية والمالية للعمالء .وينبغي أن يوجه التدريب
َ
المستخدمين إلبالغ العمالء بمسؤولياتهم في الحفاظ على خصوصية البيانات ،مثل

إدارة الموارد البشرية ،وإدارة المنتجات،

حفظ السجالت في مكان آمن وعدم الكشف عن رموز التعريف الشخصية .كذلك ،ينبغي
ُ َ َّ َ
َ
أن يوجه المستخدمون لكيفية تدريب قادة المجموعة لحماية معلومات أعضاء المجموعة،

واإلدارة التنفيذية

ويشمل ذلك أرصدة االدخار وتواريخ صرف التمويل ومعلومات عن مشكالت السداد.
ِّ
ُ
قدم مساهمة ألي اتفاقيات خصوصية أخرى تتعلق ببيانات العمالء ،ويشمل ذلك أي
مستندات تتطلب توقيعات العميل.
َ
َّ
تثبت من أن سياسة الخصوصية التي تتبعها المؤسسة تشمل المستخدمين الحاليين،
وأولئك الذين يغادرون المؤسسة أيضا.

إدارة الشؤون القانونية

إدارة الشؤون القانونية

الجدول  -15المبدأ السابع لحماية العمالء :آلية تسوية الشكاوى
الممارسة الموصى بها

الجهة المسؤولة

استخدم تحليل المؤسسة لشكاوى العمالء للنظر في كون الشكاوى وعدم رضا
ِ
َ
استعن بالمعلومات إلجراء تغييرات
ج.
المنت
تصميم
في
ضعف
مواطن
من
نابعين
العمالء
ِ
َ
على المنتج عند االقتضاء.

تدبير المخاطر ،تدبير المنتجات ،البحث
والتطوير المتعلقان بالمنتجات ،والشكاوى،
وخدمة العمالء ،واإلدارة التنفيذية

ّ
تدريبي يشتمل على سياسات تتعلق بكيفية إبالغ العمالء
ساعد على إعداد ونشر دليل
ِ
بآلية المؤسسة لتقديم الشكاوى وكيفية مناولة الشكاوى.
َ
ِّ
درب المستخدمين على كيفية:
استخدام آلية الشكاوى؛

الموارد البشرية ،والشكاوى ،وخدمة

ّ
التحدث إلى العمالء عن حقهم في طرح األسئلة وتقديم الشكاوى؛

العمالء

توجيه العمالء الستخدام آلية الشكاوى الخاصة بالمؤسسة.
َ
ً
ناول الشكاوى األكثر شيوعا وتوقيت إحالة الشكاوى للمستخدمين المسؤولين عنها.
ِ
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الجهة المسؤولة

ينبغي أن تتضمن جميع المواد التسويقية بيانات االتصال الخاصة بالمؤسسة وإرشادات التسويق والترويج ،والشكاوى ،وخدمة
حول كيفية طرح األسئلة أو تقديم الشكاوى.

العمالء

َّ
تعلم كيفية مناولة أسئلة العمالء وشكاواهم .على وجه التحديد ،واإللمام
بكيفية:
استخدام آلية الشكاوى؛
ّ
التحدث إلى العمالء عن حقهم في طرح األسئلة وتقديم الشكاوى؛
توجيه العمالء الستخدام آلية المؤسسة الخاصة بالشكاوى؛
َ
ً
مناولة الشكاوى األكثر شيوعا وتوقيت إحالة الشكاوى إلى المستخدمين

الموارد البشرية ،والشكاوى ،وخدمة
َ
العمالء ،ووحدة المبيعات ،ومستخدمو
الخطوط األمامية

المسؤولين عنها.

تعاقب العمالء على طرح األسئلة أو تقديم الشكاوى.
ال
ِ
َ
ّ
ّ
تحقق من استخدام العمالء آلية الشكاوى في المؤسسة (تحقق ،مثالً ،من عدد
ّ
واستخدم اآلليات المختلفة لتقديم الشكاوى ،إلخ.).
الشكاوى كل شهر،
ِ

تدبير المخاطر ،والشكاوى ،وخدمة العمالء،
وتدبير المنتجات ،والبحث والتطوير المتعلقان
بالمنتجات ،واإلدارة التنفيذية

َّ
َ
ّ
تحقق من أن المستخدمين المخصصين آللية الشكاوى يتبعون اإلجراءات المؤسسية
المتعلقة بجمع أسئلة العمالء وشكاواهم وتسجيلها وتحليلها واإلبالغ عنها:
َ
َّ
َ
تحقق من فهم مستخدمي الخطوط األمامية كيفية شرح اآللية للعمالء.
َ
َّ
َ
تحقق من فهم مستخدمي الخطوط األمامية كيفية اإلجابة عن األسئلة والشكاوى
تدبير المخاطر ،والشكاوى وخدمة العمالء،
ّ
المتكررة.
وتدبير المنتجات ،والبحث والتطوير المتعلقان
َّ
َ
تحقق من إبالغ مستخدمي الخطوط األمامية بدقة وانتظام بيانات الشكاوى لإلدارة بالمنتجات ،واإلدارة التنفيذية
المعنية أو المديرين المناسبين.
ً
َّ
تحقق من تلقي العمالء ردودا في الوقت المناسب على مشكالتهم ،في غضون شهر
من تقديم الشكوى أو قبل ذلك ،بحسب سياسة المؤسسة.
َ
َّ
تحقق من فهم العمالء كيفية استخدام آلية المؤسسة الخاصة بالشكاوى (اسأل
تدبير المخاطر
ُ
العمالء ،مثالً ،هل أبلغوا بكيفية استخدامها ،وهل استخدموها ،إلخ).
َّ
ِّ
ّ
تحقق من تسوية شكاوى العمالء تسوية مرضية (إجراء دراسة استقصائية لعينة من
العمالء المسجلين في نظام الشكاوى ،مثالً).
َ
استخدم بيانات الشكاوى لتحديد حاالت احتيال المستخدمين ،أو إساءة معاملتهم
ِ
ِّ
َ
ّ
ّ
للعمالء ،أو أي سلوك غير أخالقي آخر يحدده العمالء أو غيرهم من المستخدمين ،وحقق
في تلك الحاالت.
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ِّ
قيم االتجاهات العامة في شكاوى العمالء لتحديد المشكالت المنهجية التي تتجاوز
وتابع هذه المشكالت بمواصلة التحقق منها.
المظالم الفردية.
ِ
ِّ
وفر وسائل إنتاج تتعلق بكيفية تناول المؤسسة شكاوى العمالء ،وال سيما كيفية
َ
تناولها سوء سلوك المستخدمين المزعوم وكيفية تطبيق القانون المحلي عند الضرورة
ِّ
وفر التكنولوجيا الالزمة لتشغيل نظام الشكاوى بسالسة (مثل خطوط الهاتف ،وخدمة
الرد ،وقدرات المراسلة النصية ،وعنوان البريد اإللكتروني ،إلخ).

الجهة المسؤولة

تدبير المخاطر

المسائل القانونية ،والشكاوى ،وخدمات
العمالء ،وتدبير المخاطر ،واإلدارة التنفيذية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

َّ
أعد سياسة لتدبير شكاوى العمالء .ينبغي أن تقوم السياسة بما يلي:
ضمان حقوق العمالء ،ومنها حقهم فيما يلي:
– تقديم شكوى للمؤسسة
– تلقي رد سريع على الشكوى
– تقديم شكوى مجهولة المصدر
– تقديم شكوى دون أن تترتب عليها عواقب سلبية
إنشاء آلية لتسوية شكاوى العمالء تشمل ما يلي:

المسائل القانونية ،وتدبير المخاطر،
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،واإلدارة
التنفيذية ،والشكاوى ،ورضا العمالء

– وظيفة تنظيمية مسؤولة عن اإلشراف على تسوية الشكاوى
– إجراءات لجمع الشكاوى وتتبعها والرد عليها
– جدول زمني للرد على الشكاوى وتسويتها
– إجراءات لمناولة الشكاوى الخطيرة (كاإلساءة المزعومة ،واالحتيال)
– إجراءات لتقديم ردود مباشرة للعمالء الذين يقدمون شكاوى
ً
َ
َّ
اقبل أسئلة العمالء وشكاواهم دائما ،وذلك باالستعانة بآلية أو آليات ميسرة للعمالء
َ
َّ
ومجانية .وتحقق من استخدام العمالء اآللية بنشاط.

تدبير المخاطر ،والشكاوى ،ورضا العمالء

أنشئ نظام إبالغ واضح يكفل وصول الشكاوى الواردة من الميدان (مثل الفروع ،ومراكز
ِ
َ
البيع) إلى المستخدمين الذين يناولون الشكاوى

تدبير المخاطر ،والشكاوى ،ورضا العمالء

َّ
تثبت من تلقي العمالء الرد على أسئلتهم وشكاواهم في الوقت المناسب .وينبغي
ّ
ً
ّ
تسوية المشكالت المعقدة في غضون شهر .أما المشكالت األقل تعقيدا ،فينبغي الشكاوى ،ورضا العمالء
تسويتها بسرعة كبرى.
ُ
ً
َ
َّ
َ
ّ
أعد وانشر دليالً تدريبيا يتضمن سياسات متعلقة بكيفية إبالغ المستخدمين العمالء
ِ
بآلية تقديم الشكاوى في المؤسسة ،وكيفية مناولة الشكاوى.

الموارد البشرية ،والشكاوى ،ورضا العمالء
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َ
ِّ
درب المستخدمين على كيفية:
استخدام آلية الشكاوى؛
ّ
التحدث إلى العمالء عن حقهم في طرح األسئلة وتقديم الشكاوى؛

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

توجيه العمالء الستخدام آلية المؤسسة الخاصة بالشكاوى.
َ
ً
ناول الشكاوى األكثر شيوعا وتوقيت إحالة الشكاوى إلى المستخدمين المكلفين بها.
ِ
ِّ
ّ
قيم االتجاهات العامة في شكاوى العمالء لتحديد أي مشكالت منهجية تتجاوز
المظالم الفردية.
استخدم بيانات الشكاوى لتصحيح األخطاء ،وحاالت اإلغفال ،واألنشطة التي قد
ِ
تكون ضارة بالعميل (على سبيل المثال ،الشكاوى المتكررة المتعلقة بالرسوم
ّ
فرعي بعينه).
“المخفية” ،والشكاوى المتعددة من مكتب

تدبير المنتجات ،وتدبير المخاطر ،واإلدارة
التنفيذية ،والشكاوى ،وخدمة العمالء

استرشد بالشكاوى إلدخال تحسينات تشغيلية تتعلق بتفاعالت المؤسسة مع
ِ
عمالئها ،ومنها التغييرات التي تدخل على المنتجات والخدمات.
َّ
تثبت من تضمين معلومات الشكاوى (مثل رقم الخط الساخن) في جميع المواد التسويق والترويج ،والشكاوى ،وخدمة
التسويقية ووثائق المنتجات (مثل اتفاقية التمويل) والمواد األخرى المقدمة للعمالء.

العمالء

َّ
تثبت من امتالك المؤسسة التكنولوجيا الالزمة لتدبير آلية الشكاوى (مثل خط الهاتف

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

المخصص ،وقاعدة البيانات لتسجيل الشكاوى وتحليلها).

والشكاوى ،وخدمة العمالء

 .8التقييم الذاتي لألداء االجتماعي

ً
ً
ّ
هل حددت هيئة اإلدارة أهدافا واضحة في خطة األداء االجتماعي
أو خطة العمل؟

ً
ُ
ً
َ
جري مؤسسات التمويل األصغر
بناء على ما ورد آنفا ،ينبغي أن ت
ّ
منتظما للتحقق من اتباعها
(أو المؤسسات المالية) تقييما ذاتيا
ِ
الممارسات الفضلى الالزمة فيما يتعلق باألداء االجتماعي .ويشمل
ً
ً
ّ
هذا التقييم الذاتي أيضا أسئلة غايتها إقامة توازن جيد بين األداء
المالي واالجتماعي .وفيما يلي بعض األسئلة التي يمكن أن
تسترشد بها مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
في تقييمها الذاتي.

ً
هل هناك حوكمة سليمة؟ هل يؤدي مجلس اإلدارة دورا فعاالً؟
هل توجد سياسة رسمية متعلقة بتضارب المصالح؟
ّ
ً
ُّ
هل لدى المجلس توجه اجتماعي؟ هل تلقى أعضاؤه تدريبا
على األداء االجتماعي أو حماية العمالء؟
هل هناك ّ
أي اعتبار للبعد االجتماعي في عملية اتخاذ القرار؟
ُ
ّ
المنتظمة
هل أدرجت مؤشرات األداء االجتماعي في التقارير
ِ
التي ترفعها هيئة اإلدارة إلى مجلس اإلدارة؟

الرسالة ،والحوكمة ،واالستراتيجية
َّ
هل بيان الرسالة واضح ومحدث؟

َ
ّ
هل يجسد نية المؤسسة في إحداث تغيير إيجابي وشامل؟
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ّ
ً
ً
هل تلقى الرئيس التنفيذي تقييما رسميا لألداء ،ومنه األداء
االجتماعي؟
هل هناك خطر االنحراف عن الرسالة واالبتعاد عن المناطق

ّ
ّ
أي إشارة إلى استهداف السكان المعرضين للخطر؟

الريفية (إن كانت تلك هي رسالة مؤسسة التمويل األصغر أو

ّ
أي إشارة إلى توسيع نطاق التواصل وعمقه؟

المؤسسة المالية)؟

هل لدى هيئة اإلدارة فهم واضح للرسالة االجتماعية؟

ّ
ّ
أي تقييم للمخاطر يجرى بشأن مخاطر انحراف المهمة؟

دليل المتابعة والتقييم

ّ
هل هناك توافق مع استراتيجية المنتجات والمهمة؟
ّ
هل المحفظة الحالية موافقة للمهمة؟

هل زادت ِنسب النفقات التشغيلية؟

هل هناك وعي بالعوائد الحقيقية على صعيد الحوكمة لتحقيق

هل تعويضات هيئة اإلدارة العليا عادلة؟
ُ
هل أدخلت في اآلونة األخيرة ُّ
أي تغييرات على السياسات قد

توازن فعال بين العوائد المالية واالجتماعية؟

تؤثر في األداء المالي أو االجتماعي؟

ما يقاس من مؤشرات األداء المالي
ّ
نمو عمالء التمويل النشطين
نمو المحفظة القائمة
َ
نمو عدد المستخدمين
نمو عدد الفروع
ّ
المحفظة المعرضة للمخاطر أكثر من  30يوما ()PAR30
نسبة الشطب
التمويل المعاد هيكلته
عائد حقوق الملكية
عائد األصول

ّ
نظام التتبع والمتابعة
هل هناك نظام للمعلومات اإلدارية يدعم متابعة األداء المالي
واالجتماعي؟
هل يتابع نظام المعلومات اإلدارية مواصفات شرائح العمالء؟
هل يتابع نظام المعلومات اإلدارية مواصفات فقر العمالء؟
المنتظمة؟
هل يجري متابعة جودة الخدمات عبر قنوات التعليق
ِ
ّ
هل يجري متابعة معدالت تسرب العمالء واالحتفاظ بهم؟
ّ
ّ
هل هناك ّ
أي تتبع ألثر الخدمات التي تقدمها مؤسسة التمويل
األصغر (أو المؤسسة المالية)؟

ّ
ّ
الموارد البشرية واالتساق مع المهمة

ّ
عائد حقوق الملكية المعدل

ّ
هل هناك توافق بين تدبير الموارد البشرية والمهمة؟

ّ
عائد األصول المعدل

ّ
هل توائم عملية التوظيف بين المهارات الالزمة والمهمة؟

االستدامة الذاتية التشغيلية

هل تبلغ رؤية مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
َ
ّ
ومهمتها بوضوح إلى المستخدمين الجدد عند تعيينهم؟

االستدامة الذاتية المالية
َ
إنتاجية المستخدمين (عمالء التمويل)

َ
هل يتلقى المستخدمون الجدد تدريبا على األداء االجتماعي

َ
إنتاجية مستخدمي القروض (عمالء التمويل)

وحماية العمالء؟
ّ
هل يتسق نظام التقييم مع األداء المالي واالجتماعي

َّ
نسبة نفقات المخصصات

لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)؟
ّ
هل يتسق برنامج الحوافز مع األداء المالي واالجتماعي

نسبة النفقات التشغيلية

عائد المحفظة

لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)؟

نسبة تغطية المخاطر

َ
ّ
تمويل أكبر قد يستبعد الفقراء؟
هل هناك توجه نحو
ٍ
ّ
هل هناك ّ
أي لجنة أو منسق لدعم تعميم األداء االجتماعي؟

نسبة تكلفة األموال
َّ
نسبة الدين إلى حقوق الملكية

ِّ
ً
تحليل النسب المالية حرصا على إقامة توزان
بين األداء المالي واالجتماعي
ّ
هل معدالت النمو مفرطة في الطموح؟ هل ستضغط على
األنظمة الداخلية؟

َ
المسؤولية االجتماعية تجاه المستخدمين
َ
هل هناك مخاطر فيما يتعلق بالتمييز بين المستخدمين؟
ّ
هل هناك سياسة تعزز الجدارة؟
َ
ّ
هل هناك مدونة لقواعد سلوك المستخدمين؟
ّ
َ
ّ
ّ
هل معدل تبدل المستخدمين مستقر ومقبول؟

َ
ُ
هل يدعم النمو بما يكفي من السيولة والمستخدمين وغير

َ
ما أسباب مغادرة المستخدمين مؤسسة التمويل األصغر (أو

ذلك من الموارد؟

المؤسسة المالية)؟

منتظم للنمو؟
هل هناك متابعة
ِ
ّ
هل هناك تحليل للمنافسة وتشبع السوق؟

َ
ما مناخ العمل ومستويات رضا المستخدمين؟

َ
ّ
هل هناك تحسن في إنتاجية المستخدمين والمسؤولين عن

هل سياسات الموارد البشرية رسمية؟
َ
ُ َ
هل تدرس المسائل المتعلقة بسالمة المستخدمين ويجري

التمويل؟

تدبيرها؟
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ً
َ
هل المستخدمون متعاقدون رسميا؟

ّ
َ
ّ
هل يوافق مخطط الحوافز توازن نمو المحفظة ،والتواصل،

َ
هل يحصل المستخدمون على تعويضات عادلة؟
ّ
َ
هل يتمتع المستخدمون بفرص تطوير جيدة؟

وجودة المحفظة؟

حماية العمالء

هل تستخدم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

منتظمة؟ وهل يساعد تحليل تعليقات
هل هناك أبحاث سوقية
ِ

حساب الرصيد المتناقص في تسعير منتجاتها التمويلية؟
ُ َّ
هل تبين جميع الشروط ،ومنها التكلفة وسعر البيع ،بوضوح

ّ
هل تقدم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

في المنتجات المالية المناسبة؟

العمالء على تصميم المنتج؟

طائفة متنوعة من المنتجات المالية؟
ّ
هل تسد المنتجات المعروضة احتياجات السكان المستهدفين؟
ّ
هل يناسب جدول السداد التدفقات النقدية العادية والموسمية؟
هل يسمح جدول السداد بالسداد المبكر؟
ٌ
هل حجم التمويل مناسب للقدرة على السداد؟
ً
ً
هل تؤثر طريقة استخدام األموال (استخداما مثمرا) في تقييم
القدرة على السداد؟
ً
هل تفرض منهجية التمويل قيودا ال داعي لها على العمالء؟
ٌ
هل تقديم التمويل مناسب للعمالء؟
هل يتعرض العمالء لضغوط أساليب التسويق أو البيع من أجل
الحصول على التمويل؟
ّ
ّ
هل يجري إنفاذ االدخار اإلجباري؟ هل يتمتع العمالء بالحماية؟
ُ َّ
هل توفر منتجات التأمين التكافلي المناسبة للعمالء؟ هل
ً
تحقيق قيمة مقابل المال؟

منع االستدانة المفرطة
هل يواجه العمالء مخاطر االستدانة المفرطة بسبب االفتقار
إلى مكاتب االئتمان أو ضعف تبادل البيانات أو هما معا؟

هل يتسم هيكل التكلفة وجدول الدفع بالبساطة وسهولة
الفهم؟
َّ
ُ َّ
هل تبين جميع األتعاب والرسوم اإلضافية بوضوح وتبلغ إلى
العميل؟
هل تشتمل مواد الوسم على معلومات عن التكلفة وشروط
أخرى؟
هل يوافق العمالء بوضوح على جميع التكاليف والرسوم
وغيرها من الشروط؟
ّ
هل هناك تعليقات أو شكاوى تفيد أن العمالء ليسوا على
دراية بالشروط؟
ّ
ُ
هل يتحقق عند المراجعة من الشفافية تجاه العمالء والوعي
بسمات المنتجات؟

