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سباب شتى، ألفي االقتصاد العراقي  تفاقـ ظاىرة البطالةت المستخمص.

زمات العالمية األلى تعميؽ مشكمة الفقر. كفي ظؿ إيؤدم  مر الذماأل
لى اتباع سياسات إالتي تعصؼ باالقتصاد العالمي كلجكء الحككمات 

لى تقميص الفرص إؤدم كضعؼ مبادرة القطاع الخاص، مما يتقشفية 
 الممنكحة لمتشغيؿ الجديد.

 دتح المشاريع المتناىية الصغرتجربة  أفاثبتت التجربة العالمية، 
ة ىذه تمكيؿ كتجرب فأال إ خفؼ كطأة الفقر،كتمف ظاىرة البطالة، 

الزالت حديثة عمى الساحة العراقية، مما يحتـ بحثيا كالنظر  المشاريع
 في تطكيرىا.

ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة كاقع التمكيؿ اإلسبلمي في العراؽ 
براز التحديات التي تجابيو، كألجؿ ذلؾ تـ عرض صيغ التمكيؿ  كا 

سبلمية ككيفية تطبيقيا لتمكيؿ المشركعات المتناىية الصغر اإل
 كالتركيز عمى كاقع التمكيؿ اإلسبلمي األصغر في العراؽ.

 مقدمة
 ،العاممة في الكطف العربي لؤليدمحكؿ نسب البطالة  اإلحصاءاتتتضارب 

ف أنجد  ،رقاـعند تدقيقنا ليذه األ، ك ف المؤكد منو ىك تجاكزىا لمرقـ ذم المرتبتيفأال إ
ف معدؿ إما في العراؽ فأ سيما الخريجيف منيـ.، ىذه البطالة تنصب عمى الشباب
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رات تتجاكز ىذا الرقـ. ، مع كجكد تقدي(%٘ٔ) إلى كصؿ ـٕٛٓٓالبطالة في عاـ 
مف سكاف العراؽ في الريؼ ىـ تحت ( %ٜٕ)ف أذا ما عممنا بإا مر سكءن كيزداد األ

 .يؼ مف الفقرفكطنية لمتخستراتيجية الخط الفقر، كذلؾ حسب اال

خرل، باتت الحككمات عاجزة عف تكفير فرص العمؿ البلزمة لمحد أمف جية 
يدم لقطاع الخاص مف سحب الفائض مف األكال يتمكف ا ،مف ظاىرة البطالة
قطار العربية التي تعاني مف البطالة. في الكقت أدائو في معظـ األالعاممة لتكاضع 

كذلؾ مف  ،عالمية نجاحيا في الحد مف ظاىرة البطالةفيو التجربة ال ثبتتأالذم 
يتطمب ىذا النمط رعاية ك  متناىية الصغر، أك نشاء المشاريع الصغيرةإخبلؿ 

ليكفر التمكيؿ البلـز  ،خاصة مف الدكلة كمف الجياز المالي )الحككمي كالخاص(
 قراض.مثؿ ىذه المشاريع عف طرؽ اإل إلنشاء

ية عف اإلسبلم األغمبيةف البمداف ذات مف سكا( %ٕٚػ)يحجـ ما يقدر ب
دكات التقميدية غير أف األ حيث يرل ىؤالء، استخداـ الخدمات الرسمية المالية

خيرة ، كفي العقكد األ(ٔ)يةاإلسبلم رستيا الشريعةأالمالية التي  المبادئمتكافقة مع 
مجاؿ تقديـ الخدمات  إلى في الدخكؿ األصغر بدأت بعض مؤسسات التمكيؿ

ا بكصفو سكقن  األصغر ياإلسبلم بزكغ التمكيؿ إلى دلأمما  بلء المسمميف،لمعم
 متخصصة جديدة.

 تية:البحث اإلجابة عمى التساؤالت اآل ييدف
  ي؟اإلسبلم كاع التمكيؿأن ماىي 

  حسب البيانات المتاحة؟، في العراؽ كاقع ىذا التمكيؿ ما ىك 

   في العراؽ؟ األصغر يإلسبلما برز التحديات التي تجابو مستقبؿ التمكيؿأماىي 

                                                

 ،ٜٗالتمكيؿ األصغر اإلسبلمي: سكؽ متخصصة ناشئة، مذكرة مناقشة مركزة، رقـ ( ٔ)
 .(CGAP) ـٕٛٓٓغسطس/آب/أ

التمكيؿ األصغر اإلسبلمي: سكؽ ـ( ٕٛٓٓ) وزافيية رايمي نمرة كريم، مايكل ترزي،( ٕ)
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 ي اإلسالم أنواع التمويلول: المبحث ال 
 وكيفية تطبيقيا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناىية الصغر

ضكابط الشريعة  إلى ،يةاإلسبلم أساليب تمكيؿ المؤسسات الماليةتخضع 
أف ما  الغراء، بما في ذلؾ بطبيعة الحاؿ المشركعات الصغيرة كالمتناىية الصغر، إال

  .ية، فإنيا الزالت حديثةاإلسبلم األصغر بتجربة التمكيؿيمكف مبلحظتو فيما يتعمؽ 

جمعت  ،ياإلسبلم األصغر ـ عف التمكيؿٕٚٓٓفي استقصاء أجرم عاـ ف
 ،مؤسسة ٕ٘ٔكثر مف أالمجمكعة االستشارية لمساعدة الفقراء معمكمات عف 

كما تـ جمعو مف  ،تقصاءا. ككشؼ االسسبلمين إا بمدن  ٜٔكاتصمت بخبراء مف 
يبمغ  األصغر جمالي االنتشار العالمي المقدر لمتمكيؿإف أخرل متاحة، أبيانات 
نتشار اإجمالي لؼ عميؿ فقط، كيشكؿ ما يقدر بنسبة نصؼ في المائة مف أ ٖٓٛ

 .(ٕ)األصغر التمكيؿ

ا. فعمى مدل العقكد الثبلثة ا سريعن ي نمكن اإلسبلم تشيد صناعة التمكيؿ
مؤسسة متكافقة مع  ٓٓ٘قامة ما يربك عمى إشيدت ىذه الصناعة  ،الماضية

. (ٖ)ابمدن  ٘ٚ أكثر مف تمتد في الكقت الراىف لتغطي، يةاإلسبلم حكاـ الشريعةأ
مؤسسات تمتمؾ  أك ية بالكامؿإسبلم مؤسسة سكاءن  ؛ابنكن  ٕٜٕكمف تمؾ المؤسسات 

ي كشركات تمكيؿ ماإلسبل ا لبلستثماربنكن  ٘ٔٔية، كاإلسبلم فركعا لممعامبلت
 0٘ٓٓ٘صكؿ تمؾ الصناعة المقدر أجمالي إميف. كيبمغ أشركة ت ٛٔٔسبلمية، كإ

سيتـ  ،يةاإلسبلم األصغر شكاؿ لعقكد التمكيؿأة كىناؾ عد. (ٗ)مريكيأمميار دكالر 
 .نتشارىاالييا حسب درجة إالتطرؽ 

                                                

التمكيؿ األصغر اإلسبلمي: سكؽ ـ( ٕٛٓٓ) وزافيية رايمي نمرة كريم، مايكل ترزي،( ٕ)
 .ٔ، صـٕٛٓٓب آغسطس/أ، ٜٗ، مذكرة مناقشة مركزة، رقـ (CGAP)، متخصصة ناشئة

(3) KPGM (2006) Making the Transition from Niche to Mainstream. Financial Advisory Services 
(4) The Banker (2007).Top 500 financial Islamic Institutions Listing 5 November.  
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 ول: المرابحةالمطمب ال 
في  ،كتقترب المرابحة (٘)،ةالمرابحة )لغة( مصدر مف الربح كىك الزياد

 (ٙ)زيادة معينة. إليو كىي بيع الشيء بثمنو مضافااالصطبلح مف مفيكميا المغكم، 
 البيع كحـر كقكلو تعالى )كأحؿ اهلل، كيستمد بيع المرابحة مشركعيتو مف الكتاب

اهلل عميو كسمـ )أفضؿ الكسب عمؿ  كقكلو صمى ،، كمف السنةٕ٘ٚالبقرة  (الربا
 ، كاتفاؽ الفقياء عمى ذلؾ.(ٚ)ككؿ بيع مبركر( الرجؿ بيده

البنكؾ  إلى ،صحاب االستثمارات في النظاـ المصرفي التقميدمأيمجأ 
، ية ممارستواإلسبلم يمكف لممصارؼ مر الألمحصكؿ عمى القركض بفكائد، كىك 

كىك بيع المرابحة لآلمر  ،كلكنو مف نكع خاص ،المرابحة بيع إلى لذا لجأت االخيرة
 .(ٛ)اءبالشر 

يشترم  كبمكجبو ال ،ية بيع المرابحة لآلمر بالشراءاإلسبلم اعتمدت البنكؾ
ا لمشركط كبعد حصكلو عميو طبقن  ،عمى طمب الزبكف ال بناءن إم شيء أالمصرؼ 

 امضافن  ،كيبيعو لو بثمف يتضمف تكمفة الشراء كاممة كالمكاصفات المتفؽ عمييا،
عممية. كذلؾ حتى يتبلفى شراء السمع اليامش الربحي، الذم يستحقو مف ال إلييا

ذا لـ يجد المشترم كالذم إ ،في انتظار مف يشترييا منو، مما يضر بو ،كتخزينيا
يككف آجبل لتسييؿ التعامؿ بيف كقد  ،ف سداد ثمف الشراء قد يككف حاالن إذا كجده فإ

 .(ٜ)طراؼاأل
                                                

 .المعجـ الكسيط( ٘)
 .ٖٕٔص ،ٕج ،بداية المجتيد كنياية المقتصد( ٙ)
ْمِسمة ٔٗٔ/ٗالمسند: مف حديث ىانئ بف نيار )( ٚ) (، كصححو األلبانّي، انظر: "السِّ

حيحة" برقـ )  .(ٜٔٙٔ(، ك"صحيح الترغيب كالترىيب" برقـ )ٚٓٙالصَّ
التجربة بيف الفقو كالقانكف  ،البنكؾ اإلسبلمية ـ(ٕٓٓٓ) قاوي المالقيعائشة الشر  (ٛ)

 .ٕٕٗص ،بيركت ،المركز الثقافي العربي ،ٔط ،كالتطبيؽ
 .ٓٗٗص ،المصدر نفسو (ٜ)
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ة، فيتفؽ المصرؼ مع صاحب ما فيما يخص حالة المشاريع الصغير أ
بالمكاصفات التي يطمبيا  ،عدة عمؿ أك ،ماكنة أك ، عمى شراء سمعةشركعالم

 كدراسة الجدكل،، كبعد قياـ المصرؼ مف دراسة حالة المستفيد ،صاحب المشركع
كيضيؼ  ،كالضمانات التي يقدميا طالب الشراء، يقكـ المصرؼ بشراء المطمكب

كالغالب يتـ التسديد  ،يفوالمصرؼ المبمغ الذم يعتقده مناسبا، لتغطية نفقاتو كتكال
 قساط.أشكؿ  ىآجبل، كعم

آخر، كمف  إلى تختمؼ نسبة المرابحة التي تضعيا المصارؼ مف مصرؼ
نيا تتبع حالة االستقرار االقتصادم في أذ إآخر،  إلى خرل، كمف بمدأ إلى صناعة

 ذلؾ البمد، كطبيعة الصناعة المراد االستثمار بيا كدرجة المركنة السعرية لمسمعة
 غيرىا مف االمكر. إلى نتاجياإالمراد 

 جارة المنتيية بالتمميك: اإلالمطمب الثاني
ات، مدة معينة مف عياف كالدكر كالمعدَّ كيقصد بيا، تمميؾ منفعة بعض األ

يممؾ المؤجر العيف  أف جرة معمكمة تزيد عادة عف أجرة المثؿ، عمىأالزمف، ب
ثنائيا، بعد أ أك في نياية المدة ،يكياعمى كعد سابؽ بتمم بناءن  المؤجرة لممستأجر،

م يتـ تمميكيا بعقد أقساطيا، كذلؾ بعقد جديد. أسداد جميع مستحقات األجرة ك 
 .(ٓٔ)رمزم أك ما بيع بثمف حقيقيا  ك  ما ىبة،إ مستقؿ كىك

ي في اإلسبلم ي التابع لمنظمة المؤتمراإلسبلم صدر قرار مف مجمع الفقو
ـ يؤكد مشركعية ٕٓٓٓالمكافؽ  ػىٕٔٗٔلرياض دكرتو الثانية عشر المنعقدة في ا

 الضكابط لمصكر الجائزة كالممنكعة حيث جاء فيو:  جارة المنتيية بالتمميؾ كيضعاإل

 كال: ضابط الصكر الجائزة كالممنكعة، ما يمي:أ
                                                

 ،دمشؽ ،)بحكث كفتاكل كحمكؿ( المعامبلت المالية المعاصرة ـ(ٕٕٓٓ) وىبة الزحيمي (ٓٔ)
 .ٜٖٗص ،دار الفكر
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يرد عقداف مختمفاف، في كقت كاحد، عمى عيف كاحدة،  أف ضابط المنع: -أ
 في زمف كاحد.

