
الشريعة   اح�ام  مع  افق  املتو االصغر  التمو�ل 

 االسالمية �� االردن
 

  ا�خالصة

  �� ز�ادة �سب الشمول املا�� �� العالم العر�ي   يمكن ان ي�ون لها دور كب��صناعة التمو�ل االصغر املتوافقة مع اح�ام الشريعة االسالمية  

 50االسالمي بما ال يقل عن و 
ً
  % من غ�� املشمول�ن ماليا

ً
اثبتت ا�خ��ات العملية  % ) حيث 49  نحو( �� االردن, تبلغ �سبة املستثني�ن ماليا

التقليدي أالتمو�ل االصغر االسالمي ال يقل  ن الطلب ع��  أ ب العالم العر�ي  و   �� االردن التمو�ل االصغر  ن  أ, كما  همية عن الطلب ع�� 

نجاح صناعة التمو�ل  و متطلبات    �حقق معاي��و   مرتفعو   االسالمية هو طلب حقيقيالطلب ع�� املنتجات املتوافقة مع اح�ام الشريعة  

  قدرة التمو�ل االسالمي  عدم  ول  و االنطباعات ح   تبديد ا�خاوف, باالضافة ا��  تحقيق االثر االجتما�� و   االستدامةو   االصغر باالنتشار

 أع�� تحقيق االستدامة  
ً
��      و عدم السداد  االئتمانية  ا�خاطران  دم فرض غرامات) حيث  لع   و تحقيق جودة ا�حفظة املطلو�ة ( نظرا

والعائد    خر يتعلق بالر�حيةآوع�� صعيد    �� نفسها ال�ي تواجها الصناعة التقليدية, الصناعة املتوافقة مع اح�ام الشريعة االسالمية  

 الصناعة التقليدية.  عناالسالمي ال تقل ر�حية التمو�ل االصغر  ايضا إ��اع�� ا�حفظة ف

املتوافقة مع   مصادر التمو�ل الالزمةتوفر  ��ح املوارد املالية و عدم    املتمثل بالرغم من التحديات ال�ي تواجھ هذه الصناعة الناشئة  و  

ة احتياجات الفقراء دورا مهما �� تلبي  وافق مع اح�ام الشريعة االسالميةالتمو�ل االصغر املت اح�ام الشريعة اال انھ من املمكن ان يلعب  

و ذووي الدخل ا�حدود و ا�حاب املشاريع الصغ��ة شرط مراعاة تصميم منتجات عصر�ة ترا�� التطور االقتصادي و التق�ي �ساهم  

 �� �غي�� االنطباعات املسبقة لدى جمهور العمالء ا�حتمل�ن.  

تمو�ل التقليدي و التمو�ل االسالمي  فبالرغم من انتشار التمو�ل االصغر  اما ع�� صعيد القدرة ع�� املنافسة �� االسواق ال�ي  توفر ال

االردن  1التقليدي خدم    ��  أخر    الذي  يز�د عن    10��  ما  تجاوزت2سنوات  بمبالغ  عميل  دينار  1.5مليون  (  مليار  خالل  ) فرع  202من 

خدوم�ن و الذين يبحثون  فئة كب��ة من العمالء غ�� ا�ب طاستقالتمو�ل االصغر االسالمي  اال ان  نتشر�ن �� جميع محافظات اململكةم

التمو�ل   % من التمو�الت املمنوحة �انت لعمالء لم �سبق لهم  80-70مع اح�ام الشريعة االسالمية, اظهرت التجر�ة ان    املتوافق عن 

ب�ن الشر�ات العاملة �� القطاع الذي   االق��اض من املؤسسسات التقليدية ( هذا الرقم مؤكد من خالل النظام املعتمد و املستخدم 

).     ول ع�� تمو�ل الذين سبق لهم ا�حصيوفر معلومات العمالء 

الشريعة   االصغر التمو�ل   اح�ام  مع  افق  املتو

 االسالمية 

الف��ة األ   ك�� ا�حديث  التمو�ل املتوافق مع اح�ام    خ��ة ��  عن 

تلبية احتياجات  و   الشريعة االسالمية   السوق مدى قدرتھ ع�� 

ا��  و   العمالءو  الكث��  انطباعات    ذهب  و  هذأاستنتاجات  ا  ن 

 

 تنمية.  -�� االردن شبكة التمو�ل األصغر�� تقر�ر  2020حسب احصائيات الر�ع الرا�ع من عام  1

 يمكن أ  النوع من التمو�ل ال
ً
للتمو�ل التقليدي    ن ي�ون منافسا

املتاحة التمو�ل  ادوات  الشري و   �ون  اح�ام  مع  ة عاملتوافقة 

�لفة  توفرت فأن     اذا�ا   أ�و   احتياجات العمالء  تل�ي ال  االسالمية  

 ,  جراء��ا معقدةاو  مرتفعة استخدامها 



االنطباعات   هذه  االحوالأ��  جاءت  التجارب   غلب  اك��  �ون 

 �اداة تمو�ل لتلبية   املرابحة اعتمدت ع��املالية االسالمية 

بحيث   العمالء  ا��ا  ولدت احتياجات  االنطباعات  داة  اآل   تلك 

االسالمية الشريعة  اح�ام  مع  املتوافقة  الوحيدة    التمو�لية 

املتوافقة مع لكن �� ا�حقيقة هنالك الكث�� من االدوات املالية  و 

ال�ي لها القدرة ع�� تلبية االحتياجات املتنوعة  و   يعةاح�ام الشر 

م��ا  و   للعمالء التقليدي � الكث��  التمو�ل  صناعة   ��   ستخدم 

الذي هو  و   س املال أتمو�ل ر ة مثال ذلك  مختلف  يات لكن بمسمو 

 نفسھ تمو�ل املضار�ة املتوافق مع اح�ام الشريعة االسالمية.  