ُ
ّ
االدخار ،هل شرحت للعمالء ّ
أي قيود أو رسوم
بخصوص منتجات
على السحب؟
ُ َ
هل يطلع العمالء على متطلبات التأمين التكافلي وشروطه
للحصول على ّ
أي منتجات مالية؟

التسعير المسؤول
هل تستخدم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

َ
هل هناك دراسات استقصائية لمعرفة أن العمالء استخدموا أو

أساس الرصيد المتناقص في حساب التسعير؟

لم يستخدموا التمويل لسداد ائتمانهم؟

هل تفهم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

هل هناك سياسة لتخفيف االستدانة المفرطة؟

هيكل تكلفتها ،وهل يوافق تسعيرها هيكل التكلفة؟

ّ
هل تقدم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
منتجات إعادة تمويل غير ممتثلة للشريعة؟
هل منتجات التمويل موجهة لألغراض اإلنتاجية أو لألغراض

هل األسعار تنافسية في السوق؟
ّ
هل تعزى األرباح التي حققتها مؤسسة التمويل األصغر (أو
ّ
المؤسسة المالية) إلى ارتفاع غير مبرر في األسعار؟
ً
ّ
ً
هل يدفع العمالء رسوما مفرطة مقابل الخدمات التي تقدمها

االستهالكية؟
َ
هل تعطى األولوية لمنتجات تمويل قطاع اإلنتاج؟

مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)؟

هل ينهج المسؤولون عن التمويل سياسات متعلقة بمنع

هل التكاليف التي تفرضها مؤسسة التمويل األصغر (أو

االستدانة المفرطة؟

المؤسسة المالية) في متناول السكان المستهدفين؟
ّ
ُ ّ
هل يوزع الدخل الذي تحققه مؤسسة التمويل األصغر (أو
ّ
المؤسسة المالية) على مدخرات العمالء توزيعا عادال؟

هل هناك سياسة قائمة إلعادة الجدولة؟
ّ
هل يجري متابعة استخدام التمويل؟ هل يفضل الدفع المباشر
ِّ
للموردين على الدفع للعمالء؟
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رسوم اشتراك؟
هل العمالء مطالبون بالمساهمة في شكل
ِ

دليل المتابعة والتقييم

وهل يميلون إلى تقديم مثل هذه المساهمات ،وهل
المساهمات في متناولهم؟

مجال العمل
فقر مرتفع في المنطقة التي تخدمها
هل هناك مستوى
ٍ
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)؟

معاملة العمالء معاملة منصفة ومتصفة
باالحترام
هل يوجد لدى مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ّ
ّ
ّ
مدونة سلوك أو سياسات تبين السلوك المهني المتوقع من
َ
جميع المستخدمين؟
َ
هل هناك ّ
أي تدابير تأديبية قائمة تتناول مخالفات المستخدمين؟
ّ
َ
ّ
هل هناك ّ
أي تدريب مقدم للتحقق من معاملة المستخدمين
َ
العمالء بإنصاف واحترام؟
ُ َ
ٌ
هل تبذل في المراجعة جهود للكشف عن سوء معاملة العمالء

هل هناك توافق بين النطاق الجغرافي والسكان المستهدفين؟

الوصول إلى العمالء
ما نطاق الوصول إلى العمالء (عدد العمالء)؟
ّ
هل هناك نمو إيجابي في عدد العمالء النشطين ،وإجمالي
المحفظة القائمة ،وعدد الفروع ،والمحفظة القائمة ،والعمالء
غير النشطين؟

َ
الهشاشة االجتماعية ومواصفات األُسر

واالحتيال؟

هل هناك اهتمام بالمساواة بين جنسي العمالء؟

هل هناك تدابير قائمة إلجراء عمليات تدقيق استقصائية
ً
استجابة للشكاوى؟

هل تأخذ مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) في
ّ
الحسبان مؤشرات األُسر ،مثل:

ّ
َ
ّ
هل ممارسات التحصيل محددة بوضوح وهل تلقى المستخدمون

– حجم األسرة

تدريبا مناسبا عليها؟

– نسبة اإلعالة العمرية
ً
ّ
– المستويات التعليمية مقارنة بالمعدل الوطني

َ
هل يتعرض المستخدمون للفصل من العمل في حاالت االحتيال،
أو تلقي الرشوة ،أو تهديد العمالء أو إهانتهم؟

ّ
ّ
ّ
والثانوي
االبتدائي
– التحاق الشباب الذين هم في سن التعليم
ّ
الثانوي بالمدارس
وما بعد

هل تملك مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

ُ
ّ
دخل مهم؟
– هل التحويالت مصدر
ٍ
ُ
– العمالء الذين هم أرباب أسر

ّ
قنوات مناسبة للعمالء يقدمون عبرها التعليقات والشكاوى؟

دخل ثابتة لألسرة
– العمالء ذوي مصادر
ٍ

آلية تسوية الشكاوى

هل هناك سياسة متعلقة برعاية العمالء تشتمل على

ّ
– العمالء القادرين على اتخاذ القرار والتحكم في موارد األسرة

ّ
إرشادات بشأن كيفية مناولة شكاواهم ،ومستويات محددة

ّ
هل هناك تحسن في ملكية العمالء لألصول من حيث ما يلي:

من المسؤوليات ،واألطر الزمنية ،والضوابط لضمان المتابعة؟

– ملكية المساكن

ُ َ
ُ َ
هل تدمج مالحظات العمالء وترفع إلى هيئة اإلدارة ومجلس

– تحسين مصدر المياه

اإلدارة كما ينبغي؟

– تحسين الصرف الصحي
– مصدر الكهرباء

المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع
ّ
المحلي والبيئة
هل هناك تواصل بشأن برامج التنمية المجتمعية التي تشارك
فيها مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)؟
ّ
هل هناك سياسات تتعلق بقائمة استبعاد األنشطة التي يتعذر

– ملكية األراضي
– امتالك األجهزة المنزلية األساسية ،كالثالجة والغسالة
– امتالك حيوانات المزارع

ّ
األنشطة الممولة

ٌ
تمويلها إن لم تكن ممتثلة للشريعة أو كان سينجم عنها ضرر

ّ
هل تركز مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) على

للمجتمع؟ هل تتحقق المراجعة الداخلية أو المراجعة الشرعية

تمويل قطاع اإلنتاج لتحقيق الدخل للعمالء؟

من ذلك؟
هل هناك سياسة بيئية أو هل تشارك مؤسسة التمويل األصغر

هل لدى مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ّ
ٌ
ٌ
فهم واضح للقطاعات التي تمولها؟

(أو المؤسسة المالية) في ّ
أي أنشطة بيئية؟

ّ
هل توفر األنشطة الممولة فرص عمل؟ ما متوسط فرص
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ّ
ّ
ّ
تجاري ممول؟
نشاط
العمل التي يوفرها كل
ٍ

جودة الخدمات

هل تدعم مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

ّ
هل هناك تنوع كبير في منتجات التمويل؟

عمالءها بأنشطة ذات قيمة مضافة (غير التمويل)؟

ّ
ّ
هل هناك تنوع كبير في منتجات االدخار؟

هل تساعد مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

هل هناك منتجات تأمين تكافلي مناسبة؟
َّ
هل يوفر تمويل سلسلة القيمة؟
ً
هل يستغرق تجهيز طلب التمويل وقتا طويالً؟

عمالءها على تنمية أعمالهم؟
ّ
ّ
تتضمن بعض المؤشرات التي يجب تتبعها ما يلي:
– نسبة العمالء العاملين لحسابهم الخاص

ما مستوى رضا العمالء عن مؤسسة التمويل األصغر (أو

َ
– عدد المستخدمين من األُسر ومن خارج األسر
ّ
– نسبة األعمال الممولة في القطاع غير الرسمي

المؤسسة المالية)؟
ّ
هل هناك سجل سابق عن جوانب خدمات مؤسسة التمويل

– نسبة استخدام التمويل لقطاع اإلنتاج

األصغر (أو المؤسسة المالية) يحظى بتقدير عمالئها؟

– نسبة استخدام التمويل لألغراض االجتماعية (كالتعليم

ّ
– بوجه عام

والصحة)

– مبلغ التمويل

– نسبة استخدام التمويل في االستهالك

– الوقت واإلجراءات
– التكلفة

الفقر االقتصادي

– مدة التمويل

َّ
هل تغير عمق الفقر أو نطاقه خالل السنوات الماضية في

– الضمان

المواقع التي عملت فيها مؤسسة التمويل األصغر (أو

– اجتماعات المركز

المؤسسة المالية)؟

ّ
– المدخرات اإللزامية
– التأمين التكافلي

الحصول على الخدمات المالية

– الخدمات غير المالية

هل هناك بيانات عن تأثير مؤسسة التمويل األصغر (أو

َ
– مستخدمو القروض

المؤسسة المالية) في الشمول المالي؟ وقد تشمل هذه
البيانات:
ّ
ال من مؤسسات تمويل أصغر
– العمالء الذين ال يتلقون تموي ً
أو مؤسسات مالية أخرى
ّ
– العمالء الذين توقفوا عن االقتراض من الجهات الربوية
– العمالء الذين بدأوا يقترضون من الجهات الربوية

– المعلومات

ّ
تسرب العمالء
·

هل تعرف مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ّ
ّ
ّ
معدل تسرب العمالء وأسباب هذا التسرب؟ تشمل المؤشرات
التي يمكن قياسها ما يلي:

حجم التمويل

ّ
– نسبة تسرب العمالء (العمالء النشطون)

ّ
ّ
هل يوافق التمويل المتوسط والوسيط المقدم للعميل
ّ َ
مهمة مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)؟

َ
– المحفظة المعرضة للمخاطر أكثر من  30يوما ()PAR30

تشمل المؤشرات التي يجب مالحظتها ما يلي:

– التمويل في الدورة األولى

ّ
– متوسط حجم التمويل
ّ
– متوسط الرصيد لكل عميل تمويل/نصيب الفرد من الدخل
القومي اإلجمالي
ّ
ّ
ّ
السنوي في متوسط رصيد التمويل
– النمو
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ّ
– نسبة تسرب العمالء (عمالء التمويل)

– التمويل في الدورة الثانية
– التمويل في الدورة الثالثة
– التمويل بعد الدورة الثالثة

دليل المتابعة والتقييم

الفصل
الخامس

ّ
األداء المالي

 .1تطور أهمية األداء المالي
لمؤسسات التمويل األصغر (أو
المؤسسات المالية)
يرتبط تاريخ التمويل األصغر في غالب األحيان بصعود المنظمات غير
ّ
ّ
الحكومية التي تقدم خدمات القروض الصغرى للفقراء وبتطور
عدد قليل من بنوك التمويل األصغر .وفي أوائل التسعينيات من
القرن العشرين ،بدأت تظهر معايير تدعو إلى تدبير مالي أقوى
ّ
للمؤسسات التي تقدم القروض الصغرى ،وال سيما في تدبيرها
ّ
التأخر في السداد ،واإلبالغ .وفي الوقت نفسه ،أعدت االتحادات
االئتمانية والبنوك المشاركة في اإلقراض األصغر أساليب لمتابعة
ّ
أشد قوة لمحافظها المتعلقة بالقروض الصغرى.
ّ
وفي سنة  ،1995أعدت شبكة مشروع تقييم المنشآت الصغيرة
ِّ
بحثا بعنوان “تحليل النسب المالية لمؤسسات التمويل األصغر” ،أو
ما يعرف اختصارا بالكتاب األزرق .وكان الهدف األساسي من هذا
البحث هو تعريف مديري مؤسسات التمويل األصغر على حساب
وتفسير النسب المالية .ومنذ سنة  ،1995نمت مؤسسات التمويل

مؤسسات أعمال تزاول التجارة واالستثمار مع العمالء .والنسب
ُ
ً
ّ
الموصوفة ،المبينة فيما يلي ،ال تستخدم حصريا لمؤسسات
ً
التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)؛ بل يمكن أيضا تطبيقها
ّ
لتحديد جدوى شركات المؤسسات غير المالية وربحيتها.

وال تفرض مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
اإلسالمية الفائدة باعتبارها دخال ،ولكن لكي تكون لديها صفة
ّ
المؤسسة القادرة على مواصلة أعمالها ،سيكون عليها أن تحقق
إيرادات بجني األرباح والرسوم .ويعني كون مؤسسات التمويل
ً
ّ
األصغر (أو المؤسسات المالية) اإلسالمية قائمة على األصول أن
ً
األصول تجري رسملتها واستهالكها بمرور الوقت بناء على معايير
المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
المالية اإلسالمية .وسنشرح هنا الفروق المحتملة في كيفية
ِّ
حساب هذه النسب.
ّ
ويعد األداء المالي لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية) على قدر كبير من األهمية ،إذ تحرص جميع األطراف المعنية
ّ
(الجهات المانحة ،والهيئات التنظيمية ،إلخ) على استدامة تدخالتها.
ُ
وتظهر مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) ذات

األصغر والمؤسسات المالية من حيث حجمها ونوعها وعددها
ّ
وتعقيدها .وفي الوقت ذاته ،انصب المزيد من االهتمام على

األداء المالي الجيد التدبير الحكيم والربحية الجيدة التي تكفل

المساءلة المالية ،والتدبير ،والقدرة على االستمرار.

استدامتها ،وجودة تدبيرها المالي ،وجودة محفظتها وكفاءتها،
وإنتاجيتها في عملياتها .وستكتسب مؤسسة التمويل األصغر

وساعدت التوجيهات المتعلقة بالتعريفات المالية لشبكة مشروع
تقييم المنشآت الصغيرة ( )2002على خفض الغموض بقدر كبير
ً
ً
بتحديد ما يقارب  50مصطلحا ماليا وتوفير توجيهات حسابية
ُ
ُ
ُ
لعشرين ( )20نسبة .وخفضت النسب فيما بعد وجمعت في أربع

(أو المؤسسة المالية) ذات األداء المالي واالجتماعي الجيد سمعة
ّ
حسنة في السوق تمكنها من الحصول على مزيد من التمويل.

 .2تحليل األداء المالي

فئات رئيسة:
الفئة  :1جودة المحفظة
الفئة  :2الكفاءة واإلنتاجية
الفئة  :3التدبير المالي
الفئة  :4الربحية واالستدامة

هل هذه المؤشرات مالئمة للتمكين
االقتصادي؟
مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) التي تمارس
ً
التمكين االقتصادي ليست مجرد مؤسسات مالية ،بل هي أيضا

ّ
المالي صورة خاطفة عن الحالة الراهنة لمؤسسة
يرسم األداء
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) .وينبغي قراءته في جملته
ّ
للوصول إلى فهم جيد ألداء المؤسسة من وجهات نظر شتى.
ومن شأن تحليل االتجاه خالل مدة تتراوح بين  3و 5سنوات أن
ً
ّ
يساعد أيضا على تحديد تغيرات التركيز واالتجاه الذي تسير فيه
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) .ومن المفيد أيضا
إجراء تحليل مرجعي أو سوقي ابتغاء إجراء مقارنات مع نظيراتها
من مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) العاملة في
ً
ّ
المالي بموازاة
القطاع .وإضافة إلى ذلك ،ينبغي قراءة ِنسب األداء
مؤشرات األداء االجتماعي ابتغاء الوصول إلى فهم أوضح للواقع
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التمـكين االقتصـادي للمؤسسات المالية

ّ
على األرض والسياق الذي يبين سبب اإلبالغ عن األرقام على النحو
ُ
الذي أبلغ به عنها.

حساب المتوسط/الحساب السنوي

المالية) ،عند إبالغها عن البيانات ،عن كيفية حساب المتوسط وأن
ِّ
تعلق ،إن أمكن ،على االنحرافات المحتملة التي تنجم عن طري ق ة
ّ
ّ
الحساب .وكلما كانت البيانات أدق ،كانت صورة الصحة الما ل ية
ً
لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) أكثر دقة

عند مقارنة رقم من قائمة الدخل ببند في قائمة الميزانية العمومية،

وتفصيالً .ولذلك ال بد من الفصل بين التقارير المتعلقة بمختلف

َ
ينبغي أن يحس ب متوسط هذا البند ،الموجود في المقام ،وأن

مجاالت األعمال واألدوات المالية اإلسالمية .وينبغي التوفيق

ُ َ
يحسب كل سنة  .فنبغي ،مثالً ،لمؤسسة التمويل األصغر (أو

بطريقة مناسبة بين التكلفة واإليرادات والمنتجات المعنية إلتاحة

ّ
المؤسسة المالة) التي تقدم تقارير مالية دورية أن تحسب أرقامها

فهم أفضل لالستدامة التشغيلية والمالية ،والمجاالت التي

كل سنة ابتغاء مقارنتها على نحو مناسب .وكلما زادت وتيرة

تستلزم التحسين وكيفية تناولها.

ّ
ّ
التقارير المق د مة خالل السنة ،زادت دقة المتوسط .وفيما يلي
ّ
سنوي /حساب المتوسط لرقم في الميزانية
صيغة الحساب ا ل
العمومية:

 .3الفئة  :1جودة المحفظة
ٌ
ٌّ
أساسي تقاس به المخاطر االئتمانية
جودة المحفظة مجال

Pavg = [(P0 + P+…Pt)/t

لألصل الرئيس لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
َ
 أي محفظتها .وتعني احتمال عجز مؤسسة التمويل األصغر (أوَ
ّ
المؤسسة المالية) عن استرداد أصولها .وتمكن هيئة اإلدارة من
ّ
اإلشراف على جودة المحفظة خالل مدة التمويل عن طريق قياس

ّ
أي مدير مالي ،يمكن استخدام القوائم المالية
كما سيؤكد

هيكل المخاطر الحالي ابتغاء اتخاذ تدابير وقائية للتحسين بقصد

لإلخفاء بقدر استخدامها للكشف .وفي حالة استخدام القوائم
ّ
َ
المالية من حيث هي أداة تدبير ،ينبغي أن تخبر كل قائمة المدير
ّ
المحلل أو ّ
أي فاحص آخر عن األداء المالي الحقيقي لمؤسسة
أو

حماية أسهم المؤسسة.

جمع البيانات

التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) أو حالتها المالية.

وفيما يخص مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)،
ّ
تعد القوائم المالية ضرورية ،ذلك ألنها الوسيلة األساسية التي
تستعين بها المؤسسة للتعبير عن أنشطتها المالية .وتحتوي
ّ
بعض القوائم على بيانات التقييم ،التي “تقيم” البيانات أو تعرضها
في لحظة معينة .وتحتوي قوائم أخرى على بيانات عن التدفقات
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
تبلغ عن التدفقات أو ملخص المعامالت خالل مدة زمنية محددة .ولما
كان النشاط األساسي لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية) هو تقديم الخدمات المالية ،فإن القوائم والتقارير المالية
ّ
تشبه إلى حد بعيد تلك الخاصة بالمؤسسات المالية التقليدية.
ّ
وتتضمن القوائم والتقارير المالية لمؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) ما يلي:
قوائم الدخل (أو قوائم األرباح والخسائر)؛
الميزانيات العمومية (أو قوائم المركز المالي)؛
قوائم التدفقات النقدية (أو القوائم المتعلقة بمصادر األموال
واستخداماتها)؛
التقارير عن المحفظة.
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وينبغي أن تفصح مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات

ّ
االعتبارات المتعلقة بجودة المحفظة
ّ
تقدم مؤشرات جودة المحفظة لمحة سريعة إلى المحفظة الحالية.
ً
ّ
منطقي
وينبغي أن يكون تحليل األرقام الناتجة مقرونا بأساس
ّ
لعوامل شتى ،منها ما يلي:
ّ
ّ
ّ
النمو والتطور :قد تؤدي سياسة النمو الهجومية إلى
ّ
محفظة فتية من غير المحتمل أن تتخلف عن السداد .ومن ثم،
ً
ّ
َّ
فإن انخفاض نسبة المحفظة المعرضة للمخاطر أكثر من  30يوما
ُّ
( )PAR30قد ال يكون مرده بالضرورة إلى جودة المحفظة.
َّ
الصبغة الموسمية :قد يعزى ارتفاع نسبة المحفظة المعرضة
ً
للمخاطر أكثر من  30يوما إلى ضعف هيكلة خطط السداد التي
ال توافق موسمية الدخل الذي يجنيه العمالء .وينطبق هذا األمر
ً
بوجه خاص على المزارعين الذين يكسبون دخلهم عموما خالل
ّ
ّ
الموسمي.
مدة الحصاد
الهيكل والتنويع :قد تكون جودة المحفظة راجعة إلى ضعف
ّ
هيكلة المنتجات المالية .وقد ال تكون مدة المنتجات وتسعيرها
ً
مناسبة.
وفترة السماح ووتيرة السداد وغيرها
ِ
ً
التركيز :قد يكون هناك تركيز على بعض العمالء بناء على
الجغرافيا أو على خصائص أخرى ،مثل التركيز القطاعي .فقد
ّ
ً
ً
يؤثر انخفاض أسعار الكاكاو ،مثالً ،تأثيرا كبيرا في جودة

دليل المتابعة والتقييم

محفظة مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) التي
ّ
الرئيسين.
يعد مزارعو الكاكاو عمالءها
ِ
ّ
التواصل والتسرب :قد تساعد طريقة حصول المسؤولين عن
ّ
التمويل على تدفق صفقات التمويل وأسباب التسرب على

الوصول إلى فهم أفضل للعوامل األساسية التي تؤثر في
جودة المحفظة.
َ
وتناقش األقسام التالية مؤشرات جودة المحفظة الرئيسة
ّ
التي يتعين قياسها.

