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صناعة التمويل األصغر اإلسالمي بين دوافع الّنمو وتحّديات 

 الممارسة
 عبد القادر زيتوني

  :مدخل معرفيّ 
ورثت بفعلها ذلك االنسحاب اكل مشمن تعاين اليوم أصبحت ة اإلسالمي   اجملتمعات ة يف أن  ه ليس من املري  إن   

وهنا يتساءل املرء، كيف يكون  .ة املشؤومة اليت ما فتئت تدامهها يف كل مناحي احلياة اإلسالمية املعاصرةاحلضاري والتبعي  
هذا والنظام االقتصادي اإلسالمي نظام قد أوىف وأجزل العطاء، فصاغ حلوال ما استطاع أي نظام آخر بتجهيزاته املختلفة 

فشبح الفقر  اليوم هلو من صنع أيدينا، ا جيريفم إنه ليس من الغرابة أن حيدث ذلك ،أقولوهاهنا . الكيل هلا أن يويف
ينظرون من طرف خرياهتا والقائمني على اء ينخر جسد هذه األمة، كيف ال أصبح كالد  فمرتعا  وجد لنفسهقد والبطالة 

ة فالواقع أبصر لنا فتور اهلم  . وا بذلك بأسه وما عاشوا ضنكهس  خفي، فال هم أبصروا الفقر وال هم قد عايشوه، فما أح
 فقد رأينا وال نزال نرى ذلك، ودعهما بقة الفقريةإىل متكني الط  تسعى صادقة ال توجد هناك جهود حثيثة فلدى املسؤولني، 
 يسقي ظمأ مشاريع ذ األخرياملال ت أصبحاليتمويل األصغر الت  قناة مويل خصوصا يف فتح قنوات الت   فاءاالنكفاف واالنك

  .تلك الطبقة وحيقق مآرهبا
كذل صذناعة فتيذة وكذذلك تنشذأ وحتيذا  وبني هذذا وذاك يات وعوائق، حتد  ع دوافع ولكل فتور أو ضعف إن  لكل توس  

ذذأرضذذية الن   هلذذاقذذد هي ذذأ لمجتمعذذات اإلسذذالمية املريذذر لواقع الفذذ لصذذناعة التمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي احلذذال طريذذق  د هلذذاشذذأة ومه 
مذن أبنذاء األمذة اإلسذالمية يعيشذون الفقذر  %04ويكفينا دلذيال علذى ذلذك أن أكثذر مذن وبسط هلا دعائم االستمرار، النمو 
وضذذع مذذو فبقذذدر مذذا أوجذذد هلذذا دوافذذع للن   ع مل يذذك ليفذذتح هلذذا بذذاب اليسذذر فقذذطبيذذد أن ذاك الواقذذ .مذذاويعذذانون ويالهتوالبطالذذة 
ينظذر إليهذا نظذرة املغشذي أصذبح حذ   ،وأبقتهذا حبيسذة أرقذام هزيلذةوأثقلذت كاهلهذا طذت نشذاطها ثب   عقبذات، عقبذات أمامها

  .عليها من املوت
لكسذذر حجذذرة  تبحذذع عذذن سذذبلق اجنازاهتذذا وتلعذذق عثراهتذذا و صذذناعة حتق ذذهذذذه الات تبقذذى الذذدوافع والتحذذدي  ويف دائذذرة 

لتصذذنع لنفسذذها يذذدا يضذذاهي مذذا حققتذذه مثيلتهذذا  التغذذريات والتطذذورات أوجذذدهتاوافع الذذيت وتعظذذيم املنفعذذة مذذن الذذد   التحذذديات
 .، فهل إىل ذلك من سبيل ؟صناعة التمويل األصغر التقليدي

 :ية البحثأهمّ 
مذذه ومكنذذون رسذذالته ي  جذذوهر منظومذذة ق   حذذ  يعكذذسمويذذل اإلسذذالمي ذهبيذذة أمذذام الت   فرصذذة مويذذل األصذذغرل الت  يشذذك   

 والقواعذذذد الذذذيت نسذذذجتها صذذذوللألفاالمتثذذذال  .ك األخذذذريشذذذهده ذايأضذذذحى ظذذذري الذذذذي خصوصذذذا يف ظذذذل اإلقبذذذال املنقطذذذع الن  

                                                 


 .رذذاجلزائ –ة ذذذأستاذ جبامعة جباي 
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عيونذذا فتسذذقي بذذذلك ظمذذأ مشذذاريع عذذدد كبذذري مذذن املسذذلمني وتكشذذف مويذذل األصذذغر مؤسسذذات الت   رسذذتفج  الغذذر اء  الشذذريعة
دي جذذدوى األنشذذطة املاليذذة املمتثلذذة ألحكذذام اهلذذة بعذذد أن اسذذتيقنت تلذذك األنفذذس خاص ذذ صذذدورهماجلذذاع علذذى  ذلذذك الغذذم  
 ألن   وهذذا لذيس إال   ويثب ذت أقذدامهاة سذات املاليذة اإلسذالمي  سذريفع رايذة املؤس  مويذل األصذغر فذنن الت  هذذا،  وفضال عذن .الرباين
يذذاال خصذذبا البتكذذار أسذذالي  زينذذة كونذذه  يزيذذدهومذذا  .املغلذذوب علذذى أمرهذذاخدمذذة شذذرحية الفقذذراء هذذي وروح نشذذاطها غايتهذذا 

إذ مذذذن املمكذذذن أن يتجذذذه  ،وميتذذذد ظلهذذذانذذذة املصذذذرفية اإلسذذذالمية فريبذذذوا بذذذذلك نشذذذاطها تثذذذري مدو  ووسذذذائل اسذذذتثمار جديذذذدة 
ذلذك عذني فيكذون مويل األصذغر املمتثذل لقواعذد الشذريعة اإلسذالمية إىل تصكيك حوافظ الت  مستقبال املصرفيون اإلسالميون 

      .احلسىن
 :أهداف البحث
ا متواصذذذال عميقذذذا يقذذذوم علذذذى   جهذذذدا فكري ذذذيتطل ذذذإلسذذالمي التمويذذذل األصذذذغر ا صذذذناعةاهلذذذم الذذذذي يعذذذ ي إزالذذة  إن  

اخلروج مذن دائذرة  منناعة الواعدة اليت يتم من خالهلا متكني هذه الص   ةة العملي  العلمي   احللولضرورة صياغة مجلة حسنة من 
تهذا ائم علذى مثيلد  ق الذاحلضذور املسذتمر والتفذو  مذن خذريات لتحقيذق رات الت والتطذو  ا جادت به التحذو  ذم وتسخريالتحديات 
 .مويل األصغر التقليديالت   صناعة

 :مشكلة البحث
إن  مذذن نافلذذة القذذول أن ا ذذة تصذذاعد غذذري منكذذور وكثذذرة واضذذحة يف تلذذك االبتكذذارات الت مويليذذة الذذيت  ذذود هبذذا الذ هنيذذة 

األصذذغر مبذذا بذذات يعذرف بالتمويذذل الفتذا اإلسذذالمية بذني الفينذذة واألخذذرى، بذل مذذن مكذرور القذذول أن ا ذذة اهتمامذا تنظرييذذا  املاليذة
عذن طبيعذة التحذديات للتساؤل قد محل بنا مو مات ودوافع قوية للن  انتشاره الضعيف ويف ظل وجود مقو  بيد أن  .اإلسالمي

أن  مل يذذذك مذذذن املفذذذ   جزئيذذذة مذذذن التمويذذذل اإلسذذذالمي أفكذذذون أن ذاك التمويذذذل إن هذذذو إال ،الذذذيت آلذذذت دون حتقيذذذق املرجذذذو
ظذر، ومادامذت ومذادام الواقذع خذالف املنت .مشذ كةعذات يات واحذدة والتطل  فالتحذد   ؟ يشذهده هذذا األخذري منوا كالذييشهد 

وهذل مذن سذبل  أإىل االزدهذار أم إىل االنذدثار ؟الصذناعة ؟ هذذه  مسذتقر   تتعذاىل فذنىل أيذنوالتحذديات ر الدوافع والفرص تتذواف
 .لتحديات سيكون هلا الفصل وحسم القرار ؟تكفل االستمرار واالستقرار  يف ظل تلك الدوافع أم أن ا

 :المنهج المتبع
ة لنظذذذام وصذذذيف ملناقشذذذة اخللفيذذذات األساسذذذي  املذذذنهال االسذذذتنباطي وأداتذذذه الت  راسذذذة بعنذذذا يف صذذذياغة مفذذذردات الد  لقذذذد ات   
حليذذل الت   مويذذل األصذذغر اإلسذذالمي بشذذكل خذذاص، كمذذا اعتمذذدنا املذذنهال االسذذتقرائي وأداتذذهمويذذل األصذذغر بشذذكل عذذام والت  الت  

  .  مويل األصغر اإلسالميلتفعيل صناعة الت   بل املمكنةحبع وحتليل الس   بغر 
 ة، فنننذذا ارتأينذذا تنظذذيم سذذما باملوضذذوعية واملنهجي ذذمت  الواعذذدة ناعة وسذذعيا إىل أن يكذذون حذذديثنا عذذن هذذذه الص ذذ :أقساااا البحااث

 .أربعة حماورمضمون هذه الورقة يف 
 .يةاألهمّ المبادئ و ، المفهوا، غر اإلسالميمويل األصالتّ  :المبحث األول
 .مويل األصغر اإلسالميع في صناعة التّ وسّ رات ودواعي التمبرّ  :المبحث الثاني

 .مويل األصغر اإلسالمييات التّ تحدّ  :المبحث الثالث
 .مويل األصغر اإلسالميتطوير صناعة التّ و  سبل تفعيل: المبحث الرابع



 
3 

 
 األهّمية المبادئ و ر اإلسالمي، المفهوا، الّتمويل األصغ: المبحث األول

رات فيذه يف العقذود األخذرية، فذالتطو  سذائدا هذا دوليذا توج   واإلسذالميلقد أصذبح التمويذل األصذغر بشذقيه التقليذدي
ذذ إذ أنمتسذارعة ومتعاقبذذة علذذى فذو يلفذذت االنتبذذاه،  ضذذمن سياسذذاهتا بذذرامال درجذت ه التنمذذوي العديذذد املؤسسذات ذات التوج 

بذات مذن الواجذ  وعليذه فقذد  يف مكافحذة الفقذر والبطالذة،األداة األكثذر فعاليذة  اسيخ قواعد هذه الصناعة باعتبارهذتر تكفل 
أن منطلقذذات هذذذه تركيذذز اجلهذذود لبنذذاء منظومذذة متكاملذذة لذذه، خاصذذة إذا علمنذذا  بالنسذذبة للمجتمعذذات اإلسذذالميةوخصوصذذا 

   .سالميمويل اإلوأسس الت   األساس منطلقاتالصناعة إمنا هي يف 
 مفهوا التمويل األصغر :أوال

وقذذد محذذل يف طياتذذه جزئيذذات  ،العقذذدين املاضذذينيظهذذر خذذالل هذذو مصذذطلح حذذديع مويذذل األصذذغر ح الت  إن مصذذطل
 :فمنهم من يرى أن جعلت مفهومه خيتلف تبعا هلا،

   تها اإلنتاجيذة أو تنميذة مويل األصغر هو تقذد  قذرو  مببذالغ صذغرية ألسذر فقذرية هبذدف مسذاعدهتا علذى متويذل أنشذطالت
 . الصغرىمشاريعها 
  مذي مشذروعات العمذل مذن منظ  يشذري مصذطلح التمويذل األصذغر إىل تلذك اخلذدمات ذات الطبيعذة املاليذة املقدمذة للفقذراء
كر اخلدمات املالية ولذيس خذدمات االئتمذان فقذط،  خيص بالذ  يتني أساسيتني، فهو ويشتمل هذا التعريف على خاص   .احلر
  .  مي مشروعات العمل احلرز على فئة الفقراء من بني منظ  يرك  نه كما أ
    عذذذن تلذذذك الذذذ امال الذذذيت تتذذذوىل تذذذوفري اخلذذذدمات املاليذذذة كخذذذدمات االئتمذذذان واإليذذذداع أيضذذذا  التمويذذذل األصذذذغر هذذذذا ويعذذذ

ملذذذذة مذذذذن جب امال هذذذذذه الذذذذ وتتميذذذذز. حتياجذذذذات الفقذذذذراء القذذذذادرين علذذذذى تنظذذذذيم املشذذذذروعاتوالذذذذيت تكيذذذذف لتلبيذذذذة ا ،واالدخذذذذار
     : اخلصائص منها

 لقرو  صغرية وذات أجل قصرية عادةا. 
   هل للمق ضني واالستثماراتط والس  التقييم املبس. 
  تقاضي أسعار فائدة أعلى من أسعار السوق لتغطية التكاليف العالية الذيت تنطذوي عليهذا معذامالت التمويذل البذالغ

 .الصغر بطبيعتها
   ومالءمة موقع وتوقيت اخلدماتداد ارتفاع معدالت الس .  

                                                 
 7، ممذا يذدل علذى تضذاعف مذدى االنتشذار كذل % 31إىل  31ني مذن مؤسسذات التمويذل األصذغر علذى مسذتوى العذامل بنسذبة تشري البيانات إىل أنه وعلى مذدى العقذد املاضذي ازداد عذدد املق ضذ 

عدة الفقذذراء ، اجملموعذة االستشذارية ملسذا"أربعاة ساايناريوهات لمساتقبل التمويال األصاغر "  2 1 تحقيا  االتااتمال الماالي فاي عااا . ليتلفيلذد، إيليزابيذت وآخذرون: للتوسذع أكثذر أنظذر. سذنوات
 . 46م، ص6442 13مذكرة مناقشة مركزة، العدد 

  يف معذدالت النمذو خذالل العقذد األخذري، حيذع بلذغ عذدد صر ح الدكتور فواز رئيس يلس إدارة الشبكة العربيذة للتمويذل األصذغر أن قطذاع التمويذل األصذغر يف العذامل العذرق قذد حق ذق زيذادة ملموسذة
 .م6443مليار دوالر خالل عام  3.2مليون، كما بلغ إمجايل قيمة احملفظة  6.3احلاصلني على هذا التمويل 

             qfa/section/org.microfinancegateway.arabic://http                                 :أنظر املوقع اإللك وين التايل عللتوس   -3
   فوقهيقصد مبنظمي مشروعات العمل احلر األشخاص الذين ميكنهم زيادة دخلهم من خالل أنشطة اقتصادية ميكنها أن تقرهبم من خط الفقر أو تضعهم  . 
، معهذد 63217، ورقذة عمذل رقذم ة الشار  األوساو وتامال يفريقيااتحسين عمال التمويال الباالل ال اغر فاي منطقا. براندمسا، جوديع و هارت، لورنس: ع أكثر يف هذا اجلان  أنظرللتوس   -6

 . 43م، ص3333 ،البنك الدويل
 .43م، ص3337، تقرير عن التمويل البالغ الصغر للبنك الدويل، ينجاح التمويل البالل ال غر في منطقة الشر  األوسو وتمال يفريقيا .رفيقة، شوايل جوديع و، براندمسا -1
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ة حتذذويرا وتعذذديال هلذذذا حبسذذبانه مصذذطلحا تقليذذديا، فذذنن ا ذذكذذان هذذذا هذذو املعذذىن العذذام ملصذذطلح التمويذذل األصذذغر   لذذئن
ذاك اجملذذذال جينحذذذذون إىل حتديذذذد املذذذراد بالتمويذذذذل يف البذذذاحثني  ةحيذذذع أن عام ذذذذ اإلسذذذالمياملذذذذايل الفكذذذر  نذذذةيف مدو  املصذذذطلح 

رة ، ومذذذذن دائذذذذاملشذذذذروعاملشذذذذاركة يف إىل دائذذذذرة  ائنيذذذذةالعالقذذذذة الد  مويذذذذل األصذذذذغر مذذذذن دائذذذذرة بالت   خمتلفذذذذا يتجذذذذاوز األصذذذذغر حتديذذذذدا
ذذالذذيت حذذد  الت املذذؤه  إىل دائذذرة  الضذذمانات يشذذري إىل مجلذذة التمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي  ، وعلذذى هذذذا فذذنن  ع احلكذذيمار دها الش 

 .ريعة اإلسالمية وأصوهلاستمدة من قواعد الش  وفق املبادئ املاخلدمات املالية اليت يتم أداؤها 
 .يلتقي ويف ق عليها مفهوم التمويل األصغر التقليدي واإلسذالمية أوجه شبه واختالف ا   األمر كذلك، فنن  وإذ 

 :فنن كالمها تقارب فيه هذا املفهومانما ا فأم  
 .يساند األعمال احلرة* 3
   .ةنموية واالجتماعيز على األهداف الت  يرك  * 6
 .يقوم على مشاركة الفقراء* 1
 .كيز على االستثمار احلقيقي بدرجة أساسيةال   * 0