 ضابط الجكاز: -ب
ا بحيث يككف جكد عقديف منفصميف يستقؿ كؿ منيما عف اآلخر، زمنن ك  -ٔ

 ،جارةكد كعد بالتمميؾ في نياية مدة اإلكج أك ،جارةلبيع بعد عقد اإلبراـ عقد اإ
 حكاـ.كالخيار يكازم الكعد في األ

 جارة فعمية، كليست ساترة لمبيع.ف تككف اإلأ -ٕ

بذلؾ  المستأجر، ف يككف ضماف العيف المؤجرة عمى المالؾ ال عمىأ -ج
تفريطو،  أك أجرتمف تعدم المس ناشئيتحمؿ المؤجر ما يمحؽ العيف مف غير تمؼ 

 ذا فاتت المنفعة.إكال يمـز المستأجر بشيء 

 يككف تأمينا تعاكنيا أف فيجب ذا اشتمؿ العقد عمى تأميف العيف المؤجرة،إ -د
 كيتحممو المالؾ المؤجر كليس المستأجر. ،يا ال تجارياإسبلم

جارة طكاؿ أحكاـ اإلجارة المنتيية بالتمميؾ أف تطبؽ عمى عقد اإليجب  -ػى
 حكاـ البيع عند تممؾ العيف.أجارة، ك مدة اإل

 .جارةؤجر ال عمى المستأجر طكاؿ مدة اإلتككف نفقات الصيانة عمى الم -ك

ية تقكـ، بشراء اإلسبلم ف مؤسسة التمكيؿإكفيما يخص المشاريع الصغيرة، ف
ابتة كاآلالت كالمعدات التي يرغب المستفيد باستئجارىا لغايات تفيد األصكؿ الث

المستفيد لمدة محددة  إلى كتتممكيا كتقكـ بتأجيرىا مشركعو، حيث تشترييا المؤسسة
كتشتمؿ ىذه األجرة الدكرية عمى جزء مف قيمة  ،كبأجرة محددة يتـ االتفاؽ عمييا

ىنا يمتـز المستفيد باستئجار ىذا ك  ،كجزء مف ربح المصرؼ جراء استثماره ،اآللة
األصؿ بالمدة المحددة كدفع كامؿ قيمة األجرة المتفؽ عمييا بحيث تنتقؿ ممكية 
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مدة اإلجارة المتفؽ عمييا كالتزامو بسداد  ءنتيااالمستفيد )بعد  إلى ىذه األصكؿ
عف  أك ،بسعر رمزم أك عقد بيع بثمف أك كامؿ قيمة األجرة( عف طريؽ عقد ىبة

كيككف العقد منفصبلن بحيث يتـ نقؿ  ،عقد ىبة معمؽ مف بداية عقد اإلجارةطريؽ 
 . لممستفيد عف طريؽ عقد اليبة عند سداد كامؿ قيمة اإلجارة االممكية تمقائين 

 المشاركة المتناقصة المطمب الثالث:
 المنبثؽ عف منظمة المؤتمر ،ي الدكلياإلسبلم عرؼ مجمس مجمع الفقو

بتاريخ  ،د في دكرتو الخامسة عشرة بمسقط )سمطنة عماف(الذم انعق ،ياإلسبلم
في قراره،  ،ـٕٗٓٓذار عاـ آمف  ٔٔ-ٙ، المكافؽ ػىٕ٘ٗٔمف المحـر  ٜٔ-ٗٔ
 ،)شركة بيف طرفيف في مشركع ذم دخؿ ، المشاركة المتناقصة، بككنيا،ٖٙٔرقـ 

 ا، سكاء أكاف الشراء مفيتعيد فييا أحدىما بشراء حصة الطرؼ اآلخر تدريجين 
حصة الطرؼ المشترم في الدخؿ، أـ مف مكارد أخرل(. كفيما يتعمؽ بمشركعية 

ناقصة مشركعة إذا التـز الشركة المتناقصة، فقد نص القرار عمى: أف المشاركة المت
 تية:لمشركات، كركعيت فييا الضكابط اآلحكاـ العامة فييا باأل

ة الحصة عند عدـ التعيد بشراء أحد الطرفيف حصة الطرؼ اآلخر بمثؿ قيم -ٔ
ف يتـ تحديد أنشاء الشركة، لما في ذلؾ مف ضماف الشريؾ حصة شريكو، بؿ ينبغي إ

 .بما يتـ االتفاؽ عميو عند البيع أك ،ثمف بيع الحصة بالقيمة السكقية يكـ البيع

الصيانة كسائر  أك عدـ اشتراط تحمؿ أحد الطرفيف مصركفات التأميف -ٕ
 كة بقدر الحصص.المصركفات، بؿ تحمؿ عمى كعاء المشار 

بمغ طراؼ المشاركة بنسب شائعة، كال يجكز اشتراط مأرباح أتحديد  -ٖ
 نسبة مف مبمغ المساىمة. أك رباحمقطكع مف األ

 الفصؿ بيف العقكد كااللتزامات المتعمقة بالمشاركة. -ٗ
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منع النَص عمى حؽ أحد الطرفيف في استرداد ما قدمو مف مساىمة  -٘
 )تمكيؿ(.

المتناقصة تتبلءـ كطبيعة النشاط االقتصادم  عدة لممشاركة كىناؾ صكر
محؿ الشراكة. فعمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر: المشاركة المتناقصة بتمكيؿ 
مشركع قائـ، المشاركة المتناقصة مع االستصناع، المشاركة المتناقصة المنتيية 

 .سيـالمشاركة المتناقصة بالمشاركة بطريقة األ إلى بالتمميؾ مع اإلجارة، باإلضافة

عمى  ةما صيغة الدعـ لممشاريع الصغيرة، فتتـ عف طريؽ مشاركة المبادر أ
ساس مساىمة الشركة في تمكيؿ جزء مف رأسماؿ المشركع محؿ التمكيؿ، بجانب أ

رسكـ  أك مانتو، كذلؾ دكف تقاضي فائدة ثابتة،أمساىمة المشارؾ كعممو كخبرتو ك 
ا أـ خسارة، كال تتطمب كانت ربحن أء نما تشارؾ في النتائج المحتممة، سكاا  محددة، ك 

 .(ٔٔ)رىانات أك تقديـ ضمانات

يتـ التخارج مف المشركع حسب المدة المحددة المتفؽ عمييا مع  أف عمى
ف يحؿ الشريؾ محؿ الشركة )مؤسسة التمكيؿ( في ممكية المشركع أالشريؾ، كذلؾ ب

ساس ألؾ عمى كذ ا عمى فترات تتناقص فييا مساىمة الممكؿ في المشركع،تدريجين 
المشركع )صاحب  ترتيب منظـ، الستقطاع جزء مف العائد الذم يؤكؿ لمشريؾ

الحكافز، كقسط السترداد مساىمة المؤسسة في ك  رباح المتحققةالصغير( مف األ
 .(ٕٔ)كيمتمؾ الشريؾ المشركع بالكامؿ المشركع،

                                                

دعـ المشركعات الصغيرة بالمشاركة المتناقصة،  ـ(ٕٓٔٓ) لرشيديفيد سعد الدبيسي ا (ٔٔ)
 ٖٛمجمس النشر العممي، العدد  ،، جامعة الككيتيةاإلسبلم مجمة الشريعة كالدراسات

 .ٖٓٗص ،ـ ٕٓٔٓديسمبر -ىػ  ٖٔٗٔ ، ذك الحجةٕ٘السنة 
 .ٗٓٗ-ٖٓٗ ص ص ،رجع السابؽالم (ٕٔ)
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 المطمب الرابع: المضاربة
ا ف كماؿ، كتسمى قراضن ف يشترؾ )بدأالمضاربة في االصطبلح الفقيي، 

ف ما حصؿ مف أآخر يتجر لو فيو عمى  إلى ا، كمعناىا أف يدفع رجؿ مالويضن أ
ية القائمة اإلسبلم ، مف المبلحظ، أف البنكؾ(ٖٔ)الربح بينيما حسب ما يشترطانو(

الحذر كالتخكؼ  إلى ا، كربما يرجع ذلؾحتى اآلف لـ تتعامؿ بصيغة المضاربة كثيرن 
 .(ٗٔ)مانةأساس ىذه المضاربة ىك األؾ طالما كاف مف جانب ىذه البنك 

بيف مؤسسة  ف نكع المضاربة التي تتـ ماإف ،كفيما يخص المشاريع الصغيرة
ىي المضاربة الخاصة. كيقصد بيا  ،صاحب المشركعك  ياإلسبلم التمكيؿ

)صاحب المشركع  المضارب المضاربة التي تتـ بيف طرفيف اثنيف فقط كىما
تمكيؿ، كفي ىذا النكع مف المضاربة يقكـ صاحب رأس الماؿ الصغير( كمؤسسة ال

 )كقد يككف المصرؼ( بفرض الشركط التي يريدىا عمى صاحب المشركع الخاص.

كيقكـ ىذا الشخص بتشغيؿ الماؿ ، كالمضاربة الخاصة يقكـ بيا فرد كاحد
جراء تصفية لمعمؿ في نياية السنة إبنفسو، كفي ىذا النكع مف المضاربة يسيؿ 

 .(٘ٔ)صحابو حتى يتـ اقتساـ الربحعادة رأس ماؿ المضاربة ألإكيسيؿ  لمالية،ا

 االستصناع المصرفي  المطمب الخامس:
االستصناع عقد مع صانع عمى عمؿ شيء معيف في الذمة، كاالتفاؽ مع 

كلية مف كتككف العيف المصنكعة كمادتيا األثاث محدد. أنجار عمى صناعة 
 .(ٙٔ)ب الصنعف االستصناع: طم، ألىك العمؿ كالعيفو الصانع. كيككف المعقكد عمي

                                                

 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/٘ المغني ،ابن قدامة (ٖٔ)
ارسات م، دراسة عممية فقيية لممالمصارؼ اإلسبلميةـ( ٕٚٓٓ) فضل الشعراوي عايد (ٗٔ)

 .ٕٔٙص ،ٕط ،يةاإلسبلم العممية، دار البشائر
 .ٕٕٙص ،رجع السابؽالم (٘ٔ)
 .ٙ٘، مصدر سبؽ ذكره، صالمعامبلت المالية المعاصرة، وىبة الزحيمي (ٙٔ)
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ي االستصناع اإلسبلم ي التابع لمنظمة المؤتمراإلسبلم قر مجمع الفقوأكما 
 ( الذم جاء فيو:ٚ/ٖ/ ٚٙفي قراره رقـ )

كارد عمى العمؿ كالعيف في الذمة. ممـز  كىك عقد –عقد االستصناع  أف :كالن أ
 ركط.ركاف كالشذا تكافرت األإف لمطرفي

 ا: يشترط في عقد االستصناع ما يمي:ثانين 
 كصافو المطمكبة.أبياف جنس المستصنع كنكعو كقدره ك  -أ

بي حنيفة الذم ال يرل اشتراطو، أ، عمى خبلؼ مف جؿيحدد فيو األ أف -ب
 .كعند الصاحبيف ليس بشرط

قساط أ إلى تقسيطو، أك ا: يجكز في عقد االستصناع تأجيؿ الثمف كموثالثن 
 ة آلجاؿ محدكدة.مطمكب

ا بمقتضى ما اتفؽ عميو ا جزائين يتضمف عقد االستصناع شرطن  أف ا: يجكزرابعن 
 العاقداف ما لـ تكف ىناؾ ظركؼ قاىرة.
صحاب المشاريع أ ِقَبؿِ ىمية خاصة مف أتكتسب عمميات االستصناع 

 نجازإلذ يكاجيكف مشاكؿ جمة في الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز إ ،الصغيرة
ا ككسيطن  ي ممكال لصغار الصَناع،اإلسبلم إف دخكؿ مؤسسة التمكيؿلذا فعماليـ. أ

بينيـ كبيف الشركات الكبرل كالمؤسسات العامة التي تطمب تصنيع سمع بمكاصفات 
ا يضن أليـ فرصة غير عادية لمنمك، بينما يحقؽ لممؤسسة  يييئ أف يمكف معينة،

ي اإلسبلم مؤسسات التمكيؿ دكر أف يرادات مناسبة مف كراء ذلؾ النشاط. كيبلحظإ
 .(ٚٔ)ي الزاؿ محدكدا في ىذا المجاؿاإلسبلم المصرؼ كبضمنيا،

                                                

طبيؽ عقد االستصناع في آلية ت( ـٜٕٓٓ) مصطفى محمود محمد عبدالعال عبدالسالم (ٚٔ)
، بحث مقدـ إلى مؤتمر ا()دكؿ مجمس التعاكف الخميجي نمكذجن  المصارؼ اإلسبلمية

ية كالعمؿ الخيرم ، دائرة الشؤكف اإلسبلمية بيف الكاقع كالمأمكؿ(اإلسبلم المصارؼ)
 .٘ٗ-ٗٗ ص: ص ،ـٜٕٓٓيكنيك  ٖ-مايك ٖٔ ،بدبي
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  المطمب السادس: الَسمم
حيث يطمؽ عمى بيع شيء مكصكؼ في الذمة  ،السمـ كالسمؼ بمعنى كاحد

ىؿ العراؽ اسـ أك  ،مـ(، كلكف أىؿ الحجاز يطمقكف عميو اسـ )السَّ (ٛٔ)بثمف عاجؿ
 .(ٜٔ)(يو رأس الماؿ كيتأخر المثمف ألجؿياء بككنو )بيع يتقدـ فعرفو الفق )السمؼ(.
 تي:(، اآلٜ/ٕ) ٘ٛ ،ي الدكلي رقـاإلسبلم جاء في قرار مجمع الفقو كقد
 كال: بشأف )السمـ(:أ
السمع التي يجرم فييا عقد السمـ تشمؿ كؿ ما يجكز بيعو، كيمكف ضبط  - أ

ـ أـ المزركعات أالخاـ ا في الذمة، سكاء أكانت مف المكاد صفاتو، كثبت دينن 
 المصنكعات.

مر أبالربط ب أك ما بتاريخ معيف،إيحدد لعقد السمـ أجؿ معمكـ،  أف يجب  - ب
يؤدم لمتنازع كمكسـ  ا المؤكد الكقكع، كلك كاف ميعاد كقكعو يختمؼ اختبلفا يسيرن 

 الحصاد.

