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Abstract: 

 
 This research paper aimed to show the effective contribution of 

Islamic microfinance in supporting small farmers in Punjab, 

Pakistan, using the innovative “salam” formula, which provided by 
Wasel Foundation. To achieve this goal, the descriptive approach 

wasfollowed, based on data and statistics provided by the 

Consultative Group to Assist the Poor “CGAP”. 

The most important results were:  the financing in “salam” granted a 

greater role to farmers in Punjab in the decision-making process,  
because it was well prepared to suit the farmers’ needs and it was 

innovative in multiple ways, which led to an increase in their yields 

by 15% to 30% at least, and achieving acceptable profit for the 

Islamic Microfinance Corporation Wasel. 

Key words: Islamic Microfinance, Salam, Farmers, Pakistan, Wasel 
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  اكستتك إإلسالم  إلتمويل إألصغر 

 
 دعإسة تجربة آلية سمم إلمبتكرة لمؤستة وإصل : لمماإعين   ي

 
 3 ؤيمك  بوقرة
فكطمة امخي  

4 
 

 إلممخص
  عم  إؤلسةلم  هدفت هذه إلورقة إلبحثية ؤىل ؤبرإز إلمساهمة إلفعالة للتمويل إألصغر 

 
 ي

  تقدمها صغار إلمزإرمي   
  وإلية بنجاب إلباكستانية باستخدإم آلية سل  إلمبتكرة إلت 

 
ي

  
باإلمتماع مىل إلبيانات و  ،مؤسسة وإصل، و لتحقيق هذه إلغاية ت  إتباع إلمنهج إلوصف 

إإلحصائيات إلمقدمة من طرف إلمجمومة إإلستشارية لمسامدة إلفقرإء سيجاب. توصل 
: أن خيار    بنجاب  هذإ إلبحث ؤىل مدة نتائج ه 

 
 أكبر للمزإرمي   ي

ً
إلتمويل بالسل ، منح عورإ

  
 
إء مسبق مقابل تسلي  محصول ي   مملية إتخاذ إلقرإر، ذلك ألنه مبارة من إتفاق شر

 
ي

إلمستقبل، وهو مهيأ بشكل جيد بحيث يةلئ  إحتياجات إلمزإرمي   ومبتكر بطرق متعدعة، 
إوح ب % من جهة، و تحقيق 03% و 52ي   بشكل أعى ؤىل زياعة إلغلة للمزإرمي   بنسبة تب 

 . وإصل من جهة أخرىإؤلسةلم  رب  ح مقبول لمؤسسة إلتمويل إألصغر 
، مؤسسة وإصل، باكستان: إلكممكت إلمفتكحية ، سل ، مزإرمي    .تمويل أصغر إسةلم 

 

 إلمقدمة: 
  أكبر من 

  تقل من  3يعان 
ة إلت    من أصحاب إلحيازإت إلصغب 

   أفدنة من قلة 53مةليي   باكستان 
خيارإت إلتمويل إلت 

  إلزمن. وإل يستطيع أغلبه  إلتوجه ؤىل إلبنوك بل يعزفون من إلتوجه ؤليها ألن هذه 
تمنعه  من بناء إألصول بمض 

  حالة تأخر سدإع 
 
  كضمان ورع إلقروض مىل أقساط شهرية صارمة وعفع غرإمات ي

إلخطوة تستلزم إستخدإم إألرإض 
ل ومند إلوصول ؤليه يمكن أن إلمدفومات. باؤلضافة ؤىل ذلك، قد  يكون من إلصعب إلعثور مىل بنك بالقرب من إلمب  

. يمكن لمؤسسات إلتمويل إألصغر توفب  
ً
 طويال

ً
تكون صفوف إإلنتظار طويلة ويستغرق إلحصول مىل إلموإفقات وقتا

 بالنسبة إلستثمار ضخ 
ً
ة جدإ  .خيار رع إلقرض مىل عفعة وإحدة، ؤإل أن إلمبالغ تعتبر صغب 

  فازت بجائزة تحد  للتمويل إألصغر إؤلسةلم  و من بي   مؤسسات إلتمويل إألصغر 
وه   مؤسسة وإصل إؤلسةلم   و إلت 

  وإلية إلبنجاب خيار تمويىل  آخ3350منظمة غب  حكومية باكستانية لعام 
 
ر ، ذلك ألنها أتاحت منذ مام للمزإرمي   ي

إء مسبق مقابل تسلي     مملية إتخاذ إلقرإر، وتمويل "سل " مبارة من إتفاق شر
 
 أكبر ي

ً
إسمه "سل "، يمنحه  عورإ

  إلمستقبل. وهو مهيأ بشكل جيد بحيث يةلئ  إحتياجات إلمزإرمي   ومبتكر بطرق متعدعة. 
 
 محصول ي

 إالشككلية:  .أ 
  هذه إل

 
ز إلتساؤل إلرئيس  ي : بناء مىل ما تقدم ذكره، يبر  

  إآلن 
 
 ورقة إلبحثية ي

  باكستان باستخدإم آلية سل  إلمبتكرة من إؤلسةلم  "ؤىل أ  مدى ساه  إلتمويل إألصغر 
 
 عم  صغار إلمزإرمي   ي

 مؤسسة وإصل؟ "
 أهمية إلبحث:  .ب 

  أتاحتها مؤسسة وإصل للتمويل إألصغر 
   لصغار إلمزإرمي   إؤلسةلم  تنبع أهمية هذه إلورقة إلبحثية من إلمنافع إلت 

 
ي
  مملية إتخاذ إلقرإر، بعد تكبده  

 
 أكبر ي

ً
ة عورإ باكستان من طريق صيغة إلسل ، إلذ  منح ألصحاب إلحيازإت إلصغب 

  إلخيار غب  إلرسم  للتمويل باللجوء ؤىل إلوسطاء و ذلك منذ قرون مديدة. ؤن هذإ إلخيار 
لخسائر و عيون من تبت 

 ، وهو مهيأ بشكل جيد بحيث يةلئ  إحتياجات إلمزإرمي   ومبتكر بطرق متعدعة. مؤسسة وإصل تقدمه
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 أهدإف إلبحث:  .ج 

 :  هدفت هذه إلورقة إلبحثية ؤىل تحقيق جملة من إألهدإف، ه 
  و ما صيغه و ما إلفرق بننه و إلتمويل إألصغر إلتقليد . إؤلسةلم  إبرإز مفهوم إلتمويل إألصغر  .1

  إلعال  من خةلل إلتطرق ؤىل جانتر  إلعرض و إلطلب مليه. إؤلسةلم  مناقشة وإقع إلتمويل إألصغر  .2
 
  ي

  بللية سل  إلمبتكرة لصغار إلمزإرمي   باكستان. إؤلسةلم  مرض تجربة مؤسسة وإصل للتمويل إألصغر  .3
 : محكوع إلبحث .د 

  هذه إلورقة إلبحثية و تحقيق
 
 لبلجابة من إلتساؤل إلرئيس  ي

ً
 أهدإفها، فقد قس  هذإ إلبحث ؤىل إلمحاور إلتالية:  سعيا

  إؤلسةلم  إلمحور إألول: إلتمويل إألصغر . 

