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ملخــص:
تهدف الدراسة إلى تقييم الكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر النشطة في بنغالديش للفترة 5102-5102

باس ت تتتأدام س ت تتلول تالي ت تتل مغل ت تتف البيان ت تتات ) (DEAواس ت تتتأدام اع ت تتدة البيان ت تتات المت ت ت أوصة مت ت ت س ت تتو التموي ت تتل األص ت تتغر MIX
.MARKET
توصلت الدراسة إلى جملة م النتائج لعل همها تركيز مؤسسات التمويتل األصتغر علتى تاقيت الكفتاءة الماليتة بشتكل يفتو
تركيزها على تاقي الكفاءة االجتماعية نتيجة مفاضلتها بي هدافها المالية واالجتماعيتة لضتما استتمرار تواجتدها فتي الستو ؛ تت رر
الكفتتاءة بمجموعتتة م ت العوامتتل كعم ت الوصتتول التتصي يكلتتف مؤسستتات التمويتتل األصتتغر تكتتاليف كبتتر ويزيتتد م ت المأتتاطر؛ هميتتة

إ تراو وتوعيتتة النستتاء لضتتما تمكيتتنهم ماليتتا واجتماعيتتا؛ ضتترورة إدأتتال تاستتينات علتتى المتتدأالت للوصتتول إلتتى تاقي ت

صتتى

المأرجات سواء المالية واالجتماعية.
الكلمات المفتاحية :مؤسسات التمويل األصغر؛ الكفاءة المالية؛ الكفاءة االجتماعية؛ سلول تاليل مغلف البيانات.

ترميز.C51, G21, H21 :JEL

Abstract
The study aims to assess the financial and social efficiency of microfinance institutions in
Bangladesh for the period 2015-2019 using data envelope analysis (DEA) method and using the
database taken from the MIX MARKET.
The study reached a number of results, perhaps the most important of which is the focus of
microfinance institutions on achieving financial efficiency in a way that exceeds their focus on
achieving social efficiency as a result of their trade-offs between their financial and social
objectives to ensure their continued presence in the market; Efficiency is affected by a number of
factors such as depth of access, which costs MFIs more and increases risks; The importance of
lending and educating women to ensure their financial and social empowerment; The need for
improvements in the inputs to reach the maximum outputs, both financial and social.
Keywords: microfinance institutions; financial efficiency; social efficiency; Data envelopement
analysis Method.
JEL Classification Codes: C51, G21, H21.
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مقدمة:
يعد طاع مؤسسات التمويل األصغر الوسيط المالي واالجتماعي الصي يمك المستبعدي م القطاع

المالي الرسمي الاصول على الأدمات المالية وغير المالية التي تمكنهم م تاقي االسترمارات التي يطماو

إليها ومواجهة اإل صاء م المجتمع ،وبالنظر إلى همية هصا القطاع تسعى سلطات مأتلف الدول جاهدة لتعزيز
دوره بتمكينه وتضمينه في المجتمع لتاقي تنمية وطنية متوازنة.
غير

تاقي المبتغى م مؤسسات التمويل األصغر يستلزم ضما كفاءتها المالية واالجتماعية ،التي

صبات م الموضوعات الهامة واالنشغاالت الرئيسية للبااري في اآلونة األأيرة ،الدراسات العلمية الاديرة
تااول الباث في كيفية تمكي هصه المؤسسات م تاقي

هدافها وعدم انارافها ع مهامها ،أاصة بعد زيادة

مسائلة الماناي  ،اهتمام المسترمري ومجالس اإلدارة بضما كفاءة مؤسسات التمويل األصغر التي ينتسبو

إليها ،لضما

درتها على تقديم الأدمات ب ل التكاليف ،القدرة على المنافسة واالستجابة الاتياجات العمالء،

ما يجعل الجدل يظل ائم اول ما إصا كانت مؤسسات التمويل األصغر ادرة على تاقي
واالجتماعية م نها تنارف ع

هدافها المالية

داء مهامها المنشودة في سبيل ضما االستدامة المالية على المدى الطويل.

لصلك جاءت هصه الدراسة كمااولة لتقييم مدى درة مؤسسات التمويل األصغر على االنتشار وتاقي

االستدامة المالية ،ع طري تقييم الكفاءة المالية واالجتماعية لعينة م مؤسسات التمويل األصغر النشطة في
بنغالديش باستأدام سلول تاليل مغلف البيانات.

بناء على ما تم التطر إليه ،تبرز مالمح إشكالية هصه الدراسة في التساؤل التالي:

"ما مدى الكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر في بنغالديش باستخدام أسلوب تحليل

األسئلة الفرعية:

مغلف البيانات؟"

لمعالجة إشكالية الدراسة تتبادر إلينا مجموعة م التساؤالت الفرعية نوردها فيما يلي:
 هل تتواف األهداف االجتماعية والمالية داأل مؤسسات التمويل األصغر ،م
يكو له ت رير سلبي على النوع اآلأر؟

التركيز على نتوع معتي

 هل يوجتد تقتارل فتي درجتات الكفتاءة الماليتة واالجتماعيتة لمؤسستات التمويتل األصتغر المدروستة باستتأدام
نموصجي سلول تاليل مغلف البيانات؟

 ما هي التاسينات المطلوبة م مؤسسات التمويل األصغر للرفع م كفاءتها المالية واالجتماعية؟

فرضيات الدراسة:

لمعالجة إشكالية الدراسة سوف نعتمد الفرضيات التالية:

 هناك تواف في األهداف االجتماعية والمالية لدى مؤسسات التمويل األصغر المدروسة؛

 يوج تتد تق تتارل ف تتي درج تتات الكف تتاءة المالي تتة واالجتماعي تتة لمؤسس تتات التموي تتل األص تتغر المدروس تتة باس تتتأدام
نموصجي سلول تاليل مغلف البيانات؛
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تقييم الكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر باستخدام تحليل مغلف البيانات
-دراسة عينة من مؤسسات التمويل األصغر النشطة في بنغالديش-

 هنتتاك إمكانيتتة لتاستتي مستتتويات كفتتاءة مؤسستتات التمويتتل األصتتغر الماليتتة واالجتماعيتتة باالعتمتتاد علتتى

المقارنات المرجعية.

أهداف الدراسة:

تتجلى األهداف الرئيسية لهصه الدراسة في:
 إبراز همية الدور المزدوج الصي تقوم به مؤسسات التمويل األصغر؛

 الباتث فتي هميتة المواءمتة بتي الكفتاءة الماليتتة واالجتماعيتة لمؤسستات التمويتل األصتغر باستتأدام ستتلول
تاليل مغلف البيانات ()DEA؛

 الباث في إمكانية تاقي مؤسسات التمويل األصغر لالستدامي المالية واالجتماعيتة مت أتالل الرفتع مت
كفاءتها المالية واالجتماعية.

منهج الدراسة:

تنوعت المنتاهج المستتأدمة فتي الد ارستة إلررائهتا نظريتا وتطبيقيتا ،ايتث تتم االعتمتاد علتى المتنهج الوصتفي

في الجانل النظري المتعل باألدبيات النظرية للكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر ،واالعتماد
علتى المتتنهج الكمتي التاليلتتي فتي الجانتتل التطبيقتتي لتقتدير وتقيتتيم الكفتاءة الماليتتة واالجتماعيتة لمؤسستتات التمويتتل
األصغر النشطة في بنغالديش باستأدام سلول تاليل مغلف البيانات (.)DEA

الدراسات السابقة:

الدراسة األولى:

 Mohd Abdur Rahman, Ahmad Rizal Mazlan, (2014), Determinants of Operational
Efficiency of Microfinance Institutions in Bangladesh.