املتعلق   و  االسالمي  التمو�ل  حول  االخر  السائد  االنطباع 

بال�لفة  و االجراءات  و الوقت  الالزم ل�حصول ع�� ا�خدمة,  

ايضا  ال�ي   استخدام�عزز  خالل  املالية  من  اداة    املؤسسات 

بالعادة  ة (املرابحتمو�لية واحدة  و ��   شراء و  تمو�ل  ال�ي �� 

 اعادة بيع السلع للعمالء ).

  100اليتجاوز    معمر صناعة التمو�ل االسالمي ل �� ا�حقيقة,  

املمارسات    عام اقدم  هذه  صناعة  كالرسمية  ��  ت�ونت  و 

املمارسات   معظم  الستخدام  كنتيجة  املرابحة  االنطباعات 

(حيث   كنموذج للتمو�ل املتوافق مع اح�ام الشريعة االسالمية

ا�ت    % من التمو�الت املمنوحة) 90  -80�صل �� �عض االحيان 

تحتاج      �ا لك�و   االخرى   دواتن هنالك الكث�� من اآل أ بالرغم من  

يجاد  با �جعلها اك�� قابلية للتطبيق التفك�� خارج الصندوق   ا��

ترا�� اح�ام الشريعة االسالمية و ترا��  حلول ابداعية مبتكرة  

التطور   التطور  و  املالية  االحتياجات  تنوع  و    االقتصادي 

 التكنولو��. 

 

 

 

املمارسات  من  السائد  ال   االنطباع  كنتيجة  ستخدام  جاء 

العمالالذي  املرابحة   عند  استن�ون  حول  ت ء  خاطئة  اجات 

االجراءات  ببطء  املتمثل  و  االسالمي  االصغر  التمو�ل  طبيعة 

ثم   من  و  االو��  املرحلة   �� االئتمانية  املوافقة  ع��  با�حصول 

تنفيذ االئتمان ( الشراء و اعادة البيع للعميل كشرط اساس ��  

 تمو�ل املرابحة) �� املرحلة الثانية. 

املتوافق   بالتمو�ل  االسالمية   االهتمام  الشريعة  اح�ام  مع 

االهتمام مع  املا��ب   يتما�ىى  فئات  ل   االشتمال  جميع  شمول 

االشتمال املا�� املتوافق  ن  أ  حيث   ا�جتمع باختالف احتياجا��ا

التقاء قطاع�ن من    االسالميةالشريعة  ام  �احمع   نقطة  يمثل 

,  التمو�ل االسالميو   التمو�ل االصغر  ،القطاعات سريعة النمو

 تقر�ر   اشار حيث  
23Refinitiv-ICD   التمو�ل اإلسالمي    الذي قدر إجما�� أصول 

  و توقع   2018تر�ليون دوالر أمر��ي �� عام    2.5بـ    حاليا  العاملي 

بلغت  كما  .  2024أمر��ي �� عام  �ليون دوالر  تر   3.5أن ينمو إ��  

التعاون   منظمة   �� األعضاء  الدول   �� ا�حسابات  ملكية 

  ٪  41  2018دولة �� عام    57مة) ��  اإلسالمي (ذات األغلبية املسل 

ا بكث�� من  أقل  �سبة  املرتفع (و��  الدخل    ،٪)92لبلدان ذات 

تمثيلھ  للتمو�ل اإلسالمي  الذي يمكن  قوي  ال دور  ال مما �ش�� إ��  

 .ز�ادة االشتمال املا�� و ز�ادة املشمول�ن ماليا�� 

3  -. ICDIslamic Finance Development Report 2019Refinitiv. (2019). -ICD

Refinitiv 



 4مليون مسلم  650  ما يز�د عن �� ظل وجود  و �� نفس الوقت و

مو�ل  ت   �عيشون ع�� أقل من دوالر�ن �� اليوم فإن إيجاد نماذج

و    الدخل ا�حدودذووي  و   �س��دف املشاريع الصغ��ة  اسالمية

من    كث�� ال مام  اهت من    بالرغمف   اصبح �� غاية االهمية  الفقراء

الدولية    املؤسساتو   تنظيميةالا�جهات   و  ا�حلية  التمو�لية 

املا��  باالشتمال  املالية    املعنية  بالصناعة  االهتمام  ان  اال 

ن عدد املؤسسات  أ   املتوافقة مع اح�ام الشريعة غ�� �ا��, كما

االسالمية الزال   الشريعة  اح�ام  مع  املتوافق  االصغر  التمو�ل 

العالم محدودا    �� التقليدي  التمو�ل  مؤسسات  مع     باملقارنة 

التمو�ل  حجم سوق  حيث اكدت االحصاءات و الدراسات ان  

إجما��  1  يتجاوز لم    ا�حا��  اإلسالمي   األصغر من  فقط   ٪

  .التمو�ل اإلسالمي ع�� مستوى العالم

عام   وقبل  االردن   ��2014    �� عملية  تجارب  هناك  يكن  لم 

ات  سحيث �ان عدد املؤساالسالمية  صناعة التمو�ل االصغر  

ثما�ي مؤسسات �عمل جميعها تحت رقابة  العاملة �� القطاع  

والتجارة الصناعة  وزارة  ما  و   و�شراف  املؤسسات  هذه  تخدم 

يز�د عن    450يز�د عن   ما  من خالل    200ألف عميل وعميلة 

امل  انحاء  �افة   �� التمو�ل  فرع  خدمات  تقدم  جميعها  ملكة 

ان  التقليدي اال  العام    ھاالصغر  اول مؤسسة  تأسست  �� ذلك 

االسالمية   الشريعة  اح�ام  مع  متوافقة  اصغر  لتقدم  تمو�ل 

خدمات التمو�ل املتوافق مع اح�ام الشريعة االسالمية لذووي  

ا�حدود  الصغ��ةو   الدخل  الصغر.  و   املشاريع  �حقها  متناهية 

ت  ذلك  بالتمو�ل  �عد  متخصصت�ن  مؤسست�ن  من  اك��  أسيس 

 االصغر االسالمي.  

