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 ملخص 

على الحاجة مرار  يؤكدالذي المتجسد في البنك اإلسالمي للتنمية من الفقر و تجاه الحد  المنهج اإلسالميتلقى الورقة البحثية الضوء على 

ة وبرنامج للتمويل صرفيبرنامج خيري يستند على الزكاة واألوقاف للمحتاجين والمعوقين ومفتقدي األهلية الميتمثل في  مزدوجلوجود منهج 

 منخفض ي الدخل المستبعدين من األنظمة المالية التقليدية والتي تعدة للفقراء و الصغر بهدف توليد الثروة ويوفر خدمات ماليالمتناهي 

 العة في عجزهم عن المشاركة في عملية التنمية. من أكبر العوامل الض

 ، الفقر.األصغراإلسالمي الكلمات المفتاحية: بنك إسالمي للتنمية، التمويل  

 

Abstract : 
The paper sheds light on the Islamic approach to poverty reduction, embodied in the Islamic Development 

Bank, which repeatedly emphasizes the need for a dual approach, which is a charitable program based on 

zakat and endowments waqf for the needy, disabled, disabled, banking-disabled and microfinance program. 

With the aim of generating wealth and providing financial services to the poor and low-income excluded 

from traditional financial systems, which are among the biggest factors involved in their inability to 

participate in the development process 

The research paper highlights the Islamic approach to poverty reduction embodied in the Islamic 

Development Bank (IDB), which emphasizes the need for a dual approach: A charitable program based on 

Zakat and Endowments for the needy, the disabled, the lack of banking capacity and a microfinance 

program to generate wealth and provide services. 

Key word: Islamic development bank, Islamic microfinance, poverty. 

 

  



 مقدمة:

يمثل ظاهرة اقتصادية واجتماعية مالزمة للعديد من عرفت العقود األخيرة من القرن العشرين اهتماما متزايدا بظاهرة الفقر فهو 

هذا  المدن.ن المنعزلة ممقذعا خاصة في المناطق الريفية و املجتمعات، وتعيش الغالبية العظمى من الشعوب فقرا تصاديات و االق

ضرورة  فكانت هناك ويواجه الفقراء ال سيما في الدول اإلسالمية العديد من الحواجز المعيقة للقدرة على الحصول على الخدمات المالية.

ما أنه يلبي احتياجـات الشرائح الفقـيرة مـن السكان الذين هم خارج نطاق الحصول على الخـدمات ال سيملحة لخلق التمويل األصغر 

  الية.مالماليـة الرسـمية كـما أنـه يعمل على إدراجهم ضمن المستفيدين من هذا القطاع الهـام والحيـوي تحقيقـا لمـا يعرف بمبدأ الشمولية ال

أجل دعم األسر ذات الدخل المنخفض للحصول على الخدمات المالية لبدء المشاريع المدرة تم تطوير مفهوم التمويل األصغر من  

ذ محمد يونس أستاذ االقتصاد البيئي بنك جرامين الذي يقدم التي تمثل رائدة في التمويل األصغر، حيث أطلق االستا بنغالديش للدخل في

يقدم البنك الذي  دوالر بدون فوائد للفقراء وخاصة النساء الالئي يفتقدن إلى ضمانات السداد 011دوالر الى  011قروضا صغيرة بقيمة 

 .خدماته ألكثر من مليوني شخص في بنغالديش” بنك القرية ” يترجم اسمه إلى 

مؤسسات التمويل اإلسالمي األصغر انتشارا واسعا خالل العقدين األخيرين، حيث شكلت هذه المؤسسات دورا محوريا عرفت كما 

لمكافحة الفقر في العديد من الدول اإلسالمية، ويالحظ الخبراء االقتصاديون بأن تطور هذه المؤسسات قطعا مراحل كبيرة في دول جنوب 

ا، كما تطورت هذه المؤسسات رغم التحديات في باكستان والهند وبنغالديش وشكلت موردا هام من شرق آسيا خاصة: ماليزيا وإندونيسي

كما أنها ال تواجه التحديات التي تواجهها مؤسسات التمويل التقليدية  .موارد تمويل المشاريع الصغيرة للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل

كل الوقوع في فخ المديونية وكذلك نسب انسحاب الزبائن العالية، كما تتميز بإمكانية فيما يتعلق بعـدم التغلـب على مشكلة الفقر ومشا

 االستفادة من رأس المال االجتماعي المنبثق من القيم اإلسالمية الداعيـة إلـى الصـدقة والتبرع

 إشكالية البحث:

  المتمثلة في ما يلي: الدراسة إن الهدف من هـذه الورقـة البحثية هو النظر في إمكانية اإلجابة عن إشكاليات

  الفقر؟األصغر في الحد من اإلسالمي التمويل هل يساهم 

 ما هي أهم السياسات املخططة من البنك اإلسالمي للتنمية لمواجهة الفقر والتقليل منه في بلدان األعضاء؟ 

 منهج البحث:

في التحليلي المنهج الوص بالكتب والدوريات ومصادر االنترنت،تحقيقا ألهداف البحث تم إتباع المنهج االستقرائي عن طريق االستعانة 

والمنهج االستنباطي لتحديد العموميات التي تم تضمينها في استنتاجات البحث وللوصول إلى تحقيق ذلك فقد تم  ةسلوب دراسة الحالأب

 ساسية كالتالي:أ تقسيم البحث إلى أربع محاور 

  للتمويل األصغر اإلسالمي.اإلطار المفاهيمي  املحور األول:

 والفقر. بنك التنمية اإلسالميل اإلطار المفاهيمي املحور الثاني:

 .إلسالميا األصغري مكافحة الفقر عن طريق التمويل اإلسالمي ف سياســات البنكاملحور الثالث: 

  .لتوصياتواالنتائج املحور الرابع: 

http://www.ifpri.org/blog/how-microfinance-has-reduced-rural-poverty-bangladesh


 اإلسالمي األصغرالمفاهيمي التمويل طار اإل  األول:ر املحو 

 عمالئها قاعدة تنامي و منتجاتها بتنوع منهما واحدة كل تتسم مهنيتين كصناعتين يصنفان اليوم االسالمي لتمويلاألصغر وا التمويل صبحأ

 النفاذ عن العاجزين السكان احتياجات لتلبية مبتكرة حلول  استحداث في منهما صناعة كل نجحت فقد في،راالجغ انتشارها نطاق واتساع

 خالل من شاملة مصرفية خدمات توفير هدف بينها من هدافأ عدة في يشتركان القطاعين جعل ما هذا التقليدي، التمويل خدمات الى

 هذا ، مبتكرة جديدة مشروعات تنفيذ طريق عن االقتصادي التمكين تعزيز وهدف ، باألصول  المدعومةاإلنتاجية  نشطةاأل تمويل

 1االسالمياألصغر  التمويل باسم يعرف متخصص جديد قطاع في معا النصهارهماجاهز  رإطا يخلق القطاعين بين هدافاأل  في التكامل

    تعريف التمويل األصغر: .أوال

مساعداتهم لالنخراط بنشاطات منتجة أو لتنمية مشاريعهم التمويل األصغر هو تقديم الخدمات المالية ألصحاب الدخول المنخفضة و 

 تنعم فيه األسر المعيشية ذات الدخول المنخفضة بسبل الوصول الدائم  الصغرمتناهية 
ً
ويشير هذا المصطلح إلى حركة تتصور عالما

 إلى خدمات مالية عالية الجودة وميسورة التكلفة لتمويل األنشطة املحققة للدخل وبناء األصول، وتحقيق التوازن في االستهالك، والحماية

هو عبارة عن قروض صغيرة للغاية لمقترضين من الذي ية ارتبط هذا المصطلح بصورة وثيقة باالئتمان األصغر ،وفي البدا2من املخاطر

 ليشمل التمويل األصغر ثم إلىغير أصحاب الرواتب مقابل تقديم ضمانات صغيرة للغاية أو بدون ضمانات لكن هذا المصطلح تطور 

راء ومنخفض ي الدخل فهي بمثابة أنظمة مالية اشتمالية على مجموعة من المنتجات مفهوم بناء أنظمة مالية كاملة تخدم السكان الفق

 .إلى الوراءعاما  01يعود تاريخه في بنغالدش والبرازيل وعدد أخر من البلدان إلى المالية مثل المدخرات والتأمين والمدفوعات والتحويالت و 

الفرض الجوهري باإلقراض األصغر كان أنه تجنب هفوات وأخطاء الجيل السابق من اإلقراض التنموي الموجة باإلصرار على أهمية 

سداد القروض وبفرض نسب فائدة تمكن من تغطية تكاليف عمليات اإلقراض وبالتركيز على مجموعات من العمالء الذين مصدرهم 

لرسمي، وقد انتقل التركيز من الصرف السريع للقروض المدعومة لتحسين أوضاع قطاعات مستهدفة البديل لإلقراض كان القطاع غير ا

 إلى بناء مؤسسات تمويل محلية مستدامة لخدمة الفقراء.

الشرائح  ربرزت الحاجة للتمويل الصغر بالشكل السابق لحل مشكلة ما يعرف بالحرمـــان المالي أو اإلقصاء المالي التي تعاني منها بدرجه أكب

 : 3المشكالت في هذه وتتمثلالفقيرة من أفراد املجتمع 

  تنحصر هذه المشكلة في أن الخدمات المالية الرسمية غير متاحه أو في األصل غير موجودة للفقراء من أفراد املجتمع. :التواجدمشكلة 

 :مكنون أي أنهم ال يت ميسرة،فإنها غير  للفقراء،حتى في الحاالت التي تكون فيها الخدمات المالية متاحه أو موجودة  إمكانية الوصول

 من الوصول إلى مؤسسات التمويل الرسمية لوجود عوائق تحول دون وصولهم لهذه المؤسسات.

 ل إلى مؤسسات التمويل الرسمية، فإنهم في الغالب ال حتى في الحاالت التي يتمكن فيها الفقراء من الوصو  :القدرة على االستخدام

  .يحصلون على تشكيلة لخدمات مالية تالئم كل احتياجاتهم ورغباتهم

 حتى عند حل المشكالت المتعلق بإتاحة وتوفير الخدمات المالية الرسمية فإن الرجال أكثر  :تحقيق المساواة من حيث النوع الجنس

 .النساءن حظا في التمتع بهذه الخدمات م

 التمويل اإلسالمي األصغر:ثانيا. 

 :تعريف التمويل اإلسالمي .0

 ليشير التمويل اإلسالمي الى نظام القائم على أحكام الشريعة اإلسالمية، وتقوم المبادئ المالية اإلسالمية على مبدأ عام يتمثل في العم

ويعتبر التحريم المشدد على إعطاء أو أخذ أي  .العادلة أو االستغالليةعلى تحقيق الرفاهية للمواطنين من خالل تحريم الممارسات غير 



عائد بنسبة ثابتة ومحددة سلفا على المعامالت المالية من أشهر خصائص النظام المالي اإلسالمي، وهذا التحريم على الفائدة المتفق 

 :4اإلسالميةعليه بين جمهور الفقهاء المسلمين مستمد من قاعدتين أساسيتين في الشريعة 

  ليس للنقود قيمة ذاتية: ال يمكن أن تزيد قيمة النقود إال إذا انضمت إلى موارد أخرى للقيام بنشاط إنتاجي ولهذا السبب ال يمكن

شراء النقود أو بيعها بوصفها سلعة وال يمكن ان تزيد قيمتها مع مرور الوقت إال إذا كانت تستند إلى أصول، ويجب ان ترتبط 

المالية سواء على نحو مباشر أو غير مباشر بنشاط اقتصادي حقيقي أي تكون مسندة وتجري المعامالت إلى أصول المعامالت 

 حقيقية دائمة.