تهدف هصه الدراسة الباث في داء االكتفاء الصاتي التشغيلي ومادداته لمؤسسات التمويل األصغر ومقارنة

موا عها في بنغالديش ،لصلك استأدمت الدراسة البيانات الكمية الرانويتة مت مو تع ستو  MIXالتصي تاتتوي علتى
معلومتتات م ت البيانتتات الماليتتة م ت مؤسستتات التمويتتل األصتتغر العاملتتة فتتي بتتنغالديش ناتتو تاقي ت

هتتدافها ،كمتتا

استأدمت الدراسة تقنيات وصفية لتاليل النسل المالية واإلاصائية وكصلك تقنية اال تصاد القياسي على مؤشرات

األداء العديتتدة التتتي اتتددتها ستتيجال لقيتتاس داء مؤسستتات التمويتتل األصتتغر ،واالعتمتتاد علتتى ستتلول االناتتدار
المتعدد المستأدم لقياس ماددات االكتفاء الصاتي التشغيلي.
توصتتلت هتتصه الد ارستتة إلتتى

نتتاتج االناتتدار المتعتتدد ظهتترت

معظتتم مؤسستتات التمويتتل األصتتغر تعمتتل

باالكتفاء الصاتي لتشغيل عملياتها في هصه المنطقة.

الدراسة الثانية:

 Asif Khan, Rachita Gulati, (2021), Efficiency of microfinance institutions of South Asia: a
bootstrap DEA approach.

تهدف هصه الدراسة إلى تقييم األهداف المزدوجة لمؤسسات التمويل األصغر العاملة فتي بلتدا جنتول استيا
األربعتتة المأتتتارة ب ي بتتنغالديش والهنتتد ونيبتتال وباكستتتا
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أ تالل الستتنة الماليتتة  5101إلتتى  ،5102ع ت طري ت
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إ ازلتتة القتتيم المتطرفتتة مت مجموعتتة البيانتتات ،واستتتأدام ستتلول تاليتتل مغلتتف البيانتتات ب DEAمت أتتالل تصتتميم
نموصجي منفصلي لقياس تقديرات الكفاءة المالية واالجتماعية المصااة بالتايز.
توصتتلت هتتصه الد ارستتة إلتتى

مؤسستتات التمويتتل األصتتغر فتتي جنتتول استتيا ظلتتت كرتتر كفتتاءة م ت الناايتتة

المالية م النااية االجتماعية أالل فترة الدراسة ،عالوة على صلك فإ مؤسسات التمويل األصغر الهندية تتفو

في األداء مت ايتث كتل مت الجوانتل تليهتا مؤسستات التمويتل األصتغر النيباليتة والبنغالدشتية علتى التتوالي ،ومتع

صلك فإ مؤسسات التمويل األصغر الباكستانية هي األ ل داء م ايث التواصل االجتماعي واالستدامة المالية.
موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

استفادت الدراسة الاالية م الدراسات السابقة م ايث المراجع والمنهجية والدراسة القياسية ،لك ما يميز

الدراسة الاالية ع سابقاتها ما يلي:

اأتتالف الد ارستة الااليتة عت د ارستة ب )Mohd Abdur Rahman, Ahmad Rizal Mazlanيمكت فتي

الد ارستة الااليتتة تركتز علتتى تقيتتيم الكفتاءة الماليتتة واالجتماعيتتة لمؤسستات التمويتتل األصتتغر النشتطة فتتي بتتنغالديش
أالل الفترة  ،5102-5102ما الدراسة السابقة فقد ركزت علتى معرفتة داء االكتفتاء التصاتي التشتغيلي ومادداتته

لمؤسستات التمويتتل األصتتغر فتتي بتنغالديش ،كتتصلك استتتأدام الد ارستتة الااليتتة ألستلول تاليتتل مغلتتف البيانتتات بغيتتة
تقييم الكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر في بنغالديش ،في اي

الدراسة السابقة اعتمدت

على سلول االنادار المتعدد لقياس ماددات االكتفاء الصاتي التشغيلي لمؤسسات التمويل األصغر.

متا عت االأتتالف بتي الد ارستة الااليتة ود ارستة ب Asif Khan, Rachita Gulatiفيتضتح مت أتالل تركيتز

الد ارستتة الااليتتة علتتى تقيتتيم الكفتتاءة الماليتتة واالجتماعيتتة لمؤسستتات التمويتتل األصتتغر فتتي بتتنغالديش ،بينمتتا ركتتزت
الد ارستتة الستتابقة علتتى إضتتافة دول أتترى تمرلتتت فتتي والهنتتد ونيبتتال وباكستتتا  ،عتتالوة علتتى تركيتتز الد ارستتة الااليتتة
علتتى تقيتتيم الكفتتاءة الماليتتة واالجتماعيتتة لمؤسستتات التمويتتل األصتتغر فتتي بتتنغالديش للفت ترة  ،5102-5102متتا
الدراسة السابقة فقد امت بتقييم مؤسسات التمويل األصغر أالل الفترة .5102-5101

.2

األدبيات النظرية للكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر

نظ ار لألهمية القصوى التي تاظى بها مؤسسات التمويل األصغر ومنافعها اال تصادية واالجتماعية ،ال بد

م النظر في كفاءتها ومدى درتها على توليد فضل و اس المنتجات انطال ا مما هو متاح لها م إمكانيات.

 2.2تعريف كفاءة مؤسسات التمويل األصغر:

بل التطر إلى تعريف الكفاءة المالية واالجتماعيتة لمؤسستات التمويتل األصتغر البتد مت التطتر لتعريتف

كفاءة هصه المؤسسات بشكل عام ،والتي كانت موضوعا للعديد م التعاريف منها:

"تشير كفاءة مؤسسات التمويتل األصتغر إلتى تدرتها علتى تاويتل المتدأالت إلتى مأرجتات إمتا عت طريت

تعظيم المأرجات و تقليل المدأالت بمأرجات معينة"(Mohammad Nourani, 2020, p. 02).

تعتترف يضتتا ب تت " :يتتاس متتدى جتتودة تأصتتين المتتدأالت إلنتتتاج المأرجتتات المرلتتى ،لضتتما االستتتدامة

المالية وتاقي األهداف االجتماعية التي نش ت المؤسسة م
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جلها"(Hafezali Iqbal Hussain, 2020, p. 02).

تقييم الكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر باستخدام تحليل مغلف البيانات
-دراسة عينة من مؤسسات التمويل األصغر النشطة في بنغالديش-

مت أتتالل التعتتاريف المقدمتتة لكفتتاءة مؤسستتات التمويتتل األصتتغر التتتي تباتتث فتتي كيفيتتة تعظتتيم هتتصه األأي ترة

لمأرجاتها وتقليل المدأالت التي تستأدمها في نشاطها ،يمك لنا تعريف كفاءة مؤسسات التمويل األصغر على
نها:

" درة مؤسسات التمويل األصغر على توليد عائد كافي تستطيع م أالله سداد تكلفة الفرصة البديلة ،ياس

جتتودة المتتدأالت وكيفيتتة تعظتتيم المأرجتتات ،م ت

جتتل ضتتما االستتتدامة الماليتتة واالجتماعيتتة وتاقي ت األهتتداف

المسطرة".

 2.2أنواع كفاءة مؤسسات التمويل األصغر:
متتع

الكفتتاءة الماليتتة واالجتماعيتتة تعتتدا الوجهتتا األساستتيا لكفتتاءة مؤسستتات التمويتتل األصتتغر ،هنتتاك

العديد م األنماط األأرى لهصه الكفاءة ،يمك إيجازها فيما يلي:

 2.2.2الكفاءة المالية :تعرف علتى نهتا " تدرة مؤسستات التمويتل األصتغر علتى تاقيت إيترادات مت مبلت معتي
م األصول وتاقي

ربح م مصدر دأل معي "(Omete Francis Ikapel, 2019, p. 627).

الغرو األساسي م ضتما الكفتاءة الماليتة لمؤسستات التمويتل األصتغر تاقيت الربايتة مت

جتل ضتما

االستدامة المالية ،االستمرار فتي النشتاط وتاقيت األهتداف المستطرة ،باإلضتافة إلتى عتدم االعتمتاد بشتكل ساستي
على اإلعانات الممنواة م المصادر الأارجية؛

 2.2.2الكفاءة االجتماعية :تعرف على نها "عمل مؤسسات التمويل األصتغر علتى تاقيت التتواز بتي المتوارد
لغرو توليد وتاقي
يمك

يمة للمؤسسة بايث يمك

تشمل هصه الموارد اقو الملكية والتمويل الأتارجي ،والقيمتة

تكو مقدار القروو و عدد العمالء و االستدامة المالية"(Leire San-Jose, 2018, p. 03).