ً
ّ
المحفظة المعرضة للمخاطر أكثر من  30يوما ()PAR30
ً
ً
المحفظة المعرضة للمخاطر أكثر من  30يوما = الرصيد القائم للقروض المستحقة أكثر من  30يوما/الرصيد
القائم لجميع القروض.

تقيس هذه النسبة الجزء من المحفظة المتأثر بالتأخر في
َّ
ّ
السداد ،ومن ثم فهو معرض لخطر عدم السداد.
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
وتعد مدة  30يوما ،في التمويل األصغر ،نقطة حدية شائعة .بيد أن
هناك مؤسسات تمويل أصغر (أو مؤسسات مالية) قد تستخدم
ً
ً
ّ
مدة قياس مختلفة (مثل  60يوما ( )PAR60أو  90يوما (.))PAR90

ً
ليس باستبعاد القروض المعاد التفاوض بشأنها فحسب ،بل أيضا
ّ
الهجومي لعمليات الشطب ،التي تحذف من الدفاتر
باالستخدام
َ
القروض التي انقضى موعد استحقاقها .وعندما تشطب مؤسسة
ً
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) قرضا تأخر سداده ،يختفي
ً
ّ
هذا القرض من دفاترها ،ومن ثم ال يظل قائما .وهذا يجعل النسبة
ً
تبدو أفضل من الحالة الفعلية .ولذلك ينبغي أيضا النظر إلى المحفظة
َّ
المعرضة للمخاطر بموازاة نسبة المحفظة المعاد هيكلتها ونسبة

ّ
الشهري ،فيمكن
وإذا كان جدول السداد جدوالً آخر غير الجدول
ّ
استخدام مدة سداد واحدة -أسبوع واحد أو أسبوعان أو ربع سنة،

الشطب.

ّ
ّ
مثالً -بدالً من ذلك .وهذا مهم بوجه خاص لتمويل الزراعة الذي قد
ّ
ّ
دوري ًا بطبيعته .وعندما يتأخر سداد ّ
أي دفعة كاملة
يتوقع أن يكون

َّ
ّ
َ
احسب المقام،
كيفية حساب المحفظة المعرضة للمخاطر :أوالً،
ِ

أو جزء منها ،يكون رصيد القرض القائم بالكامل أعلى من مخاطر
عدم السداد العادية .وينبغي عدم الخلط بين المحفظة المعرضة
للمخاطر والمتأخرات أو المدفوعات المتأخرة ،التي تقيس قيمة
ً
ّ
المبلغ المتأخر سداده ،بدالً من مبلغ القرض الكامل الذي يظل قائما.
ّ
وال بد من فهم التمويل الذي تقدمه مؤسسة التمويل األصغر
(أو المؤسسة المالية) للوصول إلى فهم أفضل ألهمية المحفظة
َّ
المعرضة للمخاطر .ويمكن التالعب بالمحفظة المعرضة للمخاطر

وهو الرصيد القائم لجميع القروض ،أي مبالغ القرض المستحقة
َ َّ
َ
َّ
التحصيل من العميل .ويتضمن المبلغ المستحق غير المدفوع
َ ّ ً
َّ
َ ّ
والمبلغ غير المستحق والمتوقع أن يغدو مستحقا في المستقبل.
َ
ً
احسب البسط ،وهو الرصيد القائم للقروض ،الذي تأخر سداده
ثانيا،
ِ
ً
أكثر من  30يوما .وال ينبغي أن يشمل هذا الرقم المبلغ المتأخر
ّ
ً
ً
سداده فقط ،ولكن أيضا رصيد القرض المعلن حاليا أنه متأخر
سداده.

ّ
َّ َ
ّ
َّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح (لألدوات التي محلها الدين -المرابحة ،والسلم ،واإلجارة ،واالستصناع)

ً
ً
المحفظة المعرضة للمخاطر أكثر من  30يوما = الرصيد القائم للتمويل المستحق أكثر من  30يوما /الرصيد
القائم لجميع التمويل.

ّ
ّ
الفرق الرئيس هو أن التمويل الذي يقاس هو في المقام األول
ّ
أصول محتسبة بالتكلفة التاريخية .وينبغي إيالء اهتمام خاص
ٌ
َ
ٌّ
موسمي بطبيعته .وفي مثل هذه
لتمويل السلم ،وهو تمويل
َّ
الظروف ،ينبغي وضع سياسة منفصلة للمحفظة المعرضة للمخاطر

ّ
ً
(مثالً ،من المحفظة المعرضة للمخاطر أكثر من  90يوما إلى
ّ
ً
ً
المحفظة المعرضة للمخاطر أكثر من  180يوما) بناء على التاريخ
ّ
ّ
المناسب الذي يتوقع أن يسلم فيه المزارعون محصولهم.
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ّ
ّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح (لألدوات التي محلها حقوق الملكية -المضاربة ،والمشاركة ،والمشاركة المتناقصة)

ّ
ّ
ّ
الدخل غير المتحقق من المحفظة = (عائد االستثمار المتوقع  -عائد االستثمار الفعلي).
ّ
الجدوى أثناء التقييم تمثل عائدا لالستثمار نسبته  ،% 30في حين

بخصوص المنتجات القائمة على الملكية ،مثل المشاركة والمضاربة،
َ
ينبغي قياس المنتج على نحو منفصل .وهناك مقياس أفضل لمثل
ّ
هذا المؤشر ،وهو إيرادات المحفظة غير المحققة ،الذي تقيس به

العوامل األخرى على حالها ،ستخسر مؤسسة التمويل األصغر (أو

ّ
الفعلي
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) العائد
َ
مقابل العوائد المتوقع أن يؤتيها االستثمار .وإذا كانت دراسة

المؤسسة المالية)  % 8من رصيد التمويل القائم باعتبارها إيرادات
ّ
محتملة خالل مدة التمويل.

ّ
ّ
الحالي هي  % 22فقط ،مع افتراض بقاء
الفعلي
أن نسبة العائد

نسبة إعادة الهيكلة
المحفظة غير المهيكلة = المحفظة غير المهيكلة القائمة/رصيد القروض القائم.

تقيس هذه النسبة المحفظة المعاد هيكلتها ،التي قد تكون
ّ
غير محتسبة في المحفظة المعرضة للمخاطر.
ّ
ٌ
ٌ
إعادة الهيكلة أمر شائع للسماح للعمالء بمدة سداد طولى.
َّ
ُ
ّ
ويشجع على ذلك بوجه خاص فيما يتعلق بالعمالء الذين يعانون من
ّ
ضائقة والذين هم غير قادرين على السداد لظروف غير متوقعة.
ّ
ً
بيد أن المحفظة المعاد هيكلتها غالبا ما تنطوي على مخاطر كبرى
وينبغي متابعتها عن كثب .وقد ال تكون سياسة إعادة الهيكلة
ً
ّ
الهجومية مجدية أيضا ،ألنها قد تعرض مؤسسة التمويل األصغر
ّ
(أو المؤسسة المالية) لمخاطر أخالقية فيما يتعلق بكسب المزيد

من الفوائد ورسوم الغرامات من العمالء الحاليين للمؤسسات
ّ
التقليدية .بيد أنه ،بخصوص مؤسسات التمويل األصغر (أو
َّ
المؤسسات المالية) اإلسالمية ،تنفذ إعادة الهيكلة في الواقع من
دون إدرار دخل إضافي ،بل لمنح العميل فرصة واقعية وعادلة لسداد
رصيده القائم من دون أن يفقد ضماناته .وقد تكون مؤسسات
ً
ّ
التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) متحمسة أيضا إلعادة
ّ
ّ
هيكلة التمويالت بحيث تجسد نسبة أقل من المحفظة المعرضة
ّ
ّ
ً
للمخاطر أكثر من  30يوما .وال بد من مالحظة أن المحفظة المعاد
هيكلتها ستشمل التمويل الذي أعيدت برمجته (زيادة المدة).

ّ
ّ
َ
ّ
َّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح ال يناسب إالّ األدوات التي محلها الدين -وهي المرابحة ،والسلم ،واإلجارة ،واالستصناع)

المحفظة المعاد هيكلتها = المحفظة القائمة المعاد هيكلتها ،التي تأخر سدادها /الرصيد القائم لجميع
التمويل.

تشير المحفظة المعاد هيكلتها ،في مؤسسات التمويل األصغر
(أو المؤسسات المالية) اإلسالمية ،إلى عمليات تمويل زيدت
ُ
ّ
ً
مدتها (أي خضعت إلعادة البرمجة) .وال يسمح عموما بإعادة تمويل
ّ
َّ
ً
التمويل ،ألنه سيكون ضربا من ضروب شراء الدين .وال تسمح مبادئ
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ّ
بأي
التمويل األصغر اإلسالمي ،في حالة الديون المعاد برمجتها،
ُ
َّ
زيادة في رصيد الدين القائم المتأخر سداده ،بخالف التمويل األصغر
َ
ّ
ّ
التقليدي الذي يشمل فيه البسط هامش الربح المستحق الناتج
عن إعادة الهيكلة.

دليل المتابعة والتقييم

نسبة شطب القروض
ّ
نسبة شطب القروض = القروض المكتتبة خالل المدة/متوسط الرصيد القائم لجميع القروض.

َ
تقيس هذه النسبة نسبة المشطوبات من المحفظة ،التي قد

ً
حقيقية .وإضافة إلى ذلك ،ال تعني المحفظة المشطوبة إغفال

َّ
َ
تكون غير محتسبة في المحفظة المعرضة للمخاطر.

القروض .وبوجه عام ،يمكن النظر في شطب القروض إذا كانت
ّ
َ
ً
مستحقة أكثر من  120يوما ،ما لم تكن المدفوعات ذات طبيعة
ّ
موسمية.

ّ
ّ
وال بد من تحليل نسبة شطب القروض للتثبت من أن المشطوبات
ّ
ّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح

ّ
نسبة شطب القروض = التمويل المشطوب خالل المدة/متوسط الرصيد القائم لجميع التمويل.
ّ
ّ
ّ
ويشمل التمويل في هذه الحالة االستثمارات التي أجريت والتي ال يتوقع استردادها بعد انقضاء مدة االستثمار المتوقعة.

 .4الفئة  :2الكفاءة واإلنتاجية
ّ
ّ
تجسد مؤشرات الكفاءة واإلنتاجية مدى جودة استخدام مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) لمواردها ،وال سيما
َ
أصولها ومستخدميها .وتستخدم مؤسسات التمويل األصغر
(أو المؤسسات المالية) الكثير من مؤشرات الكفاءة واإلنتاجية
ّ
المختلفة ،وتكيفها لكي توافق هيكلها التنظيمي ،وخطوط
ّ
إنتاجها ،وأولوياتها فيما يخص المتابعة.

وينبغي أن تستخدم مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات
َ
المالية) في الوقت نفسه عدد المستخدمين وعدد مسؤولي
ً
التمويل معيارا للموارد البشرية في تدابيرها المتعلقة باإلنتاجية.

ً
ّ
والغرض من عد مسؤولي التمويل فئة منفصلة هو أنهم يتعاملون
ً
مع العمالء ،وعادة ما يشاركون مشاركة مباشرة في المهام المدرة
ّ
َ
للدخل (تقديم القروض وتحصيلها) ،في حين أن سائر المستخدمين
ّ ً
َ
ّ ّ
ليسوا كذلك .بيد أن ثمة توجها نحو استخدام إجمالي المستخدمين
ّ
في حسابات اإلنتاجية ،ألن مهام مسؤولي التمويل قد تتداخل مع
َ
ّ
مهام المستخدمين اإلداريين.
ً
ً
ِّ
ويمكن أن تعطي دراسة النسب مجتمعة وصفا أكثر شموالً وداللة
ّ
للكفاءة واإلنتاجية الحاليتين للمؤسسة ،وهو مؤشر جيد إلى
مدى جودة تدبير مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية).
ٌ
ٌ
ولهذه األسباب ،ينبغي أن يكون لدى القارئ فهم كامل للعناصر
ّ
ّ
التي تتألف منها هذه المؤشرات.

نسبة النفقات التشغيلية
ّ
نسبة النفقات التشغيلية = النفقات التشغيلية خالل المدة /إجمالي محفظة القروض.

َ
ّ
تقيس التكاليف التشغيلية التي تتكبدها مؤسسة التمويل
األصغر (أو المؤسسة المالية) لتقديم خدماتها.
ّ َ
ّ
ً
وتعد نسبة النفقات التشغيلية مؤشر الكفاءة األكثر استخداما.
ً
وتتيح مقارنة بين عائد محفظة مؤسسة التمويل األصغر (أو
َ
المؤسسة المالية) ومستخدميها ونفقاتها اإلدارية .وتقيس

َ
مقدار ما تكسبه المؤسسة من القروض مقابل ما تنفق على
ّ
تقديم تلك القروض ومتابعتها وتسمى نسبة النفقات التشغيلية
َ
ّ
ً
ّ
ً
ّ
ًّ
أيضا نسبة الكفاءة .ويعد متابعة هذا االتجاه أمرا مهما ،ألنه يتتبع
كفاءة مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) أثناء
ّ
تنمية محفظة قروضها .وكلما انخفضت هذه النسبة ،زادت كفاءة
مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية).
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وينبغي أن تسعى مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات
ً
ّ
تنازلي في هذه النسبة ،حتى
المالية) جاهدة إلى تحقيق منحى
ً
ّ
ّ
عندما يكون نمو المحفظة مستويا ،حتى تقتنع بأنه ال يمكن
ّ
تحقيق المزيد من أوجه الكفاءة ،مع الحرص على أن تظل وفية
ّ
لمهمتها .وينبغي أن تنخفض هذه النسبة من سنة ألخرى .ومع
ّ
أن مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) التجارية
واالتحادات االئتمانية ينبغي أن يكون مقدار تكاليفها التشغيلية
أعلى بسبب خدمات االدخار ،فقد أثبتت أنها ذات كفاءة استثنائية

ُ
في إبقاء التكاليف التشغيلية منخفضة .وعيبها الكبير هو أنها
ستجعل مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) التي
ً
ً
ّ
تقدم قروضا صغيرة تبدو أسوأ من مؤسسة التمويل األصغر (أو
ً
ً
ّ
المؤسسة المالية) التي تقدم قروضا كبيرة ،وإن كانت تدار بكفاءة.
لذلك ينبغي قراءة هذا المؤشر ،شأنه شأن النسب األخرى ،بموازاة
نسب أخرى ضمن الفئة المعنية مع وجود فهم مناسب ألعمال
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية).

مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح

ّ
ّ
نسبة النفقات التشغيلية = النفقات التشغيلية خالل المدة /إجمالي محفظة التمويل.
ً
تنطبق نسبة النفقات التشغيلية أيضا على مؤسسات التمويل
األصغر (أو المؤسسات المالية) التي تزاول التمكين االقتصادي.
ّ
والنفقات التشغيلية للمحفظة مستمدة من الرواتب وسائر

ّ
إجمالي محفظة التمويل جميع التمويل القائم
النفقات .ويشمل
َّ
على الدين وكذلك على ما تجريه مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) من استثمارات قائمة على الملكية.

ّ
التكلفة لكل مقترض
ّ
ّ
التكلفة لكل مقترض = النفقات التشغيلية خالل المدة /متوسط عدد المقترضين النشطين.
ّ
بالمقترض.
يشير هذا المؤشر إلى متوسط تكلفة االحتفاظ
ِ
ّ
ِّ
َ
ّ
وهو يوضح مقدار التكلفة الت ي يتحملها مقدم الخدمة المالية
بالتجزئة في سبيل خدمة كل عميل .ولما كانت التكلفة لكل مقترض
تعاقب مؤسسات الت م ويل األصغر (أو المؤسسات
أو عميل ال
ِ
ً
ّ
ً
المالية) التي تقدم قروضا أصغر حجما ،فإنها نسبة كفاءة فضلى
ّ
لمقارنة المؤسسات بعضها ببعض .ولقياس التكلفة التي تتكبدها
ّ
مقترض /عميل
مؤسسة تمويل أصغر (أو مؤسسة م الية) لكل
ِ
مقارنة بمؤسسات تمويل أصغر ( أ و مؤسسات مالية) مماثلة في
بلدان أخرى ،فينبغي التعبير عن هذه النسبة باعتبارها نسبة مئوية
ّ ً
َ
من نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي ،الذي يستخدم مؤشرا
ًّ
تقريبيا لتكاليف اليد العاملة المحلية.

ُ
َّ
وتميل نسبة النفقات التشغي ل ية -كما تقدم ذكره -الموازين
ّ
ضد مؤسسات التمويل األصغر ( أو المؤسسات المالية) التي
ّ
ّ
ً
ّ
تقدم قروضا صغرى :يكلف ت قديم ستة قروض قيمة كل منها
ً
ً
 50دوالرا أمريكيا أكثر م ن تقديم قرض واحد بقيمة  300دوالر
ّ
أمريكي .وعند القياس بهذ ه الطريقة ،يمكن لمؤسسة التمويل
األصغر (أو المؤسسة المالية) أن تصبح “أكثر كفاءة” ببساطة عن
ً
حجما ،حتى من دون إجراء ّ
أي
طريق التخلي عن مقترضيها األصغر
تحسينات على األنظمة التشغيلية .وتتجنب التكلفة للعميل هذه
النتيجة الضارة .وستبدو مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات
ّ
ّ
ً
ٍّ
بأي من هذين
المالية) الفتية أو السريعة النمو أقل كفاءة قياسا
ّ
المقياسين ،ألن مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
َ
تدفع أمواال مقابل المستخدمين ،والبنى التحتية ،والنفقات العامة
ّ
ُ
ُ
التي ال تنتج بعد بطاقتها كلها.

ّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح

ّ
ّ
التكلفة لكل عميل تمويل = النفقات التشغيلية خالل المدة/متوسط عدد عمالء التمويل النشطين.

لم تطرأ ّ
أي تغييرا ت على الصيغة المراد استخدامها .وستكون
ً
ّ
البيانات المأخوذة ل كل من البسط والمقام هي نفسها .وعادة
ما تواجه مؤسسات ال ت مويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
اإلسالمية التي تجري استثمارات في رأسمال المخاطر (المشاركة

92

ّ
ّ
ّ
والمضاربة) تكلفة عليا لكل عميل تمويل ،ألن عمق الدعم سيتكبد
ً
ّ
نفقات عليا مقارنة بمتوسط عدد العمالء النشطين .كذلك ،ال بد من
ِّ
فهم األساس المنطقي وراء النسب عند تحليل أدائها.

دليل المتابعة والتقييم

َ
إنتاجية مستخدمي القروض
َ
َ
إنتاجية مستخدمي القروض = عدد المقترضين النشطين /عدد مستخدمي القروض.
ّ
تشير هذه النسبة إلى عدد المقترضين الذين يخدمهم كل
َ
مستخدم قروض في مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة

ّ
مكافآت مسؤولي القروض .وتساعد نسبة المقترضين لكل
ّ
مسؤول قروض المديرين على متابعة ما يتحقق من مكاسب من

المالية).

تنفيذ هذه التغييرات.

