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مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

، التمويل األصغر اإلسالمي، الخبير األول  فيالمهندس عبد العزيز سالوي أندلسي

البنك اإلسالمي للتنمية-قسم الزراعة والتنمية الريفية المندمجة



دور البنوك متعددة األطراف التقليدي في تعزيز التنمية

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية دول أعضاء
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

تنمية االستثمار 
والتجارة

تقدم الجهات المانحة، مثل البنك اإلسالمي للتنمية، التمويل للدول األعضاء الستثمارها في قطاعات رئيسية مثل الزراعة•

ةفي نطاق الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص الكبير، تنحصر االستفادة المباشرة ونظرًا لضخامة االستثمارات•

ال تعود المشاريع بالنفع على ذوي الدخل المنخفض من صغار المزارعين إال بشكل غير مباشر•



أهداف التنمية القروية

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةأعضاء دول 

تنمية االستثمار 
والتجارة

تقدم الجهات المانحة، مثل البنك اإلسالمي للتنمية، التمويل للدول األعضاء الستثمارها في قطاعات رئيسية مثل الزراعة•

ةفي نطاق الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص الكبير، تنحصر االستفادة المباشرة ونظرًا لضخامة االستثمارات•

ال تعود المشاريع بالنفع على ذوي الدخل المنخفض من صغار المزارعين إال بشكل غير مباشر•

ال يتحقق إال الهدف األول وقد يكون عكس النتائج بالنسبة للهدف الثاني والثالث

ثالث أهداف أساسية للتمية القروية

الحد من الهجرة الى المدن محاربة الفقر في العالم القروي تحقيق االمن الغذائي للبلد العضو

لكن هناك إشكال كبير في التطبيق



مؤسسات تمويل االستثمار المتاحة للقطاع الخاص

:دور مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي اإلنمائية
النهوض باستثمارات واعدة في إطار شراكة في األعمال مع  محدودي الدخل 

في كل من القطاعين المنظم وغير المنظم

مؤسسات تمويل االستثمار المتاحة للقطاع العام



الفئات المستهدفة

المحتاجون إلى وسائل اإلنتاجصغار المزارعين التقليديين •

حون  من العمـــل• الشباب العاطل من أصحاب المهارات، والمهنيون المسرَّ

أصحاب أفكار مشاريع من خريجي التعليم العالي ومعاهد التدريب المهني•

األسر ذات القابلية لإلنتاج•

المرأة المعيلة لألسرة•

المتقاعدون•

ذوو االحتياجات الخاصة أصحاب قدرات كامنة للمساهمة في التنمية االقتصادية عبر المبادرة•
الخاصة•

األصغرل التعاونيات اإلنتاجية والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التموي•

.أّي فئات أخرى تفرزها نتائج دراسات ومسح االحتياجات في المناطق المستهدفة•
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التمويل األصغر التشاركي•(

اإلنمائيالتشاركيالتمويل ا•

التمويل الداعم•

:دور  مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي
افياكدخاللهمتوفرمالئمةإنتاجيةمشاريعفيلالستثمارالدخلمحدوديفئةتمكين(أ)

ريكوتحالثروةوخلقاإلنتاجالدورةفيمساهمتهمتفعيل(ب)بالتاليوومستداما
.االجتماعيواالستقراراالقتصاديةالتنميةعجلة

:دور مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي
خالً تمكين فئة محدودي الدخل لالستثمار في مشاريع إنتاجية مالئمة توفر لهم د( أ)

الثروة تفعيل مساهمتهم في الدورة اإلنتاجية وخلق( ب)كافياً ومستداماً، و بالتالي 
.  وتحريك عجلة التنمية االقتصادية واالستقرار االجتماعي



