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ما يقدر باثنني و�سبعني فـي املائة من �أولئك الذين
يعي�شون فـي بلدان ذات �أغلبية م�سلمة عن ا�ستخدام
اخلدمات املالية الر�سمية ) 1.(Honohon 2007ويحدث ذلك حتى
مع توافر اخلدمات املالية ،حيث يرى ه�ؤالء �أن الأدوات التقليدية غري
متوافقة مع املبادئ املالية التي �أر�ستها ال�شريعة الإ�سالمية .وفـي
ال�سنوات الأخرية ،بد�أت بع�ض م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر فـي الدخول
�إىل جمال تقدمي اخلدمات للعمالء امل�سلمني ذوي الدخول املنخف�ضة
الذين يطالبون ب���أدوات تتوافق مع املبادئ املالية الإ�سالمية  -مما
�أدى �إىل بزوغ التمويل الأ�صغر الإ�سالمي بو�صفه �سوق ًا متخ�ص�صة
جديدة.
وميثل التمويل الأ�صغر الإ�سالمي ملتقى جمالني ي�شهدان منو ًا �سريع ًا،
وهما :التمويل الأ�صغر والتمويل الإ�سالمي 2.فهو و�إن كانت تتوافر
ملبى� ،إال �أنه يجمع �أي�ض ًا ما بني
لديه �إمكانية اال�ستجابة لطلب غري ً
املبادئ االجتماعية الإ�سالمية الداعية �إىل مراعاة الأ�شخا�ص الأقل
حظ ًا ،وبني قدرة التمويل الأ�صغر على توفـري فر�ص حل�صول الفقراء
على التمويل .وب�إطالق العنان لتلك الإمكانيات ،ميكن توفـري قدرة
احل�صول على التمويل للماليني من فقراء امل�سلمني الذين يرف�ضون
�أدوات التمويل الأ�صغر غري املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية .ولكن
التمويل الأ�صغر الإ�سالمي ال ي��زال فـي بداياته ،وال ت��زال مناذج
الأعمال فـي طور الن�شوء.
وف��ـ��ي ا�ستق�صاء ع��امل��ي �أُج����ري ع��ام  2007ع��ن التمويل الأ�صغر
الإ�سالمي ،جمعت املجموعة اال�ست�شارية مل�ساعدة الفقراء معلومات
عن �أكرث من  125م�ؤ�س�سة ،وات�صلت بخرباء من  19بلد ًا �إ�سالمي ًا.
وك�شف هذا اال�ستق�صاء ،وما مت جمعه من بيانات �أخرى متاحة� ،أن
�إجمايل االنت�شار العاملي املقدر للتمويل الأ�صغر الإ�سالمي يبلغ 380
�ألف عميل فقط ،وي�شكل ما يقدر بن�سبة ن�صف فـي املائة 3من �إجمايل
انت�شار التمويل الأ�صغر.
ويرتكز تقدمي التمويل الأ�صغر الإ�سالمي ب�صورة كبرية فـي عدد
قليل من البلدان ،حيث يعزى �إىل �أعلى ثالثة بلدان (�إندوني�سيا،
وبنغالدي�ش ،و�أفغان�ستان)  80فـي املائة من االنت�شار العاملي.
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ومع ذلك ،فهناك طلب قوي على �أدوات التمويل الأ�صغر الإ�سالمي.
حيث ك�شفت اال���س��ت��ق�����ص��اءات ال��ت��ي �أج��ري��ت فـي ك��ل م��ن الأردن،
واجلزائر ،و�سوريا ،على �سبيل املثال� ،أن ما بني  40 - 20فـي املائة
من امل�شاركني ذك��روا �أ�سباب ًا دينية لعدم ح�صولهم على القرو�ض
ال�صغرى التقليدية.

ميكن للتمويل الأ�صغر الإ�سالمي �أن ي�ؤدي �إىل
تو�سيع نطاق احل�صول على التمويل �إىل م�ستويات
غري م�سبوقة على م�ستوى العامل الإ�سالمي.
تقدم مذكرة املناق�شة املركزة احلالية نظرة عامة على احلالة الراهنة
لقطاع التمويل الأ�صغر الإ�سالمي ،وحتدد التحديات املحتملة التي
ميكن �أن تواجه منوه .وهي ترمي – فـي الوقت ذاته � -إىل تعريف
�أو�ساط اجلهات املانحة ب�شكل �أ�سا�سي ،وغريها من الأطراف املحتمل
دخولها لتلك ال�سوق ،بالتمويل الأ�صغر الإ�سالمي.

مبادئ التمويل اإلسالمي
ي�شري التمويل الإ�سالمي �إىل نظام التمويل القائم على القوانني
الإ�سالمية (التي تعرف عموم ًا با�سم ال�شريعة الإ�سالمية .)4وتقوم
املبادئ املالية الإ�سالمية على مبد�أ عام يتمثل فـي العمل على حتقيق
الرفاهة للنا�س مع النهي عن املمار�سات غري العادلة �أو اال�ستغاللية.
ومن بني �أكرث اخل�صائ�ص املعروفة على نطاق وا�سع عن النظام املايل
الإ�سالمي ،النهي ال�صارم عن �إعطاء معدل ثابت ،حمدد م�سبق ًا
للفائدة على املعامالت املالية� ،أو احل�صول عليه .وه��ذا التحرمي
للفائدة ،املتفق عليه بني جمهور الفقهاء امل�سلمني ،م�ستمد من مبد�أين
�أ�سا�سيني فـي ال�شريعة الإ�سالمية ،هما:
• لي�ست للنقود قيمة ذاتية .ال تعد النقود �أ�ص ًال فـي ذاتها
وميكن �أن تزيد قيمتها فقط �إذا �ضمت �إىل م��وارد �أخ��رى فـي
مبا�شرة ن�شاط �إنتاجي .ولهذا ال�سبب ،ال ميكن �شراء النقود �أو
بيعها ك�سلعة �أولية ،وال ميكن �أن تزيد قيمة النقود �إال �إذا كانت
ت�ستند �إىل �أ�صول.

تو�صلت الدرا�سة التي �أجراها � Honohonإىل �أن  28فـي املائة فقط من ال�سكان البالغني ،فـي البلدان ال�ستة واخلم�سني الأع�ضاء فـي البنك الإ�سالمي للتنمية ،ي�ستخدمون جهات الو�ساطة املالية
الر�سمية (�أو �شبه الر�سمية)� ،سواء من خالل ح�سابات الإيداع �أو االقرتا�ض .وت�شمل تلك الن�سبة غري امل�سلمني الذين يعي�شون فـي تلك البلدان.
اليوم ،يقدر �إجمايل �أ�صول الأدوات املالية الإ�سالمية بقيمة  500.5مليار دوالر �أمريكي ( )The Banker 2007كما حقق �أكرب  100بنك فـي جمال التمويل الإ�سالمي معدل منو �سنوي ًا فـي الأ�صول بلغ
 26.7فـي املائة ،وبذلك فاقت تلك البنوك نظراءها من البنوك التقليدية التي حققت معدل منو يبلغ  19.3فـي املائة (.)Kapur 2008
بناء على العدد املقدر لعمالء االئتمان الأ�صغر البالغ  77مليون ًا (.)Microfinance Information eXchange 2007a
تُ�ست َمد �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية من �أربعة م�صادر .القر�آن ،كتاب اهلل ،وهو امل�صدر الرئي�سي لل�شريعة الإ�سالمية .فـي الوقت الذي ميثل احلديث  -وهو �أقوال ،و�أفعال ،وتقريرات
ر�سول اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم  -امل�صدر الثاين الرئي�سي لل�شريعة .وعند احلاجة �إىل مزيد من الإي�ضاح ،يلج�أ الفقهاء �إىل البحث فـي الأحكام التي �أجمع عليها علماء
امل�سلمني .وفـي حال عدم توافر حجة �شرعية فـي �أي من تلك امل�صادر ال�سابقة ،يلج�أ اخلرباء �إىل القيا�س ويطبقون مبد�أ �أو فر�ض ًا مقبو ًال ،للو�صول �إىل حكم �شرعي .بت�صرف من
( http://www.expertlaw.com/library/family_law/islamic_custody.htmlمت الدخول �إىل ذلك املوقع  22مار�س�/آذار .)2008



• يجب على مقدمي التمويل تقا�سم خماطر الأعمال .ال
يعد مقدمو التمويل دائنني (الذين يح�صلون ع��ادة على معدل
فائدة حمدد �سلف ًا) ،ولكنهم م�ستثمرون (يتقا�سمون املغنم واملغرم
امل�صاحبني ال�ستثماراتهم).
ولكن التمويل الإ���س�لام��ي يتجاوز جم��رد النهي ع��ن املعامالت
القائمة على الفائدة الربوية .فهناك مبادئ مالية �أ�سا�سية �أخرى،
ت�شمل التايل:
• جوهرية القطعية ( .)Material finalityيجب �أن ترتبط
املعامالت املالية� ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،بن�شاط
اقت�صادي حقيقي .ومبعنى �آخر ،يجب �أن تكون املعامالت م�ستندة
�إىل �أ�صول ،ويجب �أن جتري فـي �أ�صول حقيقية دائمة .ويحول ذلك
دون ال�سماح بامل�ضاربات املالية ،ومن ثم ،تعد الأن�شطة مثل البيع
على املك�شوف خمالفة لل�شريعة.
• الن�شاط اال�ستثماري .ال ميكن متويل الأن�شطة املتعار�ضة
مع ال�شريعة ،مثل تلك املت�صلة باخلمور وحلم اخلنزير ،وتلك
التي تتعلق بالقمار ،وت�صنيع �أ�سلحة الدمار ال�شامل .وبتعبري
�أو�سع ،حتظر ال�شريعة متويل �أي ن�شاط من �ش�أنه �إحلاق ال�ضرر
باملجتمع ككل.
• منع اال�ستغالل التعاقدي .ت�برم العقود بناء على االتفاق
املتبادل ويجب �أن تن�ص على �أحكام و�شروط �صحيحة .وعالوة
على ذلك يجب �أن تكون لدى جميع الأطراف املعنية معرفة دقيقة
باملنتج �أو اخلدمة التي يتم التعامل فـيها بالبيع �أو ال�شراء.
وي��ع��د ال��ف��ق��ه ال����ذي ت�����ص��اغ ع��ل��ى �أ���س��ا���س��ه ال��ع��ق��ود املالية
ال�شرعية معقد ًا (انظر الإطار  .)1بل يجب على الفقهاء �إم�ضاء
�سنوات عدة فـي التدريب قبل �أن ُي�شهد لهم بالأهلية للإفتاء
فـي امل�سائل املالية .ويتفق �أبرز علماء التمويل الإ�سالمي فـي
تلك ال�صناعة ب�شكل عام على جمموعة املبادئ الأ�سا�سية �سالفة
الذكر .ولكن نظر ًا لعدم وجود �سلطة مالية �شرعية مركزية،
فقد ين�ش�أ نوع من التعار�ض فـي وجهات النظر ب�ش�أن تطبيق تلك
املبادئ فـي جمال ت�صميم ون�شر الأدوات املالية الإ�سالمية.

