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الملخص:

برزت يف العقود األخرية ظاهرة التمويل املصغر كإحدى اآلليات املهمة املوجهة لتمويل مشاريع الفقراء ومتويل مشاريعهم
االستثمارية ،وأصبحت حتضى هذه الظاهرة بالكثري من الدراسات اليت حاولت تفسري عمق أثارها يف حماربة الفقر واليات دجمها
يف السياسات التنموية للدول النامية باختالف نظمها وإيديولوجياهتا ،وتعترب صناديق الزكاة كأحد اآلليات املهمة اليت حاولت
بناء منوذج ناجح للتمويل اإلسالمي املصغر لتستجيب للطلب املتزايد هلذا النوع من التمويل يف اجملتمعات اإلسالمية ،خاصة يف
ظل ما تعاين منه هذه اجملتمعات من تنامي لظاهرة الفقر واحلرمان وتعدد أبعادها وأسباهبا.
ويطرح منوذج التمويل اإلسالمي املصغر القائم على الزكاة مشكلة أساسية ترتبط أساسا باستدامة املوارد املالية ودميومتها
رغم طبيعتها املتجددة ،وذلك يف ظل تنامي ظاهرة الفقر يف اجملتمعات اإلسالمية وتعدد أبواب اإلنفاق ،ومن هذا املنطلق يأيت
هذا البحث ليحاول معاجلة مشكلة ذات عدة أبعاد تواجهها مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمية املعتمدة على الزكاة واملرتبطة
أساسا يف كيفية حتقيق أهدافها االجتماعية وتفعيل سياساهتا يف حماربة الفقر يف ظل اعتمادها على املنهج التطوعي واخلريي يف
تعبئة أمواهلا وما يطرحه ذلك من مشكلة استدامة مواردها املالية.
الكلمات المفتاحية :التمويل األصغر ،التمويل األصغر اإلسالمي ،الزكاة ،الفقر.
ABSTRACT:
in recent decades, the phenomenon of microfinance has Emerged as
one of the important mechanisms destined to finance projects of the
poor and financing their investment projects, and this phenomenon are
a lot of studies that have tried to interpret the depth raised in the fight
against poverty and the mechanisms incorporated into the development
policies of developing countries depending on their systems and
ideologies. Zakat funds is considered as one of the important
mechanisms which tried to build a successful model for micro Islamic
finance respond to the growing demand for this type of financing in
Islamic societies, especially in light of what these communities suffer
from the growing phenomenon of poverty and deprivation and multiple
dimensions and causes .
The model of micro Islamic finance based on Zakat presents a
fundamental problem are mainly related to the sustainability of financial
resources and sustainability despite of its renewable nature, and in light
of the growing phenomenon of poverty in Islamic societies and the
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multiplicity of spending doors. From this perspective this research to try
to address the problem with several dimensions faced by micro Islamic
finance projects based on Zakat and associated mainly in how to achieve
their social objectives and activation policies in the fight against poverty
in the light of its dependence on the curriculum volunteerism and
philanthropy in the mobilization of funds, and that posed a problem of
sustainability of their financial resources .
.

Keywords: microfinance, Islamic microfinance, Zakat, poverty

تمهيد:

تشكل ظاهرة الفقر اليت تعاين منها الدول اإلسالمية إحدى التحديات اليت تواجه مؤسسات التمويل اإلسالمي
املصغر ،فهذه الظاهرة ظاهرة معقدة هلا أبعاد متعددة وحتتاج إىل الكثري من التميز ،االبتكار واالجتهاد للتقليل من أثارها
وحصر سلبياهتا يف اجملتمعات اإلسالمية ،فهي ظاهرة معقدة حتتاج إىل الكثري من الدراسات واحللول ،وتشكل مؤسسات
التمويل املصغر القائمة على الزكاة من بني أهم اآلليات املستعملة يف اجملتمعات اإلسالمية حلصر هذه الظاهرة والتخفيف
من حدهتا ،غري انه ورغم أمهية هذه اآللية إال أهنا تواجه عديد املشكالت أمهها مشكلة استدامة املوارد املالية وعدم
كفايتها ،وهذا ما يؤثر سلبا على عملها ،ومن هذا املنطلق ومن اجل اإلملام جبميع جوانب املوضوع سنعاجله من خالل
طرح اإلشكالية التالية :كيف يمكن تفعيل وتثمين التمويل المصغر القائم على الزكاة في محاربة الفقر في ظل مشكلة
استدامة الموارد المالية لصناديق الزكاة؟ .ولإلجابة على هذه اإلشكالية سيتم تقسيم البحث إىل مخسة عناصر أساسية هي:
-

حملة عن التمويل املصغر،
احلاجة للتمويل اإلسالمي املصغر ،األمهية واألسباب،
التمويل اإلسالمي املصغر من خالل مؤسسات الزكاة،
أمهية التمويل اإلسالمي املصغر القائم على الزكاة يف حماربة الفقر وسبل تفعيله،
إشكالية استدامة املوارد املالية يف مؤسسات التمويل األصغر القائمة على الزكاة وطرق معاجلتها.

 -1لمحة عن التمويل المصفر:

ظهر التمويل األصغر يف عقد الثمانيات كمنهج للتنمية االقتصادية يستهدف الفقراء وذوي الدخل الضعيف من النساء
والرجال وبرز التمويل املصغر كآلية للتمويل لصاحل الفقراء وذلك ملواجهة العقبات اليت كانت تواجه أصحاب املصانع الصغرية
وصغار املزارعني للحصول على املوارد املالية الذين حيتاجون إليها للتنمية وتطوير أنشطتهم.
حيث كان االعتقاد السائد فيما سبق أن الفقراء ال يصلحون لتلقي اخلدمات املالية وال يستطيعون مواجهة األعباء النامجة
عن اإلقراض املصريف ضمن القنوات الرمسية ،وكان كلما فتح النقاش حول أحقية الفقراء من االستفادة من اخلدمات املالية ضمن
األطر الرمسية إال وكان الرد سريعا بعدم أهلية الفقراء للتعامل يف املنتجات املالية وضعف مالءهتم املالية ويعددون الكثري من
العقبات اليت تشكل من وجهة نظرهم أمام تقدمي اخلدمات املالية للفقراء حىت أصبح األمر قاعدة فبمجرد أن حياول الفقري
احلصول على خدمة مالية يواجه بالكثري من احلجج كلما جتاوز واحدة ظهرت أخرى مكاهنا ،ومن العقبات الرئيسية أمام حصول
الفقراء على التمويل افتقارهم إىل أي أصول ملموسة مادية ميكن أن تقدم كضمان عيين مما خيلق دائرة مفرغة ال يستطيع يف إطاره
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أصحاب املشاريع الصغرية احلصول على التمويل إال إذا قدموا ضمانات عديدة كافية وال يستطيعون امتالك ضمانات عينية
ملموسة إال إذا متكنوا من بناء قاعدة إنتاجية قوية وال يستطيعون تقوية قاعدهتم اإلنتاجية إال إذا حصلوا على التمويل"
 " Abdouli abdehamide1991واجلدول التايل يربز باختصار العقبات اليت تواجه الفقري يف سبيل حصوله على
خدمات:

الجدول رقم:1معوقات حصول الفقير على الخدمات المالية
البنوك

الفقير
الفقري يدير عمال صغريا غري مرخص

تطلب رخصة املشروع

الفقري يعمل يف موقع غري ثابت " مثل البائع املتجول" أو يف منزله

تطلب شهادة حبث أو عقد إجيار

يعمل الفقري قي القطاع غري الرمسي وعادة ال يدفع ضريبة

تطلب شهادة إعفاء من إدارة الضرائب

غالبا ليس له حساب مصريف

تفضل التعامل مع الزبائن هلم حسابات مصرفية

ال يستطيع توفري نوع الرهن املطلوب

تطلب رهنا مقبوال

لبس له دفرت شيكات

تطلب شيكات لسداد األقساط

يرعب يف احلصول على متويل يف موقع عمله أو سكنه وميكنه أن تتمركز يف املناطق احلضرية وتعتقد أن الفقراء
يتحمل تكلفة التمويل بسعر السوق إذ انه حيقق عائدا عال على يتواجدون يف مناطق بعيدة والوصول إليهم مكلف
استثماره ومجعيته القاعدية ميكن أن تساهم يف توصيل خدمات وعائد التمويل من عملياهتم غري جمزي
التمويل إليه بتكلفة اقل
تفشي األمية يف وسط الفقراء وبالتايل حيتاجون إىل إجراءات مبسطة تطبيق إجراءات مطولة ومعقدة نسبيا
وسريعة عند التعامل مع املمولني
المرجع :مصطفي جمال الدية وآخرون ،تحليل الوضع الراهن للتمويل األصغر في السودان فيفري يونيو كونز