ّ
وتساعد نسبة المقترضين أو عمالء التمويل لكل مسؤول قروض،
ً
التي غالبا ما تستخدمها مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات

ّ
وتتوقف هذه النسبة على البيئة المحلية ،كالكثافة السكانية،
ً
ً
ً
ُ
ويسر الوصول إلى العمالء .ويمكن أن تختلف أيضا اختالفا كبيرا
َ
بسبب الشروط المتعلقة بالمنتج (كالقروض الفردية مقابل القروض

صعيد عدد الحاالت لمسؤولي القروض مفيد في التخطيط ،وهذه
ٌ
ٌ
ٌ
َ
ّ
النسبة طريقة سهلة وفعالة لقياس التقدم المحرز مقابل هذه

الجماعية ،مثالً) والمنهجية (وتيرة االجتماعات) .وينبغي أن تتابع
َ
مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) المكاسب،
ّ
ّ
مع التركيز على المحفظة المعرضة للمخاطر حتى ال يكون تحقيق

ُ
المالية) ،على قياس إنتاجية مسؤولي القروض .ورسم أهداف على

األهداف.

مكاسب اإلنتاجية على حساب جودة األصول .وقد يحدث انحراف في

وستزداد هذه النسبة حتى تصل إلى النطاق األمثل .وينبغي أن
يتابعها المديرون كل شهر .ويمكن تجاوز العوائق التي تحول
دون تحسين هذه النسبة بإدخال تغييرات هيكلية أو تكنولوجية،
ً
كتبسيط المنهجية أو اعتماد التكنولوجيا .ويمكن أيضا إدخال
َ
تحسينات بتقديم حوافز للمستخدمين لتحقيق الكفاءة ،مثل

نسبة المقترضين لكل مسؤول قروض إذا أضافت مؤسسة التمويل
األصغر (أو المؤسسة المالية) مجموعة من عمالء القروض الجدد
ّ
عند اقتراب نهاية المدة .وإذا كانت مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) تنمو بسرعة ،وتضيف المقترضين ومسؤولي
القروض في الوقت نفسه ،فقد يرغب المديرون في استخدام
ّ
ّ
المتوسطات خالل المدة فيما يخص البسط والمقام.

ّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح

إنتاجية مسؤولي التمويل = عدد عمالء التمويل النشطين /عدد مسؤولي التمويل.
ّ
أي تغييرات في الصيغة المراد استخدامها .وستكون
ال توجد
ً
ّ
البيانات المأخوذة لكل من البسط والمقام هي نفسها .وعادة

ّ
ّ
ّ
والمضاربة) تكلفة عليا لكل مسؤول تمويل ،ألن من المرجح أن
ً
ّ
ً
يكون عدد األنشطة في إطار كل مشروع مرتفعا مقارنة باألنشطة

ما تواجه مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
ُ
اإلسالمية التي تجري استثمارات في رأسمال المخاطر (المشاركة

القائمة على التجارة.

إنتاجية الموظفين
إنتاجية الموظفين = عدد المقترضين النشطين /عدد الموظفين.
ّ
َ
تشير إلى عدد المقترضين الذين يخدمهم كل مستخدم في
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية).
ٌ
ّ
ّ
حيوي يقتضي فحص قدرة
إجمالي إنتاجية الموظفين أمر
قياس

ّ
ّ
المؤسسات المالية) تقدم المزيد من المنتجات لسد االحتياجات
ّ
المالية المتنوعة لعمالئها ،فإن نسبة العمالء النشطين لكل
ّ
موظف يكون أكثر مالءمة من نسبة المقترضين لكل موظف
َ
ّ
قروض باعتباره نسبة اإلنتاجية األولية للمستخدمين.

موظفي مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) على
ّ
تدبير جميع عمالئها ،ومنهم المقترضون ،والمدخرون الطوعيون،

ّ
ّ
وال يعني انخفاض هذه النسبة أن الموظفين ال يعملون بجد.

(أو

وتساهم المشكالت الداخلية ،مثل األعمال الورقية أو اإلجراءات

وسائر

العمالء.

ولما

كانت

مؤسسات

التمويل

األصغر
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ُ
المفرطة ،أو العوامل الخارجية ،مثل مواقع الخدمة عن بعد ،في
ّ
تقليل اإلنتاجية .وسيكون لكل مؤسسة تمويل أصغر (أو مؤسسة

ّ
ّ
مالية) العدد األمثل من العمالء لكل موظفي ،وينبغي أن تحدد هذا
الهدف في خطة عملها وأن تتابعه عن كثب.

ّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح

إنتاجية الموظفين = عدد عمالء التمويل النشطين /عدد الموظفين.

ّ
أي تغييرات في الصيغة المراد استخدامها .وستكون
ال توجد
ً
ّ
البيانات المأخوذة لكل من البسط والمقام هي نفسها .وعادة

ّ
ّ
والمضاربة) إنتاجية عليا لكل موظف ،ألن من المرجح أن يكون عدد
ً
ّ
ً
األنشطة في إطار كل مشروع مرتفعا مقارنة باألنشطة القائمة

ما تحقق مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)

على التجارة.

اإلسالمية التي تجري استثمارات في رأسمال المخاطر (المشاركة

ّ
 .5الفئة  :3التدبير المالي

الرفع

ً
ً
يشار أيضا إلى نسب التدبير المالي أحيانا ِبنسب تدبير األصول/
ُ
الخصوم .وأساس الوساطة المالية هو القدرة على تدبير األصول
(استخدام األموال) والخصوم (مصدر األموال) .وتدبير األصول/
الخصوم مطلوب على المستويات العديدة التالية:
ّ
ّ
معدل عائد تدبير التمويل :يجب أن تتثبت مؤسسة التمويل
ّ
ّ
األصغر (أو المؤسسة المالية) من أن استخدام األموال يدر
إيرادات تفوق تكلفة األموال.
ُ ّ
تدبير األصول :ينبغي إنفاق األموال إلنشاء أصول تدر أكبر قدر
من اإليرادات (األكثر “إنتاجية”).

ّ
المالي:

تسعى

مؤسسة

التمويل

األصغر

(أو

المؤسسة المالية) إلى استخدام األموال لزيادة األصول ،ومن
ّ
ثم زيادة اإليرادات وصافي الربح .وفي الوقت نفسه ،يجب أن
ّ
تدبر مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) تكلفة
ّ
ً
قروضها واستخدامها تدبيرا يدر إيرادات تفوق ما تدفعه من
ً
تكلفة األموال ونفقات الرسوم على تلك القروض .ويجب أيضا
ّ
أن تتوخى الحذر من االقتراض أكثر مما يمكنها سداده في
ّ
أوقات الشدة.
تدبير السيولة .يجب أن تتحقق مؤسسة التمويل األصغر (أو
ً
ّ
المؤسسة المالية) أيضا من أن لديها أمواال كافية متاحة
ّ
بأي التزامات قصيرة المدة.
(“سائلة”) للوفاء
ّ
ّ ٌ
ّ
ّ
ألي مؤسسة تمويل
ومع أن المؤشرات الخمسة التالية مهمة
ّ
أصغر (أو مؤسسة مالية) ،فإن لها أهمية خاصة لمؤسسات
التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) التي تقبل الودائع
وتقترض األموال.

َّ
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
َّ
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = مجموع الخصوم /مجموع حقوق الملكية.

تشير هذه النسبة إلى مستوى حماية مؤسسة التمويل
األصغر (أو المؤسسة المالية) المتصاص الخسائر المحتملة قبل
ّ
ً
أن تمثل خطرا على دائنيها.
َّ
وتشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية ،وهي مقياس شائع
االستخدام

لكفاية

رأسمال

مؤسسة

التمويل

األصغر

(أو

ّ
احتياطي األمان الذي تملكه المؤسسة
المؤسسة المالية) ،إلى
ّ
ّ
المتصاص الخسائر قبل تعرض الدائنين لمخاطر .ويبين هذا المقياس
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ً
أيضا مدى استفادة مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية) من أسهمها لزيادة األصول باالقتراض ،ويطلق عليه في
كثير من األحيان نسبة رأس المال المقترض إلى مجموع رأس المال.
ّ ً
ً
والمقرضين.
وعادة ما تكون هذه النسبة مهمة للمستثمرين
ِ
ُ
َّ
ونسبة الدين إلى حقوق الملكية هي نسبة لألسهم تلتقط لحظة
ّ
ًّ
ًّ
ّ
واحدة محددة زمنيا .ويمكن أن تتقلب يوميا ،وينبغي أن تتابعه
ّ
بوتيرة تتكرر قدر اإلمكان مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات

دليل المتابعة والتقييم

َّ
كاف لمديري
إن متابعة نسبة الدين إلى حقوق الملكية وحدها غير
ٍ

المالية) التي لديها نسبة عالية من رأس المال المقترض إلى
ً
َّ
ّ
مجموع رأس المال .وقد ينظر المديرون أيضا إلى متوسط  الدين
ّ
إلى حقوق الملكية خالل مدة زمنية لزيادة توضيح صورة ال م خاطر.
ً
وعادة ما تفوق ِنسب مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسا ت
ّ
المالية) التي تقبل الودائع والمنظمات القائمة على اال دخار ِنسب

ومضاعف
مقياسان مصرفيان لكفاية رأس المال شائعا االستخدام.
ِ

مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) غير الت جارية،

حقوق الملكية (نسبة األصول إلى حقوق الملكية) هو نسبة يسيرة

كالمنظمات غير الحكومية .وفي العديد من البيئات ،قد تكون
ّ
َّ
مستويات الدين إلى حقوق الملكية مقيدة باللوائح ا لمحلية أو

لتقييم الرفع المالي لمؤسسة التمويل األصغ ر (أو المؤسسة
ّ
ّ
المالية) ،ألنه يبين الكيفية التي استخدمت بها مؤسسة التمويل

محكومة على نحو غير مباشر بالقيود المفروضة على اال قتراض.
وعلى سبيل المقارنة ،عادة ما يكون معامل الرفع لمؤ سسة
ّ
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) نحو  ،5في حين أن معامل

األصغر (أو المؤسسة المالية) رأسمالها ل تنمية أصولها عن طريق
َّ
االستدانة .ومع ذلك ،ال يكشف ّ
أي من ِن سب الدين إلى حقوق
َ
الملكية هذه مدى مناسبة الشروط الخاص ة بدين مؤسسة

الرفع لبنك تجاري يتراوح بين  8و .12ويعزى انخفاض معدل الرفع
ّ
المالي إلى ارتفاع المخاطر المتصورة لمؤسسة التمويل األصغر (أو

التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) لقاعدة أصولها .وألغراض
ً
َ
التدبير ،يجوز للمدير أيضا إنشاء جداول لمتابعة آجال استحقاق دينه

المؤسسة المالية) بسبب افتقارها إلى الضمانات اإلضافية.

وتكلفته ومتابعة ّ
أي فرق ذي شأن بين استحقاق أصوله وعائدها.

مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) .وتشمل
َ
المؤشرات الشائعة األخرى نسبة حقوق الملكية إ لى األصول أو
ّ
نسبة حقوق الملكية إلى األصول المعدلة بحسب المخاطر ،وهما

ّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنق ح

نسبة التمويل إلى حقوق الملكية = نسبة حساب الودائع إلى مجموع حقوق الملكية (نسبة حقوق ملكية
الودائع)  +التمويل من الطرف اآلخر إلى مجموع حقوق الملكية (نسبة التمويل الخارجي)  +صندوق المضاربة
إلى مجموع حقوق الملكية (نسبة حقوق ملكية تمويل المضاربة)

َّ
ّ
يتنوع مجموع التمويل الممثل في حسابات مؤسسة التمويل
ُ
ّ
األصغر (أو المؤسسة المالية) ا إلسالمية تنوعا طفيفا ،إذ تعامل
ّ
التزامات التمويل المختلفة معاملة مختلفة .وتعد حسابات الودائع
َ
حسابات عهدة ،في حين يعامل ا لتمويل الخارجي من بنوك أخرى
معاملة مستقلة من الناحية الم حاسبية .وتوضع استثمارات

المضاربة في رأسمال المخاطر ،التي يجريها المستثمرون في
البنك ،بين الخصوم وأسهم مالك ي مؤسسة التمويل األصغر
ّ
(أو المؤسسة المالية) .وإذا ك انت هناك حسابات مضاربة مقيدة
ّ
ّ
ّ
أخرى ألغراض محددة ،فيجب تتب عها بكيفية مستقلة باعتبارها بندا
مختلفا في الميزانية العمومية.

نسبة تكلفة األصول
ّ
نسبة تكلفة األصول = نفقات خصوم التمويل (الفائدة والرسوم) خالل المدة /متوسط خصوم التمويل

تقيس هذه

النسبة

َ
متوسط  تكلفة الموارد المالية

لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) لتمويل

ّ
كاف بين تكلفة األموال والعائد .وهذه العالقة هي العنصر
مالي
ٍ
األساسي في تدبير التسعير الناجح.

أنشطتها الـمالية.
وتسعى مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) جاهدة

ً
ّ
وتعطي معدلً مختلطا لمتوسط جميع خصوم التمويل لمؤسسة

إلى تقليل تكلفة األموال إلى الحد األدنى وزيادة العائد إلى الحد

التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ،وودائعها ،وتمويلها .وال

األقصى .وفي الظروف المثلى ،ينتج انخفاض تكلفة األموال عن

ً
يشمل المقام خصوما أخرى ،من قبيل الحسابات الدائنة ،أو قرض الرهن
العقاري .وعند مقارنة هذه النسبة بعائد المحفظة ،فإنها تكشف عن
كيفية ارتباط تكلفة تمويل إجمالي محفظة القروض باالقتراض بعائد
إجمالي محفظة القروض .والهدف من ذلك هو الحفاظ على فارق

حصول مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) على
ّ
ً
المودعين
ودائع أو على قروض بتكلفة معقولة ،أو هما معا ،ألن
ِ
ّ
ُّ
والمقرضين عدوها ذات جدارة ائتمانية .وكلما زادت الجدارة االئتمانية
ِ
ّ
لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ،انخفضت التكلفة.
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ً
َ
ّ
ّ
أموال منخفضة،
وهناك عدة أسباب وراء تحقيق مؤسسة ما تكلفة
ٍ
ً
ّ
ّ
لكنها ليست جميعها مجدية لنمو المؤسسة على األمد البعيد.

ّ
ّ
إلى حد بعيد ألن مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
لديها إمكان الحصول على القروض المدعومة.

وفيما يتعلق بمؤسسات أخرى ،فقد تكون تكلفة األموال منخفضة
ّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح

ّ
نسبة تكلفة األموال = نفقات خصوم التمويل خالل المدة( /متوسط حساب الودائع  +متوسط التمويل من
طرف آخر  +متوسط أموال المضاربة)
ً
تتأثر مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) أيضا
ٌ
ّ
بتكلفة األموال ،التي هي عامل من عوامل هيكل التكلفة .ويتنوع
ّ
ّ
إجمالي التمويل الممثل في حسابات مؤسسة التمويل األصغر
ُ
ً
ّ
ّ
ّ ً
تنوعا طفيفا ،ألن التزامات التمويل تعامل معاملة مختلفة .وتعد
ُ
حسابات عهدة ،في حين يعامل حساب التمويل
حسابات الودائع
ِ
َ
من بنوك أخرى معاملة مستقلة من الناحية المحاسبية .وتوضع

لمتوسط خصوم تمويل مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
ً
ً
المالية) ،وودائعها ،وتمويلها جميعا .وال يشمل المقام خصوما

استثمارات المضاربة في رأسمال المخاطر التي يجريها المستثمرون

أخرى ،من قبيل الحسابات الدائنة أو قرض الرهن العقاري.

في مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بين الخصوم
ّ
وأسهم مالكي البنك .وإذا كانت هناك حسابات مضاربة مقيدة أخرى
ّ
ّ
ألغراض محددة ،فيجب تتبعها بكيفية منفصلة باعتبارها بندا مختلفا
ً
ّ
في الميزانية العمومية .وتعطي هذه النسبة معدلً مختلطا

نسبة النفقات المالية
ّ
نسبة النفقات المالية = نفقات خصوم التمويل (الفائدة والرسوم) خالل المدة /متوسط إجمالي محفظة
القروض
ّ
تقيس هذه النسبة النفقات المالية التي تتكبدها مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) على التزاماتها المالية
لتمويل محفظة قروضها.
ً
ّ
وتعطي تكلفة مختلطة للتمويل عند مقارنتها بمتوسط  محفظة
القروض .ويجب عدم الخلط بين هذه النسبة ونسبة تكلفة األموال
ّ
ّ
التي تمثل متوسطسعر الفائدة الذي تقترض به مؤسسة التمويل

بمحفظة مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) .ويعني
ّ
ّ
كون نسبة تكلفة األموال أقل بكثير من نسبة النفقات المالية أن
ُ ّ
تكلفة فائدة التمويل لم تحول بكفاءة إلى تمويل.

وتنزع هذه النسبة إ لى االرتفاع عندما تصبح مؤسس ة التمويل
ّ
ّ
ً
األصغر أقل اعتمادا على الدعم .لكن ذلك ال يعد عالمة على ضعف
ّ
َّ
األداء .ويحدد المؤشر إلى حد بعيد بمدى قدرة مؤسسة التمويل

ّ
األصغر .والفرق هو المقام ،إذ تجسد النفقات قروض األصول التي
ّ
ّ
تقدمها مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) .وستوفر

التي تنشئها م ؤ سسة التمويل األصغر (أو ا لمؤسسة المالية).

ً
قراءتها بموازاة نسبة تكلفة األموال فهما لكيفية مقارنة النفقات

وتؤثر هذه النسبة في تكلفة توفير التمويل.

األصغر (أو الم ؤ سسة المالية) على االستفاد ة من حجم القروض

ّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح

ّ
نسبة النفقات المالية = نفقات خصوم التمويل خالل المدة /متوسط إجمالي محفظة التمويل
ً
تتأثر مؤسسات ا لتمويل األصغر (أو ال مؤسسات المالية) أيضا
ٌ
بتكلفة األموا ل التي هي عامل من ع وامل هيكل تكلفتها.
ّ
َ
وفيما يخص ال ب سط ،تشمل خصوم التمو يل التكاليف المتعلقة
بحسابات الود ا ئع ،والتمويل الخارج ي ،وحسابات المضاربة التي
َ
توضع بين ال خ صوم وأسهم مالكي مؤس سة التمويل األصغر
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ّ
(أو المؤسسة ا لمالية) .أما المقا م ،فيشمل في هذه الحالة
جميع منتجات التمويل ضمن محفظة مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة الما ل ية) .وال تشمل النسب ة المذكورة تمويل َالديون
ً
فحسب ،بل تشمل أيضا التمويل القائم على األسهم (كالمضاربة
والمشاركة ،إلخ.).

دليل المتابعة والتقييم

نسبة السيولة
ّ
نسبة السيولة = النقد والودائع البنكية  +االستثمارات المالية القصيرة المدة (أقل من  3أشهر) /مجموع
الخصوم الجارية

تقيس مستوى ا ل سيولة لدى مؤسسة التمويل األصغر (أو

ويمكن أن تساعد نسبة السيولة المديرين على متابعة كفاية النقد

المؤسسة الما ل ية) للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه األطراف
ّ
الثالثة وأهدافها الخاصة بالنمو.

للوفاء بااللتزامات الفورية ،وهي الودائع والقروض القصيرة المدة
وسائر ا لذمم الدائنة والخصوم القصيرة المدة .وفي هذا اإلطار،
يشار با لمدة القصيرة إلى األصول والخصوم التي يمكن تحويلها

ٌ
ونسبة السيول ة مقياس لمدى كفاية الموارد النقدية للوفاء
ّ
والمقرضين وسائر الدائنين.
المودعين
بااللتزامات القصيرة المدة تجاه
ِ
ِ
َّ
ومؤسسات الت م ويل األصغر (أو المؤسسات المالية) معرضة بوجه
َّ
ّ
ّ
خاص لنقص السيولة ،ذلك بأن بقاءها يتوقف على التدبير السليم
ّ
ّ
للتدفقات النقدية الواردة والصادرة .وفيما يخص مؤسسات التمويل
ّ
كاف من النقد
بقدر
األصغر (أو ا لمؤسسات المالية) ،يعد االحتفاظ
ٍ
ٍ
ًّ
مهما ليس لدفع الفواتير أو الرواتب أو الدفع للدائنين فقط ،ولكن
ً
ّ
أيضا للوفاء بوعدها بتقديم قروض متكررة للعمالء ،وهو حافز كبير
ّ
للعمالء لسداد القروض .وتتسم سمعة تلك المؤسسات في حفظ
األرصدة النقدية لعمالئها بأمان وإعادتها إليهم عند الطلب بأهمية
ّ
المرجح أن تفقد ّ
أي مؤسسة تمويل أصغر (أو مؤسسة
حاسمة .ومن
َ
َ
َ
ّ
مالية) ال تسدد ودائع عمالئها في موعدها ثقة العمالء وإمكان
الوصول إلى التمويل في المستقبل.