تطور صناعة التمويل اإلسالمي
نمو التمويل اإلسالمي
تنمو �صناعة التمويل الإ�سالمي منو ًا �سريع ًا .فعلى مدى العقود الثالثة
املا�ضية� ،شهدت هذه ال�صناعة �إقامة ما يربو على  500م�ؤ�س�سة متوافقة
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،متتد فـي الوقت الراهن لتغطي  75بلد ًا
( .)KPMG 2006ومن بني تلك امل�ؤ�س�سات  292بنك ًا (�سواء م�ؤ�س�سة
�إ�سالمية بالكامل �أو م�ؤ�س�سات متتلك فروع ًا للمعامالت الإ�سالمية)،
و 115بنك ًا لال�ستثمار الإ�سالمي و�شركات متويل �إ�سالمية ،و118
�شركة ت�أمني .ويبلغ �إجمايل �أ�صول تلك ال�صناعة املقدر  500.5مليار
5
دوالر �أمريكي (.)The Banker 2007
ومنذ عام � ،2006أ�صبح هناك ما يقرب من  80م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية
تتوزع ما بني حديثة �إن�شاء �أو جار �إن�شا�ؤها (.)The Banker 2007
وقد �أعلن �أكرب  100بنك �إ�سالمي متوافق بالكامل مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية عن معدل منو �سنوي فـي الأ�صول بلغ  27فـي املائة� ،أي ما
يفوق معدل النمو البالغ  19فـي املائة الذي حققه نظراء هذه البنوك
من البنوك التقليدية (.)Kapur 2008
وتتم تلبية الطلب على �إدارة املحافظ اال�ستثمارية املتوافقة مع �أحكام
ال�شريعة ب�شكل متزايد من قبل �صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية التي
ت�شمل �صناديق خا�صة لال�ستثمار فـي الأ�سهم وما يقرب من 250
�صندوق ا�ستثمار م�شرتك ًا متوافق ًا مع ال�شريعة ،بلغت قيمة الأ�صول
حتت الإدارة فـيها فـي عام  2006ما قيمته  16مليار دوالر �أمريكي
( .)Forte and Miglietta 2008كما �أن �سوق ال�سندات الإ�سالمية
(ال�صكوك)� 6آخ��ذ فـي النمو ،هو الآخ��ر ،منذ �أن تزعمت ماليزيا
�إ�صدار ال�صكوك فـي عام  .2001وقد قدر حجم �سوق ال�صكوك فـي
عام  2007مببلغ  47مليار دوالر �أمريكي ،مقارنة مببلغ  10مليارات
دوالر �أمريكي فـي عام  .)AME Info 2008( 2005وال تزال �سوق
الت�أمني الإ�سالمي فـي مرحلتها التكوينية ،حيث قدرت قيمة �أق�ساط
الت�أمني املودعة فـي عام  2007مببلغ  5مليارات دوالر �أمريكي مقارنة
برقم الأعمال العاملي للت�أمني الذي يبلغ  3.7تريليون دوالر �أمريكي
(.)Zawya 2008

 5وعلى الرغم من النمو ال�سريع فـي التمويل الإ�سالمي� ،إال �أنه يظل ميثل �شريحة �صغرية للغاية فـي ال�سوق العاملية .فبينما تبلغ �أ�صول �أكرب بنك �إ�سالمي ،بنك مللي �إيران 22 ،مليار دوالر �أمريكي ،جند �أن
�إجمايل �أ�صول جمموعة ميزوهو املالية فـي اليابان ،الذي يعد �أكرب بنك فـي جمال الأعمال امل�صرفـية التقليدية ،تقدر بقيمة  1.28تريليون دوالر �أمريكي .وفـي الواقع ،ال توجد �سوى �ستة بنوك �إ�سالمية
فقط على م�ستوى العامل تتجاوز �أ�صولها  10مليارات دوالر �أمريكي.
	6ال تظهر ال�صكوك ب�شكل بارز فـي جمال التمويل الأ�صغر الإ�سالمي .لالطالع على مناق�شة حول ال�صكوك ،راجع ).Clifford Chance Limited Liability Partnership (2006



اإلطار  .1العقود اإلسالمية األساسية للتمويل األصغر

أ

فـيما يلي الأن��واع الأك�ثر انت�شار ًا لعقود التمويل الأ�صغر الإ�سالمية.
وميكن �أن تنفذ تلك العقود ب�شكل فردي �أو جمموعة �إىل عقود �أخرى
لإنتاج �أدوات هجينة.
• بيع املرابحة (عقد بيع بالتكلفة م�ضاف ًا �إليها الربح).
تعد املرابحة ،العقد املتوافق مع ال�شريعة املقدم على �أو�سع نطاق،
معاملة بيع م�ستندة �إىل �أ�صول ت�ستخدم فـي متويل ال�سلع املحتاج
�إليها بو�صفها ر�أ�سمال عام ًال .حيث يطلب العميل ،ع��ادة� ،شراء
�سلعة حمددة ،يقوم املمول ب�شرائها مبا�شرة من ال�سوق ثم يعيد
بيعها للعميل ،بعد �إ�ضافة “هام�ش ربح” ثابت مقابل اخلدمة
املقدمة .ويجوز للم�ؤ�س�سة املالية �أن تعني العميل “وكي ًال” عنها
(مبوجب عقد) ل�شراء ال�سلعة مبا�شرة من ال�سوق .ولكن تبقى
ملكية ال�سلعة (مع ما يرتبط بها من خماطر) للممول �إىل �أن يقوم
العميل ب�سداد كامل املبلغ له .وفـي غالبية الأحوال ،ي�سدد العمالء
املبلغ على �أق�ساط مت�ساوية .ويتميز هام�ش الربح عن الفائدة فـي
�أنه يبقى ثابت ًا عند املبلغ املتفق عليه فـي الأ�صل ،حتى ولو ت�أخر
العميل فـي ال�سداد .ت�شمل ال�شروط الأ�سا�سية لبيع املرابحة ،حتى
تكون متوافقة مع �أحكام ال�شريعة ،ما يلي ) (iيجب �أن ميتلك املمول
ال�سلعة قبل بيعها (ii) ،يجب �أن تكون ال�سلعة عينية (iii) ،ويجب �أن
ب
يوافق العميل على �سعري ال�شراء و�إعادة البيع.
• الإجارة (عقد الإيجار) .تعد الإجارة عقد �إيجار ي�ستعمل فـي
متويل املعدات ،ك��الآالت ال�صغرية .ويجب �أن حتدد قيمة الإيجار
واملدفوعات املتعلقة به مقدم ًا تفادي ًا للغرر .ولكي تكون املعاملة
�إ�سالمية (وال ت�صبح ربا مقنع ًا فـي �صورة بيع) ،يجب �أن يحدد عقد
الإيجار �أن ملكية الأ�صل ،وم�س�ؤولية احلفاظ عليه ،تبقى على عاتق
املمول .وميكن �أن يعقب عقد الإج��ارة عقد بيع ،وفـي تلك احلالة
تنتقل ملكية ال�سلعة �إىل امل�ست�أجر.

• امل�شاركة وامل�ضاربة (تقا�سم الربح واخل�سارة) .تعد م�شاريع
تقا�سم الربح واخل�سارة �أكرث العقود املالية الإ�سالمية التي يحث
عليها علماء ال�شريعة .امل�شاركة ،هي م�شاركة فـي ر�أ�س املال فـي
م�شروع �أعمال جتارية ،يتقا�سم فـيها الأطراف الأرباح واخل�سائر
وفق ًا لن�سبة حمددة م�سبق ًا .وميكن ا�ستعمال امل�شاركة مع الأ�صول �أو
ر�أ�س املال العامل .امل�ضاربة ،ت�شري �إىل متويل امل�ؤمتن ،حيث يكون
فـيها �أحد الأطراف ممو ًال من خالل تقدميه للأموال ،بينما يقدم
الطرف الآخر اخلربة الإدارية فـي تنفـيذ امل�شروع .وتق�سم الأرباح
فـي امل�ضاربة وفق ن�سبة حمددة م�سبق ًا؛ و�أي خ�سائر يتحملها املمول
ب�شكل كامل .و�إذا �أدى م�شروع امل�ضاربة امل�شرتك �إىل خ�سارة ،ف�إن
املمول يخ�سر ر�أ�سماله الذي �ساهم به فـي الوقت الذي يخ�سر املدير
وقته وجمهوده .ويتطلب كل من برناجمي تقا�سم الربح واخل�سارة
يقظة فـي �إع��داد التقارير ودرج��ة عالية من ال�شفافـية من �أجل
توزيع الأرباح واخل�سائر ب�شكل عادل .ولكن على الرغم من ت�شجيع
ال�شريعة لهما ب�شكل قوي� ،إال �أنه تنتج عنهما تكاليف ت�شغيلية كبرية
خا�صة بالن�سبة للم�ؤ�س�سات ال�صغرى و�صغرية احلجم؛ غري املعتادة
على احل�سابات الر�سمية.
• التكافل (الت�أمني التعاوين) .البديل الإ�سالمي للت�أمني:
التكافل ،هو عبارة عن م�شروع ت�أمني تعاوين .و�أ�صل هذه الكلمة
من الكلمة العربية «كفالة» التي تعني �أن يكفل كل �إن�سان الآخر �أو
الكفالة امل�شرتكة .حيث ي�ساهم كل م�شارك فـي �صندوق يعمل على
دعم اجلماعة فـي �أوقات احلاجة مثل الوفاة� ،أو فقدان املح�صول
الزراعي� ،أو احلوادث .وت�ستثمر الأق�ساط املدفوعة بطريقة متوافقة
مع �أحكام ال�شريعة جتنب ًا للربا.