كمتتا تتتم تعريفهتتا علتتى نهتتا "اإلنتتتاج االجتمتتاعي -التتصي يمرلتته عتتدد العمتتالء فتتي االتتة الفقتتر وعتتدد النستتاء

المقترضات(Velid Efendic, 2017, p. 86)"-

تكتتو مؤسستتة التمويتتل األصتتغر فعالتتة اجتماعيتتا عنتتدما تكتتو

تتادرة علتتى توليتتد الن تواتج االجتماعيتتة بشتتكل

مت ازيتتد ببمعنتتى نهتتا تولتتد عتتدد كبيتتر م ت العمتتالء الفق تراء التتصي تأتتدمهم مؤسستتة و متتا يعتترف بعم ت النطتتا

و

االنتش تتار وترف تتع مت ت عت تدد العمت تيالت ف تتي المؤسس تتة مت ت أ تتالل التوعي تتة  ،دو اس تتتهالك المزي تتد مت ت الم تتدأالت
باألصول المالية وتكاليف التشغيل وعدد الموظفي .

إلى

لك مع تركيز هصه الدراسة على الكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر ،البتد مت اإلشتارة
هناك عدة نوع أرى لكفاءة مؤسسات التمويل األصغر همها(Giovanna, 2013, p. 02) :

 2.2.2الكفاءة التقنية :تعني "تعظيم مؤسسات التمويل األصغر لمأرجاتها م مجموعة معينة م المدأالت"؛
 2.2.2الكفاءة التخصيصية :هتي "استتأدام مؤسستات التمويتل األصتغر للمتدأالت بنستل مراليتة  nبتالنظر إلتى
سعارها النسبية"؛

 2.2.2الكفــاءة الفنيــة :تشتتير إلتتى "الم تزيج األمرتتل لو تتت المتتوظفي واألصتتول واإلعانتتات إلنتتتاج كبتتر عتتدد م ت
القتتروو وتاقيت االكتفتتاء التتصاتي المتتالي والتواصتتل متتع الفقتراء ،عتتادة متتا يتتتم التعبيتتر عت الكفتتاءة الفنيتتة بالكفتتاءة

المالية"؛
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 2.2.2كفاءة التكلفة :تعني "الاد األدنتى مت التكلفتة التتي تتكبتدها المؤسستة إلنتتاج مستتوى معتي مت اإلنتتاج،
ما يساعد اإلدارة على االسترمار في األنشطة اإلنتاجية ب ل تكلفة ممكنة".
فتتي إطتتار الباتتث فتتي ميتتدا الكفتتاءة الماليتتة واالجتماعيتتة لمؤسستتات التمويتتل األصتتغر و تتدرتها علتتى تاقي ت

األهتتداف الماليتتة واالجتماعيتتة بتاقيت االنتشتتار التتتي نشت ت مت اجلهتتا ،تبتترز هميتتة المفاضتتلة بتتي االستتتدامة
المالية واالجتماعية اللصا يبر از م أالل نهجا

ساسي هما(Maxime Lebovics, 2014, pp. 07-08) :

 نهج "األنظمة المالية" :مفاده عدم وجود مقايضة بي االستدامة وعدد العمالء الفقراء الصي يتتم أتدمتهم ،إص
يمكت تقتديم الأتدمات لمجموعتة كبتر مت العمتالء ماتدودي التدأل بمجترد
مس تتتدامة مالي تتا ،ي

تصتبح مؤسستة التمويتل األصتغر

االس تتتدامة المالي تتة واالجتماعي تتة ه تتي عناص تتر مكمل تتة وليس تتت ب تتدائل م تتا يس تتمح بزي تتادة

االنتشتتار م ت أتتالل جتتصل م توال إضتتافية م ت المستتترمر الأتتان وضتتما تتتوفير الأتتدمات الماليتتة علتتى المتتدى

الطويتتل للفق تراء ،بالمرتتل فتتإ زيتتادة المنافستتة وتاستتي التنظتتيم والتكنولوجيتتات الجديتتدة يمك ت

تاس ت الكفتتاءة

طويلتتة األجتتل لمؤسستتات التموي تتل األصتتغر ،متتا يستتاعد عل تتى توليتتد م توارد إضتتافية لزي تتادة وصتتول الفق تراء إل تتى

الأدمات المالية؛

 نهــج "رق ـراف الفقــر" :ينصتتل تركيتتز هتتصا التتنهج علتتى هيمنتتة رفاهيتتة العمتتالء بتتدال مت استتتدامة المؤسستتات،
فتالفقراء ال يستتتطيعو دفتتع ستتعار الفائتتدة المرتفعتتة لمؤسستتات التمويتتل األصتتغر ،كمتتا
الريفيتتة النائيتتة والفقي ترة م ت

تكلفتتة أدمتتة المنتتاط

بتتل هتتصه المؤسستتات هتتي األكرتتر مقارنتتة متتع العمتتالء فتتي المنتتاط الاض ترية والتتصي

يعانو م فقر هامشي ،األمر الصي ينتج عنه تعتارو االستتدامتي الماليتة واالجتماعيتة ،لتصلك تد يتتم الضتغط
علتتى مؤسستتات التمويتتل األصتتغر لزيتتادة اجتتم القتتروو التتتي تقتتدمها كوستتيلة لزيتتادة اله توامش الماليتتة ،ي
تتارك ناو السو وتبد في أدمة عمالء ل فق ار وهصه العملية تعرف باسم "اناراف المهمة".

.2

الجانب التطبيقي من الدراسة :قياس الكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويـل األصـغر لعينـة مـن

مؤسسات التمويل األصغر في بنغالديش باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات خالل الفترة 2029-2022

 2.2التعريف بأسلوب تحليل مغلف البيانات (:)DEA

تقتتوم هتتصه الد ارستتة علتتى تاديتتد الكفتتاءة الماليتتة واالجتماعيتتة لمؤسستتات التمويتتل األصتتغر باستتتأدام ستتلول
تاليتتل مغلتتف البيانتتات التتصي يعتبتتر كرتتر الطتتر استتتأداما ومورو يتتة لقيتتاس الكفتتاءة ،فهتتو" :طريقتتة برمجتتة أطيتتة

غيتتر بارامتريتتة تاستتل كميتتة المأرجتتات المنتجتتة بتتالنظر إلتتى مستتتويات معينتتة م ت المتتدأالت ،وتستتمح بتتإجراء
مقارنات متعددة بي مجموعة م الوادات المتجانسة"؛

تتت تراوح درج تتة الكف تتاءة ف تتي س تتلول  DEAب تتي الص تتفر والواا تتد ،تش تتير الدرج تتة األعل تتى ب 82إل تتى الكف تتاءة

الكاملتتة ،بينمتتا تهظهتتر التتدرجات األ تتل م ت الوااتتد كفتتاءة مؤسستتة التمويتتل األصتتغر جزئيتتا إلتتى غايتتة الوصتتول إلتتى
الصفر التصي يتدل علتى عتدم الكفتاءة الكاملتة متا يقتود إلتى اإل ازاتة النستبية بعيتدا عت الاتدود ،ولإلشتارة فتا نتتائج
الكفاءة يتم الاصول عليها باستأدام برنامج XL-DEA؛ ببتال ،0212 ،صفاة 09
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-دراسة عينة من مؤسسات التمويل األصغر النشطة في بنغالديش-

النماصج المستأدمة في سلول تاليل مغلف البيانات متعددة ،إال

همها نموصج ا تصتاديات غلتة الاجتم

الرابتتتة ب CCRونم تتوصج ا تصتتاديات غل تتة الاجتتم المتغيت ترة ب ، BCCايتتث يق تتوم النمتتوصج األول عل تتى جملتتة مت ت

االفتراضات همها عمل المؤسسات المدروسة في ظل الاجم األمرل لصلك فغلتة الاجتم رابتتة (ِ )CRSي التستاوي

فتتي نستتبة التغيتتر فتتي المتتدأالت والمأرجتتات ،باإلضتتافة إلتتى الاصتتول علتتى نفتتس النتتتائج عنتتد استتتأدام التوجهتتا

المدألي والمأرجي ،في اتي

النمتوصج الرتاني يقتوم علتى

العمليتات التشتغيلية للمؤسستات متغيترة ،متا يتؤدي

لتغير غلة الاجم ( )VRSوعدم الاصول على نفس النتائج عند استأدام التوجها المدألي والمأرجي؛ ب سمي،