  سوق إلتمويل إألصغر  :  
  إلعال . إؤلسةلم  إلمحور إلثان 

 
  ي

  باكستان. إؤلسةلم  إلمحور إلثالث: تجربة إلتمويل إألصغر  
 
ة ي   ألصحاب إلحيازإت إلصغب 

 
 إألصغر إإلسالم  إلمحوع إألول: إلتمويل 

 : إإلسالم  . مفهوم إلتمويل 1
يعة إؤلسةلم  يطلق مىل إلتمويل    يت  أعإؤها حسب إؤلسةلم   إلتمويل وفق إلرر

ية(، و هو يشب  ؤىل إلخدمات إلمالية إلت 
يعة   .(3354 مبد إلرحمن،  ية و أصولها إؤلسةلمإلمباعئ إلمستمدة من قوإمد إلرر

  ورقة نقاش مركزة حول إلتمويل إألصغ
 
 بأنه: نظام إلتمويل إلقائ  مىل إؤلسةلم   فقد ت  إلنظر ؤىل إلتمويل إؤلسةلم  ر و ي

يعة  –ية إؤلسةلمإلقوإني     باس  إلرر
ً
  تعرف مموما

ية مىل مبدأ مام إؤلسةلمو تقوم مىل مباعئ إلمالية  –ية إؤلسةلمو إلت 
  إلعمل مىل تحقيق إلرفاهية للناس مع إلنه  من إلممارسات غب  

 
   (Karim at el., 2008). إلعاعلة أو إإلستغةلليةيتمثل ي

  عرإسة للمعهد 
 
  أو ماىل  ؤىل إلمنشلت إؤلسةلم   للبحو  و إلتدريب فقد ت  إلنظر للتمويل إؤلسةلم  و ي

 بأنه: تمويل ميت 
يعة  مية و فنية لتساه  بدور إؤلسةلمإلمختلفة بصيغ تتفق مع أحكام و مباعئ إلرر   ية وفق معايب  و ضوإبط شر

 
فعال ي

،  للبحو  و إلتدريبإؤلسةلم  إلمعهد   تحقيق إلتنمية، و يشمل إلمرإبحة و إلمضاربة و إلمشاركة و إإلجارة و إلتكافل
3335) . 

  تعريف آخر فإن معت  إلتمويل 
 
  تتفق إؤلسةلم  و ي

  أو معنو  ؤىل إلمنشلت إلمختلفة بالصيغ إلت 
 يدور حول تقدي  ميت 

يعة   تحقيق إلتنمية إؤلسةلم مع أحكام و مباعئ إلرر
 
مية و فنية لتساه  بدور فعال ي ية ووفق معايب  و ضوإبط شر

،  إإلقتصاعية و إإلجتمامية  (. 3332 إلبلتاجر 
  يت  تقديمه لالفرإع أو إؤلسةلم  و بالنظر للتعريفات إلسابقة فإن إلتمويل 

 يمكن تعريفه بأنه: تمويل نقد  أو ميت 
يعة إلمنشلت إلمختلفة بصيغ و ضوإب  (. 3353غان ،   ية(إؤلسةلمط تتفق مع أحكام و مباعئ إلرر

 :إإلسالم  . أسكسيكت نظكم إلتمويل إألصغر 2
  
 
يعة إؤلسةلم  إل يت  فه  إلنظام إلمرصي   سياق فه  موقف إلرر

 
 ؤإل ي

ً
 وعقيقا

ً
 اامال

ً
ية من إلمباعئ إإلخةلقية، إؤلسةلم فهما

  تدمو لتقاس  إلمخاطر و إلحقوق و 
وة، و إلعدإلة إإلجتمامية و إإلقتصاعية، و عور إلدولة، و إلمباعئ إلت  و توزي    ع إلبر

يعة    يستند ؤليها إلعمل إؤلسةلمإلوإجبات إلفرعية، و حقوق إلملكية، و قدسية إلعقوع، فهذإ اله جزء من إلرر
ية إلت 

  
 
 .(Dhumale and Sapcanin.1998)   م  إؤلسةل إلمرصي

  
 
مية تحك  إلعمل إلمرصي : إؤلسةلم  و يمكن تلخيص أه  خمس مباعئ شر   فيما يىل 

  .حد ذإته أخذ أو مطاء  
 
 تحري  إلفائدة إلتقليدية مىل إلماىل  ي

   
 
 .إؤلسةلممدم إلسماح بتمويل مشاري    ع تمارس أنشطة محرمة ي

   إم بقامدة إلغن  بالغرم  بمعت   إلحصول مىل إلرب  ح يكون بقدر إإلستعدإع لتحمل إلخسارة إإللب  
 
أن إلحق ي

 وإلمخاطرة(. 

  .  
 .) (Frasca , 2008  1 جميع إلعمليات إلمالية يجب أن ترتبط بشكل مباشر أو غب  مباشر بنشاط إقتصاع  حقيف 

 ذلك أن جميع إألطرإف إلمعنية يجب أن تكون مىل عرإية ت  
ط إلعقد و منع إإلستغةلل إلتعاقد  و يعت  امة برر

 .) (Frasca , 2008 ماهية إلنشاط إلتجار 

: يشب  مفهوم إلتمويل إألصغر إلتقليد  ؤىل  و إلتمويل إلغغر إلتقميد إإلسالم  . إلفرق بن   إلتمويل إألصغر 3

ة بالقروض أو تقدي  خدمات مالية أخرى  ومات صغب  مثل: إلخدمات إلمالية إلمقدمة للفقرإء سوإء اانت تمويل إلمرر
، إإلعخار، تحويل إألموإل...إلخ(  . (https://www.findevgateway.org/ar, 2020)   إلتأمي  

https://www.findevgateway.org/ar
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  أو نقد  للفقرإء أو تقدي  خدمات مالية أخرى مثل إؤلسةلم  أما إلتمويل إألصغر 
 فإنه يشب  ؤىل تقدي  تمويل ميت 

، إإل  يعة  إلتأمي   مية إؤلسةلمعخار، تحويل إألموإل....إلخ( بصيغ تتفق مع أحكام و مباعئ إلرر ية ووفق معايب  وضوإبط شر
  تحقيق إلتنمية إإلقتصاعية و إإلجتمامية. 

 
 و فنية لتساه  بدور فعال ي

  أن اةلهما إؤلسةلم  بالنظر للمفهوم إلسابق نجد أن هناك إتفاق بي   إلتمويل إألصغر  
 
 و إلتمويل إألصغر إلتقليد  ي

  
  إلوسيلة أو إلطريقة إلت 

 
  إلتنمية و لكن إإلختةلف هو ي

 
يهدف ؤىل مسامدة إلفقرإء ؤلخرإجه  من إلفقر و إلمساهمة ي

يعة  يعة إؤلسةلميت  بها تقدي  إلتمويل، فحسب إلرر   تحقيق إلتنمية إؤلسةلمية وفق ضوإبط إلرر
 
ية حت  تساه  ي

صاعية و إإلجتمامية، أما إلتمويل إلتقليد  فيقدم إلقروض و إلخدمات إلمالية إألخرى حسب نظام إلفائدة و إل إإلقت
يعة  ط خضوع معامةلته لمباعئ و أحكام إلرر  (.3353غان ،   يةإؤلسةلميشب 

 
 : إإلسالم  . صيغ إلتمويل إألصغر 4

إء: تعرف إلمرإبحة لئل  5.1    حدعها إآلمر إلتمويل بالمرإبحة لئلمر بالرر
إء بأنها: "بيع إلسلعة بالموإصفات إلت  مر بالرر

إها إلمرصف  إء بمثل إلثمن إألول إلذ  إشب    مع زياعة رب  ح معلوم متفق مليه ة مىل أساس إلومد إلملزم"إؤلسةلم  بالرر

 .(3334شويدح،  
إكة بي   جهة إلتمويل إألصغر  3.1 و زبون هذه إلجهة حيث تقدم إلتمويل بالمشاركة: حسب صيغة إلمشاركة تنشأ شر

  حال تحقق 
 
  من إلتمويل، و ي

، بننما يقوم إلعميل بتغطية إلجزء إلمتبف  وع معي   إلمؤسسة إلتمويل إلةلزم لتنفيذ مرر
، و مند إلخسارة يت  تحميلها للطرفي   بحسب   بي   إلطرفي  

ً
أرباح يت  توزيعها بي   إلطفي   بنسب يت  إإلتفاق مليها مسبقا

 ال منهما برأس إلمال. نسبة مساهمة  
إف مىل إلعملية وإعإرتها و إل يكون تدخل إلمؤسسة ؤإل بالقدر  و يمكن لجهة إلتمويل إألصغر تفويض إلمتعامل باإلشر