�أ 	ال ي�سمح فـي ال�شريعة الإ�سالمية �سوى بنوع واحد من “القرو�ض” �أال وهو القر�ض احل�سن ،وهو قر�ض غري ربوي ،بال فائدة  ،ويعد عادة �شك ًال من �أ�شكال الإح�سان والعمل اخلريي ،حيث
يتم الت�سامح فـي العادة فـي حالة الت�أخر فـي ال�سداد .ويطلق على جميع الآليات الأخرى تعبري االتفاقات �أو العقود املالية .ولكن ،لأغرا�ض مذكرة املناق�شة املركزة احلالية ،قد ي�ستخدم تعبري
“القر�ض” للإ�شارة �إىل ترتيبات مالية فـي �سياق �أحكام ال�شريعة.
ب بت�صرف من ).Khan (2008
ج لالطالع على مناق�شة تف�صيلية عن التكافل ،راجع .Maysami and Kwon

اإلطار  .2كيف يتم االدخار؟

تعد �أدوات االدخار الإ�سالمية ودائع يتم ا�ستثمارها وفق ًا للمبادئ املبينة
�سلف ًا فـي تلك الدرا�سة .ومتثل امل�ضاربة ال�شكل النموذجي لأدوات
االدخار ،حيث “ي�ستثمر” املدخر �إيداعه فـي ن�شاط امل�ؤ�س�سة املالية.
وتقوم امل�ؤ�س�سة املالية با�ستثمار خربتها الإداري��ة وتتو�سط الودائع /
اال�ستثمارات بطريقة متوافقة مع �أحكام ال�شريعة.

ويتم تقا�سم الأرباح (�أو اخل�سائر) وفق ًا التفاق م�سبق .وميكن اعتبار
ذل��ك الرتتيب االدخ���اري كذلك � -شك ًال من �أ�شكال امل�شاركة حيث
يقوم مودعون �آخرون �أي�ض ًا باال�ستثمار فـي نف�س امل�ؤ�س�سة املالية .بل
من املمكن �أن يعمل التكافل ك�أداة ادخار حيث يتم ا�ستثمار الأق�ساط
بطريقة متوافقة مع �أحكام ال�شريعة ويتم �سدادها فـي نهاية الأجل
املتفق عليه ،بغ�ض النظر عن �أية مطالبات ت�أمينية.



التوسع العالمي
على الرغم من �أن بداية اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية كانت فـي
منطقة اخلليج� ،إال �أنها القت �شعبية فـي بلدان �إ�سالمية �أخرى،
مما �أدى �إىل �إن�شاء بنوك �إ�سالمية جديدة فـي كل من �شمال �أفريقيا
و�آ�سيا .حيث تتوزع �سوق التمويل الإ�سالمي العاملية التي تبلغ قيمتها
الإجمالية  500.5مليار دوالر �أمريكي �إىل  36فـي املائة فـي بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي (البحرين ،والكويت ،وعمان ،وقطر ،واململكة
العربية ال�سعودية ،والإمارات) ،و 35فـي املائة فـي بلدان جنوب غرب
�آ�سيا  -من غري بلدان جمل�س التعاون اخلليجي  -و�شمال �أفريقيا ،و23
فـي املائة فـي �آ�سيا (ب�صفة �أ�سا�سية فـي ماليزيا ،وبروناي ،وباك�ستان)
(.)The Banker 2007
ومبرور الوقت ،تو�سعت اخلدمات املالية الإ�سالمية �أي�ض ًا خارج نطاق
العامل الإ�سالمي ،ومت تقدميها  -لي�س فقط من جانب بنوك �إ�سالمية
 ولكن من فروع �إ�سالمية تابعة مل�ؤ�س�سات مالية دولية .فاخلدماتاملالية الإ�سالمية تقدم حالي ًا فـي بلدان مثل الهند ،ال�صني ،واليابان،
و�أملانيا ،و�سوي�سرا ،ولوك�سمبورغ ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة،
وكندا .وقد �أعلنت م�ؤخر ًا اململكة املتحدة ،التي حتتل املركز العا�شر
فـي قائمة  The Bankerع��ن “�أكرب  15ب��ل��د ًا م��ن حيث الأ�صول
املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة”� ،أنها تهدف �إىل جعل لندن مركز ًا
عاملي ًا للأ�سواق املالية فـي العامل الإ�سالمي.

التنظيم الحكومي
عملت اخلدمات املالية الإ�سالمية فـي بادئ �أمرها و�سط بيئة تنظيمية
غري وا�ضحة .ولكن ،مع تو�سعها ،ظهر العديد من التحديات التنظيمية
التي حاولت احلكومات معاجلتها بدرجات متفاوتة .وكان الت�شجيع
اال�ستباقي للخدمات املالية الإ�سالمية ،بل و�إيجابها بالقانون� ،أحد
الأ�ساليب لتحقيق ذلك.
ففـي �شمال ال�سودان ،على �سبيل املثال ،مت اعتماد �أطر تنظيمية
متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية للقطاع امل�صرفـي ب�أكمله
فـي ع��ام  .1984كما �أح���رزت ماليزيا تقدم ًا هائ ًال فـي جمال
التمويل الإ�سالمي عن طريق �إن�شاء قطاع م�صرفـي ر�سمي متوافق
مع �أحكام ال�شريعة ،وخا�ضع للتنظيم ،وذلك فـي عام � 1992إىل
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جانب القطاع امل�صرفـي التقليدي بها� ،إن مل يكن بدي ًال عنه.
وكذلك �ساندت اللوائح التنظيمية اجلديدة فـي كل من ماليزيا،

 7قرار رقم  )1992( 72ب�ش�أن تطبيق البنك للمبادئ القائمة على ال�شريعة الإ�سالمية.

وبروناي ،وباك�ستان تو�سيع نطاق �صناعة التمويل الإ�سالمي �إىل
جانب اخلدمات املالية التقليدية.
�أم��ا الأ�سلوب التنظيمي الثاين فتمثل فـي التعامل مع منو التمويل
الإ���س�لام��ي م��ن خ�لال ج��وان��ب تنظيمية ف��ري��دة م�ستقلة للخدمات
امل�صرفـية الإ�سالمية ،مثل جمال�س (هيئات) الرقابة ال�شرعية.
فعلى �سبيل املثال ،قامت العديد من البلدان (مثل الكويت ،الأردن،
لبنان ،وتايلند) بتنظيم اخت�صا�صات وت�شكيل جمال�س (هيئات)
الرقابة ال�شرعية� ،إ�ضافة �إىل القواعد ذات ال�صلة التي حتكم تعيني،
و�إع��ف��اء �أع�ضاء جمال�س (هيئات) الرقابة ال�شرعية وم�ؤهالتهم
( .)Grais and Pellegrini 2006ولكن ال يوجد ،فـيما نعلم،
بلد قام بتنظيم الفقه ال�شرعي املطبق من قبل جمال�س (هيئات)
الرقابة ال�شرعية فـي احلكم على مدى التوافق مع ال�شريعة (�إال �أن
هناك بلدان ًا مثل الأردن والكويت التي تفر�ض �شرط ح�صول �إجماع
بني �أع�ضاء جمال�س (هيئات) الرقابة ال�شرعية �أو �أغلبية الأ�صوات)
(.)Grais and Pellegrini 2006

المنظمات الدولية
بالتوازي مع االهتمام املتزايد من جانب ال�سلطات التنظيمية ،مت
�إن�شاء منظمات دولية �أي�ض ًا لو�ضع معايري املحا�سبة املالية الإ�سالمية
وغريها من املعايري:
• جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية ،ومقره ماليزيا ،ي�صدر
املعايري التحوطية واملبادئ التوجيهية للتمويل الإ�سالمي .وقد
�أ�صدر جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية مبادئ توجيهية عن
�إدارة املخاطر وكفاية ر�أ�س املال للبنوك الإ�سالمية.
• تعمل هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية،
ومقرها البحرين ،على تعزيز معايري �إع���داد التقارير املالية
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
• يعمل البنك الإ�سالمي للتنمية ،وهو م�ؤ�س�سة متعددة الأطراف
مقرها فـي اململكة العربية ال�سعودية ،على مكافحة الفقر وتعزيز
التنمية االقت�صادية فـي البلدان الإ�سالمية الأع�ضاء .وهو يدعم
برامج التمويل الأ�صغر والتخفـيف من وط���أة الفقر من خالل
�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي من �أجل التنمية ،الذي ارتبط م�ؤخر ًا
بتقدمي  500مليون دوالر �أمريكي لتنمية التمويل الأ�صغر من خالل
برنامج دعم التمويل الأ�صغر.



وعلى ال��رغ��م م��ن ا���ش�تراك تلك امل�ؤ�س�سات فـي القيم الإ�سالمية
الأ�سا�سية� ،إال �أنها تختلف مع اجلهات التنظيمية الوطنية (ومع
بع�ضها البع�ض) فـيما يتعلق باملعايري ال�شرعية .فعلى �سبيل املثال،
تعد معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية �إلزامية
فـي عدد قليل من البلدان ،بينما تطبق انتقائي ًا فـي البلدان الأخرى
(.)Islamic Banking & Finance 2008

التمويل األصغر اإلسالمي
الطلب
حققت �أدوات التمويل الأ�صغر التقليدية جناح ًا فـي غالبية البلدان
الإ�سالمية .ومن بني برامج التمويل الأ�صغر الأوىل ،ذلك الربنامج
الذي ب��د�أه فـي بنغالدي�ش حممد يون�س احلا�صل على جائزة نوبل،
باال�ستعانة بخربة بنك غرامني .كما توجد �صناعة ن�شطة للتمويل
الأ�صغر فـي بلدان �إ�سالمية مثل �إندوني�سيا ،وباك�ستان؛ كما يقيم 44
فـي املائة من عمالء التمويل الأ�صغر التقليدي من جميع �أنحاء العامل
فـي بلدان �إ�سالمية 8.ولكن �أدوات التمويل الأ�صغر التقليدية ،ال تلبي
احتياجات الكثري من العمالء امل�سلمني .فكما يطالب عمالء اخلدمات
امل�صرفـية ال�سائدة ب���أدوات مالية �إ�سالمية؛ لأن هناك الكثري من
الفقراء الذين ي�صرون على احل�صول على تلك الأدوات .وفـي الواقع،
رمبا كان التوافق مع �أحكام ال�شريعة فـي بع�ض املجتمعات نابع ًا من
مبد�أ ثقافـي �أكرث من كونه مبد�أ ديني ًا  -بل �إن املجتمعات الأقل تدين ًا
حتبذ الأدوات املتوافقة مع ال�شريعة.
وي�شري عدد من درا�سات ال�سوق التي �أجريت بتكليف من م�ؤ�س�سة
التمويل الدولية �إىل وج��ود طلب قوي على �أدوات التمويل الأ�صغر
الإ�سالمية:
• فقد �أعلن ما يزيد على  60فـي املائة من منخف�ضي الدخل
امل�شاركني فـي اال�ستق�صاء فـي ال�ضفة الغربية وق��ط��اع غزة
تف�ضيلهم للأدوات الإ�سالمية �أكرث من الأدوات التقليدية .بل �إن
�أكرث من ن�صف ه���ؤالء امل�شاركني يف�ضل تلك الأدوات حتى ولو
9
كانت �أعلى كلفة (.)PlaNet Finance 2007