 :ا ما تباعدا واف قا عليه فكون أنوأم  
التمويذل األصذذغر التقليذذدي يقذذوم علذذى اإلقذرا  بالفائذذدة، وهذذذا خذذالف مذذا يقذوم عليذذه نظذذام التمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي * 3

 .األرباح واملخاطراقتسام وأدوات  آلياتع الذي يشج  
، فهذذو يقذذوم علذذى مبذذدأ الضذذمانات خذذالف التمويذذل األصذذغر التقليذذدي لذذيس موجهذذا ملذذن هذذم أكثذذر فقذذرا مذذن بذذني الفقذذراء* 6

 .دها الشارع احلكيمالت اليت حد  املؤه  ز على التمويل األصغر اإلسالمي الذي يرك  
نظذذام التمويذذل تكم االئتمانيذذة، بينمذذا حيذذلذذى عنصذذر املذذالءة يعتمذذد نظذذام التمويذذل األصذذغر التقليذذدي يف متويلذذه للمشذذاريع ع *1

  . ه إىل عنصر اجلدارة االقتصاديةمشروعاتاألصغر اإلسالمي يف 
 مبادئ التمويل األصغر اإلسالمي: ثانيا
رج عذذن ذلذذك النطذذاق لذذن  ذذ فذذنن مبذذادئ نظذذام التمويذذل األصذذغر سذذوفيف دائذذرة التمويذذل اإلسذذالمي جنذذول مبذذا أننذذا  

مجيذع تلذك األسذس  يذذذولذن أسذتطيع هنذا أن أوف .بشذكل عذامالتمويذل اإلسذالمي ا هي أسذس مسذتقاة مذن مبذادئ إمنفأسسه 
 : ها تدل على غريهابيد أين سأمجل بعضا منها لعل  

  أصذحاب املشذروعات  األفذراد الفقذراءحاجذة اإلقذرا  بفائذدة يذؤدي إىل اسذتغالل علذى القذرو ، ذلذك أن حتر  الفائدة
       .يلللتمو  الصغرية

                                                 
 فأم ذا أعضذاء الفئذة األوىل فبنمكذاالم اال ذران يف أنشذطة اقتصذادية  سذها وفئذة أخذرى غذري قذادرة علذى ذلذكل األصغر التقليدي بني فئتني من الفقراء، فئة باستطاعتها زيادة دخلها بنفميي ز نظام التموي

. لذورنس هذارتبرانذدمسا، جوديذع و : أنظذر. ى االضذطالع بذأي نشذان اقتصذادي ألالذم معذوز ونميكنها أن تقرهبم من خط الفقر  وح  وضعهم فوقه، وأم ذا أعضذاء الفئذة الثانيذة فليسذت هلذم القذدرة علذ
الطبقذة  هذذا، وقذد أشذارت دراسذات عديذدة إىل أن عذدداً كبذرياً مذن املق ضذني ليسذوا مذن. 41مرجذع سذابق، ص تحسين عمال التمويال الباالل ال اغر فاي منطقاة الشار  األوساو وتامال يفريقياا،

املذذوت فقذذراً، وذلذذك بسذذب  ارتفذذاع أسذذعار الفائذذدة الذذيت متنذذع كثذذريين مذذنهم مذذن احلصذذول علذذى قذذرو  التمويذذل  فيدون مذذن تلذذك القذذرو  تذذاركني املسذذتحقني الفعليذذني يصذذارعوناحملتاجذذة، حيذذع يسذذت
 .م6434، أفريل 36صحيفة االقتصادية اإللك ونية، العدد  ةالعن ر الغائب في صناعة الم رفية اإلسالمي....التمويل متناهي ال غريلة املصرفية، : ع أكثر أنظرالتقليدية، للتوس  

 لنذذاجح، وجيمذذع بذذني تكذذوين الثذذروات وبذذني وضذذع الذذنفس يعذذد  املذذنهال اإلسذذالمي أكثذذر ملذذوال مذذن املذذنهال التقليذذدي يف معاجلذذة مسذذألة الفقذذر، فهذذو يذذوفر الظذذروف األساسذذية للتمويذذل األصذذغر املسذذتدام وا
 .موضع أفقر الفقراء

 جلدارة االقتصادية للمشروع الكفاءة يف استغالل املوارد املالية وتوليد قيمة مضافة ماليةيقصد با. 
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  مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارةاعتماد. 
 التمويل ليس منتجا بذاته . 
 ذو القيمة املضافة( متويل األصول املنتجة ) ال كيز على االستثمار احلقيقي. 
 ألصحاهباوليس على األهلية املصرفية األهلية االقتصادية للمشروعات  ال كيز على. 
  باتيل فو املشروعات اليت تعمل يف يال الطي  ينبغي أن يوجه التمو . 
 التمويل األصغر اإلسالمي  يةأهمّ  :ثالثا
علينذذا  مسذذألة وجذذ قذذد غذذدت اجملتمعذذات اإلسذذالمية اليذذوم  اتعيشذذهأصذذبحت االنسذذحاب احلضذذاري الذذيت  إن حالذذة 

وطبعذا هذذا . نمذوي اإلسذالميبضذعف الفكذر الت ه البعضربط وأن ذاك التقهقر قد، خصوصا وبسط حلول هلاحبع أسباهبا 
وال . االقتصذذادي اإلسذذالمي فكذذرا وتطبيقذذا، فمذذا أتينذذا بذذذلك علذذى فضذذله وخذذريهمل نأخذذذ النظذذام نذذا وببسذذاطة ألن   ،باطذذل قذذول

  دوره ي ذغ  ، فلطاملذا التمويل األصذغرجزئية واحدة وهي جزئية ق كالمي حول بل أريد أن أدق   أريد هنا أن أتعمق يف شعابه 
قذه نظذرية التمويذل روا مذا حق  وإذ األمر كذذلك فكيذف هلذم أن يفس ذ. أحلقوها بهواألقداح اليت لوه هبا وبات اليت مح  الصعنتيجة 

أن العيذذذ  فينذذذا، بلذذذى هذذذو كذذذذلك، فمذذذا ميكذذذن أن يقدمذذذه التمويذذذل األصذذذغر التقليذذذدي مذذذن جناحذذذات، ألذذذيس هذذذذا دليذذذل علذذذى 
وحذ  . يتذه وعذن دورهكفيلذة بالكشذف عذن أمه  وإن التجربذة ل ،ع ر لذه فذن مذن مصذاصذو  هلو أكذ  ممذا ن  وباألخص جملتمعاتنا 

 :ما أفصحت عنه التجارب من أمهية هلذا التمويلبذكر  فنين سأهم   أصبوا إليهال أزيغ عما 
   ة الفقر، فتقد  التمويل املطلوب لألسر الفقذرية سيسذاعد علذى د  خفيف من وطأة وح  ة للت  التمويل األصغر أداة قوي   يعد
هذا ويسمح التمويل األصغر أيضا حبمايذة مصذادر الذدخل  . ق أمنها االقتصاديق دخل يكفل هلا العيش احلسن وحيق  حتقي

 . حلقته ن ضد الفقر وكسركل السبيل األساسي للتحص  ا يش  وتنويعها وزيادهتا مم  
   طالةالت البيسهم يف خلق قاعدة عريضة وواسعة من فرص العمل، األمر الذي يسمح بتخفيض معد. 
  فاالسذتثمار يف تعلذيم األبنذاء . عايذة الصذحيةالتغذيذة والتعلذيم والر  خلق طل  على السلع واخلدمات األخذرى وبذاألخص
 .األسر الفقرية عند حصوهلم على دخل جديد من املشروعات الصغرىمن بني أوىل اهتمامات  يعد  مثال 
   كمذن ذلذك يف حفذز العمالذة وحتسذن مسذتوى االسذتثمار ، وياحمللذي واملسامهة يف إمجايل النذاتال يةحفز االقتصاديات احملل

 .من مستوى اإلنتاجمبا يزيد 
   وعمليات اإلنتاج والتصدير والصناعات يشارك يف التنميةتكوين قطاع خاص  يفأداة مهمة التمويل األصغر يعت.      

                                                 
  ة التمويذذل يذذد مذذن نسذذبة جنذذاح تلذذك املشذذاريع ويزيذذد مذذن فعاليذذإن اعتمذذاد هذذذا املبذذدأ سذذيدفع مذذافي التمويذذل األصذذغر إىل التذذدقيق يف دراسذذة اجلذذدوى االقتصذذادية للمشذذاريع املذذراد متويلهذذا، األمذذر الذذذي يز

 .هذا، ويضمن اعتماد هذا املبدأ مسألة مهم ة، وهي مسألة جدية العميل، ويعد هذا دافعا مهما للنجاح. األصغر اإلسالمي
 .32م، ص6434، 26لعدد ، ا32، يلة الفكر اإلسالمي املعاصر، اجمللد حكمة العمل الم رفي اإلسالمي المبني على نظاا المشاركة. حممد،يدي علي غيع: للتوس ع أكثر أنظر -3
 وح  تلك املنتجات الوسيطة النا ة عن املشروعات الصغرية ال ينبغي أن توجه للمشروعات الك ى اليت تعمل يف يال اخلبائع. 
 .317م، ص6440وىل، األمانة العامة لألوقاف، الطبعة األ: ، الكويت'منتدى قضايا الوقف الفقهية األول'استثمار أموال الوقف . حسني، حسني شحاتة -6
، 47ص  م6440 ،، صذندوق األمذم املتحذدة لتنميذة رأس املذال، الطبعذة األوىل'بناء قطاعاات مالياة تشامل الجمياع'التمويل األصغر في البلدان العربية . براندمسا، جوديع ودينا، بريجذورجي -1

   .بتصرف
راتيجية فعالية مان تاهنها تحقيا  األهاداف اإلنمائياة ل لفياة الجديادم م، المجموعاة االستشاارية لمسااعدم الفقاراء  ما كرم هل يمثل التمويل األصغر يست. ليتلفيلد، ييليزابيت وآخرون -0

 .46ا، ص6441 60مناقشة مركزم، العدد 
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   ومشروعات األسر الفقريةيتناس   بدرجة أساسية املشاريع املتوسطة والكبريةمسي الذي يوافق عكس التمويل الر. 
 يفتح بابا واسعا وجديدا أمام توزيع الدخل بشكل أفضل . 
  يقذوم قاعذدة اجلذدارة حتقيق الكفاءة يف  صيص املوارد، فهذو ال يعتمذد علذى قاعذدة املذالءة املاليذة يف عمليذة التمويذل بذل

 .االقتصادية يف  اختيار املشروعات
 ل الديون االستهالكيةويل األصغر على تشجيع االدخار واالستثمار بدل اإلفران يف حتم  يعمل نظام التم  . 
   ومذذن  اجلميذع يشذذ ك ويفكذر ويقذدم ويقذ ح فذنن  كونذه يقذوم علذى مبذذدأ املشذاركة ، فنميذة البشذذريةأكثذر كفذاءة يف حتقيذق الت

 . ع يتحمل املسؤولية وخياطر
 يآليات التمويل األصغر اإلسالم :رابعا
غر باسذذذذتخدام يموعذذذة متنوعذذذذة مذذذذن سذذذات التمويذذذذل األصذذذغر اإلسذذذذالمية متويلهذذذا املتنذذذذاهي الص ذذذم هيئذذذذات ومؤس  تقذذذد   

ريعة، مثذذل القذذر  احلسذذن واملراحبذذة اإلجذذارة وغذذري ذلذذك مذذن األدوات الذذيت سنختصذذرها يف اجلذذدول رهذذا الش ذذاآلليذذات الذذيت توف  
 .املوايل

 سالمي وخ ائ هاأدوات التمويل األصغر اإل:  1الجدول رقم 
تكلفة رأس  مناسبة ملا يلي الوسيلة

 املال
املخاطر 
اليت 
تشكلها 
بالنسبة 
 للمق  

املخاطر 
اليت 
تشكلها 
بالنسبة 
 للمؤسسة

 ملحوظات

 املضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاربة
 املشاركة/

األصذذذول الثابتذذذة 
ورأس املذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال 

 املتداول 

مرتفعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
 للغاية

مرتفعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  منخفضة
 للغاية

  مرتفعذذذة بسذذذب  تعقذذذد تكذذذاليف إدارة القذذذر  ومراقبتذذذه تعتذذذ
جذذذذذدول السذذذذذداد وغيذذذذذاب احملاسذذذذذبة املناسذذذذذبة، وتعتذذذذذ  هذذذذذذه 

 .الوسيلة مثالية ولكن ال تشيع ممارستها
تكذذذذذاليف إدارة القذذذذذر  ومراقبتذذذذذه تعتذذذذذ  منخفضذذذذذة بسذذذذذب   متوسطة مرتفعة متوسطة  األصول الثابتة اإلجارة

بسذذذذذذاطة جذذذذذذدول السذذذذذذداد، ممذذذذذذا يسذذذذذذمح باملرونذذذذذذة وإمكانيذذذذذذة 
وينتشذذر اسذذتخدام هذذذه تفضذذيل كذذل عميذذل التعذذديل حسذذ  

الوسذذذيلة فيمذذذا بذذذني مؤسسذذذات التمويذذذل األصذذذغر اإلسذذذالمية 
 .ويسجل أن تتبناها مؤسسات التمويل األصغر العادية

تكذذذذذاليف إدارة القذذذذذر  ومراقبتذذذذذه تعتذذذذذ  منخفضذذذذذة بسذذذذذب   متوسطة مرتفعة متوسطةاألصذذذول الثابتذذذة  املراحبة

                                                 
  الشذذبكة الفلسذذطينية : أنظذر. لتذذتالءم ومقذدرهتم االقتصذذادية البسذذيطة فهذذا النظذذام يذوف ر خذذدمات ماليذذة أساسذية لشذذرحية واسذذعة مذن أصذذحاب املشذاريع بالقليذذل مذذن الض ذمانات والشذذرون أو مذذن دوالذا

 .   م6441، 'بوابة التمويل األصغر العربية'، دراسة عملية منشورة على موقع سنابل المتناهي ال غر في دعم التنمية االقت اديةو  دور اإلقراض ال غير. للتمويل الصغري واملتناهي الصغر
 .، بتصرف346، مرجع سابق، صكمة العمل الم رفي اإلسالمي المبني على نظاا المشاركةح. حممد، يدي علي غيع -3
 .   'بوابة التمويل األصغر العربية'، دراسة عملية على موقع سنابل مقدمة تمهيدية: نحو التمويل األصغر وفقا للشريعة اإلسالمية. عبد الرمحن، عامر  -6
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ورأس املذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال 
 املتداول

داد وقذذد تذذؤدي تعدديذذة التعذذامالت الذذيت بسذذاطة جذذدول السذذ
تذذذذتم يف متويذذذذل رأس املذذذذال املتذذذذداول إىل رفذذذذع التكذذذذاليف ممذذذذا 

 مكانيذذذة التعذذذديل حسذذذ  تفضذذذيل العميذذذليسذذذمح باملرونذذذة وإ
وينتشذذذر اسذذذتخدام هذذذده الوسذذذيلة انتشذذذارا كبذذذريا مذذذن الناحيذذذة 

، بالرغم من أن الكثذريون يعتقذدون أالذا بذديل قريذ  العملية
 .بويمن اإلقرا  الر 

مذذذذذذذذذذذذذذنخفض  مجيع األغرا  القر 
 للغاية

مذذذذذذذنخفض 
 للغاية

هذذذذه الوسذذذيلة تقذذذوم علذذذى األعمذذذال اخلرييذذذة و مذذذع مذذذا بذذذني  متوسطة
وهي وسلة شذائعة ألالذا . التطوع وا فا  التكاليف العامة
 .تعت  أنقى نوع من أنواع التمويل

رأس املذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال  السلم
 املتداول

ة بالطبيعذة املتواليذة ممذا خيلذق خمذاطر تتمثذل تتسم هذذه الوسذيل مرتفعة مرتفعة مرتفعة
 .يف ازدواج الثقة

تتسذذم هذذذه الوسذذيلة بالطبيعذذة املتواليذذة ممذذا خيلذذق خمذذاطر  مرتفعة مرتفعة مرتفعة األصول الثابتة اإلستصناع
 .تتمثل يف ازدواج الثقة

رأس املذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال  االستجرار
 املتداول

. الت املتكذذذررة املتناهيذذذة الصذذذغرهذذذذه الوسذذذيلة مثاليذذذة للتعذذذام متوسطة متوسطة متوسطة
وال تستوع  األطراف تعقيدها بسهولة مما جيعل منهذا غذري 

 .شائعة
املعهذذد اإلسذذالمي للبحذذوث والتذذدري   :، اململكذذة العربيذذة السذذعودية' التحااديات والمبااادرات' تنميااة التموياال األصااغر اإلسااالمي  .خذذالنبشذذري علذذي، : الم اادر
 . 61، صم6442

