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الصغيرة،حصلت اشواق جمعة عبد هللا البالغة من العمر 32 عاما)الى اليسار( على قرض 
مرابحة بقيمة 2100 دوالر من مركز االمان في كركوك.واليوم هي وابن عمها احمد هوشيار 

اسماعيل)في الوسط( يديران محل اسواق غذائية ناجح في الطريق الرئيسي جنوب كركوك.
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التمويل االصغر االسالمي المرابحة:
تجربة العراق

كافة البيانات في هذا التقرير حديثة و كما في 1 تموز 2011 
برنامج تجارة للتنمية االقتصادية في المحافظات أصبح ممكناً بفضل دعم الشعب األمريكي من خالل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية. برنامج تجارة 

تنفذه مجموعة شركات لويس بيرجر.

إخالء مسؤولية 
آراء المؤلفين التي تم التعبير عنها في هذا المطبوع ال تمثل بالضرورة اراء الوكالة االمريكية للتنمية الدولية او الحكومة األمريكية. 



تجربة العراق مع التمويل االصغر االسالمي - المرابحة2

المحتويات

3 قائمة بالمختصرات 

4 الملخص التنفيذي 

5 التمويل االصغر االسالمي المرابحة ردم الفجوة في العراق 
6 1.1- البداية - االحتياجات البديلة وتحديات التمويل االصغر السائد  
9 1.2- احتياجات التمويل االسالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق 
10 1.3- انشاء التمويل االصغر االسالمي المرابحة في العراق-التغلب على العقبات في بيئة ما بعد النزاع  
14 1.4- رجال الدين والفتاوى- االشراك من اجل االندماج المالي 
18 قروض التمويل االصغر تعيد الحياة الى مدينة الفلوجة   

19 اتجاهات وتاثير التمويل االصغر االسالمي - المرابحة في العراق 
20 2.1- االمتداد الجغرافي وتاثير المرابحة- تحليل االتجاه  
22 2.2- جودة واداء محفظة المرابحة 
24 2.3.النمو واتجاهات االداء بين مقرضي خدمة المرابحة  
26 2.4- تنوع القطاعات الممولة باسلوب التمويل االصغر االسالمي المرابحة 
27 2.5- تحقيق االكتفاء التشغيلي من توجه المشاريع نحو قروض المرابحة-االبتكار والتوجهات المستقبلية 

31 التوجهات المستقبلية لنمو التمويل االصغر االسالمي - المرابحة في العراق وما بعدها 
32 3.1- فرص تحقيق الربح   
33 3.2- التحديات التي تواجه النمو 
34 3.3. توصيات الى الجهات المانحة والمعنيين بالتمويل االصغر 

36 معاني المفردات  



3 تجربة العراق مع التمويل االصغر االسالمي - المرابحة

قائمة بالمختصرات

منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية االسالمية   AAOIFI
بنك ابو ظبي االسالمي     ADIB

الوكالة االسترالية للتنمية الدولية   AusAid
البنك المركزي العراقي    CBI

دائرة التنمية الدولية في اللملكة المتحدة                DFID
اكتفاء ذاتي مالي    FSS

مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية       HSBC
الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة   ICF-SME

المهجرين في الداخل             IDP
الدينار العراقي              ID

الشرق االوسط وشمال افريقيا    MENA
مؤسسة تمويل اصغر    MFI

اكتفاء ذاتي تشغيلي    OSS
المحفظة عند الخطر    PAR

نظام رقابة تصنيف االداء       PCMS
فريق اعادة اعمار لمحافظات    PRT

االغاثة الدولية    RI
هيئة االشراف على االمتثال للشريعة         SBB

مركز تطوير المشاريع الصغيرة    SBDC
مشروع صغير ومتوسط    SME

التضامن    TDMN
مركز تلعفر للتنمية االقتصادية    TEDC

دولة االمارات العربية    UAE
الوكالة االمريكية للتنمية الدولية   USAID

الواليات المتحدة    US



تجربة العراق مع التمويل االصغر االسالمي - المرابحة4

لقد ازدهرت مؤسسات التمويل االصغر التي تقدم التمويل االسالمي بسبب الطلب المتزايد على منتجات تتماشى مع الشريعة االسالمية في 
العراق. وعلى اية حال فان الطلب على هذه المنتجات بفوق القدرة الحالية للعرض.ومؤسسات التمويل االصغر الستة التي تعمل بطريقة 

التمويل االسالمي المرابحة التستطيع بعضها مع بعض سد حاجة اقل من واحد بالمائة من مجموع 820.000 عائلة وهو السوق المحتمل 
الكلي في العراق.وقد نمت محفظة المرابحة بمعدل 106% مقارنة مع معدل نمو الصناعة لكافة نشاطات االقراض الذي يبلغ 26%.ورغم 

معدل النمو العالي هذا عند 14% من المحفظة الكلية للصناعة فان وضع مقياس ضروري لتخفيض معدالت الدخل-الكلفة لمؤسسات 
التمويل االصغر االسالمية. 

يقدم هذا التقرير نظرة عامة تحليلية حول اداء التمويل بطريقة المرابحة ازاء منتجات التمويل االصغر التقليدية في العراق.والتمويل 
االصغر حسب الشريعة له القدرة ليس فقط على االستجابة الى الطلب غير الملبى بل جمع المبدا االجتماعي االسالمي المتمثل برعاية 
الناس االقل حظا في الدنيا مع قدرة التمويل االصغر لتوفير النفاذ المالي الى الفقراء من الناس الذين حاليا يرفضون منتجات التمويل 

االصغر التي ال تتماشى مع الشريعة االسالمية او اولئك الذين يلجئون الى المنتجات التقليدية رغم انهم يفضلون منتجات التمويل االصغر 
االسالمي.

وفي العراق، مازال التمويل االسالمي حديث العهد وتوا بدات اساليب المشاريع بالظهور.ويتاثر مجال خدمات التمويل االسالمي المتوفرة 
وامتدادها الجغرافي بمجموعة من العوامل، والبيئة القانونية والتنظيمية والبيئة التمكينية التي تحيط بالتمويل االسالمي هي قيود حرجة. 

والمرابحة في تمويلها لكل نشاط تركز على توليد الدخل والتمكين وتطوير المهارات.واحدى المالمح المميزة للتمويل االصغر االسالمي 
هي الدور الذي يلعبه علماء الدين الذين يمارسون سلطة واسعة في تقويض او اضعاف الثقة باية مؤسسة تمويل اصغر وقدرتها على 

العمل ضمن المجتمع االسالمي.

ويركز التقرير على الفرص الكبيرة والتحديات المهمة التي يمكن للجهات المانحة والمعنيين بصناعة التمويل االصغر معالجتها بشكل 
مشترك من اجل دعم تنمية التمويل االصغر االسالمي في العراق.

الملخص التنفيذي
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الفصل االول

قبل ستة سنوات كان المواطن كرار حسين-من سكنة محافظة كربالء-احد اعضاء جيش المهدي. 
لكنه سرعان ما ادرك ان العمل الذي  يكسب منه رزقه هو افضل من العنف الطائفي وقام بالتقدم 

بطلب للحصول على قرض جماعي مع اثنين من اصدقائه،و استلم كل منهم 600 دوالر من االغاثة 
الدولية وبدا الثالثة ببيع التذكارات الدينية على جانب الطريق المؤدي الى ضريح االمام الحسين. 

التمويل االصغر االسالمي المرابحة 
ردم الفجوة في العراق
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1.1- البداية - االحتياجات البديلة وتحديات التمويل االصغر السائد 
يختلف الطلب على منتجات التمويل االسالمي والتي يشار اليها ايضا بالمنتجات المالية المقدمة حسب الشريعة، من محافظة الى محافظة، 

حيث يقدر الطلب الكلي عبر محافظات العراق الثمانية عشر ب820.0001 عائلة من مجموع 1.03 مليون عائلة عراقية2 تعيش تحت 
خط الفقر3.

وضمن هذه الشريحة من السكان، يفضل الكثير منهم منتجات التمويل االصغر االسالمي ويرجع السبب،الى حد كبير،الى تمسكهم 
بالمبادئء االسالمية. وعلى اية حال، فان الكثير منهم يلجا الى منتجات التمويل االصغر السائدة مستندين الى عدم توفر القروض 

االسالمية.ان االمتثال الى الشريعة في بعض المجتمعات قد يكون امتثاال ثقافيا اقل منه دينيا-حتى ان الشخص االقل تدينا قد يفضل 
المنتجات المتماشية مع الشريعة كما يتضح ذلك في جميع محافظات العراق.

الجدول 1: الطلب الكلي على التمويل االصغر االسالمي بين ذوي الدخل المنخفض في العراق
المجموعالطلب على التمويل االسالمي حسب الشريعة

0.82 مليون عدد االسر: طلب او تفضيل منتجات التمويل االصغر االسالمي حسب الشريعة

يمثل التمويل االصغر االسالمي نقطة التقاء صناعتين تنموان بشكل 
سريع:التمويل االصغر والتمويل االسالمي4. لذلك فمن المهم فهم 

اتجاهات التمويل االسالمي في العراق من اجل االستفادة من تأثير 
نهوضه والتحديات التي تواجه التمويل االسالمي. وعبر دول اسالمية 

اخرى، بضمنها دول الشرق االوسط وشمال افريقيا فان نهوض 
التمويل االسالمي قد ساعد على انتشار التمويل االصغر االسالمي 

بشكل ايجابي فمثال،اصدر البنك المركزي الباكستاني ضوابط للتمويل 
االصغر االسالمي مستندا الى الشعبية المتزايدة للتمويل االسالمي 

في البالد5 والحاجة الى توفير خيارات لتقديم خدمات تمويل اصغر 
اسالمي.وتتطلبت الشعبية المتزايدة للتمويل االسالمي في البالد 

خيارات لتقديم خدمات من قبل المصارف التجارية ومصارف التمويل 
االصغر باالضافة الى السماح بنشوء مصارف تمويل اصغر اسالمي 

كبيرة في بلدان مثل الباكستان واالردن ودول اخرى.

ان للتمويل االصغر القائم على الشريعة القدرة ليس فقط على 
االستجابة للطلب الغير ملبى ولكن ايضا على الجمع بين المبدا 

االجتماعي االسالمي الذي ينادي برعاية الناس االقل حظا في الحياة 
وقدرة التمويل االصغر على توفير النفاذ المالي الى الطبقات الفقيرة. 
وفسح المجال امام هذه االمكانية في العراق هو المفتاح لتوفير النفاذ 

المالي الى الطبقات الفقيرة المسلمة التي ترفض حاليا  منتجات 
التمويل األصغر التي ال تتماشى مع الشريعة االسالمية او اولئك الذين 
يلجئون الى المنتجات التقليدية رغم انهم يفضلون منتجات التمويل االصغر االسالمي. وفي العراق، مازال التمويل االسالمي حديث العهد 

وتوا بدات نماذج االعمال بالظهور.ويتاثر مجال خدمات التمويل االسالمي المتوفرة وامتدادها الجغرافي بمجموعة من العوامل، والبيئة 
القانونية والتنظيمية والبيئة التمكينية التي تحيط بالتمويل االسالمي هي قيود حرجة.وعلى اية حال فان البنك المركزي العراقي يدرك 

االمكانية الهائلة للتمويل االسالمي في العراق، ومنذ 2009 بدا يبحث عن طرق تشجيع نمو القطاع6.

وحيث ان المصارف االسالمية في العراق بدات في التسعينيات بسبع مصارف فان امتدادها الجغرافي حاليا محدود )انظر الجدول 2( 

80% من نفوس العراق البالغ 31.2 مليون نسمة هم من المسلمين)35% السنة و65% شيعة(  و15% اكراد و5% من مجاميع عرقية اخرى.وحسب نسبة الفقر في العراق البالغة 23% ونسبة المسلمين الى العدد الكلي  1
للمسلمين،يفترض ان 80% من الفقراء هم من المسلمين.لذا فان عدد الفقراء من المسلمين هو 5.76 مليون او 820.000 عائلة.

يقدر معدل عدد افراد االسرة العراقية بسبعة اشخاص. واجري تعداد للسكان في عام 1997 ولكن مسح نفقات العائلة الذي اجري في 2007 غطى 127.189 شخصا في 18.144 عائلة  اي سبعة اشخاص في كل عائلة.  2
خط الفقر حسب تحديد البنك الدولي لدخل االسرة البالغ 2.20 دوالر يوميا.  3

اليوم،االصول الكلية للمنتجات المالية االسالمية  تقدر ب500.5 مليار دوالر)الصيرفي 2007( واكبر 100 مصرفي في مجال التمويل االسالمي اعلنت عن معدل نمو سنوي لالصول بقيمة 26.7% وبذلك فات نسبة معدل النمو   4
للمصارف التقليدية االخرى البالغة 19.3%)كابور 2008(.

في ثالثة سنين فقط،من نهاية 2003 الى نهاية 2006،ازداد عدد فروع االقراض المصرفي االسالمي في البالد من 17 الى 150.ومن الربع الثالث الى اخر ربع من 2006،االصول الكلية في القطاع المصرفي االسالمي ازدادت   5
24% لتصل الى 1182 مليار روبية)1.95 مليار دوالر امريكي( i.وفي نفس الربع، ازداد الودائع الكلية من 66 مليار روبية)1.1 ميالر دوالر( الى 83.7 مليار روبية)1.4 مليار دوالر اي بزيادة 27 بالمئة.
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قانون الشريعة 
الشريعة او القانون االسالمي تهدف الى تنظيم كافة 

الجوانب المتعلقة باسلوب حياة المسلمين. وهي تقسم 
بشكل واسع الى مجموعتين من القاعد: احداها يتعلق 

بالعبادات وهي الزامية واالخرى تتعلق بالحياة اليومية 
خارج سياق العبادات وهي المعامالت بضمن ذلك 

التعامالت التجارية والمالية. الشريعة ليست كتلة من 
القوانين المستنة فهي تشمل القواعد العامة والمبادئ 
المستوحاة من القران)الكتاب المقدس عند المسلمين( 

والممارسات )السنة( واالحاديث النبوية.وهذه القواعد 
العامة قابلة للتفسير والتطور لكي تعالج قضايا جديدة او 

ظروف تبرز من حين الى آخر.وحقا فان الشريعة معززة 
بفقه اسالمي واسع تطور عبر القرون من خالل المذاهب 

االسالمية والنقطة المهمة الجديرة بالمالحظة هي بينما 
تتفق جميع المذاهب على المبادئ الرئيسية للشريعة 

المبينة في القران والسنة والحديث، فانها تحمل وجهات 
نظر مختلفة عند تفسيرها وتطبيقها.
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وتشكل 18% من مجموع قروض القطاع المصرفي الخاص التي تبلغ قيمتها 1.724 مليون دوالر7. وحيث ان العراق يخرج من دائرة 
النزاع، تبقى البنية التحتية المصرفية الشاملة ضعيفة بضمن ذلك المصارف االسالمية. وحاليا اليميز البنك المركزي بين المصارف 

االعتيادية والمصارف االسالمية.ومن اجل ان ينجح التمويل االسالمي في العراق، ينبغي تغيير القواعد التنظيمية من اجل معالجة مسائل 
الضريبة وتقويض الفجوة في عملية التنظيم بين النظام المصرفي التقليدي و النظام المصرفي االسالمي.وتعهد البنك المركزي بمراجعة 

اطار قانوني جديد للمصارف االسالمية لهو استجابة الى مطالبها بتخفيف القواعد المصرفية الواسعة التي تخص حجم ونوع االستثمارات 
التي تقوم بها بالنسبة الى رأس المال واحتياطي النقد.وتهدف هذه القواعد الى ضمان ان المصارف في حالة يسر مالي ولكن المصارف 
االسالمية تجني الكثير من ارباحها من االستثمارات التي توزع بين اصحاب الحساب بدال من الفائدة. القانون العراقي يقيد االستثمار في 
العقارات التي ركزت فيها المصارف االسالمية في الشرق االوسط الكثير من نقدها في السنوات االخيرة، الى حد 15% من رأس المال8.