 

املتوافق  لالشتمال  العامة  االتجاهات 4   84رقم    ,االسالمية    الشريعة  مع  املا�� 

  CGAP, 2013مذكرة مناقشة مركزة 

 

املاضية,   السنوات  الدراساتخالل  العديد من  تقدير    تناولت 

االسالمي  طبيعة و   حجم االصغر  التمو�ل  ع��  حجم  و   الطلب 

  ن الطلب ع�� التمو�ل االصغرأ   و ال�ي اكدت  السوق املس��دف

 يمكن تقسيمھ ا�� ثالث اقسام كما ي��:   �ش�ل عام  

• ) ا�حتمل�ن  العمالء  :جزء من  لم  40-30القسم االول   (%

 
ً
سابقا التقليدي  التمو�ل  انواع  من  نوع  اي  ع��    يحصلو 

(  و  االسالمية  الشريعة  اح�ام  مع  التوافق  لعدم  ذلك 

 يبحثون عن التمو�ل املتوافق مع الشريعة فقط) 

العمالء • من  جزء  الثا�ي:  (    القسم  %) 45-35ا�حتمل�ن 

يرغبون با�حصول ع�� التمو�ل االسالمي �شرط السرعة  

اح�ام  و   باالجراءات مع  التوافق  ان  حيث   , االقل  ال�لفة 

العنصر الرئي�ىي �� قرار  الشريعة االسالمية ال �عت�� هو  

) باالجراءات  الشراء  او السرعة  هما  لعنصر�ن  السعر 

يعة اذا �ان اقل  متوافق مع الشر الرئيس�ن بقرار الشراء.(

 �لفة االجراءات سريعة) 

ا�حتمل�ن( • العمالء  من  جزء  الثالث:  ال  30-20القسم   (%

تفضيالت  تمو�ل  و   يوجد  اسواء  فقط  �لفة  االقل  لكن 

تمو�ل   او  احتقليدي  مع  االسالمية  ا� متوافق  الشريعة  م 

 اجراءات سريعة). و  اقل �لفة(

الدراسات   اكدت  حيث   هذه  ع��  أن  نتائج  التمو�ل  الطلب 

االسالمي تقدير  االصغر  عن    باقل  يقل  حجم  30ال  من   %

تختلف هذه النسب  لتمو�ل االصغر الك�� ( ل السوق املس��دف  

https://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Trends-in-

Sharia-Compliant-Financial-Inclusion-Mar-2013-Arabic.pdf 



الرئيسية املدن  ب�ن  ا�جغرافية  املناطق    الر�فو   باختالف 

 .القرى)و   املناطق الزراعيةو 

   تاشار كما  
ً
والدولية  العدي   ايضا ا�حلية  الدراسات  من  د 

التمو�ل االصغر املتوافق مع  تواجھ  الصعو�ات ال�ي  و   تحدياتلل

االسالمية   الشريعة  ع��  من تحد  ال�ي  و   اح�ام  تلبية    قدرتھ 

ال     تاشار و    املتوقع  الطلب ع��    دراسات�عض  الطلب  ان 

حقيقي  غ��  طلب  هو  االسالمي  االصغر  طلب    التمو�ل  او 

االصغر    اف��ا�ىي التمو�ل  ع��  با�حصول  املتعاملون  (يرغب 

هو  و   مياالسال  االسالمية  االح�ام  مع  التوافق  �عت��  ال  لكن 

الشراء). قرار  اتخاذ   �� املفص��  استفاضت    العنصر  كما 

غ��    التمو�ل االصغر االسالمي  تجعل السباب ال�ي  باالدراسات  

املس��دف قادر   السوق  لدى  االحتياجات  تلبية    متعددة   ع�� 

 :  م��ا ما ي��و 

هو   • االسالمي  االصغر  السلعالتمو�ل  لشراء    تمو�ل 

نقدي    �التا��و   ا�خدماتو  غ��  تمو�ل  ال  هو  انھ  بمع�ى 

النقد تمو�ل  يتم  مان و   يجوز  بيع و   شراءفقط    ا    اعادة 

يمع�ى  للعميل   ا�خدماتو   السلع التمو�ل  ن  إ  خرآ, 

 االحتياجات النقدية للعمالء  ال يل�ي االصغر االسالمي  

ا��    رة�االشاو   غ�� مرن تمو�ل    التمو�ل االصغر االسالمي •

املرابحةهو  فقط    انھ السلعو   تمو�ل  شراء  هو    الذي 

اعادة بيعها للعمالء باضافة هامش  و  ا�خدمات بالو�الةو 

 ر�ح ( مرابحة). 