خيره أصؿ تعجيؿ قبض رأس ماؿ السمـ في مجمس العقد، كيجكز تاأل - ت
زائدة عمى  أك خير مساكيةأال تككف مدة الت أف ة كلك بشرط، عمىثبلث أك ليكميف

 جؿ المحدد لمسمـ.األ

 .ليو )البائع(إمف المسمـ  كفيبلن  أك اخذ المسمـ )المشترم( رىنن أا مف ال مانع شرعن  - ث

بعد  -غير النقد –)المشترم( مبادلة المسمـ فيو بشيء آخر  يجكز لممسمـ - ج
نو لـ يرد في منع إـ بغير جنسو. حيث أبجنسو كاف االستبداؿ  جؿ، سكاءن حمكؿ األ

ف يجعؿ مسمما أف يككف البدؿ صالحا ألكذلؾ بشرط  جماع،إكال  ذلؾ نص ثابت،
 س ماؿ السمـ.أفيو بر 

                                                

 .(ٙٗٗ/ٔ، طبعة قطر )المعجـ الكسيط (ٛٔ)
 .ٓٚٔ/ٖ لشرح الكبيرا (ٜٔ)
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ف المسمـ إف جؿ،عف تسميـ المسمـ فيو عند حمكؿ األليو إذا عجز المسمـ إ - ح
خذ رأس أالعقد ك  فسخ أك ف يكجد المسمـ فيو،أ إلى )المشترم( يخير بيف االنتظار

 ميسرة. إلى عسار فنظرةإذا كاف عجزه عف ا  مالو، ك 

عبارة  نوألال يجكز الشرط الجزائي عف التأخير في تسميـ المسمـ فيو،  - خ
 خير.أيجكز اشتراط الزيادة في الديكف عند الت ، كالف  يْ عف دَ 

 .فِ يْ بالدَّ  فِ يْ نو مف بيع الدَّ أس ماؿ لمسمـ ألف ر يْ ال يجكز جعؿ الدَّ  - د

 ف )التطبيقات المعاصرة لمسمـ( :أنيا: بشثا
داة تمكيؿ ذات كفاءة عالية في أف السمـ في عصرنا الحاضر أانطبلقا مف 

ي، مف حيث مركنتيا اإلسبلم ي كفي نشاطات المصرؼاإلسبلم االقتصاد
 ـ متكسطناأجؿ أكاف تمكيبل قصير األكاستجابتيا لحاجات التمكيؿ المختمفة، سكاء 

كانكا مف أسكاء  جابتيا لحاجات شرائح مختمفة كمتعددة مف العمبلء،، كاستـ طكيبلن أ
ـ الصناعييف ... كليذا تعددت مجاالت تطبيؽ السمـ، كمنيا، أالمنتجيف الزراعييف 

تطبيؽ عقد السمـ في تمكيؿ الحرفييف كصغار المنتجيف الزراعييف كالصناعييف عف 
لية كرأس أك  مكاد أك آالتنتاج في صكرة معدات ك إمدادىـ بمستمزمات اإلطريؽ 

 عادة تسكيقيا.ا  ماؿ سمـ مقابؿ الحصكؿ عمى بعض منتجاتيـ ك 
 المطمب السابع: القرض الحسن

ا، في نطاؽ ضيؽ جدن  ،يةاإلسبلم فتمارسو المصارؼ ،ما القرض الحسفأ
 ،ليو بيدؼ مساعدتيـ في قضاء حكائجيـإيمنح لممحتاجيف ك  كبشركط غير مرنة،
 نشاء مشاريعيـ الصغيرة.إكالتي قد تككف منيا 

رأس الماؿ  أف كفيما يخص الترتيب المؤسسي لمقرض الحسف، فكما ىك معمكـ
ا، كمع ذلؾ يصعب ا نسبين ليو في المشاريع متناىية الصغر يككف بسيطن إالمحتاج 

 عمى المقترضيف الحصكؿ عميو.
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سمكب التمكيؿ شبو الرسمي الذم تتكسط فيو منظمة غير ألذلؾ يمكف اتباع 
ما مف خبلؿ أ ،يفمكليف كالمقترضمؤسسة متخصصة بيف الم أك كمية،حك

مف بيكت  أك ،مف خبلؿ ككاالت االئتماف أك نتاجإلاتحادات ا أك المنظمات المينية
دكؿ المتقدمة مثؿ بيت التمكيؿ ساليب تتبع في الأتمكيؿ متخصصة. كىي 

، الئتماف التركيية في التمكيؿ، كمكتب ااإلسبلم ساليبالذم يتبع األ ،مريكياأل
بماليا مف قدرة تنظيمية  لئلقراضمكاؿ البلزمة حيث تقكـ ىذه المؤسسات بجذب األ

المشركعات متناىية  ألصحابثـ تقدميا في صكرة قركض حسنة  كمؤسسية،
تستقطع مبمغا مف القركض  أف ساتبعد دراسة حاالتيـ كيمكف ليذه المؤس ،الصغر

 .(ٕٓ)عية المتعمقة بيذه المسالةحكاـ الشر األ إلى رتيا استناداادإل
داة مالية عند منح أكثر مف أا ما يتـ الدمج بيف و غالبن أن ،كمف الجدير بالذكر

م عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، يمكف استعماؿ عقد السمـ مع المصانع أ ،القرض
ف إلتمكيؿ نفقات التشغيؿ، كيككف المسمـ فيو ىك ما تنتجو، كبالمقابؿ ف أك لتمكيميا
رؼ الممكؿ بالسمـ )المسمـ( يدخؿ في عقده سمـ مكاز آخر عف طريؽ المص

 .(ٕٔ)كسيط أك مستيمؾ
ي التعاقد مع طرؼ آخر، بحيث يحصؿ عمى اإلسبلم كما يمكف لممصرؼ

السمعة المراد تصنيعيا مف صاحب مشركع صغير عف طريؽ االستصناع، كبعد 
آخر لبيع السمعة  استبلـ السمعة يقكـ المصرؼ بالتعاقد مع صاحب مشركع صغير

 المرابحة كغيرىا. أك كالمضاربة أخرل المصنعة بصيغ
                                                

مكانية حصكؿ المنشآت متناىية إدراسة مرجعية عف زيادة  ،بنفولد، وديفيد بينمن جورج (ٕٓ)
، نشر كزارة التجارة الخارجية المصرية، ص الصغر كالصغيرة كالمتكسطة عمى التمكيؿ

حساف لممشركعات اإلسبلمية القائمة عمى البر كاإل التمكيؿ أساليب نقبل عف ،ٚٗ-ٔٗ
 .٘غة لمدكتكر محمد عبدالحميـ عمر، صيالص

 دار البشائر ،ٔ، طالسمـ كتطبيقاتو المعاصرة ـ(ٕٓٔٓ) عمي محي الدين القره داغي (ٕٔ)
 .ٗٛص ،ية، بيركتاإلسبلم
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 ي في العراقاإلسالم الصغر المبحث الثاني: التمويل
 في العراق الصغر ول: واقع التمويلالمطمب ال 

 عطاء فكرة عف كاقع التمكيؿإالبد مف  ،ياإلسبلم قبؿ الكلكج في كاقع التمكيؿ
 ،بالعراؽ جديدة األصغر حيث تعتبر صناعة التمكيؿ بشكؿ عاـ في العراؽ، األصغر

مؤسسة تمكيؿ أصغر  ٗٔف كتضـ اآل ،ـٖٕٓٓتأسست في النصؼ الثاني مف عاـ 
. كقد صرفت (ٕٕ)دكلية كمحمية مكجكدة في جميع المحافظات الثمانية عشر في العراؽ

 .(ٖٕ)سيسياأمميكف دكالر عمى شكؿ قركض منذ ت 0ٖٖ٘ٗكثر مف أالصناعة 
لئؾ ك أل ا لمنمكطمكحن  في العراؽ معدالن  األصغر ؤسسات التمكيؿحققت م

 تالعراؽ ليس أف كعمى الرغـ مف االنتقادات التي تتمثؿ في المستفيديف مف خدماتو.
، بصرؼ ـٕٓٔٓذار آاعتبارا مف نياية ك  فقد قاـ القطاع ،األصغر لمتمكيؿ ةمستعد

 ٜٕٕٓٚ٘ إلى ارتفعت مميكف دكالر، ٕٗٗا بقيمة تزيد عمى قرضن  ٜ٘ٙٗٓٔكثر أ
 مميكف دكالر عند نياية العاـ نفسو. ككاف لدل قطاع التمكيؿ 0ٕٜٚ٘قرضا بقيمة 

 مميكف دكالر تـ 0٘٘ٛمحفظة معمقة بمبمغ  الزمنية نفسيا، العراقي في المدة األصغر
كمحفظة معرضة لمخطر ( %ٜٜ). كبمعدؿ سداد عميبلن  ٖٓٓٓٙكثر مف أ إلى صرفيا

العراقية بمعدؿ  األصغر ، نمت مؤسسات التمكيؿ(%ٔ) ما بنسبةيك  ٖٓلمدة تزيد عف 
حدث أ. كبالرغـ مف ذلؾ، ـٕٓٔٓفي غضكف سنة كاحدة حتى نياية نيساف ( %ٖٔ)

المستكل العالي مف النشاط، كالكفاءة المتنامية، كزيادة عمؽ كصكؿ الخدمات 
نو إف ،(%ٔ)السكؽ. كمع التكغؿ بنسبة تقؿ عف  ا في سطح ىذهلممستفيديف، خدشن 

 .(ٕٗ)عدادا متزايدة مف الميتميفأيشيد دخكؿ المزيد مف الجيات المانحة ك 
                                                

 .صغرأمنظمة تمكيؿ  ٕٔ ػتغطيتو ل إلى ـٕٔٔٓشار تقرير أ (ٕٕ)
دية لممحافظات برنامج التنمية االقتصا ،كضع صناعة التمكيؿ األصغر في العراؽ (ٖٕ)

 .ٗص ،ـٕٓٔٓحزيراف،  ،مريكية لمتنمية الدكلية، الككالة األ)تجارة(
STATE OF IRAQS MICROFINANCE INDUSTRY, Provincial Economic Growth 
Program, USAID-IRAQ, June 20011,P.10 

 .٘ص ،رجع السابؽالم (ٕٗ)
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في الحد مف  األصغر كعمى الرغـ مف تنامي الدكر الذم يضطمع بو التمكيؿ
ال تغطي سكل  العراقية األصغر مساىمة صناعة التمكيؿ أف ظاىرة الفقر، نجد

بينما بمغت نسبة عدد عمكـ العراؽ،  فيعداد الفقراء أمف ( %ٔ)قؿ مف أ
في ( %0ٙٙٓٔ) ،األصغر ـ عف طريؽ التمكيؿإليي المستفيديف الذيف تـ الكصكؿ

في كرككؾ، ( % 0ٕ٘ٛ)في دىكؾ، ( %0ٖٔٚ) ،ربيؿأفي ( %0ٕٔٚ)السميمانية، 
في ( %0ٕٔٔ) ،في بغداد( %0ٕٜٔ) ،في كرببلء( %0ٖٙٔ) ،نبار( في األ0ٜٚ%ٔ)

 .(ٕ٘)كاسط

األصغر  ربع مؤسسات عراقية لمتمكيؿأمت دخ ـٕٓٔٓك ٜٕٓٓلممدة بيف 
 ٕٓٓٓ٘-ٓٓٓ٘كبر تتراكح مبالغيا بيف أالقطاع المالي السائد لتقديـ قركض  إلى
كثر رت بشكؿ مشترؾ في تقديـ القركض ألا لممشاريع الصغيرة. كاستممريكين أا دكالرن 
 كتعتبر متطمبات الضمانات لدل مؤسسات التمكيؿ .صغير   مشركع   ٓٓٓٗمف 

ف نسبة كبيرة مف ىذه ا ألامة بالمقارنة مع المصارؼ نظرن قؿ صر أ األصغر
العقارات المطمكبة مف قبؿ المصارؼ  أك راضياأل إلى المشاريع تفتقر

صحاب أمف  ٓٓٓٔٔمف  ألكثرجراء مسح ميداني إ)كضمانات(. كقد تـ 
ة ا مشركع تجارة التابع لمككالجراىأالمشاريع الصغيرة كالمتكسطة في تقييمات سكؽ 

منيـ يخططكف ( %ٚٚ)حسب ىذا المسح، فقد كاف ك  مريكية لمتنمية الدكلية.األ
رغبتيـ  منيـ( %ٖٛ)لبلستثمار في مشاريعيـ عمى مدل العاميف المقبميف. كذكر 

ما  أف ظير المسحأجؿ لمشركعيـ. كقد الحصكؿ عمى خدمة التمكيؿ طكيؿ األفي 
كىي  ا.كتعد عائقا خطيرن  متطمبات المصرؼ معقدة أف نصؼ ىؤالء يجدكف يقارب
 .(ٕٙ)جراءات التشغيمية لدل المصارؼإصبلح اإل إلى لة بحاجةأمس

                                                

االقتصادية لممحافظات  برنامج التنمية ،كضع صناعة التمكيؿ األصغر في العراؽ (ٕ٘)
 .ٖٔص ،ـٕٓٔٓحزيراف،  ،مريكية لمتنمية الدكلية، الككالة األ)تجارة(

 .ٙٔص  رجع السابؽ،الم (ٕٙ)
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مميكف دكالر لمؤسسات  ٖٚكثر مف أمريكية لمتنمية الدكلية قدمت الككالة األ
تمقت اثنتاف مف مؤسسات  ،ـٜٕٓٓ. كفي سنة ـٕٗٓٓمنذ عاـ  األصغر التمكيؿ
الدكلية، كمف برنامج  االسترالية لمتنميةمنحة مالية مف الككالة  األصغر التمكيؿ

