
أهمية التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة
وانعكاساته على االقتصادات العربية

احل�صول  م�صكلة  من  تعاين  ماتزال  فاإنها  ال�صغرية،  للم�صروعات  الكبرية  الأهمية  من  الرغم  على 
اأو اأن احل�صول على التمويل بالطرق التقليدية عايل التكلفة ويحتاج اإىل كثري من  على التمويل، 
ال�صمانات للح�صول عليه، ل تتالءم مع اإمكانات اأ�صحاب هذه امل�صروعات، واإن كل اجلهود التي متت، 
تخفي�ض  اأو  الدعم  تقدمي  حماولت  تتعد  مل  امل�صكلة،  هذه  على  للتغلب  النامية  الدول  يف  خا�صة 
اأ�صعار الفائدة، يف حني ميلك التمويل الإ�صالمي العديد من الأدوات وال�صيغ التي تتالءم مع طبيعة 
هذه امل�صروعات، والتي تغطي جانًبا كبرًيا من اأنواع امل�صروعات املختلفة، وتتالءم مع الحتياجات 
التمويل  نظام  تخالف  بهذا  وهي  كبرًيا،  اأم  �صغرًيا  امل�صتثمر  اأكان  �صواء  للم�صتثمرين،  التمويلية 
وره - عن �صورة التمويل بفائدة، ومع ذلك مازال هذا الدور  دت �صُ الو�صعي الذي ل يخرج - واإن تعدَّ

ا. حمدوًدا جًدّ

د. نوال عبد المنعم
باحثة اقتصادية

الحلقة الثانية
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دور التمويل اإلسالمي في تمويل 
المشروعات الصغيرة

ن��ت��ن��اول ه��ن��ا ت��و���ض��ي��ح��ًا مل��ف��ه��وم ال��ت��م��وي��ل 

الإ�ضالمي، واأهم �ضيغه املالئمة للم�ضروعات 

ال�ضغرية ومتناهية ال�ضغر التي بناًء عليها 

التمويل  وخ�ضائ�ص  م��زاي��ا  اأه��م  ي�ضتنتج 

ومتناهية  ال�ضغرية  للم�ضروعات  الإ�ضالمي 

ال�ضغر، والذي يتم تناوله يف الآتي: 

اأوًل - مفهوم التمويل الإ�صالمي: 
جمال  يف  الإ���ض��الم��ي  الت�ضريع  حكمة  اإن 

وظ��ي��ف��ة  مب��ع��رف��ة  اإل  ت��ت�����ض��ح  ل  ال��ت��م��وي��ل 

ودون  الق��ت�����ض��ادي،  الن�ضاط  يف  التمويل 

حقيقة  اإدراك  ال�ضعب  م��ن  �ضيكون  ذل��ك 

التمويل الإ�ضالمي واأهميته، و�ضمو ال�ضريعة 

ال��ذي  النحو  على  تنظيمه  يف  الإ���ض��الم��ي��ة 

.
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جاءت به

الن�ضاط  يف  اأ�ضا�ًضا  دوًرا  يلعب  فالتمويل 

الأف���راد،  م�ضتوى  على  �ضواء  القت�ضادي، 

م�ضتوى  على  اأو  القت�ضادية،  الوحدات  اأو 

القت�ضاد القومي؛ اإذ تتمثل وظيفة التمويل 

الفائ�ص  حيث  من  الأم���وال  روؤو����ص  نقل  يف 

الأن�ضطة  متويل  اأجل  من  العجز؛  حيث  اإىل 

اإنتاج  يف  واملتمثلة  املختلفة،  القت�ضادية 

عليها  ويطلق  واخل��دم��ات،  ال�ضلع  وت���داول 

احلقيقي  فالن�ضاط  احلقيقية،  الأن�ضطة 

وه���و ال��ت��ب��ادل -اإم�����ا ب��غ��ر���ص ال���ض��ت��ث��م��ار 

ال��ن�����ض��اط  ع��م��اد  ي��ع��د   - ال���ض��ت��ه��الك  اأو 

تنمية  نحو  الأوىل  واخل��ط��وة  القت�ضادي، 

املجتمع،  لأف��راد  الرفاهية  وحتقيق  ال��روة 

التمويل  من  الأ�ضا�ص  الهدف  ف��اإن  ثم  ومن 

والأن�ضطة  امل��ب��ادلت  وت�ضجيع  ت�ضهيل  ه��و 

احلقيقية، ويف مقابل هذه الوظيفة ي�ضتحق 

التمويل عائًدا ينبع من القيمة امل�ضافة التي 

ي�ضبح  امل�ضافة  القيمة  هذه  ودون  يحققها، 

على  وخ�����ض��ارة  حم�ضة  تكلفة  العائد  ه��ذا 

الن�ضاط القت�ضادي.

اأن  يت�ضح  التمويل  وظيفة  اإىل  وبالنظر 

التمويل  ه��و  احلقيقي  بالتمويل  املق�ضود 

م�ضممة  و�ضيغه  اأ�ضاليبه  لأن  الإ�ضالمي؛ 

ب�ضكل يخدم الن�ضاط احلقيقي املنتج، وهذا 

ال�ضابق  ووظيفته  التمويل  طبيعة  مع  يتفق 

خادًما  التمويل  ك��ان  فلما  اإليها.  الإ���ض��ارة 

كان  احلقيقية،  وامل��ب��ادلت  للن�ضاط  وتابًعا 

للبيوع  تابًعا  الإ�ضالمية  العقود  يف  التمويل 

 .
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والعقود احلقيقية

�ضيغ  وف���ق  يعمل  الإ���ض��الم��ي  فالتمويل 

واأ�ضاليب تربط بني التمويل وال�ضتخدام يف 

عملية واحدة؛ حيث يتم منح التمويل بغر�ص 

يتم  حمدد  م�ضروع  اأو  ن�ضاط  يف  ا�ضتخدامه 

وهذه  واح��د،  عقد  يف  مقدًما  عليه  التفاق 

مرتبًطا  الإ�ضالمي  التمويل  جتعل  ال�ضيغ 

ارت��ب��اًط��ا وث��ي��ًق��ا ب��اجل��ان��ب احل��ق��ي��ق��ي من 

مهًما  دوًرا  ت���وؤدي  بذلك  وه��ي  القت�ضاد، 

والإنتاجية  القت�ضادية  احل��رك��ة  دف��ع  يف 

وال�ضيغ  الأدوات  هذه  اأن  كما  املجتمع،  يف 

تالم�ص الحتياجات الفعلية للعمالء، وتتفق 

مع املبادئ والأحكام ال�ضرعية للمعامالت.

باحتوائه  الإ�ضالمي  التمويل  يتميز  كما 

اأ�ضا�ص  على  ت��ق��وم  للتمويل  اأ�ضاليب  على 

التعاوين  التمويل  »اأ�ضاليب  وت�ضمى  التربع، 

من  التمويل  م��ن  ال��ن��وع  وه��ذا  والتكافلي«، 

الإ�ضالم  يف  التمويل  م�ضادر  مييز  ما  اأه��م 

النظم القت�ضادية  التمويل يف  عن م�ضادر 

على  ت�ضجيع  من  عليه  يرتتب  ملا  الو�ضعية؛ 

املجتمع،  اأف����راد  ب��ني  وال���رتاح���م  ال��ت��ك��اف��ل 

الجتماعية  ال��ع��دال��ة  حتقيق  ع��ن  ف�����ض��اًل 

وتوزيع الروة، وهو ي�ضمل: الزكاة، والوقف، 

اأن  تظهر  الأدوات  وهذه  احل�ضن،  والقر�ص 

التمويل الإ�ضالمي له وظيفة اجتماعية ذات 

اأبعاد وا�ضعة اإىل جانب وظيفته القت�ضادية. 