التمويل األصغر اإلسالمي المبتكر

تمويل التجارة
للتجارةبتمويلالمزارعينفقراءتزويد•

لالستدامةضماناً األصولالمزارعونيمتلك•

االستثمارتمويل
الزراعيللقطاعقروض/استثماريرأسمالتقديم•

مجتمعيةمنظماتفيلالستثمار

مثل)الطبيعةثانويةاالستثماراتتكونماعادةً •

األسواقمنالطلبضمانمع،(المصانع

التمويل التقليدي من الجهات المانحة

التجارةتمويل
تعزيزعلىإعانةً للتجارةبتمويلكبيرةشركاتتزويد•

الصادراتوتشجيعالتجارة

لالستدامةضماناً األصولالحكومةتمتلك•

االستثمارتمويل
اتكيانفيلالستثمارالزراعيللقطاعقروضتقديم•

حكومية

انعمصمثل)الطبيعةأوليةاالستثماراتتكونماعادةً •

المزارعينمنالتوريدضمانمع،(الكبيرةالتجهيز

:اإلنمائيةدور مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي 
التعامل مع المجتمع بالتجارة واالستثمارالتمويل األصغر اإلسالمي على  مؤسسات تطوير قدرات 



عالسل–اآلالت–التجهيزات–المواد

.إلخاألولية،

االحيتاجات-التشغيلمصاريف

واألسريةالشخصية
–المخازن–الداعماالستثمار

.إلخالشراكات،–الثالجات

:التمويل اإلسالمي األصغر اإلنمائيةدور مؤسسات 
التعامل مع المجتمع بالتجارة واالستثمارعلى  التمويل اإلسالمي األصغر تطوير قدرات مؤسسات 



تمويل االستثمار 
:الصيغ

.إلخالمتناقصة،والمشاركةوالمشاركة،المضاربة،•

مؤسسيتمويل

:مؤسسيتمويل
قطاعفيمطورةالمجتمعيالمستوىعلىشركات•

رئيسزراعي

:مستدامةقرى
و  نحعلىتطويرهأجلمنمعينةلمكانتمويلتقديم•

شامل

تمويل التجارة
:الصيغ

.واإلجارة، إلخالمرابحة، والَسَلم•

:فردي
مكملةأصولالقتناءللمزارعالتمويلتقديم•

القيمةسلسلةفيالموضوعةلالستثمارات

:التمويل التضامني
تمويل مقدم إلى تعاونيات وجمعيات ومجتمعات •

ة ويكون في العادة من أجل إنتاج سلع زراعية عالي

الجودة

:مؤسسات التمويل اإلسالمي األصغر اإلنمائيةدور 

رالتعامل مع المجتمع بالتجارة واالستثماعلى  قدرة مؤسسات التمويل اإلسالمي األصغر تطوير 



فرص االستثمار

ةالشراكات  الذكي

ة البنيات التحتي

مواالستثمار الداع

التمويل املالئم

الثقة في القدرات 

الذاتية

الولوج الى السوق 

من املستهدفة اعتبار  الفئات 
عمال في ال ينحقيقياءشركالبرنامج 

وليسينمؤهل
ي قروضمستهلكأو الء عممجرد

موضوعية القيام بدراسة 
دون  للحواجز التي تحول 

التمكين اإلقتصادي                 
وإغناء الفئات املستهدفة
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نماذج من التطبيق السليم ألدوات وعقود  التمويل اإلسالمي  في ميدان الزراعة والتنمية القروية 