 ،0210الصفاات 02-32

لإلشتتارة التوجهتتا المتتدألي والمأرجتتي همتتا متتدأال للنظتتر فتتي الكفتتاءة باستتتأدام ستتلول تاليتتل مغلتتف

البيانتتات ،ايتتث يشتتير التوجتته المأرجتتي إلتتى إنتتتاج كميتتة كبتتر م ت المأرجتتات بتعظتتيم المأرجتتات بتتنفس عتتدد
المتتدأالت بربتتات المتتدأالت  ،بينمتتا يشتتير التوجتته المتتدألي إلتتى استتتأدام مستتتويات تتل م ت المتتدأالت بتدنيتتة
المدأالت في ظل ربات كمية المأرجات؛ )(Gaspar, 2021, p. 04

م تتا بأص تتون البيان تتات المس تتتأدمة ف تتي الد ارس تتة فق تتد ت تتم الاص تتول عليه تتا مت ت

اع تتدة البيان تتات العالمي تتة

لمؤسستتات التمويتتل األصتتغر  MIX Marketالتتصي تاتتتوي علتتى فضتتل البيانتتات المتااتتة للجمهتتور عبتتر التتدول

للمؤشرات االجتماعية والمالية الأاصة بمؤسسات التمويل األصغر؛ )(market Mix data, 2015-2019

كما نعتزم القيام بالدراسة التطبيقية باالعتماد على مقاربة الوساطة التي تم اأتيارها أل مؤسستات التمويتل

األصتتغر تعمتتل كوستتيط متتالي واجتمتتاعي يمك ت المستتترمري م ت الطبقتتة الماتتدودة م ت الاصتتول علتتى الأتتدمات
الماليتتة وغيتتر الماليتتة ،فتتي اتتي

التمويل األصغر ما يلي:

هتتم متتدأالت ومأرجتتات المستتتأدمة فتتي الد ارستتة لتقيتتيم الكفتتاءة لمؤسستتات

مدخالت الدراسة :تم االعتماد على المتغيرات التالية كمدأالت للكفاءة المالية واالجتماعية معا:

 الموجودات ( :)Aتمرل المبل اإلجمالي لألموال التي تسيطر عليها مؤسسات التمويل األصغر؛
 نفقات التشغيل ( :)OEتمرل جميع المصاريف المتعلقة بالقرو؛

 عــدد مــوظفي القــروف ( :)LOتمرتتل ع تدد مستتئولي القتتروو إلتتى جميتتع المتتوظفي المشتتاركي فتتي اإلدارة
المباشرة لمافظة القروو.

مخرجات الدراسة :تم االعتماد بأصون الكفاءة المالية على المأرجات التالية:

 رجمــالي محفظــة القــروف ( :)FE-GLيمرتتل الرصتتيد الرئيستتي لجميتتع تتروو مؤسستتات التمويتتل األصتتغر
بما في صلك الرصيد الجاري ،الرصيد المت أر والقروو المعاد هيكلتها باسترناء القروو المشطوبة؛

 اإليـــرادات الماليـــة ( :)FE-FRتشتتير إلتتى جميتتع اإلي ترادات الناتجتتة ع ت تقتتديم أتتدمات القتتروو للعمتتالء،
باإلضافة إلى الدأل م االسترمارات والعمليات األأرى.
ما بش

الكفاءة االجتماعية فقد تم اأتيار المأرجات التالية:

 عـــدد المقترضـــات النشـــطات ( :)SE-Wمتغيتتر يعكتتس اإل صتتاء االجتمتتاعي التتصي يواجهنتته فتتي المنتتاط
الريفية م

سره ومجتمعاته المالية والقطاع المالي الرسمي؛
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 عـــدد المقترضـــين النشـــطين ( :)SE-ABيمرتتل عتتدد األف تراد التتصي لتتديهم االيتتا رصتتيد تترو مستتتا متتع
مؤسسات التمويل األصغر و مسئولو بشكل ساسي ع سداد ي جزء م إجمالي مافظة القروو.

 2.2نتائج تقدير النموذج:

 1.2.2قياس وتقييم الكفاءة المالية واالجتماعية لعينة من مؤسسات التمويل األصغر النشطة في بنغالديش:

تت تتم االعتمت تتاد علت تتى عينت تتة مكونت تتة م ت ت ست تتت مؤسست تتات التمويت تتل األصت تتغر النشت تتطة فت تتي بت تتنغالديش هت تتي:

 ،NRDS ،Jagorani Chakra ،Grameen Bank ،Coast Trust ،BASTOBو،Foundation Shakti

بغرو ياس وتقييم كفاءتها المالية واالجتماعية باستأدام نموصجي ا تصاديات الاجم الرابتة وا تصاديات الاجتم

المتغيرة.
.

قياس وتقييم الكفاءة المالية واالجتماعيـة لعينـة مـن مؤسسـات التمويـل األصـغر النشـطة فـي بـنغالديش

باستخدام نموذج :CCR-O

نت تتائج ي تتاس الكف تتاءة المالي تتة واالجتماعي تتة لمؤسس تتات التموي تتل األص تتغر الم تتصكورة س تتابقا باس تتتأدام نم تتوصج
ا تصاديات غلة الاجم الرابتة  CCRواأتيار التوجه المأرجي موضاة في الجدول الموالي:

الجدول رقم ( :)11نتائج قياس الكفاءة المالية واالجتماعية لعينة من مؤسسات التمويل األصغر
النشطة في بنغالديش باستخدام نموذج CCR-O

المؤسسات

السنوات

نوع الكفاءة
الكفاءة المالية

BASTOB

2022

2022

2022

2022

2029

0.111 0.111 0.111 0.111 1.7.0

الكفاءة االجتماعية 0.111 0.111 1.250 0.111 1..10

Coast Trust

Grameen Bank

Jagorani Chakra

الكفاءة المالية

الكفاءة االجتماعية 0.111 0.111 0.111 1.2.0 0.111
الكفاءة المالية

1.770 1.70. 0.111 0.111 0.111

الكفاءة االجتماعية 1..5. 1..10 0.111 1.275 0.111
الكفاءة المالية

0.111 0.111 1.220 0.111 0.111

الكفاءة االجتماعية 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111
الكفاءة المالية

NRDS

0.111 0.111 0.111 1.2.. 1.2.0

0.111 0.111 0.111 0.111 0.111

الكفاءة االجتماعية 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111

Shakti Foundation

الكفاءة المالية

0.111 0.111 0.111 0.111 0.111

الكفاءة االجتماعية 0.111 0.111 1.222 1.2.. 0.111

المصدر :م إعداد البااري باالعتماد على XL-DEA

باالطالع على النتائج الموضاة في الجدول عاله يتبي

مؤسسات التمويتل األصتغر المدروستة تمكنتت

م تاقي الكفاءة المالية واالجتماعية الكاملة ألغلل سنوات الد ارستة باستتأدام نمتوصج ا تصتاديات الاجتم الرابتتة

واأتي ت تتار التوج ت تته المأرج ت تتي ،أاص ت تتة مؤسس ت تتة  NRDSالت ت تتي اس ت تتتطاعت الاف ت تتاظ عل ت تتى درج ت تتة الكف ت تتاءة المالي ت تتة
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-دراسة عينة من مؤسسات التمويل األصغر النشطة في بنغالديش-

واالجتماعية الكاملة لكتل ستنوات الد ارستة نتيجتة البترامج الفعالتة التتي تقتوم بهتا هتصه المؤسستة ضتم استتراتيجياتها

الستتنوية ،كأتتدمات االئتمتتا واالدأتتار بتتدو ضتتمانات للفقتراء أاصتتة النستتاء ،إدمتتاج نستتاء القتترى ضتتم المجتمتتع
المالتتي ،فضتتال ع ت ا ت تراح العديتتد م ت المشتتاريع المتتدرة للتتدأل المنتتتظم للطبقتتات صوي التتدأل الماتتدود كمشتتاريع

الز ارعتتة ،تربيتتة التتدواج  ،األعمتتال الصتتغيرة وصتتناعة الاتترف اليدويتتة ،األمتتر التتصي انعكتتس إيجابتتا علتتى تتدرتهم
الشرائية ،ورفع م عمالء هصه المؤسسة و درتها على إدارة المأاطر التي د تعترضها؛