 
 
 
 
 
 
 

 مويل األصغر اإلسالميالت ع في صناعةوسّ مبّررات ودواعي الت: ثانيمبحث الال
فذذالفقر  كذذل مأخذذذ  قذذد أخذذذ هبذذا االخذذتالل ة مدفوعذذة حضذذارياأم ذذاليذذوم  تعذذد  اإلسذذالمية  ةاألم ذذ ا ال مذذراء فيذذه أنمم ذذ إن   

فمذذا   ولكذذن ال لنحمذذل ذلذذك نذذا إمنذذا وجذذدناوكأن   تنذذاانفذذردت هبذذا أم  رات التنميذذة هذذي مسذذات وتراجذذع مؤش ذذوالبطالذذة وقلذذة الذذوعي 
وانتفذاء العزميذة عنذد التطبيذق، فلكذم أورد الفكذر اإلسذالمي مذن سياسذات ولكذم أوجذد مذن منافذذ ر حيدث هو نتذاج قلذة التذدب  

جزئيذذذة مذذذن جزئيذذذات التمويذذذل وحلذذذول اسذذذتفاد منهذذذا حذذذ  الفكذذذر التقليذذذدي، ولذذذيس األمذذذر ببعيذذذد، أولذذذيس التمويذذذل األصذذذغر 
لكذن هذذا حالنذذا، فذالفكر التقليذدي بضذيق نظرتذه قذد أسذذرع  .مذن عنذد غرينذااء فينذا والذذدواء ن الذد  أيعقذل أن يكذو  اإلسذالمي ؟
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حذري بنذا تذدقيق النظذر فيمذا أورده ه ومذع ذلذك فنن ذ. فأصذبح رائذدا فيذه وأسذبغ عليذه فكذرهم هلذا النوع من التمويل فأوجد ونظ  
رات مذذذا يسذذذتجي  لغاياتنذذذا وأهذذذدافنا خصوصذذذا وأن مذذذ   مذذذن  ذذذارب غرينذذذا لنرسذذذم ألنفسذذنا نظاالفكذذر اإلسذذذالمي وأن نسذذذتفيد 

 .فيد منهامن يستثمرها لي  حتتاج إىل بارزة ودواعي ذلك إمنا هي 
ذذالذذيت تذذدعو إىل مزيذذد مذذن وافع د  اليذذوم الذذهذذذا وتتعذذد   املصذذطنع ، فمنهذذا ع يف صذذناعة التمويذذل األصذذغر اإلسذذالميالتوس 

حتليلنذا سنصذ  نا فنن  وتركيزا منا على األهم واألوضاع إما إجيابا أو سلبا،  الظروف املفرو  بفعل تغري  بفعل املمارسة ومنها 
 .على النقان التالية

 م الفقرارتفاع حدّ  :أوال
يعذذيش أكثذذر إذ وبلغذذة األرقذذام قذذت كاهذذل األمذذة اإلسذذالمية، تعتذذ  ظذذاهرة الفقذذر واحذذدة مذذن أعظذذم املعضذذالت الذذيت أر   

وتبلذذذغ  مليذذذون شذذذخص تقريبذذذا، 124أي مذذذا يعذذذادل  ،ى خذذذط الفقذذذرحتذذذت مسذذذتو مذذذن سذذذكان العذذذامل اإلسذذذالمي  %17مذذذن 
املسذلمني مذن منطقذة إىل أخذرى بذالنظر مذن هذا و تلف نسبة السكان الفقذراء .  %04نسبتهم إىل فقراء العامل ما يقارب 

 : و لية منا لتلك النس  حس  كل منطقة فنننا سنورد جدوال خمتصرا حول ذلك كما يلي .ةإىل عوامل عد  
 المناط نسبة الفقر في الدول اإلسالمية حسب  : 1دول رقم الج

 تقسيذذذذم
 الذذذذذدول اإلسذذالمية

 الفقر املدقع الفقر املطلق السكان
 (%) النسبة (مليون)العدد  (%) النسبة (مليون)العدد  (%) النسبة (مليون)العدد 

 17 333.2 11.1 320.2 07.16 123.7 الدول اإلسالمية يف أسيا

 0 7.2 7.1 67.6 3.2 342.2 لدول اإلسالمية يف أورباا
 61.0 03.7 32.2 27.2 33.2 363.0 الدول اإلسالمية يف أفريقيا

 31.2 62.7 61.3 21.3 61.3 671.6 الدول العربية
 344 331.2 344 121.7 344 3433.0 اإلمجايل

املعهد اإلسالمي ، مع اإلتارم يلى دور البنك اإلسالمي للتنمية برامج مكافحة الفقريدماج مؤسستي الزكام والوقف في  .العياشيالصادق فداد،  :الم در
  .43،صورقة حبثية منشورة على اإلن نت .للبحوث والتدري 

ال يزالذذون  االا وتنبذذع حقيقذذة مشذذكلة الفقذذر الذذيت تعذذاين منهذذا غالبيذذة اجملتمعذذات اإلسذذالمية يف أن جذذزءا كبذذريا مذذن سذذك  
ال ميلكذذون املذذوارد   مذذن اخلذذدمات اإلنسذذانية واالجتماعيذذة األساسذذية، كمذذا أالذذمصذذول علذذى احتياجذذاهتم غذذري قذذادرين علذذى احل

  . دخوهلمنيالالزمة لتحس
اية ذذذدم كفذونقذص املذوارد البشذرية، وعذ بضذعف األداء االقتصذاديأساسذا دة األبعاد ترتبط دة ومتعد  وهي ظاهرة معق  

   . ياسات االقتصادية واالجتماعيةالس  ات االجتماعية إىل جان  قصور نظر ذاخلدم
                                                 

                 org.worldhunger.www://http                                                 :بنك الدويل حول نسبة الفقر يف العاملللتفصيل حول املوضوع أنظر تقارير ال -3
 
 
، منظمذة املذؤمتر اإلسذالمي مركذز وا والبلادان ييار السااحلية األع ااء فاي منظماة الماؤتمر اإلساالميالمشااكل االقت اادية للبلادان األقال نمايلة التعاون االقتصادي بذني الذدول اإلسذالمية،  -6

 . 62م، ص6447األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدري  للدول اإلسالمية، أنقرة، 

http://www.worldhunger.org/


 
9 

 مشذذكلة الفقذذر يف العذذامل اإلسذذالمي اسذذتقراء األرقذذام واإلحصذذائيات فذذنن الفكذذر خيلذذص إىل أنو حليذذل مببذذدأ الت   وأخذذاً  
 ليس جبديد عن مبذادئ االقتصذاد اإلسذالمي وإن كان ذلك، ياسة التنمويةأهداف الس  أولويات أوىل تكون ضمن أن ينبغي 
التنمويذة  حتقيقا لتلك الغايذة فقذد أورد الفكذر اإلسذالمي يف سياسذاتهو . أساسيا ومبدأ مطلبا حتقيق حد الكفايةجعل  الذي

. نظذام التمويذل األصذغرب املسؤولون لكونه ال خيذدم مصذاحلهم، وأقصذد هاهنذا مذا أصذبح يسذمىعليه  ا لطاملا غفلنظاما مهم  
راسذة الذيت أفذادت ومذن ذلذك تلذك الد   بذري يف التخفيذف مذن وطذأة الفقذر،ودوره الكالدراسات املتعلقة بذه تشذيد بفضذله  فجل  
ملعذذدل  %34بينمذذا التغذذري مبعذذدل   %4.0 ها بذذذتذذؤدي إىل زيذذادة معذذدل النمذذو بذذذ %3بنسذذبة يف الذذدول الناميذذة زيادتذذه بذذأن 

 6.1اء بنسذبة تذ اوح بذني قياسذا بأعذداد الفقذر ض معدالت الفقر القرو  الفردية للناتال احمللي اإلمجايل من املمكن أن خيف  
وقراءة يف  ارب بعض الدول اإلسالمية اليت ا ذت من نظام التمويذل األصذغر منهجذا للتخفيذف مذن حذدة  . %1إىل %

مذذن العمذذالء ممذذن  %1اقة يف هذذذا اجملذذال، إذ أشذذارت إحذذدى الدراسذذات إىل أن الفقذر نأخذذذ  ربذذة بذذنغالديش باعتبارهذذا السذذب  
، بذل وأكثذر مذن ذلذك اسذتطاعت تلذك كذل عذام  كانوا يفلتون مذن بذراثن الفقذرببنغالديش  يل األصغر اش كوا يف برنامال التمو 

د نظذذذام ااعتمذذذجنحذذذت يف وتعتذذذ  الذذذيمن مذذذن الذذذدول الذذذيت   هذذذذا.  قذذذة مذذذع مذذذرور الوقذذذتالفئذذذة أن حتذذذافظ علذذذى املكاسذذذ  احملق  
ة املشذذاركة يف متويذذل سذذات السذذت  متكنذذت املؤس   التمويذذل األصذذغر بشذذكل كبذذري باعتبارهذذا مذذن الذذدول اإلسذذالمية األشذذد فقذذرا، إذ

   . من األسر الفقرية يف اليمن% 33ما يقارب تغطية احتياجات من الوصول إىل باليمن املشاريع الصغرى 
إذ رأينذا يف   ة الفقذراألصغر يف التخفيف مذن حذد  ية نظام التمويل أكيد على أمه  ي بنا الت  انطالقا مما سبق فننه حر  و  

 .مدى مسامهته يف كسر حلقة الفقر ءة اخلفيفة والسريعة لتجارب بعض الدولتلك القرا
       

 ل البطالةارتفاع معدّ  :ثانيا
هلا معذذد   أن التقذذديرات إىلتشذذري إذ  ة،تعتذذ  البطالذذة إحذذدى املشذذاكل الذذيت مازالذذت تتخذذبط فيهذذا اجملتمعذذات اإلسذذالمي   

فعلذى الذرغم مذن أمهيذة بذرامال اإلصذالح   البحذع مكمذن اخللذل،، األمذر الذذي يثذري التسذاؤل ويذدعو إىل%64قد وصل حد 
 تلذك الذ امال إال  ، وعلذى الذرغم مذن ضذخامة املشذروعات الذيت احتوهتذا ول اإلسذالميةمت حلكومذات الذد  اليت صم  االقتصادي 

ففذذي . ل البطالذذة الذذذي مذذازال يعذذرف ارتفاعذذا مسذذتمرامجيذذع األهذذداف وخصوصذذا هذذدف تدنيذذة معذذد  أن ذلذذك مل يذذك ليحقذذق 

                                                 
 ويكذذون ذلذذك بنشذذباع احتياجاتذذه الذذيت  علذذه يعذذيش يف مسذذتوى  بذذه تسذذتقيم حيذذاة الفذذرد ويصذذلح أمذذره، أي مذذا عذذ  الر سذذول صذذلى ا  عليذذه وسذذلم عذذن حذذد  الكفايذذة بقولذذه ان ذذه تذذوفري القذذوام مذذن العذذيش

للثقافذذة اجمللذس الذذوط  : ، الكويذذت'دراسااة فااي المنظاور اإلسااالمي ألباارز الق ااايا االقت ااادية واالصتماعيااة المعاصاارم'اإلسااالا واالقت اااد . عبذذد اهلذذادي، علذي النجذذار:  أنظذر. املعيشذة الس ذذائدة
 .26م، ص3321والفنون واآلداب، 

 .  62/47/6433أطلع عليها بتاريخ . م6447، صحيفة اخلليال اإلماراتية،متطلبات التمويل األصغرإبراهيم،  بدر الدين عبد الرحيم  -3
6- Microfinance Institution In The OIC Member Countries, report of the statistical economic and social, research and 
training centre for Islamic countries (SESRIC), 6442, p47. 

  .  33م، ص6447تقرير الصندوق االجتماعي للتنمية حول صناعة التمويل األصغر يف اليمن، :للتفصيل يف ذلك أنظر -1
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فرصذة   مليذون 31إجيذاد مذا يقذارب  ، وهذو مذا يتطلذ  ضذرورة%30ل البطالة هذذا العذام حذوايل بلغ معد  الوطن العرق مثال 
 . كسبيل لتدنية املعدل إىل حدود املعدل العاملي عمل
د لفذرص هذذه األخذرية أكذ  مول ذ تعد   حيعكيز على برامال التمويل األصغر، روري ال   وعلى هذا فننه بات من الض   

كشذذذف تقريذذذر اقتصذذذادي حذذذديع عذذذن حتقيذذذق صذذذناعة التمويذذذل األصذذذغر يف الذذذيمن قفذذذزات نوعيذذذة خذذذالل العقذذذدين  إذ ،العمذذذل
 36246سذاهم يف تذوفري مشذروعا  6011إىل  م6434لة لتصذل حذ  الايذة عذام ، حيع ارتفع عدد املشاريع املمو  املاضيني

 14ل زهذذاء شذذغ  صذذغري يف العذذامل العذذرق مليذذون مشذذروع  36رب تقذذديرات إىل وجذذود مذذا يقذذا، هذذذا وقذذد أفذذادت  فرصذذة عمذذل
يف الذوطن العذرق،  %4.07نسبة هذه املشاريع إىل كل ألف من القذوى العاملذة ال تزيذد عذن  ومع ذلك فنن   . مليون عامل

  . األمر الذي يدعو إىل وجوب توسيع نطاق التمويل األصغر وتفعيله
   ميةال ناعة الم رفية اإلسال نموّ  :ثالثا

يذذاال رحبذذا حيظذذى باهتمذذام كبذذري حمليذذا ودوليذذا خصوصذذا يف ظذذل األزمذذة العامليذذة، إذ التمويذذل اإلسذذالمي  أضذذحىلقذذد 
هذذذا  %64و  %31منذذوا متزايذذدا ومبعذذدالت تراوحذذت بذذني  م األصذذول املصذذرفية اإلسذذالمية عذذرفتشذذري التقذذارير إىل أن حجذذ

 .ل التايل تطور حجم األصول ومكوناهتايوضح الشك  و 
   ا118 -ا 89 األصول الم رفية اإلسالمية خالل الفترم  نموّ :  1لشكل رقم ا

          
  Source: The City UK estimates based on                                 Source : Rapport moral sur   l’argent  

The Banker, Ernst & Young & Zawya.                                dans  le monde 6441 ; Association d’économie financière, 

Standard & Poor’ .                   

تريليذذذون حبلذذذول عذذذذام  6.2هذذذذا وتشذذذري التوقعذذذات إىل أن حجذذذم األصذذذول املصذذذرفية اإلسذذذالمية سيصذذذل إىل حذذذدود  
 . م6431

د فقذط إىل تنذذامي حجذذم السذيولة املاليذذة يف دول املنطقذذة قتذذه املصذذرفية اإلسذالمية ال يعذذو مذو املتسذذارع الذذي حق  إن الن   
املشذاريع مبختلذف بذات ع رقعذة احللذول واملنتجذات املاليذة اإلسذالمية الذيت تواكذ  متطل  يعذود ذلذك أيضذا إىل توس ذفحس ، بل 

                                                 
 .م62/47/6433م، أطلع عليه بتاريخ 6433، جريدة األهرام الرقمي، مارس ربياألسوأ للبطالة في العالم الع   1 . حممد، عبد اجلواد: ع أكثر أنظرللتوس   -3
  جوديذذذع و دينذذذا  ،برانذذذدمسا: للتوسذذذع أنظذذذر. م6464مليذذذون فرصذذة عمذذذل حبلذذذول  344أشذذارت دراسذذذة أجراهذذذا البنذذذك العذذذاملي عذذذن العمالذذذة يف الذذذوطن العذذرق إىل أنذذذه ا ذذذة حاجذذذة إىل إجيذذذاد مذذذا يقذذذارب

 .12، مرجع سابق، ص'بناء قطاعات مالية تشمل الجميع 'صغر في البلدان العربية التمويل األ. بريجورجي
                                                                                   http://arabic.microfinancegateway.org                                                     : أنظر املوقع التايل  -6
ذذذذ -1 م، أطلذذذذع عليذذذذه بتذذذذاريخ 6433، جريذذذذدة األهذذذذرام الرقمذذذذي، مذذذذايو  مليااااون عاماااال 1 مليااااون مشااااروع صااااغير فااااي العااااالم العربااااي تسااااتوعب    . عبذذذذد اجلذذذذواد ،حممذذذذد: ع أكثذذذذر أنظذذذذرللتوس 
 .م62/47/6433
مذذذارس  ،سذذذوريا ،" الواقاااع والطماااوح....... ال ااايرفة اإلساااالمية  "اإلسذذذالمية يف سذذذوريا حتذذذت شذذذعار، املذذذؤمتر الثالذذذع للمصذذذارف واملؤسسذذذات تطاااور ونماااو ال ااايرفة اإلساااالمية. فذذذؤاد، شذذذاكر -0