لالستشارات ،السودان  ،6002ص 6
هذه التوجه يف حرمان الفئات الفقرية من االستفادة من اخلدمات املالية دفعت بعض من املصرفني الذين يؤمنون أن
الفقراء املمارسني إلعمال الصغرية والبالعة الصغر يشكلون قاعدة جيدة من املقرتضني احملتملني وميثلون سوق واعدا للعمل
املصريف دفعهم إىل تصميم نظام متويل مرن يفي باحتياجات الفقراء للخدمات املالية ويناسب ظروفهم ومن مث ظهر التمويل
األصغر كعمل مصريف مربح وقد بدأ يتسع وجيذب حىت البنوك التجارية.
وبرزت أول جتربة للتمويل املصغر يف بغالديش من طرف حممد يونس الذي قام بتأسيس سنة 6791بنك غرامني وهو يعين
حسب لغتهم بنك القرية ،وهو موجه لتمويل العائالت األشد فقرا وذلك بعد اجملاعة الكبرية اليت عرفتها البالد يف سنة " 6791
عبد الرحيم  ، "7009وقد حتصل حممد يونس على جائزة نوبل يف  ،7001فتم إنشاء بنك غرامني الذي قام بتمويل الفقراء
وخاصة النساء باعتبارهم مهمشني يف اجملتمع بالرغم من أمهيتهم يف حتقيق التنمية االقتصادية.
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واملصطلح يعين "تقدمي خدمات مصرفية إىل الشرائح السكانية األقل دخالً ،وخاصة الفقراء والناس األشد فقرا .وختتلف
التعاريف املنطبقة على هذه اجملموعات من بلد إىل آخر " كريستني روبرت بك  ."7002فتعرفه اجلزائر بأنه تلك باإلجراءات
احلكومية الرامية إىل املساعدة على إنشاء مؤسسات األعمال البالغة الصغر ومكافحة البطالة ،ويشمل التمويل األصغر تقدمي
اخلدمات املصرفية لألفراد املستبعدين من النظام املايل ،إىل جانب توفري التمويل ملنشآت األعمال اليت تشغل أقل من 10
موظفني ،وميكن أن يشمل كذلك قروض اإلسكان والقروض االستهالكية ،بل وحىت التأمني " ،" 7001 CGAPوتعرفه
السودان بأنه توفري اخلدمات املالية للعمالء من ذوي الدخل احملدود العاملني حلساب أنفسهم وتشمل اخلدمات املالية عموما
ملؤسسات التمويل األصغر خدمات االدخار ،والقروض كما تقدم بعض املؤسسات خدمات التامني والتحويالت املالية ،وعليه
ميكن تعريف التمويل املصغر بأنه سلفه صغرية احلجم خمصصة القتناء عتاد بسيط يتم تسديده على مرحلة قصرية ،وممينح حسب
صيغ تتوافق واحتياجات نشاطات األشخاص املعنيني ،يوجه القرض املصغر إىل إحداث األنشطة ،مبا يف ذلك األنشطة يف املنزل
من خالل اقتناء العتاد الصغري الالزم النطالق املشروع ،ولشراء املواد األولية ،وذلك قصد ترقية الشغل احلر "الشغل الذايت "
والشغل املنجز مبقر السكن وكذا النشاطات التجارية املنتجة.
فالتمويل األصغر يهدف يف جممله إىل تصميم أدوات مالية لألشخاص الذي ال تتعامل معهم نظم املؤسسات املالية الرمسية
التقليدية إلتاحة الفرص هلم للحصول على اخلدمات املالية وذلك بتمكينهم من االستفادة من أنشطة التمويل من خالل األدوات
التالية:
قروض صغرية تقدم يف الغالب لتمويل رأس املال العامل،
تقييم غري رمسي لطاليب التمويل ومشروعاهتم،
حصول العمالء على قروض متكررة وقروض اكرب وفقا ألدائهم وسدادهم للقروض،
إجراءات مبسطة لسحب حصيلة القروض
متابعة ميدانية مكثفة،
خدمات االدخار.
إن اهلدف األساسي من التمويل األصغر هو سد الفجوات احلرجة يف أنظمة التمويل الرمسية باستهدافه احلاجيات
اخلاصة بالفقراء ومنهم النساء وإتاحة الفرض هلم من خالل أدوات مالية تراعي املساواة اجلنسانية وتستجيب حلاجيات
الفئات األكثر فقرا يف املناطق الريفية ويف املناطق احلضرية الفقرية ،فهو أداة جيدة لتحقيق بعض األهداف االجتماعية
كمحاربة البطالة ،حتسني املستوى املعيشي ،توفري الصناعات املغذية للصناعات الكبرية باإلضافة إىل ما يلي " و مصطفي
مجال الدين آخرون : " 6006
أن يصبح أداة حملاربة الفقر،
أن يساهم يف خلق فرص عمل للفقراء،
يساعد على إدماج التمويل غري الرمسي يف قطاع التمويل الرمسي،
حيقق املساواة اجلنسانية فيما يتعلق بتملك املوارد وإتاحة فرص الوصول إليها،
املسامهة يف انسياب املوارد املكملة من القطاع غري الرمسي والقطاع الرمسي للمجموعات األكثر فقرا،
اسرتداد تكلفة وحتقيق ربح يساهم يف استدامة مؤسساته.
-
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ونشري هنا أن التجارب العاملية أوضحت أن مبلغا صغريا من املال ميكن أن حيدث تغريا اجيابيا يف حياة الفقري ،حيث يقول

محمد يونس مؤسس بنك غرامني وصاحب فكرة التمويل األصغر أن  %00من عمالء بنك غرامني يهجرون الفقر سنويا،
غري انه ورغم ما قيل حول اآلثار االجيابية للتمويل املصغر على الفقر إال انه يوجد اتفاق بني الباحثني بأن التمويل األصغر ال
ميكنه منفردا معاجلة كل األبعاد املعقدة واملرتاكمة للحرمان الذي يعاين منه الفقراء واليت جتعلهم حمبوسني يف مصيدة الفقر لكنه
ميثل واحدة من أدوات عدة حيث يكتب يف هذا اإلطار سام دالي هاريس مدير محلة اإلقراض املصغر قائال "ال يعد التمويل

األصغر حال ملشكلة الفقر العاملي كما ال تعد الصحة أو التعليم أو النمو االقتصادي حال هلا وال يوجد حل وحيد ومنفرد
ملشكلة الفقر العاملي وينبغي أن يتضمن احلل جمموعة عريضة من تدخالت التمكني ويعد التمويل األصغر حينما يستهدف
الفقراء للغاية ويتم إدارته بفعالية مبثابة إحدى األدوات القوية ،كما يقول الربوفيسور يونس "ال يعد اإلقراض األصغر عالجا معجزا

تستطيع القضاء على الفقر بضربة واحدة قاضية ،ولكنه يستطيع وضع هناية للفقر لدى البعض والتخفيف من حدته لدى
اآلخرين ويعد اإلقراض املصغر مقرتنا بالربامج املبتكرة األخرى اليت تطلق العنان إلمكانيات األشخاص مبثابة أداة ضرورية يف سعينا
الوصول إىل عامل خال من الفقر " تشودهاري أنيس ."6009
ويف النتيجة ميكن القول بأن التمويل األصغر ال ميكن أن يكون ترياقا للحد من الفقر الذي حيتاج إىل عوامل مكملة لكل من
جانب العرض والطلب ،فهناك احلاجة إىل العوامل املكملة من جانب العرض كالبنية التحتية السليمة ومهارات تنظيم املشروعات
وغريها من اجل زيادة إنتاجية املشروعات الصغرى باإلضافة إىل العوامل املتعلقة بالطلب كإطار االقتصاد الكلي املناسب والتجارة
والصناعة باإلضافة إىل توفر روابط تدفق لإلمام أو اخللف و فرص خللق الوظائف .
 -6الحاجة إلى التمويل اإلسالمي المصغر األهمية واألسباب:
رأينا فيما سبق انه وبالرغم التوافق املوجود يف املبادئ األساسية للتمويل املصغر ،إال أهنا ال تنطوي على منهج واحد أو
موحد للتمويل األصغر أو تساند مثل هذا املنهج ،وهذا ما تأكد اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء حينما تصرح بان ":هناك
حاجة للمناهج املتنوعة ،ولن ينجح أي حل من نوع الرتياق الذي يشفي مجيع األمراض .بل توجد حاجة للقنوات املتنوعة لتوجيه
اخلدمات املالية إىل نطاق متنوع من األشخاص املستبعدين حالياً .إن حتويل هذه الرؤية إىل حقيقة يستتبع إزالة مجيع األسوار ،
الين تفصل حالياً بني التمويل األصغر وبني عامل األنظمة املالية األفسح " .هلمز برجييت  "6002كما يقول "عبد الرمحن
 "6002بأن التمويل اإلسالمي لديه العديد من اإلمكانات لتقدمي أنظمة وأدوات متنوعة مناسبة إلجراءات متويل املشاريع
الصغرية ،وعليه فانه ويف سياق اجملتمعات اإلسالمية ،من املؤكد أن بناء األنظمة املالية يتطلب تكامل التمويل األصغر مع
التمويل اإلسالمي.
إن نظرة بسيطة عن وضعية العامل اإلسالمي تؤكد أمهية إجياد بيئة مناسبة لنمو األعمال ومتويل العمليات اإلنتاجية اخلاصة
ٍ
بتكليف من مؤسسة التمويل الدولية )(IFC
بالفقراء يف العامل اإلسالمي خاصة إذا علما أن دراسات السوق اليت أجريت
فبنظرة بسيطة عن الوضعية اليت يعيشها العامل اإلسالمي أن  %72من سكانه يعيشون حتت مستوى خط الفقر ،وتبلغ نسبتهم إىل فقراء العامل
 %79و هذا ما يعين أن أكثر من ثلث سكان العامل الذين يعيشون حتت مستوى خط الفقر يسكنون دول العامل اإلسالمي  ،باإلضافة إىل ذلك
و للتوضيح أكثر صنفت األمم املتحدة  62بلدا إسالميا ضمن قائمة الدول األقل منوا يف العامل أو ما يعادل  %22تقريبا من جمموع الدول
األعضاء يف منظمة العام اإلسالمي كما حصلت سرياليون و هي أحد الدول األعضاء يف منظمة العامل اإلسالمي على أضعف مؤشر للتنمية البشرية