م تتا بالنس تتبة لمؤسس تتتي  Jagorani Chakraو foundation Shaktiفل تتم تاقق تتا الكف تتاءة المالي تتة واالجتماعي تتة

الكاملتتة طت توال فت ترة الد ارس تتة لعتتدم تاقيت ت  Chakra Jagoraniالكف تتاءة الماليتتة الكامل تتة ستتنة  5107ببل تتو مس تتتواها
 ،%99.4ولعتتل هتتصا االنأفتتاو الطفيتتف ستتببه ستتعي المؤسستتة لتاقي ت االنتشتتار علتتى استتال تاقي ت األهتتداف
المالية ،يظهر هصا م أالل عملها على الوصول إلى الفئتات الهشتة وأدمتة المترة وتاستي ستبل المعيشتة داأتل

المجتمع ،ما بأصون مؤسسة  Shakti Foundationفهي لتم تاقت االنتشتار المطلتول ستنتي  510.و5107
نظ ار لتاقيقها مستوى كفاءة اجتماعية تل مت الوااتد بلت  %96.8و %99.5للستنتي علتى التتوالي ،لعتل ستبل

هصه النتيجة يعود إلى الشروط التي تضعها هصه المؤسسة عند الرغبة في الاصتول علتى أتدماتها كتالتمتع بستجل

ا تراضي جيد ،استأدام مبل القرو فتي نشتطة متدرة للتدأل وستداد األ ستاط بشتكل ستبوعي وهتصا تد ال يتناستل
مع الفئات الهشة م المجتمع؛

ما بالنسبة لمؤسسات التمويل األصغر المتبقية فقد واجهت عدة ع ار يل االت دو تاقيقها للكفاءة الماليتة

واالجتماعية الكاملة لعدة سنوات ،فمرال مؤسسة  BASTOBلم تتتمك مت تاقيت التدرجات المرلتى للكفتاءة الماليتة

واالجتماعيتة ستتنة  ،5102إص بلت مستتتوى كفاءتهتتا الماليتتة  %78.3وبلغتتت الكفتتاءة االجتماعيتتة مستتتوى %80.1

ستنة  5102و %92.1ستتنة  5107نظت ار لتلقتي هتتصه المؤسستتات التدعم المتتالي والفنتتي مت الأتتارج ،متتا اتتال دو

تاقيت الربايتتة المرجتتوة والوصتتول إلتتى الفئتتات المطلوبتتة؛ هتتصا و تتد واجهتتت مؤسستتة  Coast Trustع ار يتتل عديتتدة

ستنتي  510.و 5107االتتت دو تاقيقهتا الكفتتاءة الماليتة الكاملتتة ،إص تدرت ب ت %96.3و %98.8علتى التتوالي
مع تاقيقها لكفاءة االجتماعية ل م الوااد بلغت  %96.3سنة  ،5107لعل مرد صلك تامل المؤسسة لنفقتات
تشتتغيل كبتترى انعكستتت ستتلبا علتتى النتتتائج الماليتتة واالجتماعيتتة؛ وع ت بنتتك غ ترامي التتصي يعتبتتر المؤسستتة الماليتتة
األولتتى التتتي لتتم توف ت فتتي تاقي ت درجتتات كفتتاءة مرلتتى كمتتا هتتو موضتتح فتتي الجتتدول ،فستتبل تاقيقتته لقتتيم اركتتدة

للكفتتاءتي

تتد يعتتود إلتتى اعتمتتاده فتتي ستتبيل تاقي ت االستتتدامة علتتى المتتدى الطويتتل توستتيع نطتتا القتتروو التتتي

يمناهتتا ،متتا اتتال دو استتترداد متتا يقتتارل  %10منهتتا ،و دى إلتتى ارتفتتاع المأتتاطر التتتي يواجههتتا البنتتك والعتتزوف
ع تاقي األهداف المرجوة؛

تبرز نسل الكفاءتي المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر في بنغالديش،

مؤسسات التمويتل

األصتتغر اصتتلت علتتى درجتتات تتل فتتي التواصتتل االجتمتتاعي ودرجتتات علتتى فتتي الربايتتة ،ي المفاضتتلة الجزئيتتة
بي تاقيت األهتداف االجتماعيتة والماليتة ،ويمكت توضتيح داء المؤسستات موضتوع الد ارستة مت أتالل العناصتر

التالية:
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2112-2112  مؤسسات التمويل األصغر المرجعية للمؤسسات غير الكفؤة خالل الفترة
إ اأتي تتار المؤسس تتات المرجعي تتة مبن تتي عل تتى تاقيت ت الكف تتاءة الكامل تتة لمؤسس تتات تتس تتم غالب تتا بم تتدأالت

 تمكنها م تقديم هتداف مالئمتة لتلتك المؤسستات التتي ليستت صات كفتاءة،ومأرجات لها ت ريرات متمارلة نوعا ما

.تامة

:الجدول الموالي يبرز مؤسسات التمويل األصغر التي لم تاق كفاءة مالية تامة

2112-2112  الوحدات المرجعية لمؤسسات التمويل األصغر غير الكفؤة ماليا خالل الفترة:)12( الجدول رقم

السنوات

2029

2022

2022

2022

2022

BASTOB

BASTOB

BASTOB

BASTOB

Coast Trust

Coast Trust

Coast Trust

NRDS+ Shakti
foundation

NRDS+ Shakti
foundation
NRDS+ Shakti
foundation

NRDS+ Shakti
foundation
Jagorani
Chakra
NRDS
Shakti
foundation

NRDS+ Shakti
foundation
Jagorani
Chakra
NRDS
Shakti
foundation

Grameen Bank

Grameen Bank

Grameen Bank

NRDS+ Shakti
foundation
NRDS
Shakti
foundation

Jagorani
Chakra
NRDS
Shakti
foundation

المؤسسات

Jagorani Chakra
NRDS
Shakti foundation

BASTOB
Coast Trust
Grameen
Bank
Jagorani
Chakra
NRDS
Shakti
Foundation

XL-DEA  م إعداد البااري باالعتماد على:المصدر

 تعتبتتر المؤسستتتShakti foundation وNRDS بمالاظتتة معطيتتات الجتتدول يمك ت القتتول مؤسستتتي
.المرجعي في هذه الدراسة ل حقيقهم درجة الكف ءة الك ملة في كال النموذجين
 فالمؤسستتات المرجعيتتة لهتتا،متتا بالنستتبة للمؤسستتات التمويتتل األصتتغر التتتي لتتم تاقت كفتتاءة اجتماعيتتة تامتتة
:موضاة في الجدول الموالي

2112-2112  الوحدات المرجعية لمؤسسات التمويل األصغر غير الكفؤة اجتماعيا خالل الفترة:) 12( الجدول رقم
السنوات

2029

2022

2022

2022

2022

Jagorani
Chakra+
NRDS

Jagorani
Chakra+
NRDS

Jagorani
Chakra+
NRDS

BASTOB

Jagorani
Chakra+
NRDS

BASTOB

Coast Trust

Coast Trust

Coast
Trust

Coast Trust

Coast Trust

Jagorani
chakra+
NRDS
Jagorani
Chakra
NRDS

Jagorani
chakra+
NRDS
Jagorani
Chakra
NRDS

Grameen
Bank

Grameen
Bank

Jagorani
Chakra
NRDS

Jagorani
Chakra
NRDS

Shakti
Foundation

Shakti
Foundation

Shakti
Foundation

Shakti
Foundation

Grameen
Bank
Jagorani
Chakra
NRDS
Jagorani
chakra+
NRDS

Jagorani
chakra+
NRDS
Jagorani
chakra+
NRDS
Jagorani
Chakra
NRDS
Jagorani
chakra+
NRDS
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المؤسسات

تقييم الكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر باستخدام تحليل مغلف البيانات
-دراسة عينة من مؤسسات التمويل األصغر النشطة في بنغالديش-

مؤسس تتة التموي تتل األص تتغر  Jagorani chakraومؤسس تتة التموي تتل األص تتغر

يب تتي الج تتدول ع تتاله يب تتي

 NRDSتتمتعا بتمارل كبير في كميتة المتدأالت والمأرجتات الماليتة واالجتماعيتة ،فقتد اققتتا شترط مستاواة القتيم

الراكدة للصفر ،ما هلهما لتكونا مؤسستا مرجعيتا في ظل نموصج ربات ا تصاديات غلة الاجم.