وتأثير التمويلالفائدة  األعمال الممولةنوع  دور الممول ددور المستفي صيغة التمويل

السلعالحصول على 

تجارة يبيع يشتري المرابحة 1

تجارة يبيع يشتري البيع اآلجل 2

التجهيزاتالحصول على

خدمات يؤجر يستأجر اإلجارة 3

خدمات وتجارة يؤجر ويبيع يستأجر ويشتري جارة والتمليكاإل 4

تحريك الصناعة

صناعة يصنع يشتري االستصناع 5

صناعة يشتري الصنعة يصنع االستصناع الموازي 6

تحريك األشغال

أشغال عامة شغالوينجز األيبني  يشتري  المقاولة 7

أشغال عامة يشتري  شغالوينجزاأليبني  المقاولة الموازية 8

الى السوقالولوج 
تجارة يشتري يبيع السلم 9

تحريك العمل
أعمال متنوعة يشارك ويتابع ينجز العمل المضاربة 10



الفائدة والتأثير نوع األعمال دور الممول المستفيددور  صيغة التمويل

تحريك األعمال

أعمال يشارك يشارك  المشاركة 11

أعمال يشارك وينسحب يشارك ويمتلك المشاركة المتناقصة 12

تنمية العالم القروي 
والبستنة

زراعة يشارك ويتابع الزراعةيتابع  المساقاة 13

زراعة ابعويتشاركيويوفر األرض يزرع المزارعة 14

بستنة يشارك ويتابع ريشج   المغارسة 15

الفائدة والتأثير نوع األعمال دور الممول دور المستفيد صيغة التمويل

الحصول على التمويل

ال شيء يقرض يقترض القرض الحسن 16

ال شيء يمول يتمول الهبة 17



نماذج شراكات ذكية

صغيرة تستند فكرة المشاريع الجماعية إلى تجميع بعض األسر المنتجة للمشاريع ال

عات اإلنتاجفي مكان واحد المتكاملة التي يدعم بعضها بعضاً  أوفي ية يعرف بالمجمَّ

:وذلك لتأكيد النقاط التاليةمنازلها، 

.في بيوتهم أو مزارعهم التي يقيمون بهاقيام المستفيدين بأعمالهم•

.وجود الدعم اإلداري والفني للمشاريع•

.سداد أفضل–متابعة ميسرة•

.عدم الحاجة إلى ضمان•

.االستفادة من االستثمارات المشتركة المساعدة•

.إمكان التشبيك مع القطاع الخاص•

.رفع الجودة وإمكان التسويق والتصدير•

.تحسين أفضل للسلوك االجتماعي•

04/01/1438.تقليل تكلفة اإلنتاج والتمويل• 14



االبتكارات في استراتيجيات التمكين االقتصادي لإلسر المنتجة
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ةصيغمنبأكثرقطاعيةجماعيةمشاريعهندسة)مشاريعوهندسةتصميم

.المحميةللبيوتحليمةأبو:(إسالمية

(ريدوتبحفظمخازن/كهرباءمصادر/مياهمصادر)تحتيةبنياتتقديم.

استيراد/وخارجيةداخليةتسويقشركاتمعشراكات)للمنتجاتسوقتوفير

.دالمجموعة:(وتصدير

:االستثمار الداعم  

:الصيغ والمنتجات 

اإلسالميةالصيغكلاستخدام:اإلسالميةالصيغ.

مخازن/دوتبريحفظمخازن/كهرباءمصادر/مياهمصادر:تحتيةبنياتتقديم

.كهرباءمولدات/مبرد

تيراداس/وخارجيةداخليةتسويقشركاتمعشراكات)للمنتجاتسوقتوفير

.دالمجموعة:(وتصـدير



ع اإلنتاجي اإلستثمار الداعم هو المجمَّ

للمشاريعاألرضيوفر.

للمشاريعوالكهرباءالمياهيوفر.

علىولالحصالمستفيدونيستطيعالالتيالجماعيةاإلنتاجوأدواتماكيناتيوفر

.لهاتمويل

والفنياإلداريللدعمموظفينيوفر.