�شغيلية   • بت�اليف  مرتبط  االسالمي  االصغر  التمو�ل 

عاليةو   عالية املرابحة  و   مخاطر  اسعار  فان  �التا�� 

التمو�ل  (الفائدة  من  اع��  العمالء  سيدفعها  ال�ي   (

الذي  األ التقليدي   االقبال    العمالء  جع�� لن  مر  ع�� 

 عند اتخاذ القرار املتعلق بالشراء عليھ 

بالب��وقراطية  ر�ط • االسالمي  االصغر    التمو�ل 

بالشراءو  ترتبط  �و��ا   ) باالجراءات  اعادة  و   التعقيدات 

للت و   البيع)  العمالء  طلب  معا�جة  االصغر  �التا��  مو�ل 

 .االسالمي يحتاج ا�� وقت اطول من التمو�ل التقليدي 

�� ظل    ر االسالمي تمو�ل ذو مخاطر عاليةالتمو�ل االصغ •

غ��    توافق عدم   العمالء  ع��  تأخ��  غرامات  فرض 

الشريعةاملل��م�ن   اح�ام  االصغر و   مع  التمو�ل    �ون 

خ��  أغرامات ت تمد �ش�ل رئي�ىي ع�� فرض  �ع التقليدي  

ت  عدم  لضمان  العمالء  ��  أع��  السداد,  ن  أ ح�ن  خ�� 

التمو�ل االصغر املتوافق مع اح�ام الشريعة االسالمية  

غرامات   فرض  الت أت يمنع  عند  عموالت  او  عن  أخ��  خر 

مؤسسات  و   دالسدا مخاطر  س��يد  النتيجة   �� هذا 

 �رفع مخاطر عدم السداد.  و  التمو�ل االصغر االسالمية

الطلب إ • طلب    ن  هو  االسالمي  االصغر  التمو�ل  ع�� 

, حيث عند سؤال العمالء  ليس طلب حقيقي و   اف��ا�ىي

االختيار  و   املس��دف�ن حول رغبتھ ل�حصول ع�� تمو�ل  

اح�ام   مع  املتوافق  التمو�ل  او  تقليدي  التمو�ل  ب�ن  

التمو�ل   هو  باالغلب  اجابتھ  فان  االسالمية  الشريعة 

 الشريعة.املتوافق مع اح�ام 

اقع التجر�ة    و

 
التمو�ل االصغر املتوافق مع  صناعة  ��  العملية    �يتجر�   بحكم

االسالمية   الشريعة  (و  اح�ام  متطلبات  اال�اديمية  اتممت 

شهادة املاجست�� �� التمو�ل االصغر بموضوع تطو�ر منتجات  

اح�ام   مع  املتوافقة  االصغر  التمو�ل  ملؤسسات  تمو�لية 

تمو�ل  ممكن للانھ  �� الواقع  ال�ي اكدت  و    )الشريعة االسالمية

االسالمية    االصغر الشريعة  اح�ام  مع  يل�ي  ان  املتوافق 

�حتمل  % من السوق ا40  -30االحتياجات املتوقعة ملا  يقارب  

فهم محددات  و لكن علينا ان نبداءب  للتمو�ل االصغر �� االردن

التمو�ل  ع��  ال�ي  و   الطلب  الطلب  التحديات  ,  يا�حقيق�عيق 



تب  م� الذي  معظمن  بان  التجر�ة  ت   ن  ا�حددات  ركزت  هذه 

املبنية املس��دفة    باالنطباعات  الفئات  لدى  ال�ي  مسبقا  و 

ال  �أنھ  و   ن التمو�ل االسالمي م�لف اك�� من التقليدي أ ب مفادها  

االحتياجات ع��  ان  و   ا�ختلفة,   يوفر  ا�حصول  اجراءات 

ن التمو�ل  أ باع السائد ب التمو�ل بطيئة جدا باالضافة ا�� االنط 

هو نفس  و   املتوافق مع الشريعة االسالمية هو �غي�� مسميات 

النتيجة باملقارنة مع التمو�ل التقليدي( �ون االجراءات املتبعة  

بالتمو�ل   تلك  تتشابھ مع  املتوافقة مع االح�ام   املؤسسات   ��

 التقليدي). 