الإ�ضالمي  التمويل  تعريف  ثم ميكن  ومن 

احل�ضول  م�ضادر  يدر�ص  ال��ذي  العلم  باأنه 

بق�ضد  وا�ضتثمارها  وتوظيفها  الأموال  على 

ال�ضرتباح اأو التربع مبا يحقق منافع الفرد 

ال�ضريعة  اإطار  يف  الأر�ص  وعمارة  واملجتمع 

الإ�ضالمية بقواعدها وم�ضادرها.

الإ�صالمي  التمويل  مالءمة   - ثانًيا 
للم�صروعات ال�صغرية:

اإطار  يف  الإ�ضالمي  التمويل  �ضيغ  تعدد  اإن 

اإمت���ام  وك��ف��اءة  م�ضروعية  م��ن  حتمله  م��ا 

لوا�ضعي  ت�ضمن  القت�ضادية  امل��ع��ام��الت 

بال�ضوق  املالية  النظم  و�ضانعي  ال�ضيا�ضات 

رغ��ب��ات  جلميع  ال��ك��ام��ل  الح���ت���واء  حتقيق 

املختلفة،  امل�ضروعات  �ضرائح  بكل  التمويل 

ي��وؤدي  ال��ت��ي  ال�ضغرية  امل�����ض��روع��ات  ومنها 

تطبيقها يف امل�ضارف واملوؤ�ض�ضات املالية 

تتمثل وظيفة التمويل 

في نقل رؤوس األموال 

من حيث الفائض إلى 

حيث العجز من أجل 

تمويل األنشطة 

االقتصادية المختلفة
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واندماجها  م�ضاركتها  زيادة  اإىل  الإ�ضالمية 

مع املجتمع املايل الر�ضمي، وما يرتتب على 

هنا  وم��ن  القومي،  الدخل  زي��ادة  من  ذل��ك 

التعريف  على  لريكز  املحور  هذا  جاء  فقد 

مالءمتها  ومدى  الإ�ضالمي  التمويل  ب�ضيغ 

عليها  ب��ن��اًء  ال��ت��ي  ال�ضغرية  للم�ضروعات 

التمويل  وخ�ضائ�ص  م��زاي��ا  اأه��م  ي�ضتنتج 

وال��ذي  ال�ضغرية،  للم�ضروعات  الإ�ضالمي 

يتم تناوله يف الآتى: 

- ���ض��ي��غ ال��ت��م��وي��ل الإ���ض��الم��ي امل��الئ��م��ة 

للم�ضروعات ال�ضغرية )�ضيغ البيوع - �ضيغ 

امل�ضاركات(.

الإ����ض���الم���ي  ال���ت���م���وي���ل  - خ�����ض��ائ�����ص 

للم�ضروعات ال�ضغرية ومتناهية ال�ضغر.

1- �صيغ البيوع: 
تعد البيوع اأكر العقود املتداولة يف احلياة 

وتتعدد  الإ�ضالمية،  امل�ضارف  ويف  العملية 

بال�ضراء،  ل��الآم��ر  امل��راب��ح��ة  )ب��ي��ع  لت�ضمل 

عليها  ويطلق  ال�ضلم(،  وبيع  الآج��ل،  والبيع 

اأ�ضلوب التمويل التجاري و)بيع ال�ضت�ضناع، 

والتاأجري(، وت�ضمى اأ�ضلوب التمويل التقاويل 

البحث  اأوراق  لأن  ون���ظ���ًرا  وال���ت���اأج���ريي، 

يت�ضع  حمكومة بعدد �ضفحات حمددة، فلن 

و�ضنكتفي  البيوع،  �ضيغ  كل  لعر�ص  املجال 

الواقع  يف  ا�ضتخداًما  ال�ضيغ  اأك��ر  بعر�ص 

و�ضيغة  امل��راب��ح��ة  �ضيغة  وه���ي  ال��ع��م��ل��ي، 

الإجارة:

)اأ( �صيغة املرابحة:
ثمنها  مبثل  ال�ضلعة  بيع  ه��ي:  امل��راب��ح��ة 

الأول الذي ا�ضرتاها به البائع مع زيادة ربح 

معلوم متفق عليها مببلغ مقطوع اأو ن�ضبة من 

.
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الثمن الأول

ال��ذي  العميل  اأن  يف  فكرتها  وتتلخ�ص 

لديه  ولي�ص  معينة،  �ضلعة  �ضراء  يف  يرغب 

التمويل  مانحة  املوؤ�ض�ضة  اإىل  يتوجه  قيمتها 

من  )�ضواء  ال�ضلعة  هذه  �ضراء  منها  طالًبا 

لها  ويحدد  اخل��ارج(  من  اأو  املحلي  ال�ضوق 

العميل  يعد  اأن  على  ومورديها،  موا�ضفاتها 

معلومة  بزيادة  مرابحة  ال�ضلعة  هذه  ب�ضراء 

بيان  مع  م�ضبًقا،  بينهما  عليها  التفاق  يتم 

على  ثمنها  و���ض��داد  لل�ضلعة  الأ�ضلي  الثمن 

البيع  �ضعر  ي�ضمل  بحيث  معينة،  اأق�����ض��اط 

للعميل )�ضعر التكلفة+ هام�ص ربح(، ويكون 

ال�ضعرين؛  ب��ني  ال��ف��رق  ه��و  املوؤ�ض�ضة  رب��ح 

الذي  والآج��ل  للمورد،  دفعته  الذي  النقدي 

.
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يدفعه الآمر بال�ضراء

ب�ضيغة  ال�����ض��غ��رية  امل�����ض��روع��ات  مت��وي��ل 

املرابحة: 

ومتناهية  ال�ضغرية  امل�ضروعات  ت�ضتطيع 

توفري  امل��راب��ح��ة  �ضيغة  خ��الل  م��ن  ال�ضغر 

خمتلف  على  واحل�ضول  الإنتاج  م�ضتلزمات 

امل��ادي��ة  والأ�����ض����ول  وال��ت��ج��ه��ي��زات  الآلت 

التي  الأولية  امل��واد  اإىل  بالإ�ضافة  الالزمة، 

دون  املوؤ�ض�ضات  تلك  اإليها  حتتاج  اأن  ميكن 

املوؤ�ض�ضات  ه��ذه  اأن  وخ��ا���ض��ة  ف���وري،  دف��ع 

للقيام  ال��ك��اف��ي��ة  الأم�����وال  مت��ل��ك  ل  ع����ادة 

كثرًيا  ي�ضاعدها  املرابحة  فاأ�ضلوب  بذلك، 

على دفع ما عليها يف �ضكل اأق�ضاط ودفعات 

�ضواء  منتجاتها،  وت�ضريف  م�ضتقبلية، 

لالأفراد اأو للم�ضروعات املتو�ضطة والكبرية، 

القت�ضاد  تنمية  يف  ي�ضهم  �ضك  بال  وه��ذا 

الوطني، ويعمل على حتقيق درجة عالية من 

.
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الرتابط بني قطاعاته

)ب( �صيغة الإجارة:
معلومة  منفعة  على  عقد  ه��ي:  الإج���ارة 

يف  م��و���ض��وف��ة  اأو  معينة،  ع��ني  م��ن  م��ب��اح��ة 

الذمة، اأو على عمل معلوم بعو�ص معلوم ملدة 

.
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معلومة

التي  املعاو�ضات  عقود  من  الإج��ارة  وتعد 

اأحكامها؛  ببيان  الإ�ضالمي  الت�ضريع  ُعني 

حيث اإن مبادئ الإجارة ت�ضبه مبادئ البيع؛ 

لأن���ه يف احل��ال��ت��ني ي��ت��م ن��ق��ل ���ض��يء م��ا اإىل 

�ضخ�ص اآخر مقابل تعوي�ص ذي قيمة، اإل اأن 

اأنه  البيع يف  الإج��ارة يختلف عن عقد  عقد 

عقد موؤقت املدة؛ ففي البيع يتم متلك العني 

)الأ�ضل املادي( للم�ضرتي بعقد موؤبد، بينما 

يف حالة الإجارة تظل العني مملوكة ملالكها 

اإىل  فقط  بها  النتفاع  حق  وينتقل  الأ�ضلي 

امل�ضتاأجر.

