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 مستخلص البحث

 Islamicيعترب الكثري من العلامء واملنظـرين يف جمـال التمويـل اإلسـالمي 

Finance  أن التمويــل األصــغر مــن أفضــل الســبل لتحقيــق الغايــات األساســية
 Wealth andللتمويــل اإلســالمي املتمثلــة يف إعــادة توزيــع الثــروة  والفــرص 

Opportunity Redistribution ال سيام أنه يلبي احتياجـات الرشـائح الفقـرية مـن ،
كـام أنـه املاليـة الرسـمية  السكان الذين هم خارج نطاق احلصول عىل اخلـدمات

يعمل عىل إدراجهم ضمن املستفيدين من هذا القطاع اهلـام واحليـوي حتقيقـا ملـا 
 .Financial Inclusivenessيعرف بمبدأ الشمولية املالية 

                                                        
 .أكاديمية السودان للعلوم املرصفية واملالية  -أستاذ مشارك بقسم االقتصاد  *
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يف جمال التمويل األصـغر  Practitionerكثري من املامرسني يف املقابل، يري 
ة جدا يف جمال التمويـل األصـغر، أن التمويل اإلسالمي حقق نجاحات متواضع

ــع نظــريه ــة م ــدي  خصوصــا باملقارن ــل األصــغر التقلي  Conventionalالتموي

Microfinance . ويلقون باللوم يف هذا اجلانب عىل الصيغ اإلسـالمية يف التمويـل
األصغر باعتبار أهنـا متثـل جـوهر االخـتالف واخلـالف بـني التمويـل األصـغر 

فهؤالء يرون أن بعض هذه الصيغ تواجه . اإلسالميالتقليدي والتمويل األصغر 
 ،العديد من املشـكالت التـي حتـول دون إمكانيـة تطبيقهـا عـىل أرضـية الواقـع

اآلخر ينطوي عىل تكاليف عالية تقلل من جدوى استخدامها يف توصيل  هاوبعض
وعليه، فإن اهلدف من هـذه الورقـة . خدمات التمويل األصغر للفئات املستهدفة

 :ة هو النظر يف إمكانية اإلجابة عىل التساؤالت التاليةالبحثي
 هل تصلح الصيغ اإلسالمية لتوصيل خدمات التمويل األصغر؟ -
 ما هي مقومات نجاح صيغ التمويل األصغر اإلسالمية؟ -

ما هي الضامنات التي يلزم توفرها لتوصيل خدمات متويل أصغر إسـالمية  -
 بصورة مستدامة؟

 ىحـدإساؤالت املثارة مـن خـالل اسـتعراض هذه الت نستتم اإلجابة ع
يف جمـال توصـيل خـدمات التمويـل  هـاوحتليل) السـودان(جتارب بنـك األرسة 
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وسيكون تنظيم . املختلفة، خاصة رشحية اخلرجيني ااألصغر لرشحية الفقراء وفئاهت
خيصص القسم األول منه للمقدمة التي يسلط فيهـا : هذا البحث عىل النحو التايل

أوجه الشـبه وأوجـه االخـتالف بـني التمويـل األصـغر اإلسـالمي الضوء عىل 
فسوف خيصص للتعرف  أما القسم الثاين من البحث. ليديوالتمويل األصغر التق

ألصــغر عــىل مقاصــد الصــيغ اإلســالمية وخيــارات اســتخدامها يف التمويــل ا
 يف حني يـتم يف القسـم الثالـث مـن البحـث عـرض ،واالنتقادات الواردة عليها

بينام سيفرد القسم الرابـع للخالصـة ومناقشـة نتـائج  ،يل جتربة بنك األرسةوحتل
 .البحث
 

 املقدمة -١

يـدي هناك العديد من القواسم املشرتكة التي جتمع بني التمويل األصغر التقل
يشدد عىل أمهية االعتبارات الدينية  فاإلسالم كام هو معلوم. والتمويل اإلسالمي

. كافـة املساواة والعدالة االجتامعية بني أفـراد املجتمـع واألخالقية يف جمال حتقيق
ابن تيميـة واملاوردى، وأبو يوسف، : ويذهب عدد من فقهاء املسلمني، من بينهم

الرشـط  داالعتقاد بأن مسألة املسـاواة والعدالـة االجتامعيـة تعـ ابن خلدون إىلو
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. ١"مية املستدامةالتن" -بتعبري العرص احلديث   -الرضوري لتحقيق ما يطلق عليه 
ً أصيالً   ومن هذا املنطلق  أقر اإلسالم العديد من القيم واملبادئ التي يعتربها جزءا

 :من قواعد النظام املايل اإلسالمي، مثل

 ).امللكية الفردية(فراد يف متلك وسائل اإلنتاج حق األ -
 .جتاه الغري أو جتاه املجتمع هواجباتوفعليه ال هلفرد ومكتسباتحقوق ا -

ورة تقاسم املخاطر بني أطراف املعامالت االقتصادية متشيا مـع قاعـدة رض -
 .الغنم بالغرم

 . الوفاء بعقود املعامالت وااللتزام بام ورد فيها من تعهدات -
، يالحظ أن العديد من العنارص والسامت املتوفرة سابقاً عىل ضوء ما ذكر 

ف العامـة للتمويـل يف التمويل األصغر التقليدي تتسق إيل حد كبـري مـع األهـدا
ثقافة العمـل احلـر وتقاسـم  عن نيفعىل سبيل املثال، يدافع كال الطرف. اإلسالمي
كام يؤمن  الطرفان بأن الفقراء البـد وأن تتـاح هلـم الفـرص والوسـائل  ،املخاطر

يركـز كالمهـا عـىل إعطـاء األولويـة  كـذلك. للمشاركة يف النشاط االقتصـادي
                                                        

  :راجع في هذا األمر ١
M. Umer Chapra: The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help 
Minimize The Severity and Frequency of Such a Crisis in the Future?, A paper 
prepared for the Forum on the Global Financial Crisis held at the Islamic 
Development Bank on 25 October 2008, p 13. 
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، يقـر كـال الطرفـان ىومن ناحيـة أخـر. جتامعيةموية وااللتحقيق األهداف التن
احلصـول عـىل اخلـدمات ( Financial Inclusivenessبمبدأ حتقيق الشمولية املاليـة 

يدافعان عن حتمية إدمـاج الفقـراء يف النظـام فإهنام ومن ثم  ،)املالية حق للجميع
 .١املايل الرسمي 

ل األصـغر لكن باملقابل، توجـد أوجـه اخـتالف وتباينـات بـني التمويـ
اإلسالمي و التمويل األصغر التقليدي بشـأن العديـد مـن القضـايا ذات البعـد 

 : املهم، ومن أبرزها

أن التمويل األصغر التقليدي باستهدافه لرشحية الفقراء النشطني اقتصـاديا   ) أ(
يف حني  ،Poorest of the poorيستثني من دائرة تعامالته رشحية أفقر الفقراء 

صغر اإلسالمي هذه الرشحية ويدرجها ضـمن نطـاق يستهدف التمويل األ
 .خدماته

                                                        
  :الصدد ھذا في انظر ١

Islamic Research and Training Institute (Islamic Development Bank): 
Framework and Strategies for Development of Islamic Microfinance Services, 
Working paper for IFSD Forum 2007 Islamic Microfinance Development: 
Challenges and Initiatives,  Dakar Senegal May 27, 2007, p 16. 
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يستهدف التمويل األصـغر التقليـدي بدرجـة كبـرية مسـألة متكـني املـرأة   ) ب(
Woman Empowerment  وجيعل نجـاح التمويـل األصـغر مسـألة مرتبطـة

وعـىل خـالف ذلـك، . بمقدار النجاحـات التـي حيققهـا يف هـذا اجلانـب
ــــل األصــــغر اإلســــالم  Familyي متكــــني األرسة يســــتهدف التموي

Empowerment  ًعن متكني املرأة، نظـرا للقيمـة الكبـرية التـي توليهـا  بديال
 . القيم اإلسالمية لألرسة ودورها يف املجتمع

معظم مؤسسات التمويل األصغر التقليدية تقـوم بتزويـد خـدماهتا املاليـة ) ج(
التـي تتقاضـاها بأسـعار الفائـدة  ةً مقابل تقايض أسعار فائدة مرتفعة مقارنـ

وبام أنه غـري مسـموح للمؤسسـات . املصارف التجارية يف تعامالهتا املألوفة
تقايض أي شكل مـن  –حسب قواعد الرشيعة اإلسالمية  –املالية اإلسالمية 

أشكال الفائدة يف كافة معامالهتا، تتعـدد اخليـارات أمـام التمويـل األصـغر 
لتزويـد  اً الت اإلسالمية أساسـاإلسالمي من خالل االعتامد عىل صيغ املعام