 .م6442
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مكذن  صذيص ، إذ مذن املة والكبرية، وهو ما يشكل ياال رحبا لتوسذيع نطذاق التمويذل األصذغر اإلسذالميأحجامهذذا الصغري 
ذاك النظذام ويوضذع لذه ع بذذلك رقعذة غر، فتتوس ذجزء مذن إمجذايل األصذول املصذرفية لتوجيهذه فذو متويذل املشذاريع املتناهيذة الص ذ

 .، خصوصا إذ مت إدراج األدوات املالية اإلسالمية ضمن هيكلهالقبول
 انخفاض مستوى الح ول على الخدمات المالية  :رابعا

أو     تناولذت باالهتمذام أحذوال املشذروعات املتناهيذة الصذغر يف البلذدان الن اميذة عذدم رغبذة سج لت الد راسات الذيت 
سذذات التمويذذل الر مسيذذة علذذى مذذد تلذذك املشذذروعات مبذذا حتتاجذذه مذذن متويذذلعذذدم قذذدرة مؤس  

 سذذواء عنذذد نشذذأهتا أو توس ذذعها أو ،
ة يف كذذل البلذذدان الناميذذة لتجاهذذل أو إمهذذال طلبذذات ة كثذذرية، إذ هنذذاك حذذاالت شذذائعوال حيتذذاج األمذذر إىل أدل ذذ. خذذالل نشذذاطها

راسذات أشذارت إىل أن القطذاع الرمسذي مل ميذد التمويل املقدمة من صغار أصحاب املشاريع للبنوك التجارية، فالعديذد مذن الد  
ذ ، من احتياجاهتا التمويلية %3تلك املشروعات بأكثر من  م لبنذك د عبذد الذرمحن حسذن عبذد الذرمحن املذدير العذاحيذع يؤك 

أم درمان الوط  أن التمويل األصغر يف السودان ال يذزال خيطذو خطواتذه األوىل، فالقطذاع املذايل الرمسذي مل خيذدم يف السذنوات 
 .  من عمالء التمويل األصغر املتاحني حاليا% 1إىل % 3املاضية بأكثر من 
ان أمذرا سذلبيا، فننذه ومذن جهذة أخذرى وإن كذسات التمويل الرمسية عن تقد  خدمات مالية للفقراء مؤس   عزوفإن 

، وذلذذذك انطالقذذذا مذذذن كونذذذه متويذذذل يسذذذتجي  ليعتذذذ  فرصذذذة سذذذافة لقطذذذاع التمويذذذل األصذذذغر لتوسذذذيع نطاقذذذه وترسذذذيخ قواعذذذده
 .  الحتياجات وإمكانات الفقراء

 
 
 دينية ال الدوافع: خامسا

ويذذذة لصذذذناعة التمويذذذل األصذذذغر اإلسذذذالمي رات الذذذيت ميكذذذن أن تعطذذذي دفعذذذة قوافع الدينيذذذة واحذذذدة مذذذن املذذذ   تعتذذذ  الذذذد  
مذن سذكان العذامل  %76خصوصا يف ظل منو الطل  على منتجات التمويل اإلسالمي، إذ تشري التقذديرات إىل أن حذوايل 

أجريذت  السذوق الذيت هذا وقد كشفت دراسذات .  بامسية لكوالا قائمة على الر  اإلسالمي ال يستخدمون اخلدمات املالية الر  

                                                 
 ي  ر عزوف تلك املؤسسات عن تقد  التمويل املطلوب إىل عدة أمور منها: 
 .   افتقار أصحاب املشروعات الصغرية إىل اخل ة التنظيمية واإلدارية -
 .الصغرية يف كثري من األحيان على توفري الضمانات للمؤس سات املالي ة عدم قدرة أصحاب املشروعات -
 .تعت  تكاليف املعاملة املصرفية مرتفعة بسب  ا فا  مبلغ القر  -
 .   دفاتر منتظمة ميكن الرجوع إليهاأن نسبة عالية من تلك املشروعات تعمل يف القطاع غري الر مسي وليس هلا سجال ت ضريبية وال هتتم بتسجيل عملياهتا وقيد حساباهتا يف  -
اليف اإلداريذذة اجلاريذذة يف حالذذة اإلقذذرا  تتجذذاوز أي ال يعتذذ  مذذنح قذذرو  ملشذذروعات صذذغرية حذذ  اآلن وظيفذذة بنكيذذة أساسذذية يف الذذد ول الن اميذذة، لذذذلك مل يذذتم تطويرهذذا ألن تكذذاليف التشذذغيل والتكذذ -

 .ربح حمتمل
 .صغارالنقدية الس ائلة لدى البنوك التجارية لسب  أو آلخر، فنن هذه البنوك حتاول االستمرار يف متويل عمالئها الكبار على حساب العمالء اليف احلاالت اليت تقل فيها األرصدة  -
البنذك اإلسذالمي للتنميذة، الطبعذة : لعربيذة السذعودية، اململكذة ا'تنميتها ومشاكل تمويلها في أطار نظام وياعية ويساالمية ' ال ناعات ال غيرم في البلدان النامية . يسرى أمحذد ،عبد الرمحن -3

 .00هذ، ص3063الثانية، 
 .م6434، يوليو 07060، صحيفة الرأي العام، العدد خارطة طري  لمحاربة الفقر... التمويل األصغر -6

1- Waheed Akhter and others, Islamic Micro-Finance And Poverty Alleviation: A Case Of Pakistan, Proceedings 6nd 
CBRC, Lahore Pakistan, 6443, p46.                                              
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اجلزائذر واألردن استشذهدوا بأسذباب  مذن الفقذراء يف% 64عذن أن حذوايل   (IFC) وليذةمؤسسذة التمويذل الد   بتكليذف  مذن
يف % 04النسذذبة إىل ارتفعذذت تلذذك بينمذذا  األصذذغر التقليديذذة دينيذذة جعلذذتهم ال يسذذعون للحصذذول علذذى خذذدمات التمويذذل

مذن  االحتياجذات يف كذل   رزون إىل ا اهذات  متماثلذة يفيون وجامعو املعلومات البذاكما أشار املمارسون احملل  . اليمن وسوريا
املنذذاطق ذات األغلبيذذة املسذذلمة يف اهلنذذد وسذذريالنكا،  وكذذذلك يف ان وباكسذذتان واألراضذذي الفلسذذطينيةإندونيسذذيا وأفغانسذذت
، فعلذى مذن منطقذة إىل أخذرى لون التمويذل اإلسذالمياألشذخاص الذذين يفض ذنس  تتفاوت و . والفلبني وبروناي، وكمبوديا،

يشذكلون أكثذر مذن ثلذع السذوق يف الذيمن، وأقذل مذن ثلذع  اإلسذالمي ون على التمويذلاألشخاص الذين يصر   ،سبيل املثال
العذامل اإلسذالمي  مذن سذوق التمويذل األصذغر يف 1/6وعموًما تشري التقديرات إىل أن مذا يقذرب مذن  .بنجالديش السوق يف
 . لون التمويل اإلسالميون على أو يفض  إما يصر  
 الفجوم بين العرض والطلب: سادسا

 ، ولكذن مذع ذلذك فذنن  تحقيذق طمذوح الفئذات الفقذريةلا ال نزاع فيه أن التمويل األصذغر هذو األداة األكثذر قربذا مم   إن   
فقذرا يف العذامل مذن  من األسر األشذد   %32أقل من  أفقد تلك الصناعة قيمتها، إذ تشري التقارير إىل أن  هناك تقاعسا كبريا 

علذى أن فذردا واحذدا فقذد يف كذل أسذرة يسذتفيد مذن  ن من احلصول على خذدمات التمويذل األصذغر، وهذو مذا يذدل  يهم متك  لد
و تلذذف الفجذذوة بذذني العذذر  والطلذذ  علذذى التمويذذل األصذذغر حذذول العذذامل مذذن منطقذذة إىل أخذذرى، كمذذا هذذو  ،هذذذا. اخلذذدمات
 .ح يف الشكل أدناهموض  

 على التمويل األصغرالطلب الفجوم بين العرض و  : 1الشكل رقم 

 
     .43، صم6440 مني بالواليات املتحدة األمريكيةسة جرا، مؤس  التوصه يلى األسوا  المالية من أصل التمويل األصغر . ميهان، جينيفر: الم در

ء مذن الفقذرا %30هذا على املستوى العاملي، أما على الصعيد اإلسالمي فنن اإلحصائيات تشري إىل أن أقذل مذن  
ح اجلدول التايل الفجوة بني العذر  والطلذ  علذى التمويذل األصذغر يف بعذض الذدول يوض   .نوا من احلصول على التمويلمتك  

    . اإلسالمية
الفجااوم بااين العاارض ماان التموياال األصااغر والطلااب عليااه فااي بعاال البلاادان العربيااة خااالل عاااا :  1الجاادول رقاام 

 ا118 
 الفجوم بين العرض والطلب % معدل التغلغل الطلب العرض الدولة
 13732 %2.02 11231 6371 البحرين

                                                 
 .، االرتقاء بالتمويل األصغر اإلسالمي إىل نطاق أوسع، اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراءحممد خالد و منرة كر  -3
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 0221436 %66.22 2627316 3060224 مصر
 6134741 %6.10 6121323 11622 العراق
 641000 %01.21 177217 376031 األردن
 173233 %3.62 043362 12411 لبنان
 617127 %61.42 101106 22371 موريتانيا
 3146301 %03.03 6661232 361113 املغرب
 123731 %2.22 037321 12674 فلسطني
 321323 %4.73 334611 7420 السعودية
 0627123 %3.30 0117316 03121 السودان
 3663316 %6.43 3607114 62332 سوريا
 132112 %13.11 163720 641642 تونس
 6006262 %3.22 6020432 03622 اليمن
 32371023 %31.36 22401011 1427360 اإلمجايل

  . 42، صم6434، التقرير العربي اإلقليمي للتمويل األصغرشبكة التمويل األصغر يف البلدان العربية، : الم در

 فرم النفطية لدول الخليجالطّ : سابعا
ذذذذيولة الذذذذيت أغرقذذذذت اهن،تشذذذذهد سذذذذوق األدوات املاليذذذذة اإلسذذذذالمية رواجذذذذا واسذذذذعا يف وقتنذذذذا الذذذذر   بذذذذه  ونظذذذذرا لفذذذذيض الس 

سذذذات املاليذذذة اإلسذذذالمية بفضذذذل الط فذذذرة النفطي ذذذة اجلاريذذذة، تسذذذعى هذذذذه املؤسسذذذات سذذذعيا متزايذذذدا إىل العثذذذور علذذذى فذذذرص ؤس  امل
ذذذريعة اإلسذذذالمي ة لتوظيذذذف رأمساهلذذذا الفذذذائض يف اسذذذتثمارات تتوافذذذق مذذذع أحكذذذام الش 
ذلذذذك تذذذ ز سذذذوق التمويذذذل  ضذذذم  ويف خ  .  

نمذذذوي لتلذذذك ور الت  الذذذد  ق مبذذذا حيق ذذذفيهذذذا ذلذذذك الفذذذائض  كذذذن أن يسذذذتغل  نحذذذدى اجملذذذاالت اخلصذذذبة الذذذيت مياألصذذذغر اإلسذذذالمي ك
رنا يف األمذذر قلذذيال فسذذنجد أن تذذدب   لذذوو . املؤسسذذات ومبذذا يسذذمح بتحقيذذق األهذذداف التنمويذذة الكذذ ى للعذذامل اإلسذذالمي ككذذل

و مشذذار يف اجلذذدول أخذذذنا يموعذذة مذذن البلذذدان العربيذذة كمذذا هذذ) (الطلذذ  املقذذدر)احملتمذذل  اإلسذذالمي األصذذغر سذذوق التمويذذل
مليذذذار  6000والذذذيت قذذذدرت بذذذذ  م6434امل اكمذذذة حذذذ  عذذذام فطيذذذة مذذذن قيمذذذة اإليذذذرادات الن   %4.71 ال متثذذذل سذذذوى (أعذذذاله
ا لو توفرت العزمية واحلرص على االهتمام بفقراء العذامل اإلسذالمي وتلبيذة ، وهي نسبة بسيطة جدا ميكن تغطيتها حق   دوالر

 .والعظيمة يف جوهرهامطالبهم البسيطة يف قيمتها 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .46م، ص6447ويل، ، صندوق النقد الدسعا سريعاالتمويل اإلسالمي يشهد تو . جوبست، آندي وآخرون -3
 .للتفصيل أنظر مواقع البنوك املركزية لدول يلس التعاون اخلليجي - 6
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 تحّديات الّتمويل األصغر اإلسالمي: المبحث الثالث
فذذنن  ،مويذذل األصذذغر اإلسذذالمي مبعذع تفذذاؤل ملسذذتقبل هذذذه الصذذناعةقذه صذذناعة الت  رد الذذذي حتق  مذذو املط ذذلذئن كذذان الن  

منذذذ وقذذت قريذذ  فذذنن عذذامل املمارسذذة مل ا وانتشذذر خ هذذا س بنياالذذ، فكوالذذا صذذناعة فتيذذة تأس ذذميكذذن أن تواجههذذايات ة حتذذد  ا ذذ
غم مذن أن عمذر هذذه بذالر  مذع ذلذك و و . هلا بعد وبشذكل كذاف حجذم الصذعوبات والعوائذق الذيت يفرضذها الواقذع العملذي يظهر

ارتذذبط صذذل باملمارسذذة ومنهذذا مذذا منهذذا مذذا ات  ، ياتعذذددا مذذن التحذذد  هلذذا القذذائمني علذذى نشذذاطها قذذد كشذذفوا  فذذنن   الصذذناعة قصذذري
    .بالبيئة احمليطة

 ع المنتجاتعدا تنوّ  :أوال
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 إذ وعلذذى سذذم باحملدوديذذة الكبذذريةنطذذاق املنتجذذات واخلذذدمات املتاحذذة يف سذذوق التمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي يت  مذذازال  
صذداقية ال، األمر الذي خلق شذكوكا مسذت ممفض  خيارا  أسلوب املراحبة جعلت اإال أالفات الفقهية، الرغم من وفرة املؤل  

 .ح لدينا يف الشكل أدناه، يتبني لنا أن صيغة املراحبة هي األكثر استخدامافكما هو موض  . التمويل األصغر اإلسالمي
 أساليب التمويل المستخدمة في برامج التمويل األصغر بالسودان : 1الشكل رقم 

 
 .م6433ثامن للتمويل األصغر، األردن، ، املؤمتر الالتمويل األصغر في السودان .هبه حممود صادقفريد، : الم در

جانذ  آخذر ال يذزال غائذ  عذن عذني هذذه الصذناعة وأقصذد ة هناك ا  فنن  ،منا بأمهية أسلوب املراحبةح  وإن سل  و 
ذذذاحلاجذذة إليهذذذا مثذذذل  الذذذيت تشذذذتد  األخذذذرى تقذذذد  اخلذذذدمات  بذذذلك ضذذذعف أو  يذذذةراء وتقذذذد  االستشذذذارات الفن  املسذذذاعدة يف الش 

سذب  االفسذار  رد  وي ذهذذا،  .ل كاهلهذا تكذاليف إضذافيةم  حي  ، فلطاملا أمهل هذا اجلان  كونه لك ونية لألموالحويالت اإلالت  
سذذات التمويذذل األصذذغر اإلسذذالمية بذذني مؤس  ضذذعف املنافسذذة إىل أيضذذا يف عذذدد املنتجذذات املعتمذذد عليهذذا يف عمليذذة التمويذذل 

    . الال االبتكاروإىل غياب 
 دريب والبحوث والتطوير التعليم والت :ثانيا
 و ذذحمورية لنم اأركان واعت وهاالتعليم والتدري  والبحوث  على أمهيةسون د املتمر  لقد أمجع العارفون وأك   

العمذذذالء وإشذذذراك األخذذذذ هبذذذذه األركذذذان  رورة مبكذذذانه مذذذن الض ذذذفنن ذذذ ، وكقطذذذاع ال يذذذزال يف مراحلذذذه األوىل أي نظذذذامواسذذذتمرار 
حتذذيط مبختلذذف  مةمصذذم   يذذال التعلذذيم ال توجذذد هنذذاك بذذرامالففذذي خذذالف ذلذذك، ن الواقذذع قذذد أثبذذت بيذذد أ. فيهذذاوالعذذاملني 

وباملثل فنننا ال جند أن مؤسسات التمويل اإلسالمية تنفق مذا يكفذي مذن األمذوال علذى البحذوث والتذدري ، . جوان  النظام
تواصذل للمسذتفيدين والعذاملني بتمكيذنهم مذن اجلوانذ  إذ ال يتوافر حاليا سوى عدد حمدود من املراكز اليت هتتم بالتدري  امل