ف إف ،ا لتصريحات الحككمة العراقيةكطبقن . (ٕٚ)مـ المتحدةالتعاكف اإلنمائي في األ
فاعمة لمكافحة الفقر  كأداةبات معترفا بو بيف صانعي السياسات  األصغر التمكيؿ

 طمقت الحككمة العراقية برامجأ ،ـٕٚٓٓكفي سنة  ،كتمكيف النمك االقتصادم
في  %ٕسعار فائدة مدعكمة بشكؿ كبير )أتقدـ القركض لقاء  األصغر لمتمكيؿ
 األصغر (. كقد بدأ البرنامج الحككمي لمتمكيؿـٕٛٓٓفي سنة  %صفرك  ،ـٕٚٓٓ

مف قبؿ كزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية كبرنامج ريادم  ـٕٚٓٓفي منتصؼ 
ؿ كزارة الصناعة عقبو برنامج مماثؿ مف قبأليغطي كافة محافظات العراؽ. ك 

كالمعادف ككاف اليدؼ منو تقديـ التمكيؿ لممشاريع الصناعية الصغيرة كالمتكسطة 
 .(ٕٛ)كالمسجمة لدل دائرة التنمية الصناعية

 الصغر دور وزارة العمل والشؤون االجتماعية في التمويل
ا لقركض ميسرة مشركعن ، طمقت كزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية في العراؽأ
( مميكف دينار ٓٔ-ٗرة لمدخؿ. كحدد المبمغ ما بيف )مشاريع صغيرة مد ةإلقام

عراقي. كقد بمغ عدد المشاريع التي نفذت بمكجب ىذه القركض في محافظة بغداد 
خرل. كبذلؾ في المحافظات األ ألؼ مشركع   ٓٗا، كبحدكد ا صغيرن مشركعن  ٖٚ٘ٙ

ف المشركع ىـ كثر الفئات استفادة مأفرصة عمؿ. كلعؿ  ٜٖٔٛٔتـ تكفير 
ناث حصة اإل أف . غير(%ٙ)كالميجركف العائدكف بنسبة ( %ٚٛ)الخريجكف بنسبة 

 .(ٜٕ)لمذككر( %ٜٛ)مقابؿ ( %ٔٔ)في ىذا المشركع لـ تزد عف 
                                                

 .ٚٔص ،رجع السابؽالم (ٕٚ)
 .ٔٔص ،رجع السابؽالم(ٕٛ)
، االستراتيجية الكطنية حصاءالجياز المركزم لئل، نمائيكزارة التخطيط كالتعاكف اإل (ٜٕ)

 .ٚٔص،  ٛطارإبغداد، ـ، ٜٕٓٓ لمتخفيؼ مف الفقر
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 ٖٓٓٓبدأت الكزارة بتنفيذ المرحمة الثانية لممشركع بحدكد  ـٕٚٓٓكفي عاـ 
ر لكؿ محافظة، عدا مميكف دكال ٘ٔمشركع لكؿ محافظة كبتغطية مالية قدرىا 

رد تقرير لكزارة أك  كقد مميكف دكالرا. ٕ٘ذ بمغت تخصيصاتيا إنينكل ك  البصرة
 ٕٗٗٔٗٗ جمالي الذيف كفرت ليـ فرص عمؿ بمغمجمكع المشتغميف اإل أف العمؿ،

 ٖٕٕٕٔٛ إلى ف ىذا العدد تكزعأ. ك ـٜٕٓٓذار آحتى  ـٖٕٓٓمشتغبل منذ عاـ 
 .(ٖٓ)لئلناثمف الذككر كالباقي 

 في العراق الصغر ياإلسالم مطمب الثاني: التمويلال

 (31)التمويل بالمرابحة: والأ
في العراؽ عاـ  األصغر شرع العمؿ بمنتج المرابحة ضمف صناعة التمكيؿ

 نبار مف خبلؿ منظمة التقدـ العراقية لمتمكيؿ، كاستيؿ العمؿ بو في األـٕٚٓٓ
ست منظمات مف مجمكع في تمؾ المحافظة. كيعمؿ في الكقت الحالي  األصغر

ربعة منيا استيمت عمميا بيف العاميف أ ،بيذا المنتج األصغر منظمة لمتمكيؿ ٕٔ
( ٕٓٓٓٛ)ػسمكب المرابحة عمى مستكل العراؽ بأ(. قدر الطمب بـٕٓٔٓ-ٜٕٓٓ)

 ( مميكف عائمة عراقية تعيش تحت مستكل خط الفقر.0ٕٓٔعائمة مف مجمكع )

في دعـ فئات عديدة مف  األصغر مكيؿساىـ منتج المرابحة في صناعة الت
اقتصادية متنكعة، كمنيـ الشباب كالنساء كالميجريف في  كبأشكاؿ ،المجتمع

. كما شكمت (%ٜٓ)جمالي محفظة ىذا المنتج إالداخؿ، ككانت نسبة الشباب مف 
بحة في كؿ مف منظمتي ذ بمغت نسبتيف في محافظ المراإ ،النساء نسبة كبيرة

 عمى التكالي.( %ٜٕ)ك( %ٕ٘) ،مافالمساند كاأل

                                                

 رجع السابؽ.الم (ٖٓ)
 -تجربة العراؽ في التمكيؿ األصغر اإلسبلمي  ـ(ٕٔٔٓ) برنامج تجارة لمتنمية االقتصادية (ٖٔ)

 .(CGAP)  عمى مكقع بكابة التمكيؿ األصغر ـٕٔٔٓكتكبر/أ، منشكر في المرابحة
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ذ عقدت منظمة التقدـ إعمى الساحة العراقية،  لـ يكف تقبؿ ىذا المنتج سيبلن 
 المرابحة مبادئجماع بشأف إ إلى اجتماعا مع عمماء الديف لمتكصؿ ٕٖ ،مثبلن 

تككف  أف نبار عمىفي محافظة األ شريعةفاؽ مع عمماء الكقد تـ االت ية.اإلسبلم
سعار السكؽ التي تعمؿ فييا أ إلى ، كقد استند ىذا اليامش(%ٕٔ)نسبة المرابحة 

 األصغر كبشكؿ مماثؿ تبنت كافة مؤسسات التمكيؿ .األصغر مؤسسات التمكيؿ
 .(%ٕٓ) عدا منظمة الثقة التي استخدمت ىامشا مقداره ،(%ٕٔ)ىامش ربح 

 الثقة( بمغ عدد ،مافاأل ،المساند ،)التقدـ حسب تقارير االمتداد لمنظمات
( ثمانية مبلييف ٖٕٜٛٙٙٛ) كبمغت المحفظة القائمة ،مستفيدا ٓٗٛ٘العمبلء 

مريكيا. كبمغت نسبة ألفا كمئتاف كثبلثة كثمانكف دكالرا أكستمائة كتسع كستكف 
 .ـٕٓٔٓكذلؾ عاـ  ،(%ٜ)المرابحة  بأسمكبالنساء التي حصمف عمى قركض 

مثؿ المكاد  مؿ،مدخبلت رأس الماؿ العا أك صكؿتمكؿ قركض المرابحة األ
صغر حجما تي تحتاجيا المشاريع الصغيرة كاألالمعدات ال أك كلية كالمكائفاأل

كما قامت كؿ مؤسسة مف  سكاف كتحسيف المنازؿ.قركض اإل إلى باإلضافة
 يبيعكف البضائع ا،مجيزن  ٕٔ إلى ٓٔببناء شبكة مف  األصغر مؤسسات التمكيؿ

المرابحة عمى شكؿ دفعات بضمنيا  كيتـ تسديد القرض في بسعر الجممة. إلييا
 الربح اليامشي تقسـ بالتساكم عمى مدة السداد، كىي سنة كاحدة.

عممية صياغة رأم لرجاؿ  أف األصغر أظيرت تجربة مؤسسات التمكيؿ
 حداثة المكضكع بالنسبة إلى تستغرؽ كقتا طكيبل، كيرجع السبب في ذلؾ شريعةال
الكحيدة التي استطاعت فرض غرامات ماف ىي المؤسسة . كاألالعمماء يؤالءل

يكما بناء عمى اتفاؽ مع عمماء  ٜٔبكاقع  المتأخرةعمى تسديد الدفعات  ةتأخيري
 في محافظة كرككؾ.فقو اإلسبلمي ال
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 : التمويل بالقرض الحسنثانيا

مؤسسة المرتقى العراقية لمتنمية البشرية كاحدة مف المنظمات غير الحككمية 
، ـٕٓٔٓك ـٜٕٓٓقامت لمسنكات  ،د حصكليا عمى تمكيؿالعاممة في العراؽ. بع

 م يمنح المستفيد قرضا عمىأ ،كىك مشركع قرض حسف ،بمشركع )نساء منتجات(
 م فائدة.أقساط، بدكف تحميمو أيسدده عمى شكؿ  أف

استجابة لمحاجة الممحة لمنساء  جاء المشركع كما كرد في تقريره النيائي،
 .يكفر ليف العيش الكريـ ،لمصدر معيشي ثابت كذكات الدخؿ المنخفض ،األرامؿ

سيما كأنيف يعانيف مف كضع نفسي كمادم متدىكر. فقد أدت ظركؼ السنكات 
عمى النساء  االعتمادكتزايد  ،تزايد أعداد األرامؿ بشكؿ كبير مف جية إلى األخيرة

ليجرة ا اضطراه أك (اأبنن  أك اأخن  أك اعمى المعيؿ )زكجن  اما خكفن إفي إعالة أسرىف 
ككقع عمى أكتاؼ النساء عبء إعالة األسر، فكاف البد  ،أخرل كترؾ البمد مف جية

 اكمف ثـ منحيف قركضن  ،مف تأىيميف مف خبلؿ التدريب عمى ميارات كحرؼ
كضماف  ،تيفءكفاكتطكير  ،تساعدىف في إقامة مشاريعيف ،صغيرة ميسرة السداد

 كاالستمرار ،كبإمكانات بسيطة ،صغير استثمارمإدارة ناجحة كمربحة ألم مشركع 
 .(ٕٖ)بمتابعتيف كتكجيييف لمدة سنتيف لضماف نجاح مشاريعيف

مػػػف ذكات الػػػدخؿ المػػنخفض فػػػي جانػػب الكػػػرخ مػػػف  مػػرأةا ٔٗالمشػػػركع  غطػػى
 . ـٕٓٔٓعاـ  امرأة ٓ٘ك ـٜٕٓٓعاـ ل مدينة بغداد

عبلف عف المشركع كلى: اإلالمرحمة األ ،مراحؿ ستعمى  ،نفذ المشركع
المرحمة  .المقاببلت النتقاء الفئة المستيدفة عمى كفؽ معايير عممية دقيقةء جراا  ك 

قامة البرامج التدريبية )دكرة تأىيؿ العاطميف عف العمؿ إلقامة المشاريع إالثانية: 
                                                

، تقرير النيائي لمشركع )نساء منتجات(ال ،كثائؽ مؤسسة المرتقى العراقية لمتنمية البشرية (ٕٖ)
 .ٔص ـ،ٕٓٔٓ ،ـٜٕٓٓ ،بغداد
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الصغيرة( طمب مف المشاركات تقديـ دراسة جدكل فنية كاقتصادية لممشاريع التي 
 ٓٓ٘ٔالمشركع المقدـ في الدراسة عف  ال تزيد كمفة أف عمى ،يرغبف بإقامتيا

كجزء مف  ،ـٕٓٔٓدكالر عاـ  ٓٓٓٔكقرض بمقدار  ،ـٜٕٓٓعاـ  دكالر
دراسة كتقييـ ، التي تضمنت المرحمة الثالثة إلى متطمبات اجتياز الدكرة كاالنتقاؿ

دراسات الجدكل الفنية كاالقتصادية لممشاريع المقدمة مف قبؿ المشاركات التي 
عاـ عممية معتمدة  ريدراسة جدكل كفؽ معاي ٔٗكقد تـ اختيار  .تياقامإيرغبف في 

دكرات حرفية  قيمت فيياأ، المرحمة الرابعة .ـٕٓٔٓدراسة عاـ  ٓ٘ك ـٜٕٓٓ
كالمكاتي يرغبف بتطكير كفاءتيف كضماف لنجاح  ،لمنساء المكاتي ال يمتمكف حرفة

القركض لممشاركات تـ تسميـ  ،المرحمة الخامسة. قامتياإالمشاريع التي ينككف 
لية معتمدة آالخاصة بمشاريعيف عمى كفؽ  المكاتي قبمت دراسة الجدكل االقتصادية

لمدة سنتيف مع تحديد  ةط ميسر اقسأتضمف حؽ الطرفيف في تسديد القركض كب
تبدأ ، )مرحمة استرداد القرض( دسةالمرحمة السا .مكعد البدء بعممية تسديد القرض

القركض ليتسنى لممقترضات البدء بالمشاريع كترسيخ  استبلـبعد ثبلثة أشير مف 
 (.ٕككما في الجدكؿ ). (ٖٖ)أسسيا

 المبلحظات االتية:( ٕرقـ ) يتضح مف الجدكؿ

دكف تحميػػؿ  ،سػػمكب القػػرض الحسػػف فػػي التمكيػػؿأالمؤسسػػة اسػػتخدمت  أف -ٔ
المؤسسػػة  أف داريػػة. كالكاضػػحاليؼ، حتػػى كلػػك جػػزء مػػف النفقػػات اإليػػة تكػػأالمسػػتفيد 

 فمـ تحمميـ شيئا. ،عت الكضع المزرم ليؤالء النسكةرا

عمػى  ،مػف قيمػة القػرض( %ٕٓ)تعد متكسػط كمفػة القػرض مرتفعػة، حػكالي  -ٕ
 . كيرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾـٕٓٔٓعمػػى الكمفػػة عػػاـ  أالػػرغـ مػػف االنخفػػاض الػػذم طػػر 

تعػػػدد المراحػػػؿ التػػػي اعتمػػػدتيا المؤسسػػػة عنػػػد تنفيػػػذىا لممشػػػركع، كارتفػػػاع عػػػدد  إلػػػى
                                                

 .ٚ-ٖص  ،رجع السابؽالم (ٖٖ)
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اعتماد متابعػة صػارمة مػف المؤسسػة مػف  إلى ضافةإات الممنكحة لممستفيدات، الدكر 
 جؿ تنفيذ المشركع كالسداد.أ

شػير، أا ثبلثػة تعد طكيمة نسبين  ،مدة سماح غير معيكدة اعتمدت المؤسسة -ٖ
كقػػػد بػػرر تقريػػػر المؤسسػػػة  ،األصػػػغر مػػػر غيػػػر معيػػكد فػػػي مؤسسػػػات التمكيػػؿأكىػػك 

 أف ذإ ،مػر يجػب مراعاتػػوأتفيدة مػف مشػركعيا، كىػػذا طػبلؽ ىػذه المػدة لتمكػػيف المسػإ
 طكؿ مدة السماح قد يؤثر سمبا عمى تنفيذ المشركع كالتسديد.