وط إإلتفاق يك برر إم إلرر  (.3353غان ،   إلذ  يضمن لها إإلطمئنان مىل سب  إلعملية و إلب  
 بننهما بحسب ما إلتمويل بالمضاربة: إلمضاربة ه  أن يدفع إل 0.1

ً
اا  ليتجر فيه، و يكون إلبح مشب 

ً
مالك ؤىل إلعامل ماال

 و ؤنما هو يخر ممله و 
ً
طا و أما إلخسارة فه  مىل ب إلمال وحده و إل يتحمل إلعامل إلمضارب من إلخسارة شنئا شر

،  جهده  (. 3335 إلزحيىل 
 للمتعامل، و يت  تق

ً
اس  إألرباح بنسب يت  إإلتفاق مليها بننما إلخسارة و بموجبها تدفع مؤسسة إلتمويل إلمصغر ماال

  عفعت إلمال للمضارب إلذ  يخر جهده و ممله فقط ؤإلذإ اانت إلخسارة بسبب تعد أو تقصب  
 تتحملها إلمؤسسة إلت 

 (. 3353غان ،  
 ل 1.1

ً
ء مخصوص وفقا  

موإصفات إلتمويل باإلستصناع: إإلستصناع هو مقد يتعهد بموجبه أحد أطرإفه بانتاج شر
 (. 3335 صوإن،  مخصوصة يت  إإلتفاق بشأنها و بسع و تاري    خ تسلي  محدعين

و بموجب صيغة إإلستصناع فإن مؤسسة إلتمويل إألصغر تقوم بتصنيع ما يرغبه إلمتعامل من وحدإت إنتاجية أو 
ع. و يمكن مقارية من طريق إلمصنعي   ث  تقسط إلمبلغ مىل عفعات تشتمل مىل رب  ح للمؤسسة من إإلستصنا 

  تطوير مشاريعه  أو إنشائها و تحتاج 
 
لمؤسسات إلتمويل إألصغر إستخدإم صيغة إإلستصناع لتمويل متعاملي   يرغبون ي

  تحتاج لتصنيع و تركيب....إلخ، كذلك فإن إإلستصناع يةلئ  
لتصنيع مثل إألثا  أو بعض إآلإلت و إألصول إلت 

  تقدم منتجات و 
 (.3353غان ،   برإمج لتحسسن إلسكن أو بناء وحدإت سكنية مؤسسات إلتمويل إألصغر إلت 

و يمكن لمؤسسات إلتمويل إألصغر أن تستخدم صيغة  1إلتمويل بالسل : يعرف إلسل  بأنه: "بيع آجل بعاجل' 2.1
  من إلقرض إلنقد  بفائدة حيث أن إلسل  مكس إلمرإبحة و فيه يت  تسلي  مبلغ نقد  

إلتمويل بالسل  كبديل يغت 
  إلمستقبل. لل

 
 متعامل مىل أن يعط  إلمؤسسة بضامة أو سلعة معينة محدعة و متفق مليها و يسلمها للمؤسسة ي

 حسب ما قس  تل، و هذإ 
ً
  إلسوق و تحقق ربحا

 
  إلمستقبل فإنها تقوم ببيعها ي

 
و مند إستةلم إلمؤسسة للبضامة ي

، و يمكن للمؤسسة أن تتفق مع طرف ثالث لرر 
ً
 بسيطا

ً
 يسم سلما

ً
 و يسم سلما

ً
 و تقبض إلثمن حاال

ً
إء إلبضامة سلما

  صوإن، 
ً
 (.3335موإزيا
 بتأجب  مي   ؤىل شخص مدة معينة، و قد إؤلسةلم  إلتمويل باؤلجارة إلمنتهية بالتمليك: و إلمقصوع بها قيام إلمرصف  3.1

قساط إلمحدعة إآلجال بعقد جديد، فإذإ تزيد إألقساط من أجرة إلمثل، مىل أن يملكه ؤياها بعد إنتهاء إلمدة، و عفعه لال
  بيع بالمجان  هبة(، أو بثمن رمز  أو مند عفعه إلقسط 

 
أعى إلمستأجر إألجر إنتقل إألصل إلماىل  ؤىل ملك إلمستأجر ي

 (.3335 إرشيد،  إألخب  
نه عين من جهة إلتمويل بالقرض إلحسن: إلقرض إلحسن هو قرض إل يكون فيه أ  نوع من أنوإع إلفوإئد، بمعت  أ 4.1

 ما يت  منح هذإ إلقرض لغايات إجتمامية و إنسانية و يحق للجهة 
ً
ة محدعة و يرع عون زياعة أو نقصان، و غالبا معينة لفب 
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  سبيل منح هذإ إلقرض و إل تمت بصلة لقيمة و مدة و 
 
إلممولة فرض رسوم رمزية مقابل مصاريف ؤعإرية تتحملها ي

 (.3330 نية لبلقرإض إلصغب  و متناه  إلصغر، إلشبكة إلفلسطي هدف هذإ إلقرض
  إلمبيع، و يتأجل فيه إلثمن، اله  5.1

 
إلتمويل من طريق إلبيع إآلجل  إلبيع بالتقسيط(: إلبيع بالتقسيط هو بيع يعجل ي

  إلحال مقابل تأجيل (3334شويدح،   أو بعضه، مىل أقساط معلومة، آلجال معلومة
 
. و بموجبه يت  تسلي  إلسلعة ي

سدإع إلثمن ؤىل وقت معلوم سوإء اان إلتأجيل للثمن اله أو لجزء منه، و ماعة ما يت  سدإع إلجزء إلمؤجل من إلثمن مىل 
  إلبدإية فهو بيع 

 
  نهاية إلمدة إلمتفق مليها مع إنتقال إلملكية ي

 
عفعات أو أقساط، فإذإ ت  سدإع إلقيمة مرة وإحدة ي

ة إلسدإع فهو إلبيع آجل، و ؤذإ ت  سدإع إلثمن مىل عفعات    نهاية فب 
 
ء إلمباع مع إنتقال إلملكية ي  

من بدإية تسل  إلسر
 .(3353 غان ،  بالتقسيط

إء إلتمويل إألصغر( و مضو إلمجمومة إإلستشارية لمسامدة . إلتحديكت أمك إلتمويل إألصغر5 : يذكر دمحم خالد  أحد خبر

 من مؤسسات إلتمويل إألصغر 
ً
 مىل نطاق وإسع إؤلسةلم   إلوصول بالتمويل إألصغر إؤلسةلم  إلفقرإء أنه ل  تستطع أيا

( و لتحقيق إإلستدإمة إلمالية  أن تحقق إل إت إآلإلف من إلعمةلء إلنشطي   ربحية(، و يعتقد خالد أن سبب ذلك قد  مرر
ة و إلمتوسطة لكنه ل  يت  إمتماعه بالشكل إلصحيح مىل إؤلسةلم  يعوع ؤىل كون إلتمويل   قد نجح مع إألنشطة إلصغب 

 . (https://www.findevgateway.org/ar, 2020) مستوى إلتمويل إألصغر و ممةلئه
و يقول باحث آخر أن هناك حاجة ماسة ؤىل بناء إلجسور بي   إلمؤسسة إلدينية و مؤسسات إلتمويل إألصغر، و أن هناك 
  
 
كة ي   إعرإك إألرضية إلمشب 

 
  بي   إلطرفي   من حيث إألهدإف و يتمثل إلتحد  ي

 
 يزم  إنعدإم إلتةلي

ً
مفهوم خاطئا

  تجمع هذين إلطرفي   مع
ية إلت    معالجة إلروح إلتشكيكية إلتنمية إلبرر

 
، و يرى مبد إلرحمن أن هناك تحد آخر يتمثل ي

ً
ا

  منطقة جنوب آسيا حول صحة و مطابقة هذه إلمنتجات ألصول 
 
  أوإسط إلمستهلكي   إلمسلمي   و خاصة ي

 
إلسائدة ي
يعة  نتجاتها و نماذج  قد تحتاج ؤىل تكيف مجمومة مإؤلسةلم  ية و قوإمدها. و يضيف أن صنامة إلتمويل إؤلسةلمإلرر