يف العامل يف سنوات  6000و  2006بقيمة  0.670و  0.627على التوايل يف حني يعترب متوسط ما حيصل عليه الفرد من الناتج الداخلي
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عن وضعية التمويل اإلسالمي يف الدول اإلسالمية وجدت أن حوايل  %70من الفقراء يف اجلزائر واألردن استشهدوا بأسباب
دينية جعلتهم ال يسعون للحصول على خدمات التمويل األصغر التقليدية ،بينما ترتفع هذه النسبة إىل  %10يف اليمن وسوريا.
ويف مسح للمجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء) (CGAPيف  ،7002أشار املمارسون احملليون وجامعو املعلومات البارزون
ٍ
اجتاهات متماثلة يف االحتياجات يف ٍ
كل من إندونسيا وأفغانستان وباكستان واألراضي الفلسطينية ،وكذلك يف املناطق ذات
إىل
األغلبية املسلمة يف اهلند وسريالنكا ،وبروناي ،وكمبوديا ،والفلبني " " 7002 ، CGAP
ٍ
وبوجه عام ميكن تقسيم سوق التمويل األصغر يف العامل اإلسالمي إىل ثالثة أجزاء " : " 7002 ، CGAP
 األفراد الذين سيقبلون املنتجات املالية التقليدية،ٍ
بشكل واضح الشئون املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية – ولكنهم بسبب عدم توافرها أو
 األفراد الذين يفضلونفروق األسعار فإهنم يقبلون التمويل التقليدي،
أخريا ،األفراد الذين يستخدمون فقط املنتجات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
 و ًفاألفراد الذين يفضلون التعامل باخلدمات املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية إمنا حتكمهم مبادئ الدين اإلسالمي
احلنيف الذي ينظم معامالهتم الدينية واملالية وهم يفضلون التعامل باألدوات املالية اإلسالمية وحىت ولو كانت اكرب تكلفة وذلك
ِ
ب َوَمن يَـتَـ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه فَـ ُه َو َح ْسبُهُ إِ َّن
من باب قوله تعاىل َ وَمن يَـت َِّق اللَّهَ يَ ْج َعل لَّهُ َم ْخ َر ًجا َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ََل يَ ْحتَس ُ
اللَّهَ بَالِ ُغ أ َْم ِرهِ قَ ْد َج َع َل اللَّهُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ْد ًر"ا " الطالق " 7 -6 :فاهلل سبحانه وتعاىل فتح باب الرزق لعباده املؤمنني ،
َّ ِ
الربا إِ ْن ُك ْنتُ ْم
آمنُوا اتَّـ ُقوا اللَّهَ َو َذ ُروا َما بَِق َي ِم َن ِّ
ين َ
وتوعد املخالفني بأشد العقاب وهذا مصداقا لقوله تعـاىل  يَا أَيُّـ َهـا الذ َ
ِِ
َم تَـ ْف َعلُوا فَأْذَنُوا بِ َح ْر ٍ
ب ِم َن اللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه  " البقرة  " 797 -792ومن هذا املنطلق جتد الكثري من الشــعوب
ين فَِإ ْن ل ْ
ُم ْؤمن َ
اإلسالمية حتاول يف حدود ما توفر هلا التقيد باملبادئ اإلسالمية يف تعامالهتا املالية واليت نوجزها فيما يلي "حممد : "7066
 حترمي الفائدة " الربا" :محيّرم اإلسالم الفائدة على القروض التقليدية أو املدخرات ،مبعدل عائد ثابت ودون مشاركة يفَّ ِ
وم الَّ ِذي
ين يَأْ ُكلُو َن ِّ
ومو َن إََِّل َك َما يَـ ُق ُ
الربَا ََل يَـ ُق ُ
املخاطر ،باعتبارها معاملة جائرة وذلك مصداقا لقوله تعاىل  الذ َ
يَـتَ َخبَّطُهُ َّ
الربَا فَ َمن َجاءَهُ َم ْو ِعظَةٌ
َح َّل اللَّهُ الْبَـ ْي َع َو َح َّرَم ِّ
ك بِأَنـَّ ُه ْم قَالُوا إِنَّ َما الْبَـ ْي ُع ِمثْ ُل ِّ
س َٰذَلِ َ
الش ْيطَا ُن ِم َن ال َْم ِّ
الربَا َوأ َ
اب النَّا ِر ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن  " اآلية 672
ِّمن َّربِِّه فَانتَـ َه َٰى فَـلَهُ َما َسلَ َ
اد فَأُوَٰلَئِ َ
ف َوأ َْم ُرهُ إِلَى اللَّ ِه َوَم ْن َع َ
كأ ْ
َص َح ُ
َّ ِ
الربَا
آمنُواْ َلَ تَأْ ُكلُواْ ِّ
ين َ
من سورة البقرة" ،كما قال سبحانه وتعاىل يف اآلية  030من سورة أل عمران " يا أَيـُّ َها الذ َ
اع َفةً َواتَّـ ُقواْ اللّهَ ل ََعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن 
أَ ْ
ض َعافاً ُّم َ
ضَ
 عدم جواز حصول املسلم على أية أرباح ناشئة من أنشطة فاسدة وغري أخالقية .فعلى سبيل املثال ،ال جيوز للمسلمشرعاً االستثمار يف املالهي املوبوءة وكازينوهات لعب القمار ،أو األنشطة اإلباحية.
 عدم جواز قيام املسلم ببيع ما ال ميلك ـ وهلذا فإنه ال جيوز للمسلم البيع على املكشوف (البيع املدين وكذا البيع بشرطالتسليم اآلجل) ألنه من احملرمات الشرعية .
 وجوب أن تكون املنتجات أو اخلدمات يف عقود البيع واضحة متاما يف ظل انتفاء اجلهالة والغرر بالنسبة للطرفنيم
املتعاقدين .

اإلمجايل لكل من سرياليون ،الصومال و جزر القمر من أضعف ما حيصل عليه أفراد يف العامل و قدر سنة  6000بـ  600 ، 070و  200دوالر
على التوايل
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وهنا جيب أن نشري بأن املمارسات املالية اإلسالمية مؤسسة على اعتقاد جوهري بان املال نفسه ويف حد ذاته ليس أصال
مدرا للربح فاملبادئ األساسية للنظام تنطوي أكثر من ذلك ،فالشريعة اإلسالمية تشدد على العوامل األخالقية ،األدبية ،الدينية
واالجتماعية لتشجيع وتعزيز املساواة والعدل مبا فيها صاحل اجملتمع ،وعلى الرغم من أن هذا التحليل للنظام املصريف اإلسالمي يركز
على جوانبه االقتصادية فانه ال ميكن فهم النظام كامال إال يف سياق املبادئ اإلسالمية جتاه املبادئ األخالقية وتوزيع الثروة
والعدالة االجتماعية واالقتصادية ودور الدولة واملبادئ اليت تشجع على تقاسم املخاطر واحلقوق والواجبات الفردية وحقوق
امللكية وقدسية العقود اليت تشكل مجيعا جزءا من القانون اإلسالمي الذي يستند عليه النظام املصريف.
هذا باإلضافة إىل ما سبق ذكره من حترمي الدين اإلسالمي للفائدة أخذا وعطاءا وحتديده للشروط األخالقية والعقائدية اليت
تضبط التعامل بني الناس يف أمور املال واألعمال ،هناك مربر أخر ألمهية إحالل البديل اإلسالمي يف التمويل األصغر داخل
اجملتمعات اإلسالمية يرتبط بالعامل الواقع عليه التحرمي وهو معدل الفائدة ،واحلجة هنا ليس التحرمي يف حد ذاته لكن يرتبط
بالتكلفة املرتفعة هلذه القروض وفقا للمنهج التقليدي ،فباإلضافة إىل حترميها عقائديا تتمتع القروض املمنوحة للفقراء وفق هلاته
اآللية باالرتفاع بشكل ال يستطيع حتملها حىت امليسورين ماديا وذلك كما هو مبني يف الشكل أدناه:
الشكل رقم  :10التغيرات في معدَلت الفائدة على القروض الصغيرة 4100-4112

المرجع :ريتشارد روزنبرغ ،سكوت غول :أسعار الفائدة على القروض الصغرى ومحدداتها ،المجموعة
اَلستشارية لمساعدة الفقراء  ، CGAPالعدد ،4102 ،10ص 10