ومثل هذه التعديالت في قانون المصارف ستمكن المصارف االسالمية العراقية من توسيع نشاطها وتنويع محفظة منتوجها.

الجدول 2: المصارف االسالمية ضمن القطاع الخاص العراقي
القروض المقدمة )بماليين الدوالرات( المصرف االسالمي

6.1المصرف االسالمي العراقي لالستثمار والتنمية

18.63مصرف ايالف االسالمي

12.31مصرف كردستان االسالمي للتنمية والتمويل

157.8مصرف البالد االسالمي لالستثمار والتمويل

46.8مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار

67.2مصرف التعاون االقليمي االسالمي للتنمية واالستثمار

0.013المصرف الوطني االسالمي

المصارف السبعة جميعا تقدم خدمة المرابحة والمشاركة والمضاربة وتركز بشكل اساسي على المرابحة بسبب المخاطر القليلة المحيطة 
بهذا المنتج في غياب اطر تنظيمية واضحة. وتجارة البيع بالجملة والمفرد تشكل اعلى نسبة لالمتداد الجغرافي عند 63% يتبعها البناء 

واالنشاءات عند 29%.وفي آيار 2010، اعلن مصرف اشور الدولي في العراق عن خططه لتقديم خدمات الصيرفة االسالمية في العراق 
وسط اهتمام متنامي في التمويل المستند الى الشريعة9.وخطط مصرف ابو ظبي االسالمي لفتح فرع في بغداد في حزيران 2010 ليصبح 

اول مصرف اماراتي يؤسس حضورا في العراق.وستتبع الفرع الجديد فروع اخرى في محافظات البصرة واربيل والنجف وكربالء 
والموصل10. 

وفي مختلف انحاء المعمورة، فان التمويل حسب الشريعة يشكل تقريبا ترليون دوالر من االصول وينمو بنسبة 10% الى 30% سنويا11. 
ويتركز التمويل االسالمي في منطقة الشرق االوسط والمناطق االسالمية في جنوب وجنوب شرق اسيا مثل اندونيسيا وماليزيا ولكنه 

ينتشر ايضا في دول شمال افريقيا واوربا. وبالمقارنة، فان عرض التمويل االسالمي يتركز في دول قليلة وتحتل اندونيسيا وبنغالديش 
وافغانستان مرتبة الصدارة.واكثر من 125 مؤسسة تمويل اصغر في اكثر من 19 بلد اسالمي تقدم منتجات التمويل االسالمي، وعلى 

اية حال فان امتدادها الجغرافي يمثل فقط 380.000 زبون وتشكل ما يقدر بنصف نسبة واحد بالمئة من االمتداد الجغرافي الكلي لتمويل 
االصغر12.وفي جميع الدول االسالمية فان التمويل االصغر االسالمي مازال يشكل نسبة قليلة جدا من االمتداد الجغرافي للتمويل االصغر 

الكلي للبلد.فمثال، في سوريا واندونيسيا  فإن ادوات التمويل االسالمي كانت فقط 3% و2% على التوالي من قروض التمويل االصغر 
القائمة في 132006.وفي صناعة التمويل االصغر العراقية، يشكل زبائن المرابحة االسالمية 14% من االمتداد الجغرافي الكلي و11% من 

المحفظة القائمة الكلية. وما يشابه التجارب في دول اسالمية اخرى، بدات مؤسسات التمويل االصغر في العراق كاداة للتخفيف من حدة 
الفقر بالنسبة للطبقات الفقيرة التي تبني حجتها على اسباب دينية لعدم نفاذهم الى القروض التقليدية الصغيرة.

البنك المركزي العراقي 2009  7
http://ifresource.com/2009/05 النظام المصرفي في العراق،الحاجة الى اصالح القوانين من اجل تعزيز النمو  8

http://www.reuters.com/article/idUSLDE64H11Z2010051 9
http://www.ameinfo.com/231204.html 10

.Moody’s خدمة مستثمري  11
استنادا الى ما يقدر ب 77 مليون زبون قروض صغيرة)تبادل معلومات التمويل االصغر2007(.  12

بيانات شبكة سنابل للتمويل االصغر  13
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قامت مؤخرا شبكة سنابل للتمويل االصغر في الدول العربية بمسح لمؤسسات التمويل االصغر في دول الشرق االوسط وشمال افريقيا 
البداء ارائها فيما اذا كان التمويل االصغر االسالمي يجذب زبائن جدد وتقييم احتياجاتها لدورات تدريبية حول ادارة المخاطر والمتعلقة 

بالقروض االسالمية الصغيرة.وحسب االراء التي تم جمعها من مؤسسات التمويل االصغر العراقية عن طريق برنامج تجارة التابع 
للوكالة االمريكية للتنمية الدولية،فان المؤسسات تفقد زبائن يذهبون الى مؤسسات تقدم التمويل االسالمي بضمن ذلك المرابحة. والبرامج 
التشاركية مثل المشاركة والمضاربة) راجع معاني المفردات للحصول على وصف لكل من هذه المصطلحات(لها امكانيات كبيرة تخص 
اغراض التمويل االصغر الن هذه البرامج يمكن ان تلبي متطلبات تشارك المخاطر لرياديي المشاريع الصغيرة. وعلى اية حال فان هذه 

البرامج تتطلب مهارات متخصصة في ادارة المخاطر المدرجة في تركيبة العقد.وان متطلبات الشفافية واالبالغ المستفيض التي تحيط 
بالتوزيع العادل الي ربح او خسارة في التمويل الخاص بالمضاربة والمشاركة يمكن ان ينتج عنها اعباء تشغيلية هائلة وكلف تتحملها 

المشاريع الصغيرة غير المعتادة على المحاسبة الرسمية14.

يركز هذا التقرير على تجربة صناعة التمويل االصغر العراقية في االقراض المستند الى المرابحة.وحيث ان هناك ما ال يقل عن اربعة 
مؤسسات تمويل اصغر تقدم منتج تمويل اصغر الجعالة15 الشائع في محافظات جنوب الوسط، فان المناقشة حول منتج التمويل االصغر 
االسالمي االنف الذكر هي خارج نطاق هذا البحث. وبرنامج تجارة وما يملك من مهام لتسهيل تطوير صناعة التمويل االصغر العراقية 

على المستوى االكبر والوسط واالصغر،مستمر في دعم نمو واداء االقراض االسالمي المستند الى المرابحة  من خالل تقديم الدعم الفني 
والتمويل واالشتراك مع البنك المركزي على المستوى التنظيمي لتحقيق اطار تمويل اصغر اسالمي من خالل الهيئة الوطنية لمراقبة 

االمتثال الى الشريعة.

المرابحة هي اكثر الطرق المستندة الى الشريعة شيوعا ومرونة. وتستخدم في نشاطات التمويل االصغر في افغانستان وبنغالديش 
واندونيسيا والسودان وسوريا واليمن باالضافة الى العراق. والمرابحة هي برنامج تمويل للبدء بالمشاريع والشركات الصغيرة التي 

تتضمن اعمالها التجارية بيع وشراء البضائع. وهي للمشاريع التي ليس فيها اموال فائضة كافية الستثمارها في البضائع بشكل مناسب.
وتشتمل المرابحة على طرف تمويل)مثال مؤسسة تمويل اصغر( يشتري اصول مادية ملموسة من احد البائعين ويعيد بيعها الى احد 

المشترين )مثال زبون تمويل اصغر( بربح هامشي او زيادة على المبلغ تقرر مسبقا. وفي العراق، االمتثال الى الشريعة حسب موافقة 
رجال الدين تشترط على الشاري تسوية سعر الشراء المحدد بربح عن طريق اقساط تسدد ضمن فترة زمنية يتم االتفاق عليها)عادة سنة 
واحدة بالنسبة للتمويل االصغر(. والمرابحة نسبيا سهلة االدارة وتضمن الحاجة الى رأس المال بالنسبة الى اصحاب المشاريع الصغيرة 

المحتملين والفقراء.

Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies التمويل االصغر االسالمي: مكون مفقود في النظام المصرفي االسالمي: عبد الرحيم عبد الرحمن-نشرة كيوتو للدراسات في المجال االسالمي  14
الجعالة ويشار اليها ايضا بعبارة«رسم الخدمة« منتوج تقدمة مؤسسات التمويل االصغر سي اج اف واملكم واالغاثة الدولية وازدهارنا.وعلى اية حال، فان المناقشة حول هذا المنتج هي خارج نطاق هذا البحث.  15

مباديء التمويل االسالمي
تحريم الربا او الفائدة.اليجوز استيفاء او دفع او استالم الفائدة. ال تقرالشريعة بالقيمة الزمنية للمال لذلك اليجوز جني االموال عن 

طريق اقراضها.
ليس للمال اية قيمة ضمنية فهي ليست اصوال بحد ذاتها ويمكن ان تزداد قيمتها فقط اذا ما ارتبطت بموارد اخرى من اجل القيام 

بنشاط انتاجي.ولهذا السبب اليمكن شراء او بيع المال كبضاعة. وما لم يتم دعمه باالصول،فان ان المال التزداد قيمته بمرور 
الوقت.

البد لمقدمي التمويل ان يتشاركوا مخاطر المشروع واليعتبرون دائنين ولكن مستثمرين يتشاركون العائدات وكذلك المخاطر 
المرتبطة باستثماراتهم.

الغاية المادية. يجب ان ترتبط جميع التعامالت المالية بصورة مباشرة او غير مباشرة بنشاط اقتصادي حقيقي.
النشاط االستثماري.  اليمكن تمويل النشاطات التي تعتبر منافية للشريعة مثل تلك المتعلقة باستهالك الكحول او القمار او تطوير 

اسلحة دمار شامل. وعلى وجه العموم، التسمح الشريعة بتمويل اي نشاط يعتبر مضرا للمجتمع ككل.
ال استغالل تعاقدي.يجب ان تتم العقود باتفاق الطرفين وان تنص على شروط وبنود دقيقة. باالضافة الى ذلك، يجب ان تمتلك 

جميع االطراف المعنية  معرفة دقيقة بالمنتج او الخدمات التي يتم بيعها او شراؤها.
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الشكل 1: هيكل المرابحة

2.1- احتياجات التمويل االسالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق
تساهم المشاريع لصغيرة والمتوسطة وبشكل متكامل في النمو االقتصادي من خالل عدة سبل تتعدى خلق الوظائف مثل ريادة االعمال 

والديناميكية االقتصادية وروابط سلسلة القيمة والتطور المجتمعي. والشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي مؤسسة 
مالية غير مصرفية تاسست في عام 2009 من خالل راس مال مقدم من برنامج تجارة، تعمل مع عدد من الجهات المانحة والهيئات 

الحكومية من اجل تقديم تمويال منخفض الكلفة الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل شبكة مصارفها الشريكة. وكما في آب 
2010، فقد توسطت الشركة بتمويل  656مشروع بمحفظة قروض قائمة تبلغ 8.5مليون دوالر16.

وتتكفل هذه الشركة بتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق وتدرك ان نسبة كبيرة من هذه المشاريع تتطلب او تفضل 
التمويل االسالمي الذي يتماشى مع الشريعة االسالمية. وفي العراق، فان التمويل االسالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مفقود بصورة 

كبيرة.وهناك ستة مؤسسات تمويل اصغر تعمل في المحافظات الغربية والشمالية تقدم خدمة التمويل االصغر االسالمي المرابحة الى 
المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا. وهناك سبعة مصارف اسالمية في البلد مع القلة القليلة من المصارف التجارية الرئيسية تخطط لتقديم 

خدمات االقراض المصرفي االسالمي وسط اهتمام متزايد في التمويل المستند الى الشريعة.وتهدف الشركة العراقية لتمويل المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة الى زيادة وجود هذه المصارف وشبكة مؤسسات التمويل االصغر االسالمية لتسهيل نفاذ المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة الى االقراض المصرفي االسالمي في العراق. وتؤمن الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بان تمويل هذه 
المشاريع هو البيئة المالئمة الطبيعية لالقراض المصرفي االسالمي حيث انه يتعامل مباشرة مع االقتصاد الحقيق ويخلق فرص العمل 

ويشتمل على االستخدام االنتاجي للموارد خصوصا راس المال والتمويل ويساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة الفقر.

تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل واسع العمود لفقري لالقتصادات المحلية وقد تلقت في االونة االخيرة دعما كبيرا خصوصا 
في قطاع التمويل واالقراض المصرفي االسالمي. والبلدان مثل السعودية وماليزيا تشجع توفير تخصيصات كبيرة للتمويل االسالمي 

لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل القطاع المصرفي في محاولة لتحفيز القطاع الخاص. وهذا االسلوب يساعد ايضا على تحقيق 
اهداف سياسة الحد من الفقر في المناطق الريفية وداخل المدن.ان مزاولة االعمال حسب الشريعة االسالمية امر مهم للكثير من المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة في الشرق االوسط.

وتهدف الشركة ايضا الى تحفيز التمويل االسالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل استقطاب التمويل المستند الى الشريعة لتمويل 
هذه المشاريع من خالل المصارف االسالمية الشريكة ومؤسسات التمويل االصغر العاملة في منطقة كردستان في شمال العراق وباقي 

مناطق القطر خالل السنوات القليلة القادمة.

البيانات كما في 31 آب  16

الممـــول

البائع

)الزبون(المشتري
البضائع

%Y)$ (x+Y)$من ((X)+Xالسعر مع الربح 

الممول يشتري 1.
البضائع من البائع 

x$بسعر 

((x+(y% of x))$او (x+y)$يبيع الممول البضائع الى المشتري بزيادة ربح معلوم .2

التسديدالمشتري بتسوية الثمن مع الربح خالل فترة يقوم .3

ضائع
الب

x$السعر
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الشكل 2: الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تقويض فجوة التمويل االسالمي 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

على مستوى دول العالم،كانت هناك بعض التجارب الجديدة للمصارف االسالمية بالتشارك مع مؤسسات التمويل االصغر التي تقدم 
التمويل االصغر االسالمي لزيادة عمق االمتداد الجغرافي والتاثير في المجتمعات االسالمية المحلية.فمثال، مؤسسة امانة اج اس بي سي 

وهي سلطة خدمات التمويل االسالمي العالمي لمجموعة اج سي بي سي، دخلت في شراكة في سنة 2010 مع مؤسسة االغاثة االسالمية 
الخيرية وهي مؤسسة خيرية عالمية كبيرة لالغاثة والتنمية لتنفيذ برنامج تمويل اصغر اسالمي رائد في الباكستان. وستقدم مؤسسة 

امانة التمويل نحو مشاريع التمويل االصغر الخاصة باالغاثة االسالمية في روالبندي في باكستان.وهذه الشراكة تجمع بين خبرة التمويل 
االسالمي لمؤسسة امانة وفهم »االغاثة االسالمية« لدينامية البيئات االقل حظا والتفاعل المستمر مع الفقراء.

