
التمويل األصغر اإلسالمي: 
إطالق إمكانيات جديدة 
ملكافحة الفقر الريفي

من سوق النخبة إلى صناعة مزدهرة
في السنوات األخيرة، أصبح التمويل األصغر اإلسالمي سوقاً سريعة النمو، توفر للماليني من 
احملرومني في البلدان اإلسالمية وخارجها إمكانية احلصول على اخلدمات املالية التي تقوم على 
توفير الرعاية للسكان. وميتنع التمويل األصغر اإلسالمي عن املمارسات التي ال تلتزم بالقانون 

اإلسالمي )الشريعة(، مثل تقدمي أو تلقي أي معدل عائد ثابت ومحدد سلفاً على املعامالت املالية. 
وتستند األرباح والعوائد إلى أصول ملموسة أو خدمات منفصلة وقابلة للتحديد مقابل قيمة 

املال. وهذا النهج هو نهج قائم على األصول، وليس الديون كما هو األمر في التمويل التقليدي. 
وباملقارنة، فإن شروط وأحكام التمويل األصغر اإلسالمي أكثر مالءمة وسهولة في الوصول إليها 

بالنسبة للسكان األكثر ضعفاً وحرماناً. وهي تستند إلى تقاسم اخملاطر واألرباح، واملعدالت الثابتة 
للدفعات املسبقة، والشفافية بهدف ضمان الرعاية االجتماعية والعدالة.

ونتيجة لذلك، أصبح التمويل األصغر اإلسالمي أداة أكثر أهمية من أي وقت مضى ملكافحة الفقر 
الريفي في البلدان اإلسالمية، وللتنويع بشكل فعال من استراتيجيات حتسني فرص احلصول على 

التمويل في أجزاء أخرى من العالم. وخالل السنوات األخيرة، انبثق التمويل اإلسالمي من كونه 
سوقاً للنخبة إلى صناعة مزدهرة سريعة النمو في كافة أنحاء العالم. فقد مت إنشاء أكثر من 500 

مؤسسة ملتزمة بالشريعة خالل السنوات الثالثني املاضية، وهي منتشرة في 75 بلداً. وبحجم 
سوقي يبلغ 1.3 تريليون دوالر أمريكي، وبنمو سنوي يقدر بنحو 15 في املائة، يستقطب القطاع 

اهتماماً متزايداً من بلدان إسالمية وغير إسالمية على حد سواء.

ويشمل موفرو اخلدمات كالً من املصارف اإلسالمية واملصارف التجارية التي قامت بفتح نوافذ 
متويل إسالمي لالستفادة من هذه السوق املتنامية، وتساندها مؤسسات مالية دولية مثل 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. فقد أطلقت شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا في 
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الصندوق وبنجاح سلسلة من املبادرات الريادية الستخدام منتجات التمويل األصغر اإلسالمي. 
ويرد أدناه بعض االبتكارات الواعدة الهامة التي يجري اختبارها من خالل العمليات التي يساندها 

الصندوق في اإلقليم.

طرائق التمويل األصغر اإلسالمي األكثر شيوعاً
لتمويل . 1 واملستخدم  نطاقاً  األوسع  العرض  ذو  بالشريعة  امللتزم  العقد  هو  املرابحة  بيع 

يقوم  العميل،  ملنتج معني من قبل  فبناء على طلب  الالزمة كرأس مال عامل.  السلع 
إضافة هامش  بعد  العميل  إلى  بيعه  ويعيد  السوق  املنتج مباشرة من  املمول بشراء هذا 

املقدمة. للخدمة  ثابت 

عقود تقاسم األرباح واخلسائر التي أكثر ما يشجع عليها علماء الشريعة هي املشاركة . 2
واملضاربة. املشاركة حتدد املشاركة في أسهم رأس املال في مشروع جتاري. حيث يتقاسم األطراف 

األرباح أو اخلسائر وفقاً لنسبة محددة مسبقاً. وميكن استخدام هذا النوع من التمويل لألصول 
أو لرأس املال العامل. أما املضاربة فتشكل أداة متويل لوصي حيث يقوم طرف بدور املمول في حني 

يوفر اآلخر اخلبرة اإلدارية في تنفيذ املشروع.

يسمى عقد التبادل بني بائع ومشتر لبيع أصل ما باالستصناع. وميكن للبائعني إما تصنيع . 3
املنتجات بأنفسهم أو شراؤها من طرف ثالث. وميكن للعمالء النهائيني دفع سعر البيع إما 

كمبلغ مقطوع عند توقيع العقد أو في وقت الحق في مراحل مختلفة من عملية التصنيع.

القرض احلسن هو قرض بدون فوائد يستخدم لسد الفجوات التمويلية قصيرة األجل. ويسدد . 4
املقترض املبلغ األصلي للقرض بدون فوائد أو ربح إجمالي أو حصة في النشاط التجاري الذي مت 
استخدام القرض ألجله. وقد مت تصميم القرض احلسن للمحتاجني، وهو النوع الوحيد للقروض 

في التمويل اإلسالمي.