ب�ضيغة  ال�����ض��غ��رية  امل�����ض��روع��ات  مت��وي��ل 

الإجارة: 

الت�ضغيلية  الإج�������ارة  ���ض��ي��غ��ة  ت��ن��ا���ض��ب 

ومتناهية  ال�ضغرية  ال�ضناعية  امل�ضروعات 

يدفع  اأن  امل�ضروع  ي�ضتطيع  حيث  ال�ضغر؛ 

ن�ضاطه دون  الذي ميار�ص فيه  املكان  اإيجار 

اإرهاق مليزانيته يف حالة �ضراء املكان نقًدا، 

الآلت  على  احل�ضول  امل�ضروع  ي�ضتطيع  كما 

الإجارة  ب�ضيغة  اإليها  يحتاج  التي  واملعدات 

امل�ضروعات  ه��ذه  ان��ت��ف��اع  ث��م  وم��ن  ��ا،  اأي�����ضً

المشاركة المتناقصة 

المنتهية بالتمليك تعد 

أكثر صيغ المشاركات 

مالءمة لتمويل جميع 

المشروعات
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لرتفاع  اقتناءها  ت�ضتطيع  ل  التي  بالأ�ضول 

ا  تكلفة راأ�ص مالها، ف�ضاًل عن انتفاعها اأي�ضً

�ضتدفع  كانت  التي  املالية  ال�ضيولة  بتوفري 

ثمًنا لالأ�ضول.

طريق  ع��ن  التمويل  �ضيغة  تنا�ضب  كما 

امل�ضروعات  بالتملك  ال��وع��د  م��ع  ال��ت��اأج��ري 

ال�ضغر  وم��ت��ن��اه��ي��ة  ال�����ض��غ��رية  الإن��ت��اج��ي��ة 

املطابع  مثل  اإنتاج  خطوط  اإىل  حتتاج  التي 

وم�ضانع التعبئة والتغليف، وكذلك املن�ضاآت 

ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل الأج��ه��زة وامل��ع��دات مثل 

.
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املعامل الطبية

ا لتمويل العقارات، وتتميز  كما ت�ضلح اأي�ضً

ه���ذه الآل��ي��ة ب��ا���ض��ت��م��راري��ة امل��ح��اف��ظ��ة على 

الأ�ضول الإنتاجية؛ لكونها �ضتوؤول ملكيتها يف 

نهاية مدة الإيجار اإىل امل�ضتاأجرين اأ�ضحاب 

.
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امل�ضروعات

قيام  خ���الل  م��ن  ال�ضيغة  ه���ذه  وت��ط��ب��ق 

الإ�ضالمية  املالية  املوؤ�ض�ضة  اأو  امل�ضرف 

لطلب  ا�ضتجابة  والأ�ضول  املوجودات  ب�ضراء 

الأ�ضول  تلك  لتملك  اأحد عمالئه  موؤكد من 

بالتمليك،  املنتهية  الإج�����ارة  ط��ري��ق  ع��ن 

قد  معلومة  ب��اأج��رة  ل��ه  بتاأجريها  يقوم  ث��م 

امل�ضرف  ويحت�ضب  املثل،  اأج��رة  على  تزيد 

تكلفة  اأ�ضا�ص  على  غالًبا  الإجمالية  الأج��رة 

وتق�ضط  ربحه،  اإىل  بالإ�ضافة  امل��وج��ودات، 

عليها،  يتفق  ف��رتات  على  ذلك  بعد  الأج��رة 

ك��م��ا جن���د يف ال���واق���ع ال��ع��م��ل��ي ���ض��ورت��ني 

العني  متليك  مبوجبهما  ي��ت��م  اأ�ضا�ضيتني 

الإجارة  مدة  نهاية  يف  للم�ضتاأجر  ومنفعتها 

املحددة، وهما:

الوعد  مع  اإي��ج��ار  عقد  الأوىل:  ال�ضورة 

بهبة العني امل�ضتاأجرة عند النتهاء من وفاء 

تكون  اأن  على  الإي��ج��اري��ة  الأق�����ض��اط  جميع 

الهبة بعقد منف�ضل.

ببيع  وعد  مع  اإيجار  عقد  الثانية:  ال�ضورة 

اأو  م��ق��اب��ل مبلغ )رم����زي  امل�����ض��ت��اأج��رة  ال��ع��ني 

بعد  املدة  نهاية  يف  امل�ضتاأجر  يدفعه  حقيقي( 

�ضداد جميع الأق�ضاط الإيجارية املتفق عليها.

2- �صيغ امل�صاركات:
)امل�����ض��ارك��ة  امل�����ض��ارك��ات:  ���ض��ي��غ  ت�ضمل 

وامل�������ض���ارب���ة(، وي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا اأ���ض��ل��وب 

وامل�ضاقاة  و)امل��زارع��ة  الت�ضاركي،  التمويل 

التمويل  اأ���ض��ل��وب  وت�����ض��م��ى  وامل��غ��ار���ض��ة(، 

التي  العامة  القواعد  لأن  ونظًرا  الزراعي، 

حتكم �ضيغ امل�ضاركات تكاد تتفق يف املنهج 

هذه  جمموع  من  ف�ضنكتفي  التطبيق،  واآلية 

ال�ضيغ ب�ضيغ امل�ضاركة وامل�ضاربة.

�صيغة امل�صاركة: 
حددت ال�ضريعة الإ�ضالمية القواعد التي 

من  وال�ضتثمار  التمويل  حركة  عليها  تقوم 

املنظور الإ�ضالمي والتي ل تقر لراأ�ص املال 

ا يف احل�ضول على الربح اأو على عائد،  حقًّ

اأيًا كانت ت�ضميته اإل على وجه امل�ضاركة مع 

للقاعدة  وفًقا  اآخر  عمل  اأو  اآخر  مال  راأ���ص 

مقابل  »الُغنم  اأو  بالُغْرم«،  »الُغْنم  الفقهية 

حديث  من  م�ضتقة  القاعدة  وهذه  الُغرم«، 

و�ضلم: »اخلراج  ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 

اأن احل���ق يف  ب��ه��ا  ب��ال�����ض��م��ان«، وُي��ق�����ض��د 

)العائد  الك�ضب  اأو  النفع  على  احل�ضول 

اأو  امل�ضقة  حتمل  ب��ق��در  ي��ك��ون  ال��رب��ح(  اأو 

اأو  اخل�ضائر  اأو  )امل�����ض��روف��ات  التكاليف 

لعدالة  توؤ�ض�ص  القاعدة  وه��ذه  املخاطر(، 

اأن  ي�ضح  ل  اإذ  الفر�ص؛  وتكافوؤ  التوزيع 

دون  م�ضروع  عوائد  اأكر  اأو  اثنان  يتقا�ضم 

ثم  ومن  بالعدل.  بينهم  مغارمه  تتوزع  اأن 

للن�ضاط  ال�ضرعي  الأ�ضا�ص  امل�ضاركة  متثل 

ال���ض��ت��ث��م��اري يف الإ�����ض����الم، وال���ت���ي ق��ام 

امل�ضرفية  لفكرة  التنظري  اأ�ضا�ضها  على 

اأو  الإ�ضالمية، �ضواء يف جمال تعبئة املوارد 

يف جمال توظيفها. 