إلى نقد في غضون ثالثة أشهر من تاريخ البيان أو التقرير ،وليس من
تاريخ الصرف أو اإلصدار أو الشراء.
ّ
وإذا كا ن االئتمان هو المصدر الرئيس لألموال ،فيجب أن تتحقق
مؤسسة ا لتمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) من وجود رصيد
ّ
اف لسداد القروض عند استحقاقها .وإذا كانت مؤسسة
نقدي ك ٍ
ّ
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) تعرض مدخرات ،فينبغي
تدبير ا لسيولة تدبيرا جيدا حرصا على الوفاء بمدفوعات القروض
ّ
والمسحوبات من المدخرات.

وال توج د نسبة سيولة واحدة كافية لمتابعة النقد .ويجب وضع
سياسات لتدبير النقد حرصا على أن يكون النقد متاحا في الوقت
ّ
المحد د لجميع الفروع والوكاالت.

ّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح

ّ
نسبة السيولة = النقد والودائع البنكية  +االستثمارات المالية القصيرة المدة (أقل من  3أشهر)/حساب
الودائع  +التمويل القصير المدة من طرف آخر  +أموال المضاربة (القصيرة المدة)

المالية) .ويشار بالمدة القصيرة إلى األصول والخصوم التي يمكن

وتشمل الخصوم القصيرة المدة لمؤسسة التمويل األصغر (أو
ّ
المؤسس ة المالية) حساب مدخرات الودائع ،والتمويل القصير

تحويلها إلى نقد في غضون ثالثة أشهر من تاريخ البيان أو التقرير،

المدة ،وأموال المضاربة القصيرة المدة .وتنظر هذه النسبة إلى

وليس من تاريخ الصرف أو اإلصدار أو الشراء.

المتطلبات القصيرة المدة لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة

عائد المحفظة
ّ
عائد المحفظة = الدخل المتأتي من محفظة القروض (الفائدة والرسوم) خالل المدة /متوسط إجمالي محفظة
القروض
َ
يقيس ه ذا المؤشر قدرة مؤسسة التمويل األصغر (أو
ّ
المؤسس ة المالية) على سد نفقاتها التشغيلية والمالية

ّ
ويقيس عائد إجمالي المحفظة مقدار ما تلقته مؤسسة التمويل
ّ
األصغر (أو المؤسسة المالية) من عمالئها خالل المدة من مدفوعات

والمخصصات لتحقيق هامش إيجابي.

الفوائد أو األرباح النقدية والرسوم والعموالت .وهذه النسبة هي
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ّ
المؤشر األولي لقدرة مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ّ
على ت وليد النقد للعمليات من إجمالي محفظة القروض .وتتسم

ّ
ّ
وجود “فجوة في العائد” .وإذا كان العائد أقل من معدل التسعير
ّ
الفع لي أو أقل منه بكيفية ثابتة ،فقد يشير ذلك إلى وجود

اإلير ادات النقدية المتأتية من إجمالي محفظة القروض باألهمية

مشكالت في تحصيل القروض.

الحاسمة لبقاء مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية).

ّ
وينبغي أن يتوخى المديرون الحذر عند حساب المتوسط أو الحساب

وينبغي تحليل عائد المحفظة على ضوء التسعير المعمول به في
ّ
ّ
السو ق المحلي .وال يتوقع أن تتذبذب العائدات إلى حد كبير ،ما
ً
ّ
لم ت غير مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) كثيرا
َ
شروط ها المتعلقة بالتسعير .وينبغي أن يقارن مديرو مؤسسات
التم ويل األصغر (أو المؤسسات المالية) مرارا عائد المحفظة
ّ
ّ
التعاقدي للمحفظة للبت في
بالت سعير الفعال لقروضها أو العائد

ّ
سنوي ألغراض حساب العائد .وإذا كان إجمالي محفظة
على أساس
القروض لمؤسسة تمويل أصغر (أو مؤسسة مالية) ينمو بسرعة،
ِّ
فقد يؤدي حساب المتوسط  إلى تحريف حساب العائد .و بالمثل،
ً
ّ
قد ينتج التحريف أيضا عن النظر إلى العائد لمدة قصيرة .وينبغي أن
ّ
ّ
تقيد ّ
أي
ينظر المديرون إلى هذه النسبة كل شهر أو ربع سنة وأن
ّ
السنوي.
انحرافات ناتجة عن حساب المتوسطأو الحساب

توزيع عائد المحفظة
عائد المحفظة = نسبة النفقات التشغيلية  +نسبة النفقات المالية  +نسبة نفقات المخصصات  +صافي
هامش الربح

ّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح

ّ
عائد المحفظة = الدخل المتأتي من محفظة التمويل (األرباح والرسوم) خالل المدة /متوسط إجمالي محفظة
التمويل
ّ
ويشمل الدخل المتأتي من محفظة التمويل جميع األرباح والرسوم

ً
وبالمثل ،يشمل إجمالي محفظة التمويل أيضا أدوات تمويل قائمة

التي تفرضها مؤسسة التمويل األصغر/المؤسسات المالية.

على االستثمار.

عائد المحفظة = نسبة النفقات التشغيلية  +نسبة النفقات المالية  +نسبة نفقات المخصصات  +صافي
هامش الربح
ّ
ال يوجد فرق ،ألن هيكل توزيع عائد المحفظة هو نفس الهيكل
المعمول به في التمويل اإلسالمي .ويرجى الرجوع إلى الحساب
ِّ
السابق لنسبة النفقات المالية .وتستند جميع قواسم النسب إلى
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متوسط إجمالي محفظة التمويل التي تشمل أدوات قائمة على
االستثمار.

دليل المتابعة والتقييم

 .6الفئة  :4الربحية واالستدامة

ّ
كونها مؤسسة ربحية أو مؤسسة ال تسعى إلى الربح؛ ويتطلع

ّ
تجسد ِنسبتا الربحية واالستدامة قدرة مؤسسة التمويل األصغر
ّ
(أو المؤسسة المالية) على مواصلة العمل والنمو في المستقبل.

ّ
المانحون والمستثمرون على حد سواء إلى تمويل المؤسسات
ّ
المستدامة .ويمكن أن تؤثر عدة عوامل في الربحية واالستدامة .ومع
ّ
أن مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) الجديدة قد

وتسعى معظم مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)

لمستقبل مستدام.
تكون ذات ربحية منخفضة ،فإنها تهيئ األساس
ٍ

ذات السمعة الطيبة جاهدة إلى تحقيق االستدامة ،بصرف النظر عن

والنسب الموصى بها في هذا القسم هي األكثر قبولً في القطاع.

عائد حقوق الملكية
ّ
عائد حقوق الملكية = صافي الدخل قبل احتساب المنح المتلقاة وبعد احتساب الضرائب /متوسط مجموع
حقوق الملكية

يقيس قدرة مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ّ
على مكافأة المساهمين فيها .ويقيس ،فيما يخص مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) غير الربحية ،جدواها
َ
التجارية وقدرتها على زيادة حقوق الملكية بفضل األرباح.

ّ
لتحقيق ذلك ،وحتى عائد حقوق الملكية لمؤسسة التمويل األصغر
ً
(أو المؤسسة المالية) الناضجة يمكن أن يتأثر مؤقتا باألحداث الطارئة
ّ
ّ
(مثل الكوارث الطبيعية) أو األنشطة المخطط لها (مثل التوسع).
ويميل عائد حقوق الملكية إلى التقلب أكثر من عائد األصول .وقد
ّ
ّ
تكون القياسات الشهرية لعائد حقوق الملكية مضللة ألن الكثير

ّ
ويعد عائد حقوق الملكية ،في مؤسسة تمويل أصغر (أو مؤسسة
ّ
َّ
مالية) ربحية ،أهم مؤشر فيما يتعلق بالربحية؛ ويقيس هذا المؤشر

من تكاليف مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) قد
ُ
َّ
ال تسجل حتى نهاية السنة المالية .وينبغي أن يبحث المديرون عن

قدرة مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) على مكافأة

اتجاه إيجابي خالل عدة سنوات وعن نسبة مماثلة لنسب المنافسين

المساهمين فيها على استثمارهم ،وبناء قاعدة حقوق الملكية

أو أفضل منها .وفي ظل تشبع السوق وزيادة المنافسة ،قد

بفضل األرباح المحتجزة ،وتعزيز االستثمار في حقوق الملكية.
وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
غير الربحية ،فيشير عائد حقوق الملكية إلى قدرتها على بناء رأس
ّ
المال بفضل األرباح المحتجزة .وتمكن زيادة حقوق الملكية مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) من االستفادة من المزيد
ّ
من التمويل لتنمية محفظتها .وباستبعاد التبرعات واإليرادات غير
َ
ُ ّ
التشغيلية ،تبين هذه النسبة قدرة المؤسسة على تحقيق الدخل
من نشاط خدماتها المالية األساسي.

ّ
يستقر عائد حقوق الملكية .وستجد مؤسسات التمويل األصغر (أو
ّ
َ
َّ
المؤسسات المالية) التي تمول بتبرعات األسهم هذه النسبة أقل
ُ
ّ
ً
أهمية ألن المانحين نادرا ما يبنون قراراتهم االستثمارية المستقبلية
ّ
على عائد حقوق الملكية .بيد أن عائد حقوق الملكية مؤشر جيد
إلى مدى جودة استخدام مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
َ
َ
المالية) األرباح المحتجزة وأموال المانحين لتحقيق االستدامة.
ُ
وستظهر مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
َ
التي تحقق معظم دخلها من الديون بدالً من حقوق الملكية عائد
ّ
حقوق ملكية أعلى ،مما قد يحرف منظور األداء المالي .وفي مثل
ّ
هذه الحالة ،يفضل قياس الربحية باستخدام عائد األصول .وتشمل

ّ
ويمكن أن تحقق مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
ّ
ً
الناضجة -وقد حققت -عائد حقوق ملكية مرتفعا ارتفاعا ملحوظا

األسباب المحتملة األخرى لتأثر عائد حقوق الملكية (أ) المنافسة

يتجاوز عوائد البنوك .بيد أنه يجب النظر إلى هذا األمر في ضوء نتائج

ّ
القوية التي تؤدي إلى خفض األسعار؛ (ب) وجود الدعم؛ (ج) سقوف

المؤشرات االجتماعية .وقد تستغرق المنظمات الفتية عدة سنوات

ّ
معدالت الفائدة أو الربح التي تفرضها البنوك المركزية.
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ّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح

عائد حقوق الملكية = صافي الدخل قبل احتساب المنح المتلقاة وبعد احتساب الضرائب /متوسط مجموع
حقوق الملكية

ّ
يشمل الدخل المتأتي من محفظة التمويل جميع األرباح والرسوم

حقوق المساهمين ،وليس استثمارات رأسمال المخاطر التي

التي تفرضها مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

يجريها العمالء.

الممتثلة للشريعة .وإجمالي حقوق الملكية الذي يقاس هنا هو

عائد األصول
عائد األصول = صافي الدخل قبل احتساب المنح المتلقاة وبعد احتساب الضرائب /متوسط مجموع األصول

يقيس قدرة مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) على
جني األرباح من أصولها.

ويشير عائد األصول إلى مدى جودة تدبير مؤسسة التمويل األصغر
َ
ّ
(أو المؤسسة المالية) أصولها لتحسين ربحيتها .ويمكن استخدام
ّ
عائد األصول لتوقع األرباح في الفترات المستقبلية إذا ثبت أن

ً
جيدا لعقد المقارنة بين مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات
ّ
المالية) التجارية وغير التجارية .والواقع أن بمقدور مؤسسات
التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) غير التجارية ذات ِنسب
ّ
َّ
ّ
منخفضة فيما يخص الدين إلى حقوق الملكية أن تحقق في غالب
ّ
َ
األحيان عائد أصول أعلى من عائد أصول نظيراتها التجارية ألن نفقاتها
ّ
المالية منخفضة وألنها تدفع ضرائب أقل.

النسبة ثابتة خالل عدة فترات .وتقيس هذه النسبة عائد المحفظة،
إضافة إلى جميع اإليرادات األخرى المتأتية من األنشطة التشغيلية
واالستثمارات .وخالفا لعائد حقوق الملكية ،تقيس هذه النسبة
َ
ربحية المؤسسة بصرف النظر عن هيكل تمويلها األساسي .وال
ّ
يهم إن كانت مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
ّ
َّ
ً
تمول أساسا من حقوق الملكية .لذلك ،يعد عائد األصول مقياسا
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ً
وينبغي أن يكون عائد األصول إيجابيا .وهناك عالقة إيجابية بين هذه
النسبة ونسبة المحفظة إلى األصول .وستكون النسبة عليا في
المؤسسات التي تحتفظ بنسبة كبيرة من األصول في إجمالي
محفظة القروض.
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ّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح

عائد األصول = صافي الدخل قبل احتساب المنح المتلقاة وبعد احتساب الضرائب /متوسط مجموع األصول

الحساب هو نفسه .ويشمل الدخل المتأتي من محفظة التمويل

المؤسسة المالية) الممتثلة للشريعة.

جميع األرباح والرسوم التي تفرضها مؤسسة التمويل األصغر (أو

االكتفاء الذاتي التشغيلي
ّ
االكتفاء الذاتي التشغيلي = الدخل التشغيلي خالل المدة( /النفقات المالية  +نفقات المخصصات  +النفقات
ّ
التشغيلية خالل المدة)

يقيس هذا المؤشر قدرة مؤسسة التمويل األصغر (أو
ّ
المؤسسة المالية) على سد جميع تكاليفها من دخلها
التشغيلي.

المؤسسة المالية) هي  .% 100وقد تستغرق مؤسسات التمويل
األصغر (أو المؤسسات المالية) الفتية عدة سنوات قبل أن تصل إلى
ً
نقطة التعادل ،وعندما تصل إليها ،ينبغي أال تعود أبدا إلى نسبة
اكتفاء ذاتي تشغيلي دون  .% 100وال تميل نسبة االكتفاء الذاتي

ويقيس االكتفاء الذاتي التشغيلي مدى كفاية اإليرادات المتأتية
ّ
من العمليات لسد جميع النفقات التشغيلية .وعلى غرار النسب
ّ
السابقة التي تقيس تحقيق الدخل ،يركز االكتفاء الذاتي التشغيلي

التشغيلي إلى التقلب بقدر تقلب النسب األخرى ،ويمكن تحقيق
ُ
ّ
ّ
الذاتي
االتجاه اإليجابي بالنمو وزيادة الكفاءة .ونسبة االكتفاء
ّ
ٌ
ّ
التشغيلي مقياس للربحية ينبغي تتبعه كل شهر .وينبغي أن ينظر

على اإليرادات والنفقات من األعمال األساسية لمؤسسة التمويل

ّ
ّ
التشغيلي.
الذاتي
المديرون في العوامل التي تؤثر في االكتفاء
ً
وينبغي أن يجدوا طرقا تكفل استدامة مؤسسة التمويل األصغر (أو
ُّ
ّ
ألي انحراف في
المؤسسة المالية) ،مع الحرص على عدم تعرضها
ّ
ّ
ّ
مهمتها .هل ستتحسن النسبة في ظل أحجام القروض الكبيرة،

األصغر (أو المؤسسة المالية) ،باستثناء اإليرادات غير التشغيلية
ّ
ُ َّ
والتبرعات .وتضمن الخسائر المالية وخسائر انخفاض قيمة القروض
ّ
ّ
في هذا الحساب ألنها تكاليف تشغيلية عادية (ومهمة) .وبقياس
ّ
دفع التكاليف ،يجسد االكتفاء الذاتي التشغيلي قدرة مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) على مواصلة عملياتها إذا
ّ
ً
لم تتلق مزيدا من الدعم.

وارتفاع العوائد ،وانخفاض النفقات المالية أو كفاءة العمليات؟ إن
ٌ
ٌّ
ٌ
نسبة االكتفاء الذاتي التشغيلي مقياس بسيط ومهم لمديري
مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) ،وال سيما
لمؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) الفتية الراغبة

إن نقطة التعادل في عمليات مؤسسة التمويل األصغر (أو

في متابعة مسارها نحو االستدامة.

ّ
مؤشر التمويل األصغر اإلسالمي المنقح

ّ
االكتفاء الذاتي التشغيلي = الدخل التشغيلي خالل المدة( /النفقات المالية  +نفقات المخصصات  +النفقات
ّ
التشغيلية خالل المدة)

الحساب هو نفسه .ويشمل الدخل المتأتي من محفظة التمويل

المشاركة في استثمارات رأسمال المخاطر .وقد يستغرق توليد

جميع األرباح والرسوم التي تفرضها مؤسسة التمويل األصغر (أو

هذه االستثمارات الدخل بعض الوقت في الفترة األولية ،وينبغي

المؤسسة المالية) الممتثلة للشريعة .وقد تكون النفقات المؤقتة

متابعتها عن كثب.

ّ
أعلى فيما يخص مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
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ّ
ّ
الجدول  - 16ملخص ِنسب األداء المالي الرئيسة
ّ
ّ
نسبة األداء المالي التقليدي

ّ
نسبة األداء المالي ّاإلسالمي

الفئة  :1جودة المحفظة

 )1المحفظة المعرضة للمخاطر أكثر من  30يوما = رصيد القروض
القائم المستحق أكثر من  30يوما /الرصيد القائم لجميع
القروض

1أ) فيما يخص أدوات الدين  -المحفظة المعرضة للمخاطر أكثر من 30
ّ
يوما = رصيد التمويل القائم المستحق أكثر من  30يوما /الرصيد
القائم لجميع التمويل
1ب) إيرادات المحفظة غير المحققة = عائد االستثمار المتوقع  -عائد
االستثمار الفعلي)

 )2المحفظة المهيكلة = المحفظة المهيكلة القائمة /الرصيد
القائم لجميع القروض
ّ
 )3نسبة الشطب = القروض المكتتبة خالل المدة /متوسط
الرصيد القائم لجميع القروض

 )2المحفظة المهيكلة = المحفظة المهيكلة القائمة التي عليها
متأخرات /الرصيد القائم لجميع التمويل
ّ
 )3نسبة الشطب = التمويل المكتتب خالل المدة /متوسط الرصيد
القائم لجميع التمويل

الفئة  :2الكفاءة واإلنتاجية
ّ
 )4نسبة النفقات التشغيلية = النفقات التشغيلية خالل المدة/
إجمالي محفظة القروض
ّ
 )5التكلفة للمقترض الواحد = النفقات التشغيلية خالل المدة/
متوسط عدد المقترضين النشطين
َ
 )6إنتاجية مستخدمي القروض = عدد المقترضين النشطين/
َ
عدد مستخدمي القروض
َ
 )7إنتاجية المستخدمين = عدد المقترضين النشطين /عدد
َ
المستخد مين

ّ
 )4نسبة النفقات التشغيلية = النفقات التشغيلية خالل المدة/
إجمالي محفظة التمويل
ّ
َّ
 )5التكلفة للعميل الممول الواحد = النفقات التشغيلية خالل المدة/
متوسط عدد عمالء التمويل النشطين

 )6إنتاجية مسؤولي التمويل = عدد عمالء التمويل النشطين /عدد
مسؤولي التمويل
َ
 )7إنتاجية المستخدمين = عدد عمالء التمويل النشطين /عدد
َ
المستخد مين

ّ
الفئة  :3التدبير المالي

 )8نسبة الدين إلى حقوق الملكية = مجموع الخصوم /مجموع
حقوق الملكية

 )8حساب الودائع /مجموع حقوق الملكية (نسبة حقوق ملكية
الودائع)  +التمويل من طرف آخر /مجموع حقوق الملكية (نسبة
التمويل الخارجي)  +أموال المضاربة /مجموع حقوق الملكية
(نسبة ملكية تمويل المضاربة)

 )9نسبة تكلفة األموال = نفقات خصوم التمويل (الفائدة
ّ
والرسوم) خالل المدة /متوسط خصوم التمويل
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ّ
 )9نسبة تكلفة األموال = نفقات خصوم التمويل خالل المدة/
(متوسط حساب الودائع  +متوسط التمويل من طرف آخر +
متوسط أموال المضاربة)

دليل المتابعة والتقييم

ّ
ّ
نسبة األداء المالي التقليدي

ّ
نسبة األداء المالي ّاإلسالمي

ّ
 )10نسبة النفقات المالية = نفقات خصوم التمويل (الفائدة  )10نسبة النفقات المالية = نفقات خصوم التمويل خالل المدة/
ّ
ّ
متوسط إجمالي محفظة التمويل
إجمالي محفظة القروض
والرسوم) خالل المدة /متوسط
 )11نسبة السيولة = النقد والودائع البنكية  +االستثمارات المالية  )11نسبة السيولة = النقد والودائع البنكية  +االستثمارات المالية
ّ
ّ
القصيرة المدة (أقل من  3أشهر) /حساب الودائع  +التمويل
القصيرة المدة (أقل من  3أشهر) /مجموع الخصوم الجارية
القصير المدة من طرف آخر  +أموال المضاربة (القصيرة المدة)
12أ) عائد المحفظة = الدخل المتأتي من محفظة القروض (الفائدة 12أ) عائد المحفظة = الدخل المتأتي من محفظة التمويل (األرباح
ّ
ّ
ّ
ّ
إجمالي محفظة التمويل
والرسوم) خالل المدة /متوسط
إجمالي محفظة القروض
والرسوم) خالل المدة /متوسط
12ب) عائد المحفظة = نسبة النفقات التشغيلية  +نسبة النفقات
المالية  +نسبة نفقات المخصصات  +صافي هامش الربح

12ب) عائد المحفظة = نسبة النفقات التشغيلية  +نسبة النفقات
المالية  +نسبة نفقات المخصصات  +صافي هامش الربح

الفئة  :4الربحية واالستدامة
 )13عائد حقوق الملكية = صافي الدخل قبل احتساب المنح
المتلقاة وبعد احتساب الضرائب /متوسط مجموع حقوق

 )13عائد حقوق الملكية = صافي الدخل قبل احتساب المنح المتلقاة
وبعد احتساب الضرائب /متوسط مجموع حقوق الملكية

الملكية
 )14عائد األصول = صافي الدخل قبل احتساب المنح المتلقاة وبعد
احتساب الضرائب /متوسط مجموع األصول

 )14عائد األصول = صافي الدخل قبل احتساب المنح المتلقاة وبعد
احتساب الضرائب /متوسط مجموع األصول

ّ
 )15االكتفاء الذاتي التشغيلي = الدخل التشغيلي خالل المدة/

ّ
 )15االكتفاء الذاتي التشغيلي = الدخل التشغيلي خالل المدة/

(النفقات المالية  +نفقات المخصصات  +النفقات التشغيلية
ّ
خالل المدة)

(النفقات المالية  +نفقات المخصصات  +النفقات التشغيلية خالل
ّ
المدة)
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الفصل
السادس

تصنيف مؤسسة التمكين االقتصادي

 .1الغرض من تصنيف مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية)
تجري مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) عملية
تصنيف ألسباب مختلفة .وتشمل أسباب هذه العملية عادة اإلبالغ
عما يلي:
أ.