دراسة   ال تناولت  ملساعدة  االستشار�ة  ا�جموعة  فقراء �شر��ا 

�� االردن    فهم تفاصيل الطلب  ع�� التمو�ل االسالمي  ��دف ا��

بيان   ا�حقو  البحث  يقي  الطلب  ع��    مافيو  الطلب  �ان  إذا 

الطلب ع��   نفسھ  مع الشريعة اإلسالمية هو  التمو�ل املتوافق

التقليدية  حيث  القروض  نتائج  ,  الطلب    5الدراسةاظهرت  أن 

مع الشريعة اإلسالمية أع�� من الطلب   ة ض املتوافقو ع�� القر 

يتم �سو�ق هذه املنتجات �ش�ل    ع�� القروض التقليدية عندما

التقليدي�نفس  و   مستقل  التمو�ل  ��ا  �عرض  ال�ي  و    االسعار 

�� املائة من ا�جموعة ال�ي عرض    18أنھ تقدم    بينت الدراسة

فقط   التقليدي  املنتج  ع��عل��ا  ل�حصول  ��    ، القرض   بطلب 

تقدم   املنتج    22ح�ن  عل��ا  عرض  ال�ي  ا�جموعة  من  املئة   ��

,  املتوافق مع الشريعة اإلسالمية بطلب  ل�حصول ع�� القرض 

بمع�ى   تمو�ل آاي  ع��  ل�حصول  بالتقدم  املهتم�ن  �سبة    خر 

��    20أع�� بنسبة    متوافق مع اح�ام الشريعة االسالمية �ان  

لكن عندما يتم  و   املهتم�ن بالتقدم للقرض التقليدي.  املائة من

املعروضة   املنتجات  �سع��  يتم  (عندما  معا  املنتج�ن  �سو�ق 

السعر)  ب�ن  و   بنفس  االختيار  العمالء  منح  من  �تم  االثن�ن 

يكن الطلب ع�� القرض    ) ، لماالسالمي و   التقليدي املنتجات (

ا�حالة    �� �ان  كما   جًدا  مرتفًعا  الشريعة  اح�ام  مع  املتوافق 

% من ب�ن الذين اهتمو  90  نألكن من املث�� لالهتمام  و   االو��  

انت�ى ��م بتقديم طلبات ل�حصول ع�� القرض �� هذه ا�حالة  

ا�حقيقي بطلب ل�حصول ع�� تمو�ل متوافق مع    األمر بالتقدم

 . سالميةالشريعة اإل 

 الدروس املستفادة و  النتائج

التجر�ة  التوقعاتالعملية    اثبت  عكس  ما  االنطباعات  و   ع�� 

   ي��:

مرنة  ام�انية   • منتجات  اح�ام تطو�ر  مع  متوافقة 

 الشريعة االسالمية تل�ي احتياجات العمالء بطر�قة  

املتعارف    .مرنةو   سهلة من  انھ  املرابحة  حيث  ان  عليھ 

  عند ا�حديث عن التمو�ل االسالميفقط �� ما يقصد بھ  

لكن با�حقيقة ان صيغ التمو�ل املتوافقة مع الشريعة  و 

تل�ي �افة االحتياجات للعمالء  و   متنوعةو   االسالمية كث��ة

 ا�حتمل�ن. 

 

السعر   صيغ  التمو�ل االصغر االسالمي  

الذي  

يتحملھ  

 العميل  

  العائد

  االس�ي 

بالنسبة  

 للمؤسسة 

السعر  

باملقارنة  

مع 

الصناعة  

  التقليدية

بالنسبة  

 للعميل  

ا�خاطر  

باملقارنة  

مع 

الصناعة  

 التقليدية  

 االفراد

 

(االحتياجا 

ت 

االس��ال�ي 

 ة) 

املشاريع 

  الصغ��ة 

متناهيةاو 

 لصغر  

 

الشريعة   5 أح�ام  مع  املتوافقة  القروض  ع��  الطلب  من االسالميةفهم  نتائج   :

 ردن, ا�جموعة االستشار�ة �خدمة الفقراء, تجر�ة عشوائية �� اال 

2016 , 

https://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Understanding-Demand-for-Sharia-

Compliant-Loans-March-2016-Arabic.pdf   

https://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Understanding-Demand-for-Sharia-Compliant-Loans-March-2016-Arabic.pdf
https://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Understanding-Demand-for-Sharia-Compliant-Loans-March-2016-Arabic.pdf


سعر   % 15-9 % 15-9 املرابحة  

 مقارب 

للصناعة  

 التقليدية 

مخاطر  

 مشا��ة  

تمو�ل  

  سلع

 خدمات و 

تمو�ل  

  سلع

 خدمات و 

ا�جعالة (التمو�ل بالسعر النقدي باالعتماد  

 ع�� �سبة ا�خصم من املورد)  