 إلػػى لػػـ تسػػع فإنيػػاكبالتػػالي  ،سػػمكب التمكيػػؿ المسػػتداـألػػـ تعتمػػد المؤسسػػة  -ٗ
مػر الػذم األ ،المؤسسػة متػأخرة فػي ىػذا المجػاؿ أف زيادة عدد المستفيدات، كالكاضػح

 اتو عند المشاريع المستقبمية.ينبغي مراع

سمكب أ أف مقدار مكحد لمقرض، كبرأينا ـٕٓٔٓاعتمدت المؤسسة عاـ  -٘
 نوألفضؿ كاف األ ،ـٜٕٓٓالتفاكت في منح القركض كالذم اتبع مف قبميا عاـ 

 يعطي المبمغ المستحؽ فعبل لقيمة المشركع.

امة ىي ع المقالصفة الغالبة لممشاري أف الكاضح مف البيانات المقدمة، -ٙ
المؤسسة السعي لتنكيع محفظتيا مر الذم يحتـ عمى صفة المشاريع الخدمية، األ

 قراضية لمحد مف مخاطرة المحفظة.اإل

نسبة ضئيمة جدا مف المعكزات  عدد المستفيدات الزاؿ متكاضعا كيمثؿ -ٚ
 القركض. لتمؾ

 : التمويل عن طريق المنحة)اليبة(ثالثا
سمكب المنح أا يضن أعراقية لمتنمية البشرية، اعتمدت مؤسسة المرتقى ال

مكتب نائب رئيس جميكرية  ِقَبؿِ لممشاريع الصغيرة، بعد حصكليا عمى تمكيؿ مف 
 عطى منحا لشبابأ. المشركع ـٕٓٔٓكذلؾ عاـ  طارؽ الياشمي، ،السابؽ العراؽ
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رة الميا أك ،دكات العمؿأ فيمتمكك  يـ الأن الإ راغبيف فيو، أك قادريف عمى العمؿ
المعدات البلزمة  أك كمف ثـ شراء العدد البلزمة، فقامت المؤسسة بتدريب الراغبيف،

 تي:(. كيتبيف مف الجدكؿ اآلٖ) ككما ىك مبيف في الجدكؿ ،لتنفيذ المشركع

 ا.فردن  ٛٚٔبمغ عدد المستفيديف كالمستفيدات،  -ٔ

كىػػي نسػػبة منخفضػػة نسػػبيا تػػؤثر فػػي تمكػػيف  ،(%ٚٔ)نػػاث بمغػػت نسػػبة اإل -ٕ
 ة بشكؿ عاـ.المرأ

أمريكيػػػا، كال يتناسػػػب ( دكالرا ٓٓٗ-ٕٓٓمقػػػدار المنحػػػة متكاضػػػع نسػػػبيا ) -ٖ
 سعار في العراؽ.كارتفاع األ

المشػػػػاريع  إلػػػػى اتجػػػػاه غالبيػػػػة المسػػػػتفيديف إلػػػػى دل تكاضػػػػع قيمػػػػة المنحػػػػةأ -ٗ
 .(%ٜٓ) الخدمية

 يةاإلسالم في المصارف الصغر ويلالتم: رابعا
 مف جانب المصارؼ األصغر يسبلماإل جؿ الكقكؼ عمى كاقع التمكيؿأمف 
 ،( مصارؼ، قاـ الباحث بتصميـ استبيافٚ) ية العاممة في العراؽ، كعددىااإلسبلم

 (.ٔدارات العامة لتمؾ المصارؼ )ممحؽ كزع عمى اإل

عدـ كجكد برنامج محدد لدل  إلى كقد تكصؿ البحث مف خبلؿ االستبياف
جكد برنامج مخطط لو لمصرؼ ، )مع ك األصغر ية حكؿ التمكيؿاإلسبلم المصارؼ

 (.ـٕٕٔٓ دجمة كالفرات لممباشرة بتمكيؿ الشباب مطمع عاـ

)مضاربة، مرابحة،  يةاإلسبلم شكاؿ المنتجات المالية لممصارؼأتنكعت 
بيف  جارة، كغيرىا( التي منحت لممشاريع الصغيرة، كقد تراكحت قيمة القرض ماإ
دارات إخبلؿ المناقشات مع  (. كمفٗ)جدكؿ ا،ا عراقين ( مميكف دينارن ٓٔ-٘)

حة، كقد ىي المراب لتمكيبلتالصيغة الغالبة في منح ىذه ا أف المصارؼ اتضح
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تكسيع السكف، مع كجكد  أك صبلحإعانة في اإل أك ،في شراء سياراتاستخدمت 
جرة عف أ)ديمكمة مشاريع قائمة، سيارات  نتاجيةإ ألغراضبعض القركض منحت 

 طريؽ المرابحة(.

ية ىك، حالة اإلسبلم بب في شيكع صيغة المرابحة في المصارؼكيعكد الس
ميف المخاطرة أالبلاستقرار االقتصادم في العراؽ، التي حتمت عمى المصارؼ ت

ا مف حيث التسديد كضماف كثر ضمانن المرابحة ىي الصيغة األ أف فييا، كحيث
قكلة العائد، فقد غمبت ىذه الصيغة، ترافقت مع طمب المصرؼ ضمانات غير من

 لطالبي التمكيؿ.

تمتمؾ  ية الاإلسبلم غالبية المصارؼ أف خبلؿ االستبياف، قد تبيف مفك 
ا ما تعتبر القركض حصاءات دقيقة عف تمكيؿ المشاريع الصغيرة، بؿ غالبن إ

مكر ح دار سكف كغيرىا مف األصبلإ أك الدراسة أك لغرض الزكاج المأخكذة
 كحة لممشاريع الصغيرة، كيرجع السببالحياتية، نجدىا مصنفة مع القركض الممن

لممشاريع الصغيرة، مما  تخصيصو أك بيف القرض الصغير كمقدار الخمط ما إلى
 إلى كذلؾ تفتقر المصارؼ طبيعة كدكر المصارؼ في التمكيؿ. ال يعكس

 ية التي منحت بمكجبيا القركض.اإلسبلم حصاءات عف الصيغإ

حد أكد أذ إ (، نجد كفاءة تسديد القركض الصغيرة،٘كمف مبلحظة الجدكؿ )
ف مصرفو يكاد يخمك مف مشكمة عدـ السداد أصحاب المصارؼ عند مقابمتو، بأ

ال في حاالت يسيرة. كال تتبع المصارؼ عند تقسيطيا لقيمة إ ،لمقركض الصغيرة
مقدار القرض. كتختمؼ  ذ تتكقؼ مدة التسديد عمىإا محددة لمتسديد، القرض، مددن 

فمنيا مف يجيز فرض الغرامة كمنيا مف  المصارؼ في فرض الغرامات التأخيرية،
 ، بحسب ىيئة الفتكل المكجكدة لدل كؿ مصرؼ.ال يجيزه
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كجكد  إلى ايضن أية العاممة في العراؽ، تفتقر اإلسبلم ف المصارؼإمما تقدـ، ف
صبل مف منحيا ليذه أكال تبغي  ،األصغر خطط مرسكمة لمنيكض بالتمكيؿ

عادة إمر الذم يتطمب الحد مف ظاىرة البطالة مثبل. األ القركض تحقيؽ ىدؼ
النظر في سياسات ىذه المصارؼ، كي يزداد تفاعميا في االقتصاد الكطني. كما 
تكاد الضمانات المطمكبة عمى القركض الصغيرة تقترب مف ضمانات منح 

 يف في الحصكؿ عمى القركض.قباؿ الراغبإمما يعيؽ  القركض الكبيرة،

 في العراق الصغر ياإلسالم التحديات التي تواجو التمويل: المبحث الثالث
 التحديات التي تواجو عموم الصناعة: ولالمطمب ال 

 وال: ضعف الداءأ
ذ تـ إ، ككما سبؽ ذكره، حديثة في العراؽ، األصغر تعد تجربة التمكيؿ

داء مع مثيبلتيا في إف مقارنة معايير األذا ف، لـٖٕٓٓالمباشرة بيا مع نياية عاـ 
ماـ ىذه أف الدرب الزاؿ طكيبل أكسط تؤشر بالشرؽ األ أك الكطف العربي

 المستكل المطمكب. إلى المؤسسات لبلرتقاء

 ارتفاع كمفة القروض المقدمة - أ

في  ،ـٖٕٓٓالتكمفة لكؿ قرض بمغت في عاـ  أف إلى تشير البيانات المتكفرة
 ٕٔٔبينما كانت التكمفة كمتكسط في الكطف العربي،  ،مريكياأرا دكال ٛ٘ٔالعالـ 
في  األصغر داء لمتمكيؿشر تقرير ميكس لتحميؿ كمقارنة األكيؤ (ٖٗ)مريكيا،أدكالرا 

متكسط التكمفة لكؿ قرض في الشرؽ االكسط  أف إلى ـٕٓٔٓالكطف العربي لعاـ 
 (ٖ٘)مريكيا.أدكالرا  ٗٛفريقيا ىك أكشماؿ 

                                                

عف  تقرير ،ـٖٕٓٓفي البمداف العربية  األصغر المقارف لمتمكيؿ داءقياس مستكل األ (ٖٗ)
 .ٛص ،(MIX) األصغر ت بادؿ المعمكمات حكال لتمكيؿاخدم

 .ٕٛ، ص(MIX)داء لمتمكيؿ األصغر في العالـ العربي لتحميؿ كمقارنة اال ـٕٓٔٓتقرير ميكس  (ٖ٘)
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 بمغت تكمفة القرض المقدـ في عمكـ صناعة التمكيؿ في الكقت الذم
(، مما يؤشر ارتفاع ٔ)جدكؿـ ٕٓٔٓمريكيا عاـ أدكالرا  ٙٙٔفي العراؽ  األصغر

ف تكمفة القرض في العراؽ إالتكمفة بالمقارنة مع المتكسط، كعمى الرغـ مف ذلؾ ف
كالرا( . د ٖٜٔدكالرا( كلبناف ) ٕٓٛؿ مف فمسطيف )ىك عميو الحاؿ في ك قؿ مماأ

حداثة التجربة مف جية، كحالة  ارتفاع تكمفة القرض ناجـ عف أف كنعتقد
مف الذم القى بظبللو ذلؾ غياب األ إلى ضؼأ ،البلاستقرار في االقتصاد العراقي

 االرتفاع. عمى ىذا

 المحفظة المعرضة لمخطرارتفاع متوسط  -ب
كمتكسط في كؿ مف ثبلثيف يكما  ألكثربمغت نسبة الحافظة المعرضة لمخطر 

، (ٖٙ)ـٖٕٓٓفي العالـ العربي سنة ( %0ٕٕ)ك ،(%0ٕ٘)مؤسسات التمكيؿ في العالـ 
 .(ٖٚ)ـٕٓٔٓ في عاـ( %0ٕٛ)كبمغ المؤشر نفسو في الشرؽ االكسط كشماؿ افريقيا 

 (%ٔ)ا بالنسبة لمحافظة المعرضة لمخطر كىي منخفضن  ر العراؽ معدالن شَّ أ
انخفاض عدد القركض  إلى ذلؾ ( كيعكد السبب فئ)جدكؿ ،ـٕٓٔٓسنة 

كبالتالي انخفاض عدد  المقدمة مقارنة بما ىك عميو الحاؿ في بقية الدكؿ العربية،
زيادة  إلى كذلؾ القركض لكؿ ضابط قرض مما يسيؿ ميمتو في المتابعة،

 لضماف السداد. األصغر الضمانات التي تضعيا مؤسسات التمكيؿ

 االستدامة المالية والتشغيمية -ج
 الكفاية الذاتية التشغيمية في العالـ العربي بمغت أف إلى ير البيانات المتكفرةتش

 كذلؾ في عاـ( %0ٕٕٛٔ)قؿ مف المعدؿ العالمي الذم بمغ أ، كىي (%ٛٔٔ)

                                                

عف  ، تقريرـٖٕٓٓفي البمداف العربية  األصغر داء المقارف لمتمكيؿقياس مستكل األ (ٖٙ)
 .ٚٔص ،(MIX) األصغر خدمة تبادؿ المعمكمات حكؿ التمكيؿ

 .ٕٛص ،(MIX)العربي  العالـ فياألصغر  لمتمكيؿ داءاأل كمقارنة لتحميؿ ـٕٓٔٓميكس  تقرير (ٖٚ)



 ٕٚ                    كاقع كتحديات :ي لممشركعات المتناىية الصغر في العراؽاإلسبلم التمكيؿ

 

 في األصغر لمؤشر كمتكسط لمؤسسات التمكيؿاكبمغ مقدار ىذا . (ٖٛ)ـٖٕٓٓ
بينما حققت . (ٜٖ)ـٕٓٔٓكذلؾ في عاـ ( %0ٖٕ٘ٔ)فريقيا أكسط كشماؿ الشرؽ األ

 سنة( %ٙٚٔ)العاممة في العراؽ استدامة تشغيمية بمغت  األصغر مؤسسات التمكيؿ
في العراؽ  األصغر غالبية مؤسسات التمكيؿ أف كيفسر ذلؾ في. (ٓٗ)ـٕٓٔٓ

ذلؾ  إلى ضؼأ ،تمكؿ نفسيا مف المنح كالتبرعات التي تحصؿ عمييا مف المانحيف
 انخفاض مديكنية تمؾ المؤسسات.