، و ذلك من أجل تلبية إحتياجات إلفقرإء 
ً
 لوجوع إلهياكل إألساسية فعال

ً
إلتشغيل إلمتبعة ليس بطريقة جوهرية نظرإ

  يستهدف خدمتها إلتمويل إألصغر
يحة إلت   . (3354 مبد إلرحمن، بوصفه  إلرر

 

: سوق إلتمويل   
 
  إلاكلمإإلسالم  إلمحوع إلثكن

 
  إألصغر ي

  إلعال  من زإويتي   هما إلعرض و إلطلب، اما يىل  إؤلسةلم  يت  عرإسة سوق إلتمويل 
 
. و مايكل.  إألصغر ي  (:3350 إلزمتر 

 : إلجهكت إلمقدمة و إلمتتجكت. إإلسالم  . ماروض خدمكت إلتمويل إألصغر 1
 بالمقارنة بقطاع إلتمويل إؤلسةلم  إلجهات إلمقدمة: ما زإل إلعرض إإلجماىل  لمنتجات إلتمويل إألصغر  5.5

ً
 جدإ

ً
 ضييال

إإلصغر إلتقليد ، لكنه شي    ع إلنمو، حيث أملن ما يقرب من ثلث ؤجماىل  إلمؤسسات طرح ممليات خاصة بالتمويل 
  إلذ  إجرته إلمجمومة إإلستشارية، و إؤلسةلم  إألصغر 

 ؤىل إلمسح إلميدإن 
ً
ة. و إستناعإ   غضون إألموإم إلخمسة إألخب 

 
، ي

(، فثمة ما يقدر بنحو إلبيان ااء  مثل إلبنك إلمركز  إإلندونيس    ت  إلحصول مليها من إلرر
جهة  322ات إلمجمعة إلت 

 (.5  إنظر إلشكل إؤلسةلم  مقدمة للخدمات إلمالية حول إلعال  تقدم منتجات إلتمويل إألصغر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.findevgateway.org/ar
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ق آسيا و  63و يرتكز ما يقرب من  : منطقة شر : إألوىل ه    منطقتي  
 
بالمائة من هذه إلجهات إلمقدمة للخدمات ي

  بها 
 531إلمحيط إلهاعئ، إلت 

جهة  31مقدمة للخدمات، تمثل 
. أما  إلمائة من إإلجماىل    

 
ي

إلمنطقة إلثانية فه  منطقة 
إألوسط و شمال إفريقيا، و  ق  إلرر

قدمة للخدمات جهة م 43   بها 
إلت 

  إلمائة من  35ما يقرب من 
 
ي تمثل 

يعة    حي   تتباين أنوإع إلمؤسسات إلمقدمة لخدمات إلتمويل إألصغر إلمتوإفقة مع إلرر
 
. ي فإن  5ية،إؤلسةلمإإلجماىل 

 (. 3غالبنتها  من حيث إلعدع إلمطلق( بنوك ريفية  إنظر إلشكل 
 
 
 
 
 
 
 

  إألساس ؤىل أن إلبنوك 
 
  تقدي  خدمات إلتمويل إألصغرو يرجع ذلك ي

 
  أندونيسيا اانت لها إلرياعة ي

 
 .إلريفية ي

لكن مند إلقياس بعدع إلعمةلء إلحاصلي   مىل إلخدمة، فإن إلبنوك إلتجارية تعد أكبر إلجهات إلمقدمة للخدمات إلمالية 
يعة  ، إؤلسةلم  ( فمن بي   إلعمةلء إلذين تقدم له  خدمات إلتمويل إألصغر 0ية  إنظر إلشكل إؤلسةلمإلمتوإفقة مع إلرر

  حي   تخدم إلبنوك إلريفية  33مليون مميل، فإن إلبنوك إلتجارية تخدم  5.35إلبالغ مدعه  
 
بالمائة  53بالمائة منه ، ي

 فقط. 

 
  إلمرإبحة و إلقرض إلحسن  للفإؤلسةلم  . إلمنتجات: ينحرص إلمعروض من منتجات إلتمويل 3.5

 
قرإء، بصفة مامة، ي

  (.2و  1 إنظر إلشكلي   

                                                           
5
يقيا من المرجح أن يرتفع إجمالي عدد مقدمي الخدمات على مستوى العالم نظراً ألن معدالت االستجابة لدى المؤسسات المالية التي تتخذ من افر  

المؤسسات بصفة عامة مقراً لها و المؤسسات المالية في بعض البلدان اآلسيوية )كبكستان( كانت منخفضة  و مع ذلك، فمن المحتمل أن تكون هذه 
 مؤسسات صغيرة من حيث حجمها و انتشارها.
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  بالتكلفة" بيع مقد من إلمرإبحة: مبارة  5.3.5
ً
   ؤليها إللجوء ويت  ،"مىل إلسعر زياعة ؤليها مضافا

 
 إلسلع لتمويل إلغالب ي

إء سلعة ماعة، إلعميل، يطلب حيث .مامل مال رأس إلةلزمة بوصفها إئها إلممول يقوم محدعة، شر ة برر  من مباشر

 ما مع( إلسلعة ملكية تبف   ولكن .إلمقدمة مقابل إلخدمة ثابتة "سعرية زياعة" ؤضافة بعد للعميل، بيعها ث  يعيد إلسوق

   إلفائدة من إلسعرية إلزياعة وتتمب    .له اامل إلمبلغ بسدإع إلعميل يقوم أن ؤىل للممول )مخاطر من يرتبط بها
 
 أ إ أن ي

   مليه إلمتفق إلمبلغ مند ثابتة لوىل تبف  
 
   تأخر إلعميل لو حت   لصل، أ إ ي

 
 .إلسدإع ي
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  إؤلسةلم  تعد إلمرإبحة أوسع منتجات إلتمويل إألصغر 

ً
ألف مميل و إجماىل  محفظة أصول بقيمة  343 إنتشارإ

 ما ينظر ؤىل إلمرإبحة بامتبارها إلمنتج  150
ً
(. و مع ذلك، فغالبا

ً
 إألشبه بالقرض إؤلسةلم  مليون عوإلر تقريبا

ة فائدة إلسعرية إلزياعة إلتقليد . اما تعتبر   مثبتة غب   شوإهد وثمة .مستب 

مية إلناحية من إلمرإبحة "صحة" أن ؤىل تشب    أئمة وبعض إلعمةلء جانب من أحيانا محل شك تكون إلرر

  ذلك، مىل ومةلوة .إلمحليي    إلدين
ً
، فه   بأصل إلمرإبحة إلرتباط ونظرإ  سيما إل إلمرونة، للعمةلء توفر إل معي  

قارن حي   
ُ
   إلتقليد  إألصغر إلتمويل بمدفومات قروض ت

 وكذلك، .أخرى ؤىل إستخدإمات تحويلها يمكن إلت 

   أمىل تشغيلية تكاليف ينتج منها نقل إألصول ؤعإرة فإن
 
   رصف من إلغالب ي

 
 لصغر إلتمويل إألصغر إلنقوع ي

   إلتكاليف وه   إلتقليد ،
   إلمستهلك يتحملها إلت 

 
 .إألحيان أغلب ي

3.3.5  
ً
يعة إلقرض إلحسن: وفقا  ."إلقروض" من به إلوحيد إلمسموح إلنوع إلحسن إلقرض يعد ية،إؤلسةلم للرر

، إلحسن وإلقرض
ً
   إألسهل إؤلسةلم  إلماىل   إلمنتج يكون قد أنه هو ذلك ن و إأله   سهل إؤلعإرة نسبيا

 
 ي

 إلقروض تحتل هذه مليه، وبناءً  .بناء إألصول أو إلمؤسسات تمويل إإلستهةلك بعكس سةلسة لتحقيق تطبيقه

