
 ١

 
 
 
 

 مبادئ المعامالت المصرفية اإلسالمية
 وتطبيقها فى مجال التمويل األصغر 

 
 
 

 برنامج الحديدة للتمويل األصغر باليمن: دراسة حالة 
 

 )نهائى ( 
 ٢٠٠١ سبتمبر ٢٤

 
 
 
 
 
 

 :                                                                  إعداد 
         أحمد الزمزمى

                                                                  و    
 لورنا جريس

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢

 :مقدمة 
 يعود اهتمامنا بالمعامالت المصرفية اإلسالمية إلى بدايات برنامج ميكروستارت 

Micro Start     حيث تم عام .  فـي المغـرب والبحـرين واليمن ثم فى مصر
 تطبيق مبادئ المعامالت المصرفية اإلسالمية       نـشر مذكـرة فنية بعنوان      ١٩٩٨

المكتب اإلقليمي للبلدان العربية التابع     بواسطة  علـى قطـاع الـتمويل األصغر        
البنك الدولى في منطقة الشرق      + UNDP األمـم المـتحدة اإلنمائي         جلبـرنام 

 .األوسط وأفريقيا 
 

اع  الحريصين   وقد جددت هذه المذكرة جذوة الحماس لدى المشتغلين فى هذا القط          
علـى استكشاف آفاق التوفيق بين مبادئ المعامالت المصرفية اإلسالمية وقواعد           
الـتمويل األصـغر لصالح األسر الفقيرة من ذوى الدخل المحدود العازفين عن             

 .االقتراض التجارى بفوائد على النحو المعروف 
 

لورنا جريس  / زمزمى والسيدة   الأحمد  / وفـى التقريـر الحالى ، يقدم لنا السيد          
وال  . يهجمهورية اليمن الخالصـة تجـربة برنامج الحديدة للتمويل األصغر  فى           

يـسعنا إال إزجـاء الشكر لهما على ما بذاله من جهد فى سبيل جمع هذه المادة                 
الزاخـرة بالمعلومات وعرضها بأسلوب تحليلى موضوعى ليفتحا لنا بذلك نافذة           

 المعامالت المصرفية اإلسالمية    أنظمة المبتكر من    النظاملـرؤية مكـنون هـذا       
 .وكيفية اندماجه مع التمويل األصغر 

 
وقـد تم إعداد هذا التقرير الذى تنطوى عليه الصفحات القادمة بناء على تكليف              

، كجزء من اإلعداد     ) SUM( مـن الـوحدة الخاصة لشئون التمويل األصغر         
، وهى  " صغر المستدام   المانحون والتمويل األ  : " لورشـة العمـل التى عنوانها       

) تشرين ثانى   (  مصر فى شهر نوفمبر      –ورشـة العمل التى أقيمت فى القاهرة        
ونـدين بالـشكر لجمـيع من توجهوا لنا بالمساعدة ، وفى مقدمتهم             .  م     ٢٠٠٠
 .على الزعترى من المكتب اإلقليمى المشار إليه أعاله / األستاذ 
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ن الوحدة المشار إليها أعاله والتى      دينا بورجورجى م  / وكـذلك نـشكر األستاذة      
 .  أمدت هذا المشروع  بالتوجه الواضح وااللتزام الدقيق 

 
 لمالحظاتها القيمة  WWBشاهين محمد من    / وال ننـسى أيـضا فـضل السيدة         

 .ميخائيل جريس على قيامه بمراجعة النص . د/ وفضل السيد 
 
 
 

                           هيزر كالرك

 (SUM)لوحدة الخاصة لشئون التمويل األصغر    مدير ا

            صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال

 ٢٠٠٢                          يناير 
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 تمهيد
 

بالـرغم مـن انتشار التمويل األصغر فى معظم أنحاء العالم  ، إال أن الممارسين فى بعض                  
وفى . اهدون من أجل تطويع مبادئه لكى تتواكب مع ظروفهم الخاصة           الـبلدان مازالـوا يج    

اآلونة األخيرة ومع االختالفات االجتماعية واالقتصادية والدينية بين مجتمع وآخر ،  ظهرت             
 .أساليب جديدة  لتنفيذ برامج التمويل األصغر بما يالئم واقع كل مجتمع 

 
ن المحافظون ، يتم تحريم نظام الفوائد       وفـى المـناطق التـى يسيطر على فكرها االسالميو         

ومع ذلك فقد تمكنت مؤسسات التمويل األصغر  من التكيف مع هذا التحريم بطرق              . البنكية  
 .مختلفة باختالف حدة  التمسك بالفكر المحافظ 

 
فعـندما تقـل حـدة التمسك بهذا الفكر  ، تجرى مؤسسات التمويل األصغر مجرد تغييرات                 

 " .عمولة خدمة "أو " رسم"بكلمة " فائدة "ا ومنتجاتها مثل إبدال مصطلح  شكلية على عملياته
 

أمـا حـين تـشتد حدة الفكر الدينى المحافظ ويتسع نطاقه ، فإن مؤسسات التمويل األصغر                  
 . تضطر إلى إجراء تغييرات أوسع وأعمق مما يؤثر على صميم أنظمتها وعملياتها وقواعدها

 
  :أنواع المعامالت اإلسالمية

تقـوم الممارسـات المالية اإلسالمية على أساس االعتقاد الجازم بأن المال ليس فى حد ذاته                
 .وسيلة تكسب أو تربح وبالتالى فال يجوز أن تحصل عنه أية فوائد بنكية 

 
وتـؤكد الـشريعة اإلسـالمية على ضرورة االلتزام األخالقى واألدبى واالجتماعى والدينى              

ومن ثم ينهض النظام المصرفى     .  لصالح أفراد المجتمع بدون تمييز       بنشر العدالة والمساواة  
اإلسـالمى علـى مبادئ المشاركة فى المخاطر واحترام الحقوق والواجبات وحقوق الملكية             

 .واحترام العقود المحررة 

غير أن تحريم الفائدة المصرفية يختلف تأويله باختالف المذهب الذى ينتمى إليه الداعى إلى              
وبالتالى فإن المسلمين حتى يومنا     . وهناك مذاهب شتى تناولت هذا الموضوع       . حريم  هذا الت 

هـذا لـم يحـزموا أمرهم ويجمعوا على رأى واحد بخصوص شكل المعامالت المصرفية               
 .اإلسالمية المقصودة 
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 :وعلى كل ، فهناك ثالثة أشكال للمعامالت المصرفية اإلسالمية األكثر شيوعا وهى 
 
يعنى المعامالت المالية التى تبنى إستثماراتها  على أساس  المساهمة فى            و: المـشاركة    •

حقـوق الملكية  بحيث يمتلك كل شريك حصة فى رأس مال الشركة أو المنشأة وبالتالى                
 .حق الحصول على نسبة من أرباحها محددة سلفا 

     
كذلك فإن  .  سلفا   واليشترط فى هذا النظام أن يتم استرداد المبلغ المستثمر فى وقت محدد           

 .البنك يتخذ صفة الشريك 
 
ويكون فيه البنك أو ماشابهه هو صاحب رأس المال الذى يتحكم فى تحديد             : المـضاربة    •

ويعتمد العائد الحقيقى  على  األرباح النهائية  وبالتالى  فهو ليس معروفا              .  نسبة الربح   
 " .المشاركة " مسبقا ، تماما كما هو الحال فى 

 
فـروق بين المضاربة والمشاركة هو أن العميل فى نظام المضاربة ليس ملزما              وأهـم ال  

مع أية أرباح   ( باسـتثمار أمواله ، ويمكنه استرداد القرض بأكمله فى تاريخ محدد سلفا             
 .، وبعدئذ يتم فض الشراكة ) مستحقة 