 ما الكفاية الذاتية المالية فقد كانت متقاربة في كؿ مف مؤسسات التمكيؿأ
عمى المستكل العالمي كعمى مستكل الكطف العربي حيث بمغت  األصغر

فاية المالية بينما كانت الك .ـٖٕٓٓعمى التكالي في عاـ ( %ٙٓٔ)ك( 0ٚ%ٚٓٔ)
عاـ  كذلؾ في( %0ٖٕٔٔ) عمىأفريقيا أكسط كشماؿ في مؤسسات الشرؽ األ

 األصغر بينما بمغت االستدامة المالية في العراؽ لعمكـ صناعة التمكيؿ .ـٕٓٔٓ
 .(ٔٗ)ـٕٓٔٓسنة ( %ٙ٘ٔ)

 :(42)غياب االطار القانوني ثانيا:
 دائرة المنظمات غير الحكومية - أ

قانكف كتعميمات دائرة  إلى يخضع عمؿ المنظمات غير الحككمية في العراؽ
ذ الزالت إ العامة لمجمس الكزراء. باألمانةالمنظمات غير الحككمية المرتبطة 

كاع النشاطات التي أن الحككمية محدكدة بشأف ركجية نظر دائرة المنظمات غي
عربت عف قمقيا مف أينبغي عمى المنظمة غير الحككمية المشاركة فييا. كما 

االقتطاع مف  أف االستعانة بمكظفي الحككمة كضامنيف لممقترضيف، كحذرت مف
                                                

 .ٜص ،ـٖٕٓٓفي البمداف العربية  األصغر داء المقارف لمتمكيؿقياس مستكل األ (ٖٛ)
 .ٕٛص ،(MIX)العربي  العالـ في األصغر لمتمكيؿ داءاأل كمقارنة لتحميؿ ـٕٓٔٓميكس  تقرير (ٜٖ)
 .، مصدر سبؽ ذكرهالتمكيؿ األصغر اإلسبلمي (ٓٗ)
 .ٜص ،ـٖٕٓٓ ،في البمداف العربية األصغر داء المقارف لمتمكيؿقياس مستكل األ (ٔٗ)
 .ٕٚ-ٕ٘ ص: ص في العراؽ، األصغر كضع صناعة التمكيؿ (ٕٗ)
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مر غير قانكني. كيعتبر القانكف الجديد لممنظمات أي الحككمة ىك ركاتب مكظف
كثر تمكينا عمى نطاؽ كاسع، فيك يسمح بمجمكعة مف النشاطات أغير الحككمية 

كافتتاح  األصغر نشاء شبكة صناعة التمكيؿإ، مثؿ األصغر التي تتعمؽ بالتمكيؿ
مكر الغامضة ف األعراؽ. كمع ذلؾ يكجد العديد محاء الأن فركع متعددة في جميع

 تي:كالتي تتمثؿ باآل ،األصغر عاقة عمؿ مؤسسات التمكيؿإنيا أالتي مف ش
 يرادات.إالضرائب بالنسبة لممنظمات غير الحككمية التي تحصؿ عمى  -ٔ

 .كلىغير حككمية في حاؿ حؿ المنظمة األمنظمة  إلى صكؿلة انتقاؿ األأمس -ٕ

 البنك المركزي العراقي -ب
العراقي النقص الحاصؿ في عمؽ االمتداد الجغرافي يدرؾ البنؾ المركزم 
إشراؾ مؤسسات التمكيؿ األصغر في القطاع المالي مع لتحقيؽ اليدؼ المتمثؿ في 

ائؿ أك  في حد كبير. إلى االعتبار تخمؼ القطاع المصرفي في البمد عيفخذ باأل
كضع البنؾ المركزم لكائح لتمكيف المنظمات غير الحككمية  ،ـٕٓٔٓسنة 
مؤسسات مالية غير مصرفية،  إلى ( مف التحكؿاألصغر سسات التمكيؿ)مؤ 

ف إ قرارىا.إكتجرم حاليا مراجعة المكائح مف قبؿ مجمس شكرل الدكلة، لغرض 
مؤسسات مالية غير  إلى صدار مثؿ ىذه المكائح سيسيؿ تحكؿ ىذه المنظماتإ

نصكص الم لؤلنظمةكجعميا خاضعة  ،مصرفية، كبالتالي يسيـ في استدامتيا
 كبر لغرض النمك.أس ماؿ أر  إلى النفاذ بإمكانياعمييا، كسيككف 

س الماؿ أف ر إحسب مسكدة المكائح المقدمة مف قبؿ البنؾ المركزم العراقي، ف
مميكف  0ٚٔىك  ،مؤسسات مالية إلى المطمكب لتحكؿ المنظمات غير الحككمية

مريكيا أالرا لؼ دك أكخمسكف  كثمانمائة 0ٓٓٓٓ٘ٛدكالر لمشركات المساىمة ك
نو باستثناء ثبلث مؤسسات دكلية إلمشركات ذات المسؤكلية المحدكدة. )عميو، ف

العراقية غير قادرة عمى  األصغر ف مؤسسات التمكيؿإ، فاألصغر كبيرة لمتمكيؿ
 دنى مف المتطمبات المنصكص عمييا(.ة الحد األتمبي
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 ياإلسالم المطمب الثاني: التحديات التي تواجو التمويل
 داء: تدني الالً أو 

يشكؿ حصة  ،يةاإلسبلم كفي جميع البمداف األصغر ياإلسبلم اليزاؿ التمكيؿ
في ىذه البمداف، ففي سكريا  األصغر التمكيؿ نتشاراجمالي إصغيرة لمغاية مف 

ندكنيسيا فقط عمى التكالي، ( %ٕ)ك( %ٖ)ية نسبة اإلسبلم دكات التمكيؿأشكمت  ،كا 
 ىكينطبؽ الحاؿ ذاتو عم. (ٖٗ)ـٕٙٓٓشطة عاـ الن األصغر مف قركض التمكيؿ

ي مف التكغؿ في السكؽ سكل اإلسبلم الكاقع العراقي، فمـ تتمكف مؤسسات التمكيؿ
 .(ٗٗ)(%ٔ)بنسبة تقارب 

 ارتفاع كمفة القروض المقدمة - أ
)بالمرابحة(، حيث بمغ  ارتفاع كمفة القركض المقدمة إلى تشير البيانات المتكفرة

(. يعكس الفارؽ تكاليؼ المرابحة مثبل، حيث تتكبد ٔ)جدكؿ مريكيا،أدكالرا  ٙٛٔ
عادة بيعيا بعد إجؿ أال مف أك  ية، تكمفة شراء السمعةاإلسبلم المؤسسات كالمصارؼ

عادة البيع مف خبلؿ عقد المرابحة. لذلؾ كجب عمى مؤسسات إدارة إذلؾ، كتكمفة 
  .ليؼ المعامبلتيقمؿ تكا أف تستحدث ما مف شأنو أف األصغر ياإلسبلم التمكيؿ

فعمى سبيؿ المثاؿ، استطاعت بعض المؤسسات مف تقميؿ تكاليؼ معامبلت 
البحث كتحديد السمعة  بإجراءالمرابحة مف خبلؿ مطالبة المستخدـ النيائي 

ساليب كممارسات جديدة أتعد  أف يةاإلسبلم المرغكبة، كيجب عمى المؤسسات
 .(٘ٗ)اذبية لعمبلئياكثر جأسعار أمماثمة لتقميؿ التكاليؼ كتقديـ 

                                                

، مذكرة التمكيؿ األصغر اإلسبلمي: سكؽ متخصصة ناشئة ـ(ٕٛٓٓ) نمرة كريم وآخرون (ٖٗ)
 .ٚص،  (CGAP) ،ـٕٛٓٓ، اب/ٜٗمناقشة مركزة، رقـ 

 .٘ر سبؽ ذكره، صمصد ،كضع صناعة التمكيؿ األصغر في العراؽ (ٗٗ)
 .ٔٔص، ، مصدر سبؽ ذكرهنمرة كريم وآخرون (٘ٗ)
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 (46)ارتفاع متوسط المحفظة في خطر: -ب
يكما لممؤسسات  ٖٓكبر مف أ المتأخراتيعد متكسط المحفظة في خطر، 

 ، كيعد ذلؾ مرتفعا بمعايير التمكيؿ(%ٕ)سمكب المرابحة أالمالية التي تعتمد 
 ،(ٔ)جدكؿ .(%ٔ)كبالمقارنة مع متكسط الصناعة في العراؽ التي تبمغ  ،األصغر

 تأخر، كمف ثـ فبل يؤدم المتأخرةنو يتـ استرداد الدفعات إكلكف بمركر الكقت ف
 جؿ.خسائر كبيرة طكيمة األ إلى السداد في محفظة القركض

 ض االستدامة المالية والتشغيميةانخفا -ج
ممؤسسات لانخفاض االستدامة المالية  إلى شارت الدراسة المقدمة مف )تجارة(أ

حيث بمغت في  ،المعدؿ بالمقارنة مع معدؿ مجمكع الصناعةالعاممة بالمرابحة ب
انخفاض االستدامة التشغيمية لممرابحة  إلى ايضن أشارت أك  ،(%ٜٜ)المرابحة 

كبضمنيا  ،تعمؿ المؤسسات المالية العاممة في السكؽ العراقية (.ٔ)جدكؿ( %ٗٓٔ)
حيث بمغ  ،اميية، عمى تمبية الطمب المتناإلسبلم المؤسسات المتكافقة مع الشريعة

 .(ٚٗ)ـٕٓٔٓفي غضكف سنة كاحدة حتى نياية نيساف ( %ٖٔ) معدؿ نمكىا

 ادارة المخاطر -د
ساليب إيجاد األجؿ أتتبارل فيما بينيا مف  األصغر باتت مؤسسات التمكيؿ

ميف سداد أسمكب الضماف كافيا لتأدارة مخاطر االئتماف. فمـ يعد إالتي مف شأنيا 
ضماف  أجؿ مف ككفؤةدارية صارمة إساليب أسسات تتبع ذ باتت المؤ إالمقترضيف، 

. التسديد،  كضغكط االقراف كنظاـ التحصيؿ الصاـر

ي، التي ال تجيز اإلسبلم ىمية لدل مؤسسات التمكيؿأمر كربما يزداد األ
 مر الذم يحتـ استخداـ ضغط عمماء الديف مثبل،األ خيرية،أالفائدة كالغرامات الت

                                                

 .ٓٔ، صرجع السابؽالم (ٙٗ)
 .٘ص ،المرجع السابؽفي العراؽ،  األصغر كضع صناعة التمكيؿ (ٚٗ)
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خرل بقية الكسائؿ المشركعة األ إلى ضافةإلتزاـ بالسداد ترسيخ الكعي لبل أجؿ مف
 كالمعمكؿ بيا.

 ا: بناء القدراتثانيً 
 –مف قمة الكادر المتخصص  ،في العراؽ األصغر تعاني مؤسسات التمكيؿ

 -مـ المتحدةاألك  مريكيةف قبؿ ككالة المساعدة األعمى الرغـ مف الجيكد المبذكلة م
زاؿ متكاضعا بالمقارنة  ط عمميات كقركض الالكادر المتخصص مف ضبا أف الإ

مر الحاحا فيما يخص حالة الفقر في العراؽ. كيزداد األمع حجـ البطالة ك 
ذ ينبغي عمى العامميف بيا التسمح بالمفاىيـ الشرعية إي، اإلسبلم مؤسسات التمكيؿ

 متطمبات الجانب الفني.  إلى باإلضافة ـ عمميـ،ئِ كالثقافة الدينية التي تكا

ية البحث كاالستفادة مف التجارب المماثمة اإلسبلم ذا ينبغي عمى المؤسساتل
 ط عمى الجيات المانحة لتقديـ الدعـ البلـز مفغ، كالضأخرل يةإسبلم في بمداف

 النيكض بالكادر المكجكد. أجؿ

 طار القانونيا: اإلثالثً 
بشكؿ عاـ في  األصغر ما تعانيو مؤسسات التمكيؿ إلى شارةسبقت اإل

مر تعقيدا بالنسبة لمؤسسات ؼ في الجانب القانكني، كيزداد األمف ضع ،عراؽال
ا مف يضن أية العاممة في العراؽ تعاني اإلسبلم المصارؼ فإ ي. بؿاإلسبلم التمكيؿ

ؿ عاـ، كالتي ال لممصارؼ بشك يبعض التشريعات التي سنيا البنؾ المركزم العراق
صدار التشريعات المبلئمة إالمركزم مر الذم يحتـ عمى البنؾ تبلئـ عمميا، األ
 ية في العراؽ.اإلسبلم لعمؿ المصارؼ

 ا: التنسيق مع عمماء الشريعةرابعً 
مف ضعؼ  ،ية بشكؿ عاـ في العراؽاإلسبلم تعاني المؤسسات المالية
العراؽ  إلى ية دخمتاإلسبلم تجربة المصارؼ أف ذإالتنسيؽ مع مصادر الفتكل، 
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 ي، كربما تستطيع المصارؼاإلسبلم لعراقينشاء المصرؼ اإب ـٕٜٜٔعاـ 
ية تجاكز ىذه المعضمة، مف خبلؿ تسمية الييئات الشرعية الخاصة بكؿ اإلسبلم