•

•

•
•

وفـي الأردن� ،أظهرت الدرا�سات التي �أجرتها الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية ) USAID (2002و)� IFC/FINCA (2006أن
 24.9فـي املائة و 32فـي املائة على التوايل ،من �أولئك الذين
�أجريت معهم مقابالت ذكروا �أ�سباب ًا دينية لعدم �إقدامهم على
احل�صول على القرو�ض التقليدية .و�أظهرت درا�سة IFC/FINCA
�أي�ض ًا �أن  18.6فـي املائة من �أولئك الذين �أجريت معهم مقابالت
يجعلون الأ�سباب الدينية العامل الأوحد الأكرث �أهمية فـي اتخاذهم
لقرار احل�صول على قر�ض.
وفـي اجلزائر ،ك�شفت درا�سة �أجريت عام � 2006أن  20.7فـي
املائة من مالكي امل�ؤ�س�سات ال�صغرى ال يتقدمون بطلبات للح�صول
على قرو�ض لأ�سباب دينية فـي املقام الأول (Frankfurt School
.)of Finance and Management 2006
وفـي اليمن ،يطالب  40فـي املائة من الفقراء  -ح�سب التقديرات
10
 باخلدمات املالية الإ�سالمية ،مهما كانت كلفتها.وفـي �سوريا ،ك�شف اال�ستق�صاء �أن  43فـي املائة من امل�شاركني
ي��رون �أن الأ�سباب الدينية هي �أك�بر مانع �أم��ام ح�صولهم على
االئ��ت��م��ان الأ���ص��غ��ر .ع�ل�اوة على ذل���ك ،ذك��ر  46فـي امل��ائ��ة من
امل�شاركني الذين مل يتقدموا من قبل للح�صول على القر�ض �أن
الأ�سباب الدينية كانت ال�سبب الرئي�سي وراء ذل��ك .و�صرح ما
يقرب من  5فـي املائة من املقرت�ضني احلاليني �أنهم لن يقدموا
على طلب قر�ض �آخر لأ�سباب دينية (.)IFC 2007b

و�إ�ضافة �إىل تلك الدرا�سات التي متت بتكليف من م�ؤ�س�سة التمويل
الدولية� ،أ�شار تقرير بنك �إندوني�سيا لعام � 2000إىل �أن  49فـي
املائة من �سكان املناطق الريفـية فـي �شرق جافا ي�ؤمنون بتحرمي
الربا ويحبذون التعامل م�صرفـي ًا مع م�ؤ�س�سة مالية خا�ضعة لأحكام
ال�شريعة.
وعلى الرغم من وجود �سوق للعمالء الفقراء املنخرطني فـي املعامالت
الإ�سالمية� ،إال �أن هناك فئة من العمالء امل�سلمني الذين ي�ستعملون
الأدوات التقليدية ولكنهم يف�ضلون املعامالت الإ�سالمية.

 8بناء على الأرقام املقدمة من .Microfinance Information eXchange
�	9أرجع  35فـي املائة من امل�شاركني فـي ال�ضفة الغربية و 60فـي املائة فـي قطاع غزة �سبب عدم ح�صولهم على التمويل �إىل حترمي الإ�سالم للربا.
 10مقابلة عرب الهاتف مع املدير التنفـيذي للم�ؤ�س�سة الوطنية للتمويل الأ�صغر باليمن.



ي�شري ممار�سو التمويل الأ�صغر 11فـي البلدان ذات الأغلبية امل�سلمة
�إىل �أنه فـي �أفغان�ستان ،و�إندوني�سيا ،و�سوريا ،واليمن ،مييل بع�ض
مقرت�ضي القرو�ض ال�صغرى التقليدية �إىل التحول �إىل الأدوات
الإ�سالمية مبجرد توافرها.
ومن ناحية �أخرى ،ت�شري ال�شواهد غري املوثقة� ،إىل �أن بع�ض امل�شاركني
فـي اال�ستق�صاء رمبا يعربون �شفهي ًا عن تف�ضيلهم للأدوات الإ�سالمية
�إظهار ًا للتقوى �أو �أنهم (�إذا ما �أعطوا االختيار عملي ًا) ف�سيختارون
الأدوات التقليدية الأق��ل تكلفة .وبالتايل ،فعلى الرغم من وجود
م�ؤ�شرات على الطلب على �أدوات التمويل الأ�صغر الإ�سالمية� ،إال �أنه
يجب �إجراء مزيد من الأبحاث للتحقق من طبيعة ذلك الطلب ومداه
وكيفـية تلبيته بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

التشجيع الحكومي للتمويل األصغر
اإلسالمي
كما هو احلال فـي جمال اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية الكبرية،
ميكن للتنظيم احلكومي �أن يلعب دور ًا مهم ًا فـي تو�سيع نطاق التمويل
الأ�صغر املتوافق مع �أحكام ال�شريعة.
�إندوي�سيا .فـي �إندوني�سيا ،قامت احلكومة بن�شاط بت�شجيع التمويل
الأ�صغر الإ�سالمي .وفـي عام � ،2002أعد بنك �إندوني�سيا “خطة عن
تنمية اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية فـي �إندوني�سيا” حيث �أعد فـيها
خطة مدتها ت�سع �سنوات لتنمية قطاع التمويل الإ�سالمي ،تت�ضمن
م�ساندة البنوك الريفـية ال�شرعية البالغ عددها  .105وتوفر �إندوني�سيا
الآن �إط���ار ًا تنظيمي ًا م�ساند ًا ،كما قامت مبنح تراخي�ص خلم�سة
وثالثني بنك ًا ريفـي ًا �إ�سالمي ًا جديد ًا فـي ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
كما يقود بنك �إندوني�سيا �أي�ض ًا اجلهود فـي جمال بناء القدرات عن
طريق �إن�شاء مركز فـي مدينة ميدان لتقدمي التدريب ملوظفـي البنوك
الريفـية ال�شرعية ،ومديريها ،و�أع�ضاء جمال�س �إدارتها ،واعتمادهم
فـي جمال العمليات املالية الإ�سالمية .
باك�ستان .يطبق بنك الدولة فـي باك�ستان بالفعل �إط��ار ًا تنظيمي ًا
وقانوني ًا على م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر التقليدية ،كما �أعد مبادئ
توجيهية فـي عام  2007من �أجل التو�سع ال�سريع فـي نطاق التمويل
الأ�صغر الإ�سالمي.

وتن�ص تلك املبادئ التوجيهية على �أربعة �أنواع من الرتتيبات امل�ؤ�س�سية
من �أجل تقدمي التمويل الأ�صغر الإ�سالمي :من خالل )� (iإن�شاء بنوك
التمويل الأ�صغر الإ�سالمية (ii) ،البنوك الإ�سالمية (iii) ،البنوك
التقليدية ،و) (ivبنوك التمويل الأ�صغر التقليدية .كما تن�ص تلك
املبادئ التوجيهية على �شروط تتعلق بالرتخي�ص ،وتعيني امل�ست�شارين
ال�شرعيني للحكم على م��دى التوافق مع �أحكام ال�شريعة ،وف�صل
�صناديق الأدوات الإ�سالمية (والوثائق اخلا�صة بها) ح�سب البنوك
وم�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر التي تقدم ك ًال من الأدوات التقليدية
12
والأدوات التي تتوافق مع �أحكام ال�شريعة.

إقدام البنوك على خفض تكاليف خط
األدوات وتوسيع نطاقها
من بني التطورات امل�شجعة فـي جمال منو التمويل الأ�صغر الإ�سالمي،
بدء البنوك التجارية الإ�سالمية فـي تقدمي خدمات التمويل الأ�صغر
الإ�سالمية .فقد قام بنك الت�ضامن الإ�سالمي فـي اليمن ،على �سبيل
املثال ،بافتتاح ق�سم للم�شاريع ال�صغرى وامل�شاريع �صغرية احلجم فـي
�أواخر عام  .)IFC 2007a( 2006عالوة على ذلك ،تخطط بع�ض
البنوك الإ�سالمية لتقدمي �أدوات التمويل الأ�صغر الإ�سالمية تتجاوز
جمرد االئتمان الأ�صغر .وفـي  20يناير/كانون الثاين � ،2008أعلن
بنك نور الإ�سالمي وجمموعة بريد الإم���ارات القاب�ضة عن خطط
لإن�شاء �شركة لتقدمي اخلدمات امل�صرفـية املتوافقة مع ال�شريعة للقطاع
منخف�ض الدخل من �سكان الإم���ارات .و�ستقدم ال�شركة املقرتحة
جمموعة وا�سعة من �أدوات التمويل الأ�صغر الإ�سالمية ،مبا فـي ذلك
االئتمان الأ�صغر ،والت�أمني ،وكروت اخل�صم واالئتمان ،واحلواالت
النقدية و�صرافة العمالت ،ومدفوعات الرواتب (Emirates News
 .)Agency 2008وكذلك �أعلنت �آليان�س اليف فـي �إندون�سيا ،فـي
يناير  /كانون الثاين � ،2008أن �أداة الت�أمني الأ�صغر املتوافق مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية “مظلة الأ�سرة” �أ�صبحت الآن خط ًا قائم ًا،
بعد �أن كانت م�شروع ًا جتريبي ًا مدته � 18شهر ًا.