جتل تاقيت الكفتتاءة الكاملتة ال بتتد

 رمكانيـة تحســين وضـعية مؤسســات التمويـل األصــغر غيــر الكفـؤة :مت

لمؤسسات التمويتل األصتغر فتي بتنغالديش اعتمتاد عتدة تاستينات علتى يمتة المتدأالت بتأفتيو المتدأالت

والمأرجتتات بزيتتادة المأرجتتات للستتنوات التتتي لتتم تاق ت فيهتتا النتتتائج المرغوبتتة ،هتتصا متتا ستتيتم التطتتر لتته فتتي
الجداول الموالية بللعلم

الوادة المستعملة هي مليو تاكا بنغالديشي :

بالنســبة لمؤسســة  :BASTOBيمك ت تلأتتين التاستتينات المطلوبتتة م ت

الموالي:

بتتل هتتصه المؤسستتة فتتي الجتتدول

الجدول رقم ( :)10التحسينات المطلوبة في المدخالت والمخرجات لمؤسسة BASTOB
المدخالت

المخرجات االجتماعية

المخرجات المالية

()OE

%

() A

%

()LO

%

(FE-
)FR

%

(FE-
)GL

%

(SE-
)AB

%

(SE-
)W

%

2022

01.21.

26.10

11

11

000

37.91

.02.02

30.52

11

11

11

11

00002

32.52

2022

11

11

055202.0

3.49

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
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يظه تتر الج تتدول

التاس تتينات الت تتي الب تتد عل تتى مؤسس تتة التموي تتل األص تتغر  BASTOBاعتماده تتا لتاس تتي

كفاءتها الماليتة واالجتماعيتة ،فمت المتو تع

تتاست الكفتاءتي إصا امتت بتأفتيو نفقتات التشتغيل ب ت%26.10

وتأفيو عدد موظفي القروو بت ،%37.91األمر الصي سيصاابه زيادة في اإليرادات المالية بنسبة %30.52
ما سيسمح بالوصول إلى الكفاءة المالية الكاملة ،وزيادة عدد المقترضات النشطات بت %32.52ما ينعكس إيجابا

علتتى الكفتتاءة االجتماعيتتة التتتي تصتتل إلتتى المستتتوى األمرتتل لهتتا ستتنة  ،5102متتا فتتي  5107فإنتته للوصتتول إلتتى

مستتتوى مرتتل م ت الكفتتاءة االجتماعيتتة ال بتتد م ت تأفتتيو الموجتتودات بت ت ،%3.49وتستتتطيع مؤسستتة BASTOB

تاقي ت صلتتك ع ت طري ت االاتكتتاك بتتالمايط االجتمتتاعي والوصتتول إلتتى المنتتاط النائيتتة للتعتترف علتتى ااتياجتتات

المقترضي فيها وتتوعيتهم أاصتة شترياة النستاء ،كستل عمتالء جتدد يمكت المؤسستة مت زيتادة إيراداتهتا الماليتة،
إضافة إلى يام المؤسسة باستغالل الموجودات لتوفير إيرادات مالية.

بالنسبة لمؤسسة  :Coast Trustيمكت تلأتين التاستينات المطلوبتة مت

الموالي:

06
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الجدول رقم ( :)12التحسينات المطلوبة في المدخالت والمخرجات لمؤسسة Coast Trust

المدخالت
()OE

المخرجات المالية

() A

%

()LO

17.45 002.050 2022

11

11

0.5

13.80 5.2.51. 38.17

10.09 071...0 2022

11

11

512

9.64

%

()FE-FR

%

00.7000 17.39

%

المخرجات االجتماعية

(FE-
)GL

%

(SE-
)AB

%

(SE-
)W

%

11

11

11

11

11

11

11

11

11

70221 11

3.92

المصدر :م إعداد البااري باالعتماد على XL-DEA

تبرز معطيات الجدول

مؤسسة  Coast Trustيتوجتل عليهتا للرفتع مت كفاءتهتا الماليتة وتاستي مواردهتا

بغية تنفيص الدور االجتماعي المايط بها ،تأفيو نفقات التشغيل بنسبة  ،%17.45تأفيو عدد موظفي بنسبة

 ،%38.17وزيادة اإليرادات المالية بت %13.80سنة  ،5102ما ع سنة  510.للوصول إلى المستوى األمرل
مت ت الكف تتاءتي يتع تتي عل تتى المؤسس تتة :تأف تتيو نفق تتات التش تتغيل ب ت ت ،%10.09تأف تتيو ع تتدد م تتوظفي الق تتروو
بت ،%17.39زيادة اإليرادات المالية بت %9.64وعدد المقترضات النشيطات بت.%3.92
بالنســبة لمؤسســة  :Grameen Bankيمك ت تلأتتين التاستتينات المطلوبتتة م ت

بتتل هتتصه المؤسستتة فتتي

الجدول الموالي:

الجدول رقم ( :)10التحسينات المطلوبة في المدخالت والمخرجات لمؤسسة Grameen Bank
المخرجات المالية

المدخالت

2022
2022
2029

()OE

%

00.1202

21.1

55

4

11

11

52222.2
.0

5.00

المخرجات االجتماعية
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%
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%

()FE-GL

%
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11

11

11

11
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0
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11
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1218.
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13

00022.10

22.05

11

05.22227

98.5

11

11

2.072.

1411.

11

11

11

02

0

005
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%

11

11
11
11
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00.120
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25.
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كي ياق بنك غرامي الكفاءة المالية واالجتماعية الكاملة ،يتوجتل عليته اعتمتاد سلستلة مت التاستينات و
التعتتديالت علتتى البنتتود الأاصتتة بتاقي ت الكفتتاءة ،فعلتتى ستتبيل المرتتال يتو تتف تاقيقتته للكفتتاءة الماليتتة الكاملتتة ستتنة

 0212عل تتى تأف تتيو نفق تتات التش تتغيل له تتصه الس تتنة ب ت ت ،%21.14ف تتي مقاب تتل الرف تتع مت ت مافظ تتة الق تتروو وع تتدد
المقترضتي النشتتطي بنستتبتي  %99.50و %1766.86تواليتتا؛ و تتد يكتتو الرفتع مت مافظتتة القتتروو عت طريت

زيادة االنتشار واستقطال عمالء كرر ،التأفيتف مت إجتراءات الاصتول علتى القتروو وتنويتع مافظتة القتروو

المقدمتتة ،متتا بأصتتون تاقيت البنتتك للكفتتاءة الماليتتة الكاملتتة لستتنتي  0212و 0210فيتطلتتل منتته التأفتتيو مت

اجتتم موجوداتتته التتتي ال يتتتم استتتغاللها داأتتل البنتتك والتتتي لتتيس لهتتا عائتتد مجتتزي بنستتبة  ،%98.40فهتتصا اإلج تراء
66

تقييم الكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر باستخدام تحليل مغلف البيانات
-دراسة عينة من مؤسسات التمويل األصغر النشطة في بنغالديش-

سيصتتاابه ارتفتتاع فتتي مأرجتتات الكفتتاءة الماليتتة بنستتبتي  %1218.13و %99.32لستتنة  ،0212متتا بأصتتون

ستتنة  0210ف تإ تاقي ت االستتتدامة الماليتتة يتطلتتل تأفتتيو المصتتاريف التشتتغيلية للبنتتك وتبنتتي ستتلول تشتتغيلي
فضل وأفو اجم موجوداته بنسبتي  %5.00للمدأل األول و %98.50للمدأل الراني.
بالنســبة لمؤسســة  :Jagorani Chakraيمكت تلأتتين التاستتينات المطلوبتتة مت

بتتل هتتصه المؤسستتة فتتي

الجدول الموالي:

الجدول رقم ( :)10التحسينات المطلوبة في المدخالت والمخرجات لمؤسسة Jagorani Chakra
المدخالت
()OE

%
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تبرز معطيات الجدول

تاقي مؤسستة التمويتل األصتغر  Jagorani Chakraللكفتاءة الماليتة الكاملتة ستنة

 ،5107يتطلل منها اعتماد سلول تشغيلي فضل ،بايث يتم تأفيو النفقات بنسبة  ،%29.73تأفيو عتدد

م تتوظفي الق تتروو له تتصه الس تتنة بنس تتبة  ،%44.19فتطبيت ت المؤسس تتة لمر تتل ه تتصه اإلجت تراءات باعتباره تتا الما تترك
األساستتي للمأرجتتات الماليتتة ،ستتوف يتتؤرر إيجابتتا علتتى الكفتتاءة الماليتتة لهتتا ويرفتتع م ت مافظتتة القتتروو بنستتبة
.%0.77

بالنسبة لمؤسسـة  :Shakti Foundationيمكت تلأتين التاستينات المطلوبتة مت

بتل هتصه المؤسستة فتي

الجدول الموالي:

الجدول رقم ( :)10التحسينات المطلوبة في المدخالت والمخرجات لمؤسسة Shakti Foundation
المخرجات االجتماعية

المدخالت
() A

%

()LO

%

()SE-AB

%

(SE-
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%
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11

11

11

11
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11

11

0.36

11

11

11

11

07050.