تمتمؾ القدرة  في العراؽ ال األصغر ياإلسبلم مؤسسات التمكيؿ أف الإمصرؼ. 
 إلى مر الذم يحتـ عمييا المجكء بصكرة منفردةمثؿ ىكذا ىيئة، األ عمى تسمية

تبايف الفتكل  إلى المناطؽ المختمفة، مما يؤدمك  المفتيف حسب المحافظات العمماء
 خيرية في محافظة كرككؾ.أمثؿ ما حصؿ بفتكل جكاز الغرامات الت ،حياناأ

مجامع عممية شرعية لمفتكل، مع ظيكر بعض البكادر  إلى كذلؾ يفتقر العراؽ
 ا مؤسسات حديثة تحتاجيأن الإىيئة عمماء العراؽ كغيرىا، ك  مف ىيئة الكقؼ السني

 المزيد مف الترصيف. إلى

 خامسا: تنوع المنتج
 شكاؿ المنتكجأاالنحسار في عرض  إلى دتأ ا،التي ذكرت آنفن  كؿ المعطيات

 ضح البحث،أك  ذإصاحب المشركع متناىي الصغر.  إلى ي المالي المقدـاإلسبلم
ع تجارب خجكلة ىك المرابحة، م ،ياإلسبلم دكات التمكيؿأالنمط السائد مف  أف

، تخضع لتكجيات المانح كمقدار المنحة أخرل دكاتألبعض المؤسسات في 
 أف ي، التي يمكفاإلسبلم دكات التمكيؿأتنكع  ،كؿالمعطاة. كقد بيف المبحث األ

 ي.اإلسبلم مؤسسات التمكيؿ أك ية،اإلسبلم ما مف قبؿ المصارؼأتستخدـ 

في العراؽ، مقترف مع تطكر  األصغر ياإلسبلم ساليب التمكيؿأف انتشار إ
كتنسجـ مع  ،ية، تناغـ حاجة المستفيد كتمبي رغباتوإسبلم دكات تمكيؿأكاستحداث 

دكات في المزيد مف البحث في دراسة ىذه األكىذا يتطمب  بيئة السكؽ بشكؿ عاـ.
 كالتنسيؽ مع ىيئات الفتكل، كخمؽ بيئة ،التجارب المماثمة لتجنب مشكبلتيا

 دكات كتقتنع بشرعيتيا.ه األية تتقبؿ ىذإسبلم
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 غياب الرؤية االستراتيجية: اسادسً 
، كاقع القركض ـٜٕٓٓ ستراتيجية الكطنية لمتخفيؼ مف الفقرشخصت اال

كجكد مؤسسات التمكيؿ  إلى ف العراؽ يفتقرإالصغيرة لمفقراء في العراؽ بقكليا، 
ي الحككمي لمقركض الصغيرة في سكؽ االئتماف الرسمي، مع جمكد النظاـ المصرف

نو مف الصعب عمى الفقراء الحصكؿ إكمحدكدية الدعـ الدكلي في ىذا المجاؿ، ف
ف المصارؼ التجارية الخاصة تمنح في أعمى االئتماف لمقياـ بمشركعاتيـ، خاصة ك 

مكاؿ غير منقكلة، كغالبا ما أالعادة التسييبلت االئتمانية لمقطاع الخاص لقاء كفالة 
 .(ٛٗ)رباحغيرة دفعا لممخاطرة كزيادة في األعات الصتتجنب منح القركض لممشرك 

تفعيؿ مراكز التدريب الحرفية المسائية كتكثيؼ  إلى كما دعت االستراتيجية
برامج التدريب حكؿ ميف معينة ستساىـ في تجاكز قضية نقص الميارات كالتعميـ 

 فأ رة لمدخؿ، عمىعماؿ مدأكيسيؿ مف حصكليـ عمى . التي يعاني منيا الفقراء
تجرم ىذه العممية بمشاركة فاعمة مف منظمات المجتمع المدني كمجمكعة 

سع لمفقراء فييا أك  المانحيف الدكلييف ليس لتكفير التمكيؿ فقط، بؿ لضماف مشاركة
 .(ٜٗ)لميف مناسبة كفؤةمف خبلؿ تقديـ برامج تدريب 

 شػػر البحػػثأكمػػنظـ، اذ  عػػداد ليػػا بشػػكؿ عممػػيّ ف ىػػذه الػػدعكة لػػـ يجػػر اإلأال إ
، األصػػغر نػػو ىنػػاؾ قصػػكر فػػي الجانػػب القػػانكني لممؤسسػػات الماليػػة ذات التمكيػػؿأب

 أك البنػػؾ المركػػزم العراقػػػي، أك سػػكاء عمػػى نطػػاؽ دائػػرة منظمػػػات المجتمػػع المػػدني،
مكانيػا تسػييؿ كمعالجػة القصػكر إكزارة التخطيط، التي ىي جزء مف الحككمة ككاف ب

مؤسسػػػػات  لمػػػػدني كبضػػػػمنياالحاصػػػػؿ، كػػػػي تضػػػػمف مسػػػػاىمة منظمػػػػات المجتمػػػػع ا
 .ستراتيجيةبفاعمية في تنفيذ ىذه اال األصغر التمكيؿ

                                                

االستراتيجية الكطنية  ،حصاءالجياز المركزم لئل، نمائيالتخطيط والتعاون اإل  وزارة (ٛٗ)
 .ٚٔص لمتخفيؼ مف الفقر،

 .ٛٔ، صالسابؽ رجعالم (ٜٗ)
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ػػأضػػح البحػػث أك  ية، فقػػداإلسػػبلم مػػا عمػػى نطػػاؽ المصػػارؼأ ا، غيػػاب ىػػذا يضن
ال عمػػػى نطػػػاؽ الخطػػػة المزعكمػػػة لبنػػػؾ دجمػػػة كالفػػػرات إالتكجػػػو االسػػػتراتيجي، الميػػػـ 

 (.ـٕٕٔٓ العاـ خطة/ األصغر دعـ الشباب لمتمكيؿ) برنامج إلى اليادفة
المعػػػالـ، يرسػػػـ فييػػػا الػػػدكر الػػػذم  سػػػتراتيجية كاضػػػحةامػػػر الػػػذم يحػػػتـ تبنػػػي األ
 ، كبضػػػػمنيا مؤسسػػػات التمكيػػػػؿاألصػػػغر تضػػػطمع بػػػػو مؤسسػػػات التمكيػػػػؿ أف ينبغػػػي

كيػػتـ ذلػػؾ بتظػػافر جيػػد حكػػكمي متمثػػؿ  .يةاإلسػػبلم ي كالمصػػارؼاإلسػػبلم األصػػغر
راقػػي كدائػػرة منظمػػات المجتمػػع المػػدني، بػػالكزارات ذات العبلقػػة، كالبنػػؾ المركػػزم الع

لكضػع الخطػة  األصػغر الجيات الممثمة لممػانحيف مػع مؤسسػات التمكيػؿ إلى ضافةإ
 المبلئمة لبلنتشار كرسـ مراحؿ التنفيذ.

 الخاتمة
اخػػػر عػػػاـ أك  فػػػي العػػػراؽ حديثػػػة العيػػػد، دخمػػػت مػػػع األصػػػغر صػػػناعة التمكيػػػؿ

ىميتيػػا فػػي المجتمػػع العراقػػي، فػػي أ، عمػػى الػػرغـ مػػف دكْشػػأمرىػػا يَ ال زاؿ ، ك ـٖٕٓٓ
 (.%ٖٓ) كالتخفيؼ مف كطأة الفقر التي تقترب مف ،الحد مف ظاىرة البطالة

 ،مريكيػػػةاألمػػػـ المتحػػػدة( كالمؤسسػػػات )منظمػػػات األ قامػػػت المؤسسػػػات الدكليػػػة
 مػػػكاالن أنفقػػػت أسػػػس ىػػػذه الصػػػناعة فػػػي العػػػراؽ، ك أرسػػػاء إ أجػػػؿ بجيػػػكد مضػػػنية مػػػف

نشػػػػاء المشػػػػاريع الصػػػػغيرة، كحفػػػػزت إالتػػػػدريب كالمسػػػػاعدة عمػػػػى  أجػػػػؿ فضػػػػخمة مػػػػ
 .األصغر المنظمات غير الحككمية لمقياـ بنشاط التمكيؿ

ىميػة المشػاريع الصػغيرة كدركرىػا التنمػكم فػي أكعت الحككمة  ،أخرل مف جية
لذلؾ نصت االستراتيجية الكطنية لمتخفيؼ مػف الفقػر عمػى ضػركرة اعتمػاد  المجتمع،
فػي المسػاعدة لمتػدريب كلتمكيػؿ المشػاريع  ،ساسػيأالمجتمع المدني كشريؾ منظمات 

الصغيرة. كقامت كزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعيػة فػي العػراؽ ببرنػامج يتػكلى تػدريب 
 نشاء المشاريع الصغيرة.إكدعـ 
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)منظمات  طراؼ المختمفةف كؿ ىذا االىتماـ التي تكليو األكعمى الرغـ م
 صناعة التمكيؿ أف الإمؤسسات حككمية(،  ،كميةدكلية، منظمات غير حك

ي، بشكؿ خاص، تكاجو اإلسبلم األصغر كالتمكيؿ ،في العراؽ بشكؿ عاـ األصغر
عمى  باألداءداء مقارنة تدني مستكل األ تحديات شخصيا البحث تمثمت في

المستكل العالمي، سكاء مف حيث ارتفاع كمفة القركض المقدمة، كانخفاض 
ىذا  لية كالتشغيمية، تدني في مستكل بناء القدرات لمعامميف فياالستدامة الما

ذلؾ  إلى ضؼأ. داء مف حيث الجانب القانكنيالمجاؿ، ككجكد قصكر يعيؽ األ
شكاؿ المنتكج أبداع في ية، كتدني اإلاإلسبلم ضعؼ التنسيؽ مع عمماء الشريعة
غياب الرؤية ية، كؿ ذلؾ يترافؽ مع اإلسبلم المالي بالنسبة لمؤسسات التمكيؿ

 .األصغر ياإلسبلم االستراتيجية لمؤسسات التمكيؿ
تية لمنيكض تحتـ اقتراح التكصيات اآل ،الباحث إلييا مكر التي تكصؿإف األ

 في العراؽ، كىي: األصغر ياإلسبلم بصناعة التمكيؿ
طار القانكني فيما يخص عمؿ المنظمات غير إكماؿ صياغة اإل -ٔ

كضركرة تفيـ دائرة المنظمات غير  ،األصغر الحككمية العاممة في التمكيؿ
 ال يمنعىمية ىذه المؤسسات، كاستيعاب تعامميا مع القركض، كالذم أالحككمية 

 شكاؿ ككنيا منظمات غير ربحية.بشكؿ مف األ

يجاد صياغة مبلئمة مف قبؿ البنؾ المركزم العراقي لعمؿ مؤسسات إ -ٕ
 .األصغر التمكيؿ

ية مف قبؿ البنؾ اإلسبلم بالمصارؼ سراع في تشريع القانكف الخاصاإل -ٖ
 المركزم العراقي.

ثر في تقميؿ تكاليؼ أىمية قصكل، لما لو مف أيبلء جانب بناء القدرات إ -ٗ
 القرض، كضماف التسديد، كرفع استدامة المنظمة.
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شكاؿ المنتجات المالية أية لزيادة التعامؿ في اإلسبلم سعي المصارؼ -٘
 .صغراأل المشركعة كالتي تتبلءـ كالتمكيؿ

 األصغر يضاح مكضكع التمكيؿا  مع عمماء الديف، ك  زيادة المقاءات -ٙ
كالخدمات التي يقدميا لممجتمع، لمخركج بفتاكل مبلئمة ال تتقاطع مع الشريعة 

 الغراء.

فتاء عمى مستكل العراؽ يتناكؿ قضايا إمجمع  أك مركز إلنشاءالسعي  -ٚ
 بشكؿ خاص. األصغر ي بشكؿ عاـ، كقضايا التمكيؿاإلسبلم االقتصاد

تحدد  ،األصغر ستراتيجية مبلئمة لمنيكض بكاقع التمكيؿاالقياـ بكضع  -ٛ
فييا االىداؼ، كترسـ بيا السياسات، كتحدد بيا كاجبات كؿ جية في تنفيذ ىذه 

 االستراتيجية.