ومذذن دون  .وحسذذاب تكلفتهذذا وقيذذاس مسذذتوى أرباحهذذا وكيفيذذة التسذذويقزمذذة واملطلوبذذة إلدارة املشذذاريع املعرفيذذة واملهذذارات الال  
منتجذذات  تثقيذذف وتعلذذيم العمذذالء مببذذادئ وآليذذة عمذذل بذذرامال التمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي سذذيبقى العمذذالء بعيذذدون عذذن تنذذاول

 . هذه الصناعة

                                                 
 على الرغم من أن املشاركة يف الربح واخلسارة يعت ها الكثريون مثالية جبدارة فنالا قلما تستخدم ألسباب منها : 
 .ارتفاع التكاليف التنفيذية* 
 .التيقن من األرباح عائقا أمام أشكال التمويل املعتمدة على املشاركة يف الربح واخلسارة يشكل عدم* 

 :للتوسع أكثر أنظر. وباإلضافة إىل ذلك فنن هناك العديد من املعو قات اليت حتول دون االستخدام الواسع للصيغ اليت تقوم على مبدأ الربح واخلسارة
 .12، مرجع سابق، ص'التحديات والمبادرات ' صغر اإلسالمي تنمية التمويل األ. علي، بشري خالن -
 .31، مرجع سابق، صالتقرير العربي اإلقليمي للتمويل األصغرشبكة التمويل األصغر يف البلدان العربية،   -3
 .، بتصرف14م، ص3332عهد اإلسالمي للبحوث والتدري ، إىل امل: ، اململكة العربية السعوديةالتحديات التي تواصه العمل الم رفي اإلسالمي. إقبال، منور وآخرون  -6
 .   بتصرف م6442، 36220، العدد 17،  السنة ، جريدة القبسسبعة تحديات للم رفية اإلسالمية. عدنان، رزان: ع أكثر أنظرللتوس   -1
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 التحتية البنية :ثالثا
تية تدعم نشاطها وتوسذعها وهذذا صناعة التمويل األصغر اإلسالمي صناعة ناشئة تفتقر ملؤسسات البنية التح تعد   

ات التمويذل األصذغر قذدم خذدممؤسسة ت 644أقل من إىل وجود  تشري اإلحصائياتفناعة يا تعرفه هذه الص  يعت  أك  حتد  
ال مذن حيذع عذدد  حجذم سذوق التمويذل األصذغر اإلسذالميعلذى ضذآلة  مذا يذدل  ، وهذو العذامل اإلسذالميدول المي يف اإلس

مذن حجذم السذوق  %3املؤسسات املشاركة وال مذن حيذع حجذم التمويذل، إذ تشذري التقذديرات إىل أن حجمهذا ال يتجذاوز 
 .  التقليدية

 ا119 ي العالم اإلسالمي حتى عاا مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمية ف : 1الجدول رقم 
مبلغ القر  / متوسط حجم
 (إسالمية)

إمجايل حوافظ القرو  املستحقة 
 (اإلسالمية)

عدد  العدد اإلمجايل للعمالء
 املؤسسات

 
 نوع املؤسسة

 دوالر أمريكي      %       دوالر أمريكي %  دوالر أمريكي

 تعاونية 3 2237  6 362613 3> 316
 (سوريا)بنك قرية  3 6632  3 3212407 3> 244
 منظمة غري حكومية 30 361731  06 03063124 63 141
 (إندونيسيا)بنك ريفي  341 70232  61 366071312 26 3204
 مؤسسة مالية غري بنكية 1 0631  3 3231647 3> 131
 بنك  اري 6 27123  63 63414337 31 141
 اجملموع 362 141617  344 332434622 344 263

Source: Atef El Shabrawy, Innovation in Microentrepreneurship & Islamic microfinance: the Model of Family Bank, 
34th International Entrepreneurship Forum, Tamkeen, Bahrain, 6433, p47.  

ذ ال يف العنصذر الفع ذباعتبارهذا اإلسذالمية ك البنذو إىل إحجذام  للتمويذل األصذغر وق اإلسذالميةويعزى ضآلة حجم الس 
غر وذلذذك لعذذدم ثقتهذذا بأصذذحاب يف تقذذد  التمويذذل للمشذذاريع املتناهيذذة الص ذذ عذذن املخذذاطرةهيكذذل النظذذام املذذايل اإلسذذالمي 

صذذول ل الفتقذذارهم إىل األاملمذذو   ذذاه  وبالتذذايل عذذدم قذذدرهتم علذذى اإليفذذاء بالتزامذذاهتم هذذذه املشذذاريع وخوفهذذا مذذن فشذذلهم أفكذذار
ويف احلقيقذذذة أن هذذذذا ال . انعذذذدام اخلذذذ ة يف إدارة العمليذذذات التجاريذذذةنقذذذص وكذذذذا  موها كضذذذماناتاملاديذذذة الذذذيت ميكذذذن أن يقذذذد  
ة مسذذامهة البنذذوك يف تقذذد  هذذذا قل ذذالسذذوق التقليديذذة، حيذذع نلحذذظ ا ذوق اإلسذذالمية، بذذل يشذذمل أيضذذيقتصذذر فقذذط علذذى الس ذذ

 .التمويل، وهو ما يوضحه اجلدول املوايل
 عدد ونوع مؤسسات التمويل األصغر في دول منظمة المؤتمر اإلسالمي  :12الجدول رقم 

                                                 
 :للتوسع أكثر أنظر. م6442وذلك حس  إحصائية  -3

 - Atef El Shabrawy, Innovation in Microentrepreneurship & Islamic microfinance: the Model of Family Bank, 34th 
International Entrepreneurship Forum, Tamkeen, Bahrain, 6433, p47.   

  ل املخذذاطر مذذن النظذذام املصذذريف إىل احلكومذذة والعميذذل ومل ديد املصذذارف سذذلمت بعذذدم مقذذدرة املقذذ   الصذذغري علذذى السذذداد وارتفذذاع تكلفذذة التمويذذل صذذغري احلجذذم، وجلذذأت إىل حتويذذمذع األسذذف الش ذذ
 نذامال إال بعذد وخري دليل علي ذلك أسلوب التمويل والذي يتمثل يف الغال  يف نظام املراحبذة لممذر بالشذراء، حبيذع ال يذتم شذراء السذلعة مسذبقا مذن قبذل ال. تقم بتقليل خماطر عدم أو تأخري السداد

 .ويل السلع اليت يريدها مع وجود وعد مسبق بالشراءحتديد املش ي أو طال  التم
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 تر  أوروبا  آسيا 
 ووسو آسيا

الشر  األوسو وتمال 
 يفريقيا

أصزاء من ال حراء 
 اإلفريقية

 المجموع

 373 17 62 31 33 منظمات يير حكومية
 343 62 2 21 34 مؤسسات مالية يير م رفية

 31 22 4 60 1 بنك
 66 2 3 34 1 تعاونيات
 33 3 4 4 32 بنك محلي
 32 2 2 4 0 أخرى
 014 300 03 330 313 المجموع

Source: Microfinance Institution In The OIC Member Countries, report of the statistical economic and social, research 
and training centre for Islamic countries (SESRIC), 6442, p60. 

مذذذن إمجذذذايل املؤسسذذذات العاملذذذة يف سذذذوق التمويذذذل  % 1ح اجلذذذدول أعذذذاله أن البنذذذوك ال متثذذذل سذذذوى حيذذذع يوض ذذذ 
 . األصغر، وينطبق األمر كذلك على البنوك اإلسالمية

 مات احملاسذذذبةصذذذنيف، خذذذدوكذذذاالت الت  مكاتذذذ  االئتمذذذان، ويفتقذذذر القطذذذاع أيضذذذا إىل بنيذذذة حتتيذذذة داعمذذذة مثذذذل هذذذذا 
 .مكات  استشارة فنية وغري ذلك من اهليئات املساعدة ايتطر التنظيم الذ  ومراجعة احلسابات، أ

  البيئة القانونية والتنظيمية :ارابع
سذذذات التمويذذل األصذذذغر نظيميذذذة مذذن أكثذذر العوامذذذل تذذأثريا علذذذى اسذذتقرار نشذذان مؤس  والت     البيئذذذة القانونيذذةتذذهذذذا وتع  

سذات التمويذل األصذغر إىل تعذديل اسذ اتيجياهتا املاليذة والتشذغيلية مؤس   تضذطر  ظمذة والقذوانني بشكل عام، إذ بتغري تلذك األن
يف بأنظمذة إسذالمية سات التمويذل األصذغر اإلسذالمية كوالذا تعمذل ق األمر وبشكل كبري مبؤس  ويتعل  . مبا يناس  بيئتها احمللية

ره يف حذذدود تقليديذذة، األمذذر الذذذي حيذذد مذذن اسذذتغالل سذذات وحيصذذاملؤس  بيئذذة تقليديذذة، وهذذو مذذا يضذذيق مذذن مذذدى نشذذان تلذذك 
  .الفرص املتاحة يف السوق

ولذذذيس  تذذه يف املشذذذروع املعذذنيإن ذذه ملذذن األمهيذذذة مبكذذان أن يذذذتم مذذنح التمويذذل األصذذذغر للمسذذتفيد حسذذذ  حاجتذذه ورغب
الت قليذذدي يف املؤس سذذات مازالذذت تسذري علذذى الذذنمط  ولألسذذف فمعظذم .حسذ  سياسذذة مؤسسذذة التمويذل أو سياسذذة الدولذذة

حس  الس ياسات القطاعي ة للدولة أو حس  سياستها املبنية على حتقيق أقصى األربذاح ولذيس بنذاء علذى أي منح التمويل 
طلذذ  السذذوق ورغبذذة املسذذتفيد، وهذذذا األمذذر يذذنعكس سذذلبا علذذى املشذذروع املمذذو ل بصذذعوبة إدارتذذه مذذن ناحيذذة، وقذذد يكذذون غذذري 

أخذذرى، وي تذذ  علذذى ذلذذك عذذدم قذذدرة العميذذل علذذى تسذذويق منتجاتذذه وغالبذذا مذذا يكذذون متناسذذبا مذذع بيئذذة العميذذل مذذن ناحيذذة 
 .    املشروع عرضة للفشل مستقبال

 المشكالت الفقهية :خامسا
لقذذد باتذذت االختالفذذات الفقهيذذة واحذذدة مذذن أبذذرز املشذذاكل الذذيت تعذذاين منهذذا صذذناعة التمويذذل اإلسذذالمي، وبذذاألخص  

دهتا كتذذ  الفقذذه ممذذا فذذتح ملمارسذذات احملليذذة يف ذاك اجملذذال باحليذذاد عذذن العقذذود الذذيت حذذد  صذذناعة التمويذذل األصذذغر، إذ تسذذمح ا
                                                 

 تتدخل الدولة باستصدار قوانني تقيد أنواع األنشطة اليت ميكن أن تضطلع هبا مؤسسات التمويل األصغر غري احلكومية.   
 :م على املوقع التايل6434شور بتاريخ ، مقال منهل الم ارف السودانية قادرم على ذلكم... التمويل األصغر . محزة، أمري عبد ا  حممد أمحد -3

http://www.arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/62771. 
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صذذذني يف املعذذذامالت املصذذذرفية واملسذذذائل االقتصذذذادية ة عذذذدد الفقهذذذاء املتخص  ة هذذذو قل ذذذومذذذا زاد الطذذذني بل ذذذ. اجملذذذال أمذذذام اجلذذذدل
 . صعوبة الوصول إىل حكم شرعي صحيحر واضح للقضايا، ومن ع إىل عدم وجود تصو   ىاألمر الذي أد  احلديثة، 
 التكاليف العالية: سادسا

إن إدارة منتجات الت مويل األصغر تتمي ز بأن نفقاهتا عاليذة، حيذع تقذوم مؤسسذة الت مويذل األصذغر جبمذع معلومذات  
 مو ل ووصول العمالء

مولة ميدانياً، وهذا يسذتوج  مذن م ومتابعة عن العميل وعن الن شان امل
 
سذات التمويذل ؤس  أنشطتهم امل

. نتظذذامبا الحتسذذاب الت كذذاليف متكنهذذا مذذن رفذذع تقذذارير ربذذع سذذنوية وتسذذاعدها عمذذل تذذدقيق عملياهتذذا رةتصذذميم أنظمذذة متطذذو  
فنذا كان نظام التمويل األصغر التقليدي صاح  اخل ة الطويلذة يعذاين مذن ارتفذاع هذذه التكذاليف، فذنن تكذاليف مؤسسذات 

وكرؤيذة حتليليذة سذنورد فيمذا . ظر إىل خصوصية نشذاطها وقصذر التجربذةبأقل من ذلك بالن   التمويل األصغر اإلسالمية ليست
 .حجم تكاليف برامال التمويل األصغر يف املنطقة العربيةشكال 

 ا118  –ا 112 ل النفقات على برامج التمويل األصغر في المنطقة العربية خالل الفترم معدّ :   1الشكل رقم 

 
 .  31، صمرجع سابق، التقرير العربي اإلقليمي للتمويل األصغرل األصغر يف البلدان العربية، شبكة التموي: الم در
 ضذح لنذا أن حجذذم النفقذات كذان مرتفعذذا يف أغلبيذة البلذدان خصوصذذا بذاليمن الذيت تعذذد  كل أعذذاله يت  انطالقذا مذن الش ذ 

خل تسذذاوي حجذذم الذذد  حجذذم النفقذذات لتمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي، حيذذع وصذذل األمذذر إىل درجذذة أن ي امذذن أكذذ  مسذذتخدم
    .احملقق، وهو ما يشري إىل وجود خلل يف تصميم برامال التمويل األصغر

 بحية في التمويل األصغر صعوبة الموازنة بين األهداف االصتماعية والرّ : اسابع
يا  ،والر حبيذة االجتماعيذةالرسذالة هذي املوازنذة بذني  سذات التمويذل األصذغر اإلسذالميةمؤس  أمام  من املهام األكثر حتد 

ذذ اهلذذديفني ينل األصذذغر بذذأن هذذذيذذقذذد أثبتذذت أفضذذل ممارسذذات الت مو ف وكذذل  ،عكسذذان نفذذس املفاضذذلةيلبعضذذهما ومهذذا  النمكم 
 ل األصذغر  ذاهيذاملظاهر لفلسذفة العمذل، فالر سذالة االجتماعيذة توج ذه مؤسسذة الت مو  كما يعكسان نفس  ،دعم اآلخريمنهما 

فهذم خصذائص الس ذوق املسذتهدفة  ا يسذتلزم عليهذامم ذ ، من أجل خدمة الس وق بفعالية ورحبية س وقموضعية متخص صة يف ال
  .األساس وتصميم خدماهتا على ذلك

                                                 
 .هذ3013مجادى األول  46، ندرم األتخاص القادرين على الجمع بين الفقه واالقت ادجريدة الوقت البحرينية، : ع أكثر أنظرللتوس   -3
   ذايت املذايل الذذي يذؤدي إىل اسذتدامة إىل توفري اخلدمات املالية إىل أك  عدد ممكذن مذن السذكان ذوي الذدخول املتدن يذة، بينمذا تصذبوا الرسذالة املاليذة إىل حتقيذق االكتفذاء الذهتدف الرسالة االجتماعية

، ورقذة عمليذة، الوكالذة األمريكيذة للتنميذة الدوليذة، طبيقاات حوكماة التمويال األصاغرمباادئ وت. روك، راشذيل وآخذرون :ع أكثر حول املوضوع أنظرللتوس  . تقد  اخلدمات بدون االعتماد على الدعم
 . 11-13م، ص ص3332

 .  ، بتصرف13، ص3333، 1وثيقة رقم  ويل األصغر، شبكة التمويل األصغرأنيتا كامبيون و شرييل فرانكيفتز، إرشادات حول احلاكمية الفعالة لدى مؤسسات التم  -6
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حبية هو العنصر األهم، فلم تعد بذرامال التمويذل األصذغر تذويل أمهيذة للفئذة كيز على الر  ولكن لألسف فقد أصبح ال   
وهذذذا مذذا ال خيذذدم  الت ا هذذت فذذو عذذائالت غذذري فقذذريةالشذذكل املذذوايل أن معظذذم التمذذويخذذالل ضذذح لنذذا مذذن إذ يت  فقذذرية، ال

 .اهلدف االجتماعي ل امال التمويل األصغر
 نسبة العائالت التي ت لها خدمات التمويل األصغر في يفريقيا: 12الشكل رقم 

 
 االن اماا، أفكاار متب ارم مان مؤسساات التمويال األصاغر بشار  يفريقياا ينساحبون ومان يحجماون عانمذن اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، : الم در

  .40، صم6444، 32العدد  مذكرة مناقشة مركزة
 مخاطر االئتمان: ثامنا
مم املدينذذة لعقذذود املراحبذذة، وخمذذاطر األطذذراف املتعامذذل معهذذا يف تنشذذأ خمذذاطر االئتمذذان يف التمويذذل اإلسذذالمي عذذن الذذذ   