 
. أسمالية  نظام مالى يشبه نظام التمويل التجارى فى حالة تشغيل القروض الر          : المرابحة   •

ووفقا لهذا النظام تقوم    . ويـشبه نظـام التأجيـر فـى حالة القروض الرأسمالية الثابتة             
 إضافةالمؤسـسة المعنية بشراء البضائع أو السلع ثم بيعها للعميل  بسعرها األصلى مع               

وتظل البضائع ملكا للمؤسسة التمويلية  إلى حين سداد آخر          . الرسـوم اإلدارية البسيطة     
 .دين قسط من ال

 
وعـندما تكـون المـشاركة فى األرباح هى مصدر العائد  كما هو الحال فى النظامين                 
الـسابقين ، فـإن المقرض يكون هو المستثمر فى حقيقة األمر ، حيث يتحمل جزءا من                 

وفضال عن ذلك ، فإن المشاركة فى األرباح تعقد األمور  نظرا لضرورة             . المخاطـرة   
 .منتظمة فيها توافر دفاتر مستندية دقيقة و

 
أمـا فى النظام الثالث ، المرابحة ، فإن المؤسسة التمويلية تتخذ دور المقرض حيث يتم                

 . تحديد حجم المخاطرة كما يتم تحديد قيمة العائد 
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كما هو الحال فى    ( وبالـرغم من أن سداد القرض بالكامل يتوقف على نجاح المشروع            
 يحدد إجمالى العائد الذى يدره المشروع على         فإن نجاح المشروع ال   ) أى عملية تمويلية    
 . المؤسسة التمويلية 

 
وتعتبـر المرابحة  أفضل منتج مالى يتواكب مع  احتياجات عميل التمويل األصغر فى               

فالسلع أو األصول ( حـيث ال تحتاج المرابحة إلى ضمانات تقليدية لإلئتمان         . المـنطقة   
كما أن المرابحة ليست  بحاجة إلى دفاتر        ) الممـولة تكـون فى حد ذاتها هى الضمان          

.  حـسابات ، ألن هذه الدفاتر يصعب توافرها وخاصة فى المناطق التى تسودها األمية               
 . ومع ذلك فإن المرابحة تمثل  تحديا كبيرا أمام مؤسسات التمويل األصغر 

 
لتمويل وللحديث عن هذا التحدى بمزيد من التفصيل ، نستعرض فى هذا التقرير برنامج ا             

ويطبق . والحديدة مدينة يمنية ساحلية  فى شبه جزيرة العرب          .  األصـغر فى الحديدة     
هـذا البرنامج المبادئ المصرفية اإلسالمية المحافظة باستخدام نظام المرابحة وتعديالته           

 .التى تناسب عمالءه المستهدفين 
 

 :برنامج الحديدة للتمويل األصغر 

 حيث يبلغ عدد    ١٩٩٦ت المصرفية اإلسالمية منذ عام      قامـت الـيمن بتطبـيق المعامال      
 .البنوك العاملة فى هذا المجال  حاليا ثالثة بنوك رسمية

 
 بعد إجراء دراسات ميدانية     ١٩٩٧وقـد اسـتهل برنامج الحديدة نشاطه فى خريف عام           

وهى مدينة ساحلية يبلغ تعدادها حوالى نصف مليون نسمة         . مستفيضة فى مدينة الحديدة     
ميـز بنـشاطها االقتصادى وخاصة فى مجال التجارة وصيد األسماك وإنتاج األغذية     وتت

وفى أوائل التسعينات أى خالل     . والصناعات والحرف الصغيرة ، والنقل والمواصالت       
حـرب الخلـيج وبعـدها ، أعادت السعودية وغيرها من بلدان الخليج أعدادا كبيرة من                

ئدين إلى الحديدة وحدها بحوالى ثالثين فى المائة من         ويقدر عدد العا  . المواطنين اليمنيين   
. مما يعنى الكثير بالنسبة لمشروع الحديدة للتمويل األصغر         . مجمـوع سـكان المدينة      

ونظـرا لتمسك معظم هؤالء المواطنين بمعتقداتهم المحافظة ، فقد أعربوا خالل الدراسة             
 . سالمية فيما يتعلق بالقروض الميدانية التى أجريت عليهم عن تفضيلهم المعامالت اإل

 
ويعد هذا المشروع األول من نوعه فى اليمن وبالتالى كان لزاما عليه أن يطور موارده               

  عميال نشطا بلغت نسبة النساء       ١٧٧٠ كان لديه    ٢٠٠٠وفى يونيو   . البـشرية بنفـسه     
 . دوالر أمريكى ٣٥٠٠٠٠وبلغت قيمة القروض القائمة آنذاك % ٢٣منهم  
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.  دوالر أمريكى٢٤٠ ألف ريال يمنى أى مايعادل    ٣٨توسط حجم القرض الواحد     ويبلغ م 

ويتدرج العميل فى مستويات متعددة من القروض ولكن مع اتساع نطاق كل مستوى منها             
 ألف ريال يمنى أى ٥٠ويمكـن أن يصل القرض األول الذى يحصل عليه العميل إلى            . 

صى للمستوى النهائى من اإلقراض فيبلغ       دوالر أمريكى  أما الحد األق      ٣٠٠مـا يعادل    
 . دوالر أمريكى ١٥٠٠ ألف ريال يمنى أى ما يعادل ٢٥٠

 
ويـستخدم المشروع األسلوب الجماعى فى اإلقراض بمعنى أن القروض يتم تقديمها إلى             
أفـراد داخـل إطـار مجموعة ما  بحيث يضمن سائر أعضاء المجموعة هذا القرض                

باستطاعتهم جميعا الحصول على قروض فى نفس       ويكون  . ويدعمـون بعـضهم بعضا      
الوقت ولكن بأحجام مختلفة وألنشطة مختلفة على أن يتقيد مبلغ القرض بنطاق المستوى             

وباإلضافة إلى مثل هذه القروض المعتمدة على األسلوب الجماعى ،          . المحـدد لصاحبه    
 % ).١٠( فهناك أيضا نسبة ضئيلة من القروض الفردية 

 
ن المشروع فى األساس يفترض فى المجموعة أن تضمن القرض بمعنى           وبالـرغم من أ   

الـتعويض عـن أى تقصير فى دفع مستحقات أى عضو فى المجموعة ولكن الواقع أن                
"  المعنوى  " بل كل ما يفعلونه هو تقديم الضمان        . المجمـوعة نـادرا ماتفعـل ذلـك           

كذلك فإن المجموعة توقع    .  وااللتـزام بمهمـة تعقب العضو المقصر إذا ما لزم األمر            
علـى عقد بضمان قروض سائر األعضاء ولكن ما من أية اجتماعات منتظمة تعقد فى               

 .هذا الشأن 
 

عند استالم طلب االقتراض يقوم     : قرض كالتالي   الوتجـرى خطـوات الحـصول على        
مـسئول االئـتمان بالتحـري عن المجموعة المستهدفة وعمل دراسة الجدوى الالزمة             

وبناء على هذه الدراسة يمكن لمسئول االئتمان  أن يقدر حجم           . مطلـوبة     لألنـشطة ال  
فإن جاءت نتيجة دراسة الجدوى إيجابية ، يصبح على طالب القرض أن            . القرض بدقة   

يحدد ما الذى يرغب فى شرائه من بائع الجملة  سواء سلعا أم معدات إنتاجية وأن يساوم                 
ى مسئول االئتمان شراء المطلوب من ذات       بعدئذ يتول .  معـه للوصـول إلى أدنى سعر      

 باإلضافة إلى   المـصدر ومن ثم يعاود بيعه إلى طالب القرض على الفور وبنفس السعر            
  .نسبة الرسوم المحددة