  يجب على مقدمي التمويل تقاسم مخاطر أنشطة األعمال وال يعد مقدمو التمويل دائنين بل هم مستثمرون بتقاسمهم المغنم

 والمغرم المصاحبين الستثماراتهم.

 التمويل اإلسالمي يتجاوز مجرد تحريم المعامالت القائمة على الفائدة، فهناك مبادئ مالية أساسية أخرى تشمل: لكن

 نشطة المتعارضة مع الشريعة.نوعية النشاط االستثماري فال يمكن تمويل األ 

 قة عالوة نص على احكام وشروط دقيحظر االستغالل في العقود لحماية طرفي العقد فتبرم العقود بناءا على االتفاق المتبادل وت

 و الشراء.مة التي تم التعامل فيها بالبيع أو الخداف المعنية معرفة دقيقة بالمنتج أطر على ذلك يكون لدى جميع األ 

 األصغر: تعريف التمويل اإلسالمي .9

 والتمويل األصغر فهو يجمع بين المبادئصغر ملتقى مجالين يشهدان نمو سريعا وهما التمويل اإلسالمي يمثل التمويل اإلسالمي األ 

 فير فرص حصول الفقير على التمويل.االجتماعية والسامية الداعية لمراعاة األشخاص األقل حظا وبين قدرة التمويل األصغر بتو 

 microcreditتوجد عدة تسميات للتمويل اإلسالمي األصغر وتعتبر مصطلحات تستخدم أحيانا وكأنها مترادفات مثل القروض الصغيرة

microdebt غيرة،التمويل متناهى الصغرالمديونية الصmicrofinance  نجد: اريفتعال ،و من بين 

 لتقديم واسترداد قروض قصيرة األجل لرأس المال العامل ألصحاب المشاريع نه منهجية إقراض توظف بدائل للضمانات أ

 .5الصغير

 لية المتنوعة تهدف باألساس لتمويل مشاريع صغرى مدرة للدخل يقوم التمويل اإلسالمي األصغر بتقديم خدمات الما

للمحتاجين والعاطلين عن العمل وفق معايير الشريعة اإلسالمية بتركيز هذا النوع من التمويل على الجدوى االقتصادية للمشاريع 

ء على الفقر والبطالة اإلقصاء وليس على المالءة المالية ألصحابها، ويهدف هذا النوع من التمويل الى المساهمة في القضا

االقتصادي لشريحة عريضة في املجتمعات اإلسالمية، ويرجع اقصاء الفئات المستهدفة من خدمات البنوك التجارية التقليدية 

 .6التقليديةالى ضعف ضمانات هؤالء االشخاص أو لقناعتهم الدينية بعدم حلية التعامل مع البنوك 

و نقدي للفقراء أو تقديم خدمات مالية أخرى لهم بصيغ تتفق مع أويشير التمويل اإلسالمي األصغر بشكل عام الى تقديم تمويل عيني 

 أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ومعايير تضبطها أسس شرعية وفنية تساهم بدور فعال في محاربة الفقر والحد منه.

 التنمية في مساهمتها وضعف التقليدية البنوك لبيئة مشابهة بيئة في تعمل بكونها انتقادات سالميةاال  البنوك تواجه أخرى، ناحية ومن

 االسالمية البنوك تستطع لم التي والتنموية االجتماعية هدافاأل  تحقق نأ يمكن صغراأل  التمويل مؤسسات فان وعليه البشرية،

 .7تحقيقها

 التمويل األصغر االسالمي نماذج .0

ر يل اإلسالمي عقبة أمام بناء منتجات سليمة للتمويل األصغو تحريم الربا والغرر والضرر وغير ذلك من المبادئ المقيدة في التمال يشكل 

 األموال لحشد من األدوات بتشكيلة اإلسالمي النظام يزخر الفائدة بنظام والقروض والمنح الودائع على التقليدي النظام يقوم بينماف

  ملخاطر.ا وإدارة والتمويل

 .يمكن تقسيم الصيغ اإلسالمية في التمويل من حيث أنـواع العقود التي تحكم معامالتها الى أربعة مجموعات متجانسةو 



ولذلك تقوم   Equity Based تستند هذه الصـيغ عـلى قاعـدة التـداول وتمليـك األصـول  الصيغ المستندة على عقود الشراكات: .0

من الصيغ على أساس مبـدأ العدالـة في توزيــع الحقـوق وااللتزامـات بــين المتعاقـدين عــلى أسـاس العقود التي تحكم هذا النوع 

مبـدأ التعـادل فلمعاوضات. فينبغي أن تكون الحقوق المستفادة في مقابل الواجبات المستحقة كـما يجب توزيع الربح 

قاعدة الغنم بالغرم وتنحصر أهم أساليب التمويل المستمدة من هذا فيهـا عـلى أسـاس    Profit and loss sharing PLSوالخسارة

  :النوع مـن الصيغ في اآلتي

o  التمويل بصيغة المساقاة.، التمويل بصيغة المزارعة، التمويل بصيغة المضاربة ،يل بصيغة المشاركةالتمو 

وتقوم العقود التـي  Debt Based تستند هذه الصيغ على قاعدة الدين الصيغ المستندة على عقود البيوع أو المعاوضات: .0

هي البيع الذي المساومة و ، بيـوع المسـاومة وبيوع األمانة تحكـم هذا النوع من الصيغ على أساس تقسيم البيوع إلى نـوعين هـي

 يـع األمانةبلذي اشترى به البائع السلعة، أمـا يتفاوض فيه الطرفـان ثـم يتفقـان عـلى شروط البيع، دون النظر إلى الثمن األول ا

: ثانيها بيع الوضيعةو : وهو بيع المشترى برأسماله فقط، أولها بيع التولية، ولها ثالثة صور، الشراءمعرفة ثمن  فيهي غينبفهو بيع 

صر أهم ة معلومة في الربح. وتنحوهو بيع المشتري برأسماله مـع زيادثالثها بيع المرابحة وهـو بيع المشترى بأقل من رأسماله، و 

  :أساليب التمويل المستمدة مـن هـذا النـوع من الصيغ في اآلتي

o يل بصيغة البيع التمو ، التمويل بصيغة البيع باالستصناع، التمويل بصيغة البيع بالسلم، التمويل بصيغة البيع بالمرابحة

  .التمويل بصيغة البيع بالتوريد، بالتقسيط

: تقوم العقود التي تحكم هذا النوع من الصيغ عـلى أسـاس تمليـك المنفعـة في مقابل عوض على عقود التأجير الصيغ المستندة .0

  :أو تمليك منافع ش يء مبـاح لمـدة معلومـة بعـوض، وتنحصر أهـم أساليب التمويل المستمدة من هذا النوع من الصيغ في اآلتي

o التمويل  ،التمويل بصيغة التأجير المنتهي بالتمليك، صيغة التأجير التشغيلالتمويل ب، التمويل بصيغة التأجير التمويلي

  .بصيغة سندات اإلجارة واألعيان المؤجرة

تقوم هذه األعمال أما على أساس تمليك المنفعة أو عـلى أسـاس التنـازل عـن  الصيغ المستندة على أعمال البر واإلحسان: .4

  :ساليب التمويل المستمدة من هـذا النوع من الصيغ في اآلتيمنفعة ش يء مباح ودون عوض وتنحصر أهم أ

o القرض الحسن.  

o .الزكاة والصدقات 

o .الوقف 

  



 أدوات التمويل اإلسالمي الصغر  :10 جدول رقم

املخاطر على  تكلفتها توجه الى الوسيلة

 المقترض

املخاطر على 

 المقرض

 بيان العملية

 المضاربة

 

شراء األصول 

احتياجات الثابتة، 

 العامل رأس المـال

 السيولة. احتياجات

مرتفعة 

 للغاية

تكاليف إدارة القرض ومراقبته تعتبر مرتفعة  مرتفعة للغاية منخفضة

بسبب تعقد جدول السداد وغياب املحاسبة 

لكافة األنشطة اإلنتاجية  تصلح،المناسبة

 ولتمويل الحرفيين والمهنيين.

 .األصول الثابتة اإلجارة

 الخـدمات،

 والتعليمية.الصـحية

تكاليف إدارة القرض ومراقبته تعتبر منخفضة  متوسطة مرتفعة متوسطة

بسبب بساطة جدول السداد مما يسمح بالمرونة 

وإمكانية التعديل حسب تفضيل العميل، 

وينتشر استخدام هذه الوسيلة فيما بين 

مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمية، األنسب 

 لمساكن والسيارات.لتمويل شراء ا

 .األصول الثابتة المرابحة

احتياجات رأس 

  .المال المتداول 

تجارة الصادر 

 والوارد.

تكاليف إدارة القرض ومراقبته تعتبر منخفضة  متوسطة مرتفعة متوسطة

بسبب بساطة جدول السداد وقد تؤدي تعددية 

التعامالت التي تتم في تمويل رأس المال المتداول 

التكاليف مما يسمح بالمرونة وإمكانية إلى رفع 

التعديل حسب تفضيل كل عميل، وينتشر 

استخدام هذه الوسلية انتشارا كبيرا من الناحية 

العملية بالرغم من أن الكثيرون يعتقدون أنها 

 بديل قريب من اإلقراض الربوي.

 القرض

 الحسن 

منخفض  .جميع األغراض

 للغاية

منخفضة 

 للغاية

الوسيلة تقوم على األعمال الخيرية وتجمع ما هذه  متوسطة

بين التطوع وانخفاض التكاليف العامة، األنسب 

 للتمويل النقدي.

 .تصلح لكافة األنشطة اإلنتاجية مرتفعة مرتفعة مرتفعة .األصول الثابتة اإلستنصاع

رأس المال  االستجرار

 .المتداول 

هية المتكررة متناهذه الوسيلة مثالية للتعامالت  متوسطة متوسطة متوسطة

ب األطراف تعقيدها بسهولة عالصغر وال يستو 

 مما يجعلها آلية غير شائعة.

الزكاة 

 والصدقات

منخفض  .كل األغراض

 للغاية

منخفضة 

 للغاية

حتى و  االستهالكية األنسب لتمويل االحتياجات متوسطة

 االستثمارية.

شراء األصول  الوقف

 .الثابتة

منخفض 

 للغاية

منخفضة 

 للغاية

 .األنسب لتمويــل الخدمات الصحية والتعليمية متوسطة

شراء األصول    المزارعة 

الثابتة، احتياجات 

 .رأس المـال العامل

يــة تحقيــق التنمو  تصلح لتمويل النشاط الزراعي   

 الريفية.