 ).سريد تفصيل هذه اخليارات يف اجلزء التايل(الرشائح املستهدفة بخدماهتا 
أن النقطـة األخـرية التـي تتعلـق   إىل لعله من املفيد اإلشـارة يف هـذا املقـامو

بالصيغ اإلسـالمية، متثـل جـوهر االخـتالف واخلـالف بـني التمويـل األصـغر 
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غر التقليدي، ال سيام أن الصيغ اإلسـالمية تعتـرب هـي اإلسالمي والتمويل األص
 .  الوسيلة األساسية لتحقيق الغايات النهائية للتمويل األصغر اإلسالمي

 الصيغ اإلسالمية للتمويل األصغر -٢

 مقاصد الصيغ اإلسالمية ١-٢
تنبنـي  Islamic Modesالفلسفة العامة للصيغ اإلسالمية فإن كام هو معلوم، 

أو بتعبـري آخـر  ،Real sectorالت االقتصادية املرتبطة بالقطاع احلقيقي عىل املعام
تنبني هذه الفلسفة عىل إرساء قواعد معامالت يـتم فيهـا التـزاوج بـني كـل مـن 

تأسيسا عىل هذا الفهم ينبغـي و. والقطاع احلقيقي  Financial Sectorالقطاع املايل 
من األصول، أو تقديم  ، أو أصالً ما سلعةإ: أن يكون موضوع املعاملة االقتصادية

ولذلك، فإن املعامالت التـي ال تفـي هبـذا الغـرض قـد تـدخل يف بـاب . خدمة
 ً ويفهم من مغزى هذه الفلسفة أن القطاع املايل ال جيب . ١األعامل املحظورة رشعا

                                                        
عليه املمول يـرتبط ارتباطـاً  يرتتب عىل االلتزام هبذه الفلسفة نتيجة هامة مفادها أن العائد الذي يتحصل  ١

انظـر يف هـذا . وثيقاً بنتائج أعامل املرشوع املمول وليس بمقدار التمويل وال بذمة املستفيد مـن التمويـل
سليامن نارص، عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية يف ظـل املتغـريات الدوليـة احلديثـة مـع : الصدد

م، ٢٠٠٦، اجلزائـر الطبعـة األوىل جلزائـري ببنـك اجلزائـر،دراسة تطبيقيـة حـول عالقـة بنـك الربكـة ا
 .١٨٠-١٧٩ص



٨ ١، العدد١٩املجلددراسات اقتصادية إسالمية،           

ً للقطاع احلقيقـي  أن ينفصم عن صنوه القطاع احلقيقي، بل ينبغي أن يكون خادما
 -يف املحصلة النهائية  -د الذي تتم فيه عمليات اإلنتاج التي ختدم أصل االقتصاو

وهنـاك بعـد آخـر بشـأن الفلسـفة العامـة للصـيغ . ١عميلة التنميـة االقتصـادية 
 :اإلسالمية يمكن االستدالل عليه من نص اآلية القرآنية

 .٢"كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم"
لة املبارشة هلذه اآلية هـي أن يكـون للفقـراء فالدال. واملقصود بذلك هنا هو املال

توزيع أو إعـادة توزيـع الـدخل النصيب من هذا املال بام يضمن حتقيق العدالة يف 
) سـقفها(حـدها  ىالقصد من هذه املقولة عند مستو هموقد يفرس بعض. والثروة

 تتم عملية إعادة التوزيع عرب الزكاة والصدقات وأعامل الـرب": األدنى، كأن يقول

                                                        
أن انفصال القطاع املايل عن القطاع احلقيقي يعترب من أهم أسـباب األزمـة املاليـة العامليـة   ىرهناك من ي  ١

وبالتايل أصبحت  األمـوال تـدور  داخـل  ،وجود مستقل نسبياً ) أي القطاع املايل(الراهنة، حيث صار له 
وإنـام  .مـن قريـب أو بعيـد) الزراعـة والصـناعة(القطاع املايل دورات متعددة وال ختدم قطـاع اإلنتـاج 

ية يف هذا القطاع هي خدمة أغراض املضاربني واملقامرين والوسطاء املتعطشني لألربـاح وأصبحت األول
يدخل يف باب الكسب غري العادية دون جهد، بل ودون التنازل عن الكثري من أرصدهتم النقدية، وهو ما 

أثر األزمة املالية العامليـة عـىل "إبراهيم العيسوي، : عرضا مستفيضا حول هذا املوضوع جتده يف. الطفييل
تقيـيم : املؤمتر الدويل حول القطاع اخلاص يف التنمية: ، ورقة مقدمة يف"قناة طبيعة األزمة: الدول العربية
 . ، بريوت٢٠٠٩مارس  ٢٥-٢٣واسترشاف، 

 ).٧(اآلية : ة احلرشسور  ٢
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لكن الفهـم . "وأن يرتك هذا األمر ألفراد املجتمع بمحض اختيارهم ،واإلحسان
حتقيـق العدالـة يف جمـال  -بجانب ما ذكـر آنفـا  -األسمى من ذلك يمتد ليشمل 

املـال  التي تكون هي السبيل للحصول عـىلتوزيع الفرص والوسائل االقتصادية 
حـدها  ىه املقولة عنـد  مسـتوالقصد من هذ وهو ما جيعل تفسري. ه  وزيادتهئونام

 .األقىص) سقفها(
نفاق املال لفرد الفقري يف املجتمع املسلم إلوإذا تم التسليم  جدالً بأن حاجة ا

ال ختتلف عن حاجات نظريه الفقري يف أي جمتمع من املجتمعـات األخـرى، فإنـه 
. ةيمكن توزيع هذه احلاجات بني ثالثة متطلبات، تالزم بعضها وال تقبل التجزئـ

 :ويمكن تفصيلها عىل النحو التايل
املـيالد، : ، مثـلLife-cycle Eventsمتطلبات تتعلـق بأحـداث دورة احليـاة   -

  .التعليم واملناسبات الدينيةوبناء منزل، واملوت، والتقاعد، والزواج، 

ــالطوارئ  - ــة، مثــل Emergenciesمتطلبــات تتعلــق ب : أو األحــداث الطارئ
التعـرض حلادثـة رسقـة أو ون احلـوادث، اإلصابات الناجتـة عـواملرض، 

 .حريق
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 Investmentمتطلبات تتعلق بالبحث عـن االسـتثامر يف فـرص اقتصـادية   -

Opportunities رشاء أصل من و ، تأسيس مرشوع: ، مثلاأو عائد تدر دخال
 .١ورشاء أصل من األصول املالية  ،)أرض أو منزل(األصول 

قري يتطلب بدوره وجود منتجـات ماليـة هذا التالزم بني احلاجات املالية للف 
ذات مواصفات متكنها من أن تفي هبذه احلاجات جمتمعة دون التضـحية بجانـب 

وهو األمر الذي ستفرد له مساحة واسعة من النقاش . منها لصالح اجلانب اآلخر
 .  يف األجزاء التالية من هذه الورقة

 خيارات الصيغ اإلسالمية يف التمويل األصغر ٢-٢
مـن حيـث أنـواع  -ة عامة، يمكن تقسيم الصيغ اإلسالمية يف التمويل بصف

 :إيل أربع أنواع أو أربعة جمموعات متجانسة -العقود التي حتكم معامالهتا 
 عقود الرشاكات الصيغ املستندة عىل: أوالً 

. Equity Basedتـداول ومتليـك األصـول التستند هذه الصـيغ عـىل قاعـدة 
أساس مبـدأ العدالـة يف  حتكم هذا النوع من الصيغ عىلالتي ولذلك تقوم العقود 

ــو ــع احلق ــدين عــىلتوزي ــادل يف  ق وااللتزامــات بــني املتعاق ــدأ التع أســاس مب
                                                        

 :بترصف نقال عن  ١
Islamic Research and Training Institute (Islamic Development Bank), op cit, p 21. 
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فينبغي أن تكون احلقوق املستفادة يف مقابل الواجبات املستحقة كـام . املعاوضات
اس أسـ فيهـا عـىل Profit and Loss Sharing (PLS) جيب توزيع الربح واخلسارة  

وتنحرص أهم أساليب التمويل املستمدة من هذا النوع مـن . ١قاعدة الغنم بالغرم 
 : الصيغ يف اآليت

 .التمويل بصيغة املشاركة -
 .التمويل بصيغة املضاربة -
 .التمويل بصيغة املزارعة -
 .التمويل بصيغة املساقاة -

 عقود البيوع أو املعاوضات عىلالصيغ املستندة : ثانياً 
التـي حتكـم وتقوم العقود . Debt Basedذه الصيغ عىل قاعدة الدين تستند ه