امل�صاركة:
من  فكرتها  ت�ضتمد  متويلية  �ضيغة  ه��ي 

الفقه  ال�����ض��رك��ة يف  اأح��ك��ام وق��واع��د ع��ق��د 

الإ���ض��الم��ي )���ض��رك��ة ال��ع��ن��ان(، ت��ق��وم على 

بالدمج  اأكر  اأو  �ضخ�ضان  يقوم  اأن  اأ�ضا�ص 

بني روؤو�ص اأموالهم اأو عملهم من اأجل اإن�ضاء 

م�ضروع جديد اأو امل�ضاهمة يف م�ضروع قائم، 

عليها  املتفق  الن�ضب  الأرب��اح ح�ضب  وتق�ضم 

اخل�ضارة  اأما  متفاوتة،  اأو  مت�ضاوية  بن�ضب 

قدر  على  ال�ضركاء  يتحملها  اأن  في�ضرتط 

ح�ضة كل �ضريك يف راأ�ص املال. 

التمويل اإلسالمي 

ينقل التمويل من 

أسلوب الضمان والعائد 

الثابت إلى أسلوب 

المخاطرة والمشاركة
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متويل امل�صروعات ال�صغرية ب�صيغة امل�صاركة:
تعد امل�ضاركة املتناق�ضة املنتهية بالتمليك، 

امل�ضارف  يف  حالًيا  املطبقة  ال�����ض��ورة  ه��ي 

يتعهد  �ضركة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  الإ�ضالمية، 

الآخ��ر  ح�ضة  ب�����ض��راء  ال�����ض��رك��اء  اأح���د  فيها 

ا اإىل اأن يتملك امل�ضرتي امل�ضروع كله؛  تدريجًيّ

امل�ضرف  حمل  باحللول  العميل  يقوم  حيث 

يف  تدريجيًّا  ال�ضريكة(  املالية  )املوؤ�ض�ضة 

على  اأو  واح���دة،  دفعة  اإم��ا  امل�ضروع،  ملكية 

املتفق  ال�����ض��روط  تقت�ضيه  ح�ضبما  دف��ع��ات، 

للطرف  ي�ضدد  العملية؛ بحيث  عليها وطبيعة 

املن�ضحب )غالًبا املوؤ�ض�ضة املالية( ن�ضبته من 

ج��زًءا من ح�ضته يف  زائ��ًدا  ال�ضتثمار  عائد 

راأ�ص مال ال�ضركة تناق�ضيًّا حتى يتم تخارج 

املوؤ�ض�ضة، وتوؤول امللكية للعميل. 

بامل�ضاركة  ال��ت��م��وي��ل  �ضيغة  اأث��ب��ت��ت  وق���د 

�ضيغة  وهي   - بالتمليك  املنتهية  املتناق�ضة 

 - الإ�ضالمية  امل�ضارف  ا�ضتحدثتها  جديدة 

لتمويل  مالءمة  امل�ضاركات  �ضيغ  اأك��ر  اأنها 

ا�ضتخدامها  ميكن  والتي  امل�ضروعات  جميع 

واملهنية  احل��رف��ي��ة  امل�����ض��روع��ات  مت��وي��ل  يف 

اجلامعات  وخريجي  ال�ضباب  وم�ضروعات 

و�ضائقي  وامل��زارع��ني،  امل����راأة،  وم�ضروعات 

.
)9(

الأجرة

امل�ضاركة  ب�ضيغة  التمويل  يعد  ث��م  وم��ن 

فقهية  روؤي��ة  بالتمليك  املنتهية  املتناق�ضة 

امل�ضروعات  تتطابق مع خ�ضائ�ص  معا�ضرة 

ال�����ض��غ��رية وحت���ق���ق ال��ع��دي��د م���ن امل���زاي���ا 

للم�ضروعات ال�ضغرية، منها:

)1( م�ضاركة امل�ضرف اأو املوؤ�ض�ضة املالية 

العبء  تخفيف  على  يعمل  التمويل  لطالبي 

البداية،  يف  امل�ضروع  �ضاحب  عن  التمويلي 

للم�ضروع،  املالية  ال�ضالمة  على  واحلفاظ 

كبرية  درج��ة  اإىل  يقلل  اأن  �ضاأنه  من  وه��ذا 

امل�����ض��روع  ل�ضاحب  امل�ضتقر  غ��ري  ال��و���ض��ع 

ال�ضغري.

ال�ضباب  بني  احلر  العمل  فكر  ن�ضر   )2(

اأ�ضحاب  ال�ضباب  اأمام  وا�ضًعا  املجال  وفتح 

الأفكار والبتكارات على ا�ضتغالل طاقاتهم 

وحتريك عقولهم. 

اأف���راد  ب��ني  امللكية  ق��اع��دة  تو�ضيع  )ج( 

املجتمع.

)ب(- �صيغة امل�صاربة:
امل�����ض��ارب��ة ح�����ض��ب ت��ع��ري��ف��ه��ا يف امل��ع��ي��ار 

الربح  يف  �ضركة  عن  عبارة  ه��ي:  ال�ضرعي 

مبال من جانب )رب املال( وعمل من جانب 

اآخر )امل�ضارب(.

ب�ضيغة  ال�����ض��غ��رية  امل�����ض��روع��ات  مت��وي��ل 

امل�ضاربة:

ميكن  التمويلية  الآلية  هذه  لطبيعة  وفًقا 

امل�ضكالت  طبيعة  مع  تتنا�ضب  اإنها  القول 

امل�ضروعات  ق��ط��اع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التمويلية 

تتميز  فهي  ال�ضغر،  ومتناهية  ال�ضغرية 

وجتميعها  املدخرات  ح�ضد  وفاعلية  بكفاءة 

البنك  يقدم  اأن  اأ�ضا�ص  على  ل�ضتثمارها، 

اإدارة  امل�ضروعات  اأ�ضحاب  ويتوىل  التمويل، 

على  بناًء  الربح  ويقت�ضمان  م�ضروعاتهم، 

مقدًما  عليها  الت��ف��اق  يتم  معلومة  ن�ضبة 

فاإن  اخل�ضارة  حالة  ويف  العقد،  اإب��رام  عند 

املالية(  املوؤ�ض�ضة  اأو  )البنك  امل��ال  �ضاحب 

اأو  يتحمل خ�ضارة ماله ما مل يثبت الإهمال 

.
)10(

التق�ضري من جانب امل�ضارب

التمويلية  ال�ضيغة  ه���ذه  ن��ظ��ام  وي��ت��ي��ح 

والعمل،  امل��ال  راأ���ص  بني  للتزاوج  الفر�ضة 

�ضخ�ص  لأي  الفر�ص  يهيئ  الذي  الأمر  وهو 

ل ميلك املال، ولكنه ميلك اخلربة والكفاءة 

ومن  القت�ضادي،  الن�ضاط  ملمار�ضة  الفنية 

لإب��راز  مهمة  و�ضيلة  ال�ضيغة  هذه  متثل  ثم 

عن�ضر املوارد الب�ضرية وا�ضتخدامه ب�ضورة 

اأم��ث��ل، وه��و م��ا ي��ت��الءم مت��اًم��ا م��ع اأ�ضحاب 

امل�������ض���روع���ات ال�����ض��غ��رية م���ن احل��رف��ي��ني 

واملهنيني، غري القادرين ماليًّا على امل�ضاركة 

يف امل�����ض��روع��ات الإن��ت��اج��ي��ة، خ��ا���ض��ة وه��ي 

املقيدة  اأو  املطلقة  املُ�ضاربة  باآلية  موؤمنة 

.
)11(

وفًقا حلجم الثقة بني اأطراف العملية

التمويل  ومزايا  خ�صائ�ض   - ثالًثا 
الإ�صالمي للم�صروعات ال�صغرية)12(:

بدائل  الإ�ضالمي  التمويل  �ضيغ  توفر   -1

التمويل اإلسالمي 

يتناسب مع طبيعة 

المشروعات الصغيرة 

ومتناهية الصغر من 

حيث بساطة إمكاناتها 

المالية

32

دراسات

2020م   ديسمبر  -نوفمبر/ ربيع اآلخر 1442هـ   • العدد 4٨1    صفل • ٤١ ة فص ا٢١٠ ة االقتصاد اإلسالمي 



متعددة اأمام اأ�ضحاب روؤو�ص الأموال لختيار 

جمال ا�ضتثمار مدخراتهم اإىل جانب اختيار 

نظام توزيع الأرباح الذي يتالءم مع ظروف 

التمويل  نظام  تخالف  بهذا  وهي  منهم،  كل 

الو�ضعي الذي ل يخرج - واإن تعددت �ضوره 

- عن �ضورة التمويل بفائدة.