 النشـــاط الزراعي.تصـــلح لتمويـــل     األصول الثابتة. االستسقاء 



شراء األصول  المشاركة 

الثابتة، احتياجات 

 .رأس المـال العامل

 لتمويلو تصلح لكافة األنشطة اإلنتاجية    

 .الصناعة

ودية، السع ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، تنمية التمويل األصغر اإلسالمي التحديات والمبادرات ،طارق الله خانالمصدر: 

 .05ص 0112
Islamic Research and Training Institute (Islamic Development Bank): Framework and Strategies for 

Development of Islamic Microfinance Services, Working paper for IFSD Forum 2007 Islamic 

Microfinance Development: Challenges and Initiatives, Dakar Senegal May 27, 2007, p 16 

وتشير التجربة العملية على تفضيل المرابحة على المضاربة من حيث المبدأ ألنها ال تستدعي أي سجالت كتابية وغالبا ما ال تتوافر على 

مستوى المشروعات البالغة الصغر، وحتى وإن توافرت قد يرفض العميل المشاركة فيها فضال عن أنه في حالة المرابحة يوجد عقد 

 دد األركان ذو مبلغ محدد مسبقا في ظل العقد الثابت يقل تعقد العملية وتقل تكلفة التنفيذ على المؤسسة.مح

  التقليدية الحدود في يعمل الذي األصغر التمويل شهد لقد
ً
 اإلسالمي البنك فيء األعضا الدول  بين ومن األخيرين العقدين خالل ربيك نموا

 بالريف للنهوض بنجالدش ولجنة جرامين مثل رائدة عالمية مؤسسات لديها التي بنجالدش األصغر التمويل ثورة قادت التي للتنمية

 .والمغرب وإندونيسيا

 المبادئ الرئيسة للتمويل اإلسالمي األصغر: .4

ة لأللفي اإلنمائية األهداف تحقيق إلى تسعى التي الكبرى  المبادرات ضمن  (CGAP)  الفقراء لمساعدة االستشارية املجموعة تأسيس جاء

  تعمل وخاصة عامة تنموية هيئة 31 من يتألف األصغر بالتمويل للنهوض مكرسة متعددة مانحة جهات من اتحاد عن عبارة وهي
ً
 سويا

 لمساعدة االستشارية املجموعة وضعت األصغر التمويل بمصطلح إليها يشار التي المالية، الخدمات على الفقراء حصول  نطاق لتوسيع

  عشر أحد الفقراء
ً
 وهذه .المعنية الجهات ومع أعضائها مع لعقود استمرت التي المشاورات على تقوم األصغر التمويل مبادئ من مبدأ

 :هي المبادئ

 خدمات على الحصول  في الفقراء يرغب االئتمان إلى فإضافة القروض إلى فقط وليس متنوعة مالية خدمات إلى الفقراء يحتاج (0

 .األموال وتحويل والتأمين االدخار

 وتأمين أصولها وبناء دخلها لزيادة المالية الخدمات الفقيرة األسر وتستخدم الفقر لمكافحة قوية أداء األصغر التمويل يعد (0

 .المالية الصدمات من نفسها

 النظام في اندمج إذا إال منه المنتظر لك األصغر التمويل يحقق ولن .الفقراء لخدمة مالية أنظمة بناء يعني األصغر التمويل (0

 .للدولة الرئيس ي المالي

 ألعداد األصغر التمويل توصيل هو الغرض انك إذا يحدث أن ينبغي ما وهو بنفسه، ديونه يسدد أن األصغر للتمويل يمكن (4

  يفرضوا لم لو األصغر التمويل مقدمي ألن الفقراء من ضخمة
ً
  سيظلون  تكاليفهم لتغطية افيةك رسوما

ً
 بالدعم محدودين دائما

 .المانحة والجهات الحكومات قبل من يدكاأل وغير النادر

 قروض شكل في تدويرها وإعادة املحلية الودائع جذب يمكنها محلية مالية مؤسسات تأسيس هو األصغر التمويل من الغرض (5

 .األخرى  المالية الخدمات وتقديم

  الصحية اإلجابة الصغر متناهي االئتمان يعتبر ال (6
ً
 أفضل بشكل تعمل أن الممكن من الدعم من أخرى  أنواع فهناك .دائما

 .للسداد وسائل لديهم تتوافر ال ممن الدخل منعدمي للمحرومين بالنسبة

  الفائدة سعر سقف يشكل (7
ً
 من بيرك عدد على الحصول  يجعل مما االئتمان على الحصول  عليهم يصعب ألنه الفقراء على ضررا

 األصغر التمويل مؤسسات السقف هذا ويمنع الضخمة القروض من قليل عدد على الحصول  من تكلفة ثركأ الصغيرة القروض

 .الفقراء عليه يحصل الذي االئتمان تدفق تعطيل إلى يؤدي مما نفقاتها تغطية من



 اإلقراض عن دائم بشكل تعجز تكاد فالحكومات مباشر بشكل تقديمها وليس ةالمالي الخدمات في المساعدة هي الحكومة مهمة (2

 .داعمة سياساتية بيئة توجد أن تستطيع ولكنها الجيد

 من الدعم أوجه تكون  أن يجب، كما معه التنافس وليسص الخا المال رأس تكميل على المانحة الصناديق تعمل أن يجب (9

 إلى التحول  فيها يمكنها التي للمرحلة بالمؤسسات للوصول  مصممة تكون  وأن للبداية مؤقت دعم عن عبارة المانحة الجهات

 .الودائع مثل الخاصة التمويل مصادر

 دعمهم على المانحة الجهات زكتر  أن يجب لذا األقوياء والمديرين القوية المؤسسات نقص في الرئيس ي الزجاجة عنق يتمثل (01

 .قدراتهم وبناء

 قابلة تقارير إعداد إلى األصغر التمويل مؤسسات وتحتاج عنه واإلفصاح أدائه قياس عند النتائج ألفضل األصغر التمويل يؤدي (55

 العمالء عدد مثل (االجتماعي األداء ذاكو ) التكاليف واسترداد القروض سداد مثل (المالي األداء عن ودقيقة للمقارنة

 .) فقرهم ومستوى  المستفيدين

ي الحصـول علـى فاإلسالمي للتنمية تنفيذا للتكليـف الصـادر مـن القمـة االسـتثنائية الثالثـة لمنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي، سيسـعى البنـك 

، ـامنضألعضـاء الغنيـة تتناسـب مـع حجمهـا، منطلقـة في ذلـك مـن روح التادول بمساهمة إسـهامات خاصـة في صـندوق مكافحـة الفقـر و 

 :8تعدد مصادر التمويل، تشملسياسة على  ويعتمـد

 .)خليطا من األموال الخاصة، التجارية والرسمية )وإن لم تكن بنسب متساوية 

 .)مخصصات من مصادر الوقف والزكاة حيثما أمكن ذلك )وهو أمر يتوقف على آليـة الجمـع ودستور البلد العضو 

  مسـتقبال مـن صـندوق الوقـف الحـالي في زيـادة موارد صندوق مكافحة الفقراسـتخدام الـدخل الخـاص بالبنـك الـذي يـأتي. 

 املحور الثاني: اإلطار المفاهيمي لبنك التنمية اإلسالمي والفقر.

 وتتأثر احتياجاتهم تتشكل أن باستثناء األخرى، املجتمعات في الفقراء احتياجات عن اإلسالمية الدول  في الفقراء احتياجات تختلف ال

  ألنهم المالية للخدمات يحتاجون  فهم .كبير بشكل وثقافتهم ديانتهمب
ً
  يواجهون  ما غالبا

ً
 لديهم مما أكثر أموال منهم إنفاق تتطلب أحداثا

 .نقد أو ممتلكات صورة في

من وجهة نظر  الفقر مستوياتوكذا نقيس  األصغر اإلسالمي التمويل عمالء باعتبارهم الفقراء احتياجات فهم ملحور ا هذا في سنحاول  

 ولكن قبل ذكر سنشرع في التعريف ببنك اإلسالمي للتنمية. البنك اإلسالمي للتنمية

  البنك اإلسالمي للتنميةأوال. تعريف 

في أوساط الجاليات  مهم بالنهوض بالتنمية االجتماعية واالقتصاديةخدطراف يعمل على تحسين حياة من يبنك انمائي متعدد األ هو 

 مختلف أنحاء العالم وبإحداث التأثير على نطاق واسع.اإلسالمية في 

 إنشاءه: .5

اغسطس 00هـ الموافق لـ 0095رجب  00البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة مالية دولية أنشأت طبقا إلتفاقية التأسيس التي أبرمت في 

وبدأ البنك  1975يوليو    هـ0095في رجب وعقد االجتماع االفتتاحي بمجلس املحافظين  بمدينة جدة المملكة العربية السعودية 0974

 .10دولة إسالمية 56. وهذا بمشاركة وزراء المالية لـ  9 0391اكتوبر 01هـ 0931شوال 05أنشطته رسميا في 

المكاتب على األقاليم هدفه تفعيل دورها وتمكينها من أداء مسؤولياتها بفاعلية، والمكتب اإلقليمي يكون في دولة معينة، لكنه يخدم  توزيع

دولة في غرب أفريقيا، وفي الرباط العاصمة المغربية ويخدم  00ويخدم  ب في كل من داكار عاصمة السنغالدوال مجاورة عدة، وللبنك مكات

ي شمال أفريقيا، وفي ألماتي عاصمة كازاخستان االقتصادية والثقافية ويخدم ست دول في وسط آسيا، وفي كوااللمبور بماليزيا أربع دول ف

 .ويخدم ثالث دول في أقص ى شرق آسيا، إلى جانب خمسة مكاتب تمثيلية في إسطنبول وأنقرة وجاكرتا وبنغالديش ومصر والغوس نيجيريا

ة المؤسس»لتنمية أنشأت كيانات مستقلة لها رئيس تنفيذي ومجلس إدارة لدعم القطاع الخاص وهي ومجموعة البنك اإلسالمي ل

وائتمان  ين االستثمارالمؤسسة اإلسالمية لتأم»، و«المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة»، و«اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

كل نشاطها يستهدف دعم القطاع الخاص إلى جانب توفير التمويل للعمل مع الدول إضافة إلى األقسام املختلفة في البنك، و  «الصادرات

ا في الجدول تفصيله األعضاء على تحسين األطر القانونية وتبسيط اإلجراءات، وتعزيز الشفافية، وبناء القدرات المؤسسية والفردية

 اسفله:



 كيانات البنك اإلسالمي للتنمية  10الجدول رقم: 

 دوره النشأةسنة  الكيان

يعد جهاز البنك في مجال التدريب والبحث العلمي دوره ارتكازي  0390 المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

في تحويل المؤسسة الى منظمة معرفية ويتولى البحث في مجال 

صناعة الخدمات المالية اإلسالمية لدعم التنمية االجتماعية 

 واالقتصادية في الدول األعضاء. 

المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار 

 وائتمان الصادرات

مهمتها المساعدة على توسيع نطاق المعامالت التجارية للدول  0331

األعضاء من تيسير تدفق االستثمارات الجنبية المباشرة بين 

لوكاالت  الدول األعضاء وتقديم التسهيالت في إعادة التأمين

 .ائتمان الصادرات في الدول األعضاء

المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل 

 التجارة

مليار دوالر 3برأسمال مصرح به قدره  8002بدأت نشاطها  0111

مهمتها دعم تطوير األسواق وتعزيز القدرات التجارية لدول 

منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض بأهدافها اإلنمائية، وتطلع الى 

جاتها وتطوير تزويد دول المنظمة بحلول تمكنها من سد احتيا

 التجارة وتحسين ظروفها المعيشية.

المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع 

 الخاص

يعمل على إكمال الدور الذي تضطلع به المؤسسة األم عن طريق  0333

تنمية وتشجيع القطاع الخاص لتحقيق النمو االقتصادي 

واالزدهار في الدول األعضاء، يهدف هذا الجهاز إلى دعم 

االقتصادية عن طريق إمدادها بالتمويل الذي يمكنها من التنمية 

النهوض بتنمية القطاع الخاص وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية 

وتقديم االستشارة للحكومات والمنظمات الخاصة من أجل تشجيع 

 وتطوير دور القطاع الخاص.

 www.noonpost.comالمصدر: من اعداد الباحثان باعتماد على موقع 

يشترط لكل دولة تريد نيل العضوية التوفر على ثالثة شروط أولها االنتماء إلى منظمة المؤتمر اإلسالمي، ودفع القسط األولي من الحد و 

 .مجلس محافظي البنكاألدنى لالنخراط في احتياطي رأسمال البنك، والتقيد بالشروط والبنود التي يحددها 

 موافقة عن م أسفرت0115ديسمبر  في المكرمة مكة في الذي عقد الثالث االستثنائي اإلسالمي   القمة مؤتمر إلى بحث ورقة البنك قدم

 محافظي مجلس قرر  ثم   ومن .معانيه بأوسع الفقر وطأة من التخفيف قضية معالجة على الفقر، وعزمه من الحد   أولوية على المؤتمر

 عالن يلي، ما م 2006 مايو في للتنمية البنك اإلسالمي
ً
 � :مسترشدا

 األمية، على والقضاء القدرات، وتنمية الفقر، وطأة من للتخفيف للتنمية اإٍلسالمي البنك مجموعة ضمن خاص   صندوق  إنشاء 

  .اإلسالمي المؤتمر بمنظمة األعضاء الدول  في واألوبئة األمراض شأفة واستئصال

  ي   الدعم وتقديم الصندوق، في الماليةتها مساهما عن باإلعالن األعضاء الدول  مطالبة  وتسيير الصندوق  إلنشاء والمعنوي   الفن 

 .عملياته

 الصندوق  هذا بإنشاء المتعلقة المسائل بكافة التنفيذيين المديرين مجلس إلى ُيعَهد. 

 الفقراء احتياجات فهمثانيا. 

يقاس الفقر بالدخل المالي فقط وإنما الفقير من لم يستطع الحصول على التعليم والصحة والتمويل ولذلك ال تنحصر مسؤولية ال  

من عمله  إلى شخص منتج يكتسبمكافحة الفقر في توفير الطعام والملبس والمسكن فقط، وإنما تمتد المسؤولية إلى تحويل الفقير 

ولذلك فإن مهام المؤسسات العاملة في هذا املجال توفير األساسيات وخلق فرص تمكن الفقراء من  من خالل التعليم والتدريب دخال

الكسب، وهذا يشمل مهام مؤسسات الوقف والزكاة والتكافل والقرض الحسن، وهي ما يسمى بالتمويل االجتماعي الذي يستهدف تحويل 

 .الفقير إلى منتج

 .خدمات على حصوله سبيل في الفقير تواجه التي العقبات باختصار نبرز التالي الجدول  خالل ومن

 المالية الخدمات على الفقير حصول  معوقات 10جدول رقم : 

http://www.noonpost.com/


 البنك الفقير

يعمل في وقت غير ، كما يدير عمل صغير غير مرخص به

 .ثابت مثل بائع متجول أو في منزله

 .بحث أو عقد ايجار ادةشه ،تطلب رخصة المشروع

 ال، فغير رسمي وعادة ال يدفع ضريبةيعمل في قطاع 

 يملك حساب بنكي، ليس له دفتر شيكات.

يفضل التعامل ، يطلب شهادة االعفاء من إدارة الضرائب

مع الزبائن من يملكون حساب بنكي، تطلب شيكات لسداد 

 الديون.

 تطلب رهنا مقبوال. ال يستطيع توفير نوع الرهان المطلوب.

من موقع عمله أو سكنه  يرغب في الحصول على تمويل

ويمكنه تحمل تكلفة التمويل بسعر السوق إذ ألنه يحقق 

 عائدا عال على استثماره.

يتمركز في المناطق الحضرية ويعتقد أن الفقراء 

يتواجدون في مناطق بعيدة والوصول إليهم مكلف وعائد 

 التمويل من عملياتهم غير مجزي. 

لى يحتاجون ا تفش ي األمية في وسط الفقراء وبالتالي

 إجراءات مبسطة وسريعة عند التعامل مع الممولين.

 تطبيق إجراءات مطولة ومعقدة نسبيا.

 آخرون، و الدية جمال مصطفى المصدر:تحليل الوضع الراهن للتمويل األصغر في السودان مصطفى جمال الدية وآخرون، المصدر: 

 . 16،ص 0116 السودان لالستشارات، كونز و،يوني فيفري  ن،السودا في االصغر للتمويل الراهن الوضع تحليل

 من وجهة نظر البنك اإلسالمي للتنمية الفقر ثانيا: مستويات

  :يرى البنك أن للفقر أربعة أبعاد أخرى غير الدخل، هي 

  لتحكم االفرص: فهناك نقص في االستفادة من سوق العمل، فرص التوظيف، وهناك مشاكل نقص المرونة المهنية وصعوبة

 في الوقت.

 .القدرات: هناك نقص في إتاحة الخدمات العامة، كالصحة والتعليم 

 .األمن: قابلية التعرض للمخاطر االقتصادية والعنف األهلي والمنزلي 

 .التمكين: فالمرء ال رأي له وال سلطان، سواء على المستوى األسري أو الجماعي أو الوطني 

 اإلسالمي في مكافحة الفقر عن طريق التمويل اإلسالمي األصغر  سياســات البنكاملحور الثالث: 

منح قروض صغيرة  نأالفقراء عموما على قروض ضئيلة الفائدة، إذ التمويـل األصـغر لصـعوبة حصـول يعمل البنك على تعزيـز بـرامج 

ي الغـذائ رجة األمـندسـتوى معيشـة الفقـراء وزيـادة م إلى رفـعيؤدي  ة يمكن أنيمللبلـدان النا  القطاع غير الرسمي للمشـاريع الصـغرى في

مجموعــــة مــــن الــــدول مؤسســــات لمــــنح القــــروض الصــــغرى للفقــــراء صـادات املحليـة. لـذلك أقامـت  وإدخـال تحسـينات مسـتدامة علـى االقت

ـــال يمكـن و  للقيـام بوظيفتهـا. هـا تـوافر المـوارد الكافيـةالوسـطى. لكـن هـذه المؤسسـات يعوقمـن الطبقـة Entrepreneurs ومنظمــــي األعمـ

ي مناقشــة آلتحـل هـذه المشـكلة بـدمج نظـام التمويـل األصـغر بـالبنوك التجاريـة ومؤسســات الزكــاة والصــدقات والوقــف. ويــوفر اإليضــاح ا

 .الموضوع أكمــل لسياســات البنك في هذا

  متناهي الصغر المستوى : على األصغر اإلسالمي للتمويل األساسية البنيةأوال: 

 التحديات .5

 من مؤسسات التمويل 
ً
يذكر محمد خالد "أحد خبراء التمويل األصغر" وعضو املجموعة االستشارية لمسـاعدة الفقراء أنه لم تستطع أيا

األصغر اإلسالمي الوصول بالتمويـل األصـغر اإلسالمي على نطاق واسع " عشرات اآلالف من العمالء النشطين " ولتحقيق االستدامة 

ربحية ( ، ويعتقد أن سبب ذلك قد يعود إلى كون التمويل اإلسالمي قد نجح مـع األنشطة الصغيرة والمتوسطة لكنه لم الماليـة )أن تحقق 

يتم اعتماده بالشكل الصحيح على مستوى التمويل األصغر وعمالئه، وفي دراسة لمعهد البحوث والدراسات التابع للبنك اإلسالمي للتنمية 

 :11يويل األصغر اإلسالمي ومن هذه التحديات التي تناولتها الدراسة ما يلتم تناول التحديات أمام التم

 المتنوعة التنظيمية الهياكل5.5



 وصناديق جمعيات)حكومية غير كمنظمات آسيا وجنوب أفريقيا وشمال األوسط الشرق  في األصغر التمويل مؤسسات معظم تأسست

 مع يتماش ى ال هذا نأل  عليها أن تحصل وليس األرباح تولد أن عام بوجه الحكومية غير للمنظمات ويسمح الخ ،) واتحادات ومؤسسات

  يوزع سوريا، الذي في "صناديق" برنامج في الحال هو كما الشراكة على القائم النموذج
ً
 أسلوب باستخدام األسهم حاملي على حصصا

 كخيار فيها تتواجد التي الدول  في الشركات قانون  بموجب نفسها تسجيل عام إلى بوجه للربح الهادفة المؤسسات وتسعى .األرباح اقتسام

 مؤسسات من كبير عدد وثمة .الصلة ذات المصرفية القوانين تحكمها ما فعادة األصغر إلى التمويل تتجه التي البنوك أما .مفضل مؤسس ي

  مسجلة كتعاونيات تتأسس ) إندونيسيا في خاصة(األصغر  التمويل
ً
 وليس التعاون  وزارات الختصاص وتخضع التعاونيات لقانون  وفقا

  يكون  ال منها المالية وكثير وزارات
ً
التسجيل  بعد من المشكالت لمزيد تعرضت إذا خاصة ،12رسمي غير بشكل ويعمل اإلطالق على مسجال

 غير المنظمة قدرة مثل كثيرة منافع يتسبب في التسجيل فإن ذلك ومع ) .سياسية فلسطين ألسباب في املحتلة األراض ي في يحدث كما(

  تعاني فقد المسجلة الغير أما الكيانات .الرسمي والمالي المصرفي النظام من التبرعات جمع على الحكومية
ً
 المصداقية انخفاض من أيضا

 .)االدخار وجمعيات الدوارة والمدخرات الهرمية األنظمة في كما حدث(عنها اإلبالغ يتم التي االحتيال حاالت كثرة بسبب

 الشريعة بأحكام اللتزاما 9.5

 على عامة نظرة ألقينا وإذا والتقليدية اإلسالمية األصغر التمويل مؤسسات بين يفرق  الذي العامل بحق هو الشريعة بأحكام االلتزام يعد

  أن سنكتشف اإلسالمية األصغر التمويل مؤسسات
ً
 أن هو ذلك في والسبب الشريعة بأحكام االلتزام لمراقبة مجالس لديه ليس منها أيا

 .مكلف األسلوب هذا

 الفقهية المشكالت 5.5

  يشكل زال وما البرهان، عن غني الشريعة باحثي بين فيما اآلراء اختالف
ً
 بشكل المشكلة حدة وتتفاقم اإلسالمي التمويل تطوير أمام تحديا

 في العادية اإلسالمية البنوك عن األصغر اإلسالمي للتمويل المقدمة الجهات من الكثير ويختلف اإلسالمي األصغر التمويل إطار في خاص

 .للفائدة مدرة بديلة قروض ويعتبرونها .(التمويلي والتأجير البيع إجارة أنواع) واإلجارة المرابحة أساليب يحبذون  ال فهم عديدة، مبادئ

 فيه يسترد ال الذي الحسن، القرض استخدام يسمح وال .الخيرية طبيعته إليه تجذبهم الذي الحسن، القرض هو لها اإلسالمي والبديل

  يثير مما الحقيقية، قيمتها الستنزاف احتمال وجود مع التمويلية الحافظة بنمو ،"الحقيقية" الخدمة تكاليف سوى  المستفيد من
ً
 تهديدا