حيث بلغ املتوسط العاملي ملعدل الفائدة على القروض الصغرية املمنوحة للفقراء سنة  7066نسبة  % 79بعدما كانت
تقدر بـ  %20سنة  7001وهذا معدل مرتفع مقارنة باإلمكانيات املادية واملالية للفقراء وحجم مشاريعهم االستثمارية
الصغرية ،فاملشاريع الصغرية كما هو معروف تدر دخال صغريا يوجه يف الغالب لتلبية احلاجات األساسية من ملبس ومأكل
للعائالت الفقرية  ،وفرض معدالت فائدة مرتفعة قد يؤدي يف الغالب إىل نتائج عكسية ،فعوض أن يساهم هذا القرض يف حتسني
الظروف املالية واملعيشية للمقرتض الفقري قد تساهم بشكل أو أخر يف تعميق مديونيته اجتاه مؤسسات التمويل املصغر ،وبالتايل
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التأثري سلبيا على حياته ،وعليه جتد الضرورة أكثر للجوء إىل التمويل اإلسالمي املصغر كبديل مهم لصاحل الفقراء من اجل متويل
مشاريعهم االستثمارية وحتسني ظروف معيشتهم.
 -2التمويل اإلسالمي المصغر عن طريق مؤسسات الزكاة:
ناقشنا سلفا أمهية وجود التمويل اإلسالمي املصغر كمصدر بديل للتمويل للمشروعات الصغرية يف البلدان اإلسالمية،
وكضرورة ملحة تفرضه الضوابط الشرعية اليت حتكم املعامالت املالية للمسلمني عامة ،من حترمي الربا وضرورة انتفاء الغرر واجلهل
والضرر بني املتعاقدين ،فاملشاريع الصغرية تعترب حاليا إحدى الركائز األساسية يف االقتصاديات احلديثة وذلك ملا تلعبه من دور
هام يف تشغيل الشباب وختفيض نسبة البطالة يف اجملتمع ،فهذه املشاريع ال حتتاج إىل تأهيل عايل لليد العاملة ،وال لرؤوس أموال
كبرية .لكن بالرغم من ذلك تعاين هذه املشاريع كما رأينا سابقا من ضعف مصادر التمويل خاصة من البنوك ،وباألخص يف

البلدان النامية ومنها اإلسالمية .نتيجة لذلك ،كان التفكري يف مصادر أخر لتمويل املشاريع املصغرة فكانت الزكاة إحدى البدائل
املقرتحة لذلك ،وذلك بتخصيص نسبة معينة توجه لتمويل مشاريع الفقراء  ،فالزكاة الركن الثالث من األركان اخلمسة حث عليها
القرءان يف مواقع عديدة ،فنصت اآلية  602من سورة التوبة على ضرورة جبايتها وذلك مصداقا لقوله تعاىل" ُخ ْذ ِمنْ أ َْم َوالِ ِه ْم
ك س َكن لَهم واللَّه س ِم ِ
يم ( التوبة " )107 :كما نصت عليها
ص َالتَ َ َ ٌ ُ ْ َ ُ َ ٌ
ص ِّل َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُه ْم َوتُـ َزِّكي ِه ْم بِ َها َو َ
َ
يع َعل ٌ
ِ
ـك َّن الْبِ َّر من آمن بِالل ِّه والْيـوم ِ
ِ
ب ولَ ِ
ِ
َّ
اآلخ ِر
س الْبِ َّر أَن تُـ َولُّواْ ُو ُج َ
َ َْ
َْ ََ
وه ُك ْم قبَ َل ال َْم ْش ِرق َوال َْمغْ ِر ِ َ
اآلية  699من سورة البقرة  ":ل ْي َ
يل و َّ ِِ
والْمآلئِ َك ِة وال ِ
ال َعلَى ُحبِّ ِه ذَ ِوي الْ ُقربَى والْيَتَ َامى والْمساكِين وابْن َّ ِ
ْكتَ ِ ِ
الرقَ ِ
اب
ين َوآتَى ال َْم َ
ين َوفِي ِّ
السآئل َ
السب ِ َ
َ ََ َ َ َ
ْ َ
اب َوالنَّبيِّ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ُدواْ و َّ ِ
ِ
ْس أُولَـئِ َ َّ
الصال َة َوآتَى َّ
ين الْبَأ ِ
ص َدقُوا
ام َّ
ين َ
َوأَقَ َ
ين في الْبَأ َ
ك الذ َ
ْساء والض ََّّراء َوح َ
الصاب ِر َ
الزَكا َة َوالْ ُموفُو َن ب َع ْهده ْم إِذَا َع َ َ
ك ُه ُم ال ُْمتَّـ ُقو َن " (البقرة.)699 :
َوأُولَـئِ َ
ونظرا ألمهية هذه الشعرية اإلسالمية يف تعبئة األموال من أغنياء املسلمني وتوجيهها لفقرائهم ووجود نصوص شرعية حتدد
ِِ
ات لِ ْل ُف َقر ِاء والْم ِ
ين َعلَْيـ َها
مصارف الزكاة وتعيني مستحقيها واحملددة يف اآلية  60من سورة التوبة" إِنَّ َما َّ
ساكي ِن َوال َْعامل َ
الص َدقَ ُ َ َ َ َ
يل فَ ِري َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرقَ ِ
السبِ ِ
ين َوفِي َسبِ ِ
يم  رفض الكثري من
يل اللَّ ِه َوابْ ِن َّ
َوال ُْم َؤلََّف ِة قُـلُوبُـ ُه ْم َوفِي ِّ
يم َحك ٌ
ضةً م َن اللَّه َواللَّهُ َعل ٌ
اب َوالْغَا ِرم َ
الفقهاء القدامى واحملدثني فرضية استثمار أموال الزكاة ،1واجهه يف املقابل رأي آخر 2جييز للضرورة وحتت ضوابط معينة
استخدام جزء من أموال الزكاة لتمويل املشاريع االستثمارية للفقراء سواء من طرف اإلمام ومن ينوبه أو من طرف مستحقيها
 1للمزيد من التفصيل انظر:

-

 2انظر أيضا:

جممع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته  61املنعقدة يف مكة املكرمة ،بتاريخ  11إىل  15رجب  1419ه 1988/60/ 31
وقد منع هذا االستثمار أيضاً مع الفقه اإلسالمي يف مدينة لكناو اهلندية يف ندوته الثالثة عشر واليت انعقدت من : 19إىل  22حمرم  1422ه بنفس
املدينة ،وكذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية كما ذهب إىل ذلك أيضا الدكتور وهبه الزحيلي ،والدكتور عبد اهلل
علوان ،والدكتور حممد عطا السيد ،والشيخ حممد تقي العثماين( راجع صاحل بن حممد الفوزان :استثمار الزكاة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ندوة
الربكة  33لالقتصاد اإلسالمي ،جدة/السعودية،

فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة املعاصرة ، ،دار الفتوى – صندوق الزكاة ،لبنان ،بريوت 1423 / 2002 ،هـ
 جملة الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤ متر اإلسالمي ،العدد ، 3اجلزء ، 6ص 309 . الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية للفرتة  ،6727-6797بيت التمويل الكوييت ،اجلزء األول ،الكويت" ،بدون دار نشر و ال تاريخ"يوسف بن عبد اهلل الشبيلي :إرصاد أموال الزكاة واستثمارها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ندوة الربكة  33لالقتصاد اإلسالمي،
جدة/السعودية1 ،و 9رمضان6122هـ71 ،و 71جوان 7067
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وذلك نظرا ألمهية هذه املشاريع يف التخفيف من درجة الفقر ومسامهتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد اإلسالمية
ومن بني هذه الضوابط "علي بن نايف الشحود:"611/1 ،
 الضابط األول:مراعاة حاجة الفقراء واملساكني ،فال بد أن ال يكون هناك وجوه صرف عاجلة ،فإذا كانت هناك وجوهصرف عاجلة من الغذاء والدواء واملسكن ،فال جيوز حتويل نصيب من الزكاة لالستثمار .أي تلبية حاجة من ال يستطيعون
العمل أوال من عجزة وأيتام ونسوة أوال.
 الضابط الثاين :أن يتحقق من االستثمار مصلحة حقيقية ،حيث يغلب الظن بسؤال أهل اخلربة أنه مشروع مربح ،أما اذاكان حيتمل الربح وحيتمل اخلسارة فال جيوز ،كاالستثمار يف البورصات.
 الضابط الثالث:املبادرة إىل تنضيد هذه األموال عند وجود حاجة ،أي إذا وجدت حاجة عاجلة للفقراء واملساكني ،فإنهيبادر إىل تنضيد املال أي إىل بيع هذه األصول وقلبها إىل أموال تعطى للفقراء واملساكني.
 الضابط الرابع :أن يكون هذا العمل من ويل األمر أو من ينيبه من الوزارات أو اجلمعيات اخلريية أو اجلمعيات اإلغاثية،لضمان صرف أحسن وأسلم لتلك األموال.
وقد ذهب الشيخ اخلليلي إىل إباحة استثمار أموال الزكاة –كما تقدم -لكن بشرط استباحة تلك الضوابط ،إذ قال" :
لئن كانت املصلحة هي احملور الذي يدور عليه الفقهاء املوسعون ،فإن قضية االستثمار جيب أن تكون موضوعة يف إطار
املصلحة ،فيحكم جبوازه أو منعه ،بناء على ثبوهتا أو انتفائها ،إال أنه ال يرتك احلبل على الغارب يف ذلك ،فيباح لكل واحد أن
يتصرف وفق ما يدعيه من املصلحة اليت يراها ،وإمنا ويل أمر املسلمني األمني هو مبثابة الوكيل الشرعي هلم مجيعا يف رعاية
مصاحلهم ،فإن وجد أن الزكاة سدت حاجات الفقراء واملساكني ،وكانت بيده فضلة لو تركت الستهلكت ،فال مانع يف هذه
احلالة –حسب نظري -أن تستثمر هذه الفضلة الزائدة عن حاجة أهلها فيما يعود عليهم بالنفع األعم (".أمحد بن محد اخلليلي،
.) 271/6
وتطبيقا ملا سبق قامت العديد من الدول اإلسالمية والعربية بإنشاء الكثري من املؤسسات جلباية الزكاة وتوجيه نصيب من
مواردها لتمويل مشاريع الفقراء االستثمارية ،وللتوضيح أكثر سنورد هنا باختصار كل من التجربة االندونيسية يف إنشاء وإدارة
صناديق الزكاة ،التجربة السودانية والتجربة اجلزائرية.
 0-2تجربة صندوق الزكاة في اندونيسيا:
تتميز اندونيسيا بتجربة غنية يف جمال مجع الزكاة وتوزيعها وذلك نظرا للمميزات اليت يتمتع هبا هذا البلد ،فهو اكرب بلد
إسالمي من حيث الكثافة السكانية من جهة ومن جهة أخرى يتميز بتنامي عدد السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر،
ويعتمد هذا البلد على الزكاة كمورد أساسي لتمويل الفقراء وذلك من خالل اعتماده على آليتني أساسيتني مها مركز املعامالت
ومصرف القرض التابع لوكالة الزكاة الوطنية ،ولقد حصل مركز املعامالت على ترخيص للعمل كمنظمة لتحصيل الزكاة يف
إندونيسيا ميكنها مجع أموال الصدقات اإلسالمية (الزكاة والصدقات والوقف) وإنفاقها ألغراض اجتماعية .عمل املركز يف مشاريع
متنوعة ،منها التعليم ،واملساعدات اإلغاثية عند حدوث الكوارث الطبيعية ،والدعم املباشر للفقراء ،إضافة إىل برامج التمكني
االقتصادي " ." Aimatul yumna7067
مسي برنامج التمكني االقتصادي الذي أطلقه مركز املعامالت :معامالت جمتمع األعمال الصغرية املرتكزة على املسجد
(معامالت األعمال الصغرية) .صمم هذا الربنامج ليقدم قرضاً ائتمانياً مستمراً ألصحاب األعمال التجارية الصغرية املشاركني يف
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فعاليات املسجد .يدعم هذا الربنامج باستمرار مساعدون تقنيون ،يقومون بتدريب الفاعلني ،واإلشراف عليهم ،إضافة إىل
تشكيل نظام لدعم اجملموعات .ويعترب برنامج معامالت األعمال الصغرية أول برنامج للتمكني االقتصادي يطلقه مركز املعامالت.
وقامت اإلدارة بتطوير نسخة املفصلة لتوسيع الربنامج ليصبح مؤسسات رمسية لتمويل املشاريع الصغرية .يف املرحلة األوىل ،يتم
دعم الربنامج من الزكاة والصدقات اإلسالمية لتقدمي القرض احلسن لذوي الدخل املنخفض والذين ال حيصلون على اخلدمات
البنكية .ويف املرحلة الثانية ،سيقوم مركز املعامالت بتقدمي قرض ائتماين لألعمال التجارية الصغرية واليت تقدر أصوهلا بأقل من
( )10مليون روبية إندونيسية [حوايل  1600دوالر أمريكي] باستخدام آلية املشاركة يف اخلسائر .ويف هذه املرحلة ،سيم لول
الربنامج من الصدقات اإلسالمية أو بآلية املشاركة يف اخلسائر .ويف مراحل الحقة ،ستصبح املؤسسات ذات طابع جتاري أكثر،
ليس من خالل تقدمي قرض ائتماين فحسب ،ولكن بتقدمي خدمات ادخار أيضاً.
أما وكالة الزكاة الوطنية فهي منظمة خمتصة بتحصيل الزكاة متلكها احلكومة اإلندونيسية .كمنظمة اجتماعية ،قامت الوكالة
بدورها يف إنشاء عدة برامج ،منها التعليمي ،والصحي ،واالقتصادي ،واإلعانات عند الكوارث الطبيعية .وتقدم وكالة الزكاة
الوطنية نظام “القرض احلسن” للتمويل ،كما تقدم املساعدة الفنية إلنشاء أعمال جتارية صغرية يف عدة مناطق يف إندونيسيا،
ولقد مضت وكالة الزكاة الوطنية قم مدماً يف تطبيق برناجمها االقتصادي ،فعقدت شراكة مع مؤسسة “بيت املال والتمويل األول”
اليت تعمل يف جمال التمويل اإلسالمي يف إندونيسيا منذ أكثر من  70سنة ،وذلك لتطوير وحدة عمل اسرتاتيجي يف مبادرة متويل
املشاريع الصغرية ،واملعروفة باسم “مصرف القرض” .يهدف مصرف القرض إىل مساعدة الفقراء يف حتسني مستواهم املعيشي من
خالل تأمني قرض ضمن نظام القرض احلس ،وكذلك وفق آلية الشراكة يف الربح واخلسارة .مصدر متويل القرض احلسن هو الزكاة
والصدقات اإلسالمية ،بينما تقدم املؤسسة أيضاً صناديق االدخار ،وخدمات التمويل وفق آلية الشراكة يف الربح واخلسارة".
." Aimatul yumna7067
 4-2تجربة ديوان الزكاة بالسودان:
جلمهوريــة الســودان جــذور عريقــة ومتأصــلة يف نظــام الزكــاة ،حيــث أنشــأت احلكومــة ديـوان الزكــاة الــذي يعمــل علــى صــياغة
جمموعة من السياسات تشكل يف جمملها مداخل إمنائية للزكاة ومن شأهنا أن تعمـل علـى تفعيـل نظـام الزكـاة ملكافحـة الفقـر وإقـرار
حــد الكفايــة ،ومــا زاد مــن أمهيــة هــذه السياســات الــيت تبنــاه دي ـوان الزكــاة وال زال يتبناهــا هــو اتســاع نطــاق الفقــر وشــدة تــأثريه يف
مجه وريــة الس ــودان ،وهــو م ــا جيعــل م ــن ذات الــديوان مؤسس ــة رائــدة يف الت ــأثري علــى اجملتم ــع الســوداين والتقلي ــل مــن ع ــدد الفق ـراء
واملساكني.
ولقــد بــدأت جتربــة دي ـوان الزكــاة احلديثــة يف الســودان بصــندوق طــوعي عــام 1200ه ـ ـ 1900 -م جتلــى دوره األكــرب يف
حتريض املسلمني علي اإلنفاق وحثهم علي أداء زكاهتم وتسليمها للصندوق إن شاءوا .مث تطور مبرور السنني ليصيح ديوان الزكـاة
الية فعالة يف حتصيل الزكاة وتوزيعها لصاحل الفقراء .ولقد أشارت املادة  70من قـانون الزكـاة السـوداين لعـام  6001إىل وجـوب
توزيع الزكاة وبصورة ف ورية على مصارفها الثمانية اليت ذكرناها آنفا إال إذا أقتضت الضرورة على ذلك ،وهذا ما يعطي لديوان الزكاة
يف السودان املربر يف تقسيم الزكاة على الفقراء واملساكني إىل قسمني " مجال الدين سحنون :"6017
 صرف احلاجة املاسة أو الصـرف األفقـي (الفـوري) ،ويتمثـل يف الـدعم املـادي للفقـراء واملسـاكني بـنفس أصـل املـال اجملـملواجهة متطلبات احلياة من غذاء ومالبس وصحة؛
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 صرف رأسي ،وفيه يتم حتويـل أصـل املـال اجملـ إىل أصـل آخـر عيـين أو نقـدي أكثـر حتقيقـا ملصـلحة الفقـراء ،يسـاهم بـهالــديوان يف تقــدمي اخلــدمات املختلفــة كتــوفري األجهــزة واملعــدات الطبيــة أو املســامهة يف تــوفري خدمــة التعلــيم ،كمــا يســاهم
ذات الديوان يف إقامة املشروعات اإلنتاجية املختلفة لصاحل الفقراء واملساكني.
وتتمثــل منهجيــة دي ـوان الزكــاة يف متويــل املشــروعات اإلنتاجيــة يف قيــام اجمللــس األعلــى ألمنــاء الزكــاة ســنويا بوضــع السياســات
العاملة للصرف من موارد الزكاة وحتديد النسب اليت تؤول إىل كل صنف من مستحقيها وذلك استنادا إىل توجيهات املؤمتر العاملي
للزكاة الذي أوصى باملفاضلة بني مستحقي الزكاة وفقا ألولويات حيددها ديوان الزكاة ،كما أوصى ذات املؤمتر بإمكانية التوسع يف
متليك املستحقني للزكاة وسائل إنتاج بأكثر من الصرف العيين والنقدي حتقيقا لإلغناء.
هذا ويتم متليك أموال الزكاة لسمتحقيها عرب إنشاء املشروعات اإلنتاجيـة وفقـا لعـدد مـن الشـروط واألحكـام (مجـال الـدين
سحنون :) 6017
 أن يتم متليك الفقراء واملساكني هلذه املشروعات فعال وقانونا ،حبيث يتمتعون جبميع احلقوق الناشئة عن هذه امللكية؛ أن تقتصر ملكية املشروعات على مستحقي الزكاة ،حبيث ال يشاركهم يف ذلك غري املستحقني؛ أن تقع املشروعات ضمن أولويات املستحقني بشكل عام. 3-3تجربة صندوق الزكاة الجزائري:
تعترب جتربة صندوق الزكاة اجلزائري جتربة حديثة نوعا ما ولقد أنشأ هذا الصندوق سنة  6007استنادا ألحكام املرسوم
التنفيذي رقم  01-91املؤرخ يف  2رمضان عام  1211هـ املوافق  67مارس سنة  1991واملتعلق ببناء املسجد وتنظيمه
وتسيريه وحتديد وظيفته وخباصة املادتني  10و  66منه ،وهو مؤسسة دينية اجتماعية تعمل حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية
واألوقاف وامليزة يف صندوق الزكاة اجلزائري أنه اعتمد توزيع الزكاة إىل قسمني:
أوَل :قسم موجه لالستهالك ،وهو خاص بالعائالت املعدمة اليت ال متلك القدرة على العمل (مثل الفقراء واملساكني...اخل).