0.69

11

11

()OE

.70..52 2022

%
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واجهتتت مؤسستتة التمويتتل األصتتغر  Shakti Foundationضتتعف فتتي التواصتتل االجتمتتاعي ستتنتي 0212

و 0212األمتتر التتصي انعكتتس ستتلبا علتتى انتشتتارها وتاقي ت االستتتدامة االجتماعيتتة فتتي هتتاتي الستتنتي  ،ولمواجهتتة

ضعف الكفاءة االجتماعية ستنتي  0212و 0212يتوجتل عليهتا التأفتيو مت نفقتات التشتغيل بنستبة ،%22.20
تاستتي عتتدد المقترضتتي النشتتطي بت ت %3.45بالنستتبة لستتنة  ،0212متتا بأصتتون ستتنة  0212فتتتدارك الضتتعف
االجتماعي يتاق بتأفيو نفقات التشغيل وزيادة عدد المقترضي النشتطي بنستبتي  %0.36و %0.69للستنتي

 0212و 0212على التوالي.
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ل.

قياس وتقييم الكفاءة المالية واالجتماعيـة لعينـة مـن مؤسسـات التمويـل األصـغر النشـطة فـي بـنغالديش

باستخدام نموذج :BCC-O

نتائج ياس الكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر المعتمتدة فتي الد ارستة باستتأدام نمتوصج
ا تصاديات غلة الاجم المتغيرة  BCCواأتيار التوجه المأرجي في الصورة الموضاة في الجدول الموالي:

الجدول رقم ( :)12نتائج قياس الكفاءة المالية واالجتماعية لعينة من مؤسسات التمويل األصغر النشطة في
بنغالديش باستخدام نموذج :BCC-O

السنوات

المؤسسات

BASTOB

Coast Trust

Grameen Bank

Jagorani Chakra

NRDS

Shakti Foundation

نوع الكفاءة

2029 2022 2022 2022 2022

الكفاءة المالية

0.111 0.111 0.111 0.111 0.111

الكفاءة االجتماعية 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111
الكفاءة المالية

0.111 0.111 0.111 0.111 0.111

الكفاءة االجتماعية 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111
الكفاءة المالية

1.77. 1.770 0.111 0.111 0.111

الكفاءة االجتماعية 1.222 0.111
الكفاءة المالية

0.11

0.111 1.2.2

0.111 0.111 0.111 0.111 0.111

الكفاءة االجتماعية 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111
الكفاءة المالية

0.111 0.111 0.111 0.111 0.111

الكفاءة االجتماعية 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111
الكفاءة المالية

0.111 0.111 0.111 0.111 0.111

الكفاءة االجتماعية 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111
المصدر :م إعداد البااري باالعتماد على XL-DEA

تبتترز معطيتتات الجتتدول

مؤسستتات التمويتتل األصتتغر المدروستتة فتتي بتتنغالديش تتد اققتتت الكفتتاءة الماليتتة

واالجتماعيتتة الكاملتتة باستتتأدام نمتتوصج ا تصتتاديات غلتتة الاجتتم المتغي ترة واأتيتتار التوجتته المأرجتتي ،فتتي اتتي لتتم
تاق هصه النتائج باستأدام نموصج ا تصاديات الاجم الرابتة ،وهو مؤشر إيجابي يدل على تعظيم استفادة البنوك

مت متوارد المتتدأالت وتاقيت المؤسستتات صات الكفتتاءة الكاملتتة لشتترط مستتاواة القتتيم ال اركتتدة للصتتفر ،باستتترناء بنتتك
غ ت ترامي الت تتصي لت تتم يصت تتل إلت تتى الكفت تتاءة الماليت تتة الكاملت تتة ست تتنتي  0212و 0210ايت تتث ست تتجلت مست تتتوى %77.3
و ،%77.8كمتتا نتته لتتم ياق ت الكفتتاءة االجتماعيتتة الكاملتتة ستتنتي  0212و 0212ايتتث بل ت مستتتواهما %99.5
و ،%98.5وهتو نفتتس الشتتيء الماقت فتتي ظتتل نمتتوصج ا تصتاديات غلتتة الاجتتم الرابتتتة متتا يعنتتي
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البنتتك ال يقتتوم

تقييم الكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر باستخدام تحليل مغلف البيانات
-دراسة عينة من مؤسسات التمويل األصغر النشطة في بنغالديش-

باستغالل موارده بشكل مرل ،األمر الصي يتطلل منه إعادة التفكير في توزيع المدأالت للوصول إلى صى اد

ممك م المأرجات باستعمالها ،ويمك توضيح داء المؤسسات موضوع الدراسة م أالل العناصر التالية:
 مؤسسات التمويل األصغر المرجعية للمؤسسات غير الكفؤة خالل الفترة 2112-2112
يبرز الجدول الموالي مؤسسات التمويل األصغر التي لم تاق كفاءة مالية تامة:

الجدول رقم ( :)11الوحدات المرجعية لمؤسسات التمويل األصغر غير الكفؤة ماليا خالل الفترة -2112
2112

السنوات

المؤسسات

2022

2022

2022

2022

2029

BASTOB
BASTOB
BASTOB
BASTOB
BASTOB
BASTOB
Coast
Coast
Coast
Coast
Coast
Coast
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
NRDS+
NRDS+
Grameen
Grameen
Grameen
Grameen
Shakti
Shakti
Bank
Bank
Bank
Bank
Foundation Foundation
Jagorani
Jagorani
Jagorani
Jagorani
Jagorani
Jagorani
Chakra
Chakra
Chakra
Chakra
Chakra
Chakra
NRDS
NRDS
NRDS
NRDS
NRDS
NRDS
Shakti
Shakti
Shakti
Shakti
Shakti
Shakti
Foundation Foundation Foundation Foundation Foundation Foundation

يبي الجدول عاله

المصدر :م إعداد البااري باالعتماد على XL-DEA

مؤسستي  NRDSو Shakti Foundationتد تمكنتتا مت تاقيت الكفتاءة التامتة طيلتة

فترة الدراسة ما جعلهما مؤهلتا لتكونا المؤسستا المرجعيتتا للمؤسستات األأترى لتاقيت الكفتاءة الماليتة ،وكتصا
تاقي الكفاءة االجتماعية ،مرل ما يوضاه الجدول الموالي:

الجدول رقم ( :)11الوحدات المرجعية لمؤسسات التمويل األصغر غير الكفؤة اجتماعيا خالل الفترة
2112-2112

السنوات

المؤسسات

2022

2022

2022

2022

2029
BASTOB
Coast
Trust

BASTOB
BASTOB
BASTOB
BASTOB
BASTOB
Coast
Coast
Coast
Coast
Coast
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Shakti
Shakti
Grameen
Grameen
Grameen
Grameen
Foundation
Foundation
Bank
Bank
Bank
Bank
+ NRDS
+ NRDS
Jagorani
Jagorani
Jagorani
Jagorani
Jagorani
Jagorani
Chakra
Chakra
Chakra
Chakra
Chakra
Chakra
NRDS
NRDS
NRDS
NRDS
NRDS
NRDS
Shakti
Shakti
Shakti
Shakti
Shakti
Shakti
Foundation Foundation Foundation Foundation Foundation Foundation
المصدر :م إعداد البااري باالعتماد على XL-DEA
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هيبة مزعاش ،الحواس زواق

 رمكانية تحسين وضعية مؤسسات التمويل األصـغر غيـر الكفـؤة :فتي ظتل نمتوصج ا تصتاديات غلتة الاجتم
المتغيرة نجد

بنك غترامي هتو المؤسستة التمويتل األصتغر الوايتدة التتي تتطلتل جملتة مت التاستينات علتى

يمة المدأالت والمأرجات ،مرل ما يبينه الجدول الموالي:

الجدول رقم ( :)12التحسينات المطلوبة في المدخالت والمخرجات مؤسسة Grameen Bank

المدخالت

20
16
20
18
20
19

()OE

%

000.70

22.