التمويل األصغر اإلسالمي:
نتائج استقصاء المجموعة
االستشارية لمساعدة الفقراء
�أجرت املجموعة اال�ست�شارية مل�ساعدة الفقراء ا�ستق�صاء عاملي ًا عن
التمويل الأ�صغر الإ�سالمي فـي عام  ،2007جمعت خالله معلومات عن

 11يت�ضمن املمار�سون�( FINCA :أفغان�ستان) ،وامل�ؤ�س�سة الأملانية للتعاون الفني (�إندوني�سيا) ،وال�صناديق فـي منطقة جبل احل�ص (�سوريا) ،وال�صندوق االجتماعي للتنمية امل�ستدامة (اليمن) ،وبرنامج
حديدة للتمويل الأ�صغر (اليمن).
Guidelines for Islamic Microfinance Business by Financial Institutions (Annexure to Circular No. 05 of 2007)، State Bank of Pakistan Islamic Banking 12
 ،Departmentمتوافر على املوقع .http://www.sbp.org.pk/ibd/2007/Annex-c5.pdf



اإلطار  .3ماذا عن إيران؟

ُت��ل ِ��زم احلكومة الإي��ران��ي��ة جميع بنوكها التجارية بتقدمي قرو�ض
متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بدون فوائد ربوية �إىل ال�سكان
منخف�ضي الدخل .وت�صرف تلك القرو�ض ع��ادة لتغطية النفقات
ال�شخ�صية ،مثل نفقات الزواج ،و�سداد الديون امل�ستحقة ،وتكاليف
�إيجار املنازل و�إ�صالحها ،والنفقات الطبية ،ور�سوم التعليم ،و�شراء
ال�سلع اال�ستهالكية .وقد كان االنت�شار هائ ًال للغاية ،حيث قدر البنك
املركزي الإيراين �أن عدد الأ�سر امل�ستفـيدة من  6000م�ؤ�س�سة تقريب ًا
لتقدمي القرو�ض احل�سنة («�صناديق قرو�ض خريية» التي تعرف �أي�ض ًا
فـي �إيران با�سم �صناديق القرو�ض احل�سنة) بلغ ،حتى مار�س�/آذار
 3 ،2008ماليني �أ�سرة ،وبلغ �إجمايل الديون امل�ستحقة  50تريليون
ريال �أو ( 5.5مليار دوالر �أمريكي).

ولكن تعد �صناديق القرو�ض احل�سنة جهات خريية ،ولي�ست م�ؤ�س�سات
متويل �أ�صغر ،نظر ًا لأن القرو�ض تكون عادة ) (iموجهة للنفقات الكبرية
ملرة واحدة و ) (iiيتم الت�سامح فـيها فـي حالة الت�أخر عن ال�سداد .وال
ينظر �إليها عادة كو�سيلة للح�صول على التمويل بطريقة م�ستدامة.
�أما خارج نطاق �صناديق القرو�ض احل�سنة ،فـيقدم التمويل الأ�صغر
ب�شكل غري ر�سمي ،على الرغم من �إعالن عدد من املنظمات اخلريية فـي
الأ�صل بدء القيام بعمليات للتمويل الأ�صغر .وقد �سجلت تلك املنظمات
من قبل وزارة الداخلية وتعد خارج نطاق تنظيم البنك املركزي.
ومن ثم ،ف�إن الإح�صاءات اخلا�صة بالتمويل الأ�صغر و�صناديق القرو�ض
احل�سنة الإيرانية ال تظهر فـي مذكرة املناق�شة املركزة احلالية.

�أكرث من  125م�ؤ�س�سة وات�صلت بخرباء فـي  19بلد ًا �إ�سالمي ًا .يقدم
ذلك الق�سم النتائج الأ�سا�سية لذلك اال�ستق�صاء العاملي الأول عن �أداء
التمويل الأ�صغر الإ�سالمي وانت�شاره.

عالوة على ذلك ،يبلغ متو�سط انت�شار امل�ؤ�س�سات  126التي �شملها
ا�ستق�صاء املجموعة اال�ست�شارية مل�ساعدة الفقراء 2400 ،عميل فقط
(ومل يكن لدى �أي منها �أكرث من � 50ألف عميل).

األداء الراهن

وي�ترك��ز تقدمي التمويل الأ�صغر الإ���س�لام��ي ب�شكل كبري فـي بع�ض
البلدان .حيث متثل �إندوني�سيا ،وبنغالدي�ش ،و�أفغان�ستان  80فـي
املائة من االنت�شار العاملي للتمويل الأ�صغر الإ�سالمي .وفـي جميع
البلدان الأخ��رى ،ال يزال التمويل الأ�صغر فـي بداياته الأوىل ،حيث
تنعدم امل�ؤ�س�سات القابلة للتو�سع التي ت�ستطيع الو�صول �إىل العمالء
على امل�ستويني الإقليمي والوطني.

يعد انت�شار التمويل الإ�سالمي حم��دود ًا للغاية .فوفق ًا ال�ستق�صاء
املجموعة اال�ست�شارية مل�ساعدة الفقراء ،ت�صل م�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر الإ�سالمية� 13إىل � 300أل��ف عميل من خالل  126م�ؤ�س�سة
تعمل فـي  14بلد ًا و�إىل ما يقدر بعدد � 80ألف عميل من خالل �شبكة
للتعاونيات الإندوني�سية .ووفق ًا لال�ستق�صاء ،تتمتع بنغالدي�ش ب�أو�سع
انت�شار لالئتمان الإ�سالمي الأ�صغر ،مبا ما يزيد على � 100ألف عميل
وم�ؤ�س�ستني ن�شطتني .ومن ناحية �أخرى ،تعد بنغالدي�ش كذلك البلد
الذي يوجد به �أو�سع انت�شار لأدوات التمويل الأ�صغر التقليدية  -مبا
يقرب من  8ماليني مقرت�ض  -ولكن التمويل الأ�صغر الإ�سالمي ال
ميثل �سوى  1فـي املائة من �سوق التمويل الأ�صغر.
وفـي جميع البلدان الإ�سالمية ،ال يزال التمويل الأ�صغر الإ�سالمي
ي�شكل ح�صة �صغرية للغاية من �إجمايل انت�شار التمويل الأ�صغر فـي
البلدان .فعلى �سبيل املثال ،فـي �سوريا و�إندوني�سيا� ،شكلت �أدوات
التمويل الإ�سالمية ن�سبة  3فـي املائة فقط 14و 2فـي املائة ،على التوايل،
من قرو�ض التمويل الأ�صغر امل�ستحقة فـي عام .2006

وفـي �أغلب البلدان ،مياثل متو�سط القر�ض الإ�سالمي الأ�صغر (فـيما
يتعلق ب�أداة املرابحة ب�صفة �أ�سا�سية) القرو�ض ال�صغرى التقليدية.
�إال �أنه ثمة ا�ستثناءات ملحوظة ،كما هو احلال فـي �إندوني�سيا (التي
يزيد متو�سط قرو�ض الأدوات الإ�سالمية فـيها بن�سبة  45فـي املائة
على متو�سط القر�ض الأ�صغر التقليدي) 15وكذلك فـي ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.
وكما هو احلال مع التمويل الأ�صغر التقليدي ،مييل التمويل الأ�صغر
الإ�سالمي �إىل الرتكيز على العمالء من الن�ساء  -حيث كانت غالبية
عمالء م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر الإ�سالمية وفق ًا ال�ستق�صاء املجموعة
اال�ست�شارية مل�ساعدة الفقراء من الن�ساء ( 59فـي املائة فـي املتو�سط،
وي�صل �إىل  90فـي املائة فـي بنغالدي�ش) .وب�شكل عام ،متاثل ن�سبة
العميالت الالتي ي�ستخدمن �أدوات التمويل الأ�صغر الإ�سالمي (59

 13ي�شري تعبري “م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر الإ�سالمية” فـي مذكرة املناق�شة املركزة احلالية �إىل �أية م�ؤ�س�سة تقدم خدمات التمويل الأ�صغر الإ�سالمية ولي�س جمرد م�ؤ�س�سات �إ�سالمية.
 14بيانات .Sanabal Microfinance Network
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الجدول  .1انتشار التمويل األصغر اإلسالمي ،حسب البلد
المنطقة

عدد المؤسسات
المضمنة

 %اإلناث
(المتوسط)

إجمالي #
العمالء

إجمالي حوافظ
القروض المستحقة (بالدوالر
األمريكي)

متوسط القروض
رصيد (بالدوالر
األمريكي)

أفغانستان

4

22

53,011

10,347,29

162

البحرين

1

غير متوفر

323

96,565

299

بنغالديش

2

90

111,837

34,490,490

280

105

60

74,698

122,480,000

1,640

األردن

1

80

1,481

1,619,909

1,094

لبنان

1

50

26,000

22,500,000

865

مالي

1

12

2,812

273,298

97

باكستان

1

40

6,069

746,904

123

الضفة الغربية وقطاع
غزة**

1

100

132

145,485

1,102

المملكة العربية
السعودية

1

86

7,000

586,667

84

الصومال

1

غير متوفر

50

35,200

704

السودان

3

65

9,561

1,891,819

171

سوريا

1

45

2,298

1,838,047

800

اليمن

3

58

7,031

840,240

146

126

59

302,303

197,891,882

541

إندونيسيا*

المجموع

* بنوك صغرى وريفـية فقط.
**كانت هناك سبع مؤسسات تمويل أصغر فـي الضفة الغربية وقطاع غزة تقدم ،بمساعدة تسهيالت التدريب والتمويل المقدمة من البنك اإلسالمي للتنمية ،ما
ً
ً
ً
إسالميا فـيما بين عامي  2005و .2006ويعرض فـي الجدول بيانات واحدة فقط من بين تلك السبعة
قرضا
مجموعه 578
نظرا ألن مؤسسات التمويل األصغر الست
ً
قروضا إسالمية يتجاوز متوسط حجمها نسبة  250فـي المائة من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فـي المنطقة.
األخرى كانت تصرف

فـي املائة) ن�سبة �أولئك الذين ي�ستخدمون �أدوات التمويل الأ�صغر
التقليدية ( 65.7فـي املائة عاملي ًا ،و 65.4فـي املائة فـي العامل العربي)
(.)Microfinance Information eXchange 2007b

�إندوني�سيا الإ�سالمية البالغ ع��دده��ا  .4500فمن ناحية �أخرى،
وفق ًا للخرباء فـي �إندوني�سيا ف�إن  60فـي املائة من تلك التعاونيات
الإ�سالمية هي التي ال تزال ن�شطة ،ويقدر �إجمايل انت�شارها بثمانني
�ألف عميل .وكما هو احلال فـي بقية مذكرة املناق�شة املركزة ،تعرف
م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر ب�أنها امل�ؤ�س�سة التي ت�ستهدف الفقراء والتي
يقل متو�سط حجم القر�ض الواحد بها عن  250فـي املائة من ن�صيب
الفرد من �إجمايل الناجت املحلي.

و�أخري ًا ،تو�صل ا�ستق�صاء املجموعة اال�ست�شارية مل�ساعدة الفقراء �إىل
�أن �أكرث من  70فـي املائة من الأدوات املقدمة هي �أدوات مرابحة.
�أي �أن م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر الإ�سالمية تقدم �أداة واحدة فقط �أو
�أداتني من الأدوات املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وال زالت
تلك ال�صناعة  -التي تركز بالأ�سا�س على متويل الأ�صول  -تفتقر �إىل
تنوع املنتجات التي تهدف �إىل تلبية االحتياجات املالية للفقراء.