وتحتاج صناعة التمويل االسالمي في العراق الى تكييف مجموعة منتجاتها والنماذج التشغيلية---ليس بشكل اساسي،الن الهياكل الرئيسية 
اصال موجودة—من اجل تلبية احتياجات الفقراء الذين يشكلون المجاميع التي يستهدفها التمويل االصغر.

3.1- انشاء التمويل االصغر االسالمي المرابحة في العراق - التغلب على العقبات في بيئة 
ما بعد النزاع 

بدأ التمويل االصغر القائم على المعايير العالمية الفضل الممارسات 
في العراق17 في عام 2003 بشكل اساسي كأداة بشكل اولي على 

يد الجيش االمريكي من اجل تخفيف آثار الحرب وتعزيز االمن 
واالستقرار االجتماعي-االقتصادي. واالن التمويل االصغر هو المقدم 
الوحيد للخدمات المالية المستدامة للفقراء والذين هم بعيدين كل البعد 

عن القطاع المالي بضمن ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبدات 
مؤسسات التمويل االصغر مثل سي اج اف انترناشنال ومؤسستي الثقة 

واالغاثة الدولية التي تدعمها اي سي دي آي/في او سي اي  نشاطاتها في العراق في 2003 و2004 و2006 على التوالي من خالل 
التمويل المقدم من مصادر تابعة للحكومة االمريكية18.وعلى اية حال،فان نشاطاتها كانت مقتصرة على مناطق اكثر استقرارا في جنوب 

ووسط العراق والمحافظات الشمالية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في منطقة كردستان. 

من اجل قراءة المزيد حول صناعة التمويل االصغر في العراق،زوروا موقع www.imfi.org لتحميل تقرير 2010 عن صناعة التمويل االصغر في العراق  17
تم تقديم راس المال االولي من قبل قوات التحالف االمريكية وتم تعزيزه بشكل كبير من قبل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية على نحو مستمر.  18

بدا التمويل االصغر في العراق كمبادرة حسب الطلب 
من خالل حوارات عديدة مع رجال الدين ومسوحات 

السوق التي اجريت في المجتمعات المحلية لفهم متطلبات 
التمويل 

أاالسالمي مصرفال

الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة  
والمتوسطة

:البرنامجتصميم 
التمويل المشترك من المصارف•
حجم وتسعير القرض•
المقترضين المستهدفين•
االتفاقية الموقعة•
بروتوكاالت االبالغ•

جالصندوق االسالمي بالصندوق االسالمي أالصندوق االسالمي 

جاالسالمي مصرفالباالسالمي مصرفال

جمع االموال االسالمية للمشاريع التي تتطلب تمويل اسالمي

SMEsSMEs SMEs

:المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي
دوالر250000-5000:موظف2-29

مؤسسة التمويل االصغر
االسالمية

MSMEs

تخصيص تمويل اسالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل وحدات اقراض هذه المشاريع في المصارف

تخصيص تمويل اسالمي للمشاريع 
الصغيرة والصغيرة جدا

والمتوسطةالمشاريع الصغيرة 
في القطاعوالصغيرة جدا

دوالر5000لحد  غير الرسمي
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تعاون مشروع ازدهار19 وهو مشروع التنمية االقتصادية في المحافظات الممول من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية من عام 2004
الى 2008، مع الجيش االمريكي وجيوش قوات التحالف في اواخر عام 2006 من اجل انشاء مؤسسات تمويل اصغر محلية لتامين ما 

اليقل عن مؤسسة تمويل واحدة في كل محافظة لتمكين القطاع الخاص من النمو.وفي دعمها إنشاء مؤسسات التمويل االصغر المحلية،فان 
الوكالة االمريكية كانت تطمح الى انشاء مؤسسات محلية تخدم المجتمعات من خالل ستراتيجيات تقديم خدمات مالية مقبولة محليا مثل 

منتجات القروض وسد فجوة في السوق لم يقم الالعبون الكبار بسدها.ومشروع تجارة الذي تال مشروع ازدهار والذي تقوم الوكالة 
االمريكية بتمويله منذ عام 2008  مستمر ببناء القدرة التشغيلية والفنية لمؤسسات التمويل االصغر العراقية بضمنها مؤسسات التمويل 

االصغر التي تقدم خدمة التمويل المرابحة. 

وفي بلد اغلبيته من المسلمين واجه التمويل االصغر السائد رفضا في مختلف مناطق العراق خصوصا في محافظات االنبار ونينوى 
وصالح الدين. ومن بين مؤسسات التمويل االصغر االثني عشر في العراق،فقط خمسة منها تقدم خدمة التمويل االسالمي المرابحة 

كستراتيجية للتغلب على القيود التي يضعها الدين االسالمي على الفائدة او الربا. واثنان من هذه المؤسسات تقدم فقط خدمة المرابحة بينما 
تقدم الثالثة االخرى قروض تقليدية صغيرة باالضافة الى المرابحة. ومن اجل االستمرار في خدمة السكان المستهدفين وهم 820.000

عائلة فقيرة20 تعيش في العراق و بدون اي مفاضلة فان المؤسسات الخمسة هذه رأت ان المرابحة كستراتيجية مجدية من الناحية 
االقتصادية لتمكين المسلمين الفقراء في العراق والذين يرفضون منتجات التمويل االصغر التقليدية، من النفاذ الى الخدمات المالية.وكما 

في 30 حزيران 2011، قدمت مؤسات التمويل االصغر هذه خدمة المرابحة الى حوالي 11,824 زبون الذين يمثلون 14% من المجموع 
لكلي لزبائن التمويل االصغر في العراق. 

الجدول 3: وضع االمتداد الجغرافي لتمويل االصغر االسالمي حسب مؤسسات التمويل االصغر العراقية 
مؤسسة التويل 

االصغر
الزبائن 

النشطين 
% اجمالي الزبائن 

عدد القروض منذ المحفظة القائمةالنشطين 
بداية النشاطات

قيمة القروض منذ 
الزبائن من النساء% بداية النشاطات

12%34,474,765 دوالر8,955,78316,545 دوالر100%7,796التقدم

21%8,803,220 دوالر2,243,5504,483 دوالر100%2,088المساند

28%2,670,873 دوالر1,212,5381847 دوالر33%1513االمان

22%244,556 دوالر106,614117 دوالر0.50%63الثقة 

6%691,890 دوالر388,252382 دوالر40%364التضامن

14% )من مجموع 11,824المجموع
الزبائن النشطين(

12,906,737
11% )من مجموع 46,885,304 دوالر23,374دوالر

الزبائن النشطين(

تدعم المرابحة تشكيلة متنوعة من النشاطات االقتصادية, 21التي 
تستهدف الشباب والنساء والمهجرين في الداخل.والشباب يشكلون 

تقريبا 90% من المحفظة الكلية للمرابحة. ومؤسسات التمويل 
االصغر هذه تحاول التقرب من الزبائن من النساء النهن يحاولن 
تجنب المخاطر ويسددن ديونهن بطريقة تحمي المصالح المالية 
لعوائلهن ومستقبل اوالدهن. وفي المساند واالمان،تشكل النساء 

21% و 28% على التوالي من محفظة المرابحة.

ومحافظة االنبار واحدة من اكثر المحافظات العراقية تعرضا 
للتحديات االمنية بسبب التمرد المستمر بشكل خاص.

وعندما تأسست مؤسسة التضامن للتمويل االصغر في 2007، 
واجهت مقاومة كبيرة من رجال الدين الذين كانوا ينظرون الى 
التمويل االصغر على انه حرام. وعقد فريق مؤسسة التضامن 

والوكالة االمريكية للتنمية الدولية 23 اجتماعا مع عدد من رجال 
الدين للتوصل الى اجماع حول مباديء التمويل االصغر االسالمي 
وتجول في انحاء المحافظة للتحاور مع المجتمعات المحلية ورجال 

ازدهار كان مشروع تنمية القطاع الخاص وتوليد الوظائف بدعم من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية وقامت مجموعة لويس بيجر بتنفيذه لدعم التمويل االصغر واالقراض المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياسة   19
التجارية وتعزيز االستثمار وخدمات تطوير المشاريع. وكان المشروع يعمل على المستوى الفدرالي والمحافظات بالتعاون مع الحكومة المركزية  والحكومات المحلية وفرق اعمار المحافظات ومنظمات غير الحكومية المحلية 

والعسكرية.وهذا البرنامج الذي يتالف من اقسام متنوعة من مجاالت العمل انتهى في آذار 2008. وتال هذا البرنامج مشروع اخر اسمه »تجارة« الستكمال المبادرات التي كان يقوم بها مشروع ازدهار مستفيدا من النجاحات التي 
حققها ويعلج التحديات على مستوى القطاعات من خالل اسلوب تطوير القطاعات.

http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=84526 20
الزبائن من الشباب هم من الفئة العمرية من 18-35 حسب تحديد الوكالة االمريكية للتنمية الدولية في العراق  21

في عام 2007، التقى مشروع تجارة مع قائم مقام القائم فرحان فتيخان الفرحان 
)في الوسط( والشيخ عسكوري نادر مولود )الى اليمين( وعدد من رجال الدين 

لالتفاق على نظام االقراض االسالمي المرابحة يناسب اهل االنبار.و تيقى عملية 
تهيئة برامج اقراض تتماشى مع الثقافة المحلية اولوية لبرنامج تجارة وشركاؤه 

في التنمية االقتصادية في المحافظات.
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الصحوة. وكان دعم فريق اعمار المحافظات22 والجيش االمريكي كبيرا من حيث تنسيق االجتماعات مع قائم مقام الرمادي والفلوجة 
والقائم وهي المدن الرئيسية في االنبار. 

 وبدات المساند بخدمة المرابحة في 2008 في صالح الدين.وتجربة التقدم في انشاء خدمة المرابحة اغنت المساند بدروس وقدمت 
اطارات التي من خاللها قامت المساند باشراك رجال الدين المحليين في الترويج للقروض الصغيرة والتنمية االقتصادية الشاملة. وكانت 

مؤسسة االمان والثقة تقدمان منتجات التمويل االصغر التقليدية منذ 2008 و2005 على التوالي.وفي 2009 كانتا هاتين المؤسستين 
تتلقيان مالحظات حول الحاجة الى التمويل االسالمي عندما فتحتا فروع جديدة في كركوك والسليمانية وضواحيهما. وتصورت االمان 

وجود فرصة لمنتجات التمويل االصغر االسالمي في كركوك وانتبهت الى خطر االفتراء الذي قام به رجال الدين بسبب منتجات قروض 
التمويل االصغر التقليدية. ودخلت مؤسسة التمويل االصغر في مناقشات عديدة مع الشيوخ المحليين ومنذ تموز 2009 اصبح لها اكثر من 

1,513 زبون يحصلون على التمويل حسب اسلوب المرابحة.

الجدول 4: نشاطات المرابحة االسالمية حسب مؤسسات التمويل االصغر العراقية
المحافظة التي 

تعمل فيها
التاسيس )االقراض االسالمي 

فقط(
عدد الفروع )االقراض 

زيادة الربح القطاع الممولاالسالمي فقط(
المعلوم%

جميع الفروع-  200711االنبارالتقدم
البدء بالمشاريع	 
االسكان وتحسين المنازل	 
الزراعة	 

%12

جميع الفروع- 20084صالح الدينالمساند
البدء بالمشاريع	 
االسكان وتحسين المنازل	 
الزراعة	 

%12

البدء بالمشاريع	 20092كركوكاالمان
12%االسكان وتحسين المنازل	 

كركوك الثقة
البدء بالمشاريع	 20092والسليمانية

12%االسكان	 

20102نينوىالتضامن
الزراعة	 
التجارة	 
االسكان	 

%12

هامش الربح )زيادة الربح المعلوم(  
في االنبار، تم االتفاق مع رجال الدين على هامش ربح قدره 12% يستند الى سعر السوق في المنطقة التي تمارس مؤسسة التمويل 

االصغر نشاطها فيها23.وبشكل مشابه، اعتمدت جميع مؤسسات التمويل االصغر التي تقدم التمويل االصغر االسالمي المرابحة هامش 
ربح قدره ايضا 12% باستثناء الثقة التي اعتمدت هامش ربح قدره 20%.ان مستويات هامش الربح التحدد في الفتاوى التي يصدرها 

رجال الدين.وعلى اية حال، فهم يمتلكون حق اصدار فتوى اذا اعتبر هامش الربح الذي تستوفيه مؤسسة التمويل االصغر بانه عالي جدا. 
وبصورة عامة، فان على مؤسسة التمويل االصغر ان توضح بان هامش الربح هو لقاء الخدمات التي يقدمها الممول اي الجهود التي 

يبذلها في البحث عن وايجاد وشراء البضائع المطلوبة باحسن االسعار. وهي خدمة معروفة يمكن لقاءها استيفاء ودفع رسم معين ويتم 
تحديد قيمتها مسبقا.

انواع المشاريع الممولة 
لضمان قبول الزبون نوعية او سعر البضائع، تتضمن الفتوى متطلبات اساسية التي يجب تلبيتها حتى يصبح عقد المرابحة شرعي.

وتتضمن هذه المتطلبات ان يقدم صاحب المشروع طلبا مفصال يصف البضاعة التي يجب شراؤها ويقوم الممول بشراء هذه البضاعة 
وتكون بحوزته ويحتفظ صاحب المشروع بحق عدم قبول البضاعة التي يعرضها عليه الممول.

تمول قروض المرابحة االصول او مدخالت راس المال العامل مثل المواد االولية والمكائن والمعدات التي تحتاجها المشاريع الصغيرة 
والصغيرة جدا باالضافة الى قروض االسكان وتحسين المنازل. وكل مؤسسة تمويل اصغر اسست شبكة من 10 الى 20 مجهز يقومون 

بتجهيز السلع والبضائع الى مؤسسة التمويل االصغر بسعرالجملة. وعند عدم توفر البضائع المطلوبة  في المناطق التي تعمل فيها مؤسسة 
التمويل االصغر فيمكن ان تبحث عنها وتشتريها من خارج المحافظة وهذا ما يزيد من الكلفة التشغيلية. وفي بعض الحاالت مثل ما يحدث 

فرق اعادة االعمار هي وحدات مدنية-عسكرية تابعة للجيش االمريكي كجهات وسيطة مع مؤسسات التمويل االصغر المحلية في المناطق التي تكون عرضة للنزاعات وتساعد على تعزيز خدمات التمويل االصغر ضمن   22
المجتمعات المحلية.