ّ
مهمة مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
َ
وقيمها؛

ب .أداء مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) في
َ
إجرائها أنشطتها بمهنية؛
ج .المنافع والنتائج التي حققتها مؤسسة التمويل األصغر (أو
المؤسسة المالية) لألطراف المعنية بها ،وال سيما العمالء،
والمستثمرون ،والهيئات التنظيمية.
ُ
ُ
شفافية ال تبلغ مؤسسة التمويل
وعملية التصنيف عملية
ٍ
األصغر (أو المؤسسة المالية) بها عن مواطن القوة في عملياتها
ً
فحسب ،بل تبلغ بها أيضا عن مواطن ضعفها .وتستخدم الكثير
من مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) التصنيف

فيها التي يستثمرون فيها حاليا وهيكل مخاطرها .وال تشمل
َ
المخاطر التي سيحتاج المستثمرون إلى التخفيف منها المخاطر
ً
ّ
المالية فحسب ،بل تشمل أيضا مخاطر السمعة ،وال سيما أن
ّ
العديد من هؤالء المستثمرين لديهم مهام اجتماعية يجب عليهم
ّ
أداؤها ،إضافة إلى العوائد المالية المتوقعة.

تسويق المؤسسة باعتبارها فرصة استثمارية
ذات مسؤولية اجتماعية
ً
غالبا ما تطلب الهيئات التنظيمية وتستخدم عمليات التصنيف لكي
تفهم إن كانت مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ً
نعمة على المجتمع أم نقمة عليه ،وال سيما فيما يخص الفقراء
ً
ً
ّ
والسكان الضعفاء الذين تخدمهم عادة .وغالبا ما ينصب التركيز
ُ َ
ّ
ّ
االجتماعي .وتريد الهيئات
المالي والبعد
على بعدين ،هما البعد
َّ
التنظيمية أن تتبين قدرة مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات
المالية) على مواصلة أنشطتها حتى تظل ثقة المجتمع المكتسبة
ً
ّ
في هيئة مدخرات يجري جمعها واعتمادها على الخدمات قائمة
ّ
على األمد البعيد .وتريد الهيئات التنظيمية أن تعرف أن قطاع
ّ
ّ
أي ضرر .وتكون
التمويل األصغر يتمتع بصحة جيدة ولن يسبب

ٍّ
ذاتي لما تستطيع القيام به على نحو
تقييم
من حيث هو عملية
ٍ

توقعات المستثمرين أعلى من توقعات الهيئات التنظيمية .إذ

أفضل .وتولي الجهات المانحة والمستثمرون ،وبقدر متزايد الهيئات
ً
التنظيمية ،أهمية كبيرة لتصنيف مؤسسات التمويل األصغر (أو

يرغب المستثمرون في التحقق من استخدام األموال استخداما
ّ
ّ
فعاال من شأنه أن يحقق ما يكفي من األرباح للوفاء بمعدل العائد
ً
ً
الذي يتوقعونه .وإضافة إلى ذلك ،غالبا ما يرغب المستثمرون في

والضعفاء .ويمكن لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
ً
ّ
المالية) ،والسيما تلك التي تجمع المدخرات ،أن تكون حافزا على
ً
ً
الشمول المالي والتخفيف من وطأة الفقر ،أو أن تكون أيضا حافزا
ً
على اإلفراط في االستدانة وسببا في عدم خروج الفقراء من
ً
دائرة الفقر أبدا .وبمقارنة سياسات مؤسسة التمويل األصغر (أو

التحقق من أن تمويلهم ساهم في خطة التنمية المحلية .ويريدون
ّ
ّ
ّ
ّ
أن يطمئنوا إلى أن األموال ساعدت على الحد من الفقر ،وحسنت

المؤسسات المالية) ،وذلك ألنها تتفاعل مع السكان الفقراء

المؤسسة المالية) بالممارسات الفضلى ،تساعد أنشطة التصنيف
على إطالع األطراف المعنية على مدى نفع أنشطة مؤسسة

البيئة ،وساهمت في القضية االجتماعية المتسقة مع واليتها
االستثمارية.

ّ
 .2الفرق بين التقييم الذاتي
ّ
والتصنيف الخارجي

التمويل األصغر للمجتمع.
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ً
ويستعين المستثمرون أيضا بالتصنيفات المستقلة من حيث هي
ّ
ّ
جزء من ممارسة الحوكمة الرشيدة ،ذلك ألنها تقدم معلومات

ّ
ذاتي تستعين فيها بالقوائم المرجعية واالستبيانات
عمليات تقييم
َ
والدراسات االستقصائية المتعلقة باإلدارة والمستخدمين والعمالء

شفافة وموضوعية عن أداء المؤسسات المحتمل أن يستثمروا

ابتغاء الوصول إلى فهم أفضل لكيفية النظر إليها والقيمة التي

دليل المتابعة والتقييم

ّ
تقدمها إلى األطراف المعنية بها .ويمكن االستعانة بهذه النتائج
لعقد مقارنة مع منافسيها والمتوسطات في القطاع للوصول
تعرضها .ويمكن أن تستخدم هذه
إلى فهم واضح للقيمة التي
ِ
المؤسسات عمليات التقييم الذاتي هذه أيضا ضمن تحضيراتها
قبل إجراء تقييم خارجي مستقل.
ّ
ّ
وتستتبع عملية التصنيف الخارجي وجود مقيم مستقل يتحقق
ّ ً
تحققا شامال من مدى تجسيد التقييم الذاتي الذي تجريه مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) لممارسة السياسات ،التي
وضعتها لنفسها على نطاق المؤسسة ،تجسيدا حقيقيا وعادال.
ّ
ِّ
ً
ويجري المقيمون فحصا لكل جانب من جوانب أداء مؤسسة التمويل
ّ
األصغر (أو المؤسسة المالية) وتحديد فعاليتها بطريقة شفافة.
ُ َ
ُ
ِّ
وتنشر جميع االستنتاجات التي يخلص إليها المقيم وتتاح للجمهور
ِّ
َ
أو لألطراف المعنية المستهدفة .وإذا كان المقيم يظل مستقالًّ
ّ
في تقييمه ،فإنه يمكن استيضاح األمور لدى مؤسسة التمويل
ً
َّ
األصغر (أو المؤسسة المالية) حتى تجسد النتائج تجسيدا عادال
ً
وقائما على األدلة.

 .3جوانب تصنيف مؤسسة التمكين
األصغر

عن كيفية تطبيق مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات
َ
ّ
االجتماعي والمبادئ
المالية) المعايير العالمية الستة لتدبير األداء
السبعة لحماية العمالء.
ّ
ّ
ّ
األداء المالي -يبين الفصل  5من هذا الدليل المؤشرات المالية
ُ
التي يتوقع من مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
ّ
ّ
اإلسالمي .ويقدم األداء
قياسها وكيفية تطبيقها في التمويل
ّ
المالي لمحة سريعة إلى الحالة الراهنة لمؤسسة التمويل األصغر
ُ
(أو المؤسسة المالية) .وينبغي أن تقرأ في جملتها للوصول إلى
ّ
فهم جيد ألدائها من وجهات نظر مختلفة .ومن شأن تحليل المنحى
ٍ
ً
ّ
مدة تتراوح بين  3و 5سنوات أن يساعد أيضا على تحديد التغيرات
في التركيز واالتجاه الذي تسلكه مؤسسة التمويل األصغر (أو
ً
ّ
مرجعي
المؤسسة المالية) .وسيكون من المفيد أيضا إجراء تحليل
ّ
سوقي لعقد مقارنات مع نظراء آخرين في مجال التمويل األصغر
أو
ً
ُ
في القطاع .وإضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تقرأ نسب األداء الماليّ
ّ
ّ
االجتماعي ابتغاء الوصول إلى فهم أوضح
بموازاة مؤشرات األداء
للواقع على األرض ولسبب اإلبالغ عن األرقام على النحو الذي أبلغ
ّ
عنها به .وهذه المؤشرات المالية مستمدة من القوائم المالية
لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) ،مثل قوائم
ّ
النقدي ،والتقارير عن
الدخل ،والميزانيات العمومية ،وقوائم التدفق
ّ
ُ ّ
َّ
المحفظة .وتصنف المؤشرات المالية ،التي وحدتها شبكة مشروع

ينبغي أن تبرهن مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)

تقييم المنشآت الصغيرة ،من حيث( :أ) جودة المحفظة؛ (ب) الكفاءة

على قدرتها على تحقيق منافع لعمالئها وعلى قدرتها على
ً
ّ
القيام بذلك بطريقة مستدامة .ومن ثم ،غالبا ما يشمل التصنيف

واإلنتاجية؛ (ج) التدبير المالي؛ (د) الربحية واالستدامة.

الموضوعين التاليين( :أ) األداء االجتماعي؛ (ب) األداء المالي.
ّ
ّ
األداء االجتماعي -يبين الفصل  4من هذا الدليل بالتفصيل
ُ
المؤشرات االجتماعية التي يتوقع من مؤسسات التمويل األصغر
(أو المؤسسات المالية) قياسها وكيفية تطبيقها في التمويل
ّ
ّ
المعني باألداء
اإلسالمي .واألداء االجتماعي ،كما عرفه فريق العمل
ّ
ّ
ممارسة
الفعلي لمهمة المؤسسة إلى
االجتماعي ،هو “التحويل
ٍ
َ
ّ
على وفق القيم االجتماعية المقبولة” .ويشير األداء االجتماعي
لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) إلى فعاليتها
في تحقيق أهدافها االجتماعية المعلنة وإنشاء قيمة للعمالء.
وهناك جانبان رئيسان لتنفيذ التمويل المسؤول :حماية العمالء،
ّ
ّ
االجتماعي .فأما حماية العمالء ،فهي الجهد المبذول
وتدبير األداء

ً
ّ
ّ
ّ
والمالي
االجتماعي
وإضافة إلى ذلك ،طبق البنك معايير األداء
َّ
ّ
التقليدي والتي تتسق مع
التي أعدها قطاع التمويل األصغر
ً
ّ
ّ
اإلسالمي ،فأعد أيضا معايير أداء خاصة
مبادئ التمويل األصغر
ّ
االقتصادي ،التي ينفرد بها قطاع التمويل األصغر
بتأثير التمكين
ّ
اإلسالمي.

ّ
. 4أثر التمكين االقتصادي بصفته
ّ
الجانب اإلضافي لألداء
ّ
ّ
التقليدي في عدم قدرته على
يتجلى ضعف قطاع التمويل األصغر
ِّ
قياس أثره دون إجراء دراسات استقصائية مكلفة وصعبة لتقييم
ّ
األثر ،مثل التجارب المنضبطة المعشاة .ويعني كون القروض قائمة

ّ
ّ
لتقديم خدمات عادلة وآمنة للعمالء .وأما تدبير األداء االجتماعي،
ً
ً
ً
ّ
فيشمل حماية العمالء؛ ولكنه يهتم أيضا اهتماما صريحا بكيفية

المنافع المتأتية من المعاملة فور حدوثها ،والطريقة الوحيدة

تحقيق المنافع للعمالء الفقراء .وحماية العمالء مسؤولية تقع
ّ
ّ
على عاتق جميع مقدمي الخدمات ،ومن ثم فهي ضرورية لجميع
ّ
ّ
المؤسسات ذات المحصلة المزدوجة .ويقدم الفصل  4إرشادات

التي يمكن بها قياس الفوائد هي ما بعد وقوع المعاملة .ويختلف
ً
ّ
اإلسالمي عن هذا األسلوب ،ألنه يشارك مشاركة
التمويل األصغر
ً
مباشرة في سلسلة القيمة .فإذا اشترت إحدى مؤسسات التمويل

على الفائدة وفق قواعد السوق أنه سيكون من المستحيل قياس
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َ َ
األصغر (أو المؤسسات المالية) منتج عميلها (كالطماطم ،والجزر،
إلخ ،).فسيكون بمقدورها قياس تكلفة اإلنتاج باإليرادات التي
ّ
يحققها عمالؤها عن طريق بيع المنتج لها بقصد قياس الفائدة.
ً
وستعرف أيضا أرباحها ببيع هذه المنتجات إلى منافذ األسواق
َ
الممتازة ومتاجر البيع بالتجزئة ومقدار أرباح متاجر البيع بالتجزئة من
ٌ
بيع منتجاتها للمستهلك النهائي .وعندما يشارك كيان في سلسلة
ّ
القيمة ،لن يمر وقت طويل قبل أن يفهم مجال تأثيره في سلسلة
القيمة ومدى قدرته على تحقيق قيمة بإعداد معامالت مربحة مع
عمالئه يعود نفعها على الطرفين.

ّ
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) .وتقيس المؤشرات الكمية
ّ
َّ
المبينة في الفصل  3من هذا الدليل تأثير تدخل التمويل األصغر
ً
ُ
بتحديد المنفعة التي يجنيها العميل والتي تعزى مباشرة إلى تدخل
التمويل األصغر.

 .5أدوات جمع المعلومات المتعلقة
بالتصنيف
ُ
تستخدم وسائل مختلفة لجمع ما يلزم من معلومات إلجراء عملية
تصنيف شاملة .وتشمل هذه األساليب الدراسات االستقصائية،

ّ
ّ
أداء أثر التمكين االقتصادي -يبين الفصل  3من هذا الدليل
ّ
ّ
االقتصادي التي تتيح لمؤسسات التمويل
مؤشرات تأثير التمكين
ّ
األصغر (أو المؤسسات المالية) إثبات ما تحققه من قيمة مضافة
لعمالئها .وينبغي أن تبدأ مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
ّ
ّ
االقتصادي باتخاذ
المالية) التقليدية المهتمة بمزاولة التمكين
ّ
التدابير الالّزمة لالمتثال للشريعة .ولكن ال ينبغي أن يتوقف
ّ
األمر عند هذا الحد ،بل ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير لكي تصبح
َ
المؤسسة مؤسسة تمويل أصغر (أو مؤسسة مالية) .ويمكن
ّ
ّ
االقتصادي إلى مؤشرات كمية
تصنيف مؤشرات تأثير التمكين
ونوعية .وتقيس المؤشرات النوعية كيفية مشاركة مؤسسة
ّ
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) والمساعدة التي تقدمها
َ
ً ّ
ّ
ًّ
ً
دعما ألعمال عمالئها .ونظرا ألنه من المعروف جدا أن الوصول إلى
ٌ
ٌ
التمويل جانب واحد فقط من جوانب نجاح العميل (تشمل عوامل
النجاح األخرى الوصول إلى األسواق ،والوصول إلى التكنولوجيا،
ّ
واالطالع على المعلومات ،إلخ ،).تقيس المؤشرات النوعية الخدمات
ّ
غير المالية التي تقدمها مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
المالية) .واستكماالً للمؤشرات النوعية ،تقيس المؤشرات الكمية
ّ
تأثير الخدمات (ومنها الخدمات غير المالية) التي تقدمها مؤسسة

والمقابالت ،والقوائم المالية ،فضالً على بيانات سلسلة القيمة
ّ
ّ
الكمية األخرى .ويعد نظام المعلومات اإلدارية منصة أساسية
لجمع هذه البيانات وتسجيلها وتمكين هيئة اإلدارة من فهم
َّ
أدائها بكيفية موضوعية .وينبغي أن تتضمن إجراءات التشغيل
ّ
ً
القياسية للمؤسسة نظاما يبين كيفية جمع البيانات ،والجهة
المكلفة بجمعها ،وتوقيت جمعها ،وذلك حرصا على اتساق البيانات
ّ
المجموعة وموثوقيتها .وإذا كان جمع البيانات ضروريا ،فإنه ال
مناسبة للعمالء أو
ينبغي أن يجري بطريقة من شأنها أن تكون غير
ِ
ً
ُ
تلقي على المؤسسة عبئا ثقيلً ينقل إلى العمالء.

 .6أنواع التصنيف ضمن جوانب
التصنيف الثالثة
بدالً من إعداد نظام تصنيف وحيد يشبه تصنيف مؤسسات التمويل
َ
ُ
األصغر ونظام آخر للتصنيف االجتماعي ،فإنه يحتفظ بالجوانب الثالثة
ً
منفصلة للوصول إلى فهم شامل ألداء مؤسسة التمويل األصغر
ّ
(أو المؤسسة المالية) .ويمكن تقسيم كل من الجوانب الثالثة إلى
َّ
خمس فئات تصنيفية ،كما هو مبين فيما يلي:

الجدول  :17تصنيف مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

جانب التصنيف

المعايير المالية

المعايير االجتماعية

المعايير المتعلقة أثر
ّ
التمكين االقتصادي

التصنيف
( Aممتاز)

القدرة على تدبير المخاطر

تدبير األداء االجتماعي

( Bحسن)

المالية

تدبير نظم حماية العمالء

ُ
( Cمرض)

األسس المالية

( Dضعيف)
( Eهزيل)
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تدبير المخاطر االئتمانية
اإلنتاجية والكفاءة
التشغيليتان

تدبير مخاطر االنحراف عن
المهمة

المشاركة في سلسلة
القيمة
الدعم غير المالي للعمالء
المنافع أو التأثير فيما
يخص العمالء

دليل المتابعة والتقييم

لذلك قد يكون لمؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ّ
ّ
المالي
عدد من التصنيفات التي تجسد أداء تأثير التمكين

 ،BBAإلخ .).ويعني حصول مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة
ّ
َّ
المالية) على تصنيف  ABCأنها تصنف بأنها:

ّ
ّ
واالقتصادي (مثل ، AAAو ،AABو ،AACو ،BAAو
واالجتماعي

التصنيف

المعايير االجتماعية

المعايير المالية

المعايير المتعلقة أثر التمكين
ّ
االقتصادي

قدرة ممتازة على تدبير المخاطر
المالية
أسس مالية ممتازة

A

تدبير ممتاز للمخاطر االئتمانية
وكفاءة

إنتاجية

تشغيليتان

ممتازتان
تدبير جيد لألداء االجتماعي
تدبير جيد لنظم الحماية االجتماعية

B

تدبير جيد لمخاطر االنحراف عن
المهمة
مشاركة

في

مرضية

سلسلة

القيمة
ّ
مرض للعمالء
مالي
دعم غير
ٍ

C

تحقيق

منفعة

أو

تأثير

مرض
ٍ

للعمالء

 .7تصنيف المؤسسات :أحد معايير
ّ
اإلدارة المهنية لقطاع التمكين
ّ
االقتصادي
ّ
ليس التصنيف سوى وسيلة لإلبالغ عن المعايير المتوقعة من

ّ
ويهيئ التصنيف لمؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات
ً
المالية) منبرا غير متاح لمؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات

هذه المعايير المؤسسات على قياس أدائها بمرور الوقت ،وكذلك
ً
ّ
االقتصادي
مقارنة بمنافسيها .وهذا ما سيساعد قطاع التمكين

المالية) التقليدية القائمة على الفائدة .ويمكن لمؤسسات
ّ
التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) إبالغ القيمة التي تقدمها

ّ
على تحقيق مزيد من التحسن بالتدبير المهني ،ويكفل الشفافية،

بوضوح بقياس المنافع التي تعود على عمالئها وأغلبهم من

التنظيمية

الفقراء .وسيفهم المانحون والمستثمرون على نحو أفضل المنافع

بالوصول إلى فهم كامل للقطاع وكيفية دعمه .ويسمح التصنيف
ً
أيضا لواضعي السياسات بفهم المخاطر والمشكالت النظامية

والمخاطر التي ينطوي عليها توفير التمويل لمؤسسة تمويل أصغر
َّ
(أو مؤسسة مالية) معينة .وبفضل هذه المقاييس القائمة على

التي تواجه مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
ّ
ومساعدتها على حل هذه المشكالت .ويمكن لمؤسسات التمويل
ً
األصغر (أو المؤسسات المالية) أيضا أن تجذب التمويل من مصادر
ً
تجارية أو اجتماعية ،أو منهما معا ،بإبراز صورة احترافية وشفافة.