ينذذذذة واألطذذذذراف املتعامذذذذل معهذذذذا يف عقذذذذود اإلستصذذذذناع، ومذذذذدفوعات اإلجيذذذذارات املدينذذذذة يف عقذذذذود مم املدعقذذذذود السذذذذلم والذذذذذ  
لينتقذل بذذلك األثذر إىل  سذبة للمشذروعر بالن  ي استفحال حجم هذا النوع من املخاطر إىل ارتفاع خطذر التعث ذويؤد  .  اإلجارة

 .   اإلفالسا قد يسب  مويل األصغر مم  مؤسسة الت
يف العذامل العذرق ريعة يومذا لكذل مذن البنذوك التقليديذة الريفيذة واملتوافقذة مذع الش ذ 14احملذافظ عنذد متوسذط خمذاطر  يعد   

لت معذدالت أقذل  تقريبذا وهذي نسذبة مرتفعذة مقارنذة مبعذايري التمويذل األصذغر التقليذدي الذيت سذج   %3حيع يقذدر بذذ  متماثال
 .كما هو وارد يف الشكل املوايل

 ي السداد ألكثر من ثالثين يومانسبة التهخر ف :16الشكل رقم 

 
 .32لتحليل ومقارنة األداء للتمويل األصغر يف العامل العرق، ص م6434تقرير ميكس : الم در
 االستدامة: اتاسع

                                                 
م، ص 6441، ديسذذم  المباادئ اإلرتاادية إلدارم المخاااطر للمؤسساات عاادا المؤسساات التهمينياة التااي تقت ار علااى تقاديم خادمات ماليااة يساالميةاملاليذة اإلسذذالمية،  يلذس اخلذدمات  -3
46. 
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الذة ومالئمذة إن برامال التمويل األصغر املطلوب توفريها جيذ  أن تبذىن وفقذا ألسذس ومبذادئ خاصذة لكذي تكذون فع   
املبادئ ما يعرف باالستدامة، فصفة االستدامة قد أصبحت اليذوم مذن أهذم  ومن أهم هذه. هدفالحتياجات اجملتمع املست
سذذات أضذذحت شذذرطا ال بذذد مذذن تذذوافره لكذذي يقذذوم املذذافون بتقذذد  األمذذوال للمؤس  و احلديثذذة، بذذل  مذذا تتميذذز بذذه بذذرامال التنميذذة

اعتمذذادا علذذى إيذذرادات التشذذغيل الذذيت  ر والتوسذذعالقائمذذة علذذى تنفيذذذ تلذذك الذذ امال، وهذذي تعذذ  قذذدرة ال نذذامال علذذى االسذذتمرا
وهذذذا مذذا ال نلحظذذه يف بذذرامال التمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي بذذدليل ا فذذا   . قهذذا نتيجذذة لتقذذد  اخلذذدمات للمسذذتهدفنيحيق  

 .مويل اإلسالميةالقطاع، وكذا ضيق نطاق سوق الت   ذلكعدد املؤسسات اليت  دم 
 االنتشار والوصول: عاترا
مؤسسات التمويل األصغر عمالء صل عدد لغاية، حيع ياإلسالمي حمدودا ل األصغر التمويلر انتشا يعد   

ع بنغالدش بأوسع انتشار وتتمت  . بلد 30مؤسسة تعمل يف  362ألف عميل من خالل  124اإلسالمية إىل حوايل 
يزال التمويل األصغر  ال وبشكل عام. ستني نشطتنيألف عميل ومؤس   344للتمويل اإلسالمي املصغر مبا يزيد عن 

فعلى سبيل املثال يف سوريا وإندونيسيا   انتشار التمويل األصغر يف العاملل حصة صغرية للغاية من إمجايل اإلسالمي يشك  
 .م6442ة عام على التوايل من قرو  التمويل األصغر املستحق   %6و  %1لت أدوات التمويل اإلسالمية نسبة شك  

وحذ  نعطذي فكذرة عذن  .ابقةيعزى إىل أمور عدة مت تناول جزء منها يف النقان الس  نتشار ذاك ضعف االوبطبيعة احلال فنن 
سذذذات الذذيت  ذذدم قطذذاع التمويذذل األصذذذغر نذذذا سذذنورد جذذدوال يوضذذح عذذدد املؤس  مذذدى انتشذذار التمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي فنن  
 .اإلسالمي يف عدد من البلدان اإلسالمية

 األصغر اإلسالمي حسب البلد انتشار التمويل:  16الجدول رقم 

                                                 
 .43م، ص6446، 43، مذكرة مناقشة مركزة، العدد تمويل األصغرالمساعدم في تحسين فعالية الجهات المانحة في مجال الاجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، : ع أكثر أنظرللتوس   -3
 

 املنطقة عدد املؤسسات املضمنة إمجايل العمالء (الدوالر األمريكي)إمجايل حوافظ القرو  املستحقة 
 أفغانستان 0 11433 3410763
 البحرين 3 161 32121
 بنغالديش 6 333271 10034034
 اندونيسيا 341 70232 366024444
 األردن 3 3023 3233343
 لبنان 3 62444 66144444
 مايل 3 6236 671632
 باكستان 3 2423 702340
 الضفة الغربية وقطاع غزة 3 316 301021
 اململكة العربية السعودية 3 7444 122227
 الصومال 3 غري متوفر 11644
 السودان 1 3123 3233233
 سوريا 3 6632 3212407
 اليمن 1 7413 204604
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 .42ص ، ،م6442، 03العدد رقم، مذكرة مناقشة متخصصة، سو  متخ  ة ناتئة: التمويل األصغر اإلسالميمنرة وآخرون، كر ، : الم در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبل تفعيل وتطوير صناعة الّتمويل األصغر اإلسالمي: المبحث الرابع
ولسذذنوات عذذدة حبيسذذة نشذذاطات  توتطبيقذذا، إذ ظل ذذ اافسذذارا شذذديدا فكذذر  اليذذوم الميةاملاليذذة اإلسذذناعة الص ذذتعذذاين 

ا ذذت لغذة التحذوير ع يف شذعابه و أبذت أن تتوس ذأالذا  ساع الفكر االقتصذادي اإلسذالمي إال  غم من مرونة وات  فعلى الر  . دةحمد  
 .ه الذذدنياحاجذذات اجملتمذذع وطبقاتذذ ة الذذيت متذذس  يذذواحملاكذذاة شذذرعة ومنهاجذذا، فورثذذت بذذذلك الفشذذل ومل تصذذل إىل أهذذدافها احلقيق

فنحجذذام التمويذذل األصذذغر التقليذذدي عذذن تقذذد  اخلذذدمات للماليذذني مذذن الفقذذراء هلذذو حبذذق  تتوقذذف، الفذذرص ملأن عجلذذة بيذذد 
  .ق أهدافهاإلسالمي ليؤدي رسالته وحيق  األصغر فرصة للتمويل 

ع مذذذن وس ذذذ  تا حذذذة ومسذذذار سذذذك   احتتذذذاج اليذذذوم إىل صذذذناع والعبذذذني يرمسذذذون هلذذذفصذذذناعة التمويذذذل األصذذذغر اإلسذذذالمي 
احلاجذة إىل خذدمات ترفذع عذنهم  اليذوم بذالفقراء الذذين هذم بذأمس   ، فاجملتمعات اإلسذالمية تعذال  اوخريه اؤيت فضلها وتنشاطه
بغيذة تذوفري تتبذىن ممارسذات مبتكذرة سذليمة خذذ لنفسذها هذيكال منفذردا وأن تت  ه بذات علذى هذذه الصذناعة أن ومن ع فنن ذ. الغنب

  .   ة ممارساهتام بناءها وتضمن صح  خذ إجراءات تنظ  أوسع   كما ينبغي عليها أن تت   خدمات مستدامة وعلى نطاق
 ينية وقطاع التمويل األصغرسة الدّ بناء الجسور بين المؤسّ  :أوال
 يذذاال تتقذذارب فيذذه األهذذداف فكذذل  ( سذذواء اإلسذذالمي أو التقليذذدي)والتمويذذل األصذذغر يعتذذ  كذذل مذذن الوقذذف والزكذذاة  

جسور بذني هذذه األطذراف سذيعطي دعمذا  مد   منه مشروع أعمال، ومن ع فنن  أكثر ه نشان خريي يه على أن  نظر  إلمنهم ي  
هذذه املؤسسذة ميكذن  فبينما يلزم يف صناديق الزكاة توزيع األموال علذى الفقذراء واملعذدمني، فذنن  . قويا لصناعة التمويل األصغر

ين من دائذرة الفقذر املذدقع بتوزيذع به من خالل حماولة إخراج هؤالء املعوز  ديها يف يال التمويل األصغر وهو ما ميكن القيام 
سذات مؤس   لذذا فذنن   .ال تصنفهم فيها مؤسسات التمويل األصذغر علذى أالذم مفتقذدون لألهليذة املصذرفيةكاة إىل مستويات الز  

ذذذ سذذذبة ا بالن  وأم ذذذ . ضذذذهما الذذذبعضالن بعالتمويذذذل األصذذذغر اإلسذذذالمية وصذذذندوق الزكذذذاة بوسذذذعهما القيذذذام بذذذدورين مميذذذزين يكم 

                                                 
 .01-00، مرجع سابق، ص ص 'التحديات والمبادرات ' تنمية التمويل األصغر اإلسالمي . علي، بشري خالن  -3
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دة بشذرن وأخذرى مقي ذخاصة بالتمويل األصغر تستند علذى جذواز وقذف النقذود  ه ميكن إصدار صكوك وقفية، فنن  لألوقاف
هذذذا، وميكذن تأسذيس أوقذذاف . ل عائذذدها مصذدرا لتمويذل أفذذراد القطذاع أو متويذل البحذذوث اخلاصذة بذهالواقذف، علذى أن يشذك  
  .األعمال احلرة فيما بني الفقراء مبا يسهل نشان برامال التمويل األصغر ملهارات لتنميةبغر  توفري املعرفة وا

 دعم البنية التحتية  :ثانيا
ذذذذعا يتناسذذذ  واالحتياجذذذذات املسذذذذتقبلية  يعذذذد  تكامذذذذل اهليئذذذات واملؤس سذذذذات التمويليذذذة اإلسذذذذالمية تطذذذذو را علميذذذا وتوس 

قابذذة علذذى نشذذان قطذذاع الر  بيئذذة داعمذذة هلذذا، ويكمذذن دورهذذا اإلجيذذاق يف تشذذكل  اتذلصذذناعة الت مويذذل األصذذغر، فتلذذك املؤس سذذ
  .اإلسالميةناعة املالية التمويل األصغر، كما هو احلال بالنسبة لبقية هيئات الص  

ناعة املاليذذذة اإلسذذالمية مثذذذل البنذذذك اإلسذذذالمي للتنميذذذة سذذات البنيذذذة التحتيذذذة للص ذذذه يقذذذع علذذذى عذذذاتق مؤس  ومذذن ع فنن ذذذ 
مويذل األصذغر مذن أجذل تتذواءم مذع الت  قذارير عذداد الت  إل تضع املعذايري املاليذة اإلسذالمية وضذع معذايري ماليذة عامليذة واجلهات اليت

ن تلذذك البنيذذة األساسذذية ممارسذذات حبيذذع تتضذذم   التمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي العذذاملي،يف قطذذاع  فافيةإقامذذة بنيذذة أساسذذية للش ذذ
عذذن املبذذادئ احملاسذذبية للتمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي، ومنهجيذذات التسذذعري، واملراجعذذات امل اح الش ذذلإلفصذذومبذذادئ توجيهيذذذة 

 . املالية وغري ذلك من املبادئ
م املخذذذاطر بالنسذذذبة الذذذيت تقذذذي   (مثذذذل الوكالذذذة اإلسذذذالمية الدوليذذذة للتصذذذنيف) صذذذنيفهذذذذا، وسذذذيكون وجذذذود أجهذذذزة الت   

كما يساعد وجذود مكاتذ  . املراد منحه باالستعماالت األكثر إنتاجا ية يف ربط التمويلللعمالء احملتملني أمرا حاسم األمه  
ا يتذذيح إجذذراء تقيذذيم أدق للعمذذالء، األمذذر ائتمذذان إىل حذذدوث نقصذذان يف عذذدم متاثذذل املعلومذذات بذذني املق ضذذني واملقرضذذني، مم ذذ

 .   عمالء الفقراءسة التمويل األصغر وزيادة حجم االئتمان املتاح للالذي يساعد على حتسني جودة حمفظة مؤس  
 اإلسالمية في تقديم خدمات التمويل األصغرالم ارف يتراك  :ثالثا
ى حصذذذتها ، إذ ال تتعذذذد  مويذذذل األصذذذغر اإلسذذذالمياإلسذذذالمية أكذذذ  العذذذ  غائذذذ  عذذذن صذذذناعة الت  تعتذذذ  املصذذذرفية  
هذذذا، وتنبذذع . ة ومتميذذزةناجحذذوجذذود منذذاذج و ذذارب مذذن غم ر  بذذالقذذدرهتا علذذى النجذذاح و غم مذذن وذلذذك بذذالر    %34وقية الس ذذ

مويذذل األصذذغر إىل كذذ  حصذذتها مذذن سذذوق التمويذذل اإلسذذالمي، إذ تسذذتحوذ ضذذرورة إشذذراك املصذذارف اإلسذذالمية يف قطذذاع الت  
ح يف كمذذذا هذذذو موض ذذذ  ،الذذذيت عرفذذذت منذذذو مطذذذردا خذذذالل العقذذذد املاضذذذي مذذذن إمجذذذايل األصذذذول املصذذذرفية  %76علذذذى أكثذذذر مذذذن 
 .الشكل املوايل

                                       1 1 - 11 األصول الم ارف اإلسالمية خالل الفترم  حجم :12الشكل رقم  

                                                 
   م6442موك، دراسة منشورة على االن نت، ، جامعة الري "الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية"كمال توفيق حطاب، : موضوع الصكوك الوقفية أنظر يفع للتوس. 
  مي، إذ يقول الباري جل يف عالهمتطل با أساسيا للتعامالت املالية يف اإلطار اإلسال –من خالل احملاسبة الدقيقة والت وثيق الس ليم  –تعد الش فافية : 

ْين  إ ىلي أيجي  ايذيْنت ْم ب دي ﴾ ﴿ييا أييذ هيا الَّذ يني آيمين وا إ ذيا تيدي  [.626سورة البقرة، ]ل  م سيمًّى فياْكت ب وه  ويْلييْكت ْ  بذييذْنيك ْم كيات ٌ  ب اْلعيْدل 
 .36، مرجع سابق، صسو  متخ  ة ناتئة: التمويل األصغر اإلسالمي. كر ، منرة وآخرون   -3
 .73ص ، مرجع سابق'مالية تشمل الجميع بناء قطاعات'التمويل األصغر في البلدان العربية . براندمسا، جوديع و دينا، بريجورجي  -6
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Source: CIBAFI, Central Bank of Iran, Central Bank of Sudan. 
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 ،مذذارس 61سذذوريا،  ، المااؤتمر الخااامم للم ااارف والمؤسسااات المليااة اإلسااالمية"يدارم الساايولة فااي البنااوك اإلسااالمية. الذذدويك، عبذذد القذذادر :الم اادر
  .م6434

 .خمتلف التقارير الس نوية ملختلف البنوك حمل الد راسة**  

 سوق التمويل األصذغر اإلسذالمياع هلا بأن تكون أحد صن  ة تسمح الت عد  مؤه  املصارف اإلسالمية ومتتلك هذا 
  :  منها
  قاعدة الودائع –لدى البنوك مصدر جاهز للموارد املالية . 
   ل العائدر وارتفاع معد  ا فا   خماطر التعث. 
   ا يعطيها الفرصة للوصول إىل أك  قدر من العمالءد شبكات الفروع اليت متلكها البنوك مم  تعد. 
 إمكانية حتقيق أرباح عند تقد  خدمات التمويل األصغر. 