حسب التقارير الميدانية الواردة من االنبار،فان هناك تجار كبار يقدمون البضائع الى المحالت الصغيرة او الباعة على االرصفة ويستوفون منهم زيادة ربح معلوم قدره %12.  23
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مع المساند،فان عقد المرابحة يسمح للشاري باعادة بيع بضاعته نقدا عندما اليمكن الحصول على البضاعة المطلوبة من االسواق المحلية.

خيارات الضمانة 
خيار الضمانة بالنسبة للمرابحة في العراق مشابهة لتلك الخيارات المطبقة على المنتجات االخرى لقروض التمويل االصغر:ضمانة من 

طرف ثالث وعادة ما يكون موظف حكومي.وعلى اية حال، كما هو الحال مع منتجات القروض الصغيرة االخرى ،وتلجا مؤسسات 
التمويل االصغر الى االبتكار في استخدامها لخيارات الضمانة مع ايصاالت امانة وكفاالت القروض الجماعية التضامنية.وقد توقف بعض 
المؤسسات نقل ملكية االصول الى الزبون الى ان يتم تسديد القسط االخير.وهنا، تصبح البضاعة نفسها ضمانة.وتقوم عدم مؤسسات تمويل 

اصغر اسالمية بصرف قروض المرابحة الى اشخاص مستندة الى مجموعة من الكفالء الشخصيين والتواقيع المشتركة والتزكيات من 
اجل ضمان التسديد.وآليات الضمان هذه كفوءة بشكل كبير وتكون مستويات التسديد عند %95 الى %99. 

التسديد
في المرابحة، يجب ان يسدد المقترض على شكل اقساط بضمن ذلك هامش الربح وتقسم االقساط بالتساوي على فترة سنة واحدة.وعلى 

العكس من ذلك، تقوم مؤسسات التمويل االصغر االخرى باستقطاع الفائدة مقدما عند صرف القرض.  

رسوم تقديم الطلب
رفض رجال الدين في محافظة االنبار رسم تقديم الطلب بقيمة 10 دوالرات على اساس ان هامش الربح يكفي لتغطية النفقات التشغيلية 

التي تتحملها مؤسسة التمويل االصغر.والمساند ومؤسسات اخرى مسموح لها باستيفاء رسم تقديم الطلب.

ان تقديم اقراض المرابحة في قطاع التمويل االصغر في العراق قد مكن مؤسسات التمويل االصغر من الوصول الى عدد كبير من 
الزبائن الذين تقليديا مستبعدين عن القطاع المالي.ومع مراعاة حداثة هذه الصناعة وعدم توفر االمان، فان التمويل االصغر يتم االعنراف 
به بشكل متزايد على انه الطريقة الوحيدة التي يستطيع من خاللها الناس الذين ليس بمقدورهم توفير ضمانة مادية ملموسة من الحصول 

على التمويل. ويجب ان يستمر قطاع التمويل االصغر في العراق في 
تقديم منتجات قروض مقبولة من الناحية الشرعية من اجل الوصول 

الى الهدف الكلي وهو التخفيف من الفقر وتسهيل ريادة االعمال.
والحاجة لالمتثال الى مباديء دينية معينة تؤثر على هيكلة وتطور 

مؤسسات التمويل االصغر االسالمية.ولذلك فمن الضروري الحصول 
على موافقة رجال الدين المؤهلين قبل وضع لوائح مالية جديدة.

وحقا،فان معظم المصارف االسالمية تتعامل مع هيئات دينية قائمة 
ومستشارين متخصصين في الشريعة لهذا الغرض.

الجدول 5: االختالفات بين مؤسسة التمويل االصغر التقليدية ومؤسسة التمويل االصغر االسالمية 
التي تقدم خدمة المرابحة 

مؤسسة التمويل االصغر االسالميةمؤسسة التمويل االصغر التقليدية )السائدة(

تمويل خارجي،تمويل اسالمي، مصادر خيرية تمويل خارجي مصادر التمويل-الحالية والمحتملة 
اسالمية 

الئحة مالية اسالمية قائمة على الفائدة نمط التمويل  

على طول فترة السدادمقدما، تنازلية، على طوب فترة السداداالستقطاع في بداية العقد 

العوائل الفقيرة الفقراءالمجموعة المستهدفة 

الزبون والكفيل الزبون والكفيل ضمان القرض

نقدية ودينية نقدية حوافز عمل الموظفين 
12-20%12-24%معدل سعر الفائدة او هامش الربح 

ال فوائد تاخيرية باستثناء الفوائد التاخيرية على فوائد تاخيرية اعتبارا من اول تاريخ استحقاق التعامل مع التاخر في السداد 
التسديدات التي تتاخراكثر من 18 يوم

في المرابحة، تقوم القروض الصغيرة على الثقة والتتطلب ضمانة ملموسة او تسجيل تجاري لحصول الموافقة وتشطب في حالة الوفاة او 
العوق الجسيم. وباعتبارها مؤسسة تمويل اصغر اسالمي رائدة، تقوم التقدم وبشكل فاعل بمسؤوليتها بوضع معايير راقية وصياغة نموذج 

يلعب الدين دورا مهما في نجاح عملية التسديد الخاصة 
بمؤسسات التمويل االصغر.وفي محافظة صالح الدين، 
تزود المساند المقترض الفتوى الصادرة من رجل الدين 

المحلي في بيجي مع عقد القرض  من اجل تشجيع 
المسؤولية الدينية تجاه تسديد القرض.
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ناجح يمكن تطبيقه في كافة انحاء العراق وفي الشرق االوسط.وفي بداية 2010،نظمت التقدم وبتمويل ودعم فني من مشروع تجارة 
زيارة موقعية لمؤسات التمويل االصغر العاملة في محافظة نينوى بخصوص التمويل االسالمي. وكمحصلة مباشرة للزيارة المتبادلة، 

بدات التضامن ومركز تلعفر للتنمية االقتصادية بخدمة المرابحة في تموز 2010.

ولكل نشاط تقوم المرابح بتمويله تركز بشكل خاص على توليد الدخل والتمكين وتطوير المهارات.وفي بلدان اخرى، يكون لزاما على 
الزبائن فتح حساب تودع فيه مدخرات شهرية اجبارية للتشجيع على االدارة المالية السليمة ونظام ادخار جيد. وفي العراق،فان عدم وجود 

لوائح تنظيمية واضحة حول االدخاروالتمويل االسالمي يحد من امكانية هذه الخدمة بالنسبة للصناعة ككل.

بتمويل من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية وبتسهيالت من مشروع تجارة، قامت مؤسسات التمويل االصغر العراقية في 2010 بالدخول 
في شراكة مع مراكز تطوير المشاريع الصغيرة المحلية لتقديم دعم غير مالي على شكل تدريبات مهنية ودورات تخص ريادة االعمال 
وتقديم النصح بخصوص المشاريع وشبكات التواصل المهني مع زبائنها والطلبة.ورياديي االعمال الشباب المستهدفين يتلقون تدريبا في 

قطاعات االعمال الخاصة بهم والثقافة المالية. وقدرتهم على الحصول على تمويل يتماشى مع الشريعة باالضافة الى مدخالت اضافة 
القيمة تسمح باشراك الشباب العراقي في االقتصاد ومشاركتهم كمواطنين منتجين في مجتمعاتهم.

4.1- رجال الدين والفتاوى- االشراك من اجل االندماج المالي
احدى المالمح المميزة الرئيسية للتمويل والتمويل االصغر االسالمي هو 

الدور الذي يلعبه علماء الدين المتفقهين في الشريعة. فهم مستشارين ومشرفين 
ومسؤولين في النهاية عن تحديد فيما اذا كانت اي معاملة محددة او منتج 

متماشية مع الشريعة. وفي صناعات تمويل اصغر مختلفة، فان التمويل االصغر 
االسالمي محكوم باطر قانونية وتنظيمية منفصلة على االغلب في بلدان يكون فيها للبنك المركزي اطار قانوني وتنظيمي محدد للتمويل 

االصغر.ووجود هيئات او لجان وطنية لمراقبة االمتثال الى للشريعة يوفر اطارا مفيدا من خالله يمكن للتمويل االصغر االسالمي ان 
يتوافق مع وجهة نظر المرجعيات الدينية في البلد حول ما يجب ان يتم توفيره ليكون العمل منسجما مع الشريعة. وسيعتبر التعامل او 

المنتج منسجما مع الشريعة عند صدور فتوى من عالم دين او هيئة المراقبة الشرعية توكد،حسب رايهم، بان هذه المعاملة او المنتج تجري 
حسب الشريعة االسالمية. وعلى اية حال، فان الفتوى التضمن بان المعاملة او المنتج هي منسجمة مع الشريعة في نظر كل عالم دين 

ضليع بإمور الشريعة فهناك مذاهب مختلفة ضمن الفقه االسالمي.ورغم ان جميع هذه المذاهب متفقة على مباديء الشريعة االساسية اال 
انها قد)واحيانا( تكون لها اراء مختلفة من حيث التفسير والتطبيق.

كانت الخدمات المالية االسالمية تجري اصال في بيئة تنظيمية غير واضحة.وعلى اية حال،عندما توسعت، ابرزت تحديات تنظيمية عديدة 
حاولت الحكومات معالجتها الى درجات متفاوتة.والسؤال الذي غالبا ما يطرح عند الدخول في عقود او معامات تمويل هو الى اي حد 

تطبق الشريعة على االلتزامات التعاقدية.والجواب يختلف من مذهب الى مذهب وغالبا ما يعتمد على التركيبة الدينية واالجتماعية للمجتمع 
والنظام القضائي وبنود الدستور والتشريعات المدنية لكل مذهب.قد تطبق الشريعة بشكل مباشركقانون حاكم لالختصاص حيث ال يوجد 
نظام قانوني متطور بشكل كامل، او بصورة غير مباشرة من خالل تطبيق قانون يستند كال او جزءا الى الشريعة او كمصدر تشريعي  

لسد الثغرات التشريعية.

احد التوجهات هو تشجيع او التكليف بتقديم وبشكل فاعل خدمات مالية اسالمية حسب القانون.فمثال في شمال السودان تم تبني اطار 
تنظيمي حسب الشريعة لكامل القطاع المصرفي في عام 1848.وقامت اندونيسيا بوضع اساس جديد في مجال التمويل االسالمي عندما 
قامت في 1992 بانشاء قطاع مالي رسمي ومنظم يسير حسب الشريعة باالضافة الى، وليس بدال عن، قطاعها المالي التقليدي. ودعمت 

لوائح تنظيمية جديدة في الباكستان وماليزيا ودول اخرى توسع صناعة التمويل االسالمي باالضافة الى الخدمات المالية التقليدية.

والتوجه التنظيمي الثاني هو التعامل مع نمو التمويل االسالمي عن طريق تنظيم وبشكل مستقل الجوانب المميزة للنظام المصرفي 
االسالمي مثل الهيئات االستشارية الخاصة بالشريعة.فمثال، عدة دول)الكويت واالردن ولبنان وتايلند( نظمت اختصاص وتشكيل هذه 

الهيئات باالضافة الى القواعد ذات الصلة التي تحكم تعيين وطرد اعضاء هذه الهيئات اومؤهالت.

وجميع المصارف االسالمية بضمنها المصارف االسالمية في العراق، لها مجلس استشاري او لجنة مختصة بامور الشريعة باالضافة الى 
مجلس تقليدي وقسم تدقيق داخلي اسالمي لمراقبة االمتثال الى الشريعة.

وفي العراق،فان التمويل االسالمي اليحكمه اطار تنظيمي منفصل كما ناقشنا ذلك انفا.ونظرة البنك المركزي العراقي الى المصارف 
االسالمية هي نفس نظرته الى المصارف التجارية.وحيث ان كل مصرف اسالمي له لجان المراقبة الشرعية خاصة به، فان هناك تناظرا 
كبيرا للمعلومات حول االمتثال الى الشريعة في جميع المصارف باالضافة الى االطر التنظيمية المفقودة التي من شانها تعزيز المنتجات 

واالستثمارات المنسجمة مع الشريعة في البلد.وفي غياب قوانين البنك المركزي المتعلقة بالتمويل والتمويل االصغر االسالمي،فان 

الفتوى هي راي قانوني جازم قائم على الشريعة
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مؤسسات التمويل االصغر االسالمي تعتمد على الفتاوى التي تصدر من علماء الدين في كل محافظة. وتبعا لذلك، فان مؤسسات التمويل 
االصغر االسالمية وغيرها التي تقدم منتجات المرابحة غالبا ما تواجه تحديات في فهم ما هي مقومات االمتثال الى الشريعة.فالشريعة 

ليست مجموعة واحدة من القوانين المنظمة وهي قابلة للتفسير واراء علماء الدين قد تختلف حول نفس القضية التي تتعلق بالشريعة وذلك 
حسب المذهب الذي ينتمي اليه العلماء. باالضافة الى ذلك، فان اراء العلماء حول المسائل المتعلقة بالشريعة قد تتغير بمرور الوقت وهذا 

ما يؤدي الى عدم اليقين وعدم ثبات تفسير وتطبيق الشريعة.تبين التجربة في مؤسسة التقدم وهي احدى مؤسسات التمويل االصغر الرائدة 
في العراق العملية المطولة التي يجب ان تمر بها مؤسسة التمويل االصغر من اجل االلتقاء بمختلف علماء الدين في مختلف المدن في 
نفس المحافظة من اجل مناقشة ماالذي ينبغي عمله لكي تكون التعامالت متماشية مع الشريعة.فالعلماء يمارسون صالحية واسعة في 

تقويض او التقليل من ثقة المجتمع االسالمي بمؤسسة التمويل.

واستنادا الى العديد من العلماء الذين يؤثرون في البلدات الصغيرة،فان مؤسسات التمويل االصغر التي تقدم خدمات مالية تستند الى 
المباديء االسالمية في العراق تبين اختالفات رئيسية في هيكلة منتج المرابحة.وتتضمن بعض هذه االختالفات هامش الربح التي يتم 

استيفاؤه من الزبون واستقطاع هامش الربح مقدما مقابل االقساط المقسمة على طول فترة السداد وتحصيل الفوائد التاخيرية وطريقة تسليم 
البضائع الى الزبون

الجدول 6: مقارنة المرابحة من خالل مؤسسات التمويل االصغر في العراق وخارجه

التضامناالمانالثقةالمساندالتقدم
مؤسسات التمويل 
االصغر االسالمية 

الدولية
بنغالديش:12-	 12%12%12%12%12%زيادة الربح

%15
السودان:%12	 
باكستان:%24	 

تسديد زيادة 
الربح

خالل فترة التسديدخالل فترة التسديدخالل فترة التسديدخالل فترة التسديدخالل فترة التسديدخالل فترة التسديد

اسبوعياشهرياشهرياشهرياشهرياشهرياتكرار التسديدات
رسوم تقديم 

الطلب
التوجد10 دوالر10 دوالر10 دوالر10 دوالرالتوجد

نعم:الفوائد التوجدالتوجدالتوجدفوائد تاخيرية
التاخيرية على 

اكثر من 19 يوم 
تاخير

التوجدالتوجد

تقوم مؤسسة تسليم البضائع
التمويل االصغر 

بجلب البضاعة الى 
موقعها)الذي تملكه 

او الذي تستاجره 
ويقوم الزبون باختيار 

بضاعته منها.