من   % 9-15 0% اقل 

الصناعة  

 التقليدية 

مخاطر  

 مشا��ة 

تمو�ل  

  سلع

 خدمات و 

تمو�ل  

  سلع

 خدمات و 

ب�ن �سع��   بالدمج  بيع التقسيط ( التمو�ل 

  املورد املنتج باالعتماد ع�� �سبة خصم من  

 معدل املرابحة العادي) و 

من   % 8-20 % 3-8 اقل 

الصناعة  

  التقليدية  

���اوح  و 

السعر ب�ن  

8 %-20 % 

مخاطر  

 مشا��ة 

تمو�ل  

  السلع

 ا�خدمات  و 

تمو�ل  

املال   راس 

  العامل 

 االصول   و 

غ��  (التعاقد    االستصناع سلع  لتصنيع 

االثاث مثل    املعدات و   الدي�وراتو   جاهزة 

 مستلزمات االنتاجية ) غ��ها من و 

سعر   % 9-15 % 9-15

مقارب  

للصناعة  

 التقليدية 

اك��  

 مخاطرة  

االصول  

 املعمرة  

االصول  

 املعمرة 

املنتجات  ل  بالنسبة  اما • املرابحة) تسع��    (معدل 

مع   التقليدية اسعار  باملقارنة  الصناعة   ��  الفوائد 

ھ من املمكن �سع�� املنتجات  اظهرت التجر�ة ان  فقد

مع اح�ام الشريعة االسالمية باسعار اقل  املتوافقة  

التقليدي  التمو�ل  الوقت  و  من  نفس  تحقيق  �� 

حيث   يقارب الصناعة التقليدية  معدل عائد حقيقي 

عالية    ان مرونة  توفر  الشرعية  التسع��  الصيغ   ��  

العميل  %0  من  أتبد يدفعھ  الذي  السعر  مقابل  ( 

ع� ا�خدمة) واالعتماد  ا�حصول    العائد ع��  فقط  � 

الشراء    الناتج  من  عن  بخصومات  او  بكميات 

  الناتج من   او العائد ا�ختلط   املوردين �ش�ل مباشر 

العميل يدفعها  �سيطة  ا�خصم  و   مرابحة  �سبة 

    .من املورد او خصم الكميات النقدي 

من • ت أ   بالرغم  حال   �� نقدية  غرامات  فرض  خر  أن 

بالسداد   لالل��ام العميل  العمالء  لدفع  وسيلة   ��

السداد ت و   بموعد  السداد  أعدم  فرض  أ  الإخ��  ن 

الشريعىة   اح�ام  مع  املتوافق  التمو�ل   �� غرامات 

السهل  باالمر  شرعية  (  ليس  حلول  تتوفر  حيث 

ت ل   �� ا�حقيقية  بال�لف  العميل) أفرض غرامات    خر 

التقليدي, االصغر  التمو�ل   �� التجر�ة  ن  أال  إ  كما 

االل��ام  مخاطر ن  إاظهرت   السداد  و   عدم  عدم 

ل�خطر)( املعرضة  فقط    ا�حفظة  ��  ليست   ��

التقليدي  االصغر  للتمو�ل  مشا��ة  بل    مستو�ات 

التمو�ل  تماما �� �عض املنتجات افضل ��  عكس  بال 

الشريعة   اح�ام  مع  التمو�ل  ار باملق املتوافق  مع  نة 

   .التقليدي

ا�حفظة   جودة  بان  العملية  التجر�ة  اثبتت  فلقد 

التلقيدية   الصناعة   �� ا�حفظة  جودة  عن  التقل 

العمالء   ع��  تاخ��  غرامات  فرض  عدم  من  بالرغم 

غ�� املتلزم�ن بالسداد, حيث يميل ا�جزء االغلب من  



  و  قبل املوعد او ع�� موعد السداد  داد العمالء بالس

بالصناعة   تلك  عن  ل�خطر  ا�حفظة  �سبة  تز�د  ال 

التلقيدية ( �سبة ا�حفظة للمعرضة ل�خطر اك�� من  

 % ) 3-1يوم  30

االصغر االسالمي    ن التمو�لأن التجر�ة اثبتت  إكما   •

ا احد  هو  امل بالشك  الشمول  لز�ادة  ��  �حلول  ا�� 

حيث يل�ي التمو�ل االصغر   االسالمي, و  العالم العر�ي 

عن   يز�د  ملا  املالية  االحتياجات  %   40-30االسالمي 

با�خد العمالء غ�� املشمول�ن  املالية. حيث  مامن  ت 

ان   التجر�ة  التمو�ل  70-60اظهرت  عمالء  من   %

ن �انو قد اق��ضو من  � و   االصغر االسالمي لم �سبق 

التقليدية التمو�لية  توافق  و   املؤسسات  لعدم  ذلك 

الطلب ع��    العروض مع اح�ام الشريعة االسالمية.

ليس طلب  و   التمو�ل االصغر االسالمي طلب حقيقي

  .اف��ا�ىي

االسالمية   • الشريعة  احام  مع  املتوافق  التمو�ل  ان 

سابقا بھ  يوصف  �ان  ما  و    �عكس  بالبطء 

قدرة  التجر�ة  , اظهرت  الب��وقراطية القرار االئتما�ي 

اجراء� ت�ون  ان  املنتجات  سريعةهذه  احيانا  و   �ا 

دون   التقليدي  التمو�ل  من  اقل  وقت  ا��  تحتاج 

الشرعية   القواعد  بتطبيق  باستخدام  املساس 

باالعتماد ع�� املوردين والشر�اء   عمل تجاري نموذج  

 او باستخدام التطبيقات التكنولوجية ا�ختلفة.

البضائع  • �شراء  املتعلقة  للتخوفات  بالنسبة    اما 

بيعها  و  ع��  القدرة  ا�خاطر  للعمالءعدم  فهذه   ,

فعل  ادار��ا  و   يا موجودة  يمكن  الطلب  بلكن  دراسة 

اختيار املواسم  و   قبل شراءهاع�� املنتجات  املتوقع  

لبيعها ادار��ا  املناسبة  يتم  كما  ترتيب  ,  خالل  من 

املوردين   مع  غ��  اتفاقيات  البضائع  ارجاع  باعادة 

ف��ة زمنية محددة   بدون  (  املباعة ضمن  او  �عمولة 

عتمد ع�� القوة الشرائية للمؤسسة.   هذا � و   ) عمولة

م  يت ان  � �� معظم ا�حاالت  و  حيث �� التجر�ة العملية

حسب االتفاق املسبق  ارجاع البضائع بنفس السعر  

 .مع املورد

 التحديات

 