                                                 
املعهذد اإلسذالمي للبحذوث والتذذدري  : اململكذة العربيذة السذعودية تحليال ق اايا فااي ال اناعة المالياة اإلساالمية: يدارم المخااطر. ترمجذة عثمذان بذابكر، أمحذد. طذارق ا ، خذان وحبيذ ، أمحذد  -3
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 قدرهتا على تقد  خدمات مصرفية متنوعة. 
   ر أسالي  تناس  كل الظروف واألحوالع يف صيغ التمويل مبا يوف  د والتنو  التعد. 
 : ل إنشاءت املتناهية الصغر من خالوبطبيعة احلال ميكن أن تساهم البنوك اإلسالمية يف متويل املشروعا 
  البنك تتويل عملية توفري التمويل، وحدة خاصة يف 
   صة،أو مؤسسة مالية متخص 
 ،أو شركة خدمات 
   سات التمويل األصغر لتقد  خدماته ع هاأو ح  التعاقد مع إحدى مؤس .  
ر، ظ ذر ون  ط  مذا س ذلذئن كانذت الغايذة األمسذى للمصذارف اإلسذالمية هذي حتقيذق األهذداف االجتماعيذة ك وصفوة القذول 

وبطبيعذذة احلذذال فذذن ال . طذذاق سذذوق التمويذذل األصذذغر اإلسذذالميهذذوا خذذدماهتم لتوسذذيع نبالقذذائمني عليهذذا أن يوج  ي فننذذه حذذر  
ذلذذذك هذذذو مصذذذدر اسذذذتمراريتها، املهذذذم أن يذذذدرج نشذذذان التمويذذذل األصذذذغر ضذذذمن  نذذذدعو إىل إمهذذذال اجلانذذذ  االقتصذذذادي ألن  

 .خدماهتا
  تنويع المنتجات: رابعا

الواسذذع حبذذة الذذيت ميكذذن مذذن خالهلذذا توسذذيع أفذذق صذذناعة التمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي االسذذتخدام مذذن اجملذذاالت الر   إن  
التمويذذذل  م أسذذذلوبا واحذذذدا، فذذذنن  قليذذذدي الذذذذي يقذذذد  فعلذذذى عكذذذس التمويذذذل الت   املتاحذذذة األمثذذذل ألسذذذالي  التمويذذذل اإلسذذذالميةو 

املسذذامهة واملشذذاركة يف األربذذاح : كذذن  ميعهذذا يف ثذذالث يموعذذاتيقذذل عذذن عشذذرة أسذذالي  مياإلسذذالمي يشذذتمل علذذى مذذا ال 
مذذذع ظذذذروف  ع القذذذدرة علذذذى التذذذأقلمد والتنذذذو  ويتذذذيح ذلذذذك التعذذذد  . واخلسذذذائر، والتمويذذذل السذذذلعي، واإلجيذذذار و امذذذتالك األصذذذول

حذول آليذة واحذدة  معظم املمارسات يف يال التمويل األصغر اإلسالمي قد افصرت ورغم هذا فنن  . وأحوال تلك املشاريع
مذذن  ومذذن ع فذذنن هنذذاك حاجذة كبذذرية فذذو تعذذديل ذاك التوجذذه. وهذذو مذذا أفقذذد التمويذل اإلسذذالمي جاذبيتذذهوهذي آليذذة املراحبذذة، 

إذ وعلذى الذرغم ارتفذاع حجذم أعبائذه يف  ل اإلسذالمية خصوصذا نظذام املشذاركةع يف تطبيذق خمتلذف أدوات التمويذخالل التوس  
 كذذاليف األوليذذة أرباحذذه الكبذذرية نسذذبيا للطذذرفني سذذتعو  الت  أن  بعذذة الصذذرف الفعلذذي للقذذرو  إال  تقيذذيم طلبذذات التمويذذل ومتا

  .ضف إىل ذلك أن تلك الصيغ هي األقرب إىل الفهم اإلسالمي وإىل طبيعة الفقراء من الصيغ املعتمدة على البيوع
رفني، وأن صذيغ البيذوع هائيذة للط ذيم الن  صحيح إذا صرحنا بالقول أن مبدأ اقتسام األرباح واخلسائر غذري معذروف القذ

هائية هلا معروفة لدى طاليب التمويل وأالا  د تفهذم اجلهذة املسذتهدفة وأن تكلفذة هي األكثر طلبا كون أن تكلفة التمويل الن  
ل توليذذد م يف ذلذذك مذذن خذذالالذذتحك  أنذذه ميكذذن  إال   مقارنذذة بتكلفذذة إدارة صذذيغ الشذذراكةسذذبة للممذذولني أقذذل بكثذذري إدارهتذذا بالن  

صذذيغة ومشذذتقاهتا  فذذنن لكذذل  ومهمذذا يكذذن مذذن أمذذر . رةعذذات ماليذذة وغذذري ذلذذك مذذن األسذذالي  املطذذو  املعلومذذات وكذذذا إعذذداد توق  
سذذات التمويذذل األصذذغر علذذى تطويرهذذا بغذذر  معاجلذذة سذذلبياهتا مذذن جهذذة وخلذذق مشذذتقات جديذذدة فوائذد ميكذذن أن تعمذذل مؤس  

ة ومذر  . سذة واجلهذة املسذتفيدة مذن جهذة أخذرىوتلقى قبوال أفضل مذن قبذل املؤس   لصيغ إسالمية تكون أقرب إىل ذهنية الفقراء

                                                 
 . م6441، 62مذكرة مناقشة مركزة، العدد  'نماذج آخ م في التطور ' البنوك التجارية والتمويل األصغر قراء، اجملموعة االستشارية ملساعدة الف: ع أكثر أنظرللتوس    -3
  مذن حمفظذة  %14م للبنوك السذودانية يشذجع التمويذل األصذغر لإلسذكان والزراعذة فضذال عذن منتجذات إسذالمية خذارج منذط املراحبذة، وحذد التعمذيم نسذبة 6443أصدر البنك املركزي تعميما يف عام

  . %3القرو  للمراحبة  وحد هامش الربح على عقود املراحبة حبد أقصى قدره 
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ذذ المية والتمويذذل ريعة اإلسذذفذذق مذذع أحكذذام الش ذذراكة تت  د علذذى ضذذرورة التفكذذري يف إجيذذاد مشذذتقات صذذيغ خاصذذة بالش ذذأخذذرى نؤك 
   .األصغر بصفة خاصة قصد الوصول إىل قطاع عريض من عمالء التمويل األصغر اإلسالمي

    يدارم مخاطر التمويل األصغر :امساخ
سذذذات التمويذذذل األصذذذغر مشذذذروعات ذات خطذذذورة عاليذذذة كوالذذذا تتعامذذذل لذذذة مذذذن طذذذرف مؤس  تعتذذذ  مشذذذروعات املمو   

ذذ الفئذذات الفقذذرية الذذيت عذذادة ال تتذذوافر علذذى خذذ ات ومهذذارات، وهذذو مذذا ميكذذن أن يذذنعكس سذذلبا علذذى جنذذاح ز مذذع وبشذذكل مرك 
إدارة سذذذة التمويذذذل األصذذذغر أن تذذذويل ه علذذذى مؤس  ومذذذن ع فنن ذذذ. مت هلذذذام  قيذذذق أهذذذدافها الذذذيت ص ذذذبذذذرامال التمويذذذل األصذذذغر يف حت

   .أمهية كبرية باعتبار أن استمرارية نشاطها مرهون هبا املخاطر
  ملخذذاطر ويف ا ذذاه واحذذد وأقصذذد سذذة واملسذذتفيد، فكالمهذذا يتعذذر  األمذذر يتعلذذق باملؤس   إىل أن  هنذذا ه وال يفذذوت  أن أنذذو   
إذ يواجذذذه عمذذالء بذذذرامال التمويذذل األصذذذغر خمذذذاطر  .سذذة التمويذذذل األصذذغرك أن خمذذذاطر العمذذالء تذذذنعكس سذذلبا علذذذى مؤس  بذذذل
الطذذوارئ غذذري املتوقعذذة كذذاملر  أو  م،د مصذذادرها كالعوامذذل اهليكليذذة متمثلذذة يف املومسيذذة والتضذذخ  طذذاق تتعذذد  رة وواسذذعة الن  متكذذر  

وبطبيعذذة احلذذال سذذتنتقل هذذذه املخذذاطر يف حالذذة حذذدوثها إىل .  دء يف املشذذروعالوفذذاة، هذذذا إىل جانذذ  املخذذاطر املصذذاحبة للبذذ
   . سة التمويل األصغر لتتحول إىل خماطر ائتمانية وتشغيليةمؤس  

عذذذن البيذذذان أن خمذذذاطر التمويذذذل األصذذذغر اإلسذذذالمي هلذذذا خصوصذذذيات تتماشذذذى مذذذع خصوصذذذية أسذذذالي  التمويذذذل  غذذذ         
ولكذذذن مذذذا أريذذذد  فذذذت حذذذول املوضذذذوعل   أريذذذد الولذذذوج يف ذلذذذك كذذذون أن هنذذذاك مراجذذذع كثذذذرية أ  املعتمذذذدة يف بذذذرامال التمويذذذل، وال

رها مؤسسة التمويل األصغر لعمالئها بغية متكيذنهم دابري اليت ميكن أن توف  بعض الت  هو تسليط الضوء على اإلشارة إليه هنا 
 : الغال  نقص اخل ة واملهارةا يف سببه ضهم للمخاطرل من تعر  اءة ومبا يقل  من إدارة مشاريعهم بكف

 البناء المستمر للقدرات أ 
مؤسسذذذات الت مويذذذل األصذذذغر أن هتذذذتم بالت ذذذدري  املسذذذتمر للمسذذذتفيدين مذذذن خذذذدماهتا بتمكيذذذنهم مذذذن ينبغذذذي علذذذى 

فيذة اجلوان  املعرفيذة واملهذارات ال الزمذة واملطلوبذة إلدارة مشذاريعهم وحسذاب تكذاليف منتجذاهتم وقيذاس مسذتوي أربذاحهم وكي
  .بذلك قامت بتدري  عمالئها بنفسها أو تعاقدت مع جهة أخري للقيام تسويق تلك املنتجات سذذواء أن

  مساعدم العميل في يعداد دراسة الجدوى ب 
القتصذذذادية تسذذذاعد عمالءهذذذا يف إعذذذداد دراسذذذة اجلذذذدوى اأن سذذذات الت مويذذذل األصذذذغر مؤس  كمذذذا ينبغذذذي أيضذذذا علذذذى 

  .للمشروع املراد متويله
خذذ هذي األخذرى إجذراءات لتخفذيض حجذم املخذاطر سة التمويل األصغر، فيج  عليهذا أن تت  ا فيما خيص مؤس  أم

 .  هلااليت ميكن أن تتعر  
  م معلوماتيةدبناء قاع  أ 
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تعت  املعلومذات ونظذم املعلومذات ذات حيويذة خاصذة لعمليذة إدارة املخذاطر، فوجذود قاعذدة معلوماتيذة عذن العمذالء 
د معومذذات دقيقذذة ومنتظمذذة عذذن هذذذا ويسذذاعد وجذذو . رية علذذى ترتيذذ  املخذذاطر وفقذذا ألولويتهذذا وأسذذبقية احلذذدوثيتذذيح قذذدرة كبذذ

 .ا ميكن أن تتيحه املعلومة من فوائد للمؤسسةا مم  ّجر ّوهلم ،حمفظة املؤسسة على تفادي االحتيال واخلداع
 ويع معايير لقياس األداء ب 

يف ص ناعة الت مويل األصذغر، كوالذا ت سذهم يف  ويذد العمذل وحتديذد املرحلذة  وجود معايري لقياس األداء مهم جداً  إن  
 .مبا يكشف هلا وجود خماطر من عدمها اليت  تقف عندها املؤسسة وذلك مبقارنة أدائها الفعلي بتلك املعايري

  ت ميم أنظمة رقابة داخلية فعالة  ج
فصذذذل  فذذذويض الواضذذذح للسذذذلطاتالت  مانذذذة وقذذذدرة العذذذاملني، أ: ة أمذذذور منهذذذاقابذذذة علذذذى عذذذد  ف فعاليذذذة نظذذذام الر  وتتوق ذذذ

   . ت حماسبية ومستندية مناسبةتوافر سجال   تالواجبات وجود إجراءات لكل التعامال
 التكافل المتناهي ال غر  :سادسا

رى فيذه جزيئيذة الذيت تذظذرة الت  مي التمويذل األصذغر هذي تلذك الن  غفل عليها الكثذري مذن مقذد  من أوجه القصور اليت  إن   
متناسذذني بذذذلك مذذا حيتاجذذه أصذذحاب تلذذك املشذذاريع مذذن خذذدمات  ،ملباشذذرة مشذذاريعهم الصذذغريةد تقذذد  قذذر  للفقذذراء أنذذه يذذر  

  أن منذتال التمويذل األصذغر جيذ  أن ينظذر إليذه كمنذتال مرك ذتكميلية تصاح  منح القذر ، فقذد أثبتذت أفضذل املمارسذات 
فمذا تنطذوي عليذه مشذاريع الفقذراء مذن خمذاطر تذدعو إىل ضذذرورة  .أمنيلت ذذيشذتمل علذى حزمذة مذن اخلذدمات مذن أبرزهذا خدمذة ا

 .نها برنامال التمويل األصغرأمني كخدمة أساسية ينبغي أن يتضم  تركيز النظر على خدمة الت  
ذذذذأمني املتنذذذذاهي الصذذذذغر مذذذذن الن  الت ذذذذ هذذذذذا، ويعذذذذد    سذذذذات املافذذذذة للتمويذذذذل رعية نوعذذذذا مذذذذن التكافذذذذل بذذذذني املؤس  احيذذذذة الش 

لعدم توفر ضمانات من طرف الفقراء أصذحاب املشذاريع، مناسبا  ويعت  حال   أمني وعمالء التمويل األصغر ات الت  سومؤس  
التمويذذل صذذناعة ومذذع األسذذف فذذنن هذذذه اخلدمذذة تقريبذذا تعذذد غائبذذة عذذن . ق منفعذذة مشذذ كة وذلذذك بتقاسذذم املخذذاطروهذذو حيق ذذ

كافذذذل سذذذات الت  إحجذذذام مؤس   ألسذذذباب منهذذذا( كذذذا يف هذذذذا اجملذذذال باسذذذتثناء إندونيسذذذيا الذذذيت تعذذذرف حتر )   األصذذذغر اإلسذذذالمي
ايل احتمذال الفشذل اإلسالمية عن التعامل مع هذا القطاع لكون أن مشاريعه املوجهة للفقراء تنطوي على خماطر عالية وبالت ذ

سذات املاليذة ؤس  ة مذع املوالذذي يتعامذل وبدرجذة أساسذيكافل اإلسالمي فيها كبري، ومن األسباب أيضا ضيق حجم سوق الت  
 ، ومذن ع فذنن  %3 حجذم أصذوله مل يتعذد  نا نلحظ أن فنن  ( 46أنظر الشكل رقم )اإلسالمية، فكما هو موضح يف الشكل 

مذذذو وحيتذذذاج إىل لتشذذذمل بذذذرامال التمويذذذل األصذذذغر اإلسذذذالمي ضذذذعيف خصوصذذذا وهذذذو يف مرحلذذذة الن   توجيذذذه خدماتذذذه احتمذذذال
  .ةسات قوي  التعامل مع مؤس  

وأكذذذ  مقارنذذذة بذذذ امال التمويذذذل األصذذذغر التقليذذذدي  أمني هلذذذي أشذذذد  مال التمويذذذل األصذذذغر اإلسذذذالمية للت ذذذإن حاجذذذة بذذذرا 
ذذ ة ضذمانات، وكذذون أن تلذك املشذذاريع تنطذوي علذذى خمذاطرة عاليذذة، ر لذديها أي ذذفقذذرا والذيت ال تتذذوف   ز علذى الفئذذة األشذد  فكونذه يرك 
مذذات كافذذل بذذالغ الصذذغر مبشذذاركة املنظ  ر عذذ  تأسذذيس بذذرامال يتمعذذة للت  كافذذل املتنذذاهي الصذذغ وتطذذوير الت  م عليذذه تبذذ   فننذذه يتحذذت  

                                                 
 .مGTZ ،6444، اهليئة األملانية للمساعدة الفنية 'دليل علمي لمؤسسات التمويل األصغر'تحسين الرقابة الداخلية . أنيتا، كامبيون: ع أكثر أنظرللتوس    -3
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ع يف هذذا تكذذون مثذذاال دافعذذا ملزيذذد مذذن التوس ذذدد سذذنورد  ربذذة عل  ويف هذذذا الص ذذ. غذري احلكوميذذة وصذذناديق الزكذذاة واجلهذذات املافذذة
نشذاء صذندوق تذأمني تعذاوين لعمليذذات ودان بنأمني احملذدودة بالس ذأمني وإعذادة الت ذحيذع قامذت شذركة شذيكان للت ذ هذذا اجملذال،

 حيذعشذطة يف تقذد  التمويذل األصذغر، االتمويل األصغر، وهو عبارة عن صندوق تعاون متكامل بني املصذارف املشذاركة الن  
ع كذذل مصذذرف للمصذذرف بنسذذبة حمذذدودة مذذن مبذذالغ التمويذذل والعائذذد مذذن اسذذتثمارها يف تعذذويض أي مصذذرف مشذذارك عذذن تذذ   

م خدماتذذه وفقذذا ألحكذذام دها بسذذب  اإلعسذذار، هذذذا و ذذدر اإلشذذارة إىل أن ذاك الصذذندوق يقذذد  ن يتكب ذذاخلسذذائر الذذيت ميكذذن أ
ن هلذم عذن طريذق اشذ اكاهتم عي لتحقيذق التعذاون بذني املذؤم  حيع يلتذزم مبوجذ  الوثيقذة الذيت يصذدرها بالس ذ ريعة اإلسالميةالش  