   إلمركز
   بما مميل، ألف 191 نحو ؤىل يصل ؤذ – بعد إلمرإبحة إلعمةلء مدع حيث من إلثان 

 
  53 ي

ً
   ألفا
 
 لبنان ي

  56 و
ً
   ألفا

 
إلناحية  من ولكن، .عوإلر مليون 156 إلقروض هذه قيمة محفظة ؤجماىل   ويبلغ .بنغةلعيش ي

سعر إل إلعملية،
ُ
  اان و ؤن(إؤلعإرية   تكاليفها لتغطية إلحسنة إلقروض ت

ً
 يتسامح ما وماعة ،)بذلك مسموحا

  فيها
ً
   أيضا
 
   إلحسنة إلقروض ترصف مليه، وبناءً  )رهن أخذ إلمسموح من اان وإن( إلسدإع من إلتأخر حالةي

 
 ي

، مىل قاعرة أنشطة بوصفها وليس من إإلحسان بامتبارها نوما إلغالب
ً
 إلزااة مثل بهبات ممولة إإلستمرإر ذإتيا

 .إلصدقات أو

  قرض قرض إلسل : ويحل 0.3.5
َ
  إلَسل

ً
  إألكبر إؤلسةلم  إلتمويل إألصغر  منتجات بقية من كبب   بفارق ثالثا

 
ً
  ولكنه أقل إلعمةلء، مدع حيث من شيوما

ً
إ   .إلقائمة إلمحفظة حيث من كثب 

َ
   إلدفع إلعاجل هو وإلَسل

 
 ي

  .إلتسلي  إآلجل مقابل
ً
  إلسياق يستخدم ما وغالبا

 
، ي    بتمويل للمزإرمي    يسمح حيث إلزرإع 

 
 مقابل إإلنتاج ي

مية، للمحصول. ولك  تكون إآلجل إلتسلي  وتاري    خ  ونوميتها إآلجلة إلسلع مقدإر يكون أن يجب إلمعاملة شر
  إلفعىل   إلتسلي 

ً
  مليه منصوصا

ً
 .رصإحة

 لخدمات إلمقدمة إلجهات تقدمها فةل وإلخسارة، إلرب  ح تقاس  إلمشاركة و إلمضاربة: تعد من برإمج 1.3.5

   إؤلسةلم  إلتمويل  مقوع كونها من إلرغ  مىل وإسع نطاق مىل إؤلسةلم  إألصغر  إلتمويل
 مليها يشجع إلت 

يعة ملماء إ إلرر يعة مباعئ يعكس ما بامتبارها أفضل كثب     إلمال مشاركة رأس ه   وإلمشاركة .إلرر
 
وع ي  مرر

  إألطرإف إألرباح وإلخسائر فيها يتقاس  تجارية، أممال
ً
 إستعمال إلمشاركة مسبقا. ويمكن محدعة لنسبة وفقا

 إلعامل.  إلمال رأس أو إألصول مع
  أحد فيها يكون حيث إلمؤتمن، تمويل ؤىل و إلمضاربة تشب  

ً
   ألموإل، تقديمه خةلل من إألطرإف مموال

 
 حي    ي

ة إإلعإرية إلطرف يقدم    إآلخر إلخبر
 
وع  أو تنفيذ ي    )إلماىل   غب   إإلسهام من  أخرى أشكال أ  يقدم إلمرر

 
 و ي

 إألرباح  تقتس  إلمضاربة،
ً
، محدعة لنسبة وفقا

ً
   بالكامل، يتحملها إلممول إلمالية إلخسائر أن ؤإل سلفا

 
 حي    ي

(.  غب   آخر ؤسهام أو أ ( ومجهوعه  وقته إلمدير يخر نامجي    اةل ويتطلب ماىل    ؤمدإع يقظة إلبر
 
 إلتقارير ي

، .ماعإل توزيعا و إلخسائر إألرباح توزي    ع أجل من إلشفافية من مالية وعرجة  من تشجيع إلرغ  فعىل وبالتاىل 

يعة ة تكاليف تشغيلية منهما ينتج فإنه قويا، تشجيعا لهما إلرر ة إلصغرى للمؤسسات خاصة كبب  غب   وإلصغب 
، إلمنتجي    إنتشار هذين يظل لذلك، ونتيجة .إلرسمية إلحسابات مىل إلمعتاعة

ً
 يبلغ ممةلء بإجماىل   متدنيا

  منه  7500 مميل فقط، 9300
ً
   تقريبا
 
 (.3 إنظر إلشكل  ؤندونيسيا ي
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 إلحسن وإلقرض   إلمرإبحةإؤلسةلم  إلتمويل إألصغر  منتجات من فقط منتجي    مىل بشدة إلقطاع إمتماع ؤن

   تحديات توإجه للخدمات إلمقدمة إلجهات أن ؤىل يشب   )من قيوع لهما ما مع —
 
 مجمومة ؤمدإع سبيل ي

   ويرجع .إلمنتجات من أوسع
 
 سيما للمنتجات إل مستدإمة، ممل نماذج ؤمدإع صعوبة ؤىل إلغالب، ذلك، ي

   وحت   ذلك، ومع .وإلخسارة تقاس  إلرب  ح منتجات مثل إلعالية، إلتشغيلية إلتكاليف ذإت
 
 هيمنة ظل ي

   يبف  إؤلسةلم  إألصغر  إلتمويل فقط، فإن منتجي   
ً
  نشاطا

ً
إ مىل إمتماعإ معتمدإ  مجمومة مىل فبناءً  .إلدم  كبب 

   مينة من فرمية
   43 فإن تمويلها، مصاعر بشأن أسئلة من أجابت إلمؤسسات إلت 

 
 مىل يعتمد إلمائة منها ي

   إلزااة
 
   33 فإن ذلك، وإضافة ؤىل .مملياته من جزء تمويل ي

 
  تمويله إلحسنة إلقروض مىل يعتمد إلمائة ي

 
 .ي

  ذلك ويشبه
ً
إ   إإلمانات تلعب حيث إأليام إألوىل لبلقرإض إألصغر إلتقليد ، كثب 

ً
  عورإ

ً
   مهما
 
صنامة  تحفب    ي

 )إألصغر مىل إألقل إلتمويل صنامة  عإخل إلنطاق إتفاق وإسع فثمة ذلك، ومع .إلتمويل إألصغر مثل وليدة
   إلتمويل لخدمات إلمقدمة إلجهات مىل يتعي    مىل أنه

 
 تحقيق ؤىل تسىع أن معظ  إألحوإل، إألصغر، ي

غا  تكاليفه إلفاملية وتغطية من ممكن قدر أقض تحقيق طريق إألجل منإلمالية طويلة  إإلستدإمة و  روزنبر
  سياق( 3336  ،آخرون

 
  (إلزااة  أموإل مثل إلدم ، فإن إألصغر  إلتمويل وي

  تعتبر  إلت 
ً
  مصدرإ

ً
 إلمال لرأس هائال

  إإلمتماع يمكن إلذ 
ً
  يلعب أن يمكن سنويا(ً  لتجدعه مليه، نظرإ

ً
.  عورإ

ً
يا  طويل إلفه  مما يعقد ولكن،تحفب  

ورة إألجل  ومن ث  إإلحسان، من نوع ه   للفقرإء إلمقدمة إلمالية بأن إلخدمات إلسائد إلرأ  إإلستدإمة، لرص 

 .إلذإتية إإلستدإمة ؤىل تحتاج إل فإنها

 إلطمب:  ومتألة إإلسالم  إألصغر  إلتمويل . يمالء2

   مميل مليون 1.28 نحو إلعمةلء: يستخدم 5.3
 
  19 ي

ً
يعة مع إلمتوإفقة إلتمويل إألصغر خدمات بلدإ  إلرر

   82 من يقرب إلعمةلء ما هؤإلء أغلب (. ويقي 4 إنظر إلشكل  يةإؤلسةلم
 
  ثةلثة ي

 
  :فقط بلدإن إلمائة  ي

 إلقياس ت  ما ؤذإ ألف مميل ولكن، 555ألف مميل وإندونيسيا 133مميل و إلسوعإن ألف 112 بنغةلعيش