اهم    ان   ت   ات التحدي من  االصغر  ال�ي  التمو�ل  صناعة  واجھ 

هو   اح�ام  عدم  االسالمي  مع  املتوافق  التمو�ل  مصادر  توفر 

حيث اثبتت التجر�ة بان عدم توفر مصادر  ,  الشريعة االسالمية

لتبلية   التمو�لية  التمو�ل  هو    التمو�ل  ملؤسساتاالحتياجات 

وراء   الرئيس  االصغر  عدم  املعيق  التمو�ل  مؤسسات  قدرة 

االمر الذي    االنتشارو   النمو و     من تلبية الطلب امل��ايد االسالمية  

  . ايقاف املنح �� كث�� من االوقاتا�حاالت  من  استد�� �� كث��  

من   الدوليةد  ي عدال تواجدبالرغم  املؤسسات  الداعمة    من 

االصغر   التمو�ل  التمو�ل  عادة    ال�ى  لصناعة  قطاع  تمول 

تمو�لية �س��دف  لم تطور صيغ  املؤسسات    هذهاالصغر اال انھ  

 .منتجات متوافقة مع اح�ام الشريعة�شمل و 

ا�خدمات املتوافقة  و  تطو�ر املنتجاتالتحدي االخر و املتعلق ب 

��ا    مري مر �� نفس املراحل ال�ي  يو الذي  مع االح�ام االسالمية  

منتج ي عمل اي  تطو�ر  من  لكن  و   ة  ان  مختلفة,  �سع��  بطر�قة 

تل�ي   منتجات   �� التفك��  هو  املنتج  تطو�ر  نجاح  عناصر  اهم 

بطر�قة   االحتياجات التقليدية  املنتجات  �عديل  يتم  ان    ال 

االسالميةتجعلها   الشريعة   اح�ام  مع  اد ,  تتوافق  وات  ان 

متنوعة االسالمي  الشر و   التمو�ل  ال�ي  القواعد  االساسية  عية 

هذه   �سيطة ومرنةاالدتحكم  تتوافق  فتتطو�ر    , وات  منتجات 

خارج   التفك��  ا��  تحتاج  االسالمية  الشريعة  اح�ام  مع 

تكييف الصيغة الشرعية بطر�قة ترا�� ا�حظورات  و   الصندوق 

 �� نفس الوقت تل�ي احتاجات العمالء.  و  الشرعية

احدع��  مثال  كو  لتلبية    ىذلك  تطو�رها  تم  ال�ي  املنتجات 

ال املس��دفةاالحتياجات  للفئات  املنتج  تعليمية  اس��دف  , 



او   املهنية  الدراسة  اقساط  لدفع  ذو���م  و/او  الطالب  تمو�ل 

التطبيقي  و الب�الور�  االردن س   �� التطبيقية  ا�جامعات   ��    ��

العمل   �� سوق  املطلو�ة  من    ال�يالتخصصات  �عا�ي  ما  عادة 

التوظيف  الطلب (و   ) املتخصص�نو   فجوة ب�ن العرض (املهني�ن 

الدراسة  � التمو�ل  قيمة    الشر�ات).��   رسوم  ت�اليف  غطي 

ع��    ها يتم تقسيطبحيث   الفصلية او جميع الفصول الدراسية

مدة   تتجاوز  زمنية  /مدد  املن�ي  الدراسة  الفصل  الدبلوم   )3  

 سنوات)    5س سنوات, الب�الوري

االقساط تصاعدية تبداء  بحيث ت�ون قيمة  تم تصميم املنتج  

االو��   السنة  منخفضة��  الثانية  ترتفعو   باقساط  السنة   ��  

جاء ذلك ليتما�ىى مع نتائج دراسة السوق  ,  السنوات الالحقةو 

ال�ي    التخصصاتاو�حت ان هذه  ال�ي    الطلب    يفوق املهنية 

يز�د من فرص التوظيف عن  العرض املوجود بالسوق    عنعل��ا  

( حيث  ارا من السنة  الدراسية الثانية  اعتب و   %  من الطالب80

املهنية  ن  أ التخصصات   �� وخاصة  ا�جامعات  �عقد  معظم 

عدد  قاتفا اك��  توظيف  لضمان  الشر�ات  مع  توظيف  يات 

خر�ج��ا   ممكن  ا��      من  تصل  ان  ممكن  من  90وال�ي   %

 ا�خر�ج�ن)  

تصميم  �� التمو�لية  اآل اختيار  هو    املنتج املهم  املناسبة  داة 

 و   �� عرض املنتج  )م الشريعة االسالميةا�املتوافقة مع اح(
ً
  الحقا

  باالعتماد ع�� خصم الكميات�� �سع�� املنتج, تم تطو�ر املنتج 

ا�خدمةو  مقدم  قبل  من  املمنوح  الشراء  االمر  (  خصم  املورد) 

  , ذو�ھ/   الطالب  الذي مكن من �سع�� املنتج دون اي �لفة ع��

( حسب ما تم    تقسيطهاو   الدراسة ا�جامعيةخر تمو�ل  آبمع�ى  

  ية عموالت او رسومأ بدون  بالسعر النقدي  االشارة لھ سابقا)  

 مذهلة كما ي��:   �انت التجر�ةه هذ ل نتائج  ال  .او مرابحة

ال�ليات • هذه  ع��  االقبال  ا�جامعات  و   ز�ادة 

عن   الطالب  ��جييل  �سب  زادت  حيث  التطبيقية 

ال�ي  و   باملقارنة عن االعوام السابقة  %  200  -150%

اح�ام   مع  متوافق  اوال  املنتج  ان  �سبب  �انت 

��  و  ميسرةو ثانيا ان االقساط  ,الشريعة االسالمية  

عدم وجود اي  لعل اهم االسباب هو  و   متناول ا�جميع

 �لف اضافية او مرابحة ع�� التقسيط. 

ال��ام   • الشهر�ةل�سبة  االقساط  �سديد   ��   لعمالء 

ل�خطر  و  املعرضة  ا�حفظة  عن  �سب  تز�د  ال  �انت 

( باملعدل من  املنتجات االخرى.  و   املنتجات التقليدية

   يوم)  30  >% للمحفظة املعرضة ل�خطر 1-3

الفع��  • العائد  التمو�ل  و   معدل  ملؤسسات  الر�حية 

االخرى  املنتجات  من  اع��  املنتجات  و   االصغر 

 ء.ع�� العمالز�ادة االعباء التقليدية دون 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 ز�اد الرفا�� 

 

خب�ـــــــــــ� و مستشـــــــــــار ادراي متخصـــــــــــص �ـــــــــــ� صـــــــــــناعة التمو�ـــــــــــل االصـــــــــــغر التقليـــــــــــدي و 

 و التدر�يـــــــــــة الدراســـــــــــات و ا�خـــــــــــدمات االستشـــــــــــار�ةاالســـــــــــالمي, نفـــــــــــذت العديـــــــــــد مـــــــــــن 