التمويل األصغر اإلسالمي حسب
نوع المؤسسة

يت�ضمن اجلدول رقم  1بيانات االنت�شار عن امل�ؤ�س�سات التي متكنت
املجموعة اال�ست�شارية مل�ساعدة الفقراء م��ن االت�صال بها �أثناء
اال�ستق�صاء فقط ،با�ستثناء تلك امل�ؤ�س�سات فـي �إندوني�سيا (حيث
مت احل�صول على معلومات عنها من �إح�صائيات البنك املركزي
الإندوني�سي لعام  )2007وفـي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة (حيث مت
احل�صول على معلومات عنها من برنامج التمكني االقت�صادي للأ�سر
املحرومة) .وقد ا�ستبعد اجلدول بيانات االنت�شار اخلا�صة بتعاونيات

من بني امل�ؤ�س�سات التي تقدم �أدوات التمويل الأ�صغر ،تعد املنظمات
غري احلكومية الأطراف الفاعلة املهيمنة فـي الو�صول �إىل �أكرب عدد
من العمالء ،حيث تخدم  14م�ؤ�س�سة فقط  42فـي املائة من العمالء.
متتلك البنوك التجارية (ممثلة مب�ؤ�س�ستني فقط :بنك الت�ضامن
الإ���س�لام��ي فـي اليمن وب��ن��ك بنغالدي�ش الإ���س�لام��ي امل��ح��دود فـي
بنغالدي�ش) ثاين �أو�سع انت�شار بعدد عمالء يزيد على � 87ألف عميل.
ومما يثري االنتباه� ،أن البنوك الريفـية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة



الجدول  .2انتشار التمويل األصغر اإلسالمي ،حسب نوع المؤسسة
إجمالي حوافظ القروض
المستحقة
(اإلسالمية)

متوسط حجم/
مبلغ القرض
(إسالمية)

 %من
المجموع

دوالر أمريكي

تعاونية

1

6,671

2

926,251

<1

132

بنك قرية (سوريا)

1

2,298

1

1,838,047

<1

800

منظمة غير حكومية

14

125,793

42

41,421,580

21

303

بنك ريفـي (إندونيسيا)

105

74,698

25

122,475,158

62

1,640

مؤسسة مالية غير بنكية

3

4,293

1

1,893,207

<1

595

بنك تجاري

2

87,569

29

29,030,997

15

305

المجموع

126

305,237

100

198,090,268

100

629

العدد اإلجمالي
للعمالء

نوع المؤسسة

عدد
المؤسسات

#

 %من
المجموع

دوالر
أمريكي

مالحظة :ال يعكس هذا الجدول سوى بيانات تلك المؤسسات (المختلطة واإلسالمية بالكامل) التي قدمت معلومات موثوقة عن االنتشار إلى المجموعة االستشارية
لمساعدة الفقراء خالل استقصائها العالمي لعام  2007عن التمويل األصغر اإلسالمي .وتم الحصول على البيانات المتعلقة بالبنوك الريفـية البالغ عددها  105فـي
إندونيسيا من خالل إحصائيات البنك المركزي اإلندونيسي لعام  .2007وقد استبعد الجدول بيانات االنتشار لتعاونيات إندونيسيا اإلسالمية البالغ عددها  .4500وكما
هو الحال فـي بقية مذكرة المناقشة المركزة ،تعرف مؤسسة التمويل األصغر بأنها المؤسسة التي تستهدف الفقراء والتي يقل متوسط حجم القرض الواحد بها
عن  250فـي المائة من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

الإ�سالمية البالغ عددها  105بنوك فـي �إندوني�سيا يعزى �إليها 25
فـي املائة من �إجمايل العمالء ،و 62فـي املائة من حافظة القرو�ض
امل�ستحقة ،نظر ًا ملتو�سط حجم القر�ض الأعلى كثري ًا والرتكيز على
متويل امل�شاريع ال�صغرية احلجم وال�صغرى.

نقطة تركيز على إندونيسيا
تقدم �إندوني�سيا نظرة متب�صرة على تطوير التمويل الأ�صغر الإ�سالمي
ن��ظ��ر ًا لنظام اخل��دم��ات امل�صرفـية ال�صغرى الثنائي التقليدي/
الإ�سالمي بها ،الذي يت�ضمن كال من البنوك الريفـية التقليدية (بنك
بريكريديتان راكيات) والبنوك الريفـية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية (بنك بريكريديتان راكيات �سياريا) .وتعد البنوك الريفـية
املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية مملوكة للقطاع اخلا�ص
وتخ�ضع للتنظيم والإ�شراف من جانب بنك �إندوني�سيا .وهي مرخ�صة
لتقدمي اخلدمات امل�صرفـية (ت�سهيالت القرو�ض واملدخرات ،ولي�س
خدمات املدفوعات) فـي نطاق املقاطعة فقط .وحتى دي�سمرب/كانون
الأول  2006كان عدد البنوك الريفـية التقليدية  1880بنك ًا والبنوك
الريفـية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  105بنوك.
وتت�سم البنوك الريفـية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بتوجه
اجتماعي �أكرث من البنوك الريفـية التقليدية .حيث تدعو فـي بيانات
 16تعد �أداة االدخار �إحدى �صور امل�ضاربة (انظر الإطار  )1حيث ميثل املودع “املمول”.

ر�ساالتها �إىل م�ساندة املجتمع املحلي ،وب�صفة خا�صة� ،أ�صحاب
امل�شاريع ال�صغرى .كما ترتبط بروابط قوية مع احلركات اجلماهريية
الإ�سالمية فـي �إندوني�سيا ،مثل نه�ضة الأمة �أو املحمدية .ويوجد فـي
كل بنك ريفـي متوافق مع ال�شريعة جمل�س (هيئة) رقابة �شرعية يقوم
بر�صد مدى توافق �أدواته مع املبادئ الإ�سالمية� .إال �أن �أحكام املجال�س
غري متفقة فـيما بينها ،وم��ن ث��م ،تتفاوت �أدوات التمويل الأ�صغر
الإ�سالمية ب�صورة وا�سعة تبع ًا للبنك الريفـي الإ�سالمي املحدد.
وتقدم البنوك الريفـية املتوافقة مع ال�شريعة ب�صورة �أ�سا�سية �أدوات
املرابحة وخدمات االدخار القائمة على منوذج تقا�سم العائد 16.وقد
كانت ناجحة للغاية فـي ح�شد املدخرات من املجتمع ،وجتاوزت ن�سبة
القرو�ض �إىل الإيداعات لديها ن�سبة  110فـي املائة.
ولكن من املتعذر اخل��روج با�ستنتاجات عامة حول �أداء م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر الإ�سالمية بناء على احلالة املحدودة للبنوك الريفـية
املتوافقة مع ال�شريعة فـي �إندوني�سيا وح�سب .ومع ذلك ف�إن تلك البنوك
تقدم ر�ؤية متب�صرة حول �إمكانية حتقيق الربح والكفاءة.
التكاليف الأعلى .يبلغ متو�سط ن�سبة الكفاءة الت�شغيلية للبنوك
الريفـية املتوافقة مع ال�شريعة  20فـي املائة � -أعلى من ن�سبة الكفاءة
الت�شغيلية للبنوك الريفـية التقليدية التي تبلغ  15فـي املائة.
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الجدول  .3األداء المالي لمؤسسات التمويل األصغر اإلندونيسية مقارنة بمؤسسات التمويل
األصغر اآلسيوية الصغيرة

نوع المؤسسة

البنوك الريفـية المتوافقة
مع الشريعة
التقليدية البنوك الريفـية
()BPRs

متوسط حافظة
العائد
مخاطر
القروض
متوسط مجموع
على
األصول (دوالر المستحقة (دوالر الحافظة >  03نسبة الكفاءة
عدد
ً
األصول
التشغيلية
يوما
أمريكي)
أمريكي)
المؤسسات

105

1,538,571

1,166,476

%8.67

%20

%1.41

1،880

1,225,797

غير متوافر

%9.73

%16

%2.21

30

1،244،593

886،728

%1.90

%9.60

%3.40

مؤسسات التمويل األصغر
اآلسيوية الصغيرة

المصدر .Bank Of Indonesia (2007a) :تستند أرقام الكفاءة التشغيلية إلى البنوك الريفـية التقليدية فـي شمال سومطرة (Microfinance Innovation Center for
.)Resources and Alternatives

ويعك�س الفارق تكاليف املعامالت الأعلى املالزمة لبع�ض الأدوات
املتوافقة مع ال�شريعة .حيث تنخرط البنوك الريفـية املتوافقة مع
ال�شريعة فـي املرابحة ،والتي تتكبد تكلفة �شراء ال�سلعة �أو ًال من �أجل
�إعادة بيعها بعد ذلك وتكلفة �إدارة �إعادة البيع من خالل عقد املرابحة.
ومن ناحية ثانية ،فعلى الرغم من ارتفاع تكاليف املعاملة ال�شاملة� ،إال
�أن التكلفة الإجمالية على العميل تعو�ضها �أ�سعار اجلملة وما يرتبط
بذلك من توفـري فـي الوقت الذي كان �سيم�ضيه فـي اختيار املوردين
والتفاو�ض حول �شروط العقد .وال وجه للمقارنة بني كل من البنوك
الريفـية التقليدية واملتوافقة مع ال�شريعة مع �أقرب “نظرائهما” -
م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر ال�صغرية فـي �آ�سيا —17وذلك من حيث
الكفاءة الت�شغيلية .ورمبا يرجع ذلك �إىل عدد من العوامل ،من بينها
متو�سط القر�ض ،وهيكل التكلفة ،و�إنتاجية املوظفـني.

 1.4فـي املائة� ،أي �أقل كثري ًا من العائد على الأ�صول بالن�سبة للبنوك
الريفـية التقليدية ( 2.2فـي املائة).
ولكن النطاق كان وا�سع ًا لكليهما ،حيث حقق العديد منها �أرباح ًا
كبرية فـي الوقت الذي مل ت�صل فـيه �أخرى �إىل نقطة التعادل .فال
ت��زال البنوك الريفـية املتوافقة مع ال�شريعة م�ؤ�س�سات �صغرية بال
�سجل �إجنازات .وعليه ،فمن املبكر للغاية اخلروج با�ستنتاجات ب�ش�أن
ربحية البنوك الريفـية املتوافقة مع ال�شريعة؛ ولكن ،رمبا تقدم عدة
عوامل تف�سري ًا النخفا�ض العائد على الأ�صول ،ومن بينها الر�سالة
االجتماعية لتلك البنوك.
وتعمل البنوك الريفـية املتوافقة مع ال�شريعة على تلبية الطلب املتنامي
على �أدوات التمويل الأ�صغر املتوافقة مع ال�شريعة .وكان معدل منوها
باهر ًا :فمن مار�س � /آذار �إىل دي�سمرب  /كانون الأول  ،2007زادت
مبالغ املرابحة امل�ستحقة للبنوك بن�سبة  26فـي املائة ،وزاد متويل
امل�شاركة بن�سبة  27فـي املائة ،وزاد متويل امل�ضاربة بن�سبة  50فـي
املائة تقريب ًا ( .)Bank of Indonesia 2007bوميكن �أن حتقق
البنوك الريفـية املتوافقة مع ال�شريعة ربحية ،ولكنها مع ذلك تواجه
عدة حتديات فـي الو�صول �إىل تو�سع م�ستدام ،مثلها فـي ذلك مثل
العديد من اجلهات املقدمة للتمويل الأ�صغر.