بيـوع املسـاومة : نـوعني، هـي أساس تقسيم البيوع إىل هذا النوع من الصيغ عىل
 يتفاوض فيه الطرفـان ثـم يتفقـان عـىلواملساومة هي البيع الذي . وبيوع األمانة

مـا بيـع أ. بائع السلعةبه ال ىالثمن األول الذي اشرت نظر إىلرشوط البيع، دون ال
  ،وله ثالثة صور ،معرفة ثمن البيع األمانة فهو بيع ينبني عىل

                                                        
، عـامن ، الطبعة األوىلالشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالميةحممود عبد الكريم أمحد إرشيد،   ١  

 . ٣١م، ص ٢٠٠١دار النفائس ):  األردن(
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وهـو : يها بيع الوضيعةوثان ،وهو بيع املشرتى برأسامله فقط: أوهلا بيع التولية
وهو بيع املشرتي برأسامله مـع : وثالثها بيع املرابحة ،بأقل من رأسامله ىبيع املشرت

وتنحرص أهم أساليب التمويل املستمدة مـن هـذا النـوع  .زيادة معلومة يف الربح
 : من الصيغ يف اآليت

 .التمويل بصيغة البيع باملرابحة -
 .التمويل بصيغة البيع بالسلم -
 .التمويل بصيغة البيع باالستصناع -
 .التمويل بصيغة البيع بالتقسيط -
 .التمويل بصيغة البيع بالتوريد -

 عقود التأجري الصيغ املستندة عىل: ثالثاً 
أسـاس متليـك املنفعـة يف  التي حتكم هذا النوع من الصيغ عـىلتقوم العقود 

وتنحرصـ أهـم . مقابل عوض أو متليك منافع يشء مبـاح ملـدة معلومـة بعـوض
 :أساليب التمويل املستمدة من هذا النوع من الصيغ يف اآليت

 . التمويل بصيغة التأجري التموييل -
 . التشغييلالتمويل بصيغة التأجري -
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 .التمويل بصيغة التأجري املنتهي بالتمليك -
 .التمويل بصيغة سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة -
 أعامل الرب واإلحسان الصيغ املستندة عىل: رابعاً 

أسـاس التنـازل عـن  أساس متليك املنفعة أو عـىل تقوم هذه األعامل أما عىل
يب التمويل املستمدة من هـذا وتنحرص أهم أسال. منفعة يشء مباح ودون عوض

 :النوع من الصيغ يف اآليت
 . القرض احلسن -
 .الزكاة والصدقات -
 . الوقف -

عـن خصـائص الصـيغ ) ١(تأسيسا عـىل العـرض  الـوارد يف اإلطـار رقـم 
الكثري من الفقهاء وعلامء االقتصـاد اإلسـالمي أن هـذه الصـيغ  ىاإلسالمية، ير

لتلبية كافـة متطلبـات الفقـراء يف  -ساطة املالية آلية للوبصفتها  –يمكن توظيفها 
ويـدعم ). استثامر الفرص االقتصاديةوالطوارئ، ودورة احلياة، (املجتمع املسلم 

ً علـامء االقتصـاد  -مـن هـؤالء  اكبـري اهذا الفهـم ويعضـده أن جانبـ خصوصـا
يرون أن الصريفة اإلسالمية تقوم عـىل هنـج شـبيه أو مماثـل لـنهج   -اإلسالمي 
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ولـذلك، البـد أن تقـدم الصـريفة اإلسـالمية . Universal Banksبنوك الشاملة ال
تالئم رغبات فئات متنوعة وتويف بمتطلبات أنشطة لمنتجات مالية تتسم بالتنوع، 

متنوعة، خصوصـا يف ظـل انتشـار ثقافـة مـا يعـرف باألسـواق املاليـة املجمعـة 
Financial Super Marketsدمات املاليـة يفضـل ، حيث أصـبح املسـتفيد مـن اخلـ
 تـوفرياً  -مكـان قـدر اإل -ية وغريها من مصدر واحـد احلصول عىل خدماته املال

أن اخلدمات املالية هي من تلك التي يرتبط فيها املستهلك  خاصةللوقت واجلهد، 
ً بسمعة مقدم اخلدمة، وكل ما يقدمه عىل تنوعه ً كبريا  .١ارتباطا

 

 لة خليارات استخدامها يف التمويل األصغرالصيغ اإلسالمية وأمث): ١(إطار رقم 

 مالحظات املجال املالئم الصيغة
 

 املشاركة
 متويل رشاء األصول الثابتة -
متويل احتياجات رأس املال  -

 العامل

تصلح لكافة األنشطة  -
 اإلنتاجية

األنسب لتمويل الصناعة  -

                                                        
  .٥٥-٥١سليامن نارص، مرجع سابق، ص : حول البنوك الشاملة جتدها يف تفاصيل أوىف  ١
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 والزراعة
 

 املضاربة
 متويل رشاء األصول الثابتة - 
أس املـال متويل احتياجات ر -

 العامل
احتياجات (التمويل النقدي   -

 )السيولة

تصلح لكافة األنشطة  -
 اإلنتاجية

األنسب لتمويل احلرفيني  -
 واملهنيني

 
 

 املزارعة
 متويل رشاء األصول الثابتة - 
متويل احتياجات رأس املـال  -

 العامل

تصلح لتمويل النشاط  - 
 الزراعي

ـــة  - ـــق التنمي األنســـب لتحقي
 الريفية

ـــاط  - .متويل رشاء األصول الثابتة -  سقاءاالست ـــل النش ـــلح لتموي تص
 الزراعي

 
 

 املرابحة

 متويل رشاء األصول الثابتة - 
متويل احتياجات رأس املـال  -

 العامل

تصلح لكافة األنشطة  - 
 اإلنتاجية

األنسب لتمويل رشاء املساكن  -
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 والسيارات متويل جتارة الصادر والوارد -
 

 
 السلم

ء السلع الصناعية متويل رشا - 
 والزراعية

متويل احتياجات رأس املال  - 
 العامل

احتياجات (التمويل النقدي   - 
 )السيولة

تصلح لتمويل النشاط  - 
 الزراعي 

تصلح لتمويل التصنيع  - 
 الزراعي

 

تصلح لكافة األنشطة  -  متويل رشاء األصول الثابتة -  االستصناع
 اإلنتاجية

 ل الثابتةمتويل رشاء األصو -  اإلجارة
الصــحية (متويــل اخلــدمات  -

 )والتعليمية

األنسب لتمويل رشاء املساكن  - 
 والسيارات

 األنسب للتمويل النقدي  -  غراضمتويل كل األ -  القرض احلسن
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الزكاة 
 والصدقات

األنسب لتمويل االحتياجات   - غراضمتويل كل األ  - 
 االستهالكية

ــدمات  - متويل رشاء األصول الثابتة -  الوقف ــل اخل ــب لتموي األنس
 الصحية والتعليمية

 :بترصف نقال عن: املصدر  
Islamic Research and Training Institute (Islamic Development Bank): 
Framework and Strategies for Development of Islamic Microfinance 
Services, Working paper for IFSD Forum 2007 Islamic Microfinance 
Development: Challenges and Initiatives,  Dakar Senegal May 27, 2007, 
p 16 

 انتقادات الصيغ اإلسالمية يف التمويل األصغر ٣-٢
القسم السابق عـن  هنايةعىل الرغم من كل املزايا واالجيابيات التي وردت يف 

مـن  ان كثـريإفـأفضلية الصيغ اإلسالمية يف تقديم خـدمات التمويـل األصـغر، 
املامرسني يرون أن التمويل اإلسالمي  حقـق نجاحـات متواضـعة جـدا يف جمـال 

ويستشـهد . التمويـل التقليـدي التمويل األصغر، خصوصا باملقارنة مـع نظـريه
% ٠٫٠٥هؤالء باملسامهة املتدنية للتمويل األصغر اإلسالمي التي تقدر يف حدود 
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ويذهب هؤالء يف تربير أسباب . ١مليمن حجم املعروض من التمويل األصغر العا
وفاعليتهـا هذه املسامهة املتدنية بالتشكيك يف جدوى استخدام الصيغ اإلسالمية 

 :استنادا عىل احلجج التاليةوذلك يف توصيل خدمات التمويل األصغر 

بعض الصيغ اإلسـالمية وحتديـدا صـيغ البيـوع أو املعاوضـات أو املبنيـة : أوهلا
دين كاملرابحــة والســلم واإلجــارة واالستصــناع عمومــا عــىل قاعــدة الــ

ن استخدام هذه الصيغ إوخالفها، ال ختتلف كثريا عن الصيغ التقليدية، بل 
يف كثري من األحيان ينطوي عىل تكلفة إضافية يتحمل عبئها املستفيد الذي 