بني  والتاأليف  املزج  �ضهولة  اإىل  توؤدي   -2

العمل  عن�ضر  وخ��ا���ض��ة  الإن��ت��اج،  عنا�ضر 

الذي  الأم��ر  متعددة؛  �ضور  امل��ال يف  وراأ���ص 

اأ�ضحاب  لت�ضغيل  جم��الت  فتح  اإىل  ي���وؤدي 

املهن وذوي اخلربات يف خمتلف املجالت. 

من  التمويل  الإ�ضالمي  التمويل  ينقل   -3

اأ�ضلوب  اإىل  الثابت  والعائد  ال�ضمان  اأ�ضلوب 

وهو  بالُغرم«،  »الُغنم  وامل�ضاركة  املخاطرة 

بذلك يحقق معيار العدل يف املعامالت، وهو 

ما ين�ضده اأ�ضحاب امل�ضروعات ال�ضغرية.

عدم  ي���وؤدي  الإ���ض��الم��ي  التمويل  يف   -4

اإىل متكني  ث��اب��ت��ة  ف��وائ��د  ب��دف��ع  الل���ت���زام 

امل�ضارف واملوؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية من 

باأن�ضطة  للقيام  امل���وارد  تخ�ضي�ص  ح�ضن 

مولدة للربح وجمدية اقت�ضادًيا. 

ي��وؤدي عدم وج��ود فائدة حم��ددة اإىل   -5

تخفي�ص تكلفة ال�ضلعة املنتجة، مما ي�ضاعد 

يف  ال�ضغر  ومتناهية  ال�ضغرية  امل�ضروعات 

وزي��ادة  اأك��رب،  ب�ضرعة  منتجاتها  ت�ضريف 

.
)13(

قدرتها التناف�ضية

اأ�ضا�ص  على  الإ�ضالمي  التمويل  مينح   -6

درا�ضات اجلدوى ال�ضتثمارية والقت�ضادية 

املدين  م��الءة  على   - فقط   - الرتكيز  دون 

يتنا�ضب  وهذا  ال�ضداد،  على  وقدرته  املالية 

ومتناهية  ال�ضغرية  امل�ضروعات  طبيعة  مع 

املالية  اإمكاناتها  ب�ضاطة  حيث  من  ال�ضغر 

مقارنة بامل�ضروعات الكبرية.

امل�ضلم  الإ���ض��الم��ي  ال��ت��م��وي��ل  يجنب   -7

بالفائدة  التي حتيط  الربا  �ضبهة  الوقوع يف 

امل�ضرفية. 

8- امل�ضاهمة يف حتقيق العدالة يف توزيع 

الروة، وذلك بتوفري التمويل الالزم ل�ضغار 

وامل�ضروعات،  اخلربات  واأ�ضحاب  املنتجني 

الكافية  الأم���وال  روؤو����ص  ميلكون  ل  ال��ذي��ن 

.
)14(

لتنفيذ هذه امل�ضروعات

تجارب معاصرة في التمويل األصغر 
اإلسالمي

ال��ربام��ج  م��ن  ع���دد  اإىل  ه��ن��ا  ن�ضري  ���ض��وف 

ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي مت��ت يف ع���دد م��ن ال���دول 

يف  مهمة  ن��ت��ائ��ج  حققت  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة، 

يتناول  كما  الإ���ض��الم��ي،  الأ���ض��غ��ر  التمويل 

اخل�����ض��ائ�����ص امل�����ض��رتك��ة ب���ني ال��ت��م��وي��ل 

الإ�ضالمي والتمويل الأ�ضغر.

التمويل  جمال  يف  ناجحة  مناذج   - اأوًل 
الأ�صغر الإ�صالمي:

الذي  ال�ضغرية  امل�ضروعات  برنامج   -1

اختارته  الذي  اليمن،  يف  الأم��ل  بنك  ينفذه 

منوذجًا  الأوروب��ي��ة  الأ�ضغر  التمويل  �ضبكة 

يف  العاملية  التجارب  اأه��م  لإح���دى  ناجحًا 

 .
)15(

دعم ال�ضباب ومتكينهم

اململكة  يف  جميل  عبداللطيف  برامج   -2

بدعم  تقوم  التي   ،
)16(

ال�����ض��ع��ودي��ة العربية 

ال�ضغر  ومتناهية  ال�ضغرية  امل�����ض��روع��ات 

ال�ضريعة  م��ع  ت��ت��واف��ق  متويلية  ب��اأ���ض��ال��ي��ب 

الإ�ضالمية، وقد انطلقت فكرة براجمه عام 

ال�ضعودي  املجتمع  خلدمة  لي�ص  2003م، 

فح�ضب، بل املجتمع العربي والإ�ضالمي كله، 

جناح  ول�ضمان  والن�ضاء،  للرجال  واملوجهة 

امل�ضروعات املمولة وّفرت املوؤ�ض�ضة )�ضركات 

تقدمي  ال��ق��رو���ص(  ل�ضمان  جميل  حممد 

ال�ضركة  من  املمنوحة  للقرو�ص  �ضمانات 

يخدم  مبا  العمالء،  تعر  م�ضكالت  ملعاجلة 

هدفها يف م�ضاعدة الفقراء وتخفي�ضها اإىل 

الن�ضف خالل الأعوام القليلة القادمة. 

يف   ،
)17(

جميل جرامني  �ضركة  جتربة   -3

اململكة العربية ال�ضعودية، والتي متثل و�ضيلة 

توفري  خالل  من  الفقر  حدة  من  للتخفيف 

التمويل  ملوؤ�ض�ضات  واملالية  التقنية  امل�ضاعدة 

متويل  ت��ق��دمي  ا�ضتطاعت  حيث  ال�ضغري، 

 53 بنحو  واملتناهية  ال�ضغرية  للم�ضروعات 

التمويل  بهذا  وانتفع  اأمريكي،  دولر  مليون 

خالل  م��ن  عميل   520000 م��ن  ي��ق��رب  م��ا 

موؤ�ض�ضات التمويل الأ�ضغر يف منطقة ال�ضرق 

موؤ�ض�ضة  وتعمل  2010م،  ع��ام  يف  الأو���ض��ط 

جرامني جميل يف ت�ضعة بلدان وهي: م�ضر، 

�ضوريا،  فل�ضطني،  املغرب،  لبنان،  الأردن، 

تون�ص، تركيا، واليمن، كما متثل امل�ضروعات 

املتو�ضطة وال�ضغرية ما ن�ضبته 88-90% من 

اإجمايل امل�ضروعات العاملة باململكة العربية 

.
)18(

ال�ضعودية

�ضراكة  وهي  جميل،   - جرامني  قدمت  لقد 

عبداللطيف  وجمموعة  جرامني  موؤ�ض�ضة  بني 

 24 م��ن  اأك��ر  2013م،  دي�ضمرب  حتى  جميل 

مالية  �ضمانات  �ضكل  يف  دولر،  مليون 

تحقيق العدالة من 

سمات التمويل 

اإلسالمي حيث يدعم 

صغار المنتجين 
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باملنطقة  التجارية  البنوك  ت�ضجيع  اأ�ضهمت يف 