الزبون والمؤسسة 
يزوران المجهز 

معا. الزبون يختار 
البضائع والمؤسسة 

هي التي تدفع 
للمجهز.

المؤسسة تكون 
بحوزتها البضائع 

وتسلمها الى 
الزبون في مكان 

عمله

يختار الزبون 
البضاعة من 
المجهز الذي 

يستحصل امواله 
من مؤسسة 

التمويل االصغر

الزبون والمؤسسة 
يزوران المجهز 

معا. الزبون يختار 
البضائع والمؤسسة 

هي التي تدفع 
للمجهز.

المؤسسة تكون 
بحوزتها البضائع 

وتسلمها الى 
الزبون في مكان 

عمله

الحرية في اعادة 
بيع البضائع نقدا

نعم-فقط  في حالة ال
عدم توفر المنتج 

المطلوب في 
السوق المحلية

حالة بحالةالالال 

دور هيئات المراقبة الشرعية
هيئات  مراقبة االمتثال الى الشريعة تكون عادة مسؤولة عن مراجعة العمليات االسالمية للمؤسسة ومنتجاتها ومعامالتها من اجل ضمان امتثالها الى 

الشريعة. ودور هيئة الرقابة الشرعية يختلف من مؤسسة الى اخرى وحسب االختصاصات .وهذه االختصاصات يجب ان تضع اطار تنظيمي مفصل ينظم 
تعيين هيئات االمتثال هذه وتحديد واجباتها او المؤهالت المطلوبة في اي شخص يريد لن يصبح عالم شريعة. وقرارات الهيئة لتحديد مدى امتثال المنتج  او 
اية معاملة الى الشريعة ،تتخذ بصورة عامة باالجماع وبعدها تقوم الهيئة باصدار فتوى تقول فيها ان المنتج او المعاملة تتم حسب الشريعة.واذا ما طلب من 

اي عالم مراجعة اي معاملة او منتج فان عليه اصدار فتوى بعد اقتناعه بان المنتج او المعملة المقترحة تنسجم مع متطلبات الشريعة.
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موظف حكومي	 خيارات الضمان
ملكية البضاعة 	 

المشتراة تحتفظ بها 
مؤسسة التمويل 

االصغر لحين تسديد 
اخر قسط

كفالة موظف 	 موظف حكومي	 
حكومي

مجموعة تضامنية	 

كفالة موظف 	 موظف حكومي	 
حكومي

مجموعة تضامنية	 

معدل االمتداد 
الجغرافي 
)الزبائن(

7,7962,088631,5133642,400

معدل حجم 
القرض

541 دوالر1,067 دوالر801 دوالر1,692 دوالر1,074 دوالر1,149 دوالر

الحصول 
على البضاعة 

المطلوبة

يحدد الزبائن جهة 
البيع لكن القرار 

النهائي يعود لمؤسسة 
التمويل االصغر

يحدد الزبائن جهة 
البيع لكن القرار 

النهائي يعود 
لمؤسسة التمويل 

االصغر

يحدد الزبائن جهة 
البيع لكن القرار 

النهائي يعود 
لمؤسسة التمويل 

االصغر

يحدد الزبائن جهة 
البيع لكن القرار 

النهائي يعود 
لمؤسسة التمويل 

االصغر

يحدد الزبائن جهة 
البيع لكن القرار 

النهائي يعود 
لمؤسسة التمويل 

االصغر

يحدد الزبائن جهة 
البيع لكن القرار 

النهائي يعود 
لمؤسسة التمويل 

االصغر

االمان هي مؤسسة التمويل االصغر العراقية الوحيدة التي تستوفي فوائد تاخيرية على التسديدات التي تتاخر اكثر من 19 يوم عن موعد 
استحقاقها كما تم االتفاق عليه مع رجال الدين في كركوك.ومقابل ما يجري من ممارسات في صناعة التمويل االسالمي، فان المصارف 
اليمكن لها ان تستوفي اكثر من المبلغ االصلي اذا ما دفع الزبون الفوائد التاخيرية الن االجر االضافي سيعتبر فائدة.ولكن عدد قليل من 
المصارف يمكن ان تستوفي فوائد تاخيرية على اساس ان العائدات من الفوائد التاخيرية يجب ان يتم التبرع بها الى الجمعيات الخيرية24.
وكان على التقدم ان تلتزم بالتفسير الصارم للمرابحة في الشريعة كما مبين في الممارسات المنصوص عليها في عقد المرابحة. ويختلف 
تفسير الشريعة حسب المحافظة وهذا مؤشر على مستوى »التدين« في المحافظات. وتم اصدار فتوى لجميع مؤسسات التمويل االصغر 
التي تقدم خدمة المرابحة من قبل علماء الدين الذين ينتمون الى جماعة علماء العراق وهو مؤسسة وطنية تضم مجاميع تمثيلية من كافة 

المحافظات،تسمح لها بالدخول في تمويل خاضع للشريعة االسالمية وتقدم لها ارشادات حول ما يفسرونه على انه ممتثل للشريعة.

عندما التقت التقدم اول مرة مع رجال الدين في القائم، احدى المدن الرئيسية في االنبار، في بداية 2007،اصدر رجل الدين الذي يشرف 
على المحافظة فتوى يصرح فيها ان »التعامل مع مؤسسة التمويل االصغر التقدم غير جائز من وجهة النظر الدينية الن عقودهم ولوائحهم 

التنظيمية منافية لتعاليم االسالم ».لكن الفتوى لم تتوافق مع ما كانت تسمي التقدم هامش الربح ب«ربحا« واقترح بدل ذلك بان يتم 
استخدام هامش الربح فقط لتغطية الكلف التشغيلية واالدارية. وبدعم فني من مشروع ازدهار قامت التقدم بشرح عملية المرابحة وبينت 
التزامها بتقديم تمويل اسالمي مقبول لدى المجتمعات ويعتبره رجال الدين متماشيا مع الشريعة.وعقد القرض االولي الذي طرحته التقدم 

خضع الى تغييرات في المجاالت التالية:

الفوائد التاخيرية	 
عدم ذكر معدل الربح ولكن سعر البيع	 
تحديد هامش الربح بنسبة %12 	 

وفتوى اخرى صدرت عن رجل الدين المحلي في القائم عالجت طريقة تسليم البضائع الى الزبون.وحسب ما جاء في الفتوى فانه » ينبغي 
ان يحدد الزبون المنتج الذي يريد شراؤه او بيعه ونوعيته وخصائصه وبعدها تقوم مؤسسة التمويل االصغر بشراء هذه البضائع وتعيد 

بيعها الى الزبون في موقع مختلف مملوك او مؤجر من قبل مؤسسة التمويل االصغر«. مثل هكذا جانب من االمتثال الى الشريعة يضيف 
صرفيات اضافية على هيكل كلف مؤسسة التمويل االصغر خاصة انها تبحث باستمرارعن سبل للحفاظ على هامش ربح منخفض لتمكين 
اكبر عدد من الفقراء من الحصول على التمويل.وعالوة على ذلك، فان الفتوى تحد من فرص مؤسسة التمويل االصغر لشراء كمية كبيرة 

من بضاعة محددة لبيعها الى الزبائن المهتمين.فمثال، قد ال تكون مؤسسة التمويل االصغر قادرة على شراء 1000 دراجة هوائية بسعر 
الجملة واعادة بيعها الى الزبائن المهتمين الن الزبون لم يقرر مسبقا اي منتج يحتاج.

وفي العراق هناك اختالفات حسب المناطق من حيث تفسير قانون الشريعة. ويتم تنظيم االمتثال الى الشريعة بصورة غير رسمية من 
خالل هيئة علماء العراق بالنسبة الى طائفة السنة ومن قبل اية هللا العظمى السيد علي السستاني بالنسبة الى الشيعة. وفي غياب هيئة 

وطنية للمراقبة الشرعية بتم تعريف التمويل االسالمي من قبل طائفة واسعة من رجال الدين وقد يخلق تحديات مهمة تؤدي الى التفسير 
الخاطيء والممارسات غير الصحيحة.

ماكنزي الفصلية-تقرير تشرين االول 2005 حول النظام المصرفي االسالمي  24
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ان مؤسسات التمويل االصغر التي تقدم المرابحة وتعمل في اكثر من محافظة يجب ان تشرك علماء الدين في تلك المحافظة الصدار 
فتوى تسمح لمؤسسة التمويل االصغر بتقديم التمويل االسالمي فيها. ان عملية تحديد رجل الدين«المناسب« والتحدي الذي يكمن في 
التعامل مع العديد من رجال الدين من نفس المحافظة هي عملية تستهلك وقتا طويال. باالضافة الى ذلك، فان العديد من رجال الدين 

بفتقرون الى المعرفة باالمور المالية من اجل ادخال وبشكل فعال فكرة مؤسسات التمويل االسالمي المستدام ضمن اختصاص االمتثال الى 
الشريعة.

الشكل 3: عملية االمتثال الى الشريعة في العراق

بينما ينظر البنك المركزي العراقي في ادخال اطار تمكيني لرفع مستوى التمويل االسالمي في العراق حسب الطلب الكامن،فان مشروع 
تجارة يهدف الى العمل معه لتضمين ضوابط حاكمة للتمويل االصغر االسالمي من خالل هيئة وطنية للرقابة الشرعية.والهيئة المتوقعة 

تتالف من علماء مسلمين محترمين في المجتمع الديني ولهم معرفة كافية بامور التمويل الحديث لتقييم منتجات جديدة وايصال ارائهم بشكل 
فعال.وباالضافة الى وضع اساسيات التمويل االصغر في الموضع الصحيح فان مؤسسات التمويل االصغر االسالمية كالعبين مستقلين او 
فروع لمؤسسات التمويل االصغر التقليدية ينبغي ان تعالج مشاكل محددة مرتبطة بااللتزام بالشريعة في مجاالت تتراوح بين التنظيم الى 

التسويق التجاري.

السعديعبد الملك 
سني عراقي مقيم في  شيخ 

االردن

عبد الحميد العبيدي
شيخ  سني عراقي مقيم  

في مصر

احمد الكبيسي
شيخ سني عراقي مقيم في

دبي

جماعة علماء العراق

في كل المحافظاتفروع -العراقجماعة علماء 
رئيسيشيوح محليين ممثلين لها من كل مدينة 

الرئيس

تقديم االرشاد الى كل فرع في 
المحافظات حول االمور الدينية

تقديم التوضيحات حول تفسير االمتثال الى الشريعة
الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي:حسب جماعة المذهب الفقهي

السستانياية اهللا علي 
          مرجع شيعي 

االرشاد مباشرةتقديم 
الى مؤسسات التمويل االصغر

من نفوس العراق% 60 من نفوس العراق% 30
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بعــدقــبل

قروض التمويل االصغر تعيد الحياة الى مدينة الفلوجة  
تعمل اربعة عشر مؤسسة تمويل اصغر بدعم من مشروع تجارة على بناء عراق يعج بالمشاريع. وراس مال القروض بصورة خاصة ذو 
اهمية في مدن مثل الفلوجة التي كانت مبتالة قبل ظهور مجالس الصحوة بالهجمات االرهابية والعنف العشوائي.وقروض التمويل االصغر 

التي تتراوح اقيامها من 500 الى 3000 دوالر توفر التمويل الضروري للبدء بمشروع ما او انقاذ مشروع عندما تشتد الصعاب.
والقروض الصغيرة التي تقدمها شركات في محافظة االنبار مثل التقدم تضيف الى االستثمار الكبير في مدن مثل الفلوجة التي يوجد فيها 

االن ستوديو تصوير حديث اللتقاط صور عن لحظات عائلية مهمة في الحياة.

قبل: في 2009، دمر انفجار قنبلة كانت موضوعة في مقر احد االحزاب السياسية ستوديو التصويرالذي يملكه محمد علي نصر هللا.
وعلى اثر االنفجار اختفت معدات تصوير بقيمة 2000 دوالر كان قد اشتراها بعد حصوله على قرض من مؤسسة التقدم للتمويل االصغر

بعد: اليوم عاد محمد لمزاولة عمله بعد حصوله على قرض ثاني بقيمة 3000 دوالر من مؤسسة التقدم ساعده في اعادة بناء محله 
وتعويض االت التصوير التي فقدها والتخطيط لتطوير عمله في المستقبل.



19 تجربة العراق مع التمويل االصغر االسالمي - المرابحة

 

دورة التدريب والتطوير الخاصة بالمشاريع الصغيرة لرياديي االعمال من النساء في 
مركز المرشد لتطوير االعمال الصغيرة جمعت بين اميرة عمر اسعد،30 عاما، وسناء 
نجاح قدرة،41 عاما، اللتان حصلتا على قرض مرابحة بقيمة 2.100 دوالر من مركز 

االمان في كركوك ساعدهن في افتتاح محل لبيع بدالت ومواد تجميل ومالبس اطفال.

اتجاهات وتاثير التمويل االصغر 
االسالمي - المرابحة في العراق

الفصل الثاني
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1.2- االمتداد الجغرافي وتاثير المرابحة- تحليل االتجاه 
كما في حزيران 2011،سجل عدد زبائن التمويل االصغر الذين يحصلون على تمويل المرابحة زيادة بنسبة 106% مع زيادة بنسبة %79 
في حجم المحفظة. وبالمقارنة، فان مجمل الصناعة سجل نموا سنويا بنسبة 26% من حيث عدد الزبائن النشطين و31% من حيث المحفظة 

القائمة. 

جدول 7: المقارنة النمو بين المرابحة و الصناعة الكلية 
حزيران 2011حزيران 2010التمويل االسالمي 

5,74011,824الزبائن النشطون-المرابحة 

106%70%النمو سنة تلو سنة 

65,83082,947الزبائن النشطون-الصناعة الكلية 

26%44%النمو سنة تلو سنة-الصناعة الكلية 

12,906,737  دوالر7,225,917  دوالرمحفظة القروض القائمة-المرابحة 

79%40%النمو سنة تلو سنة 

92,144,198120,380,595محفظة القروض القائمة-الصناعة الكلية 

31%28%النمو سنة تلو سنة 

الشكل 4: النمو السنوي لعدد الزبائن النشطين بالنسبة للتمويل االسالمي-المرابحة

المرابحة تزيد من مستوى االمتداد الجغرافي بخطى سريعة ولو ان قدرتها على التوسع مقيدة بتوفر صناديق االقراض.ومن بين منح 
تمويل اصغر بقيمة كلية 112.7 مليون دوالر تم صرفها الى مؤسسات التمويل االصغر العراقية منذ 2003، فان نصيب المرابحة هو 

10% فقط. وحيث ان الصناعة شهدت تنوعا متزايدا في الجهات الممولة)مثل AusAid, DFID ووكاالت االمم المتحدة( التي تدعم 
مؤسسات التمويل االصغر العاملة في القطر، فان زيادة قدرة المرابحة، من حيث  توفير االموال والدعم الفني، تحصل فقط من خالل منح 

الوكالة االمريكية للتنمية الدولية البالغة 9.5 مليون دوالر.