ويضـيف هـؤالء أن صـيغة . هو يف أمس احلاجة لتخفيض تكلفة التمويـل
ً يف توصـيل  -مثل صيغة املرابحـة  ً واسـتخداما التـي تعتـرب أكثـر شـيوعا

دفـع األجـور  ال تلبـي احلاجـة إىل -خدمات التمويل األصغر اإلسالمي 
 ).رأس املال العامل(مستلزمات اإلنتاج  نفاق عىلوالسيولة الالزمة لإل

                                                        
 :نقال عن ١

Nimrah Karim et. al, Islamic Microfinance: an Emerging Market Niche, 
Focus Note No 49, CGAP 2008, p 1; Mohammed Khaled, Building a 
Successful Business Model for Islamic Microfinance (Draft paper), 2011, 
pp 3-4. 
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الصيغ اإلسالمية األخرى وحتديدا صيغ الرشاكات أو املشاركة يف الـربح : ثانيها
املبنية عموما عىل قاعدة متليك األصول كاملشاركة واملضـاربة  واخلسارة  أو

ً من الثقة يف الطرف املستفيد من التمويل، ال يمكـن  ً كبريا التي تتطلب قدرا
 Moral Hazardاستخدامها يف بيئة تتمتع بدرجة عالية من اخلطر األخالقي 

وضـعف ) Governanceاحلوكمـة (وتتسم بضعف آليات الضبط املؤسيس 
ن مؤسسـات التمويـل إوإزاء هـذه املعضـلة، فـ. ات الرقابة واإلرشافآلي

ما أن تقوم بتوصيل خدماهتا عـرب إ: خيارين ماألصغر اإلسالمية تكون أما
ً أو أن تلجـأ بمختلـف السـبل  هذا النوع من الصيـغ بتكلفـة عاليـة جــدا

هلـذه الرشـحية مـن املجتمـع مـن Exclusion خيار اإلقصـاء   والوسائل إىل
 .رة تعامالهتا وبالتايل حرماهنا من إشباع حاجاهتا املاليةدائ

أعـامل الـرب واإلحسـان كـالقرض عـىل الصيغ اإلسالمية األخرى املبنيـة : ثالثها
احلسن والزكاة واألوقاف، ال تالئـم مؤسسـات التمويـل ذات األهـداف 
التجارية أو التي تعمل بدافع حتقيق الربحية، األمر الذي ترتب عليـه نـأي 

براجمها التمويليـة أو ه املؤسسات بعيدا عن استخدام هذه الصيغ ضمن هذ
 . استخدامها بنسب ضئيلة للغاية من مجلة سقفها التموييل أن تلجأ إىل
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القول بوجود فجوة كبرية بني غايـات  وعليه، خيلص أصحاب هذا الرأي إىل
بل . ألصغرالتمويل اإلسالمي ووسائل حتقيق هذه الغايات، بام يف ذلك التمويل ا

كثـري مـن  ىوقناعة سائدة ال يمكـن تغيريهـا لـد اً شائع اً أصبح هذا الرأي اعتقاد
 .املامرسني يف جمال التمويل األصغر

هـاد ن هذه القناعة السائدة ال تعني قفل البـاب أمـام االجتإمما ال شك فيه، و
ممارسات وحلول مبتكرة لتوصيل خدمات متويـل  يوبذل املحاوالت اجلادة  لتبن

باملنتجـات املاليـة  سـعيا للوصـول ،أصغر إسالمية بصورة أكثر كفـاءة وفاعليـة
طاقتها الكاملة، ال سيام وأن التقديرات واإلحصائيات تشـري إىل أن  اإلسالمية إىل

العـامل اإلسـالمي إمـا  ما يقرب من ثلثي املستفيدين يف سوق التمويل األصغر يف
بل حتى أولئـك الـذين يتعـاملون  .هأو حيبذون يرصون عىل أو التمويل اإلسالمي

مع مؤسسـات التمويـل األصـغر التـي تعمـل وفـق الصـيغ التقليديـة يف العـامل 
مؤسسات التمويل األصغر التي تعمل وفق  اإلسالمي، لن يرتددوا يف التحول إىل

 .١الصيغ اإلسالمية إذا توفر هلم البديل اإلسالمي الناجح

 
                                                        

  :قارن يف هذا الصدد  ١ 

Ibid, p 3. 
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 )السودان(جتربة بنك األرسة  -٣
 ١النشأة والتطور ١-٣

 ،م١٩٢٥م بموجب قانون الرشـكات لسـنة ٢٠٠٧تأسس بنك األرسة عام 
بلغ رأس املال املرصح به مليار جنيه سوداين بينام بلـغ رأس املـال املكتتـب فيـه و

 وقـدره مبلـغ – م٢٠١٠ديسـمرب  ٣١حتى  -مليون جنيه سوداين دفع منه  ١٠٠
أسـيس البنـك مـن جانـب يف تومن أهم املسـامهني . مليون جنيه سوداين ٩١٫٨

 :القطاع العام
 .بنك السودان املركزي -
 .الصندوق القومي للتأمينات االجتامعية -
 .والية اخلرطوم -
بكـل مـن واليتـي اخلرطـوم  ،األمانة العامة لديوان الزكاة وديوان الزكـاة -

 .والشاملية

                                                        
بنـك األرسة، تقريـر جملـس اإلدارة والقـوائم املاليـة وتقريـر : املعلومات الواردة يف هذا اجلزء مأخوذة مـن  ١

 .٨-٧، ص ٢٠١٠املراجع العام وهيئة الرقابة الرشعية، 
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 .مؤسسة التنمية االجتامعية والية اخلرطوم -
 : تأسيس البنك من جانب القطاع اخلاص فهمأما أهم املسامهني يف

 .احتاد أصحاب العمل وسيدات األعامل -
 .احتاد معايش الصندوق القومي للتأمينات االجتامعية -
 .احتاد معايش البنوك -
 .عدد من املنظامت واألفراد املهتمني بقضايا التمويل األصغر يف السودان -

لنشاطات التي سيقوم بمامرستها وقد نص قانون تأسيس البنك عىل أن أهم ا
ً لصيغ التمويل اإلسالمي  تتمثل يف تقديم التمويل الصغري للرشائح الصغرية وفقا
وتقديم اخلدمات املرصفية وسط الرشائح الصغرية بام يسمح به القـانون، فضـال 

أمـا ). ادخاريـة-اسـتثامرية-جارية(عن قبول الودائع املرصفية بمختلف أنواعها 
 :كلف البنك بالعمل عىل حتقيقها فتتمثل يف اآليت األهداف التي

ً واخلرجيني وصغار املنتجـني  - تقديم اخلدمات املالية للفقراء النشطني اقتصاديا
من الزراع والرعاة واحلـرفيني ومتكيـنهم مـن إدارة أنشـطة اقتصـادية تالئـم 

 .ظروفهم
ــة إلعــادة توظيفهــا لصــالح ال - ــات اســتقطاب املــوارد املحليــة واخلارجي فئ

 .املستهدفة
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ً للنظم والقوانني املنظمة لذلك -  .مزاولة األعامل املرصفية وفقا
 .رفع الوعي املرصيف واالدخاري وسط الرشائح املستهدفة -
لبات عمـل البنـك وتـدريبهم عـىل طإعداد العنرص البرشي بام يتالءم مع مت -

 .اوآلياهت مفاهيم ممارسة التمويل األصغر
 .رص عمل للفقراءاملسامهة يف خلق ف -
املسامهة يف انسـياب املـوارد املتكاملـة مـن القطـاع غـري الرسـمي والقطـاع  -

 .الرسمي ملصلحة الفئات املستهدفة
ــة  حتويــل القطاعــات غــري املنظمــة إىل - قطاعــات منظمــة تســاهم يف التنمي

 .االقتصادية
ً وإدماجهم يف حركة التنمية -  .تنشيط الفقراء اقتصاديا
 داء العام للبنكمؤرشات األ ٢-٣

تم وضع خطة مخسـية تسـتهدف وم، ٢٠٠٨بارش البنك نشاطه املرصيف عام 
أن يتجاوز عدد العمالء الذين سيستفيدون مـن خـدمات البنـك نصـف مليـون 

). ألف عميـل ٥٠٥ حتديداً (عميل من الذكور واإلناث بنهاية سنوات هذه اخلطة 
يمكـن ) ١(ئيات اجلدول رقـم وفيام ييل عرض موجز ألداء البنك كام تبينه إحصا

 :اخلروج منها بمجموعة من االستنتاجات نوجزها يف النقاط التالية
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تثبت اإلحصائيات مقدرة البنك املتزايدة عىل استقطاب الودائع، مع مراعـاة  -
ضعف نسبة مسامهة الودائع االدخارية، األمر الذي يتطلب بـذل املزيـد مـن 