 
 المراجع

 المصادر العربية
بعة االستقامة مط ،بداية المجتيد كنياية المقتصد( قٖٔٚٔ) حمدأ)الحفيد(، محمد بن  بن رشدا

 .بمصر
 .مصر دار المنار، الطبعة الثالثة، ،المغني )د.ت.( ابن قدامة الحنبمي

 -تجربة العراؽ في التمكيؿ األصغر اإلسبلمي( ـٕٔٔٓ) برنامج تجارة لمتنمية االقتصادية
 (CGAP)  ـ عمى مكقع بكابة التمكيؿ األصغرٕٔٔٓ، منشكر في أكتكبر/المرابحة

http://arabic_microfinancegateway.org 
مجمة دعـ المشركعات الصغيرة بالمشاركة المتناقصة، ( ـٕٓٔٓ) الرشيدي، فيد سعد الدبيسي

السنة  ٖٛ، جامعة الككيت، مجمس النشر العممي، العدد الشريعة كالدراسات اإلسبلمية
 .ـٕٓٔٓديسمبر -ىػ ٖٔٗٔ ، ذك الحجةٕ٘

، دمشؽ، دار )بحكث كفتاكل كحمكؿ( اصرةالمعامبلت المالية المعـ( ٕٕٓٓ)وىبة  ،الزحيمي
 .الفكر
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 ـٕٓٔٓتقرير ميكس ـ( ٕٓٔٓ) شارل كوديو وميكول بيستمي ورانيا عبدالباقي وشيماء زين
تشريف  ٖٓ-ٕٛلممدة  (MIX)داء لمتمكيؿ األصغر في العالـ العربي لتحميؿ كمقارنة األ

  CGAPؿ األصغر، ـ عمى مكقع بكابة التمكئٕٔٓـ، منشكر في يكنيك ٕٓٔٓالثاني، 
http://arabic_microfinancegateway.org 

 .قٜٖٓٔمصر،  زىرية،المطبعة األ ،الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ مع حاشية الدسكقي
، العممية لمممارساتالمصارؼ اإلسبلمية، دراسة عممية فقيية ـ( ٕٚٓٓ) عايد فضل الشعراوي،

 .ٕط ،يةاإلسبلم دار البشائر
آلية تطبيؽ عقد االستصناع في ـ( ٜٕٓٓ) محمود محمد عبدالعال عبدالسالم، مصطفى

مؤتمر  إلى )دكؿ مجمس التعاكف الخميجي نمكذجا(، بحث مقدـ المصارؼ اإلسبلمية
ية كالعمؿ الخيرم اإلسبلم ية بيف الكاقع كالمأمكؿ(، دائرة الشؤكفاإلسبلم )المصارؼ

 ـ.ٜٕٓٓ يكنيك ٖ -مايك ٖٔبدبي، 
القائمة عمى البر كاالحساف أساليب التمكيؿ اإلسبلمية ـ( ٕٗٓٓ) عمر، محمد عبدالحميم

ية لممشركعات الصغيرة، اإلسبلم التمكيؿ أساليب بحاث ندكةأ، لممشركعات الصغيرة
  ـ.ٕٗٓٓزىر، شباط اإلسبلمي، جامعة األ مركز صالح كامؿ لبلقتصاد

 ، دار البشائرٔط، السمـ كتطبيقاتو المعاصرةـ( ٕٓٔٓ) عمي محي الدين، داغي، ةالقر 
 .اإلسبلمية، بيركت

عف خدمة  تقرير ،ـٖٕٓٓفي البمداف العربية  داء المقارن لمتمويل الصغرقياس مستوى ال
منشكر عمى مكقع بكابة التمكيؿ  (،MIXتبادؿ المعمكمات حكؿ التمكيؿ األصغر )

 http://arabic_microfinancegateway.org ،(CGAP) األصغر
ي: سكؽ متخصصة األصغر اإلسبلم التمكيؿـ( ٕٛٓٓ) ترزي، وزافيية رايمي كريم، نمرة، مايكل

  ـ.ٕٛٓٓ، اغسطس /اب ٜٗ، مذكرة مناقشة مركزة، رقـ CGAPناشئة، 
، التجربة بيف الفقو كالقانكف كالتطبيؽ، البنكؾ اإلسبلميةـ( ٕٓٓٓ) عائشة الشرقاوي المالقي،
  .، المركز الثقافي العربي، بيركتٔط

 .قطر ي،اإلسبلم التراث إحياء إدارة طبعة( ـٜ٘ٛٔ) ،سيطالو  المعجم
، ـٕٕٔٓ، خطة العاـ برنامج دعـ الشباب لمتمكؿ األصغرـ( ٕٕٔٓ) وثائق بنك دجمة والفرات

 .دارة العامة، بغداداإل
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، التقرير النيائي لنساء منتجاتـ( ٜٕٓٓ) وثائق مؤسسة المرتقى العراقية لمتنمية البشرية
 ـ.ٕٓٔٓ داد،المركز الرئيس، بغ

، االستراتيجية لئلحصاءالجياز المركزم ـ( ٜٕٓٓ) نمائي في العراقوزارة التخطيط والتعاون اإل 
 .الكطنية لمتخفيؼ مف الفقر، بغداد

، برنامج التنمية االقتصادية لممحافظات )تجارة(ـ( ٕٓٔٓ) الوكالة المريكية لمتنمية الدولية
 .زيراففي العراؽ، ح األصغر كضع صناعة التمكيؿ

 
 ثانًيا: بالمغة اإلنجميزية
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STATE OF IRAQS MICROFINANCE INDUSTRY (2011) Provincial Economic 

Growth Program, USAID-IRAQ, June 2011. 

The Banker (2007) Top 500 financial Islamic Institutions Listing, 5 November. 
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 (1جدول )
 داء بين صناعة التمويل بشكل عام والتمويل بالمرابحةمقارنة نسب ال

 معدل مجموع الصناعة المرابحة المؤشرات
 %ٙ٘ٔ %ٜٜ االستدامة المالية

 %ٙٚٔ %ٗٓٔ االستدامة التشغيمية
 $ ٙٙٔ $ ٙٛٔ كمفة القرض الكاحد

 ٕٔٓ ٘ٙٔ د القركض القائمة لكؿ ضابط قرضعد
 %ٗٔ %ٙٔ معدؿ الكمفة التشغيمية

 %ٔ %ٕ يكما ٖٓمف  ألكثر المتأخرات
 $ ٘ٔٗٔ $ ٕٕٚٔ متكسط قيمة القرض

التمكيػؿ  ،ياإلسػبلم األصػغر التمكيػؿ ،برنامج تجػارة لتنميػة االقتصػادية فػي المحافظػات ،نقبل عف
مؤتمر الجيات المعنية بالخػدمات الماليػة الشػاممة  ،برة العراقيةبالمرابحة: الدركس المستقاة مف الخ

 .ٕٔشريحة رقـ  ،ـٕٓٔٓتشريف الثاني  ٖٓ-ٕٛ ،ـٕٓٔٓ

 (2جدول )
مشروع نساء منتجات

 

 م2010 م2002 البيان

 ٓ٘ ٔٗ عدد النساء المقترضات
 ٓٓٓٔ ٓٓ٘ٔ-ٜٓٓ )دكالر( قيمة القرض

 ٓ٘ٔ ٕٓٓ )دكالر( متكسط كمفة القرض

 أشير ٖ أشير ٖ )شير( لسماح قبؿ التسديدمدة ا

 أشير ٓٔ شير ٘ٔ مدة السداد )شير(

 ٓٓٓٓ٘ ٓٓٓٔٗ المحفظة القائمة )دكالر(

 صفر صفر )دكالر( المحفظة المعرضة لمخطر

 %ٓٓٔ %ٓٓٔ (%) نسبة التسديد

 ٓٙ ٓٙ (%) نسبة القركض الخدمية

 ٓٗ ٓٗ (%) نسبة القركض االنتاجية

                                                
 ( مف عمؿ الباحث باعتماد عمى سجبلت حسابات مؤسسة المرتقي ٖ( كرقـ )ٕالجدكؿ رقـ )

 العراقية لمتنمية البشرية.
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 (*3جدول )
 ماىرونمشروع 

 م2010 البيان
 ٛٚٔ عدد المستفيديف
 %ٚٔ (%نسبة النساء )
 ٓٓٗ-ٕٓٓ قيمة المنحة$

 ٓٔ (%) المشاريع االنتاجية
 ٜٓ (%) المشاريع الخدمية

 ٓ٘ متكسط كمفة المنحة $
 (4) جدول

 مؤشرات االداء في المصارف اإلسالمية العراقية
اسـ 

 المصرؼ

سنة 
 سيسأالت

راس الماؿ 
 العامؿ

 يار)مم
 دينار
 عراقي

عدد 
 الفركع

 سنة بدأ
 االقراض
لممشاريع 
 الصغيرة

 المرابحة
)%( 

 المضاربة
)%( 

 مشاركة
)%( 

مشاركة 
 متناقصة
بالتمميؾ 
)%( 

القرض 
 الحسف
)%( 

 متكسط
قيمة 
 القرض
مميكف 
 دينار

مكجكد 
ىيئة 
 شرعية

المصرؼ 
 العراقي
 ياإلسبلم

ٜٜٖٔ ٘ٔ ٜ        ٘-ٔٓ نعـ 

التعاكف 
 االقميمي

 يإلسبلما

 نعـ ٖٓ ٚ ٛ  ٘ٔ ٖٓ ٕٓٔٓ ٖ ٓٓٔ ٕ٘ٓٓ

مصرؼ 
 ايبلؼ
 ياإلسبلم

 كبل         يمنح ال ٘ٔ ٓ٘ ٕٔٓٓ

مصرؼ 
 الببلد
 ياإلسبلم

ٕٓٓٙ ٔ٘ٓ ٔ٘ ٕٜٓٓ         نعـ 

دجمة 
 كالفرات

ٕٓٓ٘ ٘ٓ ٚ ٕٓٓٛ          ٘-ٔٓ نعـ 

المصرؼ 
 الكطني
ياإلسبلم
* 

 ٕ٘          

مصرؼ 
ككردستاف 
 الدكلي

  ـ نستطع مف ايصاؿ االستبياف ليـل ٖ ٓٓٔ ٕ٘ٓٓ

 رات المصارؼ ادإ إلى عمؿ الباحث باالعتماد عمى االستبياف المقدـ

 لـ يرد المصرؼ الكطني عمى االستبياف 
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 (5) جدول
 ية العراقيةاإلسالم االقراض والتسديد في المصارف

مدة السداد  عدد القروض الممنوحة اسم المصرف 
 شير

فرض غرامات 
 تاخيرية

 

ار مقد
نسبة 
 المرابحة

 

ٕٓٓٛ ٕٜٓٓ ٕٓٔٓ 

 المصرؼ
ي اإلسبلم
 العراقي

 غير محدد ال تكجد غير محدد ٓ٘ ٙ٘ ٔٙ

التعاكف 
 االقميمي
 ياإلسبلم

 غير
 معركؼ

غير 
 معركؼ

  نعـ ٕٗ-ٛٔ ٛ٘

مصرؼ 
 ايبلؼ

 ياإلسبلم

 غير
 معركؼ

غير 
 معركؼ

غير 
 معركؼ

حسب نكع 
 القرض

 غير محدد نعـ

 مصرؼ الببلد
 يماإلسبل

 غير 
 معركؼ

 غير
 معركؼ

حسب نكع 
 القرض

 غير محدد ال تكجد

مصرؼ دجمة 
 كالفرات

غير 
 معركؼ

 غير
 معركؼ

غير 
 معركؼ

 %ٛ ال تكجد ٕٗ-ٙ

 ادارات المصارؼ إلى عمؿ الباحث باالعتماد عمى االستبياف المقدـ
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 (1ممحق )
 استبيان

 
 ____المحترمالى/ حضرة المدير المفوض لبنك______________________

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
في العراؽ.  األصغر ياإلسبلم تقديـ بحث عف كاقع التمكيؿ إلى يسعى طالب االستبياف 

كما يتعيد  ،تقدمت اليكـ بيذا االستبياف ،كبصفتكـ كاحد مف المصارؼ اليامة كالعاممة العراقية
مف قبمكـ، كال يستخدميا اال في مجاؿ البحث  إليو الباحث باف ينشر البيانات المقدمة كما كردت

راجيا مساعدتي في  ،العممي، كما اككف شاكرا لك تكرمتـ بام اصدارات تعريفية عف مصرفكـ
 االجابة عمى االسئمة، خدمة لمصالح العاـ.

 كتقبمكا فائؽ التقدير 
 االستاذ الدكتور     
 سامة عبدالمجيد العانيأ  

 ففكرة موجزة عن المصر : والأ
 سيس أسنة الت

 س الماؿ العامؿأر 
 عدد الفركع
 عدد العمبلء

 ؟الصغر ىو مفيومكم لمتمويل ما: ثانيا
 قراض المشاريع متناىية الصغر؟ىل لديكم برنامج دائم إل: ثالثا

 يجاب، ىل البرنامج معمن ومتاح امام الجميع؟باإلاذا كان الجواب 
 الضمانات المطموبة لمنح القرض؟و  ماىي الشروط

 ية االكثر شيوعا المتبعة في مصرفكم عند منح القرض؟اإلسالم ماىي الصيغ: ابعار 
 منوح لممشروع متانيي الصغر؟مىو مقدار القرض ال ما: خامسا

 إلى من
  م2010-2002عوام : التمويالت الممنوحة حسب صيغيا لألسادسا
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)%( 

 م2010 م2002 م2002 الصيغة
    مرابحة

    مضاربة
    ةمشاركة متناقص

    اجارة منتيية بالتمميك
    االستصناع

    القرض الحسن
    اخرى

 
 2010-2002عدد القروض الممنوحة لالعوام  –سابعا 
2002 
2002 
2010 
 ؟ متوسط قيمة القرض المنوح –ثامنا 
 والمدة الزمنية لسداد القرض؟  ماىو عدد االقساط -تاسعا
 ماىي نسبة السداد؟ -عاشرا

2002 
2002 
2010 

 ىل ىناك غرامات تاخيرية عمى االقساط المتأخرة؟وما ىو مقدارىا؟ -حادي عشر
 ماىو مقدار المحفظة المعرضة لمخطر؟ -ثاني عشر

2002 
2002 
2010  
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 ماىو مقدار نسبة المرابحة؟ -ثالث عشر
 ىل لدى مصرفكم ىيئة شرعية؟ -رابع عشر

 المشاريع الصغيرة الممولة حسب النشاط -خامس عشر
)%( 

 
  .نشكركم عمى تعاونكم معنا
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Abstract. The phenomenon of unemployment in the Iraqi 

economy is exacerbated for various reasons, which leads to 

worsening the problem of poverty. Economic crisis that has 

beset the global economy forcing governments to resort to 

austerity policies and weak private sector initiatives have 

further reduced job opportunities. Previous global experience 

proves that micro-enterprises reduce unemployment and 

alleviate poverty. However, the experience of funding small and 

medium enterprises is still new in the Iraqi economy. In this 

background, this paper attempts to study the way the financing 

of small and medium enterprises operates in Iraq; how effective 

it is and what challenges it is facing. 

 