 تقدر إلمركز إألول بقيمة ؤندونيسيا تحتل حيث .إلبلدإن ترتيب إلقائمة، فسيختلف إلمحافظ ؤجماىل   بدإللة

 إلذ  إلسوعإن أما عوإلر.  مليون 92 بنغةلعيش ث  مليون عوإلر 132 بقيمة لبنان يليها عوإلر، مليون 347 بنحو

   يحتل إلمركز
   إلعمةلء، ؤىل إلوصول حيث من إلثان 

   فيأن 
 
 إلتمويل محافظ ؤجماىل   حيث من إلمركز إلرإبع ي

 .إلقائمة إألصغر
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يعة  مع إلمتوإفقة إإلعخار لخدمات إلمستخدمي    إلعمةلء مدع ويقدر  ما يقي  مميل، ألف 830 بنحو إلرر

   78 من يقرب
 
   إلمائة منه  ي

 
 يةإؤلسةلم إإلعخار منتجات وتمثل .وحدها ؤندونيسيا ي

يعة  لمباعئ وفقا إستثمارها يجر  وعإئع  حيث إإلعخار، ألعوإت إلشكل ية، و تمثل إلمضاربةإؤلسةلمإلرر

   وعإئعه  إلمدخرون "يستثمر"
 
تها باستثمار إلمالية و تقوم إلمؤسسة .إلمالية إلمؤسسة نشاط ي إإلعإرية  خبر

يعة أحكام مع متوإفقة بطريقة إإلستثمارإت/إلوعإئع وتتوسط  .إلرر
  تقاس  ويت 

ً
وبنغةلعيش  أفغانستان أملنت ؤندونيسيا، ؤىل مسبق، و باؤلضافة إلتفاق إألرباح أو إلخسائر وفقا

يعة  مع إلصغرى إلمتوإفقة إلوعإئع خدمة توفر من فقط وإليمن وإلسوعإن  .يةإؤلسةلمإلرر

   :تهيمنان مؤسستان هناك ،إؤلسةلم  للتمويل إألصغر  إنتشار أمىل حيث من بلدإن ثةلثة أول بي    ومن
 
إألوىل ي

   75 إلزرإع   إلبنك يخدم إلسوعإن،
 
يعة، مع إلمتوإفقة إلمنتجات من خةلل إلعمةلء من إلمائة ي و إلثانية  إلرر

  
 
   67 إؤلسةلم   بنغةلعيش بنك بنغةلعيش، يخدم ي

 
ين، إلبنكي    وباستثناء هذين .إلمائة ي  إلغالبية فإن إلكبب 

ة إؤلسةلم  إألصغر  إلتمويل لخدمات إلجهات إلمقدمة من إلعظم ،  صغب 
ً
  2250 لديها ؤن حيثجدإ

ً
   مميال
 
 ي

   من أقل إلقائمة محفظتها قيمة ( وتبلغ5إلمتوسط  إنظر إلشكل 
 .عوإلر مليون 

 

 
 
 

 زياعة أمام إلرئيسية  أحد إلتحدياتإؤلسةلم  إألصغر  إلتمويل مىل إلطلب فه  مسألة إلطلب: يعد  3.3

 سوى إلمسألة هذه خوض غمار يحاول ول  ومتعارضة، ناقصة إلطلب من إلمعلومات إلمتوفرة أن إإلنتشار ؤإل

   إلدرإسات، من إلقليل
  معظمها اانت وإلت 

 
تفضيةلت  من فقط تستفر للمؤسسات، إستبيانات ي

يعة، حيث أظهرت مع إلمتوإفقة إلخدمات بشأن إلمستجيبي     إلتمويل مؤسسة من إلممولة إإلستبيانات إلرر

  
 
يعة إلمتوإفقة مع إلخدمات تفضيةلت تفاوت مربية بلدإن خمسة إلدولية ي  مستوى مىل وإسعا تفاوتا إلرر

   فجاءت إلجزإئر إلبلدإن،
 
، ي    20 فيها أشار حيث إلطرف إألعن 

 
 ؤىل إلصغرى إلمنشلت من أصحاب إلمائة ي

   ألسباب إلتمويل إلحصول مىل مىل قدرته  مدم
 
  إلطرف فلسطي    اانت حي    عينية، ي

 
 أشار حيث إألمىل، ي

   60 من أكبر 
 
يعة. ولكن إلمتوإفقة للخدمات تفضيله  ؤىل إلصغرى أصحاب إلمنشلت من إلمائة ي  ثمة مع إلرر

ية إؤلسةلمللمنتجات  تفضيله  من أمربوإ إلذين من إلمستجيبي    إلعديد أن ؤىل تشب   مثبتة غب   شوإهد
ه  حي    إلتقليدية إلمنتجات سيختارون  .تخيب 

   بالطلب إلمعنية إلدرإسات وتشب  
 
ها من ووإحدة ؤسةلمية أكبر عولة وه   ؤندونيسيا، ي   أكبر

ً
 حيث من تقدما

  إإلقبال ليس إلطلب أن ؤىل ،إؤلسةلم  إألصغر  إلتمويل تقدي  خدمات
 
 بالغ إألهمية ي

ً
 هذه مىل مامال

  
 إلبنوك ؤنشاء أن مؤشر مىل أ  يتوفر إل أنه" ( ؤىل3355  سنبيل توصل غب  مسبوقة، عرإسة إلخدمات. فف 

   يةإؤلسةلم
 
يعة".  إلمتوإفقة إلمالية إلخدمات مىل إلنطاق وإسع طلب شعتر   سبقه ؤندونيسيا ي  ويشب   مع إلرر

   إلبحو  ؤىل سنبيل
   إلطلب من ؤندونيسيا بنك بتكليف من أجريت إلت 

 
   إلوسط جاوإ ي

 وإلغربية، وإلت 

من  مزيد ؤىل بحاجة إلمستهلكي    أن ؤىل إلوسط إلخاصة بجاوإ إلدرإسة توصلت فقد .مختلطة نتائج أظهرت
 بجاوإ إلخاصة إلدرإسة وأظهرت .جانبه  إلطلب من بشأن إستنتاج بأ  إلخروج قبل إلموضوع من إلتومية

 ( وتدم 3355سنبيل،  (وليس ألسباب عينية وإلرإحة إلقرب مىل بناءً  إختيارإته  إنتقوإ أن إلمستهلكي    إلغربية

 من معلومات فبناًء مىل إإلستنتاج،  هذإ )فيندكس( إلماىل   لةلشتمال إلبيانات إلعالمية قامدة بيانات

   إلمسلمي   
 
، 148 ي

ً
   إلعوإمل أعن   اان عينية لسباب أ إلتفضيل فيندكس أن أظهرت بلدإ

 
 مند إختيار إألهمية ي

 (.6رسم   إنظر إلشكل  ماىل   حساب فتح
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   حديثة مشوإئية تجربة حاولت وقد
 
 فه  ؤىل إلتفضيةلت إستبيان من أبعد هو ؤىل ما إلذهاب مرص ي

  أجرى إلباحثون قدو  (3335 ،و آخرون   إلجمل  إإلختيارإت
ً
   بحثا
 
   إلدوإر وإلتوفب   إإلقرإض جمعيات ي

إلت 
يعة، أحكام مع متوإفقة تعتبر  ت إلرر  إلصغرى للقروض إلتقليد  إلنموذج مع إلنماذج بالمقارنة هذه وإختبر

 معدإلت إإلقبال وإلسدإع ؤىل أن إلدرإسة توصلت وقد .غرإمي    طرإز مىل إلدوإر لمجمومات إلتضامن