تقدمي حلول متويل صغري جديدة في املناطق الريفية 
يجري حالياً اختبار طرائق مختلفة لعقود التمويل األصغر اإلسالمي في العمليات التي يساندها 
الصندوق في الشرق األدنى وأوروبا. والنتائج حتى اآلن واعدة وتراعي الطلب املتزايد على اخلدمات 

املالية امللتزمة بالشريعة في جميع أنحاء العالم. 

السودان: حتسني فرص حصول املرأة على القروض الصغيرة
لتقدمي االئتمان واالدخار والتأمني األصغر امللتزم بالشريعة، السيما للنساء، مت استحداث مبادرة 

البنك الزراعي السوداني للتمويل األصغر من خالل مرحلة جتريبية في موقعني في شمال وجنوب 
2010، قام ثالثة من  كردفان. وعند بدء مبادرة البنك الزراعي السوداني للتمويل األصغر في عام 
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أصحاب املصلحة الرئيسيني مبساندتها: برنامج إدارة موارد غرب السودان الذي ميوله الصندوق، 
والبنك الزراعي السوداني، ووحدة التمويل األصغر في بنك السودان املركزي. 

وقد دخلت هذه املبادرة سوق التمويل األصغر عند الطبقات الدنيا للهرم االقتصادي موفرة قروض 
أصغر بكثير )مبتوسط 130 دوالراً أمريكياً( من تلك التي تقدمها برامج التمويل األصغر األخرى في 
البلد )مبتوسط 650 دوالراً أمريكياً(، وتعود بالفائدة على الفئات األكثر حرماناً من السكان. وتشير 
األرقام إلى أن اخملاطر التي حتملها خدمة التمويل هي صفر، في حني أن النموذج قد عزز االنضباط 

االئتماني الشديد بني السكان الريفيني الفقراء مبعدل سداد يعادل 100 في املائة.

وفي مايو/أيار 2012، بلغ عدد أعضاء مبادرة التمويل األصغر 000 36 عضو من 000 6 أسرة تضم 
350 مجموعة نسائية. وجنحت املبادرة بتعبئة مدخرات بقيمة 000 72 دوالر أمريكي بقاعدة عمالء 
تبلغ 500 4 مقترض وحافظة قروض قيمتها 000 700 دوالر أمريكي. وتعمل قروضها القائمة على 
املرابحة واملشاركة على مساندة األنشطة الزراعية الصغيرة، وتسمني وتربية املواشي، ومجموعة 

من املشاريع الصغيرة مثل التجارة الصغيرة، وأكشاك الشاي وصنع الطوب.

اجلمهورية العربية السورية: االبتكار في التمويل األصغر 
من خالل صناديق قروية مستقلة

يعمل مشروع التنمية الريفية في إدلب الذي ميوله الصندوق في اجلمهورية العربية السورية في 
محافظة إدلب على حتسني األمن الغذائي ودخل املزارعني والنساء الريفيات في 140 قرية من أفقر 

القرى في القطر. وللقيام بذلك، يوجه املشروع االئتمان من خالل صناديق، والتي هي مؤسسات 
متويل أصغر محلية مستقلة تقدم القروض للسكان الريفيني احملرومني، والسيما النساء.

قروضها  بصرف  وتقوم  قروية.  كصناديق  احمللية  اجملتمعات  إلى  وإدارتها  صناديق  ملكية  وتعود 
العمالء  يقوم  املقابل،  وفي  بشرائها.  املقترضون  يرغب  التي  السلع  ومتول  مرابحة،  في شكل 

املزيد  وكسب  املرابني  بتجاوز  للمزارعني  القروض  وتسمح  بالتقسيط.  عليه  متفق  ربح  بتسديد 
منتجاتهم. من  األرباح  من 

وفي سياق النظام املصرفي شديد املركزية في اجلمهورية العربية السورية، سرعان ما أصبح مفهوم 
"صناديق" واحداً من مناذج التمويل األصغر املستقل األكثر ابتكاراً وجناحاً في البالد. وفي نهاية عام 
2010، قامت 30 قرية في إدلب بإنشاء صناديق يشترك فيها أكثر من 600 6 مساهم، متثل النساء 

نسبة 40 في املائة منهم. وبلغت معدالت السداد 98 في املائة، وكانت جلان صناديق ذاتية التمويل 
بالكامل، وتغطي كافة تكاليفها اإلدارية.

البوسنة والهرسك: استكشاف طرق جديدة لتنمية 
املشاريع الريفية

تعد املشاريع التي يساندها الصندوق وسيلة هامة كذلك لتوسيع منتجات التمويل األصغر 
اإلسالمي في إقليم أوروبا الشرقية. ففي البوسنة والهرسك، مت توفير مزيج من املشاركة )مشروع 

جتاري( واإلجارة )التأجير( من قبل بنك البوسنة الدولي في إطار مشروع تعزيز املشروعات الريفية. 
وحتفز املبادرة النمو املستدام للمشروعات الريفية وفرص العمل في البلديات احملرومة. وبالتواؤم مع 

استراتيجية احلكومة للحد من الفقر، ركزت مساعدة الصندوق على دعم اإلنتاج احليواني ألصحاب 
احليازات الصغيرة من خالل تعزيز املنظمات الريفية ومتكني املزارعني على امتداد سالسل القيمة 

اخلاصة باأللبان واللحوم.