 
ً
  .البعيد المدى على لبقائها خطيرا

  الشريعة مع للتماش ي تسعى للفائدة المدرة القروض من العديد فإن األخرى  الناحية ومن
ً
 بنك نظام األمثلة ومن ."الخيرية" لطبيعتها نظرا

 أقص ى حد وجود :للفائدة المدرة التقليدية القروض عن اختالفها إلثبات قروضه بها تمتاز التي التالية الخصائص يسوق  الذي جرامين

 أسهم حاملي يوجد ال ،الفائدة لسداد رسمي عقد وجود عدم، المشروع إخفاق حالة في القرض استرداد عدم ،المستحقة الفائدة إلجمالي

  .آخر طرفك الفائدة يتلقون  مالكين

 المنتجات تنوع عدم 9.5

  األصغر اإلسالمي التمويل زال ما
ً
 اإلسالمي التمويل هيئات بخالف عديدة هيئات تستخدمها لم اإلجارة حتى المرابحة حول  متمحورا

 دول  في قليلة باستثناءات تستخدم قلما فإنها بجدارة مثالية الكثيرون يعتبرها والخسارة الربح في ةكالمشار  أن من الرغم وعلى العادية

 الواسعة اآلفاق بعيد من أو قريب من الحسن والقرض والوقف اةكالز  على القائمة للمؤسسات "الحقيقي العدد يكافئ وال إندونيسيا مثل

 من ذلك وغير والتحويالت والتأمين اإليداعات وخدمات الطوعية المدخرات فإن عام وبوجه .الوسائل وتلك المؤسسات تلك توفرها التي

 .متوافرة غير الرسوم على القائمة الخدمات

 مشكلةك العادي اإلسالمي التمويل في والخسارة الربح في ةكبالمشار  متصلة مشكالت من المنظمات تواجهه ما على الضوء إلقاء تم وقد

 المشكالت ومن .الريف في والسيما حادة المشكالت تلك وأصبحت .االستدانة المنتجات نحو اإلسالمية المالية المؤسسات تدفع خطيرة

  التي
ً
 والتأجير البيع على المعتمدة التمويل بأشكال والخسارة الربح في ةكالمشار  على المعتمدة التمويل أشكال مقارنة عند ركتذ ما غالبا

  :يلي ما

،
ً
 مساعدة صورة في األصغر التمويل جهات قبل من األمد طويلة ةكمشار  تتطلب والخسارة الربح في ةكالمشار  على المعتمدة اآلليات أن أوال

 .تنفيذية تكاليف يستدعي مما تجارية/فنية



. ،
ً
 برامج أن من وبالرغم .والخسارة الربح في ةكالمشار  على المعتمدة التمويل أشكال أمام بيرك عائق األرباح من التيقن عدم يشكل ثانيا

 .املحلي السوق  سلوك عن معلومات لديها األصغر التمويل

ابط 1.5  المال رأس وسوق  البنوك مع الرو

 ماليزيا في الحال هو ماك معينة اقتصاديات باستثناء المال رأس وأسواق الرسمي المصرفي القطاع بين قويةال روابطهناك غياب ال

 السيولة نقص ويعد المال رأس لزيادة الكافي البديل توفر الحديثة العصور  في أصبحت المال رأس أسواق أن من الرغم علىف وإندونيسيا،

 التغلب يمكن المفهوم ناحية منف الصغر بالغ اإلسالمي التمويل مجال في الفاعلة الجهات تواجه التي الدائمة المشكالت من المال ورأس

  الربح تستهدف التي العاملة األصغر التمويل جهات خالل من المشكلة على
ً
 المال رأس سوق  من إضافية مصادر توفير على لقدرتها نظرا

 موحدة هيئة تأسيس بعد الضرورة عند مالية أوراق إلى التحويل تجربة الممكن ومن مالية أوراق إلى األصول  تحويل عمليات خالل من أو

 التمويل مؤسسات قبل من نشاط أي غياب يرجع وقد .املختلفة األصغر التمويل بجهات الخاصة النقدية التدفقات متحصالت لتجميع

 قانونية بيئة توافر عدم أو/و الجهات تلك جانب من الوعي نقص منها محتملة، أسباب عدة إلى المال رأس سوق  في اإلسالمية األصغر

 ملخاطر مؤشرات توفير طريق عن المقترض المال رأس زيادة في بيرك بدور  تضطلع التي التقييمية الجهات أن ماك .مواتية واقتصادية

 .األصغر اإلسالمي التمويل قطاع عن المؤشرات هذه غياب بسبب األخرى  هي ترتاب السداد عن التخلف

 االستراتيجية االستجابة .0

 المنتجات من متنوعة مجموعة 5.9

 المالية للمشكالت حلول ك جديدة منتجات لتطوير أمامهم فسيح مجال وهناك اإلسالمية األصغر التمويل لمؤسسات حاجة هناك

 منه الغرض بكمر  منتجك ليةك نظرة األصغر التمويل إلى ينظر استراتيجي أسلوب هو المنتجات لتطوير السليم األسلوب أن إال .املختلفة

 يتصل فيما المؤسسات تواجهها التي للمشكلة السليم والحل .األخرى  والخدمات والتأمين واالستثمار والتوفير التمويل باحتياجات الوفاء

 أن وحيث .المعلومات بتوليد وذلك باألرباح يتعلق فيما اليقين عدم من الحد هو والخسارة، الربح في ةكالمشار  على القائم بالتمويل

  املحلية، واألسواق المنتجات مع تتعامل األصغر التمويل مشروعات
ً
 واألصول  السلع من معروف نطاق على تعاملها يقتصر ما وغالبا

 موثوقة تجارية توقعات بإعداد يقوم أن للممول  بالنسبة الممكن من األلبان ومنتجات األسماك ومزارع النحل وتربية الدواجن مثل القليلة

 تؤدي التي المضارب جانب من اإلهمال حاالت أن من وبالرغم .متوقعة وعائدات واقعية ةكمشار  معدالت على تعتمد منتجات يطور  وأن

 الخسائر ويحمل اإلهمال هذا يثبت بحيث يتطور  أن يجب سليم نظام أي فإن المضاربة، نظام في معالجتها تمت دق خسائر حدوث إلى

 هو ماك للتمويل مسبق شرطك المهارات هذه واشتراط املحاسبية المهارات المضارب سابكإ إمكانية ذلك إلى يضاف .المضارب على

 ."صناديق" مشروع في الحال

 وغيرها واستصناع والسلم الصغر بالغة المعامالت مع خاص بشكل يتناسب الذي االستجرار بيع على تعتمد التي التمويل منتجات تعد

  تشكل التي الممكنة للمنتجات قليلة أمثلة لهاك الجائزة العقود من
ً
 .األصغر التمويل مصممي أمام تحديا

 خدمات من تشكيلة تصميم يتم وأن واقعية مالية توقعات على المضاربة نظام تستخدم التي اإليداع منتجات تعتمد أن الهام من

  أنه ماك .للمودعين واقعية عائدات وتوفير الموارد لحشد معينة قطاعات أو معينة بمنتجات الخاصة المضاربة
ً
 نظام إتباع من بدال

  متاحة ملموسة بسلع النظام نفس ربط يمكن البسيط الحسن القرض
ً
 وهو األسعار لتقلب دقيق تقييم بعد السلع تختار بحيث محليا

 مؤهلة ليست المدخرات تلك أن الصغيرة الودائع منها تعاني التي التقليدية المشكالت ومن .التضخم من للوقاية جاذبية ثركأ يكون  قد ما

 الصغر، متناهي المستوى  على حتى وال لالستثمار،

  النشطون  الفقراء" يفتقر األحوال معظم وفي
ً
 الهيئة يقرروا لكي الالزمة المهنية والقدرات المعرفة إلى أموالهم يدخرون الذين "اقتصاديا

 صناديق لتجميع وحدةك الصغر متناهي المستوى  على المدخرات بمعاملة التساؤل  هذه على الرد ويمكن .معها أموالهم سيستثمرون التي

 .المدخرين على األرباح يدر مما المضاربة أساس على إدارتها تتم االستثمار

 األصغراإلسالمي  التمويل في المركزية البنوك ةكشار م 9.9

 ومن، اإلسالمي املجتمع من الفقيرة للشرائح المالية باالحتياجات الوفاء مع تصميمه يتناسب ال الحالي بهيكله الرسمي المصرفي النظام

 والتنظيمي والسياساتي القانوني اإلطار غياب الصغر بالغة للمشروعات المصرفي التمويل توافر محدودية في تسهم التي العوامل بين

 سياسات لمراجعة بالدعوة وذلك استراتيجي بشكل المشكلة هذه مع التجاوب الممكن ومن األصغر للتمويل المناسب والضمان للكفالة



  تتعامل جديدة بنوك بترخيصتسمح  معدلة مصرفية لوائح صياغة يستدعي ما وهو اإلسالمية البلدان في زيةكالمر  البنوك
ً
 في حصريا

ن غير باإلقراض يتعلق فيما المال رأس بكفاية الخاصة والحدود المال لرأس بالنسبة معينة شروط تضع وأن األصغر، التمويل  المؤم 

  تشجع و القروض، وتقديم
ً
 الفروع شبكات في والتوسع مصرفية، وغير رسمية تكون  جديدة متخصصة مؤسسات تأسيس على أيضا

 .الفقراء إلى للوصول  اجتماعي أجندة تطبق والتي للربح المستهدفة غير المنظمات على واالعتماد القائمة، بالمؤسسات الخاصة

  والبنوك عموما األصغر التمويل مؤسسات أما على مستوى 
ً
 التغييرات تلك الستيعاب فروعها وهيكلة إجراءاتها من ريتغييجب  خصوصا

 الخاص السداد تاريخ توفير خالل من االئتمان مكاتب من معرفته يمكن والذي السمعة على القائم الضمان على االعتماد ذلك ويتطلب

 يحبذون  الذين التقليديين المصرفيين ملجتمع الذهني التوجه في تغيير أيضا إحداثو  .املخاطر تقييم في المساعدة شأنه من مما بالعمالء

 فالةك أنظمة تأسيس التجارية البنوك عند األصغر التمويل جاذبية زيادة شأنها من التي االستراتيجية االستجابات ومن .العيني الضمان

 لتلبية المنتج هذا إلى الحديثة األصغر التمويل مؤسسات بعض اتجهت وقد البنوك مع االئتمانية املخاطر في ةكالمشار  بغرض ائتمانية

 وشمال األوسط الشرق  منطقة في األصغر التمويل لتطوير جميل-جرامين مبادرة الخدمة هذه على املحددة األمثلة ومن .إليه الحاجة

  اةكالز  صندوق  ويعتبر .أفريقيا
ً
  شكال

ً
  يجوز  اةزكال أن حيث االئتمانية الكفالة أنظمة أشكال من بديال

ً
 عن الديون  لسداد استخدامها شرعا

 .الفقراء

 المال رأس سوق  في ةكالمشار  5.9

 تلك أعداد وتتزايد المال رأس سوق  في األصغر التمويل لمؤسسات األموال تدفق سهل الذي المنتج هو األصغر التمويل صندوق  يعد

 مشابه بشكل ويمكن للتحويل القابلة واألسهم باألسهم الشبيهة المالية واألوراق واألسهم السندات في أموالها تستثمر التي الصناديق

 تتشابه آلية خلق الصناديق هذه تأسيس شأن ومن .األصغر اإلسالمي التمويل مؤسسات في لالستثمار المتخصصة الصناديق تأسيس