، مىل طرإز إلتقليدية إلمجمومة من أمىل اانت يةإؤلسةلم وإلتوفب  إلدوإر إإلقرإض لجمعيات  يشب   مما غرإمي  

   أنه ؤىل
 
، ومرونة وبتكلفة إلخدمات إلمناسبة تقدي  حالة ي  إلنماذج سيختارون بالفعل إلعمةلء فإن مماثلتي  

  
يعة مع تتوإفق إلت   .يةإؤلسةلم إلرر

   بالقدر قوية غب   بالطلب إلمعنية إلحالية إلشوإهد وقامدة
 
 لفه  إل من إألبحا  إلمزيد ؤجرإء يلزم حيث .إلكاي

، إل سلوكه  بل إلعمةلء وحسب تفضيةلت
ً
 وسمات بالتكلفة إلعمةلء تأثر قرإرإت بكيفية يتعلق فيما سيما أيضا

مية. ومن بشأن وإلتصور إلمنتج   إلخاصة ذإت إألهمية إألمور صحته إلرر
ً
   فه  أيضا

 
 مىل إلطلب إلتوإزن ي

   إلمرنة إلمالية إلمنتجات
   يمكن إلت 

 
إألصول  لبناء إلمالية بالمنتجات مقارنة إإلستهةلك تسهيل إستخدإمها ي

   إلمشاري    ع وتمويل
 .لها ية أنسبإؤلسةلم إلمنتجات تعد إلت 

 
  اكستتك إلمحوع 

 
 إلثكلث: تجربة إلتمويل اآلية سمم لغغكع إلماإعين   ي

  ما يىل  
 
ح تجربة مؤسسة وإصل للتمويل بصيغة سل  إلمبتكرة، ي  (:3353 شحاعة،  سنت  شر

 : إإلسالم  . إلتاريف امؤستة وإصل لمتمويل إألصغر 1
  مام 

 
  إلتمويل إألصغر إلتقليد  باس  مركز إلتنمية إلتعاونية  5663إسست ي

 
م امنظمة غب  حكومية تنشط ي

  مام  ،(CWCD)للمرأة 
 
إماتها ؤىل مؤسسة وإصل ي   نقل أصولها و إلب  

 
   3353و قد نجحت ي

 
إلمختصة ي

 . إؤلسةلم  إلتمويل إألصغر 
حدة إلفقر من خةلل تطوير إلمشاري    ع و إنشاء سلسلة هدفت هذه إلمنظمة منذ إنشاءها ؤىل إلتخفيف من 

ة و    تطوير أممالها من خةلل برإمج إلقروض إلصغب 
 
ة إقتصاعيا و تسهيلها ي إلقيمة و تمكي   إلمجتمعات إلفقب 

  مام 
 
، وسعت هذه إلمنظمة مملياتها من إلتمويل إألصغر إلتقليد  ؤىل إلتمويل 3336تنمية إلمشاري    ع ي

   إؤلسةلم  إألصغر 
 
م و إصبحت مؤسسة وإصل  3353ؤىل أن أوقفت إلتمويل إلتقليد  بصفة نهائية ي

  إلتمويل 
 
  باكستان، حيث وفرت بنجاح خمس صيغ للتمويل إألصغر إؤلسةلم  إلمختصة و إلرإئدة ي

 
 إلمحض ي

يعة  : إلمرإبحة، إلسل ، إإلستصناع، إلمشاركة، إإلجارةإؤلسةلمإلمتوإفقة مع إلرر  www.wasil.org.pk  ية و ه 

,2020). 

 . إلخيكع غي  إلرسم  لمتمويل من إلوسطكء: 2

فه  يستعينون بالوسطاء إلذين يستجيبون إلحتياجاته  يميل إلمزإرمون ؤىل إلقيام بما إمتاعوإ مليه منذ قرون، 
ة طويلة ، حيث إنتقل هذإ إلنظام غب  إلرسم  من جيل ؤىل جيل، إألمر إلتمويلية إلزرإمية وإلشخصية منذ فب 

  كثب  من إألحيان ؤىل تكّبيل إلمزإرمي   بديون عإئمة
 
 .إلذ  أعى ي

  صورة 
 
حيث يزوع إلوسطاء إلمزإرمي   بشكل مباشر بالبذور وإألسمدة ويحصلون إلمبلغ إلمساو  لها ي

ة بعد إلحصاع حي   تكون    تت  مباشر
محاصيل وقت إلحصاع. ويسوع سعر إلسوق إليوم  مند إلتسوية إلت 

  أعن  مستوياتها. ويعمد إلوسيط ؤىل تخزين إلمحاصيل وبيعها بعد مدة أس
 
ابيع حي   تكون أسعار إألسعار ي

http://www.wasil.org.pk/
http://www.cgap.org/blog/complex-smallholder-arthi-relationship-pakistan
http://www.cgap.org/blog/complex-smallholder-arthi-relationship-pakistan
http://www.cgap.org/blog/complex-smallholder-arthi-relationship-pakistan
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إوح بي   
ة، ومندما تظهر إلحاجة ؤىل إلبذور 03% و 32إلسوق قد إرتفعت بنسبة تب  ة قصب 

%. وبعد فب 
  أغلب إألحوإل سيولة  

 
، إل يمتلك إلمزإرع ي ها من إلمستلزمات للمحصول إلتاىل  وإألسمدة وإلمبيدإت وغب 

لية ألشته. ونتيجة لذلك، يلجأ إلمزإرع ؤىل إلوسيط  اافية لتغطية إحتياجات إلمحصول وإإلحتياجات إلمب  
% مىل إألقل من 23للحصول مىل عورة تمويلية أخرى. وتشب  بعض إلتقديرإت ؤىل أن إلوسطاء يمولون 

  باكستان
 
ة ي  .أصحاب إلحيازإت إلصغب 

 . إلخيكع إلرسم  لمتمويل اآلية إلتمم: 3

  وإلية إلبنجاب خي3336منذ مام 
 
  مملية ، أتيح للمزإرمي   ي

 
 أكبر ي

ً
ار تمويىل  آخر إسمه سل ، يمنحه  عورإ

، وه  منظمة غب  حكومية باكستانية حازت مىل جائزة تحد  مؤسسة وإصل إتخاذ إلقرإر. وهذإ إلخيار تقدمه
  . وتمويل "سل " مبارة من إتفا3350 لعام إؤلسةلم  إلتمويل إألصغر 

 
إء مسبق مقابل تسلي  محصول ي ق شر

 :إلمستقبل. وهو مهيأ بشكل جيد بحيث يةلئ  إحتياجات إلمزإرمي   ومبتكر بطرق متعدعة

  صورة محاصيل وقت إلحصاع. ويتحدع إلسعر وقت  
 
 وُيرع ؤليها ي

ً
توفر مؤسسة وإصل إلتمويل نقدإ

سعر إلعام إلسابق وظروف إلطقس  إلتمويل ويجر  إلتفاوض مليه بي   إلمزإرع ومؤسسة وإصل بناء مىل
 .إلمتوقعة

  إلوقت إلذ  يحدعه ومن تجار إلتجزئة إلذين  
 
ويتست  للمزإرع إختيار بذور وأسمدة ذإت جوعة أمىل، ي

إوح بي   
  ترعع أنها إرتفعت بنسبة تب 

% مىل أقل 03% و 52يختاره . ويؤع  ذلك ؤىل زياعة إلغلة، إلت 
 .تقدير

  ع ؤىل مؤسسة وإصل امية إلمحاصيل إلمساوية لمبلغ إلتمويل بالسعر إلذ  ت  ومند إلحصاع، يسل  إلمزإر
  إلسوق. وشأنها شأن إلوسيط، تبيع مؤسسة 