وتعتبر شركة MS Alem محور واحدة من أروع القصص. ففي عام 2009، حصلت الشركة على 
قرض ملتزم بالشريعة من الصندوق من خالل بنك البوسنة الدولي، والذي مت استخدامه لشراء 
معدات معاجلة جديدة وللحصول على التدريب لتحديث بنيتها األساسية إلنتاج اللحوم. كما 

زاد االئتمان كذلك من فرص العمل داخل الشركة وملوفري املدخالت. ومن خالل املشاركة حصلت 
املؤسسة كذلك على ترخيص إلنتاج اللحم احلالل )وهو اللحم املسموح به مبوجب القانون 

اإلسالمي(. واليوم تعد MS Alem، التي يوجد مقرها في بلدية ريفية خارج العاصمة سراييفو، 
شركة رائدة في صناعة اللحوم الوطنية.
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قدم فريق التمويل الريفي في شعبة 
السياسات واملشورة التقنية دعماً قيماً 

في صياغة هذا املوجز. 

ديسمبر/كانون األول 2012 

أساس لتوسيع نطاق التمويل األصغر اإلسالمي 
كأداة مبتكرة للحد من الفقر الريفي

تبني األمثلة عن املبادرات التي يساندها الصندوق في السودان، واجلمهورية العربية 
السورية، والبوسنة والهرسك أن استخدام آليات التمويل األصغر اإلسالمي ال ينتشر 

في العالم اإلسالمي وحسب، بل وميتد كذلك إلى مناطق أخرى. وجتعل الشروط 
واألحكام احملددة منتجات التمويل األصغر اإلسالمي أكثر مالءمة وسهولة في الوصول 

إليها من قبل السكان األكثر ضعفاً: 

تقاسم اخملاطر: من خالل تقاسم اخملاطر احملتملة بني املستثمرين والعمالء، يصبح  –
التمويل األصغر اإلسالمي أكثر جاذبية للمقترضني الذين لن يتحملوا اخملاطر 

بكاملها باملقارنة مع العديد من املنتجات التقليدية.

تقاسم األرباح: في التمويل األصغر اإلسالمي، لم تعد مؤسسة اإلقراض هي  –
املمول الوحيد بل تصبح شريكة في ملكية النشاطات التجارية وذات مصلحة 

كبيرة في جناحها. 

معدل سداد ثابت: وفقاً للشريعة، والتي حتظر أي معدل عائد على املعامالت  –
املالية، تتسم منتجات التمويل األصغر اإلسالمية مبعدل سداد ثابت مع عدم 

وجود إمكانية للربح من خالل الفائدة.

الشفافية: يشترط التمويل األصغر اإلسالمي عقوداً ذات التزام ثابت معروف  –
مسبقاً للعميل. 

الرعاية االجتماعية والعدالة: تتمثل الغاية النهائية لطرائق التمويل األصغر  –
اإلسالمي في ضمان النمو بإنصاف ألغراض الرعاية االجتماعية والعدالة. 

ومتاشياً مع هذا املبدأ، يتوقع التمويل امللتزم بالشريعة، في حال التخلف عن 
الدفع، أن تقتصر العقوبة على ما ال يزيد عن 1 في املائة من الدفعة املستحقة.

جتعل هذه الشروط واألحكام، الهادفة إلى ضمان الرعاية االجتماعية والعدالة، من 
منتجات التمويل اإلسالمية بديالً مجدياً لإلقراض التقليدي. ففي السودان، يتم العمل 

على توسيع نطاق مبادرة البنك الزراعي السوداني للتمويل األصغر من خالل إنشاء 
ست وحدات جديدة بني عامي 2012 و2013 بهدف الوصول إلى 000 150 أسرة على 

مدى خمس سنوات وتعبئة مدخرات قيمتها 10 ماليني دوالر أمريكي. وفي أذربيجان، 
يقوم مشروع التنمية الريفية املتكاملة حالياً، الذي يشارك في متويله الصندوق والبنك 

اإلسالمي للتنمية، باستحداث أدوات ملتزمة بالشريعة في مناطق أغداش، وأوغوز، 
وشيكي ويفالخ. وقدم البنك اإلسالمي للتنمية مبلغ 65 مليون دوالر أمريكي في إطار 

طريقة االستصناع من أجل شبكات الري، ومبلغ 2 مليون دوالر أمريكي في شكل 
القرض احلسن ملساندة موارد الصندوق اخملصصة خلدمات القروض الصغيرة. وفي ظل 

األزمة املالية العاملية احلالية، تقّدم املشاريع التي يساندها الصندوق أدوات جديدة 
ومبتكرة للتمويل الريفي للوصول إلى السكان األكثر ضعفاً في املناطق النائية.
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