 .الةكوالو  المضاربة إطار في المتبادلة اإلسالمية الصناديق آلية مع

 السيولة نقص من تعاني التي األصغر التمويل مؤسسات تحاول  وقد .الصناديق إنشاء من النقيض على مالية ألوراق القروض تحويل يأتي

 إنشاء من المفهوم ناحية من مانع وال .مالية أوراق إلى للقروض اإلسالمي التحويل خالل من مالها رأس وزيادة المال رأس سوق  في العمل

 األصغر التمويل تقدم التي الجهات من اإلجارة بأسلوب تعمل حافظات بشراء تقوم الةك الو أو المضاربة مثل خاصة أغراض ذات وسائل

 سيثير األسلوب لهذا العملي التنفيذ أن في شك وال .المال رأس سوق  في مقابلها المالية األوراق إصدار يمكن بيرةك حافظة بعمل وتقوم

 
ً
  تحديا

ً
 يسبق لم أنه من ينبع األصغر اإلسالمي التمويل يواجهه الذي التحدي من بركاأل الجزء فإن الحقيقة وفي .تجربته تسبق لم ألنه نظرا

 األصغر التمويل مجال في مالية أوراق إلى الصغر متناهي االئتمان تحويل في بالفعل تحققت البداية ولكن .فاءتهك إثبات وال قبل من تجربته

 .بنجالدش في بالريف للنهوض بنجالدش لجنة فعلته ما وهو التقليدي

 األوسط المستوى ر: األصغ اإلسالمي للتمويل األساسية البنيةثانيا 

 التأثير مجال وتوسيع التعامالت تكاليف من للحد الالزم الخدمات ونطاق األساسية المالية البنية المالي للنظام األوسط المستوى  يشمل

  يتضمن ما و، وهاألصغر التمويل خدمات تقدم التي الجهات بين فيما الشفافية وتعزيز المهارات وبناء
ً
  نطاقا

ً
 الفاعلة األطراف من متسعا

 التحويل وأنظمة االئتمان ومكاتب التجارية والجمعيات المهنية والشبكات التصنيف وهيئات املحاسبيين المدققين مثل واألنشطة،

 تعبر أن تستطيع جميعها الجهات تلك أن في شك وال .والمدربين الفنية الخدمات تقدم التي والجهات المعلومات وتكنولوجيا والسداد

 .والعالمية اإلقليمية المنظمات تضم وأن الوطنية الحدود

 اإلسالمية المالية الخدمات مجلس تأسيس مثل الدولي المستوى  على هامة تطورات عدة األصغر اإلسالمي للتمويل المتسارع النمو شهد

 والمؤسسات للبنوك العام واملجلس للتصنيف الدولية اإلسالمية الةكوالو  اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة املحاسبة وهيئة

 المالية للمؤسسات األوسط المستوى  على خدماتها تقدم اإلقليمية المستويات على عديدة أخرى  مؤسسات إلى باإلضافة اإلسالمية،

  تقوم ال الجهات تلك ولكن .اإلسالمية
ً
 هذا يتغير أن يتوقع ولكن  األصغر اإلسالمي التمويل لقطاع متخصصة خدمات بتقديم حاليا

 البلدان في األصغر التمويل لمؤسسات وبالنسبة األصغر التمويل قطاع في تدخل التي اإلسالمية المالية المؤسسات تزايد مع السيناريو

  يوجد ال اإلسالمية
ً
 مع سنابل شبكة تسعى أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة وفي اإلقليمية الشبكات من قليل عدد سوى  حاليا

 الريفية للبنوك اتحادا مصرف يعد إندونيسيا وفي العربية باللغة التدريبية والمواد بالوثائق مزود للموارد زكر م تطوير إلى ى أخر  شبكات

 تنمية خالل من إندونيسيا في اإلسالمي البنكي(Asosiasi Bank Syariah Indonesia) النظام تطوير في منه الهدف يتمثل التجارية والبنوك



 بين فيما واألفقي الرأس ي التواصل وتيسير المالية المنتجات وتطوير التشغيلي القياس ي والتوحيد الفنية والمساعدة البشرية الموارد

 .فيه ةكوالمشار  السياسات حوار ومساندة اإلسالمية المالية المؤسسات

 التحديات .5

 السداد أنظمة 5.5

 اآلمنة السداد أنظمة أن من وبالرغم، اكبنو  تكون  ما عادة التي ةكالمشار  المالية المؤسسات بين المال بتحويل السداد أنظمة تسمح

  تعتمد والموثوقة
ً
  اعتمادا

ً
 ونظيراتها اإلسالمية األصغر التمويل مؤسسات معظم فإن فعال، بشكل بمهامه المالي النظام قيام على جوهريا

 هذه في ةكبالمشار  فقط الكبرى  البنوك بعض تتمتع للتنمية اإلسالمي البنك في األعضاء البلدان وفي األنظمة هذا في تشارك ال التقليدية

 أقل بحجم تتسم التي األصغر التمويل مؤسسات أما .الفورية اإلجمالية التسوية ونظام لألموال االلكتروني التحويل تشمل التي األنظمة

 .بنفسها األنظمة لهذه الوصول  عن تعجز فقد الفقراء مع وتتعامل

 المعلوماتية األساسية والبنية لشفافيةا 2.1

 على وإتاحتها المالية المؤسسات أداء عن للمقارنة قابل وبشكل وانضباط بدقة الصلة ذات المعلومات توفير أنها على الشفافية تعرف

 الخاص القطاع لمستثمري  الموحدة المقاييس ذات الدقيقة المعلومات تسمحكما  الممولين جذب على الشفافية وتعمل، واسع نطاق

 بشكل المعلومات بتوصيل تسمح الشفافية فإن وأخيرا، صحيحة معلومات على مستندة تمويلية قرارات باتخاذ العامة المانحة والجهات

 بمقارنة ويقومون  المعرفة العمالء يكتسب حيث المالية الخدمات تقدم التي الجهات بين المنافسة من يزيد قد ما وهو العمالء، إلى أفضل

  عتماداا فوائد من تتيحه وما الشفافية وتعتمد .الجهات تلك
ً
  الصلة، ذات واألدوات الخدمات من مجموعة توافر على جوهريا

ً
 من بدءا

 تحتفظ التي االئتمانية والمكاتب العالية، الكفاءة ذات التصنيف االتكوو  الحسابات ومدققي الموثوقة، المعلوماتية اآللي الحاسب برامج

  الخدمات هذه فإن الحظ ولسوء .للعمالء االئتمانية بالسجالت
ً
 .اإلسالمية األصغر التمويل مؤسسات لدى تتوافر ما نادرا

 والتدريب التثقيف 3.1

  بالمنظمات والعاملين العمالء بين فيما ةالمدرب العمالة في النقص وكذا والتدريب التثقيف غياب يشكل
ً
 ك تحديا

ً
 التمويل قطاع أمام بيرا

 .اإلسالمي األصغر

 الشبكات تأسيس 4.1

 فردي بشكل بهام القيا يتعذر التي األنشطة من ضخم عدد هناك ألن بيرةك أهمية لها الشبكاتف آخر تحد الفعالة الشبكات غياب يشكل

  أدائها ويمكن
ً
 في البدء مثل economies of scale and scopie واملجال الوفرة اقتصاديات إلى يرجع وذلك الشبكات خالل من جماعيا

 .المعلومات قواعد وتأسيس والضرائب، واللوائح القانونية األطر بشأن الحوار

 االستراتيجية االستجابة .0

 التمويل في والخدمات األساسية البنية تتخصص أن يجب هل :للتحديات االستجابة أردنا إذا عليه اإلجابة ينبغي هام سؤال ثمة

 مع أعم بشكل يعملون  الذين التقليديين المالية الخدمات مقدمو يكتسبها أن ينبغي األصغر التمويل مهارات أن أماالسالمي األصغر 

 للمؤسسات والمراجعة املحاسبةوهيئة   (IFSB)اإلسالمية المالية الخدمات مجلس أمثال من – العادية اإلسالمي التمويل مؤسسات

.  IIRAللتصنيف  الدولية اإلسالمية الةكوالو  GCIBIFIاإلسالمية  والمؤسسات للبنوك العام واملجلس AAOIFIاإلسالمية  المالية

 اإلسالمي األصغر التمويل قطاع من األوسط المستوى  بمتطلبات يتعلق فيما اإلسالمي المالي القطاع في مشابه تطور  يحدث أني وينبغ

 النظام في األصغر للتمويل الكامل االندماج عدم مع والسيما األصغر، التمويل دعم مجال في التخصصية الخدمات إلى الحاجة تقييمو 

 .العام المالي

 السداد أنظمة 1.2

، أشرنا ماك
ً
 مثل معينة ألنظمة الوصول  على بالقدرة للتنمية اإلسالمي البنك في األعضاء الكبرى  اإلسالمية البنوك بعض تتمتع سابقا

 وتتعامل أقل بحجم تتسم التي األصغر التمويل مؤسسات أن من رغمبو  .الفورية اإلجمالية التسوية ونظام لألموال االلكتروني التحويل

  ألكبرا اإلسالمية المالية المؤسسات خالل من تعمل أن تستطيع فإنها بنفسها، األنظمة لهذه الوصول  عن تعجز قد الفقراء مع
ً
 حجما

 .معها التحالف خالل من

 والمعلومات الشفافية 2.2



 ومن  .اإلسالمي األصغر التمويل في متخصصة تصنيف خدمات توفير صورة في األوسط المستوى  على هامة بمبادرة القيام الممكن من

 أمثال المؤسسات بإمكان الجهات هذه ولتشجيع اإلسالمية األصغر التمويل ألساليب تصنيف منهجية بعمل االتكالو  هذه تقوم أن الهام

 االستشارية املجموعة أسسته الذي الصندوق  مع يتشابه للتصنيف صندوق  تأسس وأن استباقي بدور  تضطلع أن للتنمية اإلسالمي البنك

 تقليل شأنها من التصنيفات وهذه (Inter-American Development Bank) األوروبي واالتحاد األمريكية للبلدان التنمية لمصرف

 .13السوق  من التمويل على الحصول  على اإلسالمية األصغر التمويل مؤسسات ومساعدة بيرك بشكل المعلومات تكاليف

 والتدريب التثقيف 3.2

  والتدريب التثقيف يعد
ً
  .وتجديده اإلسالمي األصغر التمويل قطاع لنمو فعالة استراتيجية لوضع الزمة أمورا

 الشبكات تكوين 4.2

 والجمعيات الشبكات هذه ربط وينبغي األصغر اإلسالمي التمويل قطاع تنمية في متخصصة تنسيقية لهيئة استراتيجية حاجة هناك 

  .العالمي المستوى  على بركأ بشكل البعض ببعضها اإلقليمية

 اةكوالز  األوقاف صناديق خالل من الفنية المساعدة 5.2

 مؤسسية صبغة إضفاء اإلسالمي األصغر التمويل لتنمية األوسط المستوى  على استراتيجية مبادرة باعتبارها المبادرة لهذه الهام من

 اةكوالز  األوقاف مؤسسات من األساس ي الهدف أن من الرغم وعلى .الدخل توليد وقدرات األصول  استدامة لضمان الطوعي العمل على

 .األنشطة تلك من تحقيقها يتم فوائد ألي االستدامة لضمان حاجة ثمة الحياة، جودة وتحسين الفقر من الحد هو