 
 :الوصول إلى األسواق والمشاركة فيها 

 :المجموعة المستهدفة 
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الفقراء     يجـوز للمـشروع أن يقـوم بإقـراض أى عضو فى المجموعة المستهدفة من                
وبالرغم من تركيز   . القاطنين فى المناطق المستهدفة والممارسين ألحد األنشطة االقتصادية         

المـشروع فى بداياته على األعمال الناشئة ، إال أنه قد لوحظ فى وقت مبكر مدى المخاطر                 
ويتم حاليا تحديد حجم صرف القروض لمثل هذه        . التى يتعرض لها تمويل األعمال الناشئة       

 .عمال بعشرة فى المائة فقط األ
 

 مثل البقالة أو األسماك أو مختلفةومـن المـتعارف عليه أن النساء يزاولن أنشطة اقتصادية      
ومن أجل  . ومعظمهن من األرامل المعيالت     . داللهصـنع الخبز أو الحياكة أو الوساطة وال       

د من النساء   تـرغيب النـساء فى التعامل مع مشروع الحديدة ، يقوم المشروع بتوظيف عد             
لـتقديم الخدمة الميدانية للنساء العميالت على أن يكن من المقيمات فى نفس المنطقة السكنية               

هذا وتقوم  . حتـى يـزددن علمـا بظروف إقامة العميالت وظروف مزاولتهن ألنشطتهن             
 .الموظفات بالتواصل مع كل من العميالت والموردين بأنفسهن 

 
قراض مع نساء أخريات فى الغالب وبالرغم من أن متوسط          وتقوم النساء بتكوين جماعات لإل    

. حجـم قروض التمويل األصغر المقدمة للنساء يكون عادة أصغر من حجم قروض الرجال             
 .إال أن معدل انتظامهن فى سداد القروض ال يختلف عن الرجال 

 
 :المفهوم والمقبول 

واستطالع آلراء ومواقف الزبائن    لقد تم إعداد هذا المشروع بناء على دراسة ميدانية موسعة           
وبالرغم من هذه الدراسة فإن بعض      . المستهدفين بشأن نوع االئتمان المفضل لدى كل منهم         

العمـالء أبدوا تخوفا من الحصول على قروض عندما استهل المشروع نشاطه وذلك بسبب              
فقد رأوا  ) ء  والذين ليسوا بالضرورة من العمال    ( وأما البعض اآلخر    . معـتقداتهم الدينـية     

ضرورة قيام المشروع بتقديم قروض ميسرة طالما أنه يستهدف الفقراء وإلغاء رسوم الخدمة             
 . الباهظة الحالية التى تفوق ما تتقاضاه البنوك التجارية من فوائد 

وفى تلك اآلونة ، أفتى بعض الدعاة وخطباء المساجد بأن ممارسات البرنامج تدخل فى عداد               
غير أن إدارة المشروع ما أن أوضحت       . ن المحرمات فى الديانة اإلسالمية      الربا الذى هو م   

تفاصيل المعامالت ونشرتها على الناس ، حتى تغيرت وجهة نظر هؤالء المعارضين ودعوا             
 . إلى األخذ بأسلوب المرابحة 

 
ومازالت هى  ( ورغـم أن المعامالت المصرفية المعتادة تمارس فى اليمن منذ سنين عديدة             

إال أن الكثيرين وخاصة الفقراء مازالوا يخشون من طلب القروض لئال           ) كثـر انتـشارا     األ



 ٩

ففى . ويتفاوت مدى تقبل فكرة االقتراض من منطقة إلى منطقة          .  تكـون محظـورة دينيا      
عـدن مـثال وهـى مديـنة أقل محافظة من غيرها ، ال يخشى الناس من االقتراض سواء                   

 .اإلسالمى أو التقليدى 
 

كـان باستطاعة بعض العمالء فيما مضى الحصول على ائتمان الموردين من جانب             ولقـد   
وللحـصول على ذلك كان يتعين على طالب االئتمان أن يأتى بتزكية من             . تجـار الجملـة     

وكان هذا النوع من االئتمان يكلف صاحبه أكثر مما لو          . عـضو آخر فى المجتمع المحلى       
عظم المقترضين التعامل مع برنامج الحديدة للتمويل       ولذا يفضل اآلن م   . دفـع الـسعر نقدا      

 . األصغر نظرا لعدم كفاية االئتمان المقدم من الموردين لسد كافة االحتياجات 
 

  :يرهالفروق بين المشروعات البالغة الصغر والمشروعات الصغ

لصغر بالـرغم من أن مشروع الحديدة باليمن ال يحدد بدقة الفروق بين المشروعات البالغة ا              
والمشروعات الصغرى ، فإن معيار التمييز بين النوعين هو متوسط حجم القرض الذى يتم              

سقف ( ولقـد نمت بعض المشروعات البالغة الصغر حتى بلغت حدها األقصى            .  صـرفه   
 .وعندئذ يقوم البرنامج بإحالة العميل إلى أحد البنوك ) . اإلقراض 

 
كة فى األرباح ، فال حاجة بها إلى دفاتر مستندية          وحيث أن المرابحة ال تنطوى على المشار      

( التى يتعذر على المشروع البالغ الصغر فى معظم األحيان إعدادها ، وحتى إذا تم إعدادها                
، فقد يتردد أصحابها فى     ) عشرون بالمائة من عمالء مشروع الحديدة لديهم دفاتر محاسبية          

للمؤسسة يعتمد على عقد واضح المعالم ومبالغ       كما أن العائد بالنسبة     .  إطـالع الغير عليها     
 . محددة سلفا  نظرا النعدام المشاركة فى األرباح 

وعلـى هـذا األساس يستحيل على العميل القيام بأى تصرف مخل مثل تقديم دفاتر مستندية                
وأخيرا فإن من شأن عدم المشاركة فى األرباح ووجود عقد ثابت           . زائفـة أو غيـر دقيقة       

 .العملية وبالتالى خفض نفقات التنفيذ بالنسبة للمؤسسة المعنية تبسيط هذه 
 

رأس المال العامل وتمويل    : هـذا ويمكن استخدام نظام المرابحة لكال النوعين من التمويل           
وعلـى هـذا األساس تتسع دائرة االنتفاع بالمنتج ، وخاصة مع النمو             . األصـول الثابـتة     
 ، يظل المقرض حائزا للسلع أو األصول الممولة إلى          وفى أى الحالين    . االقتصادى للعميل   

وتبلغ نسبة القروض بتمويل األصول الثابتة ثالثين فى المائة         . أن يـتم سداد الدين بالكامل       
 . من إجمالى القروض المقدمة 

 
 :التحديات 



 ١٠

 :مشاكل محاسبية ومالية 

 يحتوى على   يخـتلف مـشروع الحديدة عن معظم مؤسسات التمويل األصغر من حيث أنه            
ولكل منهما تأثير مختلف على البيانات المالية       .  شـق محاسـبى وشـق مالـى         : شـقين   

فاألول عبارة عن رسملة لرسوم الخدمة المتوقعة لدى صرف القرض ، األمر            .  ومضمونها
على أرصدة القروض   " مبدأ الفائدة   " والثانى ينقصه   . الـذى يؤثر على الميزانية العمومية       

 .و ما يؤثر على عائد المحفظة المالية وبالتالى على الدخل المكتسب وه. القائمة 
 

 :أصل الدين / استهالك رسوم الخدمة 

أمر غير وارد طبقا لنظام ) بمعنى دفع مبلغ مقابل القيمة الزمنية للمال  ( حـيث أن الفـوائد      
لمقترض والعقد المبرم بين ا   . المـرابحة ، فـإن مـسألة استهالك رأس المال ال وجود لها              
وتحدد قيمة األقساط  مسبقا     . والمؤسسة يحدد مبلغا ثابتا يتم سداده على شكل أقساط متساوية           