ثانيا :قسم موجه لالستثمار ،وهو خاص بالعائالت واألفراد القادرين على العمل ،وهذا ال يكون إال إذا جتاوزت احلصيلة يف

الوالية املعنية مبلغا معينا حيدد كل سنة ويف هذا اإلطار قام الصندوق وباجتهاد من هيئته الشرعية بتخصيص ما نسبته 37.5
%من موارده لتقدمي قروض حسنة للشباب ولتمويل مشاريعهم املصغرة ،وقد محسبت هذه النسبة على أساس أن هناك مصارف
شرعية غري متوفرة حالياً يف اجلزائر وهي " وبإضافة سهم" الغارمني" ،وبافرتاض التساوي بني املصارف الثمانية للزكاة بنسبة
12.5 %لكل منها ،فإن النسبة املذكورة سابقاً هي جمموع املصارف الثالثة " سليمان ناصر ." 7066
هذا اجلزء من الزكاة خيصص لتمويل املشاريع املصغرة ملختلف الفئات القادرة على العمل على أساس صيغة القرض احلسن
– قرض بدون فائدة -مع تسهيالت خاصة يف التسديد  .وذلك على أساس أن عمل الصندوق مبين على فكرة " ال نعطيه
ليبقى فقريا إمنا ليصبح مزكيا" ،ومن اجل هذا املسعى قامت اجلهات املسؤولة على صندوق الزكاة يف اجلزائر بالتوقيع على اتفاقية
مع بنك الربكة اجلزائري يصبح مبوجبها هذا األخري وكيال تقنيا يف جمال استثمار أموال الزكاة ،ويقدم صندوق الزكاة اجلزائري
التمويل لألغراض التالية " سليمان ناصر :"6011
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-

متويل مشاريع دعم وتشغيل الشباب،
متويل مشاريع الصندوق الوطين للتأمني على البطالة،
متويل املشاريع املصغرة،
دعم املشاريع املضمونة لدى صندوق ضمان القروض (التابع لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة)،
مساعدة املؤسسات الغارمة القادرة على االنتعاش،
إنشاء شركات بني صندوق استثمار أموال الزكاة وبنك الربكة اجلزائري.

 -2أهمية التمويل المصغر القائم على الزكاة في محاربة الفقر وسبل تفعيله:
الرأي السائد بني خرباء برامج احلد من الفقر يف مجيع أحناء العامل هو"توفري منتجات وخدمات التمويل املتناهي الصغر

املناسبة للفقراء بطريقة مستدامة تساعد على خفض مستويات الفقر" "،مجدي بدون سنة" لذلك ،من املهم أن نتفهم جيدا
ما هي حاجة الفقراء يف البلدان اإلسالمية من حيث اخلدمات املالية .فهذه االحتياجات ال ختتلف كثريا عن الفقراء يف
اجملتمعات األخرى ،فهم حباجة إىل خدمات مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلقامة مشروعات تدر دخل الئق يساعدهم
على مواجهة الظروف املعيشية وكذلك مواجهة األحداث والظروف اليت تستدعى أنفاق املزيد من األموال مما قد تكون متاحة
معهم.
فنظام التمويل اإلسالمي وبرامج التمويل األصغر ميكن أن يكمال احدمها األخر من جوانب إيديولوجية وعلمية على حد
حلوال مبتكرة لتلبية احتياجات السكان الذين هم خارج نطاق احلصول على اخلدمات
كل من الصناعتني ً
سواء وقد وضعت ٌ
املالية التقليدية .وتتشارك الصناعتان األهداف لتقدمي اخلدمات املالية من خالل متويل أنشطة إنتاجية مدعومة باألصول ،والتأكيد
ٍ
بوجه خاص على التمكني االقتصادي من خالل املشاريع ذات األمهية االقتصادية واالجتماعية لصاحل الفقراء ،وهذه العالقة
الوثيقة ال توفر وحسب منافع واضحة ألصحاب املشروعات الفقراء الذين بدون ذلك يستبعدون من أسواق االئتمان وإمنا ميكن
لالستثمار يف مؤسسات األعمال الصغرى أن تتيح أيضا تنمية اقتصادية واجتماعية يف البالد اإلسالمية .حيث يلعب التمويل
اإلسالمي املصغر القائم على الزكاة دورا فعاال يف هذا اإلطار وهذا كما نبينه يف الشكل التايل:

المصدر :محمد علي الحسين ،المفاهيم األساسية للتمويل األصغر وثقافة العمل الحر ،
الورشة التنويرية عن التمويل األصغر ،بنك السودان المركزي ،السودان ،4100 ،ص0
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فالشكل أعاله مينحنا صورة مبسطة لدور وآلية التمويل اإلسالمي املصغر املعتمد على الزكاة يف حماربة الفقر واليت تعترب
بديال للماليني من الفقراء
منوذجا ً
كشبكة أمان اجتماعية موجهة للفقراء يف العامل اإلسالمي ،فالتمويل األصغر اإلسالمي يقدم ً
الذين ال يستفيدون حاليًا من خدمات التمويل األصغر التقليدية وهو يرتكز على مبدأين أساسني فهو من جهة حيث بشدة القيام
بالعمل اخلريي للقادرين عليه .ومن جهة أخرى يسعى أيضا للتقليل بقدر اإلمكان من اعتماد املستحقني عليه ويقيد االستفادة
منه حبيث ال يوجه تلك األموال سوى إىل أشد الناس فقراً وإىل املساكني الذين ال يستطيعون توليد أي شكل من أشكال الدخل
أو الثروة ".املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  ، "6007وهو ما يتضح لنا من احلديث التايل عن الصدقة .عن عبيد اهلل بن
عدي بن اخليار عن رجلني :أهنما أتيا النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع وهو يعطي من الصدقة ،قاال  :فزامحنا الناس
حىت خلصنا إليه ،فرفع فينا طرفه مث خفضه ،فرآنا رجلني جلدين ،فقال " ال حظ فيها لغين وال قوي مكتسب ( " .سنن أيب
داوود)،
وهناك حديث آخر معروف يؤكد على جوهر احلديث السابق ،ليس ذلك فحسب ،بل يوضح أيضاً كيفية تصميم
إسرتاتيجية للحد من الفقر وتنفيذها .وقد قسمنا احلديث إىل مقاطع ذات أرقام كي حندد املبادئ الرئيسية لإلسرتاتيجية اليت تنبع

من تلك املبادئ .عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن رجالً من األنصار جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم يسأله"" ."1فقال
لك يف بيتك شيء؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه املاء " ."2قال ائتين هبما قال فأتاه هبما

فأخذمها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيده مث قال من يشرتي هذين فقال رجل أنا آخذمها بدرهم قال من يزيد على درهم
مرتني أو ثالثا قال رجل أنا آخذمها بدرمهني" ."3فأعطامها إياه وأخذ الدرمهني فأعطامها األنصاري وقال اشرت بأحدمها طعاما

فانبذه إىل أهلك واشرت باآلخر قدوماً فأتين به"  ."4ففعل فأخذه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فشد فيه عودا بيده " "5وقال

اذهب فاحتطب وال أراك مخسة عشر يوما " ."6فجعل حيتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشرتى ببعضها طعاما

وببعضها ثوبا " . "7فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا خري لك من أن جتيء واملسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة إن