الأ�ضغر  التمويل  موؤ�ض�ضات  منح  على  العربية 

ا  قرو�ضً ق��دم��ت  كما  دولر،  مليون   56 نحو 

مبا�ضر  ب�����ض��ك��ل  دولر  م��ل��ي��ار   14 جت�����اوزت 

الأ�ضغر  التمويل  موؤ�ض�ضات  م��ن  ل�ضركائها 

قدمت  كما  موؤ�ض�ضة،   19 نحو  عددها  البالغ 

املوؤ�ض�ضة من خالل »مبادرة باب رزق جميل« - 

والتي تهدف اإىل خلق جيل من ال�ضباب املوؤهل 

احتياجات  مع  يتنا�ضب  عالًيا  تدريًبا  وامل��درب 

عمل  فر�ضة  األ��ف   460 قدمت   - العمل  �ضوق 

لل�ضباب داخل اململكة، ونحو 50 األًفا يف م�ضر، 

7500 فر�ضة عمل  اأ�ضهمت يف توفري نحو  كما 

 3500 بنحو  اأ�ضهمت  تركيا  ويف  امل��غ��رب،  يف 

فر�ضة عمل، جميعها تقع يف اإطار امل�ضروعات 

الأ�ضر  )ب��رام��ج  ال�ضغر  ومتناهية  ال�ضغرية 

 .
)19(

املنتجة - الأعمال املنزلية(

�ضندوق  اأن�ضاأه  الذي  كفالة،  برنامج   -4

كفالة  بهدف  ال�ضعودي  ال�ضناعية  التنمية 

ال�ضغر  متناهية  املن�ضاآت  متويل  خماطر 

وال�ضغرية واملتو�ضطة من البنوك ال�ضعودية 

طبًقا  الإ���ض��الم��ي��ة  ال�ضريعة  مل��ب��ادئ  وف��ًق��ا 

املحددة  وال�ضوابط  ال�ضروط  من  ملجموعة 

املنظمة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  الإج�������راءات  مب��ل��ف 

 %75 اإىل  الكفالة  ن�ضب  وت�ضل   ،
)20(

للكفالة

الربنامج منذ  وقد جنح  التمويل،  قيمة  من 

عام  من  الأول  الربع  نهاية  وحتى  اإطالقه 

ا�ضتفادت  7932 كفالة،  2014م، يف اعتماد 

.
)21(

منها 4371 من�ضاأة �ضغرية ومتو�ضطة

ملنظمات  ال��ع��رب��ي  اخلليج  ���ض��ن��دوق   -5

وهو  »اأج��ف��ن��د«،  الإمن��ائ��ي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 

1980م  عام  تاأ�ض�ضت  تنموية  دولية  منظمة 

بدعم وتاأييد من قادة دول اخلليج العربي، 

يف  وي�ضهمون  اأع�����ض��اءه��ا  ي�ضكلون  ال��ذي��ن 

غري  اإقليمية  اإمنائية  كموؤ�ض�ضة  ميزانيتها، 

العربية  اململكة  وم��ق��ره��ا  ل��ل��رب��ح،  ه��ادف��ة 

التنمية  ج��ه��ود  ب��دع��م  وت��ه��ت��م  ال�����ض��ع��ودي��ة، 

احتياًجا  الأكر  للفئات  امل�ضتدامة  الب�ضرية 

يف الدول النامية، خا�ضة الن�ضاء والأطفال، 

ودون اأي متييز على اأ�ضا�ص اللون اأو اجلن�ص 

.
)22(

اأو النتماء ال�ضيا�ضي

الفقراء  بنوك  اإن�ضاء  ال�ضندوق  ويدعم 

بنك  منها  العربية،  ال��دول  من  العديد  عرب 

والبنك  اليمن،  يف  الأ�ضغر  لالئتمان  الأم��ل 

يف  ال�ضغرية  امل�ضروعات  لتمويل  الوطني 

يف  الأ�ضغر  لالئتمان  الرجاء  وبنك  الأردن، 

للتمويل  الإبداع  تاأ�ضي�ص بنك  لبنان، كما مت 

م��ت��ن��اه��ي ال�����ض��غ��ر يف ك��ل م��ن ال��ب��ح��ري��ن، 

و���ض��وري��ا،  وفل�ضطني  وال�����ض��ودان،  ول��ب��ن��ان، 

وموريتانيا، و�ضرياليون غرب اأفريقيا، ولدى 

باملغرب  م�ضابهة  لربامج  خطط  ال�ضندوق 

.
)23(

وتون�ص، والفلبني

وحتى  اإن�ضائه  منذ  )اأجفند(  اأ�ضهم  لقد 

 1125 ومت���وي���ل  دع����م  يف  2007م،  ع����ام 

يف  دول���ة   131 منها  ا���ض��ت��ف��ادت  م�����ض��روًع��ا 

واأوروب��ا  الالتينية  واأمريكا  واأفريقيا  اآ�ضيا 

ال�ضرقية، قدمها الربنامج من خالل تعاونه 

مع 19 منظمة اأممية ودولية، و207 جمعيات 

اإىل عدد من اجلهات  اإ�ضافة  اأهلية عربية، 

الدولية  واملوؤ�ض�ضات  واملنظمات  احلكومية 

اإ�ضهامات  غطت  وق��د  الأخ���رى،  والإقليمية 

)اأجفند( 4 قطاعات اأ�ضا�ضية هي: ال�ضحة 

الفقر،  ومكافحة  املوؤ�ض�ضي  والبناء  والتعليم 

لإغ��اث��ة  العاجلة  امل��ع��ون��ات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

 .
)24(

�ضحايا احلروب والكوارث الطبيعية

وهو  ماليزيا،  اختيار  اأمانة  برنامج   -6

اإن�����ض��اء  م��ن  ل��ل��رب��ح،  ه��ادف��ة  غ��ري  موؤ�ض�ضة 

احلكومية  غري  واملنظمات  امل��دين  املجتمع 

الإ���ض��الم��ي  الق��ت�����ض��اد  تنمية  »م��وؤ���ض�����ض��ة 

اأ�ضهموا  وال��ذي��ن   ،
)25(

»YPEIM املاليزي 

اإن�ضاء �ضندوق وقفي ي�ضتخدم يف تقدمي  يف 

وتقدم  احل�ضن،  القر�ص  بنظام  التمويالت 

للربنامج  ��ا  ق��رو���ضً جانبها  م��ن  احل��ك��وم��ة 

م�ضروعاته  متويل  اأج��ل  من  فوائد  دون  من 

ال�ضغرية  امل�����ض��روع��ات  جم��ال  يف  للفقراء 

.
)26(

ومتناهية ال�ضغر

 )AIM( »وقد بداأ برنامج »اأمانة اختيار

مبنح  1986م  ع����ام  ال��ت��ج��ري��ب��ي  ن�����ض��اط��ه 

ال�ضغرية  امل�����ض��روع��ات  ل��ت��م��وي��ل  ق���رو����ص؛ 

ومتناهية ال�ضغر يف جمال الزراعة وال�ضيد 

 10 اأق�ضى  بحد  القر�ص  وقيمة  والتجارة، 

اآلف رينجت ماليزي.