كونه مصدرا  يره،غم، لما له من الخصائص والمواصفات التي تميزه عن ال سإل جتماعية في اال موارد نظام التكافل والرعاية ا والوقف من أهم

ية الفرد حسان، وهو نظام لتربإل جميع معاني البر وايشمل الذي جتماعي، ال يته وتجسيدا حيا لقيم التكافل اهاما لحيوية املجتمع وفاعل

حرية بل يشمل الحياة وال فحسب،التكافل ال يقتصر على المطالب الغذائية والكسائية فجتماعي، ال ا وضميره وشخصيته وسلوكه

كلها الحاضرة  اإلنسانيةفيبدأ بالفرد ثم باملجتمع ثم  متكامل، سيقوم على أسافهو  .الحياة نواحيوالتملك فهو بذلك يشمل جميع 

 ل.والمستقب

 كانت ن املحتاجين سواءمالتي تستحق العطف والرعاية ات لفئام باهتمال دعائمها الوقف هو اجتماعي التي يرس ي ال مظاهر التكافل او

ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين  همزمات، و أل بدني أو عقلي، أو طارئة بسبب ظروف عارضة كالسفر واز اجتهم دائمة بسبب عجح

ى استحقاقهم سواء من مصارف الزكاة، أو من لآن عر القنص قطاء، و قد رامل واللأل وأصحاب الكوارث وابن السبيل واليتامى واارمين والغ

 .14ءالفي 66ن الغنائم ، أو م سخم

  الممكن ومن
ً
 األصغر ألن التمويل الفقراء بين فيما الحرة األعمال تنمية ملجال والمهارات المعرفة توفير بغرض أوقاف تأسيس أيضا

 اةكالز  وصناديق اإلسالمية األصغر التمويل مؤسسات فإن لذا .الحرة األعمال مهارات تسانده لم ما الثروة توليد عن يعجز وحده

 فسوف المؤسسات من النوعين لهذين السليم لالندماج خطة وضعت وإذا .البعض بعضهما يكمالن مميزين بدورين القيام بوسعها

  الثروات لتوليد المضاربة على قائمة أصول  في اةكالز  صناديق أموال استثمار تفضيل عدم أو تفضيل مشكالت على ذلك يقض ي
ً
 من بدال

 .نيكالمسا احتياجات على مباشرة إنفاقها

 الكلي المستوى  :األصغر اإلسالمي للتمويل والسياساتي التنظيمي اإلطارثالثا 

  تلعب أن للحكومة يمكن
ً
  دورا

ً
  ألنفسها تجد الحكومات وبعض .شاملة مالية أنظمة بناء في إيجابيا

ً
 ك دورا

ً
 االئتمان توصيل عملية في حتى بيرا

 في األنظمة هذه تكون  وقد .بيرك بدعم مثقلة تكون  ما عادة للفقراء الموجهة الحكومية االئتمانية األنظمة أن التجربة أثبتت وقد .ذاتها

 تلك تمرر  التي بالجملة "المنح" صناديق خالل من مباشر غير بشكل أو للدولة ةكالمملو  البنوك قبل من لالئتمان مباشر توصيل صورة

 الخاصة المدعومة األنظمة تلك بسبب تثار ما عادة التالية املخاوف ولكن .التجزئة مستوى  على تعمل التي المالية المؤسسات إلى الموارد

  ض:باإلقرا

 باتصاالت يتمتعون  والذين الموسرين المقترضين إلى االئتمان يوجه مما السياسية، الرعاية توافر على تتوقف األنظمة هذه (0

 .قوية سياسية

 ك المقترضين أن (0
ً
  الميسرة الحكومية األموال يعتبرون ما ثيرا

ً
 عليها يحصلون  التي للقروض سدادهم احتمال ويقل عطايا أو منحا

  ينطبق وهذا .مدعومة برامج من
ً
 الزراعية للقروض بالنسبة الديون  من لإلعفاء برامج شهدت أن سبق التي الدول  على خصوصا



 من تتحمله ما تغطية تستطيع لن اإلقراض مؤسسات أن الحكومية البرامج على المفروضة الفوائد انخفاض ويعني .وغيرها

 البرامج أن ماك .العمل في تستمر يك الحكومية الجهات أو الحكومة جانب من للدعم مستمرة حاجة في يجعلها مما تكاليف

 ك الحكومية االئتمانية
ً
 أن يعني االستهداف وهذا .الحكومة تفضلها محددة شرائح أو مناطق أو قطاعات على تقتصر ما ثيرا

  يصل ال المباشر االئتمان أن ذلك من واألسواء .االقتصاد في ديناميكية ثركاأل للقطاعات بالضرورة يصل ال االئتمان
ً
 إلى دائما

 البنوك انتك وإن حتى للفقراء، المباشر االئتمان توفير تجيد ال الحكومات أن باختصار يعني ما وهو .المقصودين المنتفعين

  ناجحة البريد بنوك مثل الحكومة، تملكها التي
ً
 .األموال تحويل أو المدخرات حشد في جدا

 الجهات وتمكن بالتنافسية تسمح سياساتية بيئة توفير هو الحكومة تلعبه أن يمكن دور  أفضل أن كديؤ  الرأي في متنام توافق وهناك

 بالتعايش المالية الخدمات مقدمي من لنطاق تسمح الجيدة السياساتية فالبيئة .االزدهار من المالية الخدمات تقدم التي املختلفة

 البنك في األعضاء الدول  من عدد قام وقد .الفقراء العمالء من بيرةك ألعداد التكلفة ومنخفضة الجودة عالية خدمات لتقديم والمنافسة

 مع بالمقارنة للحكومة المناسب الدور  توضح األصغر للتمويل استراتيجيات بوضع وأوغندا واألردن بنجالدش مثل للتنمية اإلسالمي

 .الخاص القطاع

 الكلي االقتصاد استقرار .5

 السياسات وصانعي المنظمين أن ماك .التضخم انخفاض من دكالتأ هو األصغر التمويل لتيسير الحكومات به تقوم أن يمكن ما أهم لعل

 أن من وبالرغم .االقتصاد في األسعار من وغيرها الصرف وأسعار واألسهم والسندات السوق  تقلب على السيطرة من دكالتأ عليهم يجب

 .الصدمات مجابهة في التقليديين نظرائه أدائه في يفوق  أن آسيا شرق  جنوب ضربت التي األزمة إبان استطاع األصغر التمويل

 المالية السوق  أسعار تحرير .0

 .اإلسالمية الوسائل من وغيرها واإلجارة المرابحة أسعار لضبط مؤشراتك الفائدة أسعار تستخدم المزدوج، البنكي النظام عصر في

 
ً
 من والغرض القروض على المالية الخدمات مقدمو يفرضه أن يمكن الذي الفائدة أسعار لمستوى  حد أو سقف وضع يفضل ما ودائما

 السورية العربية والجمهورية وليبيا وأرمينيا الجزائر مثل للتنميةاإلسالمي  البنك في األعضاء الدول  بعض في الموجود السقف أو الحد هذا

 Union Economique de l’Afrique Centrale) أفريقيا لغرب المالي واالتحاد االقتصادي االتحاد في األعضاء والدول  وتونس،

(UEAC) الحد عن زائد بشكل المرتفعة الفائدة أسعار ومن الضمير منعدمي المقرضين من المستهلكين حماية هو أفريقيا لوسط. 

(UMOA) المتعلقة المالية الخدمات يجعل أنه حيث متعمد غير بشكل بالفقراء النهاية في يضر الفائدة بسعر الخاص السقف أن ويقال 

 صغيرة قروض عدة إصدار على المترتبة فالتكاليف .المالية والمؤسسات الحكومية غير المنظمات لدى جذابة غير الصغيرة بالتعامالت

  الحكومات تحدد ما وعادة قليلة، بيرةك قروض إصدار تكاليف على تزيد
ً
 متناهي لالئتمان وليس العامة التجارية للبنوك بالنسبة سقفا

 يخرجون  يجعلهم مما نفقاتهم، تغطية الصغر متناهية القروض مصدري  على العسير من يجعل قد السقف وهذا .تكلفة ثركاأل الصغر

 للرجوع يضطرون أو المالية الخدمات على الحصول  دون  إما الفقراء بالعمالء الحال وينتهي أصال السوق  دخول  من يمنعهم أو السوق  من

 .15الرسمية غير االئتمان ألسواق

 عليه واإلشراف البنكي القطاع تنظيم .0

 األصغر التمويل مؤسسات تنظيم قضية على األضواء يزكتر  إلى العالم أنحاء في األصغر التمويل قطاع يشهده الذي المتنامي النضج أدى

 مثلها المالية الهيئات من وغيره زي كالمر  البنك لتراخيص األصغر التمويل مؤسسات خضوع بضرورة عام شعور  وهناك .عليها واإلشراف

 .الحالية المصرفية اللوائح بعض تعديل الدول  معظم في التحول  هذا ويتطلب .العادية المالية المؤسسات مثل ذلك في

 حقائق عن فيها اإلسالمي والتمويل األصغر التمويل ووضع األعضاء دوله بشأن للتنمية اإلسالمي البنك أجراه قطري  تحليل شفك فقد

  قطاع بكل مختص تنظيمي إطار غياب أو وجود انك إذا ما بشأن جدل وهناك .مهمة
ً
  مؤشرا

ً
 السياسات صناع يعطيها التي للمكانة موثوقا

 25 إلى يصل ما وهناك .اإلسالمية المالية والمؤسسات األصغر التمويل بمؤسسات الخاصة النتائج دولة أي في القطاع لذلك والمنظمون 

 تخص قوانين سنت عضو دولة 13 إلى يصل وما األصغر التمويل مؤسسات بتنظيم خاصة ولوائح قوانين بسن قامت عضو دولة

 ستانكبا هي واحدة دولة فإن القوانين، من النوعين هذين يتطلب اإلسالمي األصغر التمويل أن من وبالرغم .اإلسالمية المالية المؤسسات

  ستانكبا بنك قام ماك .المتطلب هذا استوفت التي هي
ً
 .التحديد وجه على اإلسالمي األصغر التمويل تخص إرشادات بإصدار مؤخرا



 شهدته ما ورغم .اإلسالمية المالية بالمؤسسات خاصة ولوائح قوانين سنت عضو دولة 13 إلى يصل ما هناك اإلسالمي، للتمويل وبالنسبة

 تخلو الدول  هذه فإن ،(وقطر والكويت والبحرين المتحدة العربية اإلمارات مثل) اإلسالمي التمويل قطاع في نمو من البلدان تلك بعض

 .اإلسالمي األصغر للتمويل الحاجة الدول  هذه تلمس لم السبب ولهذا الفقيرة القطاعات من

 واإلشراف االحتراس ي بالتنظيم صلة ذات قضايا .4

 النظام مستوى  على المالي االستقرار عدم لمنع للتنظيم الخاضعة للمؤسسات المالي االنضباط ضمان إلى االحتراس ي التنظيم يهدف

 لمودعيها، السداد عن ستعجز فإنها الجمهور  إليداعات متلقية مؤسسة أي انهيار حالة في ألنه وذلك .أموالهم ضياع من المودعين ووقاية

 التنظيم أمثلة ومن .الموسرة المؤسسات إفالس إلى يؤديف الودائع سحب على تهافتهم في ويتسبب الجماهير ثقةينقص من  قد مما

 اإلشراف غياب في تنحسر االحتراس ي التنظيم أهمية فإن ذلك ومع .والسيولة االحتياطيات ومتطلبات المال رأس فاءةك معايير االحتراس ي