ارتفاع معدل الت�أخري فـي احلوافظ ،ولكن مع التح�سن على مدى
الوقت .يعد متو�سط خماطر احلافظة عند  30يوم ًا لكل من البنوك
الريفـية التقليدية واملتوافقة مع ال�شريعة  -متماث ًال حيث يبلغ  9فـي
املائة تقريب ًا  -وهي ن�سبة مرتفعة مبعايري التمويل الأ�صغر .وباملقارنة،
ف�إن خماطر احلافظة عند  30يوم ًا مل�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر الآ�سيوية
ال�صغرية تبلغ  1.9فـي املائة .ولكن مع مرور الوقت ميكن ا�ستعادة
املدفوعات املت�أخرة ،كما تبلغ ن�سبة اخل�سائر طويلة الأجل (املعرفة
باملدفوعات املت�أخرة �أكرث من  180يوم ًا عن موعد �سدادها) للبنوك
الريفـية املتوافقة مع ال�شريعة  3.1فـي املائة 18.ومن ثم ،فال ي�ؤدي
ت�أخر ال�سداد فـي احلافظة �إىل خ�سائر كبرية طويلة الأجل.

التحديات المحتملة التي تواجه
نمو التمويل األصغر اإلسالمي

انخفا�ض العائد على الأ�صول .بلغ متو�سط العائد على الأ�صول
بالن�سبة للبنوك الريفـية املتوافقة مع ال�شريعة فـي عام  2006ما ن�سبته

ميكن للتمويل الأ�صغر الإ�سالمي �أن يو�سع نطاق احل�صول على التمويل
�إىل م�ستويات غري م�سبوقة على م�ستوى العامل الإ�سالمي .ولكن ،يبقى

 17كما مت تعريفها فـي ).MicroBanking Bulletin (2007
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�أن�شئ بنك واكالومي الريفـي املتوافق مع ال�شريعة فـي كيبوتات
عام  1990من قبل م�ؤ�س�سة (يايا�سان واكالومي) كبنك ريفـي تقليدي؛
ولأ�سباب دينية ،حتول �إىل بنك ريفـي متوافق مع ال�شريعة فـي عام
 .1994ويبلغ ع��دد م�ساهمي البنك  ،118من بينهم بنك معامالت
�إندوني�سيا ( 19فـي املائة ،بعد �أن كان  49فـي املائة) ،ووزي��ر �سابق
ل�ش�ؤون التعاونيات ( 23.5فـي املائة) ،و�أحد مديري �سيتي بنك (26
فـي املائة) ،وم�ؤ�س�سة يايا�سان واكالومي امل� ِّؤ�س�سة ( 5.6فـي املائة)
و�أكرث من  100فرد �أغلبهم من امل�سلمني العاملني فـي �سيتي بنك.
ويبدو �أن البنك ميتلك �إ�سرتاتيجية ناجحة لرتقية املوظفـني :فالرئي�س/
املدير العام ،واحلا�صل على درجة البكالوريو�س فـي الزراعة ،يعمل فـي
البنك منذ عام  ،1994وتعلم �أثناء الوظيفـية وترقى فـي منا�صبه؛ �أما
املديرة ،فهي امر�أة حا�صلة على دبلومة فـي املحا�سبة ،وتعمل موظفة
منذ عام  1997وترقت �إىل �أن �أ�صبحت مديرة فـي عام  .2003لقد
منا البنك ب�شكل �سريع ،وهو ميتلك الآن خم�سة �أفرع ويعمل به جهاز
موظفـني من  38موظف ًا ،بينهم  13م�س�ؤول قرو�ض.
وينتمي عمالء البنك البالغ عددهم  2000عميل فـي الغالب �إىل �صغار
التجار العاملني فـي الأ�سواق التقليدية ،وه�ؤالء هم العمالء الذين يقدم
لهم التمويل فـي �صورة �أدوات �إ�سالمية .ويقدم البنك �أربع �أدوات متويل،
غالبيتها مرابحة .وقد ا�ستطاع البنك من خالل � 8أدوات �إدخارية و4
�أدوات �إيداع لأجل �أن يجذب  5000مدخر.
وبتحقيق البنك عائد ًا على الأ�صول فـيما بني الأعوام من 2003 –2001
بلغت ن�سبته  1.4فـي املائة 65.3 ،فـي املائة و 35.3فـي املائة وعائدات

على حقوق امللكية بلغ معدلها  3.20فـي املائة 05.21 ،فـي املائة،
و 1.24فـي املائة على التوايل ،فـيكون بذلك قد حقق �أرباح ًا عالية.
�أن�شئ البنك الريفـي املتوافق مع ال�شريعة �آرث��ا فـي �سبيل
اهلل ،فـي �سياجنور عام  1994على يد ت�سعة م�ساهمني .وبحلول عام
� ،1997أ�صبح البنك مفل�س ًا من الناحية الفنية و�أعيدت هيكلته ،نتيجة
النعدام اخلربة الإداري��ة .ومل تكن الإدارة اجلديدة على درجة عالية
من الن�شاط لذا ،ا�ستبدل بها فـي عام  2001م�س�ؤول ائتمان م�صرفـي
متقاعد.
ويتعامل مع البنك ،الذي يقع بالقرب من �سوق حملية ،مع  1150مدخر ًا
و 163عمي ًال .ويبلغ عدد موظفـيه  11موظف ًا ،بينهم  6م�س�ؤويل قرو�ض،
ويقدم خدمات التح�صيل من املنازل ملا يقرب من  200عميل يومي ًا.
كما يقدم �أي�ض ًا خدمات �إي��داع لأطفال املدار�س وامل�ؤ�س�سات .ويبلغ
�إجمايل �أ�صوله  1.4مليار روبية �إندوني�سية ،و�إجمايل الإيداعات 0.62
مليار روبية �إندوني�سية ،وتبلغ التمويالت امل�ستحقة  1.21مليار روبية
�إندوني�سية.
ولكن �أداءه العام لي�س مر�ضي ًا �إىل الآن .حيث تتمثل م�شكلته الرئي�سية
فـي نق�ص الأموال ،نظر ًا للنق�ص فـي الإيداعات ور�أ�س املال من املالكني.
وكان البنك يحقق �أرباح ًا فـي الأعوام  2003 ،2002 ،2001حيث كان
العائد على الأ�صول  2.3فـي املائة ،و  1.7فـي املائة ،و  2.4فـي املائة
والعائد على حقوق امللكية  7فـي املائة ،و  4.3فـي املائة ،و 8.75فـي
املائة ،على التوايل .وتتمثل �إ�سرتاتيجيته الرئي�سية امل�ستقبلية لتح�سني
كفاءته فـي االرتقاء مب�ستوى عامليه من خالل التدريب.

امل�صدر :بت�صرف من ).Seibel (2007

�أن تربهن تلك ال�صناعة على قدرتها على تقدمي اخلدمات املالية
التي من �ش�أنها تلبية احتياجات الفقراء على نطاق وا�سع .وثمة حاجة
ما�سة �إىل قاعدة �أعمق للأبحاث ال�سوقية وتطبيق مناذج الأعمال التي
ثبت جناحها .وعلى الرغم من ذلك ،فقد مت التعرف على العديد من
التحديات املحتملة التي تقف عائق ًا �أمام تو�سيع نطاق التمويل الأ�صغر
الإ�سالمي.

بناء نماذج أعمال قابلة لالستمرار
ال تزال مناذج �أعمال التمويل الأ�صغر الإ�سالمي فـي طور الإعداد وال
توجد معايري مرجعية مثبتة للأداء .ولكن ،هناك جماالن لهما �أهمية
خا�صة :الكفاءة الت�شغيلية و�إدارة املخاطر.
• الكفاءة الت�شغيلية .متثل الكفاءة الت�شغيلية �أمر ًا �أ�سا�سي ًا فـي
�سبيل تقدمي خدمات مالية مي�سورة التكلفة للفقراء .حيث تعد

�إدارة املعامالت ال�صغرية مكلفة ،ولذلك وجب على م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر �أن ت�ستحدث م��ا م��ن �ش�أنه �أن يقلل تكاليف
املعامالت .ففـي معامالت املرابحة والإجارة ،يقوم مقدم الأموال
ب�شراء ال�سلعة (مثل املعدة �أو الب�ضاعة) ويعيد بيعها �أو ي�ؤجرها
�إىل امل�ستخدم مع �إ�ضافة ربح .ورمبا ت�ستفـيد م�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر من �أ�سعار اجلملة الأقل ،ولكن التكاليف امل�صاحبة ل�شراء
ال�سلعة �أو �صيانتها� ،أو بيعها� ،أو ت�أجريها (مثل ماكينة اخلياطة)
باهظة ،وغالب ًا ما تُلقى تلك التكاليف الإ�ضافـية على العمالء.
�إال �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات ا�ستطاعت �أن تقلل من تكاليف معامالت
املرابحة عن طريق مطالبة امل�ستخدم النهائي ب�إجراء البحث
وحتديد ال�سلعة املرغوبة .ويجب على امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية �أن تعد
�أ�ساليب وممار�سات جديدة مماثلة لتقليل التكاليف وتقدمي �أ�سعار
�أكرث جاذبية لعمالئها.
ً
ً
• �إدارة املخاطر .متثل �إدارة املخاطر عامال �آخر مهما فـي بناء
امل�ؤ�س�سات القابلة لال�ستمرار .فقد �أعدت �صناعة التمويل الأ�صغر
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التقليدية جمموعة من املمار�سات اجليدة لإدارة خماطر االئتمان،
كما تتباهى م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر بنوعية حوافظها املمتازة.
فم�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر التقليدية ال تعمل على ت�أمني قرو�ضها،
ب�صفة عامة ،عن طريق ال�ضمانات ،ولكنها تعتمد على �ضغوط
الأق���ران ونظام التح�صيل ال�صارم .ويجب �أن تُ��� َوا َءم مثل تلك
الأ�ساليب بحيث تتوافق مع املبادئ الرا�سخة فـي التمويل الإ�سالمي
املتمثلة فـي تقا�سم املخاطر ،وحترمي الفوائد الربوية .فعلى �سبيل
املثال ،يقرتح البع�ض �أن ين�ضم ال�ضغط من جانب املجتمع املتدين
والدعوة �إىل زرع نوع من احل�س الديني �إىل جانب �ضغط الأقران.