8

1,636

3,375

5,740

11,824

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2007 2008 2009 2010 2011

الء
عم
ال



21 تجربة العراق مع التمويل االصغر االسالمي - المرابحة

الشكل 5: النمو السنوي لمحفظة القروض القائمة بالنسبة الى المرابحة 

نسبة الزبائن الذين يحصلون على قروض المرابحة نسبة الى العدد الكلي للزبائن في صناعة التمويل االصغر العراقية ازدادت من 7% في 
2009 الى 9% في 2010 و 14% في 2011 وهذه الزبادة التي تمثل 5% تشير الى تحسن في الزيادة من 2010 الى 2011 التي كانت 
2% ويعزى هذا االمر بصورة كبيرة الى معدل النمو الثابت الذي تحافظ عليه مؤسسات التمويل االسالمي وتقديم خدمة التمويل االسالمي-

المرابحة- من قبل مؤسسات التمويل االصغر االمان في 2009 الى 2011. وبالمقارنة، فان نسبة محفظة المرابحة الى المحفظة الكلية 
هو 11% وهي اقل من نسبة زبائن المرابحة قياسا بالعدد الكلي للزبائن بسبب المعدل المنخفض لحجم القروض التي تقدمها مؤسسات 

التمويل االصغر االسالمية. 

الشكل 6: النسبة المئوية لزبائن المرابحة وغير المرابحة مقارنة مع الصناعة الكلية

معدل حجم القروض القائمة عند 1,092 دوالر هو اقل من معدل حجم القروض لمعدل الصناعة الكلية البالغ 1,451 دوالر.وبالنسبة 
الى معظم صناعات التمويل االصغر، فان معدل مبلغ القروض االسالمية الصغيرة هو نفس معدل القروض التقليدية الصغيرة. وهناك 
استثناءات ملحوظة،على اية حال، حيث يكون معدل القرض االسالمي الصغير هو من القروض الصغيرة التقليدية بنسبة 45% كمعدل 

مثل ما يحدث في اندونيسيا والضفة الغربية وقطاع غزة.25 اما في العراق فان معدل مبلغ قرض المرابحة الصغير هو اقل من معدل مبلغ 
الصناعة الكلية بنسبة %33.  

تبادل معلومات التمويل االصغر  25
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تسجل المساند نسبة امتداد جغراقي الى الزبائن من النساء تبلغ 21% مقارنة بنسبة 12% تخص مؤسسة التقدم. ان االمتداد الجغرافي 
للزبائن من النساء يتناسب بشكل مباشر مع عدد ضباط القرض من النساء في المؤسسة لكل من اقراض المرابحة واقراض غير المرابحة. 

ونسبة ضابطات القروض عند 18% وهي اقل 2% بالنسبة الى الصناعة الكلية.

الشكل 7: مقارنة نسبة ضباط القرض من النساء مع االمتداد الجغرافي للنساء

2.2- جودة واداء محفظة المرابحة
من اجل مقارنة اداء محفظة المرابحة مع محفظة التمويل االصغر لغير عمليات المرابحة عبر السنين، يستخدم هذه التقرير بيانات من 
المؤسسات التالية ضمن كل من التصنيفات االنفة الذكر.وتمثل المحفظة االسالمية مؤسسات التمويل االصغر التي تقدم المرابحة فقط 

مقارنة مع مؤسسات التمويل االصغر االخرى استنادا الى مؤشرات انظمة مراقبة وتصنيف االداء26 . من بين 2712 مؤسسة تمويل اصغر 
تصنفها هذه االنظمة بشكل فصلي فانها تصنف »أ« وتحرز درجة تتراوح بين 73 الى 96 بينما هناك مؤسسة واحدة تصنف »ب« 

وتحرز درجة تتراوح بين 49 و72 والتي بدات بالمرابحة في 2010. 

درجة انظمة رقابة وتصنيف نموذج المرابحة االسالمية
درجة انظمة رقابة وتصنيف نموذج لغير المرابحةاالداء

االداء
AالبشائرAالتقدم

ACHFAالمساند

ان االكتفاء الذاتي المالي والتشغيلي لمؤسسات التمويل االصغر االسالمية هو اقل من الصناعة الكلية ونموذج معدل المؤسسات السائدة. 
وعلى اية حال، فان هذا االكتفاء قد تحسن بشكل ملحوظ مقارنة وبشكل سنوي مع 93.6% في 2009 الى 138% في 2011)انظر الشكل 

.)8

الجدول 9: مقارنة مؤشرات اداء المؤسسات االسالمية وغير االسالمية
متوسط الصناعة الكليةمتوسط غير المرابحةمتوسط المرابحةالمؤشرات

150.4%182.2%138.2%االكتفاء الذاتي المالي
209%240.8%186.5%االكتفاء الذاتي التشغيلي 

154 دوالر148 دوالر136  دوالرالكلفة لكل مقترض 
235225242القروض القائمة لكل ضابط قرض 

لمساعدة الصناعة في متابعة تقدمها وتقديم التقارير الى الممولين واصحاب المصلحة بشكل اوسع،تم تصميم واختبار نظام مراقبة تصنيف االداء من قبل برنامج تجارة الهدف منه مساعدة الصناعة لتنظم نفسها من خالل اعداد   26
وتقديم معلومات دقيقة ومنتظمة عن ادائها الى اصحاب المصلحة)الزبائن والجهات المانحة والممولين التجاريين المحتملين(. ووضع معايير دقيقة)معدالت االداء الفعلي( والرقابة وتوثيق التقدم حسب المعايير عبر الزمن وابداء 

المالحظات الى مؤسسات التمويل االصغر   حول ادائها مقارنة بمعدالت نظرائها.
الفروع الرئيسية الثالث للتقدم مصنفة كمؤسسات ثالثة مستقلة عن بعضها في نظام مراقبة تصنيف االداء من اجل متابعة اداء كل فرع  27
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11.9%11.5%12.9%معدل الكلفة التشغيلية 
2.3%1.3%3.7%المحفظة عند الخط<30 يوم 

1,451 دوالر1,511 دوالر1,092 دوالرمعدل حجم القرض 

الشكل 8: المقارنة السنوية لالكتفاء الذاتي المالي

تحسن االكتفاء الذاتي التشغيلي لمؤسسات التمويل االصغر االسالمية بشكل كبير من 98.4% في 2010 الى 186.5% بحلول حزيران 
2011 مقارنة ب 179.3% في 2010 الى 209% في 2011 بالنسبة الى الصناعى الكلية. وحيث ان االكتفاء الذاتي التشغيلي لمؤسسات 

التمويل االصغر االسالمية يتخلف عن االكتفاء في مؤسسات التمويل االصغر السائدة وكذلك الصناعة الكلية، فالشيء المهم هو معدل 
التغير في االكتفاء الذاتي التشغيلي للمؤسسات االسالمية الذي يبين قدرة هذه المؤسسات على تغطية تكاليفها المباشرة.

الشكل 9: المقارنة السنوية لالكتفاء الذاتي التشغيلي

تحسن معدل عدد الزبائن لكل ضابط قرض على مر الوقت واصبح 235 زبون .ان دور ضباط القروض في مؤسسات التمويل االصغر 
االسالمية يتطلب منهم تمضية الوقت في الحصول على وشراء البضائع المدرجة في عقد المرابحة الموقع مع الزبون.
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الشكل 10: مقارنة القروض القائمة لكل ضابط قرض عبر السنين

ان معدل المحفظة عند الخطر للمرابحة االسالمية وهو 3.7% اعلى قليال من معدل الصناعة البالغ 2.3% باالضافة الى معدل مؤسسة 
التمويل االصغر النموذج لغير المرابحة وهو 1.3%.ولكن بمرور الوقت، يبدو ان التسديدات المتاخرة يتم استردادها والخسارة على االمد 
الطويل)تعرف على انها التسديدات التي فات ميعادها الكثر من 180 يوما( اقل من 1%.وبالنتيجة، فان تعثر المحفظة اليولد خسارة كبيرة 

طويلة االمد.  

3.2- النمو واتجاهات االداء بين مقرضي خدمة المرابحة 
ابدت مؤسات التمويل االصغر االسالمية فروقات في النمو واالداء.وهذا القسم يعطي تفصيال اكبر عن هذا الفارق من اجل تحديد و بشكل 

فاعل تاثيرات واهمية مثل هكذا عوامل في النمو الكلي لمؤسسات التمويل االصغر االسالمية وكذلك الخاص بصناعة التمويل االصغر 
الكلية العراقية 

الشكل 11: الحصة في المحفظة المرابحة حسب مؤسسات التمويل االصغر
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الجدول 10: مقارنة بين اداء مؤسسات التمويل االصغر التي تقدم المرابحة

مؤسسة التمويل االسغر 
االسالمي

االكتفاء 
الذاتي 

التشغيلي

االكتفاء 
الذاتي المالي

عدد الزبائن لكل ضابط 
معدل الكلفة التشغيليةالكلفة لكل مقترضقرض

17%192 دوالر98.4209%119.1%التقدم

8.8%80 دوالر178.0261%253.8%المساند

حيث ان معدل الكلفة التشغيلية لجميع مؤسسات التمويل االصغر االسالمي تناقص سنوي من 2010 الى 2011، من 15.8% في 
حزيران 2010 الى 12.9% في حزيران 2011.

الشكل 12: مقارنة بين معدل الكلفة التشغيلية للمرابحة عبر السنين

الشكل 13: الكلفة المتناقصة لكل زبون المرابحة عبر السنين
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انخفضت الكلفة لكل زبون بالنسبة الى مؤسسات التمويل االصغر التي تقدم المرابحة كمعدل عام. وسجلت المساند اكبر انخفاض من 151
دوالر في 2010 الى 80 دوالر في 2011،اما بالنسبة التقدم فقد ازدادت قليال الكلفة لكل زبون من 178 دوالر الى 192 دوالر.

4.2- تنوع القطاعات الممولة باسلوب التمويل االصغر االسالمي المرابحة
تقدم مؤسسات التمويل االصغر االسالمية تمويل المرابحة الى مجموعة من القطاعات و73% من هذا التمويل يذهب الى المشاريع التي 

تحتاج الى راس مال لشراء االصول الضرورية للبدء بالمشروع او الغراض التجارة. وباالضافة الى ذلك،تشكل قروض االسكان 
وتحسين المنازل نسبة مهمة للزبائن الذين يحصلون على التمويل القائم على المرابحة وهذه النسبة هي 23% مقارنة بنسبة 15% خاصة 

بمؤسسات التمويل االصغر التقليدية او السائدة.

الجدول 11: القطاعات الممولة من قبل مؤسسات التمويل االصغر االسالمية والتقليدية
مؤسسات التمويل االصغر التقليديةمؤسسات التمويل االصغر االسالمية

80%73%قروض مشاريع

4%4%قروض زراعية

15%23%قروض اسكان وتحسين المنازل

هدف قروض االسكان هو تقديم التمويل لترميم وبناء المساكن التي تضررت جراء الحرب او انشاء مساكن جديدة. ورغم ان مؤسسات 
التمويل االصغر تستهدف الزبائن الفقراء بصورة عامة، فانها تستهدف بصورة خاصة العائدين من االقليات والمهجرين في الداخل 

والعوائل التي ترأسها امراة، الذين ليس بمقدورهم الرجوع الى بيوتهم التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب وما تلتها من نزاعات.الشكل 
12 ادناه يوضح اهمية قروض االسكان وتحسين المنازل خالل السنوات االولى من تعافي العراق من آثار الحرب التي مازالت تهدد 

التعافي االقتصادي في مختلف المخافظات مثل صالح الدين واالنبار ونينوى وكركوك التي تقدم فيها مؤسسات التمويل االصغر خدمة 
التمويل االسالمي. 

وتلعب كال من التقدم والمساند دورا رئيسيا في المساعدة على تحقيق استقرار المجتمع من خالل تركيزهما على التنمية االقتصادية. ونسبة 
كبيرة من زبائن المساند في صالح الدين تمثل العسكريين السابقين في نظام الحكم ما قبل حرب 2003.والمساند تساعد في اعادة اشراكهم 

في النشاطات االقتصادية من خالل تقديم خدمة التمويل االسالمي لكي يبداؤا بمشروع ما.وتعمل التقدم في واحدة من اكثر المحافظات 
مواجهة للتحديات االمنية وهي االنبار. وفي مجتمع قائم على الروح القبلية تعمل التقدم منذ 2007 بشكل وثيق مع شيوخ العشائر ورجال 

الدين لمساعدة المحافظة في الرجوع الى حيث يستطيع الشباب المحلي وعوائلهم بناء حياتهم والمساهمة في تطوير مجتمعاتهم المحلية.
ويثني على مؤسسة التقدم جميع شيوخ العشائر كمؤسسة تمويل اصغر اسالمي و الكل يكن لها التقدير كجزء الينفصل عن النسيج 

االجتماعي-االقتصادي للمحافظة.

الشكل 14: القطاعات التي تتلقى التمويل من التقدم
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الشكل 15: القطاعات التي تتلقى التمويل من المساند

منطقة بيجي في صالح الدين حيث يوجد فيها فرعا للمساند تبقي غير آمنة بشكل كبير مع االنفجارات التي تحدث اسبوعيا ،والتي يشاع 
عنها ايضا انها معقال للتمرد.التقت المساند مع كبير علماء الدين في بيجي للحصول على دعم لترويج خدمات التمويل االصغر االسالمي. 

وتمت دعوة المدير التنفيذي للفرع للتحدث اثناء مراسم صالة الجمعة للترويج عن ريادة االعمال المتماشية مع الشريعة. في بداية شهر 
آب 2010، بدأت المساند حوارا مع نقابة الزراعيين في صالح الدين وهي نقابة للمزارعين تتلقى تسهيالت حكومية،من اجل توفير راس 
المال المطلوب للمزارعين الصغار لحرث وزراعة االراضي التي سبق وان كانت خضراء تنظر الى المستقبل بكل امل.ويتوقع ان تزداد 

محفظة التمويل الزراعي بشكل كبير خاصة بسبب الدعم وتدريب المهارات الفنية التي ستسهل تقديمه رابطة الزراعة الى المزارعين 
الصغار في المحافظة.

5.2- تحقيق االكتفاء التشغيلي من توجه المشاريع نحو قروض المرابحة-االبتكار 
والتوجهات المستقبلية

ازدهرت مؤسسات التمويل االصغر االسالمية جراء الطلب المتزايد في العراق على المنتجات المنسجمة مع الشريعة والذي يفوق 
العرض الحالي. ومعا تقدم مؤسسات التمويل االصغر التي توفر خدمة المرابحة خدماتها الى ما نسبته 0.84% من مجموع السوق الكلي 

للعوائل البالغ عددها 820.000 عائلة28. وهذه المؤسسات قد زادت من نشاط االقراض حسب الشريعة خالل السنة الماضية:ازداد 
االمتداد الجغرافي للمرابحة ليصل الى 106% مقارنة بمعدل نمو الصناعة البالغ 26%.ورغم معدل النمو العالي عند 14% من محفظة 

الصناعة الكلية،،تواجه المؤسسات تحدي فريد وهو االمتثال الى الشريعة في نشاطاتها وممارسات المحاسبة ونظام المعلومات االدارية، 
وتعقيد معامالت المرابحة.