 
إلتفاوض مليه. ث  يبيع أ  امية متبقية من إلمحصول ي

 .وإصل إلمحاصيل مند إرتفاع إألسعار، وتحصل بذلك مىل أرباحها من إلسوق

  تقدمها  
 لخطة إلتمويل إلت 

ً
مؤسسة وإصل، يحتفظ إلمزإرمون مىل إألقل بنصف إؤلنتاج إلمتوقع، ووفقا

  إلمعتاع ما بي   
 
كون ي   حي   أن إلوسطاء يب 

 
  بصعوبة لتغطية إإلحتياجات 03% و 33ي

% و ه  نسبة تكف 
 .إإلستهةلكية إلخاصة باألشة

  للسماح للمزإرمي   ببناء إألصول  وتشب  مؤسسة وإصل ؤىل أن مزإيا تمويل سل 
وإمالة أنفسه  فوق تكف 

. ويقترص برنامج سل 
ً
  غضون خمس عورإت تمويلية أو ثةل  سنوإت تقريبا

 
  إلوقت  مستوى خط إلفقر ي

 
ي

 للسهولة إلنسبية لتوقع أسعارهما وتخزينهما
ً
 .إلحاىل  مىل إلقمح وإألرز نظرإ

 
 . نموذج إأليمكل: 4

. فقد مولت إلمؤسسة من إلخيارإت إلمستدإمة لمؤسسة وإصل، حت  مىل ن يعد مرض سل   5333طاق صغب 
   103، بإجماىل  معدل إنتشار بلغ 3353فقط حت  مام  مقد سل 

ة زمنية. ومع ذلك، فه  تجت    أ  فب 
 
 ي
ً
مزإرما
 بالفعل من هذإ إلنشاط. ويتفاوت هامش إلرب  ح مىل مقوع سل 

ً
حسب إلمحصول وحسب إلسنة، ؤإل  أرباحا

  إلمتوسط. وبناء مىل ت03أنه يبلغ 
 
دفقات نقدية فعلية، فإن هذه إلنسبة تساو  معدل مائد عإخىل  يبلغ % ي

  لنمو محفظة سل 12
ض أن تكف    إلوقت إلحاىل   %، وه  نسبة من إلمفب 

 
، حيث تمثل ي

ً
 مستدإما

ً
% 53نموإ

 .من ؤجماىل  أصول مؤسسة وإصل

ألف عوإلر تأثب  مضامف. فقد  533 بقيمة إؤلسةلم  واان لفوز مؤسسة وإصل بجائزة تحد  إلتمويل إألصغر 
  تقع مىل بعد 

  جوجرإ إلت 
 
إء أرض وبناء مستوعع ي   شر

 
كيلومب  جنوب غرب إلهور.   333إستخدمت إألموإل ي

طن  أعت أكبر  3033طن من إلمحاصيل، مع ؤمكانية إلتوسع ؤىل  533ويمكن للمستوعع تخزين امية تصل ؤىل 
  شهر أيار/ ماي

 
ؤىل  3351و مملية تمويل ي

 من  543قيام مؤسسة وإصل بجمع 
ً
طنا

إلمحاصيل(. وأتاح هذإ لمؤسسة وإصل 
 بعد 

ً
إيد. ولن تحتاج أيضا تلبية إلطلب إلمب  

  لتخزين 
إآلن ؤىل تأجب  مستوعمات إل تكف 

 ؤىل جذب 
ً
إلمحاصيل. وأعت إلجائزة أيضا

، إؤلسةلم  ممولي   آخرين مهتمي   بالتمويل 
ميع تمويل ما أتاح لمؤسسة وإصل تج

  بقيمة 
 
ألف عوإلر من مؤسسات  53ؤضاي

محلية مثل صندوق ؤحسان وأخوإت. ثمة 

http://wasil.org.pk/
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  باكستان تعمل إآلن مىل تجريب منتجات سل 
 
 .أثر ؤيجانر  آخر هو أن ست مؤسسات ي

 

 
 

 إلخكتمة:  .ه
  باكستان ذإت جوإنب

 
ة مؤسسة وإصل بوإلية إلبنجاب، ويمكن توسيعها لتشمل مناطق أخرى ي  ترتبط خبر

  ظلها تكرإر 
 
  يمكن ي

تشابه معها. ومع ذلك، فهناك حاجة ؤىل مزيد من إلتجريب وإلبحث لفه  إلظروف إلت 
  بلدإن أخرى ولمحاصيل أخرى. فعىل سبيل إلمثال، من غب  إلوإضح ما ؤذإ اان برنامج سل 

 
سيكون  إلتجربة ي

 ؤذإ ل  يتح للمزإرمي   إلحصول مىل مياه إلر . اما أن إلمب
ً
اعئ إلمحاسبية إلموحدة ومقاييس إألعإء مستدإما

  إلوقت ذإته، يظل إلعرض إلمقدم من 
 
مهمة ه  إألخرى لفه  ؤمكانيات منتجات إلتمويل إلمذكورة. وي

ة أو من يسعون ؤىل عممه   بالمتابعة، سوإء بالنسبة ألصحاب إلحيازإت إلصغب 
ً
 .مؤسسة وإصل جديرإ

: قابلة للتكرإر ؤإل أن هناك  ؤن تجربة سل    مدة موإمل تؤثر مىل نجاحها، اما يىل 

تهيئة مكان إلتخزين إلمتاح بحيث يتوإفق مع نوع إلمحصول إلممول. فالقمح مىل سبيل إلمثال سهل  .1
إلتخزين، أما إألرز فيجب تجفيفه قبل إلتخزين، وإلقطن يستلزم رقابة عقيقة مىل مستويات إلرطوبة 

 .وغب  ذلك

م إلتمويل مندما تكون إألسعار ؤما تمويل سلعة أولية من خةلل إتفاق  .2
ّ
إء مسبق مستدإم بالنسبة لمقد شر

  باكستان بفضل عم  إلحكومة للمحصول. 
 
، اما هو إلحال مع إلقمح ي

ً
 تصامديا

ً
مستقرة أو تتجه إتجاها

  وقت إلحصاع يمكن أن يكبد إلممول خسائر جسيمة. تتحوط 
 
ؤإل أن إنخفاض أسعار إلمحاصيل ي

 م
ً
 .% من مبلغ إلتمويل3ن هذإ إإلنخفاض من طريق تجنيب مؤسسة وإصل جزئيا

  إلسوق وقت إلحصاع ؤذإ اانت  .3
 
ة ي ة ؤىل بيع محاصيله  مباشر قد يميل أصحاب إلحيازإت إلصغب 

. تخفف مؤسسة وإصل هذإ إلبيع إلجانتر  
ً
 من إلسعر إلتعاقد  إلمتفق مليه مسبقا

ً
إألسعار أكبر جذبا

% من إلسعر إلمتفق مليه. وقد يؤع  هذإ ؤىل تعزيز إإلحتفاظ 03وز بأن تعرض رع أ  أرباح تحققها تتجا
 .بالعمةلء ؤإل أنه يؤع  ؤىل إلحد من إألرباح

يجب حماية إلمحاصيل من إلتلف وإلمخاطر قبل إلحصاع وبعده، مع إستفاعة إلمزإرمي   من إلتأمي    .4
إألخب  غب  متاح لمؤسسة مىل إلمحاصيل وإستفاعة إلممول من إلتأمي   مىل إلمخزون. ويعد إلخيار 

  تتحمل مخاطر إلتخزين بعد إلحصاع خةلل شهرين
 .وإصل إلت 

  رأس إلمال إلعامل ومنشلت إلتخزين.  .5
 
يستلزم توسيع نطاق هذه إلخدمة إستثمارإت مسبقة ي

 .مليون عوإلر من تمويل إلمحفظة 3.2آإلف مزإرع، تحتاج مؤسسة وإصل ؤىل  53وللوصول ؤىل 

إط .6   ويجب فه  إإلشب 
 
. ومند تنفيذ برنامج سل ، أعركت مؤسسة وإصل أنها ي

ً
 جيدإ

ً
ات إلقانونية فهما

 .حاجة ؤىل ترخيص خاص لتخزين إلمحاصيل أو نقلها من مقاطعة ؤىل أخرى
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