ويستند رسم الخدمة إسميا على مبلغ      . بمـا يتـضمن أصل الدين عالوة على رسم الخدمة           
 .القرض وكذلك على طول الفترة التى سيستغرقها سداد أقساط هذا القرض 

 
بتحصيل األقساط مبدئيا على أساس شهرى وأحيانا كل فترة أقل من           ويقـوم برنامج الحديدة     

تكلفة البيع والشراء المتفق عليها     :   أو فلنقل     -ويتم تحديد رسوم الخدمة     . الـشهر الـواحد     
٢وتبلغ هذه الرسوم فى برنامج الحديدة       . اسـتنادا إلى فترة القرض وعدد األقساط المتوقعة         

 .موحدة شهريا % 
 

 مثال ألقساط قرض) ١(الجدول رقم 
 

 
Periods/Year = 12 

صافى التدفق 
 النقدى

رسم / الرسوم 
 الخدمة

أصل الدين من 
 العميل) إلى(

 الفترة

)٠ )٢٠٠٠٠( ٥٠ )١٩,٩٥٠ 

١ ٣,٧٥٠  ٣,٧٥٠ 

٢ ٣,٧٥٠  ٣,٧٥٠ 

٣ ٣,٧٥٠  ٣,٧٥٠ 

٤ ٣,٧٥٠  ٣,٧٥٠ 

٥ ٣,٧٥٠  ٣,٧٥٠ 

٦ ١,٢٥٠ ٢,٤٠٠ ٣,٦٥٠ 
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Periods in Loan = 6 
 

وتقتصر األقساط الخمسة األولى    . يتبـين من الجدول أعاله أن كافة األقساط الستة متساوية           
فهو عبارة  ) أو أكثر ، حسب طول فترة القرض        ( أما القسط األخير    . على أصل الدين فقط     

 .عن رسوم خدمة الدين عالوة على باقى أصل الدين 
 

األقساط ولكن العميل يدفع عادة جزءا من       وفى مؤسسات التمويل األصغر التقليدية ، تتساوى        
إما من خالل استهالك رأس     ( أصـل الـدين عالوة على الفائدة المقررة وذلك فى كل قسط             

 ) .المال أو الفرق الثابت بين الفائدة وأصل الدين 
 

 :المقتضيات

مـن المنظور المحاسبى ، يشتمل الصرف على أصل الدين المقبوض ورسم خدمة الدين               •
وبالتالـى يتم استهالك رسوم خدمة الدين رأسماليا فى الميزانية العمومية            . المقبوضـة 

. كما تدخل هذه الرسوم فى حسابات المحافظ المالية القائمة        . خـالل فترة استحقاق الدين      
فى أواخر  ( وال يـتم خفض هذه األموال المقبوضة  إال عند تحصيل رسوم خدمة الدين               

 الموضح أعاله ، نجد أن رسم خدمة الدين المتوقع          وفى مثال القرض  ) . فتـرة القرض    
الذى يتضمن كال من رسم خدمة   " ( حساب عميل   "  ريال يمنى مرحل إلى      ٢٤٠٠وقدره  

  ) .٢الجدول ( عند الصرف )  الدين المقبوض والمحفظة المالية القائمة 
 
مبالغا فيها من   أمـا محفظـة القرض المالية ، وبالتالى الميزانية العمومية ، فتأخذ أبعادا               •

وفى . ، وذلك وفقا للموسم ولمكونات الميزانية العمومية        % ٢١حـيث أصـولها بمقدار      
  ، بلغت المحفظة المالية القائمة طبقا لما ورد فى كشوف الحسابات١٩٩٩أواخر عام 

  ريال يمنى قيمة رسوم خدمة       ١٢،١٤٢،٩٧٩  ريـال يمنى منها مبلغ          ٥٨،٥٥٤،٠٣٧
 .منها المستحق غير المسدد أم غير المستحق بعد الدين المقبوضة سواء 
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 مثال على المدخالت المحاسبية) ٢(جدول رقم 
Cr. 
 

٢٠٠٠٠ 

٢٤٠٠ 
 
 
 

٣٧٥٠ 
 
 
 
 
 
 
 

٢٤٠٠ 
 
 

٢٤٠٠ 

Dr. 
 

٢٢٤٠٠ 
 
 
 

٣٧٥٠ 
 
 
 
 
 

 
            

         ٢٤٠٠ 
 
 

           ٢٤٠٠        
 
 

 صرف القرض

 ) أ(      حساب العميل 

 )أ(     نقدا  

 )خ(      الدخل المؤجل 

 سداد األقساط

 )أ(      نقدا 

 )أ(      حساب العميل
 

       الدخل المؤجل

       دخل المرابحة
 

:إلى حين سداد أصل الدين بالكامل
 رسوم الخدمة

 )أ(      نقدا 

 )أ(      حساب عميل 

 )خ(      دخل مؤجل 

 )د(      دخل المرابحة 

 دخل       ) = د(خصوم                  ) = خ(أصول                    ) = أ(        

وفـى معظـم مؤسـسات التمويل األصغر التقليدية ، ال تتم رسملة الدخل من الفوائد باعتباره من                  
ومن ثم فإن المبالغة فى التعبير عن األصول تصبح         . األصول ضمن الميزانية عند صرف القرض       

 .غير واردة 

 :لدخل المكتسب ا

األمر الذى يتناقض مع التمويل     . مـن أهـم مبادئ نظام المرابحة وجود عقد ثابت للخدمة المقدمة             
. األصغر التقليدى الذى يبرم فيه العميل عقدا تتغير بموجبه قيمة رسوم الخدمة بحسب انتظام السداد              

 ثابتة وبرنامج للسداد    وعـند إصـدار قرض المرابحة يتم تحديد رسم الخدمة بناء على فترة قرض             
 .ثابت أيضا 

 



 ١٣

الرجوع فى  " لنظام المرابحة   " وإذا حـدث أى إخـالل بهـذه القواعد من قبل العميل ، فلن يحق                
المطالـبة بتعويض عن إطالة فترة القرض أكثر مما يجب  أو تعويض عن التأخر فى سداد أقساط                  

 . الدين 
 

ليدية ، تعتبر رسوم التأخير والفوائد الجزائية       وطـبقا لما يجرى فى مؤسسات التمويل األصغر التق        
ومن شأن هذه الرسوم والفوائد أن تؤثر أيضا على         .  بمـثابة الحافـز األساسى على انتظام السداد         

هـذا ويتم تحصيل رسوم الخدمة بحلول نهاية فترة القرض وبالتالى فإن دخل             .  بـيانات الـدخل     
ومثل هذا الوضع   . لقرض وليس على امتداد الفترة      المـرابحة يضاف إلى حسابها فى نهاية فترة ا        

ومع ذلك فإن برنامج الحديدة     . يعـد متحفظا للغاية نظرا النقضاء الفترة التى اكتسب على أساسها            
يخـشى مـن فكـرة استحقاق دخل طوال فترة  سداد األقساط نظرا لوجه التشابه مع فكرة الفوائد                   

يدر حتى اآلن أى جدل حول سبب عدم تحصيل مشروع          وعلى أية حال ، فلم      . البنكـية التقلـيدية     
سوى أن ذلك لو حدث فسيكون مخالفا للمبادئ المحاسبية         . الحديـدة لرسوم الخدمة فى مبدأ األمر        

 . المحافظة 
 

رسوم خدمة قرض المرابحة عند نهاية فترة القرض وليس         / والجدير بالذكر أن مبدأ تحصيل دخل       
دخل  تبعا للتغيرات الموسمية التى تطرأ على المحفظة المالية          فـى أولـه قـد يؤدى إلى تذبذب ال         