والمنافسة المتزايدة سوف تجبر مؤسسات التمويل االصغر االسالمية على االهتمام بشكل اكبر باالداء والكلف حيث ان المزيد والمزيد من 
مؤسسات التمويل االصغر التقليدية تبدا االقراض االسالمي ضمن بيئة تنظيمية يمكن ان تتحسن بالنسبة الى صناعة التمويل االسالمي في 
العراق، وتوفر التمويل االقليمي في المستقبل الذي سيصب في قطاع االقراض االسالمي.ان تصميم منتجات مناسبة من حيث السعر وبناء 

مؤسسات سليمة وتحسين الكفاءة وادارة المخاطر هي جميعا مقومات مهمة لبناء نموذج مشاريع مستدامة. 

الجدول 12: معدل نمو الصناعة عبر السنين:
2009-20082010-20092011-2010

106%68%79%النمو في عدد زبائن التمويل االصغر االسالمي

18%32%42%النمو في عدد زبائن التمويل االصغر التقليدي

26%36%45%النمو في عدد زبائن صناعة التمويل االصغر الكلية

راجع الهامش 1 و2  28
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الكفاءة التشغيلية 
تتطلب اداة تمويل المرابحة من النمو في عدد زبائن التمويل االصغر االحتفاظ بعالقات مع سماسرة البضائع وتعمل جردا باسماء البضائع 

بشكل مؤقت واالشراف بصورة مباشرة على كل عملية شراء وبيع. والتوثيق الرسمي هو اطول واكثر تعقيدا من التوثيق الخاص 
بالقروض النقدية التقليدية. وتواجه عمليات المرابحة مشاكل التوسع والكلف االدارية العالية بسبب الجهود االضافية المطلوبة من ضباط 
القروض في تحديد اماكن، وشراء، واعادة بيع، البضائع الى المقترضين خصوصا عندما يكون هناك مئات من القروض يجب صرفها 

وتنوع متزايد للمقترضين. وقدمت مؤسستي التقدم والمساند االبتكار في نماذج المشاريع من خالل العالقات مع شبكة من موزعي الجملة 
للتمويل التجاري والتي تشكل 74% و72% على التوالي من المحفظة القائمة الخاصة بهما. ورغم ان الكلف الكلية للمعاملة هي اعلى 

فان الكلفة االضافية المترتبة على الزبون يتم تعويضها بصورة عامة من اسعار الجملة واختصار الوقت المخصص الختيار المجهزين 
والتفاوض على شروط العقد.

من اجل ان تحسن مؤسسات التمويل االصغر التي تقدم المرابحة من استدامتها، فينبغي عليها ان توحد عملية شراء البضائع لخلق حجوم 
شراء باقل التكاليف التشغيلية. وبانخفاض معدل الكلفة التشغيلية لمؤسسات التمويل االصغر االسالمية الى 12.9%، فان هناك تحسنا 

في كفاءتها الكلية رغم انه فوق معدل نسبة الصناعة البالغ 11.9%. ويتحمل ممولو المرابحة 136 دوالر لكل مقترض مقارنة بمعدل 
الصناعة البالغ  154 دوالر وتخصيص 235 زبون لكل ضابط قرض مقارنة ب 242 زبون لجمالي الصناعة. واداء مؤسسات التمويل 

االصغر االسالمية اقل من معدل الصناعة رغم انه يتحسن سنويا.

يمكن للمرابحة من توسيع النفاذ الى التمويل الى مستويات غير مسبوقة. ومن اجل االستفادة من هذه الفرصة، يجب توسيع النفاذ الى 
التمويل في كافة انحاء البلد والحد من االبتعاد عن المنتجات المالية الذي يرافقه االشمئزاز من المنتجات القائمة على الفائدة. ومؤسسات 

التمويل االصغر االسالمي العراقية تحتاج الى تحسين كفاءة اساليب المشاريع والتاثير على مستوى الزبون. ويوصي مشروع تجارة 
مؤسات التمويل االصغر االسالمية بان تصقل اسلوبها التشغيلي من اجل تقليل الكلف وتحسين كفاءة ضباط القروض.

الحوكمة واالدارة
تمتلك مؤسسات التمويل االصغر االسالمية انظمة حوكمة قوية كما يتبين ذلك من خالل مجالس اداراتها المختلفة واجتماعاتها المتكررة.
ومن اجل تعزيز موطىء قدمها في المجتمعات المحلية التي تقدم خدماتها فيها، يوصي مشروع تجارة بانشاء هيئات مؤسساتية للرقابة 

الشرعية باالضافة الى مجلس االدارة. وهناك تحدي اخر وهو ضمان وجود خليط مناسب من علماء الدين ضليعين في الجوانب المالية 
لمؤسسات التمويل االصغر.ويسهل برنامج تجارة ويدعم النقاشات التي تتمحور حول تاسيس مجلس وطني للرقابة الشرعية يكون حصريا 

لقطاع التمويل االصغر في العراق من اجل توحيد منتج المرابحة لصناعة التمويل االصغر العراقية.

الحسابات والقضايا المالية
لمؤسسات التمويل االصغر التي تقدم المرابحة عنصرين للمحاسبة والمالية التي تختلف عن التمويل االصغر التقليدي. ففي كالهما 

تضمينات لمحتوى الكشوفات المالية. االول هو رسملة رسم الخدمة الذي يتوقع عند الصرف والذي يؤثر على الميزانية العمومية.والثاني 
هو غياب مبدا الفائدة على ارصدة القروض القائمة الذي يؤثر على العائد على المحفظة وكذلك الدخل المتولد. ويتم احتساب مبالغ االقساط 

مقدما وتتضمن المبلغ االولي المقدم ورسم الخدمة الذي يستند اسميا على المبلغ الذي يصرف كقرض ومدة تسديد االقساط على اساس 
شهري بشكل مبدئي. وزيادة الربح المعلوم او الكلفة المتفق عليها لمعامالت البيع والشراء هو مبلغ ثابت يستند الى المدة المتوقعة للقرض 

وعدد مرات التسديد.

واالعتقاد المهم في منهجية المرابحة هو وجود عقد ثابت للخدمة وهذا يتناقض مع التمويل االصغر التقليدي.يدخل الزبون في عقد حيث 
يمكن ان تتغير الخدمة حسب اداء التسديد. وعندما يصدر قرض المرابحة، يستند رسم الخدمة على مدة قرض ثابتة وجدول تسديد 

االقساط. وعندما يتم خرق هذه الضوابط، فلن يكون هناك مناص من الغرامة بسبب ان القرض اصبح قائما لفترة اطول مما هومتوقع او 
ان قسط السداد قد تاخر. وفي اية مؤسسة تمويل اصغر تقليدية، فان الغرامة التاخيرية والفائدة كعقوبة هي دافع مهم للتسديد.وعلى اية 

حال، وباالضافة الى التضمينات التشغيلية لهذ المسالة من حيث اهمية التاثير سلبا على التسديد الفوري، فان هناك تضمينات تتعلق بكشف 
الدخل ايضا.

يوصي مشروع تجارة مؤسسات التمويل االصغر االسالمية بتوحيد الممارسات الحسابية حسب الضوابط العالمية الخاصة باالمتثال الى 
الشريعة. ومنظمة الحسابات والتدقيق للمؤسسات المالية االسالمية29 هي هيئة اسالمية عالمية غير ربحية وتتمتع بشبه استقالل تقوم باعداد 

معايير حسابات وتدقيق وحوكمة والسلوك االخالقي والشريعة للمؤسسات المالية االسالمية.

.CIPA( تقدم هذه المنظمة ايضا برامج تاهيل مهني)نخص بالذكر المستشار والمدقق المعتمد في الشريعة وبرنامج االمتثال الخاص بالشركات و ايضا  29
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الرقابة وادارة المخاطر
ان ادارة مخاطر االئتمان هي اكثر صعوبة الن مؤسسات التمويل االصغر االسالمية بحاجة ليس ان تقدر فقط الخسائر المتوقعة من التعثر 

في السداد بل ايضا الكلفة الفعلية التي تتحملها المؤسسة بسبب التسديدات المتاخرة. وبالنتيجة، فان هامش الربح على المرابحة يحد من 
قدرة مؤسسات التمويل االصغر االسالمية على التكيف مع التضخم المتغير وكلف التمويل.

وبالرغم من ان انشاء الدين اليتطلب من الزبون االحتفاظ بسجالت مدونة ويقلل من فرصة سوء االستخدام من خالل مسك السجالت 
بصورة غير دقيقة،فان تنفيذ المرابحة امر مكلف. ان الضوابط والموازين الخاصة بالتوثيق المناسب الذي يبين الملكية واالمتالك البناء 

هي في غاية الصعوبة الن التمويل االصغر يتضمن صرف مبالغ صغيرة على عدد من المرات.ومشكلة اخرى مرتبطة بتمويل الدين هي 
احتمالية حدوث خطر اخالقي عندما يتعثر الزبون بالسداد الن المباديء االسالمية التسمح بامكانية معاقبة الزبون بسبب سوء تصرفه عن 

طريق زيادة مبلغ الدين االصلي.

وكانت نسبة التاخر بالسداد بين زبائن المرابحة الحاليين 3.7% بصرف النظر عن الخطر االخالقي المحتمل.

جودة المحفظة واسترداد القرض بشكل نهائي تتحدد بعملية االئتمان التي تتراوح بين الترويج والتدقيق وتقديم الطلب والتحليل والموافقة 
قبل صرف القرض،وادارة القرض بعد الصرف مثل التحصيل ومتابعة التعثر في السداد والتاهل للحصول على قروض اضافية. هذه 

العناصر متكاملة بقدر تكاملها في منتجات التمويل االصغر »القياسية«.وعلى اية حال، فان المقترض او زبون المرابحة اليتحمل غرامة 
تاخيرية)ماعدا الرسوم واجور النقل التي يتم استيفائها من اجل المتابعة القانونية(--- وهي احدى الدوافع الرئيسية للتسديد في الموعد 

المحدد.ومع ذلك، تبقى الحوافز االخرى من اجل التسديد في محلها:

امكانية الحصول على قروض اضافية بمبالغ اكبر	 
البرنامج يبحث بشكل صارم عن المقترضين المتاخرين في السداد 	 
االقساط المتساوية المنتظمة تزرع االنضباط بين المقترضين	 

السيطرة
االختالف التشغيلي المهم الذي يفصل نظام امرابحة عن نظام التمويل االصغر التقليدي هو معاملة الصرف حيث ان الزبون ال يتعامل مع 
النقد عند الصرف بشكل فعال بل ان المعاملة هي بين المؤسسة)ممثلة بضابط القرض( وبائع/مجهز البضاعة او االصول الثابتة.وعادة تتم 
المعاملة على اساس نقدي.والمؤسسة تكون بعدها عرضة لخطرالسرقة من قبل طرف خارجي او حتى لحاالت التالعب من قبل الموظفين 

انفسهم.

ومن اجل تقليل تاثير هذه المخاوف،فان مستويات معينة لصرف النقد تتطلب وجود اكثر من ضابط قرض او حصر الصرف بعدد صغير 
من الزبائن،وبذلك يكون حمل النقد لثالث او اربع معامالت.وكل واحدة من هذه القيود تتضمن كلف اضافية اليتم تحملها بصورة عامة 

في الكثير من مؤسسات التمويل االصغر حيث ان الزبائن يأتون مباشرة الى المؤسسة للحصول على مبالغ القروض المصروفة وبذلك هم 
وحدهم من يتحمل المخاطر.
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مجهزي خدمة التمويل االصغر
المرابحة
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في عام 2009، بنى حمدي فرج فيض،45 سنة، مدير مدرسة ثانوية في الرمادي، بيتا زجاجيا قرب مسكنه واحتاج 
الى اموال اضافية لشراء البذور واالسمدة فقدم على قرض من مؤسسة التقدم بقيمة 2000 دوالر.وتم قبول طلبه من 
قبل ضابط القرض الشاب عماد شاكر محمود البالغ من العمر 26 سنة وهو متخصص بالقروض الزراعية ويحمل 

شهادة البكلوريوس في العلوم الزراعية.اليوم ينتج بيت حمدي الزجاجي الخيار والباذنجان والطماطم.

التوجهات المستقبلية لنمو التمويل 
االصغر االسالمي - المرابحة في 

العراق وما بعدها

الفصل الثالث
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هناك فرص كبيرة وتحديات مهمة يمكن للجهات المانحة والمعنيين بمعالجتها بشكل مشترك من اجل دعم تطور التمويل االصغر 
االسالمي في العراق.وهذا الفصل يقدم توصيات الى المعنيين بهذه الصناعة في العراق حول دورهم في تطوير قطاع التمويل االصغر 

االسالمي ضمن صناعة التمويل االصغر في القطر.

1.3- فرص تحقيق الربح  
قاعدة الزبون غير المستحق	 

يختلف الطلب على منتجات التمويل االصغر االسالمي حسب الشريعة من محافظة الى محافظة. ويقدر الطلب الكلي ب 820.000 عائلة فقيرة 
من اصل 1.03 مليون عائلة عراقية تعيش تحت خط الفقر. وضمن هذه الشريحة من السكان، يفضل الكثيرمنهم منتجات التمويل االصغر 

االسالمي ولكن قد يستطيعون النفاذ الى منتجات التمويل االصغر السائدة بناءا على عدم توفر القروض االسالمية.

المنتج يعتبر اخالقيا من قبل المجتمع المحلي 	 
ومع االمتعاض بشكل عام من منتجات القروض التي تصرف لقاء فائدة، فان المرابحة قد القت قبوال واسعا في جميع المحافظات التي تقدم فيها 
هذه الخدمة.وغالبا ما يثني رجال الدين على عمل هذه المؤسسات وقاموا بدعمها بشكل فعال كتدخالت لتطوير المجتمع.وهذا ما ساهم في نشوء 

عالقة قوية بين الزبون ومؤسسات التمويل االصغر وجعل من تسديد قروض المرابحة التزاما دينيا من جانب الزبائن.

التنوع وفرص جديدة للمشاريع 	 
حيث ان مؤسسات التمويل االصغر العراقية تقوم بتوسيع االمتداد الجغرافي ودخولها في قطاعات االقراض المصرفي والتمويل االصغر 

العالمية، فان عليها ان تقوم بتدخالت فريدة تهدف الى تنويع محفظة منتجات التمويل االصغر االسالمي من اجل تطوير االقتصاديات المحلية 
للمجتمعات التي تقدم خدماتها فيها. وبصدور االطار القانوني والتنظيمي للتمويل االسالمي القادم من قبل البنك المركزي العراقي،فان المصارف 

االسالمية والعبين اسالميين اقليميين جدد سيدخلون السوق العراقي ويقدمون الحافز المطلوب لمؤسسات التمويل االصغر  من اجل خلق 
شراكات تحقق النمو والتاثير.

تدخل مباشر يخص كسب الرزق 	 
باعتبارها تمويال غير قائم على النقد حيث ان مؤسسة التمويل االصغر تقوم مباشرة بشراء او استثمار االصول التي يحددها الزبون، فان 

المرابحة موضوعة في الموضع الصحيح من اجل تعزيز التطور االجتماعي وهذا التعزيز يوجد من خالل دعم الصناعات الشاملة على مستوى 
واسع.وتتعزز وفورات الحجوم من خالل جمع المنتجين سوية من اجل ايجاد حجم شراء ضمن سلسلة القيمة.