األدلة ،يمكن لمؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية)
ً
ِّ
ُ ّ
أن تتصدى مباشرة للمهمة التي أعد قطاع التمويل األصغر للتصدي

مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات المالية) .وتساعد

ويسمح

للجهات

المانحة

والمستثمرين

والهيئات

لها ،وهي التخفيف من وطأة الفقر.

107

التمـكين االقتصـادي للمؤسسات المالية

الملحق

01

تنفيذ نظام للمتابعة والتقييم

 .1التعريفات األساسية المتعلقة
بالمتابعة والتقييم

ّ
ّ
إنمائي وتنفيذه
الدوري لتصميم تدخل
التقييم هو التقييم
ّ
ونتائجه وتأثيره .وينبغي أن يقيم مالءمة األهداف وتحقيقها،
واألداء على صعيد التنفيذ من حيث الفعالية ،والكفاءة ،وطبيعة

المتابعة والتقييم من األدوات التي يمكن أن يستعين بها المديرون
ّ
ّ
والحكومات والجهات المانحة لقياس وتقييم التقدم والنتائج ،ثم
االسترشاد بهذه المعلومات مرة أخرى في سيرورات اتخاذ القرار،
ّ
األساسي من مشاريع التمويل
والتدبير ،والحوكمة .والهدف

التأثيرات وتوزيعها واستدامتها.

وعلى مستوى البنك اإلسالمي للتنمية والقطاع ،يستطيع نظام
المتابعة والتقييم:
تحسين تصميم المشاريع والبرامج عن طريق التعليقات
َّ
ّ
النصفي ،وعند انتهاء المشروع،
المقدمة في عمليات التقييم

ِّ
األصغر التي تجريها الجهات المانحة أو الممولة هو تقديم الخدمات
المالية إلى األسواق المحرومة (وال سيما النساء والشباب)

وبعد انتهائه؛

َ
ً
بتكلفة معقولة .والعمالء المستهدفون هم عموما المجتمعات

إثراء استراتيجية مساعدة القطاع والتأثير فيها عن طريق

ً
ً
ّ
المحلية الفقيرة (األنشطة المدرة للدخل لفائدة الفقراء فقرا مدقعا

تحليل نتائج التدخالت وتأثيرها ومواطن القوة والضعف في

ًّ
والمنشآت الصغرى والصغيرة جدا لفائدة الفقراء النشطين في

تنفيذها ،مما يتيح تجميع الدروس المستفادة والممارسات

االقتصاد).
َّ
َ
َ
َ
ُ
ولمعرفة هل المشروع بلغ الهدف المنشود منه وحقق النتائج
ُ
ّ
ّ
المنشودة ،ال بد من أن تتتبع وحدة المتابعة المؤشرات المتعلقة
بإطار النتائج الذي اعتمدته المؤسسات المالية وغير المالية الدولية.
ّ ً
ويتيح المتابعة والتقييم تدفقا للمعلومات ألغراض االستخدام

الفضلى.
ّ
أما على مستوى مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسات
المالية) وعلى مستوى المشاريع ،فيستطيع نظام المتابعة
والتقييم:
تقديم مالحظات منتظمة على أداء المشاريع واإلشارة إلى
ضرورة إجراء التصحيحات؛

ّ
ّ
الخارجي من لدن األطراف
الداخلي من لدن المديرين ،واالستخدام

ّ
تحديد المشكالت في وقت مبكر واقتراح الحلول؛

المعنية التي تتوقع رؤية النتائج ،وتريد رؤية آثار يمكن إثباتها
ّ
وتستلزم المساءلة والموثوقية من جانب القطاع العام .والبلدان

ّ
ّ
الخارجي بشأنها؛
الميداني للمشاريع والتواصل
متابعة التنفيذ

األعضاء والمؤسسات مسؤولة أمام األطراف المعنية ،وهذا
َّ
يتطلب منها تحقيق النتائج المتوقعة والقدرة على تقديم األدلة

تقييم تحقيق أهداف المشاريع.

ّ
التي تثبت هذا النجاح .وهناك حاجة ماسة إلى متابعة المشاريع
ّ
ّ
وتقييمها لقياس أداء المشاريع ،وتتبع التقدم نحو بلوغ األهداف

ّ
 .2االستعانة باإلطار المنطقي وإطار
النتائج في المتابعة والتقييم

المتوخاة ،واستخالص وتطبيق الدروس.
ُ
ِّ
وتقدم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي التعريفين

يستند إطار النتائج إلى مفهوم منطق المشروع وتحليل إطاره
ِّ
ّ
المنطقي .6ويستند التصميم الجيد للمشروع إلى استراتيجية

التاليين للمتابعة والتقييم:

ّ
المنطقي
واضحة ومنطقية للمشروع .وينبغي إجراء تحليل لإلطار

ّ
المتابعة هو جمع البيانات باستمرار عن مؤشرات محددة لتقييم
ّ
ّ
إنمائي (مشروع ،أو برنامج ،أو سياسة) ،وتنفيذه فيما يتعلق
تدخل

ّ
الهرمي”) بين وسائل
بقصد تحليل العالقات السببية (أو “التسلسل
ّ
ّ
اإلنمائي
اإلنتاج واألنشطة والمخرجات والنتائج المؤدية إلى الهدف
(األهداف اإلنمائية) للمشروع.

ّ
بالجداول الزمنية ألنشطته ،وإنفاق األموال المخصصة له ،والتقدم
المحرز واإلنجازات فيما يتعلق بأهدافه.
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ّ
التعريفات المتعلقة بمستويات التسلسل الهرمي للمشاريع
ّ
األهداف اإلنمائية ذات المستوى األعلى :التحسن الواسع
ُ
النطاق في المجتمع على المدى األبعد ،الذي يراد أن يساهم فيه
َّ
تحقيق الهدف المتوخى (األهداف المتوخاة) من تطوير المشروع.
ّ
الهدف اإلنمائي من المشروع :هو مزيج من نتيجة واحدة أو أكثر
ّ
ّ
من نتائج عناصر المشروع التي تشكل التغيرات المادية أو المالية أو
ّ
المؤسسية أو االجتماعية أو البيئية أو غيرها من التغيرات اإلنمائية
ّ
ُ
ُ ّ
التي صمم المشروع لتحقيقها والتي يتوقع منه تحقيقها.

نتائج وحصائل عناصر المشروع :تأثيرات عناصر المشروع التي
ُ
ّ
تحدث تأثيرات وسيطة لفائدة الجهات المستفيدة من حيث التغير

الملحوظ في األداء ،أو السلوك ،أو حالة الموارد.

المخرجات :المنتجات ،والسلع الرأسمالية ،والخدمات الناتجة عن
ّ
اإلنمائي والضرورية لتحقيق حصائل عناصر المشروع.
التدخل
ّ
ّ
ِّ
األنشطة :اإلجراءات التي يتخذها منفذو المشروع الذين يقدمون
المخرجات باستخدام ما جرى توفيره من وسائل إنتاج.
ّ
وسائل اإلنتاج :الموارد البشرية والمادية التي يمولها المشروع.
ّ
ّ
البياني اآلتي كيفية الربط بين تحليالت اإلطار
ويوضح الرسم
ّ
المنطقي لعناصر المشروع المختلفة.

ّ
الجدول  :18نظرية تغيير اإلطار المنطقي
سلسلة الوسائل-الغايات

تساوي

ّ
التصميم المنطقي للمشروع

الغاية

األهداف اإلنمائية ذات المستوى
األعلى

الغاية (الوسيلة)

الهدف اإلنمائي (األهداف اإلنمائية)
للمشروع

الغاية (الوسيلة)

حصائل أو نتائج عناصر المشروع

الغاية (الوسيلة)

المخرجات

الغاية (الوسيلة)

األنشطة

الوسيلة

وسائل اإلنتاج

ً
رهنا بـ

توافر الشروط الالزمة

الشروط الضرورية

الشروط الضرورية

الشروط الضرورية

الشروط الضرورية

الشروط الضرورية

ّ
ومن ثم:
إذا توافرت وسائل اإلنتاج ،يمكن إجراء األنشطة؛
إذا أنجزت األنشطة بنجاح ،ينبغي أن تنتج عنها المخرجات المخطط لها؛
ُ
إذا استخدمت المخرجات على النحو المنشود ،ينبغي أن تتحقق حصائل أو نتائج عناصر المشروع؛
ّ
اإلنمائي (أو األهداف اإلنمائية) للمشروع؛
إذا تحققت الحصائل ،ينبغي أن يتحقق الهدف
إذا تحققت األهداف اإلنمائية المتوخاة من المشروع ،ينبغي أن تتحقق المساهمة المتوقعة في األهداف اإلنمائية على المستوى
األعلى.
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ّ
ّ
األساسي الذي يربط بين
المنطقي وإطار النتائج هو العنصر
اإلطار
ّ
ُ
عناصر المشروع ويظهر الروابط والتفاعالت التي تؤدي إلى بلوغ
الهدف اإلنمائي (أو األهداف اإلنمائية) للمشروع .وباستخدام اإلطار
ً
ّ
المنطقي وإطار النتائج ،هناك ،عموما ،مستويان من المتابعة متابعة
التنفيذ ،ومتابعة النتائج.
َّ
متابعة التنفيذ هو عندما يقيم تشغيل المشروع وأداؤه من حيث
ُ
فعالية وكفاءة العمليات التي تستخدم فيها وسائل اإلنتاج إلنتاج
َّ
المخرجات المخطط لها.

متابعة النتائج هو متابعة على صعيد النتائج (على المديين القصير
والبعيد) ،أي قياس تحقيق حصائل المشروع من حيث النتائجّ ،
أي
َ
مدى موافقة ما يالحظ من حصائل للخطة األولية.
ً
نظام للمعلومات
وعادة ما يجري متابعة التنفيذ والنتائج بواسطة
ٍ
ّ
ّ
اليومي للمشروع .وسيتضمن نظام
اإلدارية ،لتتبع التنفيذ
ً
المعلومات اإلدارية نظام التوريد ،والتدفقات المالية ،إلخ ،.إضافة
إلى سجالّت األنشطة والسيرورات المادية ،والمؤشرات األساسية
المستعان بها لمتابعة التنفيذ والنتائج.
ّ
ّ
البياني اآلتي الروابط بين مختلف المستويات:
ويوضح الرسم

ّ
ّ
الجدول  :19محل االهتمام في متابعة والتقييم في اإلطار المنطقي
منطق المشروع

ّ
محل االهتمام في المتابعة والتقييم

نوع المؤشر
التأثير

األهداف

متابعة النتائج

األهداف اإلنمائية للمشروع وحصائله

الحصائل

المخرجات

المخرج

األنشطة

السيرورة

وسائل اإلنتاج

متابعة التنفيذ

وسيلة اإلنتاج

 .3تخطيط وتنفيذ نظام متابعة
وتقييم المشروع

األغراض ضمن دورة المشروع .وفيما يلي مراحل تخطيط وتنفيذ
نظام متابعة وتقييم المشروع:

نظام متابعة وتقييم المشروع هو مجموعة من سيرورات
التخطيط وجمع المعلومات وتحليلها واإلبالغ عنها ،الالزمة لتحقيق
الشكل  -4سيرورة تخطيط وتنفيذ نظام المتابعة والتقييم
إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ

اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ وﺟﻤﻊ

رﺻﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ

اﻟﺸﺮوط واﻟﻘﺪرات

ﻟﻠﺠﺎﻫﺰﻳﺔ

اﻟﺤﺼﺎﺋﻞ واﻷﻫﺪاف

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ،

اﻟﻀﺮورﻳﺔ

واﻹﺑﻼغ

1

2

إﻧﺸﺎء اﻟﻐﺮض ﻣﻦ

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺆﺷﺮات

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻘﺎﺻﺪ

اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

وإﻃﺎر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

وﻧﻄﺎﻗﻪ
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3

4

5

6

7

8

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ
ّ
اﻟﻨﻘﺪي وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ
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.1

تقييم الجاهزية القائمة والقدرة على المتابعة والتقييم:

يجب جمع البيانات عن الحالة المرجعية لمؤشرات األداء

فحص القدرة الحالية داخل مؤسسة التمويل األصغر (أو

ّ
األساسية .وقد يتطلب ذلك تنفيذ دراسة استقصائية أساسية،

المؤسسة المالية) وشركائها الذين سيكونون مسؤولين عن

ما لم تكن مصادر البيانات الحالية كافية

المهارات الفنية ،والمهارات اإلدارية،
تنفيذ المشروع .وتشمل
ِ

بعد ذلك ،ينبغي التخطيط لجمع البيانات الالحقة وتكرار الدراسات

ووجود أنظمة البيانات وجودتها ،والتكنولوجيا المتاحة ،والمبالغ

َ
ّ
ّ
االستقصائية خالل مدة تنفيذ المشروع وبعدها .وقد يكون
ّ
جمع البيانات مستمرا أو دوريا بحسب طبيعة المؤشر والغرض

هل هناك مؤسسات أخرى ،كالجامعات ،أو االستشاريين

منه.

المخصصة في الموازنة الحالية

الخواص ،أو الوكاالت الحكومية ،لديها القدرة على تقديم
ً
المساعدة الفنية أو التدريب أو هما معا؟

 .6اختيار مقاصد النتائج
وضع المقاصد هو المرحلة النهائية في بناء األسلوب القائم على

 .2إنشاء الغرض والنطاق:
ما الداعي إلى المتابعة والتقييم؟ وإلى ّ
أي مدى ينبغي أن
يكون النظام شامال؟

النتائج ،وهو نتيجة منطقية لتحديد الحصائل ،والمؤشرات،
والحالة المرجعية.
المقصد هو تحديد ما يراد تحقيقه من حيث الكمية والجودة

ما متطلبات البنك اإلسالمي للتنمية والحكومات فيما يتعلق

َّ
ّ
أساسي قبل تاريخ معين.
والتوقيت والموقع لمؤشر

بالمتابعة والتقييم؟

ّ
َّ
ً
بدءا من مستوى الحالة المرجعية لمؤشر ما ،يعرف التحسين

ّ
النهائي للمشروع
كيف ينبغي أن يكون نطاق تقييم التأثير

المطلوب عن طريق مراعاة الموارد المراد تخصيصها واألنشطة

ودرجة صرامته؟

المخطط لها للوصول إلى مقصد يتعلق بأداء هذا المؤشر.

هل ينبغي أن تكون سيرورة المتابعة والتقييم تشاركية؟
 .3تحديد األطراف المعنية الرئيسة والموافقة عليها فيما
ّ
اإلنمائي (األهداف اإلنمائية)
يتعلق بحصائل المشروع والهدف
للمشروع:
ٌّ
نظام للمتابعة والتقييم
ضروري لبناء
إنشاء الحصائل
ٍ
َّ ٌ
المؤشرات ،والحالة المرجعية ،والمقاصد مستمدة كذلك من
إنشاء الحصائل

ُ َّ
تحدد معظم المقاصد كل سنة ،ولكن يمكن تحديد بعضها
ً
ُ
كل ثالثة أشهر أو مددا أطول .وال ينبغي أن تكون المقاصد
َ
ُ
قيما عددية مفردة ،وأحيانا قد يكون نطاق اإلنجاز أكثر مالءمة.
ً
وينبغي أيضا إبقاء المقاصد قيد الفحص وإعادة النظر فيها
ّ
بمرونة حسب الضرورة لمراعاة تغير توافر الموارد أو عوامل أخرى
خارجة عن سيطرة إدارة المشروع ،ولكن ليس إلخفاء ضعف
أدائه.

المؤشرات هي المتغيرات النوعية والكمية التي تقيس أداء

ال بد من التحلي بالواقعية ،وأخذ الجدوى في الحسبان ،ومراعاة
ً
المسائل السياسية المرتبطة بالمقاصد المعلنة .ونظرا ألن
ً
ً
ً
ّ
الضروري
الحصائل تكون أبعد أمدا عموما ،فعادة ما يكون من

المشاريع وإنجازاتها

تحديد مقاصد في شكل مخرجات قصيرة المدة على طريق

ّ
المؤشرات ينبغي أن تعد على جميع مستويات منطق المشروع

تحقيق حصيلة ما.

 .4اختيار مؤشرات األداء األساسية وإطار التقييم:

ِّ
يبين إطار التقييم األساليب المراد االستعانة بها لتناول مسألة
ّ
َ
ُّ
إمكان عزو التغير المالحظ عن طريق مؤشرات المتابعة إلى

ّ
ال بد من متابعة التنفيذ وتتبع وسائل اإلنتاج واألنشطة

تدخالت المشروع

َ
والمخرجات في خطط العمل السنوية أو المتعددة السنوات،

 .5تحديد الحالة المرجعية والتخطيط لجمع البيانات وتحليلها
ّ
ّ
الحالة المرجعية هو المقياس األول للمؤشر ،الذي يحدد حالة ما

 .7التخطيط للمتابعة وتحليل البيانات ،والتواصل ،واإلبالغ

ّ
و”متابعة النتائج” لتتبع تحقيق الحصائل واألهداف.
ّ
ينبغي تحديد الطلبات على المعلومات في كل مستوى من

ّ
قبل المشروع ،التي يمكن تتبع وتقييم التغيير على أساسها

مستويات اإلدارة ،وإسناد المسؤوليات ،ووضع الخطط لتحديد

ً
ّ
قد ال تكون نقطة زمنية محددة أو القيمة الحالية تمثيلية ،وقد

ما يلي:

يكون من األفضل استخدام متوسط ،خالل السنوات الثالث
السابقة مثالً ،إذا كانت هذه البيانات متاحة

ّ
– البيانات التي يتعين جمعها ومتى؛
– كيفية جمع البيانات وتحليلها؛
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ّ
– من يجمع البيانات ويحللها؛

 .10متابعة الشركاء في األعمال والعمالء

ّ
وبأي شكل ،ولمن ،ومتى؟
– من يبلغ المعلومات،

ّ
من المهم أن تتابع مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة

ّ
– سيساعد تقييم تدفق المعلومات ودرجة التفاصيل التي

ّ
المالية) أداء شركائها في األعمال وعمالئها للتثبت من أدائهم
َ
ً
أدوارهم أداء مناسبا.

يحتاجها كل مستوى من مستويات اإلدارة على توضيح

ستسمح المتابعة الحثيثة لمشكالت األعمال التي يواجهها

المؤشرات المراد قياسها .وستحتاج الوكالة التي تدير
َّ ً
ً
المشروع أنواعا منوعة من المعلومات إلدارتها الداخلية،
ً
مقارنة بمتطلبات إعداد التقارير للمستويات العليا في

عمالء مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) بفهم
المخاطر التي تنطوي عليها على نحو أفضل والوصول إلى فهم
ّ
واضح لكيفية مساعدة عمالئها على الحد من هذه المخاطر.

الحكومة والبنك اإلسالمي للتنمية.

ّ
يتضمن الملحق  2قائمة مرجعية مفصلة بالمجاالت المراد متابعتها.