19

مسألة الموثوقية
على الرغم من وج��ود وف��رة من ال�شواهد على الطلب على �أدوات
التمويل الأ�صغر الإ�سالمي� ،إال �أن تلبية ذل��ك الطلب تتطلب ثقة
من جانب العمالء منخف�ضي الدخل فـي �أن الأدوات املقدمة �إمنا
هي �أدوات �إ�سالمية موثوقة .حيث ت�شري االنتقادات املوجهة لأدوات
التمويل الإ�سالمي �إىل �أن �أ�سعار بع�ض الأدوات املقدمة باعتبارها
متوافقة مع ال�شريعة ت�شابه �إىل حد بعيد �أ�سعار الأدوات التقليدية.
فعلى �سبيل املثال ،تقدم بع�ض امل�ؤ�س�سات املرابحة بفائدة تبدو وك�أنها
ويواجه التمويل
خمفـية حتت �ستار هام�ش الربح �أو الر�سوم الإداريةَ .
الإ�سالمي فـي كثري من الأحيان بت�صور من جانب البع�ض ب�أنه ال يعدو
كونه متوي ًال تقليدي ًا فـي «ثوب جديد» وال يعك�س املبادئ الإ�سالمية
ب�شكل حقيقي.
وبالتايل ،ف�إن ال�سكان منخف�ضي الدخل الذين يعتمدون فـي الغالب
على الأئمة املحليني فـي التعامل مع امل�سائل الدينية ،يجب �إقناعهم
مبوثوقية الأدوات املالية الإ�سالمية ،لكي يتمكن التمويل الأ�صغر
الإ�سالمي من �أن يحقق �أق�صى �إمكانياته .ويجب بذل جهود �أكرب من

�أجل ) (iزي��ادة التعاون بني اخل�براء املاليني وخ�براء ال�شريعة ِب�ش�أن
موثوقية الأدوات (ii) ،ت�شجيع تبادل اخلربات فـيما بني الأئمة الدينيني
(خا�صة �أولئك املتعاملني مع ال�سكان الفقراء على امل�ستوى املحلى)،
و) (iiiتوعية ذوي الدخول املنخف�ضة ،بالتعاون مع الأئمة الدينيني
املحليني ،ب�ش�أن توافق الأدوات املالية مع ال�شريعة الإ�سالمية.

بناء القدرات
ثمة حاجة �إىل بناء القدرات على جميع امل�ستويات من �أجل �إطالق
العنان لكامل �إمكانيات التمويل الأ�صغر الإ�سالمي .فعلى امل�ستوى
الكلي ،يجب �أن يدر�س كل من البنك الإ�سالمي للتنمية واجلهات
التي ت�ضع املعايري املالية الإ�سالمية (مثل جمل�س اخلدمات املالية
الإ�سالمية �أو هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية) و�ضع معايري
مالية عاملية لإعداد التقارير تتواءم مع التمويل الأ�صغر من �أجل �إقامة
بنية �أ�سا�سية لل�شفافـية فـي قطاع التمويل الأ�صغر الإ�سالمي العاملي.
و�ستت�ضمن تلك البنية الأ�سا�سية مبادئ توجيهية للإف�صاح ال�شامل
عن املبادئ املحا�سبية للتمويل الأ�صغر الإ�سالمي ،ومنهجيات ح�ساب
الت�سعري ،واملراجعات املالية ،و�أخري ًا خدمات الت�صنيف.
�أم��ا على امل�ستويني اجلزئي وامل�ؤ�س�سي ،فـيمكن �أن تلعب الوكاالت
املانحة الدولية دور ًا كبري ًا فـي تو�سيع نطاق احل�صول على التمويل
فـي البلدان الإ�سالمية عن طريق م�ساعدة امل�ؤ�س�سات القائمة فـي
الو�صول �إىل احلجم الكبري ومتويل امل�شاريع التجريبية الختبار
خمتلف مناذج الأعمال .عالوة على ذلك يجب بذل مزيد من اجلهد
لتدريب مديري م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر الإ�سالمية والعاملني بها،
من خ�لال �إع��داد �أدوات و�أدل��ة ت�شغيلية ،على �سبيل املثال (كتلك
التي و�ضعها Deutsche Gesellschaft für Technische
 Zusammenarbeitال�ستخدامها فـي �إندوني�سيا).

 19ذكرت  1200م�ؤ�س�سة متويل �أ�صغر فـي تقاريرها التي ترفعها �إىل م�ؤ�س�سة تبادل معلومات التمويل الأ�صغر � - Microfinance Information eXchangeأن متو�سط خماطر احلوافظ عند  30يوم ًا
كانت �أقل من  5فـي املائة.
 20بيع املرابحة هو الأداة الوحيدة التي تقدمها  34فـي املائة من م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر العاملة فـي �شمال ال�سودان .عالوة على ذلك ،كانت عمليات بيع املرابحة ت�شكل ما ن�سبته  62.3فـي املائة من
احلوافظ امل�ستحقة للبنوك الريفـية الإ�سالمية فـي �إندوني�سيا حتى دي�سمرب  /كانون الأول .2006
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تنوع األدوات
تعتمد م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر الإ�سالمية ب�صورة كثيفة على
املرابحة (بيع التكلفة م�ضاف ًا �إليها هام�ش رب��ح) 20.ولكن للفقراء
متطلبات مالية متنوعة ،وبالن�سبة للعديد منهم يعد االدخار و�أدوات
الإ�سكان من احلاجات امللحة بالن�سبة لهم .من �ش�أن الت�صميم املبتكر
لنطاق الأدوات واخلدمات املتوافقة مع ال�شريعة �أن يوفر فر�ص ًا �أكرب
للو�صول �إىل قطاع عري�ض من عمالء التمويل الأ�صغر الإ�سالمي.

االستفادة من الزكاة والصناديق
اإلسالمية
ال يزال التمويل الأ�صغر (�سواء الإ�سالمي �أو غريه) ينظر �إليه باعتباره
ن�شاط ًا خريي ًا �أكرث منه م�شروع �أعمال .وفـي الواقع ،ف�إنه فـي �ضوء
مبد�أ التمويل الإ�سالمي الرامي �إىل تعزيز رفاهة املجتمع ،تبدو �أموال
الزكاة م�صدر ًا مثالي ًا مل�ساندة التمويل الأ�صغر الإ�سالمي .ولكن ،من
ناحية �أخرى ،ال يعد االعتماد املكثف على العمل اخلريي بال�ضرورة
�أف�ضل منوذج لإن�شاء قطاع كبري وم�ستدام ،ويجب البحث عن روافد
متويل �أكرث موثوقية ،و�أكرث حتفـيز ًا من الناحية التجارية.

 22ت�ستخدم البطاقات الذكية التي تعمل عن بعد تقنية ات�صاالت ذات نطاق ق�صري للغاية ي�سمح بقراءتها بوا�سطة قارئ بطاقات عن بعد .ويكفـي لكي يتم قراءتها الإم�ساك بها بالقرب من قارئ البطاقات
�أو النقر عليه بها؛ ولي�س من ال�ضرورة �إمرار البطاقة فـيه .وميكن �إدماج تلك التقنية فـي الهاتف املحمول ،بحيث ميكن عند الإم�ساك بالهاتف �إىل جانب بوابة ذات حواجز دوارة ،على �سبيل املثال ،
خ�صم املبلغ املطلوب من "املحفظة" املوجودة بالهاتف.
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رجاء ،لا تتردد فـي تبادل
مذكرة المناقشة المركزة تلك
مع زملائك ولا تتردد فـي
طلب نسخ إضافـية من هذه
الدراسة أو غيرها فـي هذه
السلسلة .ترحب المجموعة
الاستشارية لمساعدة الفقراء
بملاحظاتكم على هذه
الدراسة.
جميع إصدارات المجموعة
الاستشارية لمساعدة الفقراء
متاحة بموقع المجموعة على
شبكة الإنترنت وهو:
www.cgap.org
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1818 H Street,
NW MSN P3-300
Washington, DC
20433 USA

هاتف202-473-9594 :
فاكس202-522-3744 :
البريد الإلكتروني:
cgap@worldbank.org

موؤلف ــو مذك ــرة المناق�سة المركزة الحالي ــة هم نمرة كريم ،ومايكل ترزي ،اأخ�سائي ال�سيا�سات
الأول ف ــي المجموع ــة ال�ست�ساري ــة لم�ساع ــدة الفق ــراء ،وزافيي ــة رايلي ،الأخ�سائ ــي الأول في
التموي ــل الأ�سغ ــر في المجموع ــة ال�ست�سارية لم�ساعدة الفقراء .ويتق ــدم الموؤلفون بال�سكر اإلى
الأ�سخا� ــض التالي ــن لم ــا قدموه من م�ساعدة في اإع ــداد تلك المذكرة :ماتيا� ــض رينج ،ومحمد
خال ــد ،و�سام ــر بدوي ،ووفيق جري�ض ،وماين ــار �سيهومبنغ ،وهانز ديتر �سيبل ،و�سيد ها�سمي،

و�ستي ــف را�سمو�سي ــن ،وديب ــاك خان ــا ،وموؤمنة اإعج ــاز الدين ،وكيات ماك ــي ،واإغنا�سيو ما�ض،
وجاني ــت توما� ــض ،و�سبك ــة �سناب ــل للتموي ــل الأ�سغ ــر ،و البنك الإ�سالم ــي للتنمي ــة ،وموؤ�س�سات
التمويل الأ�سغر الإ�سالمية ،وجميع الموؤ�س�سات الم�ساركة في ا�ستق�ساء المجموعة ال�ست�سارية
لم�ساعدة الفقراء.

كثير ًا ما يحال اإلى مواد المجموعة ال�ست�سارية لم�ساعدة الفقراء في اأعمال اأخرى .وفيما يلي �سيغة مقترحة لال�ست�سهاد بالبحث الحالي:

Karim، Nimrah، Michael Tarazi، and Xavier Reille. 2008. “Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche.” Focus Note 49.
Washington، D.C.: CGAP، August.
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