وكـذلك فـيام  ،رات التي يتبعهـا البنـكاجلهد فيام يتعلق بسياسة جذب املدخ
، خص ً ً أن نرشـ الـوعي يتعلق بسياسات نرش الوعي االدخاري عمومـا وصـا

 .أحد أهداف بنك األرسة املنصوص عليها يف قانون تأسيسه داالدخاري يع
حقق البنك زيادات كبرية يف حجم التمويل املمنوح مقرونا بزيادات كبرية يف  -

عن ذلك، يالحظ أن نسبة النساء املسـتفيدات مـن فضال . ١أعداد املستفيدين
 . التمويل قد جتاوزت الربع من مجلة املستفيدين وهي يف اجتاه نحو التزايد

عرشـة (هناك قدر كبري مـن التنـوع يف األنشـطة التـي قـام البنـك بتمويلهـا  -
التجــاري، النقــل (، إال أنــه يالحــظ أن هنــاك ثالثــة أنشــطة فقــط )أنشــطة

. من حجم التمويـل املمنـوح% ٧٠استأثرت بأكثر من ) اريوالتخزين والعق

                                                        
، فلن تكون كافية لتحقيق  هنفس النسقبداد املستفيدين من التمويل إذا استمرت يالحظ أن الزيادات يف أع  ١

، ال سيام وأنه تبقي عامان عـىل انتهـاء فـرتة )ألف عميل ٥٠٥(العدد املستهدف بلوغه يف اخلطة اخلمسية 
 .تنفيذ هذه اخلطة
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ــت ــ ويف الوق ــات هذات ــوح مل يشــمل االحتياج ــل املمن ــظ أن التموي ، يالح
 .١االستهالكية للمستفيدين كالتعليم والصحة والسكن

أظهرت إحصائيات اجلدول وجود قدر من التنـوع يف الصـيغ املسـتخدمة يف  -
املتزايد الستخدام صيغة املرابحة، وهو مـا التمويل مع بيان االنحياز الكبري و

قد يدعم صحة االنتقادات املوجهة ملؤسسات التمويـل األصـغر اإلسـالمية 
بأهنا ترسف يف استخدام هذه الصيغة لسهولتها وألهنا ختدم أهداف املؤسسـة 
التي تقوم بمنح التمويل وتلقي بأعباء جسمية عىل املستفيد من التمويـل مـن 

التمويل ومن ثم التسبب يف زج املستفيد يف وضـعية العجـز  أمهها رفع تكلفة
 .عن السداد والتعثر

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
نات املتاحة ليست بالتفصيل لكن البيا ،ربام يتضمن متويل النشاط العقاري جانبا من متويل السكن اخلاص  ١

 .الذي يسمح بمعرفة وحجم التمويل العقاري املوجه للسكن اخلاص
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 )١(جدول رقم 
 م٢٠١٠-٢٠٠٨مؤرشات األداء العام لبنك األرسة خالل الفرتة 

 )املبلغ باجلنيه السوداين(

 م٢٠١٠ م٢٠٠٩ م٢٠٠٨ البند

 :استقطاب املوارد
إمجـــــــايل 

 الودائع
١٣٬١٢٣٬٣٣٦٫٨٤ ٥٬٤٤٩٬٨٨٨٫٩٦ ١٬٠٧٧٬٦٤٩ 

نسبة الودائع 
ـــة  االدخاري

(%) 

٨٫٣ %٨٫٤ %٥٫٣% 

 :استخدامات املوارد
حجـــــــم 

 ١٣٧٬٣٦٧٬٦٩٨٫٩٣ ٦٦٬٢٩٦٬٥٠٠٫٢٥ ١٠٬٠٢٩٬٨٠٣٫٠٠ التمويل

ـــــــــدد  ع
املســـتفيدين 
 من التمويل

٢٤٬٣٧٠ ١١٬٣٠٢ ١٬٥٢٢ 
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نسبة النسـاء 
ــتفيدات  املس

(%) 
)* -( ٢٩٫٠ ٢٧٫٢ 

 (%): توزيع التمويل حسب األنشطة
 ١٢٫١ ٧٫١٢ )- ( اعيزر

 ١٫٢ ١٫٣٥ )- ( صناعي
 ١٨٫١ ٢٨٫٠٤ )- ( جتاري

 ١٫٢ ٠٫٠٢ )- ( رس منتجةأ
 ٢٫١ ٠٫٠٣ )- ( حريف
 ٠٫٦ ١٫٥٨ )- ( مهني

 ٢٤٫١ ٢٥٫٣٢ )- ( نقل وختزين 
 ٢٩٫١ ٢٤٫٧٤ )- ( عقاري 
 ٣٫٤ ٣٫٩٦ )- ( حيواين

 ٨٫١ ٢٫٧٥ )- ( ىأخر
 (%):توزيع التمويل حسب الصيغ 
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 ٩٤ ٩١ ٦٧ املرابحة
 ٣ ٦ ٣١ املضاربة
 ٢ ٢ ١ املشاركة
 ٠٫٥ ٠٫٥ ١ املقاولة
 ٠٫٥ ٠٫٥ ٠٫٠ السلم

 .يعني أن املعلومة غري متوفرة) -(الرمز *                       
بنــك األرسة، تقريــر جملــس اإلدارة والقــوائم املاليــة وتقريــر : املصــدر 

، ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨املراجع العام وهيئة الرقابة الرشعية، لألعـوام 
 .م٢٠١٠

  ١متويل حاضنات األعامل ببنك األرسة ٣-٣
يعد بنك األرسة من بني املؤسسات املرصفية القليلة يف السودان التي اختـذت 
زمام املبادرة فيام يتعلق بتمويل نشاط حاضنات األعامل املوجهة لتشـغيل رشحيـة 

                                                        
املعلومات املعلقة بتمويل حاضنات األعامل ببنك األرسة ومتويل حاضنة جامعة أم درمـان اإلسـالمية تـم  ١

رع أم مـدير فـ(حممد صالح الدين عوض الكـريم : احلصول عليها من خالل مقابل شخصية أجريت مع
املـدير املـايل حلاضـنة (ومنيب قسم الباري . ، بنك األرسة)درمان ومنسق املرشوعات واحلاضنات سابقا

 . ، بنك األرسة)جامعة أم درمان اإلسالمية
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السـياق تبنـي  ويف هـذا. اخلرجيني بالبالد يف إطار منهج التمويل عرب املجموعات
بالتعـاون مـع قام بتأسيس مخسة حاضنات  إذبنك األرسة جمموعة من املبادرات، 
 ثـالث حاضـناومـن بـني هـذه احلاضـنات . بعض املؤسسات العلمية بالسودان

ات امعــإحــدى اجلتستضــيفها جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، وهــي 
 .زة عن احلاضنات القائمةيعطي ملحة موج) ٢(اجلدول رقم . كوميةاحل السودانية

 
 )٢(جدول رقم     

 أحد أطرافهابنك األرسة  يمثلاحلاضنات القائمة التي 
 )املبلغ باجلنيه السوداين( 

 
 اسم احلاضنة

 
 نوعية النشاط

عدد 
اخلرجيني 
 املستوعبني

 حجم املبلغ
 املستثمر 

حاضنة كليـة اإلنتـاج  -١
جامعــــة (احليــــواين 

الســـــودان للعلـــــوم 

إنتاج دواجن  - 
 ةالمح

١٬٤٥٠٬٠٠٠ ٦٢ 
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 )اوالتكنولوجي

ـــية  -٢ احلاضـــنة اهلندس
 األوىل

ــــودان ( ــــة الس جامع
 )للعلوم والتكنولوجيا

تصنيع الطوب  -
 سمنتياإل

تصـــــــــنيع  -
ـــــــات  املكعب

 سمنتيةاإل

٥٢  

٥٢٠٬٠٠٠* 

 

ـــية  -٣ احلاضـــنة اهلندس
 الثانية

ــــودان ( ــــة الس جامع
 )للعلوم والتكنولوجيا

تصـــــــــنيع  -
األثاثـــــــات 

 املدرسية
تصـــــــــنيع  -

 األثاثات اجلامعية

٣٠ 

 تصنيع األلبان - **حاضنة أبو حليمة -٤
تصـــــــــنيع  -

 منتجات األلبان

١٠٠٬٠٠٠ ٣٠ 

ــــاج  -٥ ــاج دواجــن  -حاضــــنة اإلنت  ١٬٨٢٢٬٠٠٠ ٨٦٠إنت
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 احليواين والزراعي
ــــان ( ــــة أم درم جامع

 )اإلسالمية

 ةالمح
 تسمني أبقار -
إنتــاج شــتول  -

 الزينة

 ٣٬٨٩٢٬٠٠٠١ ١٬٠٣٤ -  املجموع
 
 .ا احلاضنتني اهلندسيتنيتكللاملبلغ خمصص *  

العديـد مـن بالتعاون مـع يساهم بنك األرسة يف متويل حاضنة أبو حليمة  **
 .البنوك السودانية وديوان الزكاة