. وهذا األمر يتناقض مع ما يجرى عليه العمل فى مؤسسات التمويل األصغر التقليدية              .  للقروض  
ففى تلك المؤسسات ال يتأثر الدخل من الفوائد بحسب التقلبات الموسمية واختالف أساليب الصرف              

وبالتالى ال يحدث تفاوت يذكر فى حجم الدخل بين وقت          . ل منتظما   مـن المحفظـة المالية بل يظ      
 .وآخر 

 
وبالتالى فإذا طالت فترة    .  وممـا يميـز المرابحة أيضا أن دخلها عن كل قرض ثابت غير متغير               

أما إذا كانت فترة تنفيذ المحفظة المالية       . القـرض عمـا يجـب فإن العائد على القرض ينخفض            
من الفترة  المتعاقد عليها فإن عائد المحفظة ينخفض أيضا ، بل إن أى              للقـرض بوجه عام أطول      

تأخير فى سداد األقساط أثناء فترة القرض يؤدى إلى انخفاض العائد على القرض ومن ثم انخفاض                 
 .المحفظة المالية 
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 العائد الفعلى على القرض : ٣جدول 

 المعالجة الحسابية
 

 دخل الرسوم

 من العميل

 رصيد أصل ال

 على الدفاتر

 الفترة

١ ٢٠٠٠٠ ٥٠ 
 ٢ ١٦٢٥٠ 
 ٣ ١٢٥٠٠ 
 ٤ ٨٧٥٠ 
 ٥ ٥٠٠٠ 

٦ ١٢٥٠ ٢٤٠٠ 

  %٣٤٠٩= على القرض ) الرسوم + رسم الخدمة (    العائد 
 

ويـتعارض هذا األسلوب فى المحاسبة مع أسلوب مؤسسات التمويل األصغر التقليدية الذى بموجبه              
قط على المبلغ المستحق أو على أقساط أصل الدين المتأخرة ،           تحـصل الفـوائد من العميل ليس ف       

 . ولكن بعض مؤسسات التمويل األصغر تفرض غرامة تأخير على شكل فائدة أو رسوم 
 

فيعتبر )  أى الرسوم ورسوم الخدمة على متوسط المحافظ المالية         (  أما العائد على المحفظة المالية      
هذا علما بأن طبيعة التقلبات     . لحال فى القروض الفردية     من وظيفة أساليب الصرف ، على عكس ا       

فـى صرف قروض برنامج الحديدة بين صعود وهبوط وخاصة أثناء العطالت أو المواسم الدينية               
باإلضـافة إلـى الطبيعة االستثنائية لرسوم الخدمة التى يتم تحصيلها عند انتهاء فترة القرض ، كل                 

المحفظة أو انكماشها سواء كانت المحفظة المالية تعمل بكفاءة أم          ذلك يؤدى إلى تغير العائد مع نمو        
 . ال 
 

 بلغ العائد على المحفظة المالية نحو       ٢٠٠٠وفى خالل الشهور الستة الواقعة بين يناير ويونيو عام          
ونظرا لثبات المحفظة عند نفس قيمتها على مدى هذه         . أى أقـل بكثير من العائد المستهدف        % ٢٣

ومع ذلك فإن هذا األمر     .  العائد على المحفظة يعد متوسط مردود معقول بالنسبة لها           الفتـرة ، فإن   
 .يحتاج إلى مزيد من البحث  فى مسببات تدهور األداء 

 
وعلى النقيض من الدفعات المتأخرة أو استغراق وقت فعلى أطول مما يجب ، فإن الدفعات المقدمة                

وعندما يفرغ  . العائد الفعلى على المحفظة المالية      يكـون فـيها صالح المؤسسة التمويلية من حيث          



 ١٥

العميل من سداد كافة األقساط المستحقة مبكرا ، فإن رسم الخدمة أو دخل المرابحة يبقى على ماهو                 
 .وعلى هذا األساس تؤدى الدفعات المقدمة إلى زيادة العائد الفعلى على محفظة القرض . عليه 

 
شاط حقق برنامج الحديدة حجم دفعات مقدمة مرتفع من حيث          وخـالل الـسنوات اآلولى من بدء الن       

ولكنها مالبثت أن   % ٣٧نـسبته إلـى مجمل المدفوعات ، حيث بلغت هذه النسبة فى أحد األوقات               
وبالرغم من أن الدفعات المقدمة تعتبر أمرا       .  غير أنها التزال تمثل شريحة ال بأس بها         .انخفضت  

ولذا .   توقع اإلدارة والمخططين فى تعقيدات فى أغلب األحيان          إيجابـيا من منظور الدخل إال أنها      
 . فقد حاول برنامج الحديدة اإلقالل من نسبة الدفعات المقدمة إلى مجمل المدفوعات 

 
 :التخطيط والتنبؤ 

مـن الجدير بالذكر أن موضوع رسملة رسوم الخدمة وموضوع أنواع الدخل من شأنهما أن يجعال                
أو التنبؤ المالى أمرا بالغ الصعب نظرا ألن برنامج الحديدة ال يتسق مع النمط              مـن التحليل المالى     

األمر الذى يبدو أكثر اتضاحا عند إعداد التنبؤات المالية         . التقلـيدى لمؤسـسات التمويل األصغر       
ففى استطاعة برنامج الحديدة استخدام أى من أنماط التنبؤات المالية التقليدية           . الخاصـة بالمنظمة    

ـ  وفى الوقت ذاته ، أدت الطبيعة االستثنائية لعدم استهالك رسوم الخدمة           " .  ميكروفين  " نموذج    ك
 . إلى ضرورة التأقلم مع النموذج المطبق 

 
وإذا استثنينا مسألة عدم تحصيل رسوم إضافية على أصل الدين المتأخر السداد ، فإن التنبؤ بالتدفق                

 .ا عداه النقدى ال يختلف فى نظام المرابحة عم
 

 :موضوعات تشغيلية 
 :المتابعة وإدارة األزمات 

تـتحدد جودة المحفظة المالية وتسديد القرض بالكامل على ضوء الخطوات االئتمانية المتخذة بدءا              
مـن أنـشطة الدعاية  والترويج وتصفية طالبى االئتمان وتقديم الطلبات وتحليلها وإعطاء الموافقة               

 مابعد صرف االئتمان بما فى ذلك التحصيل ومتابعة التعثر فى السداد            المبدئـية ووصوال إلى إدارة    
إن هذه الخطوات االئتمانية تشكل جزءا ال يتجزأ من المرابحة تماما           . والتأهيل لمزيد من القروض     

 " .االعتيادية " مثلما نرى فى سائر منتجات التمويل األصغر 
 

جزائى على عميل المرابحة فى حالة تأخره فى        ووجه االختالف يتمثل فقط فى عدم توقيع أى شرط          
 وهو  –) عدا تحصيل رسوم ونفقات السفر والمواصالت التى تنجم عن المالحقة القانونية            ( السداد  

ومع كل ، فإن هناك حوافز      . الشرط  الذى يحفز المقترضين فى الغالب على المواظبة فى األداء              
 : مايلى أخرى للسداد فى مواعيده المقررة نذكر منها
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 .إغراء باحتمال الحصول على المزيد من القروض األكبر حجما •

 .عدم تهاون البرنامج فى مالحقة المقترضين المتعثرين بكل عزم  •

 .تقسيم المبلغ المستحق إلى أقساط دورية متساوية  •
 

  واألمـر األهـم الذى تتم متابعته من حيث جودة االئتمان على المستوى الميدانى هو موضوع                
وفى هذا  . متأخـرات التـى قد تضم أيضا رسوم الخدمة المقبوضة قرب نهاية فترة القرض               ال

غير أن البرنامج فى مراحل نشأته      . الـصدد ، يعتبر أن برنامج الحديدة فائق الجودة االئتمانية           
األولية لم يكن يتمتع بمثل هذه الجودة حيث كان ال يزال فى طور إعداد وتطوير أنظمته وآليات                 