 .الفعال االحتراس ي

 على للتنظيم الخاضعة المؤسسات قدرة دعم تجاه الخطوات واتخاذ االحتراسية للوائح االمتثال من للتحقق المراقبة اإلشراف ويشمل

 التكلفة وارتفاع والصعوبة بالتعقيد عام بوجه االحتراس ي واإلشراف التنظيم ويتسم .امتثالها في االرتياب حالية في الديون  سداد

 من اإليداعات على تحصل التي المالية للمؤسسات وبالنسبة .تنفيذهما تتولى متخصصة مالية هيئة وجود يتطلبان فهما .والشمولية

 .األصغر التمويل تستوعب يك تعديلها ينبغي التي القياسية المصرفية اللوائح بعض هناك االحتراس ي للتنظيم يخضعها مما الجمهور 

  يفرض الذي االحتراس ي التنظيم تطبق أال الحكومات على ويجب
ً
 المودعين وأموال المالي النظام تعرض عند إال األعباء من بركأ قدرا

 مثل تدابير على االحتراسية غير اللوائح وتشتمل .االحتراسية غير التنظيمية واالتجاهات المبادئ تطبيق فىك وإال .محتملة ألخطار

 من املختلفة واألنواع المالية، والجرائم االحتيال ومنع افية،ك محاسبية بدفاتر واالمساك الشفافية، ألغراض معينة هيئة في التسجيل

 عدم ينبغي التجزئة إيداعات تتلقى ال التي المتخصصة األصغر التمويل مؤسسات أن على البعض دكويؤ  .المستهلك حماية تدابير

 ذلك في بما المصرفي القطاع في تعمل ال التي المرخصة غير المؤسسات على اإلقراض تحظر دول  وهناك .االحتراس ي للتنظيم إخضاعها

 التي اإلصالحات تكون  قد الحاالت كل وفي .الصغر بالغ االئتمان تجارب يعرقل قد ضروري  غير قيد يعد ما وهو الحكومية غير المنظمات

  فعالية ثركوأ أبسط وسيلة االحتراس ي غير للتنظيم الصغر البالغ االئتمان تخضع
ً
 نطاق على الصغر متناهي اإلقراض تنمية لتحرير نسبيا

 .واسع

 المزدوج بالنظام تتصل مشكالت .5

 النظام مع يتعايش إسالمي مالي نظام وجود بسبب وذلك اإلسالمية الدول  معظم في مزدوج نظام وجود بسبب المشكالت بعض تنشأ

 قائمة يلي وفيما .الفرعيين النظامين هذين بين والفصل واإلفصاح للشفافية ماسة حاجة توجد السيناريو هذا ظل وفي .التقليدي

  ستثير املخاوف تلك معظم أن هنا نالحظ أن وينبغي .اإلطار ذلك باستخدام معالجتها يلزم التي والمكونات الجوهرية باملخاوف
ً
 بشأن جدال

 .وجودها عدم أو األنظمة تلك وجود في الرغبة

 ( الغرر ) والتعقيد (الربا)الفائدة من وخلوها الشريعة أحكام مع تماشيها لضمان واضح بشكل األنشطة ونطاق المنتجات تحديد

 .مرسو  نظير أنشطة في ةكالمشار  على المؤسسات ومساعدة

 والخسارة الربح في ةكالمشار  على القائمة التمويل ألساليب بالنسبة األهمية وتتضاعف واإلفصاح، الشفافية على يدكالتأ. 

 للتمويل النهائي االستخدام مراقبة. 

 بنفسه اختار قد السوق  في يشارك الذي الشخص أن من دكالتأ  
ً
  اختيارا

ً
 .والتقليدية اإلسالمية األساليب بين واضحا

 الشريعة بأحكام يلتزم بمؤشر ربطهما أو واإلجارة المرابحة أسعار تحرير. 

 األصغر التمويل بخالف متعددة اجتماعية أهداف صورة في تكون  أن يجب األهداف وتلك – أهدافها بتوضيح المؤسسات مطالبة. 

 ةالفقهي األحكامو  الشريعة بأحكام الملتزمة واإلجراءات المبادئ توحيد. 

 الشريعة بأحكام االلتزام مع الديون  سداد عن التأخر أو التخلف مع للتعامل طرق  فرض. 

 عالودائ بقبول  فقط الكبرى  الناضجة للمؤسسات السماح. 

 وأسرهم األعضاء جميع على اإلجباري  التكافل فرض. 



 التقليل بغية لألرباح المكافئة االحتياطات مثل بها واالحتفاظ احتياطيات بإيجاد األصغر االسالمي التمويل تقدم التي الجهات مطالبة 

 .األرباح تقلب بسبب المودع يتحملها التي املخاطر من اإلمكان بقدر

 االستراتيجية االستجابة

 من اإلرشاد همتلنس أن الممكن ومن .للتنمية ماسة حاجة من اإلسالمي األصغر التمويل يحكم الذي والسياساتي التنظيمي اإلطار يعاني

 اإلسالمي التمويل تنظيم على طرأت التي األخيرة والتطورات العادي التمويل من يتجزأ ال جزءك األصغر التمويل في التفكير نحو التوجه

 للمؤسسات والمراجعة املحاسبة هيئة أحدثتها التي التطورات ركذ بنا ويجدر. اإلسالمي األصغر للتمويل التنظيمي اإلطار نضع عندما

 المقاييس بإصدار تقوم التنظيم ذاتية دولية هيئة عن عبارة فاألولى (IFSB) المالية الخدمات ومجلس (AAOIFI) اإلسالمية المالية

 تنظيمية هيئة فهو اإلسالمية المالية الخدمات مجلس أما .االستشارية الخدمات وتقدم املحاسبي اإلسالمية التدقيق وإرشادات املحاسبية

  معني واملجلس .زيةكالمر  البنوك أسستها المعايير لوضع دولية
ً
 واإلشراف اتكالشر  وإدارة املخاطر وإدارة المال رأس بكفاية أساسا

 حشدها تم التي الموارد تحول  إمكانية من البلدان بعض في قلقة الحكومية الهيئات زالت وال .السيولة وإدارة السوق  وانضباط والشفافية

 .القاعدة مستوى  على

 نطاق يجعل مما الودائع، تلقي ذلك في بما الموارد، حشد خدمات بتقديم األصغر التمويل لمؤسسات السماح في تتردد فهي ولذلك

  الخدمات
ً
  أحرز  الذي بالتقدم االسترشاد وينبغي .العمالء بصغار محدودا

ً
 اإلرهاب تمويل ومحاربة األموال ليغس مكافحة مجال في مؤخرا

 التمويل قطاع في التجزئة منظماتك تعمل التي الحكومية غير المنظمات مثل األدنى المستويات على المنظمات باختيار يتعلق فيما

 .األصغر

 التوصياتاملحور الرابع: النتائج و 

 :نتائجال أوال 

 مناسبة تكون  ال االئتمان وخاصة المالية لخدماتا الفقر من للحد الوحيد الحل هو ليس األصغر التمويل نإ  
ً
 للمعوزين دائما

  ننس ى ولكننا الدخل منعدمي أو الجوعى مثل
ً
 تؤدي قد للفقراء القروض فتقديم الدين لمةك هي االئتمان لمةك عكس أن أحيانا

 تكون  ما وعادة، القروض لسداد الالزم النقدي التدفق لكسب الفرص أمامهم تتوافر لم إذا فقرهم زيادة إلى الواقع في

 .المالية الخدمات من ثركأ بإلحاح مطلوبة والعمالة والمأوى  الطعام مثل األساسية االحتياجات

  األصغر التمويل اعتبار عدم  
ً
 .األساسية والبنية والصحة األساس ي التعليم في لالستثمارات بديال

  هناك حاجة إلى ابتكار المزيد من األدوات المالية طويلة األجل وتخفيض التمويالت قصيرة األجل المولدة للديون والتوسع في

 .الزكاة والوقف والقرض الحسن والتكافلالتمويل عبر الصكوك وتطوير مؤسسات 

  ة ستعانواال  ةبالدول ةين البنك المركزي والبنوك العاملب والمشورةضرورة تظافر الجهود تأكيد البنك اإلسالمي للتنمية على

 .لتطوير هذا القطاع ةوملزم ةللخروج بموجهات وسياسات مقنع ةجنبيواأل  ةبالخبرات املحلي

 والتعليم. الصحية الرعاية خدمات تحسين والسيما البشرية، التنمية على التركيز 

 من فيفالتخ أجل من للتطبيق قابال بديال نموذجا يكون  أن بإمكانه الوقف على المبني األصغر اإلسالمي التمويل نموذج نإ 

 لناجحا التكيف في يساهم أن انهبإمك ذلك، على وعالوة الربا. من الخالي التمويل سياق في إضافية قيمة يوفرو  الفقر. حدة

 الموارد نميةت برامج وتسهيل أقل بتكلفة التمويل توفير وهما رئيسيين تحديين على التغلب في األصغر التمويل لمؤسسات

 . البشرية

 تواجه هذه المؤسسات عقبة التمويل فهذه المؤسسات تعتمد بشكل كبير في تمويلها على أموال الزكاة  في طليعة التحديات التي

من فقراء العالم  %44والصدقات والمنظمات الخيرية وهذه المصادر ال تكفي لتغطية عمل هذه المؤسسات وتوسعها لمساعدة 

 .اإلسالمي

 القائمة على تقوية قاعدة رأس المال وإطالق الجيل الثاني من مي االسال في تشجيع مؤسسات التمويل األصغر  االستمرار

مؤسسات التمويل األصغر التي تعنى بالقطاعات المستهدفة كالشباب والخريجين والمرأة وأصحاب المهن الحرفية والصناعات 

 الخاصة. االحتياجاتالصغيرة، وذوي 



  سسات التمويل األصغر التقليدي وتلبي االحتياجات والطلب يمكن أن تكون مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي منافسة لمؤ

المتزايد من قبل الفئات ذوي الدخل املحدود والذين يمتنعون عن الحصول على قروض من مؤسسات التمويل األصغر التقليدي 

 من خالل املحافظة على م
ً
ى عدالت قادرة علألسباب دينية، كما أن مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي يمكن أن تحقق نجاحا

التنافس مع مؤسسات التمويل األصغر التقليدي خاصة فيما يتعلق باالنتشار وتغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة التي تنتج 

 .عن المنتجات المالية اإلسالمية

  :توصياتثانيا ال

 ا:مجموعه من التوصيات أهمه ىال خلصت هذه الدراسة

  وك الصك”بـيجري الحديث عن تفعيل ما يعرف الموجودة في تمويل المؤسسات التمويل اإلسالمي األصغر  عقبةاللمواجهة

وع زال موضة ال تلى سد العجز في مسألة تمويل هذه المؤسسات، الصكوك االجتماعيتهدف هذه الصكوك احيث ” ةاالجتماعي

ي في التغلب على إشكالية التمويل ف االكتشاف مدى تأثيرهكاديمية و البنوك المركزية البحث والدراسة من ضمن الجهات األ

 .مؤسسات التمويل اإلسالمي األصغر

  التأمين األصغر كضمان لعمالء التمويل األصغر وحث  استخدامتشجيع المصارف ومؤسسات التمويل األصغر على التوسع في

 .ديدة تلبي حاجة القطاع في التأمين األصغر والضمانشركات التأمين العاملة على إصدار وثائق تأمينية مبتكرة وطرح وثائق ج
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