ذذ ق مذذن اة وتوزيذذع مذذا قذذد يتحق ذذالذذة اخلطذذر أو األخطذذار املغط ذذل األضذذرار الذذيت تلحذذق بذذأي مذذن املشذذ ك واملسذذتفيد يف حيف حتم 
 . ن هلم بعد مقابلة االحتياطاتأمني على املؤم  أمني وإعادة الت  فائض يف عمليات الت  

  الموارد البشريةتنمية  :سابعا
ذذذناعة املاليذذذة اإلسذذذالمية بشذذذكل عذذذام مذذذن تعذذذاين الص ذذذ   دري  فمجهذذذودات الت ذذذل، نقذذذص حذذذاد يف املذذذورد البشذذذري املؤه 
وانطالقذذا مذذن كذذون أن جنذذاح . بالقليذذل أهيذذل الذذيت تذذتم علذذى مسذذتوى املعاهذذد وإدارات التذذدري  تعتذذ  ضذذعيفة و ال تفذذي إال  والت  

كثيذذف قطذذاع  مويذذل األصذذغر ونظذذرا ألن قطذذاع الت   دى وفذذرة ومهذذارة املذذورد البشذذري،إمنذذا هذذو مرهذذون مبذذواسذذتدامتها أي صذذناعة 
ه ولتحقيذق ذلذك فنن ذ سذةأحذد أهذم أصذول املؤس   الذذي يعذد   البشذريالعنصذر هتمذام بتنميذة ة لالهناك ضذرورة ملح ذفنن العمالة 

غر، الص ذ ةاملتناهيذاإلسذالمية لة تأهيال خاصا للعمل علذى تصذميم وتنفيذذ بذرامال التمويذل من توفري الكوادر املدربة واملؤه   بد  ال
د احتياجاهتذذا فلذذيس املهذذم تذذوفري التمويذذل ع  وتتعذذد  املسذذتهدفة الذذيت تتشذذ هذذذه الذذ امال هلذذا خصوصذذية مذذن حيذذع الفئذذات ألن  

مذذذن تذذذوفري اخلذذذدمات املسذذذاندة ألصذذذحاب أفكذذذار املشذذذاريع الصذذذغرى مثذذذل االستشذذذارات والتذذذدري   بذذذد  بذذذل ال، ومنحذذذه فقذذذط
 حتقيذق وغذري املاليذة الذيت تذؤدي إىل حزمذة متكاملذة مذن اخلذدمات املاليذةوضذع من  البد  مبعىن آخر  ،أمنيواإلرشاد واملتابعة والت  

ه ينبغذي أن ومذن ع فنن ذ. ةوالذيت عذادة مذا تكذون مذن الفئذة الفقذرية الذيت حتتذاج إىل عنايذة خاص ذ مكني للفئة املسذتهدفةهدف الت  
 .بات العمل عليها وإجناحهاعة االختصاصات واملهارات لتليب متطل  تكون الكوادر العاملة يف مثل هذه ال امال متنو  

 اإلسالميةو  المالية ت التمويل األصغر والسّ الفجوم بين مؤسسا سدّ  :ثامنا
قد ال يكون هذا األمر متاحا إال بعد مرور أعوام وأعوام، فنذا كانذت املصذارف اإلسذالمية وهذي الكيذان الفاعذل يف  

اتذذه مويذذل األصذذغر وعالقتذذه هبوق املاليذذة اإلسذذالمية، فذذنن حذذديثنا عذذن الت  هيكذذل النظذذام املذذايل اإلسذذالمي غائبذذة تقريبذذا عذذن الس ذذ
سات التمويذل األصذغر اإلسذالمية عذامل األسذواق املاليذة روف فرصة لدخول مؤس  ولكن قد تتيح الظ  د فكرة، السوق يبقى ير  

 .قا يروي عطش تلك املؤسساتماليا متدف  موردا لتكون 
، ر اإلسذالميق نشان اجلهات الفاعلة يف يال التمويذل األصذغيولة ورأس املال من العقبات اليت تؤر  نقص الس   يعد   

ع ا، إذ تعتذ  هذذه األخذرية بوابذة التوس ذمطلبذا ملح ذ يعذد  وق املاليذة لذا فنن ولوج مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي يف الس  
    .يف نشان صناعة التمويل األصغر اإلسالمي

يذة اإلسذالمية تلذك وق املالوابط اليت ميكن أن تدمال مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي يف الس  من أهم الر   لعل  و  
جذه مؤسسذات التمويذل أن تت  صكيك اإلسالمي، إذ من املمكذن قصد هاهنا آلية الت  وأ ة اليت تلقى رواجا وحضورا متميزااآللي
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أوىل احتياجذذات  يولة الذذيت تعذذد  ، األمذذر الذذذي يتذذيح هلذذا احلصذذول علذذى الس ذذاألصذذغر ذات الذذوزن الكبذذري إىل تصذذكيك حوافظهذذا
 . سات التمويل األصغرمؤس  
 شريعية والتنظيميةتهيئة األطر التّ : تاسعا

ه ميكذذن للتنظذذيم احلكذذومي أن يلعذذ  دورا مهمذذا كمذذا هذذو احلذذال يف يذذال اخلذذدمات املصذذرفية اإلسذذالمية الكبذذرية، فنن ذذ 
ول ذات العضذذوية يف البنذذك إذ قامذذت معظذذم الذذد  . ريعة اإلسذذالميةيف توسذذيع نطذذاق التمويذذل األصذذغر املتوافذذق مذذع أحكذذام الش ذذ

اقة يف باكستان السذب  ويف هذا الشأن تعت  . سات التمويل األصغرإلسالمي للتنمية بسن قوانني ولوائح خاصة بتنظيم مؤس  ا
. ريع يف نطاق التمويل األصذغر اإلسذالميع الس  من أجل التوس   م6447ذلك، حيع أعد بنك الدولة مبادئ توجيهية عام 

رعيني للحكذم علذى مذدى التوافذق وتعيذني املستشذارين الش ذ خيصلذق بذال   شذرون تتع حيع تنص تلك املبادئ التوجيهية على
مذذن  سذذات التمويذذل األصذذغر الذذيت تقذذدم كذذالًّ ريعة، وفصذذل صذذناديق األدوات اإلسذذالمية حسذذ  البنذذوك ومؤس  مذذع أحكذذام الش ذذ

 . ريعةاألدوات التقليدية واألدوات املوافقة ألحكام الش  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 - Guidelines for Islamic Microfinance Business by Financial Institutions, State Bank of Pakistan, Islamic Banking 
Department 6447. 
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 النتائجالخاتمة وأهم 
العذذامل اليذذوم بذذالفقراء، فذذال نكذذاد نذذرى بقعذذة علذذى سذذطح األر  إال والفقذذر فيهذذا باسذذط يديذذه ويقذذول هذذل مذذن  يعذذال  

ا متتلكذه مذن غم مم ذ، وهذذا بذالر  هلذم مذأوىقذ  بكوالذا اجملتمعات اإلسذالمية ولألسذف صذاحبة الصذدارة وحاملذة الل   وتعد  . مزيد
ولكذذن هيهذذات فقذذد . اء غايذذة منهذذا لتذذوفري قذذوام العذذيش الكذذر ريعة الغذذر  هذذا الش ذذمبذذادئ سذذامية والذذال قذذو  سذذليم، مبذذادئ رمست

الفكذذذر  ومذذع ذلذذذك فذذنن  . ور بعذذدهيف بطذذذش الفقذذر ودخلنذذذا عذذامل التخلذذف، فمذذذا عرفنذذا الن ذذذفوقعنذذا  أعرضذذنا عذذن تلذذذك املبذذادئ،
أداة الفقذراء التمويذل األصذغر،  اإلسالمي قد جعل لكل داء دواء، فهاهو ذا يرشدنا إىل من له سلطان علذى الفقذر، نعذم إنذه

هذا قته من نتائال مبهرة مقنعذة امتذد ظل  ثتنا مبا حق  م من عدم وإمنا التجربة هي من حد  وحاجة املعوزين املعدمني، ولست أتكل  
مذن ضذعف ووهذن هلذي أحذوج اليذوم إىل  تعرفذهاجملتمعات اإلسالمية مبا  هذا خريه فنن  كان ولئن  . فشمل بذلك غري املسلمني

رات فمذع تذدهور مؤش ذ ومنهجذاً  ريعة مذذهباً بالش ذ د علذى صذفة اإلسذالمية كوالذا يتمعذات تعتذد  وأؤك ذ ،عة التمويل األصذغرصنا
ة جذدا إذ أردنذا اسذتعادة احلاجة إىل تطوير تلذك الصذناعة وتوسذيع رقعتهذا قذد باتذت ملح ذ فنن  نمية واستفحال ظاهرة الفقر الت  
 .يادي املفقودور الر  الد  

ذذذومذذذع األسذذذف  أن اجلهذذذود املبذولذذذة إليصذذذال خذذذدمات التمويذذذل األصذذذغر  دهور الذذذذي نعيشذذذه إال  ديد، فذذذرغم الت ذذذالش 
وعلذذى هذذذا فقذذد جذذاءت . واعي عديذذدة واملنجذذزات معذذدودةللمذذأمول أبذذدا، فالذذد  اإلسذذالمي يف اجملتمعذذات اإلسذذالمية ال تذذرق 

 م ذذة ورسسك  مها، متهيدا لوضع ناعة وقي  إلبراز مكنون هذه الص  هذه الدراسة طاحمة 
 :لذا فقد كان من نتائال هذه الدراسة نقان عدة منها ها وحينها ال ينفع الندم واحلسرة،مسار هلا ح  ال يفوتنا خري 

   مويذذذذل األصذذذذغر جزئيذذذذة مذذذذن جزئيذذذذات التمويذذذذل اإلسذذذذالمي باعتبذذذذار أن أهدافذذذذه جذذذذزء مذذذذن أهذذذذداف التمويذذذذل الت   يعذذذذد
مبذذادئ التمويذذذل اإلسذذالمي فهذذي تتوقذذذف علذذى طبيعتذذه، إذا كذذذان  ا مبادئذذه ومذذدى توافقهذذذا مذذعأم ذذذ .ةاإلسذذالمي عام ذذ

عذذن مبذذادئ التمويذذل اإلسذذالمي  يتجذذزأفمبذذادئ التمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي إمنذذا هذذي جذذزء ال  .إسذذالميا أو تقليذذديا
 .يهفقط حيتاج إىل تكييف ليتناس  مع مستحق  

   خيصا فيما يليق فعالية برنامال التمويل األصغر اإلسالمي بتوفر شرون ميكن تلتتحق: 
 وصول أفقر الفقراء إىل ال نامال. 
   هه وملن يستحق  قيق للحالة املالية الفقراء، ح  يكون التمويل يف حمل  قييم الد  الت. 
 مشاركة ال نامال املباشرة يف بناء القدرات قبل توليد الدخل وتقد  املساعدة الفنية للمنتفعني. 
 جةاستثمار املوارد التمويلية يف أصول منت. 
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   ة الفقر والبطالذة، ة التمويل األصغر اإلسالمي لتشمل نواحي عدة منها، ارتفاع حد  ع يف صناعد دواعي التوس  تتعد
وجذذود فجذذوة كبذذرية بذذني العذذر  والطلذذ  علذذى التمويذذل يف اجملتمعذذات اإلسذذالمية، هذذذا إىل جانذذ  ا فذذا  مسذذتوى 

كمذذا أن يف منذذو املصذذرفية اإلسذذالمية ووجذذود طفذذرة . مسيذذةاحلصذذول علذذى اخلذذدمات املاليذذة مذذن مؤسسذذات التمويذذل الر  
ا را مهم ذوافع الدينية فهي األخرى تعد مذ   ع يف تلك الصناعة، وكل هذا دون أن ننسى الد  نفطية دافع لزيادة التوس  

 .ع مداهلنمو صناعة التمويل األصغر اإلسالمي وتوس  
   مذذا ترمذذي إليذذه، وكذذذلك احلذذال بالنسذذبة لصذذناعة يات قذذد تعيذذق حتقيذذق كمذذا أن لكذذل صذذناعة أهذذدافا فذذنن هنذذاك حتذذد

سذنأيت علذى ذكذر  ةقذات عذد  التمويل األصغر اإلسالمي، حيذع أدركنذا علذى سذبيل املثذال ال علذى سذبيل احلصذر معو  
ة املنذذتال التمذذويلي وضذذعف البنيذذة التحتيذذة، وكذذذا ارتفذذاع التكذذاليف وزيذذادة حجذذم بعضذذها، كاملشذذكالت الفقهيذذة وقل ذذ

 .يات وج  البحع عن حلول هلاوامل برزت على أر  التطبيق فكانت حتد  املخاطر، هي كلها ع
   بغية االنتفذاع منهذا لذذا ة لتفعيل ودعم صناعة التمويل األصغر اإلسالمي هناك حاجة ماس   وكما أسلفنا الذكر فنن

وي للبنيذذة تذذوفري دعذذم قذذينيذذة وذاك القطذذاع، كمذذا ينبغذذي أيضذذا سذذة الد  البذذد مذذن العمذذل علذذى بنذذاء جسذذور بذذني املؤس  
وباإلضذذافة . غردمات التمويليذذة املتناهيذذة الص ذذالتحتيذذة خصوصذذا مذذا يتعلذذق بنشذذراك املصذذارف اإلسذذالمية يف تقذذدم اخلذذ

 إىل ذلك يكتسي كل من تنويع املنتجات إدارة املخاطر، تذوفري التكافذل املتنذاهي الصذغر، تنميذة املذوارد البشذرية سذد  
ة نظيميذذة أمهيذذة بالغذذة لبنذذاء سذذك  شذذريعية والت  املاليذذة وكذذذا هتيئذذة األطذذر الت   وقالفجذذوة بذذني قطذذاع التمويذذل األصذذغر والس ذذ

 .شان وزيادة حجمهمسار لصناعة التمويل األصغر اإلسالمي مبا يتيح توسيع رقعة الن  رسم و 
 :الّتوصيات

بعذذني االعتبذار مذذن ة يف طبيعتهذا وميكذذن أخذذها اسذتنادا إىل النتذائال املتوص ذذل إليهذا فذذنن الت وصذيات النامجذذة عنهذا عام ذذ
 :ني وتتلخص فيما يليقبل املهتم  

 .ع  الوسائل اإلعالمية تبع   ةالتمويل األصغر اإلسالمي يف اجملتمعات اإلسالمي  تصميم برامال تثقيفية عن ** 
ل ة لتوسذذيع نشذذان التمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي ليشذذمضذذرورة االسذذتفادة مذذن االعذذ اف الذذدويل باخلذذدمات املاليذذة اإلسذذالمي  ** 

 .غري املسلمنياملسلمني و 
واد األعظذذم مذذن طذذاليب التمويذذل يف اجملتمعذذات مذذنح قطذذاع التمويذذل األصذذغر اإلسذذالمي صذذفة قانونيذذة علذذى اعتبذذار أن الس ذذ** 

 .اإلسالمية متيل إىل تفضيله على نظريه التقليدي
 .الال التحوير واحملاكاة تستجي  خلصوصية برامال التمويل األصغر اإلسالمي بعيدا عن ممارسات مبتكرة تب   ** 
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 .، االرتقاء بالتمويل األصغر اإلسالمي إىل نطاق أوسع، اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراءحممد خالد و منرة كر  -
 .نشرية متاحة على اإلن نت األصغر التمويل عمليات تهمين وثيقةهيئة الر قابة الش رعية لشركة شيكان للتأمني وإعادة التأمني احملدودة،  -

-Microfinance Institution In The OIC Member Countries, report of the statistical economic 
and social, research and training centre for Islamic countries (SESRIC), 6442. 

.- Jim Roth and others, the landscape of microinsurance In The World's 344 poorest  
counties, The Micro insurance Centre, 6447 

. Guidelines for Islamic Microfinance Business by Financial Institutions, State Bank of 
Pakistan, Islamic Banking Department, 6447 -

 - Atef El Shabrawy, Innovation in Microentrepreneurship & Islamic microfinance: the 
Model of Family Bank, 34th International Entrepreneurship Forum, Tamkeen, .Bahrain, 3-
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.- Waheed Akhter and others, Islamic Micro-Finance And Poverty Alleviation: A Case Of 

Pakistan, Proceedings 6nd CBRC, Lahore Pakistan, 6443 
  International Financial Services London,  ISLAMIC FINANCE 6434, report 6434.-  

 CIBAFI, Central Bank of Iran, Central Bank of Sudan-  
- Microfinance Institution In The OIC Member Countries, report of the statistical economic 
and social, research and training centre for Islamic countries (SESRIC), 6442. 
- The City UK estimates based on The Banker, Ernst & Young & Zawya.                       
- Rapport moral sur l’argent dans le monde (6441) Association d’économie financière, 
Standard & Poor’.  
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