امكانية االستفادة من مصادرالتمويل المتنوعة	 
في سياق التمويل االصغر االسالمي، هناك ميال متزايدا للنظر الى الزكاة) اموال يتم التبرع بها حسب كواجب اسالمي يقضي بدفع الصدقات( 

كمصدر من مصادر التمويل.وباالضافة الى اموال الجهات المانحة التقليدية واموال القروض المتوفرة لدى مؤسسات التمويل االصغر التي تقدم 
خدمة التمويل االسالمي، فبامكانها الحصول على االموال المخصصة للتمويل االسالمي من اجل تطوير المشاريع الرائدة واختبار انماط جديدة 

للمشاريع.



33 تجربة العراق مع التمويل االصغر االسالمي - المرابحة

الشكل 16: فرص التمويل االصغر االسالمي في العراق

2.3- التحديات التي تواجه النمو
عدم التنسيق بين علماء الشريعة في القطر: 	 

كما بينا في االختالفات بين منتج المرابحة في جميع المحافظات، تواجه مؤسسات التمويل االصغر تحديات تكمن في موافقة المنتج للشريعة 
خالل التوسع.والحال هذه، هناك حاجة لتاسيس هيئة وطنية للشريعة لتقديم المشورة حول االمتثال الى الشريعة. باالضافة الى ذلك، فان رجال 

الدين المحليين حاليا يفتقرون الى المعرفة باالمور المالية وهكذا ينحسر دورهم في تشجيع ابتكار المنتجات ضمن مجال التمويل االصغر 
االسالمي.

التحديات الداخلية التي تواجه المؤسسة 	 
المخاطر التشغيلية التي تنجم عن فشل االنظمة والعمليات واالجراءات تبعث على القلق،فعمليات الرقابة الداخلية الضعيفة قد تظهر مخاطر 

تشغيلية وتعرض التمويل االصغر االسالمي الى خسائر محتملة.

التوثيق المفرط: تتضمن عملية المرابحة الحاجة الى الكثير الوثائق حيث ان كل معاملة تحتوي على اوجه عديدة وعقد -
وعملية شراء وبيع وتمويل وصيانة تتطلب كلها توثيقا مكثفا. وينبغي اكمال الوثائق خالل المراحل المختلفة للصفقة. 

وفي نفس الوقت فان تبني التوثيق االلكتروني يمكن ان يلغي الحاجة الى اللقاءات المتعددة بين االشخاص ويتتبع الوقت 
المنقضي ويقلل من الحاجة الى الورق وتكاليف الخزن واالسترداد ذات الصلة.

ستتطلب الطبيعة المختلفة للعقود ممارسات جديدة:استخدام عقود غير تقليدية من اجل—توفير منتجات للخدمات المالية -
يمكن ان ينشا عنها مجموعة كاملة من قضايا تتعلق بمعايير حوكمة الشركات ومصادر المخاطر الجديدة وكيفية ادارتها.

الكفاءة التشغيلية 	 
الكفاءة التشغيلية هي المفتاح لتقديم خدمات مالية الى الفقراء باسعار مناسبة .ان ادارة المعامالت الصغيرة مكلفة وان مؤسسات التمويل االصغر 

يجب ان تبتكر منتجات جديدة لتقليل الكلف.وفي المرابحة، يقوم مقدم التمويل بشراء بضاعة معينة ويعيد بيعها الى المستخدم بربح هامشي. 
مؤسسات التمويل االصغر االسالمية قد تستفيد من االسعار الرخيصة في سوق الجملة ولكن الكلف المرتبطة بالشراء واالدامة وبيع البضاعة 

هي عالية وغالبا ما يتم تحويل الكلف المضافة الى عاتق الزبائن.

ادارة المخاطر	 
ادارة المخاطر هي عامل مهم اخر لبناء مؤسسات مستدامة. وصناعة التمويل االصغر التقليدية قد وضعت مجموعة من الممارسات الجيدة 

التحديات علماءتوافق المعلومات عند 
الشريعة

المدربةقلة الموارد البشرية 
والماهرة

تنظيميعدم وجود اطار 
للمراقبةهيئة وطنية او /و

الشرعية

االفتقار الى منتوجات متنوعة االفتقار الى منتوجات متنوعة 

عدم وجود االبتكار في اساليب 
المشاريع

الصعوبات االمنية في اقتصاد مابعد 
الحرب

توافق المعلومات عند علماء الشريعة التحديات التي تواجه التمويل االصغر االسالمي 
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الدارة مخاطر االئتمان وزيادة جودة محفظة مؤسسات التمويل االصغر. 

بناء القدرات 	 
بناء القدرات مطلوب على كافة المستويات لتحقيق االمكانية الكاملة للتمويل االصغر االسالمي.وعلى المستوى االكبر، فان مصرف التنمية 

االسالمي وواضعي المعايير المالية االسالمي)مثل AAOIFI( يجب ان يدرسوا وضع معايير عالمية لالبالغ المالي مهيا للتمويل االصغر لبناء 
البنية التحتية للشفافية في قطاع التمويل االصغر االسالمي العالمي. وهذه البنية االساسية ستتطلب ضوابط افصاح شاملة حول مباديء المحاسبة 

الخاصة بالتمويل االسالمي وطرق التسعير والتدقيق المالي واخيرا تصنيف مستوى الخدمات.

تنوع المنتج 	 
حيث ان التركيز يكون بشكل رئيسي على تمويل االصول، فان صناعة التمويل االصغر االسالمي مازالت تفتقر الى تنوع المنتج من اجل تلبية 

االحتياجات المختلفة للفقراء.

الشكل 17: التحديات التي تواجه صناعة التمويل االصغر االسالمي العراقية

3.3- توصيات الى الجهات المانحة والمعنيين بالتمويل االصغر
يمكن للجهات المانحة ان تلعب دورا مهما في توسيع النفاذ الى التمويل في المجتمعات االسالمية عن طريق مساعدة مؤسسات التمويل 

االصغر في التوسع في توفير المرابحة والمنتجات االخرى التي تمت مناقشتها في الفصل االول.ومن خالل تمويل مشاريع رائدة الختبار 
انماط المشاريع والمنتجات الجديدة المنسجمة مع الشريعة، يمكن ان تقوم الجهات المانحة بتسهيل واطالق العنان لالبتكار. وباالضافة 

الى ذلك، يمكن بذل المزيد من الجهود لتدريب مدراء وموظفي مؤسسات التمويل االصغر االسالمية من خالل،على سبيل المثال، وضع 
ادوات تشغيلية وكتب دليل االرشادات.وسوية يمكن لمجتمع المانحين االستفادة من انشاء لجان وهيئات مشتركة تخص الشريعة لصناعة 
التمويل االصغر العراقية من اجل تشجيع توحيد المنتجات والحوار البناء مع رجال الدين من اجل تحقيق التطور االجتماعي-االقتصادي 

للطبقة المستهدفة:الفقراء. 

قطاعات الزبائن
يتالف سوق التمويل االصغر االسالمي من شرائح مختلفة من الفقراء مع التركيز على الفقراء الذين يرومون انشاء المشاريع.وباالضافة 
الى ذلك، هناك من بين الفقراء من يفتقر الى الخبرة العملية وعليه فان هناك روابط يمكن ان تؤسسها مؤسسات التمويل االصغر هذه الى 

الفرص

المنتج يعتبر شيئا اخالقيا

تدخل كسب الرزق المباشر

التنوع وفرص جديدة للمشاريع

زبائنقاعدة 
جدد

امكانية االبتكار في اساليب المشاريع

امكانية االستفادة من مجموعة متنوعة 
من التمويالت بكلفة منخفضة من 

الصناديق االقليمية االسالمي

فرص التمويل االصغر االسالمي
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اسباب كسب الرزق لهؤالء الزبائن من خالل التدريب والمدخالت الفنية ذات الصلة باالضافة الى توفير القرض الحسن)تمويل بدون كلفة 
اضافية خارج كلفة البضاعة( الى الزبائن الفقراء جدا الى ان يتدرجوا للحصول على قرض المرابحة.

تاييد اطر تنظيمية للتمويل االصغر االسالمي عن طريق البنك المركزي العراقي والهيئة 
الوطنية للشريعة 

ينبغي على صناعة التمويل االصغر االسالمي ان تعدل من مجموعة خدماتها واساليبها التشغيلية-ليس بشكل اساسي الن الهياكل الرئيسية 
اصال موجودة-من اجل سد احتياجات الفقراء الذين هم الزبائن المستهدفون للتمويل االصغر..وهناك حاجة قوية لبناء جسور رسمية بين 

المؤسسة الدينية وصناعة التمويل االصغر. واالعتقاد الخاطيء الشائع هو ان اهداف كليهما غير متوافقة.والتقدم ومؤسسات تمويل اصغر 
اخرى،على اية حال، تقدم خدمة المرابحة التي تظهر العكس.ويجب ان يستمر الحوار على االساس المشترك لتطور االنسان.ويمكن 

للجهات المانحة واصحاب المصلحة المعنيين بالقطاع تسهيل لقاءات وحوارات ضمن اطار خلق هيئة وطنية للرقابة الشرعية من اجل 
التوصل الى معلومات مشتركة ضمن هذا المجال الرئيسي الحديث العهد. 

بناء الروابط بين المصارف ومؤسسات التمويل االصغر االسالمية من اجل المرابحة 
التمويل االصغر هوفرصة رائعة للتمويل االسالمي ليعكس قيمه الجوهرية ومهمته.وفي نفس الوقت،االمتثال الى الشريعة يمكن ان يساعد 
مؤسسات التمويل االصغر الوصول الى اكبر عدد من الزبائن المسلمين الذين يفضلون اشكال النشاط المالي الذي يتماشى مع الشريعة. و 
احد االحتماالت هو التنسيق كجهة مانحة الن المؤسسات المالية االسالمية ترى ان تخفيف حدة الفقر هو امر ضروري لتشارك المسؤولية 
االجتماعية.والشراكات المتعاونة التي يقدم فيها المصرفيون االسالميون خدمة هيكلة المنتج والنصيحة الى مؤسسات التمويل االصغر من 

خالل هيئات الشريعة هي وسيلة اخرى للتعاون.  

 الرائدين في مجال التمويل والبحث
يكمن للجهات المانحة دعم مؤسسات التمويل االصغر العراقية الختبار نماذج جديدة للمشاريع ومنتجات اخرى خاصة بالتمويل االصغر 
االسالمي.ومن خالل التشارك في هذه المخاطر، يمكن للجهات المانحة ان تنشيء حوافز لمؤسسات التمويل االصغر لحثها على ابتكار 

كل ما هو جديد.وفي نفس الوقت، ومن خالل تطوير قدرات العاملين في مجال التمويل االصغر في االمور التي تخص التمويل االصغر 
االسالمي، فانه يمكن تعزيز القدرة على االبداع بشكل اوسع. 
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معاني المفردات 
الفتوى: راي ديني يتعلق بالقانون االسالمي يصدرها عالم دين يشار اليه ايضا بالمفتي) الذي يعطي فتوى(.وحسب الدين االسالمي،فإن 
كل من درس الفقه االسالمي يجوز له اصدار فتوى.والفتوى بصورة عامة تحتوي على تفاصيل اجتهاد الفقيه وعادة ما تكون ردا لقضية 

معينة، وتعتبر سابقة ملزمة الولئك المسلمين الذين يتبعون ذلك الفقيه. 

المرابحة: يشار اليها على انها تمويل)هامش الربح(.وتشمل طرف ممول يقوم بشراء اصول ملموسة من احد البائعين ويبيعها الى احد 
المشترين بهامش ربح يحدد مسبقا. 

المشاركة: يشار اليها على انها تمويل )شراكة( وتشمل مستثمرين يقحمون ملكية ما في مشروع ينطوي على المجازفة ويتشاركون 
االرباح ويتحملون الخسائر الناجمة عن ذلك المشروع حسب نسبة تحدد مسبقا.وكل شريك يحتفظ  بحق ادارة المشروع ويجب ان يستلم 
حسابات ومعلومات اخرى عن النشاط التجاري للمشروع ويجب ان يجيز جمع راس مال من اي شركاء اخرين ويجوز ان يستلم راتبا 

مقابل مشاركته.

المضاربة: يشار اليها على انها )تمويل ائتمان( تشتمل على مستثمر او مستثمرين يقدم التمويل الى مشروع معين ومدير له صالحيات 
مالية ويقدم خبرة محددة في السوق)واحيانا يشارك في التمويل(. والمستثمر والمدير يتشاركان الربح حسب نسبة مقررة مسبقا. والمستثمر 

يتحمل اية خسائر ناجمة وحسب مساهمته في التمويل الخاص بالمشروع.

الجعالة: يشار اليها على انها )رسم الخدمة( وتشمل طرف ممول يستوفي من الزبون اجور لقاء توفير التمويل.30

الشريعة: يشار اليها ايضا على انها القانون االسالمي تهدف الى تنظيم جميع جوانب اسلوب حياة المسلمين.وتقسم بصورة عامة الى 
مجموعتين من القواعد:مجموعة تتعلق بالعبادات االلزامية واالخرى تتعلق بالحياة اليومية خارج سياق العبادات االلزامية بضمن ذلك 

التعامالت التجارية والمالية. الشريعة ليست كتلة من القوانين بل تشتمل على قواعد عامة ومبادئ مستوحاة من القرآن )كتاب المسلمين 
المقدس( والممارسات )السنة( واالحاديث النبوية. وهذه المبادئ العامة قابلة للتفسير والتطور من اجل معالجة مسائل جديدة وظروف تنشا 

من وقت الى آخر.

قرض حسن: يشار اليه على انه«قرض مجاني« وهو قرض خيري يسترجع في نهاية الفترة المتفق عليها بدون اية فائدة او حصة في 
الربح او الخسارة التي تنجم عن المشروع. 

الربا: يشار اليه على انه)الفائدة(. حسب الشريعة اليجوز استيفاء او دفع او استالم اية فائدة.والشريعة ال تقر بالقيمة الزمنية للمال ولذلك 
اليجوز جني االموال عن طريق اقراضها. ينبغي ان تستخدم االموال من اجل خلق قيمة اقتصادية حقيقية. واليجوز جني الربح من خالل 

استثمار االموال في نشاطات تجارية اليتحمل المستثمر او الممول نصيبا من المخاطر التجارية. 

الشيخ: لقب فخري في اللغة العربية ويعني الرجل الكبير السن ويستخدم لالشارة الى رئيس قبيلة او رجل حكيم موقر او عالم دين. 

الزكاة: او اعطاء الصدقات احد اركان االسالم.وهي منح نسبة صغيرة من مما يملكه اي شخص الى االعمال الخيرية والى الفقراء 
بصورة عامة. وكواجب ملزم حسب الدين االسالمي، فان نسبة 2.5% من مال المسلم يجب ان تذهب الى الفقراء.

هناك القليل من المعلومات المتوفرة حول هذه المنتج واحدى قصوره هي ان هذا المنتج يعكس قرض التمويل االصغر التقليدي  30
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