  .٩٩ اتجاهات جودة المحفظة منذ يونيو ٤ويبين جدول .   ، إلخ عمله
 

 ) يوما ٣٠أكثر من ( المحفظة المعرضة للمخاطر ) ٤( جدول 
 كنسبة مئوية من القروض المستحقة 

 
PAR  يوما ٣٠ أكثر من %  الشهر

 ٩٩يوليو  ٣,٥

 ٩٩أغسطس ٣,٢

 ٩٩سبتمبر  ٢,٧

 ٩٩أكتوبر  ٣,٣

 ٩٩نوفمبر  ٣,٠

 ٩٩مبر ديس ١,٧

 ٢٠٠٠يناير  ٢,٣

 ٢٠٠٠فبراير  ٢,٧

 ٢٠٠٠مارس  ٤,٢

 ٢٠٠٠يونيو  ٣,٠
   
 بسبب تغييرات فى    ٢٠٠١ يوما بدءا من يونيو      ٣٠  على مدى     PARارتفـع     : ملحـوظة    

 اإلدارة 
 

 :وضع الضوابط 

 .وتعـد معامالت الصرف أو السحب من أهم مايميز نظام المرابحة  عن التمويل األصغر المعتاد                 
فالمـرابحة ال تستلزم التعامل نقدا بين البرنامج وعمالئه ،  بل يتم التعامل بين البرنامج ممثال فى                  



 ١٧

المـسئول الميدانى وبين مورد البضائع أو األصول الثابتة ، فيضطر مسئول البرنامج إلى االحتفاظ               
خارج مقر عمله   بمـبالغ نقدية ضخمة مما يعرضه لحوادث السرقة  أو النشل على يد أحد األشقياء                

ومن أجل تفادى مثل هذه األحداث المؤسفة ، تم اشتراط حضور أكثر من مسئول              . أو حتى داخله    
وكذلك تم اشتراط الصرف لعدد محدود من العمالء فى آن          . ميدانـى واحـد أثناء التعامل النقدى        

 معامالت على   ٤ – ٣وبالتالـى ال يحـتفظ المسئول الميدانى لديه بأكثر مما يكفى التمام             . واحـد   
وال شك فى أن هذه الترتيبات تؤدى إلى مزيد من النفقات على كاهل البرنامج ، والتى ال                 . األكثر  

حيث أن عميل مؤسسة التمويل األصغر      . يـوجد مثـيل لها فى معظم مؤسسات التمويل األصغر           
 .وهو الذى يتعرض لخطر السرقة أو النشل .  يتوجه بنفسه لصرف القرض 

 
. ء هذه المشكالت ، قام برنامج الحديدة بالتفكير جديا فى تعيين مراجع داخلى للحسابات              وعلى ضو 

وبالـرغم من أن وجود مراجع حسابات داخلى أمر تحبذه الممارسات المثلى للتمويل األصغر ، إال                
يا وفى اعتقاد أجهزة اإلدارة العل    .  أنه عبء ال تطيقه إال مؤسسات التمويل األصغر الكبيرة الحجم           

. أن طبـيعة المعامالت والمخاطر التى تتعرض لها المؤسسة تستلزم المزيد من البحث والمراجعة             
 . ويقوم بهذه المهمة إلى حد ما فى الوقت الحاضر مراجعو حسابات خارجيون 

 
 :األداء 
 :الكفاءة 

ج الحديدة  بالـرغم من أن معظم النفقات األخرى المترتبة على عمليات اإلقراض والمتابعة فى برنام             
ال تخـتلف عن مثيالتها فى مؤسسات التمويل األصغر ، إال أن التكلفة اإلضافية المترتبة على آلية                 

 .الشراء والبيع تضاعف من النفقات التشغيلية للبرنامج المذكور 
 

وفـى كـل حالـة صرف قرض يكلف مسئولو االئتمان بإعداد دراسة جدوى مستفيضة يؤخذ بها                 
كمـا يكلفون أيضا بالتوجه ألى األسواق لشراء البضائع  أو شراء            . حة  كأسـاس لـتمويل المـراب     

 .األصول الثابتة ودفع المقابل نقدا 
 

 . ١٩٩٨ويعتبـر بـرنامج الحديـدة برنامجا جديدا للغاية حيث أصدر أول قروضه فى أوائل عام                 
 المستفيدين وكانـت اسـتراتيجيته تعتمد فى األساس على سرعة التوسع واالمتداد بحيث تنمو شبكة   

وبالفعل أصبح البرنامج يخدم ثمانى مناطق يمنية اآلن        .  مـنه وبحيث يبلغ مرحلة االكتفاء الذاتى        
 . شخصا ١٨وازداد عدد العاملين الميدانيين إلى 
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 مختارات من بيانات اإلنتاجية والكفاءة) ٥(جدول 
يونيو 
٢٠٠١ 

ديسمبر 
٢٠٠٠ 

يونيو 
٢٠٠٠ 

ديسمبر 
١٩٩٩ 

يونيو 
١٩٩٩ 

مبر ديس
١٩٩٨ 

 

 المسئول الميدانى/العمالء#  ٧٥ ٦١ ١٢٢ ٩٨ ١٠٠ ١٠٤

 )$(المسئول الميدانى /المحفظة القائمة ٨,١٣٧ ٥,٧٦٩ ١٨,٢٦٧ ١٥,٣٣٩ ١٦,٨٤٤ ١٨,٤٩٧

 الكفاءة اإلدارية %٦١,٣ %٦٥,٣ %٥٢ %٤٠ %٤١,٥ %٢٦,٦

 الكفاءة التشغيلية %٧٠,٧ %٧٨,٤ %٥٢ %٤٠ %٤١,٥ %٢٦,٦
 

ـ   : ملحـوظة     لغاية يونيو   ٩٩سبب فى تشابه الكفاءة اإلدارية مع الكفاءة التشغيلية من ديسمبر           يـرجع ال
 . إلى عدم وجود تكلفة لألموال وال مخصصات خسائر القرض فى تلك اآلونة ٢٠٠١

  
وبالـرغم من إيجابية االتجاه الحالى ، فإن برنامج الحديدة اليزال الطريق  أمامه طويال قبل تحقيق                 

 انخفض معدل عدد المتعاملين لكل موظف ميدانى واحد من          ٢٠٠٠وفى يونيو   . ة  كفاءاتـه المطلوب  
 . موظف ميدانى إضافى٢جراء تعيين عدد 

 
وأما إجمالى عدد القروض     . ٢٠٠١غيـر أن  المعـدل مالـبث أن ارتفع قليال اعتبارا من يونيو               

  . ٢٠٠٠يونيو  فى ١٧٧٠ إلى ١٩٩٩ قرضا فى ديسمبر ١٩٥١المقدمة من البرنامج فانخفض من 

) ألفى قرض أو يزيد قليال  (٢٠٠١ومالـبث أن ارتفـع من جديد حتى وصل إلى ذروته فى يونيو      
 . ويرجع ذلك على األرجح إلى اإلقراض الموسمى 

 
 شخصا ١٥٠وفى اعتقاد اإلدارة العليا أن العدد األمثل للعمالء بالنسبة لكل موظف ميدانى واحد هو           

إال .  ة وفى مثل هذا البرنامج شبه الحضرى أقل مما يجب إلى حد ما               وهو عدد يعتبر ألول وهل     –
أنـنا إذا نظـرنا إلـى األمـر بمزيد من التعمق ألدركنا كم الجهود المكثفة للمفاضلة بين  طالبى                    