002

07..71
.20

07.705
050

43

31.
68

34.
41

المخرجات المالية

() A

%

(
LO
)

%

()FE-FR

%

(
FE
G
)L

11

11

11

11

11

11

11

5.107.

98.

..

0.

05.157

853

11

2075

5.1022
57.0

94

99.
02

7

11

56
11

5.2

05.7.1
2071

10932
.14

11

المخرجات االجتماعية
%

(SE-
)AB

%

1

7050

0.

1

002

1
1
1
1

47

11

11

11

11

(SE-
)W

%

11

11

.250

3.

.10
11

33
11
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بمعاينة نتائج الجدول الساب يمك لنا القول ب

بنك غرامي

د واجته صتعوبات فتي الافتاظ علتى الكفتاءة

الماليتتة واالجتماعيتتة لتته لتترالث ستتنوات مت الد ارستتة ،ولتاقيت المأرجتتات الماليتتة المطلوبتتة والوصتتول إلتتى العمتتالء
يتوجتتل علتتى البنتتك تأفتتيو المتتدأالت بنفقتتات التشتتغيل بنستتبة  %22.43ستتنة  ،0212زيتتادة عتتدد المقترضتتي

النشطي بت %0.47بالنسبة لستنة  ،0212متا بالنستبة لستنتي  0212و 0210فتا األمتر يتطلتل إعتادة النظتر فتي
جتتل متتدأالت البنتتك بتأفيضتتها لزيتتادة اإلي ترادات الماليتتة بت ت %853وعتتدد المقترضتتات النشتتطات بت ت %3.33للستتنة
األولى ،والرفتع مت اإليترادات الماليتة ب ت %12030912ستنة  ،0210ولتاقيت النستل الستابقة تد يزيتد بنتك غترامي

مت

نشتتطته لتتدعم وتمكتتي المتترة ،زيتتادة انتشتتاره جغرافيتتا ،تأفيتتف م ت الشتتروط الالزمتتة للتعامتتل متتع البنتتك وتقتتديم

عروو تتالءم كرر مع الهدف االجتماعي الصي يسعى البنك إلى الوصول إليه ،ولفت الجمهور م صوي التدأل

المادود إلى طبيعة عمل البنك واألهداف االجتماعية التي يسعى إلى تاقيقها.
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 .2الخاتمة:

تقييم الكفاءة المالية واالجتماعية لمؤسسات التمويل األصغر باستخدام تحليل مغلف البيانات
-دراسة عينة من مؤسسات التمويل األصغر النشطة في بنغالديش-

فتتي أتتتام هتتصه الد ارستتة التتتي هتتدفت إلتتى تقيتتيم الكفتتاءة الماليتتة واالجتماعيتتة لعينتتة م ت مؤسستتات التمويتتل

األص تتغر النش تتطة ف تتي ب تتنغالديش باس تتتأدام س تتلول تالي تتل مغل تتف البيان تتات بغ تترو ض تتما ج تتودة الم تتدأالت،
المستتاعدة علتتى اتأتتاص ت ت اررات االستتترمار ،ضتتما الوص تتول المتتالي للفق تراء وتاقي ت االنتش تتار ،تتتم الوصتتول إل تتى

مجموعة م النتائج همها:

 تركيز غلل مؤسسات التمويتل األصتغر موضتوع الد ارستة علتى تاقيت الكفتاءة الماليتة بشتكل يفتو تركيزهتا
على تاقي الكفاءة االجتماعية ،فهتصه المؤسستات تفاضتل بتي هتدافها الماليتة واالجتماعيتة لضتما االستتدامة

المالية ،ما يدفعنا إلى فرو الفرضية األولى م الدراسة؛

 وجتتود تقتتارل فتتي نستتل الكفتتاءة الماليتتة واالجتماعيتتة الماققتتة لمؤسستتات التمويتتل األصتتغر موضتتوع الد ارستتة
باستتتأدام النمتتوصجي المدروستتي  ،إال

النستتل األعل تى تع تتود إلتتى نستتل الكفتتاءة الماليتتة واالجتماعيتتة الت تتي

تاققت في ظل نموصج ا تصاديات الاجم المتغيرة ،وبالتالي بول الفرضية الرانية م الدراسة؛

 تت ت رير الظ تتروف المايط تتة بمؤسس تتات التموي تتل األص تتغر عل تتى عمله تتا ،فتب تتاطؤ النش تتاط اال تص تتادي ،عج تتز
المقترضتتي ع ت الستتداد ،ضتتعف الرقافتتة الماليتتة وارتفتتاع تكتتاليف المتتدأالت يتتؤرر ستتلبا علتتى كفاءتهتتا الماليتتة

واالجتماعية؛

 يؤرر عم وصول مؤسسات التمويل األصغر إلى الفئات مادودة الدأل على كفاءتهتا االجتماعيتة فأدمتة

الطبقات المهمشة يامل المؤسسات تكاليف كبر ،ويزيد م المأاطر التي د تتاملها األمتر التصي يتؤرر ستلبا
على انتشارها؛

 تولي مؤسسات التمويل األصغر في بنغالديش همية كبيرة إل راو وتوعية النساء أاصة اللواتي يتواجد
في المناط الريفية لضما تمكينهم ماليا واجتماعيا؛

 تاتتتاج مؤسستتات التمويتتل األصتتغر إلتتى إدأتتال تاستتينات علتى متتدأالتها ،بتأفتتيو نفقتتات التشتتغيل ،إدارة

الموجودات ،وضبط موظفي القروو للوصتول إلتى تاقيت

صتى المأرجتات الماليتة واالجتماعيتة ،متا يتدفعنا

لقبول الفرضية الرالرة م الدراسة.

التوصيات:

انطال ا م النتائج المتوصل إليها تقدم الدراسة مجموعة م التوصيات صتد اإلستهام بشتكل و بتخأر فتي

الافاظ على المهمة األصلية لمؤسسات التمويل األصغر ،وتمنح اناراف مهامها ع متا هتو مأطتط لته وتجنبهتا
المفاضلة بي االستدامتي المالية واالجتماعية ،تشمل هصه التوصيات ما يلي:

 تعزيز م ار بتة الستلطات لمؤسستات التمويتل األصتغر ستواء مت ايتث إدارتهتا الماليتة و تدرتها علتى تاقيت
التواصل االجتماعي لضما عدم اناراف المهمة؛

 تتتدريل المتتوظفي فتتي مجتتال إدارة جتتودة مافظتتة القتتروو وتقتتديم أتتدمات ومنتجتتات ماليتتة متنوعتتة بشتتكل
مبتكر لتقليل تكاليف استغالل المدأالت وتعزيز كفاءة مؤسسات التمويل األصغر؛
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 الحواس زواق،هيبة مزعاش

 تصتتميم سياستتات واستتتراتجيات تمك ت مؤسستتات التمويتتل األصتتغر م ت مواجهتتة االنا تراف فتتي داء التتدور
 لك دو اإلضرار باستدامة هصه المؤسسات ماليا في المدى الطويل؛،االجتماعي

 إنشاء وكاالت عالمية مأتصة في تصنيف كفاءة مؤسسات التمويل األصغر لضما استم ار تيها والتعترف
المبكر على المأاطر التي د تواجهها أاصة في ظل زمة كورونا التي يعيشها العالم االيا؛

 يام مؤسسات التمويل األصغر باسترمار فتي البورصتات واألستوا الماليتة بغيتة تتوفير المتوارد الماليتة التتي
.تغنيها ع تلقى المساعدات والهبات

: المراجع.2

:المراجع باللغة العربية

2.2

، ياس وتحليل كفاءة أداء المصارف فـي العـراق باسـتخدام تحليـل مغلـف البيانـات، 510. ب، بتال امد
. دار النور للنشر والتوزيع،لمانيا
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