
لصغير �عملياتها في لضفة لغربية �قطا�  �ألخير� على برمج إلقر  لتنمية القتصا%ية في لسنو (+ثنى خبر
غز�، حيث ستطاعت هذ8 لبرمج �من خال5 عملياتها لمختلفة +3 تصل 1لى عمق �قلب لمجتمعا  لفقير� �تلبي 

جانب كبير من حتياجاتها.
لعمل في مجتمع غالبية موطنيه من لمسلمين يتطلب لدمج بين +فضل +ساليب لتمويل لصغير �مبا%F) �+ساليب  31

لدمج سيؤ%N 1لى 1نتشاL +�سع �تطبيق +فضل لمثل هذ8 لبرمج. لتمويل إلسالمي �هذ

�نظمة �لتمويل �إلسالمي �بر�مج �لتمويل �لصغير
 (F%فق مع مباإلقتصا% إلسالمي +3 توفير لخدما  لمالية ألساسية للفقر) في لمجتمع +مر +ساسي يتو PLيد

لشريعة إلسالمية �+نظمة القتصا% إلسالمي �+حكامه.
لصغير من حيث لحد  �إلسالمي �+حكامه تتوفق �تتناسب مع +هدT برمج إلقر N%القتصا Uلنظا T31 +هد

القتصا%يا  لتنموية لفعالة. Tلرقي بها 1لى مصامن لفقر �لبطالة �تنمية القتصا%يا  لضعيفة �

�ساليب �لتمويل �إلسالمي 
لكريم فيما يتعلق بالفوئد  3Xلقرلقيو% لتي �L%  في � Uألحكالخبر) في +ساليب لتمويل إلسالمي +3  Fير

لتعامل بها ُ�ِضعت من +جل منع لوقو� في لربا �الستغال5 لفاحش.�
لصغير في لضفة لغربية �قطا� غز� �في شتى +نحا) لعالم إلسالمي يقدمو3 برمج 1قرضية  �مؤسسا  إلقر
لصد% لعديد من +ساليب لتمويل إلسالمي بما  إلسالمي �تستخدU في هذ N%إلقتصا Uلنظاتتناسب �تتال)U مع 

حتياجا  لبيئة لتي يعملو3 فيها.� U(يتال
�فيما يلي عر� ألهم +ساليب لتمويل إلسالمي �لتي يمكن تطبيقها في عمليا  لتمويل لصغير: 

١ - �لمر�بحة (�لتكلفة + �لربح)
لمربحة هي +حد +ساليب لتمويل إلسالمي لشائعة �لمتد�لة كأسلو` تمويل قصير �طويل ألجل يقوU على 
لسلعة +� لمنتج لصالح لزبو3 �حسب  (لمؤسسة لممولة بشر Uلمشتريا ، حيث تقولتقليدN لتمويل  Uلمفهو
توصيته �طلبه �تعيد بيعها له بسعر لتكلفة مضافًا 1ليها هامش Lبحي معين يتم إلتفاd عليه مسبقًا. �غالبًا ما يتم 
 .Uلتا %سد% قيمة هذ8 لسلعة للممو5ِّ بشكل +قساg بمعنى +3 قيمة هذ8 لسلعة تبقى %ينًا في fمة لزبو3 حتى لسد

� هنا +نه من للحظة لتي يبيع فيها لممو5ِّ لسلعة، تصبح ملكًا للزبو3 �هو حر لتصرT فيها.Lإلشا Lتجد�

٢ - �لمشا&كة 
لمشاLكة هي +سلو` من +ساليب لتمويل إلسالمي يعتمد على لمشاLكة في لتمويل، بمعنى +3 لجهة لممولة 
لنو�  لما5 من +جل لقياU بأعما5 ستثماLية معينة. �يتميز هذ i+L كهاLتشا Fليست �حدها بل يوجد جهة +خر
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من لتمويل بأنه يعتمد على نو� لنشاg �مدته �غالبًا ما تكو3 هذ8 لمشاLيع متوسطة +� طويلة ألمد. �يكو3 
� فتكو3 Lلخسالما5 �لخبر� �يتم توkيع ألLباj حسب لنسبة لمتفق عليها +ما  i+L هنالك شريكين فأكثر في

لما5. i+L لمساهمة فيحسب نسبة 
بين  عليه  يتفق  ما  حسب   Lلقر  f1تخا في  لحق  لتمويلية  للجهة  يكو3  لتمويل  +ساليب  من  لنو�   هذ �في 

لشركا).