وق���د ا���ض��ت��ه��دف امل�����ض��روع يف ب��داي��ت��ه اأن 

الأ�ضر  من   %50 اأو   %40 اإىل  عملياته  ت�ضل 

يقل  التي  )الأ�ضر  ا  ج��ًدّ والفقرية  الفقرية، 

الن�ضبة  الفقر( ح�ضب  ثلثي خط  دخلها عن 

املقررة من احلكومة، والتي تقدر ب�150 األف 

التجريبي  امل�ضروع  تعدى  وبالفعل  اأ���ض��رة، 

ال�ضنة  يف  مقرت�ص  ب���300  منه  امل�ضتهدف 

.
)27(

الأوىل من بدايته

هناك ارتباط بين 

التمويل اإلسالمي 

والتمويل الصغير 

وكالهما يتفقان على 

محاربة الفقر

34

دراسات

2020م   ديسمبر  -نوفمبر/ ربيع اآلخر 1442هـ   • العدد 4٨1    جفل • ٤١ ة فص ا٢١٠ ة االقتصاد اإلسالمي 



اأم���ا ع��ن الإج������راءات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، فقد 

ع��م��ل م�����ض��روع ب��رن��ام��ج »اأم���ان���ة اخ��ت��ي��ار« 

بنك  غرار  على  اجلماعي  الإقرا�ص  بنظام 

ج��رام��ني، ون��ظ��ام امل��ج��م��وع��ات ع��ب��ارة عن 

واح��د  جن�ص  م��ن  اأف����راد  خم�ضة  ا���ض��رتاك 

وال�ضكن  وال��ف��ك��ر  امل�����ض��ت��وى  يف  م��ت��ق��ارب��ني 

وال�ضن، ولي�ص بينهم قرابة، ويقوم الأع�ضاء 

الثقة  اأ�ضا�ص  على  البع�ص  بع�ضهم  باختيار 

وال�ضمان املتبادل.

ب��ع��د امل��ت��اب��ع��ة وامل��الح��ظ��ة ال��دق��ي��ق��ة مل��دة 

لع�ضوين  التمويل  منح  يتم  �ضهرين  اأو  �ضهر 

لع�ضوين  ثم  اأوىل،  كمرحلة  املجموعة  من 

ي�ضلم  ث��م  اآخ���ري���ن،  �ضهرين  ب��ع��د  اآخ��ري��ن 

يكون  م��ا  ع��ادة  وال���ذي  الأخ���ري  الع�ضو  اإىل 

ب�ضمان  القرو�ص  ومُتنح  املجموعة،  رئي�ص 

.
)28(

املجموعة

وي��ع��ن��ي ���ض��م��ان امل��ج��م��وع��ة م��ن��ح ق��رو���ص 

كل  ي�ضمن  بحيث  الأف�����راد  م��ن  ملجموعة 

منهم الآخر، ول يتم منح قر�ص جديد لأي 

�ضداد  ع��دم  ح��ال  يف  املجموعة  يف  �ضخ�ص 

اأفراد  بقية  ي�ضكل  وبذلك  لق�ضطه،  فرد  اأي 

املتخلف  الفرد  و�ضيلة �ضغط على  املجموعة 

لل�ضداد  ا�ضطروا  واإن  اأق�ضاطه،  �ضداد  عن 

قر�ص  على  للح�ضول  ليتاأهلوا  عنه  ب���دًل 

جديد وبقيمة اأعلى.

الربنامج  يف  امل�ضتخدمة  املنتجات  اأم��ا 

احل�ضن؛  القر�ص  خالل  من  البداية  فكانت 

ا ح�ضنة من دون  حيث يقدم »AIM« قرو�ضً

فوائد، ثم قدم الربنامج التمويل من خالل 

زيادة  على  عمالئه  لت�ضجيع  املرابحة  منتج 

ن�ضبيًّا،  العايل  العائد  التجاري ذي  الن�ضاط 

ب�ضكل  اآثاره  وانعك�ضت  فاعليته،  ثبتت  الذي 

ارتفعت  وق��د  ال��ربن��ام��ج.  عمالء  على  جيد 

اختيار  »اأمانة  من  التمويالت  منح  معدلت 

اأك��ر  اإىل  لت�ضل  2014م  ع��ام   »)AIM(

عن  ف�ضاًل  ماليزي،  رينجت  مليار   12 من 

اإىل  و�ضلت  التي  العمالء،  عدد  يف  الزيادة 

فقط يف  20 عمياًل  بعدد  مقارنة   ،354422

بداية الن�ضاط، وهو ما يعني م�ضاركة »اأمانة 

مل�ضكلة  الت�ضدي  يف  كبري  ب���دور  اخ��ت��ي��ار« 

القت�ضادية  امل�ضكالت  وم��واج��ه��ة  الفقر، 

كما  امل��ال��ي��زي،  املجتمع  يف  والج��ت��م��اع��ي��ة 

املمنوحة  التمويالت  الزيادة يف حجم  تقدر 

بنحو  2010م  ب�عام  مقارنة  2014م  عام  يف 

4،1 مليار رينجت ماليزي، وهو موؤ�ضر جيد 

على جناح برنامج »اأمانة اختيار« يف تقدمي 

ال�ضغر  متناهي  الإ�ضالمي  التمويل  خدمات 

خمتلف  يف  وم�����ض��ارك��ت��ه��م  ال��ف��ق��راء،  اإىل 

خطته  يف   )AIM(رك���ز كما   ،
)29(

الأن�ضطة

ب�ضكل خا�ص على  2015م(   - لعام )2011 

ال�ضهري  الأ�ضرة  دخل  يقل  الذين  الفقراء 

وكذلك  ال�ضهر،  يف  دولًرا   269 عن  فيهم 

الذين يعانون من الفقر املدقع، والذين يقل 

دخلهم عن 150 دولًرا يف ال�ضهر.

التمويل  برامج  اأجنح  من   )AIM( ويعد 

يف  راقيات  بنك  بجانب  العامل  يف  الأ�ضغر 

بنجالدي�ص،  يف  جرامني  وبنك  اإندوني�ضيا، 

 )AIM( وم���ازال  بوليفيا،  يف  وبانكو�ضول 

حماربة  يف  النجاح  م��ن  مزيد  اإىل  ي�ضعى 

وتقدمي  اأدائ����ه  حت�ضني  خ��الل  م��ن  ال��ف��ق��ر، 

من  وكذلك  وخدماته،  منتجاته  يف  اجلديد 

خالل زيادة راأ�ص املال بالن�ضبة للمقرت�ضني 

مبا ميكنهم من زيادة قدرة اأعمالهم.

التمويل  اأهداف  بني  التوافق   - ثانًيا 
الإ�صالمي وفكر التمويل الأ�صغر:

 ،
)30(

م��ع ظ��ه��ور ف��ك��ر ال��ت��م��وي��ل الأ����ض���غ���ر

امل��ايل،  ال�ضمول  دائ���رة  بتو�ضيع  واملطالبة 

ال��ذي   ،
)31(

ال��ف��ق��ر مل��ح��ارب��ة  مهمة  كو�ضيلة 

النامية،  املجتمعات  يف  كبري  ب�ضكل  ينت�ضر 

والإ���ض��الم��ي،  العربي  ال��ع��امل  دول  وخا�ضة 

الإ�ضالمي  التمويل  اإىل  تتجه  الأنظار  بداأت 

ب�ضكل اأكرب، وذلك ملا يلي: 