مدير فرع أم درمان (حممد صالح الدين عوض الكريم : مقابلة مع: املصدر
 .  ة، بنك األرس)ومنسق املرشوعات واحلاضنات سابقا

                                                        
بأسعار رصف أغسطس (مليون دوالر أمريكي  ١٫٦يل ايعادل املبلغ الذي خصص لتمويل احلاضنات حو ١

-٢٠٠٨بنـك األرسة خـالل الفـرتة  متويالتمن مجلة % ١٫٦حوايل  ، علام بأن هذا املبلغ يمثل)م٢٠١١
 .م٢٠١٠
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تأسيسها بعد حاضنات جديدة يرغب بنك األرسة البدء يف  وهناك أيضا أربع
زمام املبادرة وتقدمت   -خمتلف واليات السودان  من -جامعات  أن اختذت أربع

بطلب للبنك للدخول معه يف رشاكة عىل غـرار مـا تـم العمـل بـه يف احلاضـنات 
 :وتتمثل هذه اجلامعات يف. القائمة

 .جامعة البطانة -
 .جامعة القضارف -

 .جامعة سنار -

 .جامعة هنر النيل -
 جتربة حاضنة جامعة أم درمان اإلسالمية لتمويل اخلرجيني ٤-٣

بدأ العمل يف تنفيذ مرشوع حاضـنة جامعـة أم درمـان اإلسـالمية يف يوليـو 
بالتعـاون مـع بنـك األرسة  أنشـأهام بعد أن أثبتت جتربة احلاضنات التي ٢٠١٠

. والتكنولوجيا جدواها وحققـت قـدرا مـن النجاحـات جامعة السودان للعلوم
وفـيام يـيل .  م٢٠١١وقد بدأ تسويق اإلنتاج الفعيل للحاضنة يف األول من ينـاير 
 :وصف جممل للوضع القائم باحلاضنة وموقف سري نشاطاهتا
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 :األطراف ذات العالقة باحلاضنة: أوالً 
شخصـية صـفتها باضنة باملسـجل التجـاري اكتملت الرتتيبات لتسجيل احل

 :اعتبارية لتضم األطراف التالية
 : بنك األرسة -أ

يف إدارة احلاضـنة  املشـاركة ،من مبلغ التمويـل% ٧٠يمثل اجلهة املمولة بتوفري 
 . يف عمليات الرتويج والتسويق ملنتجاهتاواملسامهة 

 :جامعة أم درمان اإلسالمية -ب

 توفري خدمات التـدريب وتساهم بصفة أساسية يف ،متثل املؤسسة العلميةوهي 
عالوة عـىل ذلـك، . ١من التمويل% ٣٠كام تساهم بنسبة  ،واالستشارات الفنية

يف جملـس اإلدارة وكـذلك  عضـويتهاتساهم اجلامعة يف إدارة احلاضنة بحكـم 
 .يف اللجنة الفنيةعضويتها بحكم 

 

                                                        
عبـارة عـن قيمـة أرض  قد كانـتاإلسالمية يف التمويل يف شكل عيني وأم درمان كانت مشاركة جامعة  ١

تـم ختصيصـها ) ألف مـرت مربـع ١٢٦تعادل حوايل (فدان  ٣٠مملوكة للجامعة تبلغ مساحتها أكثر من 
 .تاج التابعة للحاضنة والتسهيالت املتعلقة باخلدمات املساندةلبناء جتهيزات اإلن
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 :اخلرجيني -ج
ملؤسسـة يمثلون الطرف املستفيد من خمرجـات مؤسسـة التمويـل وخمرجـات ا

ويبلغ العدد املخطط استيعابه عندما تعمل احلاضنة بطاقتها القصـوي . العلمية
فقـط مـن  اخرجيـ ٥٥مـنهم (خريج من خمتلف جامعـات السـودان  ١٬١٠٠

واجلدير بالذكر أن هؤالء ). فقط% ٢٠ فيها اجلامعة اإلسالمية متثل نسبة اإلناث
 :اخلرجيني يتوزعون حسب األنشطة التالية

 .اخرجي ٨٠٠: عجولتسمني ال  -
 .اخرجي ٣٠: الدجاج الالحم  -

 .اخرجي ٤٠: شتول الزينة  -

 .اخرجي ٢٥: تصنيع األعالف  -

 .اخرجي ٢٠٠: تصنيع اللحوم  -

 .اخرجي ٢٥: املسلخ أو املجزر  -

 :اهليكل التنظيمي للحاضنة: ثانياً 
 : يتكون اهليكل التنظيمي للحاضنة من ثالثة مستويات تشمل اآليت
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 :ةجملس اإلدار -أ
أربعة منهم يمثلون بنك األرسة وثالثـة  ،يتكون جملس اإلدارة من ثامنية أعضاء

. أعضاء يمثلون جامعة أم درمان اإلسالمية وعضو واحد فقط يمثل اخلـرجيني
يرتأس جملس اإلدارة أحد األعضاء املمثلـني لبنـك األرسة وينـوب عنـه أحـد 

 .األعضاء املمثلني جلامعة أم درمان اإلسالمية
 :للجنة الفنيةا -ب

تتكون اللجنة الفنية من مخسة أعضاء مجيعهم من جامعة أم درمـان اإلسـالمية 
إنتـاج حيـواين، دواجـن، (ويمثلون ختصصات ذات صلة بنشاطات احلاضـنة 

عالوة عىل ذلك، تضم عضوية اللجنة الفنيـة ). بيطرة، شتول وإنتاج األعالف
 .ة الثالثة باحلاضنةرؤساء ملجموعات اخلرجيني يف كل نشاط من األنشط

 :إدارة احلاضنة -ج
هلا يكون طلع إدارة احلاضنة بمسؤولية متابعة سري العمل اليومي باحلاضنة وضت

وتتكـون . اتصال مبارش باخلرجيني يف مواقع اإلنتاج بمختلف أقسـام احلاضـنة
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اإلدارة من فريق عمل يرتأسـه مـدير احلاضـنة ويعاونـه مـدير مـايل وحماسـب 
 .)١(ن تسويق منتجات احلاضنةوموظف مسئول ع

 :التجهيزات والتسهيالت اإلنتاجية اململوكة للحاضنة: ثالثاً 
تنفيذا ملتطلبات النشاطات اإلنتاجيـة باحلاضـنة، فقـد تـم بنـاء التسـهيالت 

 :التجهيزات التاليةوتوفري 

 .بقرة لكل حظرية ٦٥حظرية أبقار بسعة  )٨٠(عدد  -
 . فرخة  ٧٢٠٠بيت للدواجن بسعة  )١(عدد  -
مـرت  ٤٢٠٠(مشاتل ألشجار الفواكه والزينـة بمسـاحة فـدان  )١٠(عدد  -

 ).مربع
 . اليوم/طن ٣٠مصنع أعالف جافة بطاقة إنتاجية تبلغ  -
 .الساعة/عجل ٥٠جمزر أو مسلخ بطاقة ذبح  -
 .عجل ٢٠٠ثالجة حلفظ اللحوم بسعة  -
 .واط كيلو  ١٠٠بئر ارتوازية و مولد كهربائي بطاقة : املنافع -

                                                        
ن مـن خـالل رؤسـاء وجلنة للمشرتيات يمثل فيهـا اخلرجيـ فغن هناكفيام يتعلق بنشاط تسمني العجول   )١(

 . املجموعات
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 .جمهزة بكافة املرافق) بيت ضيافة(اسرتاحة  -
 .عدد واحد عربة توزيع -
 .مرت مربع ٢٥٠لألعالف تبلغ مساحته ) مجلون(خمزن  -
 . صيدلية بيطرية -

 :املنتجات املالية وصيغ التمويل باحلاضنة: رابعاً 
ي مجيع اخلرجيني باحلاضنة حزمة متكاملة من املنتجات املاليـة التـ ىتتوفر لد

وفـيام يـيل وصـف هلـذه . يتم توصيلها هلم عرب صـيغتني مـن الصـيغ اإلسـالمية
 :املنتجات وصيغ التمويل

 :املنتجات املالية املتداولة -أ
احلاضنة أن حيصل عىل  ملتداولة، حيق ألي خريج ينتمي إىلفيام يتعلق باملنتجات ا

 :جمموعتني من املنتجات املالية
 :املجموعة األوىل -

 ،)والتـأمني ،االدخـاروالتمويـل، (املجموعة من ثالثـة منتجـات  لف هذهأتت 
 .مرتابطةتعترب حتمية ألهنا و
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 :املجموعة الثانية -
وتعتـرب  ،)وسـداد الفـواتري ،التحـويالت(لف هذه املجموعة مـن منتجـني أتت