و تـــــــــــوف�� البيئـــــــــــة التشـــــــــــريعية بنـــــــــــاء قـــــــــــدرات املؤسســـــــــــات العاملـــــــــــة بالقطـــــــــــاع ��ـــــــــــدف 

 مة القطاع. املناسة ال�ي تضمن ديمو 

), FINCA Jordanشــــــــركة فني�ــــــــا االردن للتمو�ــــــــل االصــــــــغر( عضــــــــو مجلــــــــس إدارة  

�ـــــــ� أول ( اإلســـــــالمياألصـــــــغر شـــــــركة إثمـــــــار للتمو�ـــــــل مـــــــدير تنفيـــــــذي ســـــــابق ل�ـــــــل مـــــــن 

�ـــــــــــ� اململكـــــــــــة مبـــــــــــادئ الشـــــــــــريعة اإلســـــــــــالمية وفـــــــــــق أح�ـــــــــــام و شـــــــــــركة تمو�ـــــــــــل إســـــــــــالمي 

ــة الهاشـــــــمية  ــة بال�امـــــــلاألردنيــــ ــ�نمل مملوكــــ ــة امللـــــــك ا�حســــ بـــــــن طــــــالل) و كـــــــذلك  ؤسســــ

.   16للشركة األردنية لتمو�ل املشاريع " تمو�لكم" ملدة  دير التنفيذيامل
ً
 عاما

امل��اكمــــــــة �ــــــــ� مجــــــــال ادارة املنظمــــــــات مستشــــــــار ومــــــــدرب معتمــــــــد اشــــــــارك خ��ا�ــــــــي كع�ــــــــ� مــــــــدار الســــــــنوات الســــــــابقة عملــــــــت 

غ�ـــــــــــــ� ا�ح�وميـــــــــــــة، ادارة الشـــــــــــــمول املـــــــــــــا��، و ا�خـــــــــــــدمات املاليـــــــــــــة الرقميـــــــــــــة والتطـــــــــــــو�ر املؤس�ـــــــــــــىي لنقـــــــــــــل املعرفـــــــــــــة و ا�خ�ـــــــــــــ�ة 

امل��اكمـــــــــة�� مجـــــــــال التنميـــــــــة االقتصـــــــــادية  املســـــــــتدامة و التخفيـــــــــف مـــــــــن حـــــــــدة الفقـــــــــر والبطالـــــــــة وتمكـــــــــ�ن املـــــــــرأة وتوظيـــــــــف 

االضــــــــافة ا�ــــــــ� ب(SDGs)ومســــــــاعدة وتمكــــــــ�ن املؤسســــــــات مــــــــن تحقيــــــــق أهــــــــداف التنميــــــــة املســــــــتدامةالشــــــــباب والتعلــــــــيم امل�ــــــــي 

عم�ــــــــــــ� كعضــــــــــــو �ــــــــــــ� مجــــــــــــالس ادار�ــــــــــــة ملؤسســــــــــــات محليــــــــــــة و دوليــــــــــــة  �ع�ــــــــــــي بالعمــــــــــــل االجتمــــــــــــا�� و التنميــــــــــــة االقتصــــــــــــادية و 

  .املشاريع الر�ادية

صـــــــــــــــغ��ة واملتوســـــــــــــــطة (الصـــــــــــــــناعة اداري متم�ـــــــــــــــ� �ـــــــــــــــ� املناصـــــــــــــــب التنفيذيـــــــــــــــة �ـــــــــــــــ� صـــــــــــــــناعة التمو�ـــــــــــــــل األصغروال مستشـــــــــــــــار 

نجاحــــــــات متعــــــــددة  �ــــــــ� القيــــــــادة والتم�ــــــــ� التشــــــــغي�� والتطو�راملؤس�ــــــــىي مــــــــع الفهــــــــم العميــــــــق  تاإلســــــــالمية والتقليديــــــــة). أثبتــــــــ

لعناصــــــــر أعمــــــــال املشــــــــروعات الصــــــــغ��ة واملتوســــــــطة وع�ــــــــ� مقــــــــدرة وا�ــــــــحة �ــــــــ� قيــــــــادة فــــــــرق العمــــــــل و�لهــــــــام أعضــــــــاء فر�ــــــــق 

  .اإلدارة للتم��واالبداع

جامعة هارفرد   حاصــــل ع�� شــــهادات من  حاصــــل ع�� شــــهادة الب�الور�وس �� ا�حاســــبة واملاجســــت�� �� التمو�ل األصــــغر، وهو  

املنظور االســــ��اتي�� إلدارة املؤســــســــات  "العديد من ال��امج التدر�بية " القيادة االســــ��اتيجية �� التمو�ل األصــــغر" ،   ��لألعمال  

 مدّرب معتمد لدى   غ�� الر�حية �� التمو�ل األصـــــــــغر"
ً
ــا ، "قياس األداء لإلدارة الفّعالة �� املؤســـــــــســـــــــات غ�� الر�حية". وهو أيضـــــــ

  "SPTFلدى "شــــبكة التمو�ل األصــــغر للبلدان العر�ية " ســــنابل " ونائب رئيس مجبس إدارة ســــابق، وكذلك عضــــو مجلس إدارة  

 عضو   وممثل ملنطقة الشرق األوسط ، وكذلك فإن الرفا�� �عُد 
ً
 �� "Youth Financial Services, YFS"  ��    ا

ً
 Partners"، وعضوا

for New Beginning, PNB"  املنتدى االقتصادي العاملي �نجتماعياال  نر�اديومن ال �� "World Economic Forum, WEF" 
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