القـروض وفـى عملـية التقدم بالطلب وآلية الشراء والبيع التى تبذل فى نظام المرابحة التمويلى،                  
وإضافة إلى ذلك ، يجرى     . د المائـة والخمسين شخصا هو عدد واقعى         ولـصدقنا علـى أن عـد      

. التخطيط حاليا لزيادة فعالية آلية الشراء والبيع وذلك بإسنادها إلى عدد محدود من االختصاصيين               
 .األمر الذى سيؤدى إلى إزاحة هذا العبء عن كاهل موظفى القروض فى البرنامج 

 
 :االستدامة 

د المدى الذى يضعه برنامج الحديدة نصب عينيه وهو استدامة البرنامج           بالـرغم مـن الهـدف بعي      
حيث أنه حاليا يعتمد فى تسيير شئونه المالية وشؤون موظفيه على الدعم  من المنح               . واكتفائه ذاتيا   

 .المبذولة من الصندوق االجتماعى للتنمية باليمن 
 



 ١٩

اء على ميزانية محددة منحة لتنفيذ      وإضـافة إلـى ذلـك ، ففـى مطلع كل عام يتلقى البرنامج وبن              
 .أنشطته

 
 االكتفاء الذاتى  : ٦جدول 

يونيو
٢٠٠١ 

ديسمبر
٢٠٠٠ 

يونيو
٢٠٠٠ 

ديسمبر
٩٩ 

يونيو
٩٩ 

ديسمبر
٩٨ 

 

٧٣,٣ %٦٦,٧ %٧٠,٣ %٨١,٢ %٩٧,١%  االكتفاء الذاتى عمليا %٢٩

٥٣,٩ %٥١,٩ %٥٢,٣ %٦٥,٧ %٧٣,٦%  االكتفاء الذاتى ماليا %٢٢

 
 ٩٩حيث تضم نتائج يونيو   . المطروحة أعاله مفاهيم االكتفاء الذاتى األكثر تشددا        وتـستخدم النسب    

وبالرغم من توافر استثمارات لدى مؤسسات التمويل       .  دخال كبيرا من االستثمارات      ٩٩وديـسمبر   
األصغر فى أى وقت ، فإن التمويل المسبق الكبير لبرنامج الحديدة معناه أن الدخل من االستثمارات                

٢٨,٧و  % ٥٧,٧ بلغ   ٩٩ ومن شهر يونيو إلى ديسمبر لعام        ٩٩شهر يناير وحتى يونيو لعام      خالل  
 فيشتمل المعدل على الدخل من      ٢٠٠٠أما فى أرقام يونيو     . على التوالى بالنسبة إلجمالى الدخل      % 

 ) . وهو رقم أكثر واقعية ( من إجمالى الدخل % ١٦االستثمار الذى يمثل 
 

ففى خالل  .  أعاله ينبغى أن يتم تأويلها داخل سياقها         ٦لمدرجة بالجدول رقم    وللعلم فإن المعدالت ا   
 قامت المؤسسة باستيعاب نفقات التوسعات السريعة األولية        ٢٠٠٠الـسنة المالية المنتهية فى يونيو       

 .التى نفذها البرنامج فى محاولةاالنتشار واالمتداد إلى كافة المناطق 
 

أما فترات  . ذ كافة مخصصات خسائر القرض ، إذا دعت الضرورة          وفـى نهاية السنة المالية تؤخ     
 ٢٠٠٠وفى يونيو   ( التقارير المؤقتة فال تشتمل  نفقاتها التشغيلية على تعويضات خسارة القروض            

 )لم يحدث إهالك أو هبوط للقيمة 
 

سم وفى الر . وأخيـرا فإن اإلقراض فى الحديدة موسمى ومن أهم المواسم شهر رمضان والعيدان              
 .البيانى التالى توضيح للقروض المصروفة على أساس ربع سنوى 
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   عدد القروض المصروفة ١شكل رقم 
 

القروض المصروفة

0
50
100
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مارس
98

يونيو
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سبتمبر
 98

ديسمبر
98

مارس
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يونيو
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سبتمبر
99

ديسمبر
99

مارس
00

 
ومن الطبيعى أن تعكس مؤشرات األداء التغيرات الموسمية وخاصة إذا ماراعينا أنماط تدفق الدخل              

 .فى نظام المرابحة 
 

ومع التسليم  . النسبة لبرنامج الحديدة مثارا للتساؤل      واليـزال مستقبل االستدامة أو االكتفاء الذاتى ب       
بالـنفقات اإلضـافية التى يمليها مثل هذا النوع من التمويل فإن انخفاض اإلنتاجية لكل وحدة يترك                 

ومن ناحية أخرى يترك انخفاض عائد المحفظة المالية الفعلية         .  عواقب وخيمة على هيكل تكاليفها      
  .أثرا ضاغطا على اإليرادات 

 
 .ولتحقيق هدف االستدامة أو االكتفاء الذاتى ، علينا أن نحل هاتين المشكلتين أوال

 
 تضخيم القيمة أمام المتعاملين

وبالرغم من ذلك ، فإن     . بالنـسبة للخدمة التى يقدمها برنامج الحديدة ، يعتبر البرنامج بال منافس             
مات الواسعة التى لدى البرنامج  تمكنه       غير أن قاعدة المعلو   . عدد المقترضين ألكثر من مرة قليل       

 .من البحث واالطالع  لتحديد معدالت المقترضين ألكثر من مرة 
 

من يناير   ( ١٩٩٩ولقد بلغ عدد المقترضين الذين انهوا قروضهم فى الشهور الستة األولى من عام              
 الستة أشهر   ومن ثم حصلوا على قروض جديدة خالل نفس الفترة الزمنية أو خالل           ) وحتـى يونيو    

 : أدناه ٧كالمبين بالجدول رقم ) من يوليو وحتى ديسمبر . ( التالية 
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  حسب النوع ٩٩ إلى ديسمبر ٩٩  معدل استبقاء العمالء من يونيو ٧جدول  

 
عدد القروض المستكملة فى النصف  عدد القروض المجددة معدل استبقاء العمالء

 ٩٩األول من عام 
 النوع

 رذكو ٦٧١ ٢٧٤ %٤١

 إناث ١٤٤ ٦٤ %٤٤

 المجموع ٨١٥ ٣٣٨ %٤١
 

 ١٩٩٩وبلغ عدد المقترضين الذين انتهوا من سداد قروضهم فى الشهور الستة األولى من عــام               
ومن ثم حصلوا على قروض جديدة إما خالل نفس الفترة الزمنية أو فى             )  مـن يناير إلى يونيو      ( 

 الذى يبين أيضا    ٨كالمبين فى الجدول رقم     ) مبر  من يوليو إلى ديس   ( خـالل الشهور الستة التالية      
 .معدالت استبقاء العمالء  لدورات اإلقراض الالحقة 

 
  حسب النوع والقرض٩٩ إلى ديسمبر ٩٩ معدل استبقاء العمالء من يونيو ٨جدول 

 
معدل استبقاء 

 العمالء
عدد القروض 

 المجددة
عدد القروض المستكملة فى 

 ٩٩النصف األول من عام 
رقم  وعالن

 القرض

 ١ ذكور ٥٥١ ١٩٥ %٣٥

 ١ إناث ١٢٣ ٥٤ %٤٤

 ٢ ذكور ١١١ ٧٢ %٦٥

 ٢ إناث ٢٢ ١١ %٥٠

 ٣ ذكور ١٨ ١٥ %٨٣

 ٤ ذكور ٣ ٣ %١٠٠

 ٥ ذكور ٢ ٢ %١٠٠

المجموع ٨٣٠ ٣٥٢ %٤٢  

 
 

 أعاله أن النساء المحتمل حصولهن  على قرض ألكثر من مرة يفوق عددهن              ٨يوضح الجدول رقم    
على مدى كافة مستويات    % ٤٤فيف عدد الرجال ، حيث تصل نسبة االستبقاء لديهن إلى           إلى حد ط  
غير أنه بعد القرض الثانى يقل عدد النساء المحتمل حصولهن على قروض جديدة عن              . القـروض 