- الرتباط الكبري بني التمويل الإ�ضالمي 

وال��ت��م��وي��ل ال�����ض��غ��ري وم��ت��ن��اه��ي ال�����ض��غ��ر، 

الأ���ض��غ��ر  وال��ت��م��وي��ل  الإ���ض��الم��ي  فالتمويل 

يعنيه  ف��ك��اله��م��ا  ج��وه��ره��م��ا،  يف  ي��ت��ف��ق��ان 

وتقدمي  ال��ف��ق��ر،  حم��ارب��ة  الأول  امل��ق��ام  يف 

الأكر  للفئات  والعون  الجتماعية  اخلدمة 

ا�ضتغالل  عدم  يف  ا  اأي�ضً ويتفقان  احتياًجا، 

بل  منها،  وال��رتب��ح  النا�ص  عند  احلاجة 

ضرورة توفير صناديق 

متخصصة لضمان مخاطر 

تمويل المشروعات 

الصغيرة ومتناهية 

الصغر

35 www.aliqtisadalislami.net   جفل • ٤١ ة فص ا٢١٠ ة 



واحل��ث  الجتماعي  التكافل  اإىل  ي��دع��وان 

على م�ضاعدة الفقراء؛ للتقارب بني طبقات 

.
)32(

املجتمع الواحد

ت�ضجيع  ع��ل��ى  ي��ت��ف��ق  ال��ن��ظ��ام��ني  ك���ال   -

وتقا�ضم  امل�ضروعات  اإق��ام��ة  على  الفقراء 

دون  من  القرو�ص  تقدمي  وميثل  املخاطر، 

اآليات  اإح��دى  احل�ضن(  )القر�ص  �ضمانات 

ا  مهمًّ م�ضدًرا  ُتعد  التي  الإ�ضالمي  التمويل 

ي�ضدد  كما  الأ�ضغر،  التمويل  م�ضادر  من 

ال��ت��م��وي��ل الإ���ض��الم��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة متويل 

وامللمو�ص؛  احلقيقي  القت�ضادي  الن�ضاط 

فقط  م��وج��ه  الإ���ض��الم��ي  ال��ت��م��وي��ل  اإن  اإذ 

لتمويل الأ�ضول املنتجة مثل املعدات والآلت 

وغريها من ال�ضلع الراأ�ضمالية التي لها قيمة 

اأو  ال�ضتهالكية  لالأغرا�ص  ولي�ص  معمرة، 

على  الرتكيز  وين�ضجم  املالية،  امل�ضاربات 

الأ�ضول احلقيقية ان�ضجاًما تاًما مع اأهداف 

اإنه عندما تكون  التمويل الأ�ضغر، من حيث 

ويكون  معمرة  قيمة  ال��راأ���ض��م��ايل  ل��الأ���ض��ل 

اجلاري  الدخل  فاإن  للحياة،  قاباًل  الن�ضاط 

مدعاة  يكون  ل��ن  التجاري  الن�ضاط  ملالك 

للقلق اأو م�ضدًرا كبرًيا لإثارة املخاوف.

مقرتحات لتعظيم ال�ضتفادة من التمويل 

الأ�ضغر الإ�ضالمي لالقت�ضادات العربية

التمويل  وبرامج  الإ�ضالمي  التمويل  نظام 

اأن يكمل بع�ضهما البع�ص يف  الأ�ضغر ميكن 

عالقة وطيدة، وهذه العالقة ل توفر منافع 

ال�ضغرية  امل�����ض��روع��ات  اأ���ض��ح��اب  للفقراء 

من  ي�ضتبعدون  ال��ذي��ن  ال�ضغر  ومتناهية 

اأ����ض���واق الئ��ت��م��ان ف��ح�����ض��ب، واإمن����ا ميكن 

ال�ضغرى  الأعمال  موؤ�ض�ضات  يف  لال�ضتثمار 

البنوك  يف  للم�ضتثمرين  ��ا  اأي�����ضً يتيح  اأن 
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اإلسـامي  املعهـد  مـع  بالتعـاون 

للبحـوث والتدريـب، البنك اإلسـامي 

للتنميـة، جـدة، 22 شـوال، 25 شـوال 

1407هـ/ 18-1987/6/21م، من دون 

ترقيم.

اإلسـامي  التمويـل  عصـام:  )5(  بوزيـد 

واملتوسـطة،  الصغـرة  للمؤسسـات 

دراسـة حالـة بنـك الربكـة الجزائـري، 

العلـوم  كليـة  ماجسـتر،  رسـالة 

وعلـوم  والتجاريـة،  االقتصاديـة 

التسـير، قسـم علوم التسـير، جامعة 

الجزائـر  ورقلـة،  مربـاح،  قاصـدي 

ص128.  2010م،   -2009

الديـن  محيـي  زكريـا  )أبـو  )6(  النـووي 

الطالبـن،  روضـة  بـن رشف(:  يحيـى 

.)208/5( 1405هــ  اإلسـامي،  املكتـب 

متويـل   : البلتاجـي  محمـد  )7(  د. 

باملصـارف  الصغـرة  املرشوعـات 

الوطنـي  البنـك  تجربـة   ، اإلسـامية 

مؤمتـر  إىل  مقـدم  بحـث  للتنميـة، 

العمـل املريف واملايل اإلسـامي لهيئة 

للمؤسسـات  واملراجعـة  املحاسـبة 

املاليـة اإلسـامية بالتعـاون مـع البنك 

ديسـمرب   15–14 البحريـن  الـدول، 

ص18. 2009م، 

اإلسـامى  التمويـل  سـعيد:  )8(  حسـن 

 ، واملتوسـطة  الصغـرة  للمرشوعـات 

مؤمتـر االسـتثامر ىف الـدول اإلسـامية 

األردن  تجـارة  غرفـة  تنظمـه  الـذى 

اإلسـامية  الغرفـة  مـع  بالتعـاون 

 ، للتجـارة والصناعـة ،عـامن– األردن 

ص32.   ،2011/5/11

)9(  هيـا جميـل بشـارات: دور املصـارف 

اإلسـامية  املاليـة  واملؤسسـات 

الصغـرة  املرشوعـات  متويـل  يف 

واملتوسـطة، رسالة ماجسـتر ، جامعة 

ص57-55.  ، 2001م  األردن،  الرمـوك، 

اإلسـامي  التمويـل  عصـام:  )10(  بوزيـد 

للمؤسسـات الصغـرة واملتوسـطة – 

دراسـة حالـة بنـك الربكـة الجزائري، 

مرجـع سـابق، ص137. 

)11(  عـيل خرض بخيـت: التمويل الداخيل 

للتنميـة االقتصادية يف اإلسـام، الدار 

السـعودية للنـرش والتوزيـع، جـدة، 

ب/ت، ص146.

)12(  عـيل صـاري، فتحـي غريـر: واقعيـة 

اإلسـامي  التمويـل  وماءمـة 

والحرفيـة  املهنيـة  للمرشوعـات 

ب/ت.  واملتوسـطة،  الصغـرة 

 iefpedia.com.    Khir )Kamal(,

 Gupta )lokesh(, Shanmugan

  )bala(: Longman Islamic)13(

 Banking a Practical

 Perspective, Printed, By Vivar

 Printing Sdn.Bhd, Malaysia,

 .2009.,p13

األرسج:  املطلـب  عبـد  )14(  حسـن 

الصغـرة  املرشوعـات  متويـل  صيـغ 

ص15. اإلسـامي،  االقتصـاد   يف 

www.microfinancegateway.

org/.../mfg-ar-methods-of-

 .funding-small-pro

)15(   أوروبـا تختـار بنك »األمـل« اليمنى 

agfund. .منـوذج نجـاح يف التمويـل

                 org/?new

املشـاريع  دور  الفحـم:  أبـو  )16(  يزيـد 

الصغـرة يف مكافحة الفقـر والبطالة 

سـابق،  مرجـع  العـريب،  العـامل  يف 

 .43 ص

وأدرجـت  2003م،  عـام  )17(  تأسسـت 

مشـرك  كمـرشوع  2007م  عـام  يف 

)فونديشـن(  بـن مؤسسـة جرامـن 

األمريكيـة، ومجموعـة عبداللطيـف 

العربيـة  اململكـة  يف  جميـل 

املؤسسـة  تعتـرب  وهـي  السـعودية، 

يف  املتخصصـة  الرائـدة  االجتامعيـة 

خدمـات التمويـل متناهي الصغر يف 

الوطـن العـرىب. انظـر: عبدالحميـد: 

متناهـي  والتمويـل  الفقـراء  بنـك 

ص89. سـابق،  مرجـع  الصغـر، 

)18(  د. محمـد حامـد الصيـاد، التأمينـات 
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