املسألة ال تصلح إال لثالثة :لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع" (سنن أيب داوود ) ،وميكننا أن نرى أن
مكونات احلديث تؤكد على الشروط األساسية التالية لنجاح وتفعيل برنامج التمويل األصغر اإلسالمي يف حماربة الفقر "عبيد اهلل
حممد :" 6002
 -0وصول أفقر الفقراء للربنامج،
 -6التقييم الدقيق للحالة املالية للفقراء ،والتساؤل عن حاهلم وحماولة الشعور مبا يشعرون به ،واإلصرار على اإلسهام،
ومصلحة املستفيدين،
 -3حتويل أصول املنتفعني غري املنتجة إىل أصول مولدة للدخل من خالل التقييم الصارم "على أساس سعر االكتشاف
من خالل املزادات" ،وإشراك القطاع األكرب من اجملتمع يف العملية،
 -4الوفاء باالحتياجات األساسية حسب أولويتها واستثمار الفائض يف أصول منتجة،
 -2مشاركة الربنامج املباشرة يف بناء القدرات قبل توليد الدخل وتقدمي املساعدة الفنية للمنتفعني ،والتزام إدارة الربنامج
العليا،
 -2املساعدة الفنية يف صورة توفري التدريب الالزم للمستفيدين هبدف تنفيذ خطة العمل/برنامج إدرار الدخل ،واملراقبة
اعتماداً على جدول حمدد بالوقت وتقييم األثر من خالل آلية اإلفادة الراجعة،
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 -7شفافية احملاسبة للنتائج التشغيلية .واحلرية يف استخدام جزء من الدخل لتلبية االحتياجات األكرب.
إن حتليل منطقي للعناصر اليت يرتكز عليها احلديث يف توجيه الصدقات وحتديد األولويات التمويلية والتقييم الدقيق للحالة
املالية للفقراء مينحنا صورة أكثر وضوحا لألمهية اليت يوليها اإلسالم لتفعيل دور التمويل اإلسالمي املصغر يف حماربة الفقر ،فهو
باإلضافة إىل تشجيعه على تقدمي التمويل للفقراء يركز أيضا على بناء القدرات التمكينية للفرد داخل اجملتمع وذلك مبرافقته خالل
مراحل بناء مشروعه حىت يصل إىل مرحلة النضج وذالك بتقدمي املساعدة الفنية والتدريب الالزم للمستفيدين بغية جناح املشروع
وحتقيق أهدافه ،وهو بذلك يسعى إىل حتقيق هدفني متكاملني يرتبط اهلدف األول أساسا بتوفري اخلدمات املالية للفقراء واحملرومني
يف اجملتمع اإلسالمي لتوفري حاجياهتم املعيشية ،ويسعى من جهة أخرى إىل بناء القدرات املالية هلذه الفئة من اجل إخراجها من
دائرة الفاقة إىل دائرة التمكني لتصبح فئة قادرة على مواجهة متطلبات احلياة بناءا على ما متلكه من موارد واملسامهة أيضا يف
التنمية االقتصادية واالجتماعية مبا تنتجه أو توفره من منتجات وخدمات.
ويف العموم وبعد هذا الطرح ميكن القول بان املنهج اإلسالمي يف حماربة الفقر من خالل أدواته املتعددة منهج واضح وبسيط
يرتكز على مبادئ بسيطة يفهمها اجلميع ،وتضمن احلقوق للجميع فهو منهج شامل وكامل جلميع األوقات وذلك نظرا للمزايا

اليت يتميز هبا اليت حناول إجيازها فيما يلي " حسني عبد املطلب األسرج :"6010 ،
-

-

بديل يقوم على أسس الشريعة اإلسالمية يساهم يف توفري رؤوس األموال وتدعيم القدرة التمويلية الالزمة لالستثمارات
الضرورية إلنتاج السلع واخلدمات،
القيام باالستثمار املباشر يف مشروعات إمنائية أو املشاركة فيها ،أو القيام بتمويلها ،وذلك هبدف إقامة مشروعات إمنائية
جديدة أو لتجديد وإحالل مشروعات قائمة فعال ،مما يساهم يف توسيع الطاقة اإلنتاجية يف خمتلف القطاعات ،ويؤدى
إىل دفع عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدولة .ويستلزم ذلك قيام هذه االستثمارات على أسس عملية
وخطط مدروسة،وقد توجد جهات متخصصة للقيام بدراسات حىت ال تتسم باالرجتال والتخبط،
املسامهة يف حتقيق العدالة يف توزيع الثروة ،وذلك بتوفري التمويل الالزم لصغار املنتجني وأصحاب اخلربات واملشروعات
الذين ال ميلكون رؤوس األموال الكافية لتنفيذ هذه املشروعات،
حتقيق التنمية املتوازنة والشاملة يف اجملتمع وذلك بتنويع مأالت االستثمار ومشوهلا لقطاعات إنتاجية عديدة إىل جانب
انتشار املشروعات االستثمارية يف أحناء الدولة وهو ما يعىن إتباع نظام الالمركزية يف التنمية،
االعتماد على املوارد احمللية يف إنشاء وتوفري فرص العمل.

وباختصار فإن املنهج اإلسالمي جتاه احلد من الفقر يعد أكثر مشوالً وفعالية ،فهو يوفر الظروف األساسية لتعبئة األموال
وتوجيهها لصاحل الفقراء بناءا على نصوص حمددة بوضوح يف القرءان والسنة النبوية ،حتدد الفقري وحتدد مواصفاته وحتدد األولويات
يف التمويل ،كما ميكن القول أن كثريا من عناصر نظام التمويل الصغري تتفق مع األهداف األعم للنظام املصريف اإلسالمي فكال
النظامني يدعو إىل تشجيع إقامة املشروعات وتقاسم املخاطر ويعتقد أن الفقراء جيب أن يشاركوا يف هذه األنشطة وعلى مستوى
أساسي جدا.
 -5إشكالية استدامة الموارد المالية لمؤسسات التمويل المصغر القائمة على الزكاة:
رغم أمهية التمويل اإلسالمي املصغر القائم على الزكاة يف حماربة الفقر إال انه يواجه مشكلة أساسية وهي مشكلة تعبئة
األموال يف العموم ،فهذه اآللية ترتكز بشكل أساسي على الزكاة والوقف كآلية أساسية يف تعبئة األموال وحماربة الفقر وكآلية
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إلعادة توزيع الدخل والتمويل العام وهذا ما يضعها أمام عدة مشكالت ،وأول املشكالت اليت تواجهها املؤسسات القائمة على
الزكاة والصدقة هي مشكلة االستدامة نظراً العتمادها األساسي على العمل الطوعي باإلضافة إىل ذلك تطرح مشكلة أخرى
تتعلق أساسا حبجم الزكاة ،فالكثري من الدراسات اليت حاولت تقدير حجم الزكاة اليت جتمع يف الدول اإلسالمية وجدهتا ال
تكفي على اإلطالق لالستجابة لالحتياجات املتعددة واملتجددة واملتنامية للفقراء  " ،عبيد اهلل حممد."6002
فالكثري من البلدان اليت حاولت تبين نظام للتمويل املصغر القائم على موارد الزكاة تصدم بقيدين أساسني ،القيد األول
الص َدقَ ِ ِ
ساكِي ِن
مرتبط بالنصوص الشرعية اليت حتدد مصارف الزكاة واحملددة يف اآلية  60من سورة التوبة" إِنَّ َما َّ ُ
ات ل ْل ُف َق َراء َوال َْم َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يل فَ ِري َ ِ ِ
الرقَ ِ
السبِ ِ
ين َوفِي َسبِ ِ
يم" 
يل اللَّ ِه َوابْ ِن َّ
ين َعلَْيـ َها َوال ُْم َؤلََّف ِة قُـلُوبُـ ُه ْم َوفِي ِّ
يم َحك ٌ
ضةً م َن اللَّه َواللَّهُ َعل ٌ
اب َوالْغَا ِرم َ
َوال َْعامل َ
واليت حتدد أولويات التمويل ومستحقي الصدقات ،ولقد رأينا سابقا أن هناك من العلماء من ال جييز ختصيص نصيب من موارد
الزكاة لتمويل مشاريع الفقراء الصغرية وهناك من جييز التصرف يف هذه املوارد بتخصيص نسبة معينة لتمويل مشاريع الفقراء الصغرية
 .وان أخذنا بالرأي الثاين الذي جييز التصرف يف هذه األموال بتخصيص نسبة معينة لتمويل مشاريع الفقراء االستثمارية فان هذه
النسبة غالبا ما تكون نسبة ضعيفة تؤثر يف احلجم الكلي املوجه لتمويل مشاريع الفقراء االستثمارية ،أما القيد الثاين فريتبط
بإشكالية عدم التيقن من كمية املال املخصصة (عبيد اهلل حممد  )7002لتمويل هذه املشاريع .حيث تتفاوت األموال من وقت
آلخر ألهنا تربعات طوعية يف طبيعتها وتعتمد فقط على رغبة املسلم يف التصدق ،وهذا ما ينتج عنه عدم كفاية املوارد املالية هلذه
الصناديق يف مواجهة املتطلبات املتزايدة للفقراء يف جمال التمويل املصغر خاصة يف ظل ما تتميز به اجملتمعات اإلسالمية من تنامي
أعداد الفقراء وتنامي حاجتهم للتمويل االستثماري  .فصندوق الزكاة اجلزائري مل تتجاوز فيه نسـبة التمـويل الرتاكمي ملشـاريع
الفقراء نسبة  % 3013من إمجايل الطلبات ،وهذا ما نبينه يف اجلدول رقم  00الذي يوضح حجم طلبات التمويل وعدد
املشاريع املمولة من طرف صندوق الزكاة اجلزائري.

الجدول رقم  :01عدد الطلبات وعدد المستفيدين من تمويالت صندوق الزكاة الجزائري " 6003إلى "6016
6007

6002

6000
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6002

6000
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2
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1000

1901
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66100
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2
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012

602

216

000

1160

1770

6920

%71.7

المصدر :وزارة الشؤون الدينية واألوقاف الجزائرية.