 .8التخطيط لشكل وتوقيت التفكير النقدي وعمليات التقييم
المؤقتة
قد تستلزم متطلبات اإلشراف الخاصة بالبنك والحكومة إجراء
عمليات تقييم دورية ورسمية.

 .4عناصر نظام متابعة وتقييم المشروع
يشتمل نظام المتابعة والتقييم الجيد على ستة عناصر رئيسة

ينبغي النظر في البيانات الالزمة ومتطلبات التحليل لعمليات

تساهم في أن تكون عمليات المتابعة والتقييم مالئمة للمشروع،

التقييم في منتصف المدة ،وعند انتهاء المشروع ،وبعد

في حدود قدرة مؤسسات التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)

انتهائه ،وينبغي ربط التخطيط لها بالتخطيط للمتابعة واختيار

وأن تستخدم إلحداث تأثير جيد.

إطار التقييم.

.1

ينبغي وضع جدول زمني لتقارير التقييم الرسمية

بيانات واضحة لألهداف القابلة للقياس والمتوخاة من المشروع
ومن عناصره.

ً
ينبغي أيضا إعطاء إشارة في مرحلة التصميم بشأن آليات

ّ
يحدد بيان الهدف اإلنمائي المتوخى من المشروع بوضوح المجموعة

التعليق على نتائج التقييم التي تتجاوز اإلجراءات الشكلية

ّ
األساسية المستهدفة ،والمنافع المحددة والقابلة للقياس التي

للجهات المانحة ،مثل عمليات الفحص في منتصف المدة وعند

ستجنيها المجموعة المستهدفة من هذا المشروع ،والتغيير

ّ
اكتمال المشروع .ويرتبط ذلك على حد سواء بتطوير المساءلة
داخل المشروع وبالمستوى القطاعي والمستويات الحكومية
العليا ،والحاجة إلى إتاحة المعلومات لدعم عملية اتخاذ القرار.

المتوقع حدوثه في سلوك المستفيدين األساسيين أو أحوالهم
أو أدائهم (ما الذي ستفعله المجموعة المستهدفة بطريقة
ً
مختلفة نتيجة للمشروع؟).
فضلى أو
ٍ
ّ
 .2مجموعة منظمة من المؤشرات تشمل :السيرورة ،والمخرجات،

 .9التخطيط لما يلزم من شروط وقدرات
من الضروري تخطيط الهيكل التنظيمي للمتابعة والتقييم،

والنتائج ،والتأثير

وتقييم خاصة
ويشمل ذلك مدى الحاجة إلى وحدة متابعة
ٍ
توفر المؤشرات التفاصيل النوعية والكمية الالزمة لمتابعة األهداف

بالمشروع.
ينبغي

مناقشة

الهياكل

التنظيمية

المناسبة

للمتابعة

والتقييم مع الشركاء وسائر األطراف المعنية.
ينبغي

أن

يشمل

التخطيط

مستويات

وأنواع

التوظيف،

والمسؤوليات والروابط الداخلية ،والحوافز واحتياجات التدريب،

ّ
الهرمي للمشروع.
وتقييمها على جميع مستويات التسلسل
ً
تتابع مؤشرات السيرورة األنشطة المنجزة أثناء التنفيذ ،وغالبا ما
ً
َ
ُ
َ
تعتبر مراحل رئيسة أو تكملة للمهام المتعاقد عليها من الباطن،
ً
ّ
على النحو المنصوص عليه في جداول العمل المحددة زمنيا.

والعالقات مع الجهات الشريكة واألطراف المعنية ،والخطوط
ّ
األفقية والعمودية لالتصال والسلطة ،واحتياجات الموارد

َ
وتتابع مؤشرات المخرجات إنتاج المشروع السلع والخدمات.

المادية والموازنة.
ً
ينبغي أن تكون عمليات المتابعة والتقييم المستمرة عادة من
ّ
مسؤولية منسق المشروع ،يساعده أخصائي المتابعة والتقييم.
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ُ
ُّ
ّ ٌ
ومؤشرات الحصائل خاصة بالمشروع ،ومحلها نهاية السلسلة
ً
المنطقية للسبب والنتيجة ،التي يقوم عليها تصميمه .وغالبا ما

دليل المتابعة والتقييم

ّ
ّ
ّ
ً
يتوقف تحقيق النتائج جزئيا على األقل على التدابير التي يتخذها
ً
ّ
المستفيدون استجابة لمخرجات المشروع ،وستتوقف المؤشرات

ّ
ماذا؟ -البيانات التي سيجري جمعها ،وفي ّ
وبأي درجة من
أي شكل،
ّ
وألي غرض؛
التجميع أو التوحيد،

على ما يجمعه المستفيدون من بيانات.
ً
وتشير مؤشرات التأثير عادة إلى تغيير إنمائي على المدى
ّ
ُ
المتوسط أو البعيد يتوقع أن يساهم فيه المشروع.
َّ
َ
ّ
وال بد من أن تكون المؤشرات المستخدمة ،مع إطار النتائج ،محددة،
ً
ّ
وقابلة للقياس ،وقابلة لإلسناد ،وواقعية ،ومحددة زمنيا ()SMART
ّ
َ
لكي تقيس بدقة النتائج التي تحققت في إطار المشروع:

متى؟ -وتيرة جمع البيانات واإلبالغ؛
َ
من؟ -األشخاص المسؤولون ،ومسؤولياتهم ،وقدراتهم؛
ّ
كيف؟ -طرائق وإجراءات جمع البيانات وفحصها ،والتحقق من صحتها،
وتخزينها ،وتحليل التقارير وإعدادها؛

أين؟ -مواقع جمع البيانات وتجهيزها ،ووجهات المعلومات المبلغ
ّ
ّ ٌ
محدد :يقصد بها أن المؤشر ال يقيس إالّ عنصر التصميم (أحد

عنها.

َ
المخرجات أو إحدى الحصائل) المراد قياسه ،وليس ّ
أي عناصر أخرى
من عناصر المشروع.

ٌ
قابل للقياس :يعني أن هناك طرائق عملية لقياس المؤشر ،تكون
واضحة وال لبس فيها من حيث ما يجري قياسه.

ٌ
ّ
ٌ
قابل لإلسناد :يعني أن المؤشر مقياس صالح للمسألة اإلنمائية

 .4االستفادة ،عند االقتضاء ،من جمع البيانات المقرون بإطار
ومنهجية تقييم قادرين على إثبات العالقة السببية (اإلسناد).
ّ
ُ
ّ
يبين إطار التقييم األدوات التحليلية التي سيستعان بها لحل هذه
ً
المشكلة ،عادة عن طريق اختبار التغيير الملحوظ مقابل الواقع
َّ
المضاد (أي ما كان سيحدث لو لم ينفذ المشروع).

المستهدفة ،ويمكن أن ينسب الفضل في المشروع إلى التغييرات
في تلك المسألة اإلنمائية.
ّ
ٌّ
واقعي :يعني أن المؤشرات المختارة يجب أن تكون واقعية من حيث
قدرتها على جمع البيانات بالموارد المتاحة.

ّ ٌ
ّ
ّ
محدد زمنيا :له دالالت عديدة .أوالً ،يجب أن تكون المؤشرات محددة
ً
ً
زمنيا من حيث الوقت الذي يستغرقه جمع البيانات .ثانيا ،يجب أن
ّ
تجسد المؤشرات توقيت الجمع ،مع مراعاة الفروق الموسمية.
ً
ّ
ً
ثالثا ،يجب أيضا أن يتجلى الفارق الزمني بين األنشطة والمخرجات
والحصائل في المؤشرات المختارة.
ُ
ُ
 .3آليات جمع البيانات القادرة على تسجيل التقدم بمرور الوقت،
ومنها الحالة المرجعية ووسيلة لمقارنة التقدم واإلنجازات
باألهداف.
ّ
ّ
فيما يتعلق بمتابعة وتقييم المشروع ،ال بد من البيانات لكل من

ّ
ومن الصعب تحديد الواقع المضاد ،لكن ثمة استراتيجيات للقيام
ّ
ّ
بذلك ،باستخدام كل من التصاميم التجريبية وشبه التجريبية .ويعد
ّ
العشوائي ومجموعات التحكم أو المقارنة من
استخدام التخصيص
االستراتيجيات األساسية التي يمكن اعتمادها.

 .5آليات واضحة لإلبالغ عن نتائج المتابعة والتقييم واستخدامها
في اتخاذ القرار.

ينبغي تنظيم استخدامات المعلومات وآليات التعليق وجدولتها
ً
وفقا الحتياجات البنك وسائر الشركاء واألطراف المعنية.

فمثالً:
ستحتاج إدارة المشروع إلى متابعة النفقات والتقدم مقارنة
ً
ً
بالجداول الزمنية ،أسبوعيا وشهريا على األقل.
ّ
من غير المرجح أن تكون المخرجات قابلة للقياس في أقل من
ثالثة أشهر ،وقد يحتاج بعضها إلى وقت أطول.

الحالة المرجعية وقياس التغيير بمرور الوقت في نطاق المؤشرات
ُ
ّ
المختارة .وال بد من جمع البيانات التي ستستخدم بفعالية لتحسين

ينبغي

التدبير واتخاذ القرار .وينبغي أن تستند خطة نظام متابعة المشروع

االستطالعات عن مدى رضاهم عن خدمات المشروع لتوفير

ّ
وتقييمه إلى تقييم واضح ومفصل لما يلي:

المعلومات الستخدامها في تخطيط أنشطة المشروع.

تحديد

مواعيد

المشاورات

مع

المستفيدين

أو
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منذ بداية المشروع ،ينبغي إعداد استراتيجية تواصلية تتناول

 .6آليات تنظيمية مستدامة لجمع البيانات وتدبيرها وتحليلها
وإبالغها.

األسئلة التالية:
من سيتلقى ّ
أي معلومات؟

المتابعة أداة للتدبير الجيد ،وينبغي أن تكون الوحدة المسؤولة ،في
ّ
األحوال المثالية ،ضمن إدارة المشروع أو قريبة منها .ومن ثم ،ينبغي

بأي صيغة؟

تحديد الموارد والتدريب والمساعدة الفنية للوحدة في خطة تنفيذ

متى؟

المشروع .وعند الحاجة إلى خبرة خارجية مستقلة ،ينبغي الحصول

ّ
من سيعد المعلومات؟

عليها عن طريق الشراكة في حالة الوكاالت الوطنية أو القطاعية
ّ
استشاري تحت إشراف إدارة المشروع في حالة
أو بالتعاقد مع

ّ
من سيقدم المعلومات؟

الوكاالت األخرى.

 .5مثال توضيحي إلطار النتائج الخاص بالتمويل األصغر:
الجدول  - 20نموذج اإلطار المنطقي لنتائج المشروع
ّ
موجز وصفي

مؤشرات األداء

المخاطر واالفتراضات

وسيلة التحقق

التأثير
.1
المساهمة في الحد من
الفقر

ّ
معدل الفقر :النسبة المئوية للعمالء الذين
يخرجون من الفقر

 .2المنفعة التي يجنيها العمالء :المبلغ

حل مصرفي أساسي

-

المخصص لتدخالت التمكين االقتصادي
ّ
األمريكي
بالدوالر

الحصائل
.1

عدد العمالء المستفيدون من الخدمات

 .2عدد العمالء المستفيدين من بناء القدرات
تأثيرات تغير المناخ على

 .3عدد المؤسسات الشريكة التي استفادت
من التدريب في منهجية التمكين
الحصيلة :تعميم التمكين
االقتصادي

االقتصادي
 .4عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة
التي جرى الحفاظ عليها أو إحداثها لفائدة
العمالء الفقراء المستهدفين
 .5عدد مشاريع سلسلة القيمة المخصصة
لتدخالت التمكين االقتصادي
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تقارير وحدة تدبير
المشروع (الحل
المصرفي األساسي)

الزراعة ومعايش الناس
تدبير التخفيف :المساهمة
في مجموعة التفكير
المعنية بالتأمين القائم على
المؤشرات

دليل المتابعة والتقييم

ّ
موجز وصفي

مؤشرات األداء

وسيلة التحقق

المخاطر واالفتراضات

المخرجات
المخرج  :1إنجاز بناء قدرات
الشركاء ،والمؤسسات
القطاعية ،والجهات

.1

عدد ما أجري من دورات لتدريب العمالء

 .2عدد ما أجري من دورات لتدريب المؤسسات
الشريكة

المستفيدة

تقارير وحدة تدبير

تعقيد المنتجات المالية

المشاريع

الجديدة

تدبير التخفيف :تدريب
.1
المخرج  :2عرض منتجات
التمكين االقتصادي في
البلد

مؤسسات التمويل األصغر

ّ
عدد ما أعد من المنتجات المالية المتعلقة
بالتمكين االقتصادي

ُ ّ
 .2عدد ما وفر من الخدمات غير المالية

تقارير المنظمات غير
الحكومية ووحدات
تدبير المشاريع

 .3المبلغ المصروف للمستفيدين النهائيين

.1

(أو المؤسسات المالية)،
والشركاء ،والجهات
المستفيدة
ضعف قدرة وكالة اإلنجاز

تشغيل وحدة تدبير المشروع

ّ
 .2إجراء الدراسة االستقصائية األساسية
المخرج  :3تدبير المشاريع
وإقامة نظام المتابعة
والتقييم

 .3العمل بنظام المتابعة والتقييم
 .4العمل بنظام مناسب للمعلومات اإلدارية

تقارير وحدة تدبير
المشاريع

تدبير التخفيف :بناء القدرات

عن التمكين االقتصادي
 .5عدد التقارير المناسبة من حيث التوقيت
ّ
التي تعدها وحدة تدبير المشروع (شهريا)

األنشطة
ّ
بناء قدرات الكيان المنفذ،

وسائل اإلنتاج المالية (بالدوالر األمريكي):
ُّ
ال يوجد تأخر في توقيع

والمؤسسات القطاعية،
والشركاء في المشروع

مجموع المخصصات المالية بماليين الدوالرات

والمستفيدين منه.

األمريكية

خط تمويل جماعات التضامن
وأصحاب المنشآت الصغرى.

توزيع خطة التمويل
خط التمويل :بالدوالرات األمريكية
بناء القدرات :بالدوالرات األمريكية

دعم تنفيذ المشروع

دعم تنفيذ المشروع ومراجعة حساباته:

ومراجعة حساباته.

بالدوالر األمريكي

االتفاقيات المالية وال
ّ
في دخولها حيز النفاذ
االتفاقات المالية

توافر التمويل النظير
ُّ
ال توجد حاالت تأخر في
سيرورة التوريد
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الملحق

02

متابعة أداء الشركاء في األعمال والعمالء

ّ
في التمكين االقتصادي ،تعد مؤسسة التمويل األصغر (أو
ً
المؤسسة المالية) شريكا في األعمال ،ويمكن أن تضطلع بوظائف
مختلفة :وظيفة المتداول ،ووظيفة الشريك ،ووظيفة المستثمر،
المقرض ،بحسب االتفاق المبرم بين
ووظيفة المؤجر ،ووظيفة
ِ
مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) والعميل .ومن
مسؤوليات مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
ُ
اإلشراف على الشريك أو العميل ومساعدته في أعماله ،والحرص
ُ ّ
َّ
على أن تسير األهداف واألنشطة المقررة ،التي حددت في خطة
ً
َ
عمل الشريك أو العميل ،وفقا للخطة .ويضمن رصد األداء التجاري
ً
ً
للشركاء والعمالء ظروفا مناسبة لمؤسسة التمويل األصغر
ّ
(أو المؤسسة المالية) وللعميل على حد سواء ،إذ يشجع على
الشفافية ،ويبلغ مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
باحتياجات العميل ،ويسمح بإجراءات تصحيحية للعميل ،ويساعد
على السداد ،ويؤدي إلى عالقة تجارية بعيدة األمد بين مؤسسة
التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية) والعميل.

القائمة المرجعية لمتابعة أداء
الشركاء في األعمال والعمالء
ّ
هل تنتج األعمال على المستوى المتوقع في خطة العمل أو

هناك فرصة لمعامالت المرابحة؟
ما مقدار األصول الثابتة ورأس المال العامل والمخزون؟
من هم عمالء الشركة؟ هل زاد أو نقص عدد العمالء خالل
ّ
المدة الماضية؟
ماالطلبيات والمبيعات
ّ
بالمستوى المتوقع؟

الفعلية

والمتوقعة؟

وهل

هي

ما شروط البيع؟ هل يقدم العميل االئتمان لعمالئه؟ هل من
ّ
السهل التحقق من الديون المستحقة على كل عميل؟ هل
متوسط أيام االئتمان الممنوحة للعميل معروف؟
ّ
هل يم ك ن للعميل ذكر جميع تكاليف األعمال والنفقات؟ حدد
ِّ
التكالي ف المتغيرة والثابتة :ميز بين تكاليف وسائل اإلنتاج
واإلنتاج والطاقة واليد العاملة والصيانة والنقل وتكاليف رأس
المال.
كيف هي التكاليف مقارنة بأسعار البيع الخاصة بالعميل؟ هل
هي مربحة؟
أين المواقع التي تباع فيها البضائع :من المنزل ،في المحالت
المحلية ،في السوق ،في الشارع؟

تحليل التمويل؟

َّ
ّ
حدد نوع األنشطة الترويجية المنفذة (اللوحات ،أو تناقل األخبار،

هل هناك رأسمال إضافي استثمره صاحب المشروع في هذه
ّ
المدة؟

أو اإل عالن ،أو المنشورات ،أو المذكرات العامة ،أو الصحف ،أو
الراديو)؟

هل لدى الشركة ما يكفي من السيولة والنقد؟

ً
ّ
هل سوق منتجات العميل مستقر نسبيا أو شديد الموسمية

هل تجري األعمال بطاقتها الكاملة؟

والتقلب؟

ّ
هل تجري عمليات التسليم في الوقت المحدد؟ هل رفض

ِصف المنافسة :هل هناك العديد من الشركات المتنافسة في

العميل الطلبات بسبب القدرة أو نقص المواد الخام؟ هل
ّ
ّ
المخزونات محمية جيدا باإلشراف المادي؟ وهل يحتفظ العميل
ّ
َّ
بسجالت مخزون محدثة؟ هل أمن العميل المعدات والمخزون من
السرقة والحرائق والكوارث؟
من أين يحصل العميل على المواد الخام؟
ّ
ّ
هل يتلقى العميل شروطا ائتمانية من الموردين؟
هل تستطيع مؤسسة التمويل األصغر (أو المؤسسة المالية)
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ّ
الحصول على شروط ائتمانية فضلى وسعر جملة أقل؟ هل

المجت مع أو في المجتمعات المجاورة التي لديها نفس نوع
أنشطة أعمال العميل؟
ّ
ما األفضل أو المختلف في البضائع المنتجة مقارنة بما يقدمه
اآلخرون؟
إذا بدأ شخص ما نفس العمل في مجتمع العميل ،هل ستنخفض
ً
مبيع ات العميل؟ هل سيكون هذا الشخص قادرا على كسب
ً
عيشه أيضا؟

دليل المتابعة والتقييم

ّ
هل تغير عدد الشركات التي تزاول نفس النشاط في المنطقة

ّ
هل يسوي العميل دفتر النقد الخاص به مع كشوف الحسابات

منذ حصول العميل على التمويل؟ إذا كان الجواب نعم ،كيف؟

البنكية كل شهر؟

ولماذا؟
ّ
هل طرأ تغير على موقع العمل؟ إذا كان الجواب نعم ،فما
األسباب؟
هل يستطيع صاحب المشروع توفير الوقت الكافي للمشاركة
ً
مشاركة كاملة في األنشطة أو تدبير األعمال أو فيهما معا؟
ه ل لدى العميل ضوابط رقابة وسجالت مالية مناسبة ،مثل
دفتر النقد ،ودفتر المبيعات ،ودفتر المشتريات ،ودفتر المخزون،
وحساب النفقات أو دفتر األستاذ؟

ه ل يسحب العميل الكثير من المال من الشركة لالستخدام
الخاص؟ هل يدفع العميل نفقات شخصية من الحساب التجاري؟
ه ل لدى صاحب األعمال ِعلم بالمدفوعات المقبلة المستحقة
وشروط التمويل األخرى؟
ّ
ه ل يعد العميل :قائمة الربح والخسارة ،والموازنة النقدية،
والميزانية العمومية ،وتكلفة منتجاته ،وتكلفة كل طلبية؟
هل يحتاج العميل إلى تدريب في مجال تدبير األعمال؟
هل تتحكم العميلة في مواردها المالية؟
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التمـكين االقتصـادي للمؤسسات المالية

118