 .ما أراد ذلك ىلخريج احلق يف االستفادة منها متاختيارية ول
بأن املدخل الذي خيول للخرجيني احلصول عىل  البد من التذكري يف هذا املقام

يف  -بصـورة اختياريـة  –كل هذه األشكال من املنتجات املاليـة هـو انخـراطهم 
 :جمموعات تضامنية حددت عىل النحو التايل

 .عرشة أفراد للمجموعة: تسمني العجول -
 .عرشة أفراد للمجموعة: الدجاج الالحم -

 .لمجموعةمخسة أفراد ل أربعة إىل: شتول الزينة -

 :تباع اخلطوات التاليةالتشكيل املجموعات التضامنية باحلاضنة يتم 
رشـوط وخطـوات اليتلقى أفراد املجموعـة  تنـويرا مـن بنـك األرسة عـن  -

 .١االنضامم للحاضنة وكذلك عن صيغ التمويل التي سيتم التعامل هبا

                                                        
قـدر  -نشاط تسمني العجول ونشاط إنتاج الدجاج الالحم تضـم املجموعـة  تيبالنسبة لكل من جمموع  ١

نتاج اإلختصص يف سبعة خرجيني (اآلخردم بعضها البعض خيتشكيلة من التخصصات التي  -كان اإلم
 ).سويقالتختصص يف حاسبة وخريج املختصص يف بيطري، خريج التخصص يف اليواين، خريج احل
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ع نيابـة عة انتخاب رئيس هلا وأمني مال يفوضان بـالتوقيويطلب من كل جمم -
 .عن املجموعة

وبمجرد  .مجاعي باسم املجموعة ىتتقدم املجموعة بطلب لفتح حساب جار -
 –تلقائيـا  –إنشاء هذا احلساب اجلامعي يفتح لكل فرد من أفـراد املجموعـة 

حساب ادخار إجباري يتم تغذيته من املبالغ التي يقوم البنك بخصـمها مـن 
 .قب انتهاء كل دورة إنتاجنصيب كل فرد من األرباح عند التصفية ع

يلتحق بعض أعضاء املجموعات بدورة تدريبية يف جمـال التسـمني وتصـنيع  -
األعالف يقدمها اخلرباء واملختصـني يف هـذا املجـال مـن جامعـة أم درمـان 

 .اإلسالمية
مدة تستغرقدورة بقاء اخلريج  فإناحلاضنة اخلاصة بقوانني اللوائح واحسب  -

 . بعدها ليحل حمله خريج آخر رجيتخعامني يف احلاضنة 

 : صيغ التمويل املستخدمة -ب
حاليـا ثالثـة أنـواع مـن صـيغ التمويـل  تسـنخدممن حيث صـيغ التمويـل، 

 :اإلسالمي، وذلك عىل النحو التايل
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 :صيغة املشاركة املتناقصة -
 ،وهي الصيغة املسـتخدمة بـني بنـك األرسة وجامعـة أم درمـان اإلسـالمية

حسب  –يتوقع وللجامعة، % ٣٠للبنك و% ٧٠شاركة بنسبة وتتوزع أنصبة امل
أن تؤول ملكية أصول احلاضنة للجامعة بعـد مـرور مخـس  -دراسة اجلدوى 

 .سنوات
 :صيغة املرابحة لآلمر بالرشاء -

وتوظــف يف رشاء  ،وهــي الصــيغة املســتخدمة بــني بنــك األرسة واخلــرجيني
ــت، الوالعجــول، : متطلبــات نشــاطاهتم اإلنتاجيــة، مثــل الشــتول، وكتاكي

تصفية املرابحة كـل ثالثـة  فتتمفيام يتعلق برشوط املرابحة، . وأدوات املشاتل
 .وفرتة السامح هي ثالثة شهور ،%٣ قدره شهور هبامش ربح

 :صيغة اإلجارة -
وتوظـف يف تغطيـة   ،وهي األخرى مسـتخدمة بـني بنـك األرسة واخلـرجيني

ظائر وبيوت الدواجن واملشـاتل، احلاالستضافة يف : التكاليف التشغيلية، مثل
 .اخلدمات البيطرية وخدمات التوزيعوالعلف، و
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 :نتائج أعامل احلاضنة: خامساً 
ً بدورات اإلنتاج لكـل نشـاط مـن أنشـطة  ً وثيقا ترتبط نتائج األعامل ارتباطا
احلاضنة، حيث تتم بنهاية كل دورة التصفية ويتحدد موقف توزيع األربـاح  بـني 

م  كان موقف تنفيذ دورات اإلنتاج عـىل ٢٠١١ويف عام . العالقةاألطراف ذات 
 :النحو التايل

 :نشاط تسمني العجول -

اكتملت دورة إنتاج واحدة هبذا النشاط وأجريت هلا عمليات التصـفية، حيـث 
حـوايل (جنيه سوداين  ١٬٥٠٠بلغ متوسط نصيب اخلريج من األرباح املوزعة 

، علام بأن دورة اإلنتاج )م٢٠١١طس دوالر أمريكي بأسعار رصف أغس ٥٣٦
 . ١هبذا النشاط بلغ مداها أربعة شهور

 : نشاط الدجاج الالحم -

متـت عمليـة التصـفية للـدورة و يـة،دورات إنتاج اكتملت هبذا النشاط ثـالث
وقـد . أما دورة اإلنتاج الثالثة، فلم تكتمل عملية تصفيتها بعـد ،األويل والثانية

حـوايل  ن األرباح املوزعة يف دورة اإلنتـاج األوىلبلغ متوسط نصيب اخلريج م

                                                        
 .جنيه سوداين لنشاط تسمني العجول ٣٬٠٠٠حسب دراسة اجلدوى، كان تقدير متوسط ربح اخلريج   ١
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دوالر أمريكـي بأسـعار رصف أغسـطس  ٨٩٣حوايل (جنيه سوداين  ٢٬٥٠٠
وزعـة يف دورة لكن انخفض متوسط نصيب الفرد مـن األربـاح امل. ١) م٢٠١١

دوالر أمريكي بأسعار  ١٧٩حوايل (جنيه سوداين فقط  ٥٠٠  اإلنتاج الثانية إىل
هـذا النشـاط بلـغ مـداها يف ، علام بأن دورة اإلنتاج )م٢٠١١رصف أغسطس 

 . ٢شهرين
 :نشاط شتول الزينة -

. عمليات التصفية  بعد ومل تكتملهذا النشاط، يف واحدة  يةاكتملت دورة إنتاج
ولذلك يصبح من املتعذر معرفة متوسط نصيب اخلريج من األرباح هبذا النوع 

 .من النشاط
 

                                                        
  .جنيه سوداين لنشاط الدجاج الالحم ٢٬٥٠٠اسة اجلدوى، كان تقدير متوسط ربح اخلريج حسب در  ١
نوعية وجـودة سـاللة الوجود مشكلة تتعلق ب يعزى هذا التدهور الكبري يف مستوى أرباح الدورة الثانية إىل  ٢

  .يف هذه الدورة تالدواجن التي اختري
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 ئجاخلالصة ومناقشة النتا -٤

، يمكـن )السودان(من خالل العرض والتحليل السابق لتجربة بنك األرسة 
اخلروج بمجموعة من النتائج التي جتسد مزايا هذه التجربة عـىل وجـه العمـوم، 
ومزايا جتربة حاضنة األعامل بجامعة أم درمـان اإلسـالمية عـىل وجـه التحديـد، 

 :خصوصا فيام يتعلق بجانب الصيغ اإلسالمية

 :نتقاءاال: أوالً 
يتضح عنرص االنتقاء يف هذه التجربة أوالً من خالل اختيار رشحية مستهدفة 

ويتضح هـذا . جتمعهم خصائص وسامت مشرتكة عديدة) اخلرجيني(من العمالء 
ً من طبيعة ونوعية األنشطة املستهدف متويلها التي من أبرز سامهتا  أهنا االنتقاء ثانيا

تـوفري واألمـن الغـذائي، : عنها ىتيجية ال غنسرتاإحتقيق ثالثة أهداف  هتدف إىل
كام يتجىل هـذا . ةحيفرص عمل للخرجيني  ونرش ثقافة العمل احلر لدي هذه الرش

ً من خالل اختيار املؤسسات العلمية التي توفر هلـذه التجربـة رشوط  االنتقاء ثالثا
 . وعنارصه النجاح
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 :املرحلية والتدرج :ثانياً 
التدرج من خالل تتبع النهج الذي سـلكه بنـك يمكن تلمس هذه املرحلية و