إن عدم قدرة صناديق األعمال اخلريية املعتمدة على الزكاة يف تعبئة املوارد املالية الكافية لتمويل مشاريع الفقراء ،حيتم بقوة
على مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمية على إتباع املنهج التجاري يف حشد املوارد وتوجيهها لصاحل الفقراء وذلك من خالل
قبول الودائع االدخارية أو احلصول على األموال من البنوك اإلسالمية احمللية من أجل التمويل املستمر أو من سوق رأس املال،
وبرزت يف هذا اإلطار عدة حماوالت ،الكثري منها ناجحة حاولت إدماج املنهج التجاري مع املنهج التطوعي يف تعبئة املوارد املالية
لصاحل الفقراء وذلك باالعتماد على شراكة واسعة بني خمتلف املتدخلني يف سوق التمويل اإلسالمي لبلد معني ،وهناك عدة أمثلة
يف هذا اإلطار ومن بينها صندوق الزكاة القطري الذي يقوم بتعبئة األموال بصورة مستمرة من سوق رأس املال لتمويل براجمه اخلريية
واالستثمارية ،كما يوجد برنامج متويل املشاريع الصغرية لـ "مصرف القرض – وك ـالة الزكـاة الوطنـية " يف إندونيسيا Qiradh-
 ( Baitul Baznas).ولقد بدأ هذا املصرف كمؤسسة للزكاة يف إندونيسيا ،مث تطور برناجمه يف متويل املشاريع الصغرية
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ليصبح وحدة عمله االسرتاتيجي ،وأصبح لديه القدرة على إدارة أعماله بشكل مستقل .أما املثال الثاين هو “بيت املال
والتمويل ” (Baitul Maal Wat Tamwil).يعمل هذا املركز حتت إشراف ووفق أنظمة اإلدارة التعاونية اإلندونيسية،
ولدى بيت املال الفرصة لتحريك األموا ل من خالل عرض صناديق ادخار للعامة ،وعرض منتجات ائتمانية لعمالئه .اما صندوق
الزكاة يف اجلزائر فيقوم بتمويل املشاريع بالشراكة مع بنك الربكة اجلزائري ،والشكل التايل يبني كيفية إدماج املنهج التطوعي مع
املنهج التجاري يف مؤسسات التمويل األصغر:
الشكل رقم  :14دمج التمويل التجاري مع التمويل التطوعي في مؤسسات التمويل األصغر:

Source :Aimatul yumna, op.cit p 09
ومن هذا املنطلق ميكن أن نقول أن تنمية التمويل األصغر اإلسالمي تؤكد على احلاجة إىل منهج مزدوج :برنامج خريي
يستند إىل الزكاة واألوقاف للمحتاجني واملعوقني و"مفتقدي األهلية املصرفية" ،وبرنامج للتمويل األصغر يهدف إىل توليد الثروات
وذلك باالعتماد على املنهج التجاري ،أي تعبئة األموال واستثمارها عن طريق القنوات التمويلية اإلسالمية .وذلك تطبيقا ملبادئ
مدرسة "املؤسساتية " اليت تقول" :لتتمكن من خدمة عدد كبري من العمالء ،جيب على املؤسسة أن تكون
مستقرة مالياً ،وال ميكن أن تعتمد على أموال املاحنني على املدى الطويل".
ويف األخري نشري انه لتفعيل التمويل املصغر القائم على الزكاة وزيادة دوره يف حماربة الفقر جيب القيام مبجموعة من
اإلجراءات املؤسساتية ،اإلعالمية ،اإلدارية ،التشغيلية وذلك على مستوى ثالث مستويات:
| 0-5المستوى األول :تنمية موارد مؤسسات الزكاة وذلك من خالل:

 التخطيط اإلعالمي لمؤسسات الزكاة :إن الربنامج الرتوجيي الزكوي هو فعل تواصلي مع اجلمهور ألجل تبادلاملعلومات والتفاعل املشرتك مع مشاكل اجملتمع قصد التأثري يف سلوكيات ومواقف األفراد واجلماعات يف اجتاه تنمية
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الروح الزكوية والنهوض بقيم الزكاة يف اجملتمع (مسري الشاعر .)7060.وذلك من خالل إنشاء وتفعيل إعالم زكايت
(حملي ووطين ودويل) متخصص يشتغل طول السنة دون توقف بغية إشراك واسع للمجتمع املدين ،والتواصل املستمر
مع املزكني باستعمال خمتلف الوسائل من اجل ترويج واسع ونوعي لنشاطات مؤسسات الزكاة.

 العمل الجمعوي التطوعي:إن من واجب منظمات اجملتمع املدين وقادة الرأي (شيوخ ،أساتذة وأئمة...اخل) املشاركةيف احلمالت الرتوحيية للمسامهة يف تنمية وزيادة موارد صندوق الزكاة ،عن طريق إجراء حماضرات وأيام حتسيسية.
واالنتقاء اجليد للعاملني يف هاته املؤسسات (إن خري من استأجرت القوي األمني)

 تنمية الموارد من خالل زكاة الركاز خاصة في الدول ذات الموارد الطبيغية، استخدام التكنولوجيا الحديثة في جمع الزكاة وتبسيط طرق الدفع، -ربط دفع الزكاة باإلعفاءات الجبائية،

 اإلصالح الداخلي لمؤسسات الزكاة :من خالل التاطري اإلداري النوعي لنشاطات هاته املؤسسات ،والتميز املكاينهلياكلها ،باإلضافة إىل التخطيط السنوي لربامج النشاطات ،ووضع تنظيمات إدارية واضحة ومفصلة تطبع وتوزع على
أوسع نطاق بني العاملني داخل هاته املؤسسات مع احلرص على تعميق شفافية واستقاللية مؤسسات الزكاة ووضعها
حتت إدارة رجال الدين والدعاة مما يؤثر إجيابا على موارده.
 دمج المنهج التطوعي مع العمل التجاري :وذلك من خالل البحث عن مصادر مبتكرة من املوارد وذلك بالتنسيقوالشراكة مع مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمية  ،باإلضافة إىل البحث عن املخارج اليت متكنها من تعبئة األموال من
أسواق رأس املال.
 4-5المستوى الثاني :تنويع برامج وأدوات التمويل:
وذلك من خالل البحث عن أدوات مبتكرة تساعد الفقراء وتتناسب مع تناسب إمكانياهتم وطموحاهتم االستثمارية .
2 -5
-

المستوى الثالث :محاربة الفقر:
رصد الفقراء،
التقييم الدقيق للحالة املالية للفقراء،
متويل املشاريع ذات األمهية االجتماعية،
مرافقة مشاريع الفقراء وكذلك تقييم خمرجات عملياهتم ورصد التقدم يف حتقيق األهداف املعلنة ،
توفري التدريب الالزم للمستفيدين هبدف تنفيذ خطة العمل وجناح املشروع.

ويف األخري ميكن القول أن املنهج اإلسالمي للحد من الفقر شامل يف أهدافه ،غين بتوجيهاته ،ضامنا حلقوق اجلميع،
يرتكز على روح املشاركة والتضامن بني اجلميع ،يكفل حقوق الغين والفقري ويشجع على العمل ،التميز ،االبتكار واالجتهاد ملا
فيه خري للمجتمعات اإلسالمية قاطبة.

خالصة:
رغم ما يقدمه التمويل املصغر اإلسالمي املصغر من مناهج متعددة على مساعدة الفقراء يف متويل مشاريعهم االستثمارية
الصغرية إال انه مازال يعاين الكثري من الصعوبات ويواجه الكثري من التحديات أمهها:
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تعاين مؤسسات التمويل اإلسالمي املصغر من نقص االنتشار وهذا ما مينعها من الوصول إىل شرحية واسعة من الفقراء
يف العامل اإلسالمي،
عدم كفاية األرصدة املالية يف مؤسسات التمويل اإلسالمي املصغر املعتمدة على الزكاة والوقف وهذا ما حيول دون
حتقيق أهدافها االجتماعية،
عدم وجود آليات علمية واضحة لدي مؤسسات التمويل اإلسالمي املصغر لرتمجة رسالتها االجتماعية إىل أهداف قابلة
للتحقيق،
قلة املنتجات املالية اليت تناسب مشاريع الفقراء،

-

وبناءا على ما سبق ذكره من حتديات سنحاول اقرتاح التوصيات التالية:
-

العمل على إنشاء املزيد من مؤسسات التمويل اإلسالمي املصغر القائمة على الزكاة يف الدول اإلسالمية وتفعيل
سياساهتا يف حماربة الفقر،
البحث عن امليكانزمات املناسبة لدمج العمل الطوعي املبين على الزكاة والوقف مع املنهج التجاري االجتماعي يف
مؤسسات التمويل األصغر ،
البحث على الوسائل املساعدة على تعبئة املزيد من املوارد املالية يف مؤسسات التمويل األصغر القائمة على الزكاة.
العمل على حتديد أهداف الرسالة االجتماعية ملؤسسات التمويل املصغر اإلسالمية بدقة وتوجيهها للمجاالت املؤثرة
على حياة الفقراء،
العمل على االبتكار والتميز يف تقدمي املنتجات املالية اإلسالمية يف التمويل املصغر مبا يتوافق مع احلاجيات االستثمارية
للفقراء يف العامل اإلسالمي،
العمل عل ى مرافقة الفقراء يف متويل ،اجناز وإجناح مشاريعهم وذلك من خالل التقييم يف البداية وخالل مجيع مدة اجناز
املشروع.

المراجع:
-

-
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