 ٢٢

وتتجه معدالت استبقاء العمالء بوجه عام إلى االرتفاع كلما ازدادت خبرتهم  فى             . عـدد الـرجال     
 .ات الحصول عليها القروض إلجراء

 
وقد افترض أن معظم    . ومـن الواضـح أن هذا التحليل محدود القتصاره على فترة زمنية واحدة              

العمـالء محـتمل قـيامهم بعد االنتهاء من سداد القرض بطلب قرض آخر فى خالل بضعة أشهر                  
م يرد  ومع ذلك ، فإن هناك على األرجح بعض العمالء الذين ل          .  ولـيس بعـد انقـضاء عام كامل       

 .ذكرهم فى هذا  التحليل 
 

. وعلـى سـبيل المـثال ، فـإن هـناك بعض العمالء الذين يحصلون على قروض موسمية فقط                
 . وللحصول على أدق النتائج ، يتم تتبع هذه النسبة على نحو دوار

 
ولقـد اجرت اإلدارة دراسة ميدانية غير رسمية على الزبائن بغرض تحديد أسباب انخفاض معدل               

 :وقد أظهرت هذه الدراسة أن أهم أسباب هذا االنخفاض هى . بقاء االست
 

 عدم موافقة البرنامج على العميل •

 بلوغ االكتفاء الذاتى  •

 الخوف من عدم التمكن من االلتزام بشروط العقد •

 وجود حالة طوارئ أو مشاكل فى العمل أو المنزل •

 توقف النشاط •

 العمالء لديهم واجبات أخرى •

  باهظة رسوم الخدمة كانت •
 

وبالرغم من كون هذه الدراسة الميدانية ليست علمية أو منهجية تماما ، لكنها تبرز بعض المشكالت                
الخوف من عدم التمكن    " أو  " بلوغ االكتفاء الذاتى    " وقد توحى بعض العبارات مثل      .  المتكـررة   

ن وغير مطمئنين   ، بأن بعض العمالء غير معتادين على االئتما       " مـن االلتزام بشروط القروض        
أو " العمالء لديهم واجبات أخرى     " أما األسباب التى منها على سبيل المثال        .  لكيفية االستفادة منه    

فقد تشير إلى بعض العمالء الذين لديهم وظائف بمرتبات شهرية ، وربما كان             " توقـف النـشاط     " 
لدين وطبيعة وأهمية   وراء االنقطـاع عـن طلـب القروض أسباب عديدة منها خشية الوقوع فى ا              

 . النشاط بالنسبة للمقترض وربما أيضا تكلفة القرض ومدى مالءمة الموسم للنشاط  
 

ويحاول برنامج الحديدة أن يركز على تقديم خدمة أو منتج جيد للعميل المقترض وذلك بطرح منتج                
وبالرغم من  . ا  مالـى مقبول ثقافيا ودينيا وفى الوقت المناسب ، وبدون ضمانات أو بأدنى حد منه              



 ٢٣

توسـعات بـرنامج الحديـدة السريعة فى أيامه األولى ، إال أنه فضل منذ العام الماضى أن يتريث                  
وأخذ يثبت أركانه تمهيدا النطالقته التوسعية فى المستقبل حيث         . ويولـى أهمية للكيف وليس للكم       

 .سيتخذ هذا التوسع شكل منتجات جديدة وانتشار إلى مناطق وعمالء جدد 
 

 :الخالصة 

الشـك أن محاولة تطبيق مبادئ المعامالت المصرفية اإلسالمية فى مجال التمويل األصغر ينطوى              
ولقد سلطنا الضوء فى خالل     .  علـى تحديات عملية ومالية عديدة أمام مؤسسات التمويل األصغر           

ية  وبين تلك    هذا التقرير على أهم الفروق بين ممارسات وعمليات مؤسسات التمويل األصغر التقليد           
 . التى تطبق مبادئ المعامالت المصرفية اإلسالمية  على التمويل األصغر 

 
 نعرض بإيجاز أوجه الشبه واالختالف بين الممارسات المثلى فى          ١٠ و   ٩وفـى الجدولين التاليين     

مة مؤسسات التمويل األصغر التقليدية وتلك التى تطبق مبادئ المعامالت المصرفية اإلسالمية الملتز           
 .إلى حد ما مثل برنامج الحديدة للتمويل األصغر 

 
  مبادئ اإلقراض– ٩جدول 

 القابل لالستمرار ماليا للفقراء ذوى المشروعات 
مشترك بين التمويل األصغر 

 وبرنامج الحديدة 
 المبدأ خاص بالمرابحة

 قروض قصيرة األجل*  

 قروض ألكثر من مرة*  

 قروض صغرى*  

 المنافذ بقرب العميل*  

أقـساط القـرض متوافقة مع      *  
 التدفق النقدى للمشروع

المنتج واإلجراءات ال تسمحان باستخدام األموال      *  
 بطريقة متحررة نسبيا من القيود 

المنـتج يـتطلب تطبيقا أوسع بما فى ذلك التدفق          *  
 النقدى

 عرض األصول الثابتة ورؤوس األموال العاملة *  
  

أعـرض خدمات تناسب    
وى أفــضليات الفقــراء ذ

 المشاريع

 إجراءات  نمطية *  

 مواقع مكاتب رخيصة *  

اختـيار العمالة من المجتمع     *  
 المحلى 

 نماذج طلبات القروض مطولة*  

انخفـاض انتاجية الموظفين بسبب إجراءات تقديم       *  
 الطلبات 

 السحب من خالل آلية الشراء والبيع *  

نظم عملياتك بطريقة تحد    
 من التكاليف 

سئولية مشتركة جماعات ذات م* 
إمكانية الحصول على قروض    * 

 أخرى ، زيادة أحجام القروض 

 التدرب على ائتمان الموظفين * 

ال رسوم خدمات إضافية على األقساط المتأخرة عن        * 
 مواعيدها 

حفز عمالءك على سداد    
 قروضهم فى مواعيدها

الرسـوم ورسوم الخدمة تغطى     * 
 تكلفة اإلقراض بالكامل

ورسوم افـرض فـوائد      
 لتغطية التكاليف بالكامل 



 ٢٤

 
  مقارنات أخرى ١٠جدول 

 مع عمليات التمويل األصغر التقليدى
 

  برنامج الحديدة/ المرابحة  التمويل األصغر التقليدى

إهالك الدين أو تقسيم الفوائد     *  
إلى أجزاء متساوية على امتداد     

 فترة القرض 

 ال رسملة للفوائد *  
  

مة على  ال إهالك لرسوم الخد   *  
 امتداد مدة القرض

 دفعة واحدة فى نهاية األمر*  

رسـملة رسوم الخدمة وبيان     *  
 أصول مبالغ فيه 

 المحاسبة

تأثر الدخل بالتقلبات الموسمية    *  تأثر الدخل بالتقلبات الموسمية* 
 تأثرا بالغا

 أساليب سحب القرض 

غير متوافق مع نماذج التنبؤ     *   
 المعتادة 

إلى تعديل  البـيانات بحاجـة     *  
 لتواكب القوالب التحليلية القياسية

  

 التحليل/ التخطيط 

تعرض العميل للمخاطر بعد    *  
 السحب من القرض

تعيين مراجع حسابات داخلى    *  
 مرهون بنمو حجم المؤسسة 

ــيون *   ــون الميدانـ الموظفـ
مـسئولون عـن الـسحب من       

 القرض

التفكيـر المبكـر فى تعيين      *  
 مراجع حسابات داخلى 

 المخاطر/ ط الضواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