بـدأ بمرحلـة التجريـب  ، حيـثاألرسة يف الولوج إيل نشاط حاضـنات األعـامل
Piloting )جتربـة  تلتهـا ،)جتربة حاضنة أبو حليمـة وحاضـنات جامعـة السـودان

حاضنة اجلامعة اإلسالمية التي تم االسـتفادة فيهـا بشـكل كبـري مـن التجـارب 
ــابقة ــدالالت إىلوتشــري . الس ِ  ال ــد ــك األرسة مق ــع أن بن ــة التوس ــىل مرحل م ع

Expanding  جامعـة وجامعـة البطانـة، : احلاضـنات قيـد التنفيـذ(يف هذا املجـال
ثمـرة لنتـائج مرحلـة  فـيام يعـد) جامعـة هنـر النيـلوجامعة سنار، والقضارف، 

حيث سيتم متليـك احلاضـنة  ،Exitوسيتبع هذه املرحلة مرحلة اخلروج. التجريب
 .امعة أم درمان اإلسالمية بعد مرور مخسة أعوامجل

 :التنويع: ثالثاً 
البعـد األول يتمثـل يف : عنرص التنويع من خالل ثالثة أبعاد يمكن النظر إىل

هذه قد هيئات ف. تنويع الصيغ التي يتم تداوهلا يف جتربة حاضنة اجلامعة اإلسالمية
) اركة، املرابحـة، اإلجـارةاملشـ(صـيغ إسـالمية  انية استخدام ثالثالتجربة إمك

حتياجـات وظـروف األطـراف ذات العالقـة يف مرشـوع االبصورة تـتالءم مـع 
بـأن ثمـة  تفيـداملعلومات التي تـم احلصـول عليهـا مـن البنـك إن بل  ،احلاضنة
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 علـف األخرضـللعمل عىل إدخال صيغة السلم يف جمـال زراعـة التتخذ ترتيبات 
ً عىل نشاط تربية ي ، ماار العلفستقرار وتذبذب أسعاالحلل مشكلة عدم  ؤثر سلبا

يتمثـل يف تنويـع فالبعـد الثـاين أمـا . الدجاج الالحم ونشـاط تسـمني العجـول
التمويــل، (املنتجــات التــي يــتم تــداوهلا يف جتربــة حاضــنة اجلامعــة اإلســالمية 

، حيـث هيـأ هـذا التنويـع )سـداد الفـواتريوالتحويالت، والتأمني، واالدخار، و
 Usageوإمكانية  االستخدام  Accessني باحلاضنة إمكانية  الوصول لرشحية اخلرجي

البعد الثالث يتمثل يف حل مسـألة التمييـز املتعلـق و .هلذه اخلدمات  بصورة مثىل
من اإلناث هم أعضاء يف حاضنة اجلامعة % ٢٠ن إ، ال سيام وGender Issueبالنوع 

 .اإلسالمية
 :التجديد واالبتكار :رابعاً 

هذا األمر من خالل نجاح هذه التجربة يف اجلمـع بـني توليفـة  يمكن تلمس
من الصيغ اإلسالمية وبني جمموعة من العنارص املأخوذة مـن أفضـل املامرسـات 

Best Practices العاملية يف جمال التمويل األصغر ممثلة يف اآليت: 

 .التمويل عرب املجموعات وحل مشكلة الضامن  -
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عــرب  Business Development Servicesل تــوفري خــدمات تطــوير األعــام -
 .أسلوب احلاضنات

 .Value Chainاختيار األنشطة املمولة التي تتميز بخاصية سلسلة القيمة  -
األرايض اململوكـة جلامعـة أم (أصول إنتاجية  ل غري منتجة إىلوحتويل أص -

 ).درمان اإلسالمية
بد من التأكيد عىل أن  ، البقاساعىل الرغم مما ذكر يف البنود األربعة املذكورة و

هذه التجربة ال تتسم باملثالية والكامل بل تواجههـا العديـد مـن التحـديات التـي 
متثل فتحا جديـدا يف جمـال  هذاتلكنها يف الوقت . تضع العقبات والعراقيل أمامها

وممـا ال . إنجاح خيارات الصيغ اإلسالمية يف توصيل خدمات التمويل األصـغر
التـي ال تتطلـب للعديد من اخليارات األخـرى  ازال متسع جال ماشك فيه أن امل

 .املزيد من التجديد واالبتكار ىسو
نبـدأ بحيـث هـا نوبالعودة للتساؤالت املطروحة يف مقدمة هذا الورقـة لإلجابـة ع

صـالحية الصـيغ اإلسـالمية لكـي تسـتخدم يف توصـيل  ىعن مد السؤال األول
مـن مناقشـة اجلـزء املتعلـق بخيـارات الصـيغ تبني لنا  ،خدمات التمويل األصغر

صيغة يمكن استخدامها بأوجه خمتلفة  يف  ١١اإلسالمية يف التمويل األصغر وجود 
 :متطلبات الرشائح الفقرية  يف املجتمع املسلم واملتمثلة يف مجيعتوفري 
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 .متطلبات دورة احلياة -
 .متطلبات الطوارئ -

 .متطلبات استثامر الفرص االقتصادية -
) الطلـب(ألمر الذي يدعم سياسات التسـويق املوجهـة بحسـب السـوقوهو ا

Client/Market Driven Policy. وفقا هلا تركز مؤسسات التمويـل األصـغر عـىل ف
فهم احتياجات مجهور املستفيدين وتكييف املنتجات التـي تقـدمها هلـم حسـب 

ق حتقيـ عـىل هذاتـوتعمـل يف الوقـت  ،احتياجاهتم ورغباهتم هبدف نيل رضاهم
 صـالحيةجيـايب يؤكـد عـىل إرد  وعليـه، يمكـن الوصـول إىل. هتاوزياد ربحيتها
 .  يف توصيل خدمات التمويل األصغر هااستخدام
مقومــات نجــاح صــيغ التمويــل األصــغر  بخصــوص الســؤال الثــاينأمــا 

ثبت من جتربة بنك األرسة أنه لكي يكتب هلذه الصـيغ النجـاح يف فقد اإلسالمية 
بد من استخدام توليفة مـن هـذه الصـيغ تتنـوع حسـب  ا فالحتقيق املطلوب منه

أيضـا أيضا من مقومات نجاح الصيغ اإلسالمية . أغراض ومتطلبات املستفيدين
االستفادة من أفضل املامرسات العاملية بشكل يالئم بيئة وظروف املستفيدين مـن 

املتواصل  العمل المية يف التمويل األصغر إىلوأخريا حتتاج الصيغ اإلس. التمويل



٤٨ ١، العدد١٩املجلددراسات اقتصادية إسالمية،           

 ىمـد يف جمال التجديد واالبتكار للبحث عن احللول التي تسمح بتحقيق أقىصـ
 . ممكن من الشمولية املالية للفقراء يف املجتمع املسلم

الضامنات التـي يلـزم توفرهـا لتوصـيل خـدمات  بخصوصالسؤال الثالث 
ربـة أيضا مـن واقـع جت عنهيمكن اإلجابة  ،متويل أصغر إسالمية بصورة مستدامة

التمويل األصغر نشاط يتمتع بخصوصية وحيتاج  أن كام هو معلومف. بنك األرسة
ــة  إىل ــالة مزدوج ــات ذات رس ــة Double Missionمؤسس ــالة االجتامعي ، الرس

تطلـب وجـود تولتحقيـق االلتـزام هبـذه الرسـالة املزدوجـة . والرسالة التجارية
ذا األمر سيحدث ما يعرف ويف حالة غياب ه ،عاملني عىل قناعة ودراية كاملة هبا

لرسالة صالح االنحياز ل أي ،Mission Driftباالنجراف أو االنحراف عن الرسالة 
وبالنظر إىل األهداف الواردة يف قـانون . التجارية عىل حساب الرسالة االجتامعية

تأسيس بنك األرسة، يمكن اسـتنباط أهنـا تتضـمن الرسـالة املزدوجـة التـي تـم 
شاهدات الباحث لتجربة بنك األرسة يمكن تلمس وجـود ومن م. سابقارشحها 

. من جانب العاملني بالبنك بتحقيـق رسـالته Commitmentقدر كبري من االلتزام 
السـعي املسـتمر ووهذا ما يمكن االستدالل عليـه مـن خـالل اجلهـود املبذولـة 

 . إلنجاح جتربة حاضنات األعامل والتوسع وإجياد احللول اجلديدة واملبتكرة
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الصة األمر إن وجود مؤسسة متخصصة هلا رسالة جتارية ورسالة اجتامعية خ
بخاصية  االلتزام جتاه رسالة مؤسستهم، يعترب بمثابة الضامن  فيهايتمتع العاملون 

 . الكايف لتوصيل خدمات متويل أصغر إسالمية بصورة مستدامة
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