٣ - �لمضا&بة
 �لجهد من +جل لمباشر� �لخبر Uيقد Nلذلثاني  Tلتمويل للطر Uأل�5 يقدلمضاLبة هي تفاd بين طرفين: 
 Tلطر� فيتحملها فقط Lلخسابأعما5 ستثماLية، �يكو3 توkيع ألLباj حسب لنسبة لمتفق عليها في لعقد +ما 

� جهد8 ��قته مالم يثبت +نه قد +خفق في +%) عمله.Lآلخر يتحمل خسا Tلطرلتمويل)، � Uأل�5 (مقد
لنو� من +ساليب لتمويل إلسالمي يطبق في لمشاLيع لتجاLية �لمهنية �لتي تحقق �تنتج نشاطا  خال5  هذ

فتر  kمنية محد%� �موسمية.
�هنالك +يضًا +نو� للمضاLبه مثل:

عية، حيث Lk سملبساتين في مو� �Lلنو� من +ساليب لمضاLبة السالمية في لمز �لمساقا- ��لمز�&عة :يّطبق هذ
�، مياNL� 8، تقنيا  حديثة، L+ ،5لبساتين بموL% ما%ية �عينية (+مو� �LتقوU جهة تمويلية بتز�يد هذ8 لمز

.dالتفا� حسب Lلخساعي معين يتم الشترP فيه بالربح �Lk 5محصو rغيرها من +جل 1نتا� ( Xال  �معد

٤ - �لقر1 �لحسن 
 �لفوئد، بمعنى +نه %ين من جهة معينه لفتر� kمنية محد% �لقر� لحسن هو قر� ال يكو3 فيه +N نو� من +نو
 UسوL لممولة فر�لقر� لغايا  جتماعية �1نسانية �يحق للجهة  �ُيَر% k 3�%يا%� +� نقصا3. �غالبًا ما يتم منح هذ
لقر�. لقر� �ال تمت بصلة لقيمة �مد� �هدT هذ Lمزية مقابل مصاLيف %1Lية تحملتها في سبيل منح هذ

٥ - �إلجا&- ��القتنا4 
القتنا) من +ساليب لتمويل إلسالمي لتي تختص بنو� محد% من ألعما5 �لمنتجا  بحيث يتم تأجير +عما5 � �Lإلجا

.��منتجا  �Xال  �تقنيا  �معد  معينة من +جل ستخدمها لعمل 1نتاجي �ستثماNL معين �لفتر� محد%

٦ - �لبيع �لمؤجل، بيع �لسلم، بيع �لسلف 

 gكا3 باألقسا (� عن بيع منتجا  �سلع يتم سد% قيمتها في +جل kمني يتم إلتفاd عليه سوLلبيع �لمؤجل: عبا�
+� %فعة �حد� تستحق في +جل معين.

� عن بيع منتجا  �سلع تدفع قيمتها سلفًا �نقدً قبل ستالمها �يتم إلتفاd على لتسليم Lبيع �لسلم ��لسلف: عبا
في �قت الحق يتفق عليه.

٧ - �لجعالة (&سوD خدماتية)
� عن LسوU خدما  تتحقق خال5 عمليا  تجاLية مختلفة غالبًا ما تتحقق عندما يوفق لمشترN على Lلجعالة عبا

%فع LسوU معينة مقابل خدما  محد%� للبائع.
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