04/01/1438 16



أبناء األسر أسرة ترأس من قبل الخريجون من125 المستفيدون 

البيوت المحمية الزراعية إلنتاج المحاصيل الموسمية  مجال العمل

بنك الخرطوم/مضاربة  المالك/صيغة التمويل 

لألسرة الواحدة ألف دوالر 30مليون دوالر للجمعية التعاونية و 4 حجم التمويل 

قخبير زراعي فني متخصص و مركزين تجاريين للتسوي الشاركات

-أبو حليمة –مجتمع ريفي في والية الخرطوم الموقع 

مؤسسة للتمكين االقتصادي عبر التمويل األصغر االسالمي

للبيوت المحميةأبوحليمةمشروع : صيغة المضاربة



أسر 10بواقع مجموعة تضامنية15أسرة ترأس من قبل اربابها منظمين في 150

في المجموعة التضامنية الواحدة

المستفيدون 

والخضر والجاتروفاالمورينقامفتوحة لزراعة حقول زراعية مروية  مجال العمل

بنك الخرطوم/صيغة السلم  صيغة التمويل

المالك/

الواحدةلألسرةالف جنيه 70/ مليون جنيه لكافة االسر 11 حجم التمويل 

مع شركة متخصصة للدعم الفني والتسويقشراكة الشراكات 

(  2)الجزيرة ، ( 2)الخرطوم ، ( 3: )واليات مختلفة 6مجموعة تضامنية في 15

شمال ( 2)كسال ، ( 2)نهر النيل ، ( 1)النيل األبيض ، ( 1)الشمالية ، ( 2)، سنار

كردفان

الموقع 

مؤسسة للتمكين االقتصادي عبر التمويل األصغر االسالمي

والجاتروفاالمورينقامشروع : صيغة السلم



يةالريفالمجتمعيةبالشركاتمدعومةتعاونية،مجموعاتهيئةفياسرة100 المستفيدون

سنوياراس7000إنتاجيةبطاقةالعجوللتسمينمشروع العملنوع

الخرطومبنك/(آجلبيع)مرابحةواألصوللتوفيرمتناقصةمشاركة صيغة

المالك/التمويل

جنيهمليون9.5 التمويلمبلغ

فقطللدعمواحدخاصقطاع الشركاء

الخرطومالعاصمةشمالالجزيرةبواليةريفيمجتمع الموقع

مؤسسة للتمكين االقتصادي عبر التمويل األصغر االسالمي

ولمشروع ود بالل لتسمين العج: المرابحة/صيغة المشاركة المتناقصة



الفقرلمحاربةفاعلةإستراتيجيةوضع1.

الميدانيةبرامجهاوتقييممتابعة2.

نوالخارجيالداخلينالشركاءمعالعملتنسيق3.

المشاركينبينالمهاموتوزيعتنظيم4.

والمناطقاألهدافحسبإستراتيجيةوضع1.

المحليينالعاملينمعالتعاقد2.

الميدانيةبرامجهاوتقييممتابعة3.

والهيئاتالمحليةوالمنظماتالدولمعالعملتنسيق4.

يةلالدو

.لعملهاوالتنفيذياالستراتيجيالتخطيط1.

للنهوضالماليوغيرالماليالدعمتنظيم2.

التنميةب

.وإدارتهابرامجهاوتتبعإدارة3.

والمشاركينالفاعلينمعالتنسيق4.

متاحةالللفرصمعلوماتقاعدةتوفيرلالحاجياتتقييم1.

متكاملةمدعحزمةتوفيرلوتنفيذياستراتيجيتخطيطوضع2.
للفقير(ماليةوغيرمالية)

قيرالفمعوالتضامنلمشاركةلوفرصخبراتقاعدةتكوين3.

وفيرتلالمجديةالمشاريعوتمويلومرافقةودراسةاستقبال4.
المشروعإلنجاحالمالئمةالظروف



هل هذا البرنامج قابل للنسخ ؟ تطبيق نفس المنهج في أربع دول

السودان فلسطين

اليمن
بنين

تجارب 

د،.م132مبلغالىووصلد.م30بمبلغالبرنامجبدأ1.

عمل،فرصةألف26ومشروعألف13أنجز2.

 فيأطفال6منمنهاكلتتألفأسرةألف39وضعتحسن3.
املجموعفيمستفيدألف270يمثلماوهو املتوسط،

الفقرمناألسر هذهبينمنأسرةآالف5تخلصت4.

سنويا،دوالر مليون 30قيمتهماتنتج5.

وصيانتها،الوقفممتلكاتترشيدجرى 6.

املنهج،بنفسللعملد.م80بمبلغـمحفظةأنشئت1.

 30املحفظةفيشارك2.
 
،الزكاةصندوق +بنكا

بالسلم،سنويامزارعألف100منهايستفيد3.

سوى منهااملرابحةتمثلال تمويلصيغ10تستعمل4.
10%،

السوق،إلىالفقراءمنتجاتولوجعدالة5.

الفقراء،منتجاتسعر تحسن6.

السلم،أو املشاركةصيغ:التضخممقاومة7.

،للتنميةاإلسالميالبنكمند,م10بــالبرنامجبدأ1.

،فقراأشدمستفيدألف95نال لحداستفاد2.

فقرا،لألقلمنتجمشروع500نحوأنشأ3.

85ةبنسبالصحيةأحوالهابـتحسناألسر نفقاتزادت4.
،%87بنسبةالغذائيةوأحوالها،%

وأحوالها،%87بنسبةاالجتماعيةأحوالهاتحسنت5.
%88بنسبةاألسرية

,االضطراريةالهجرةانخفضت6.

،بدايتهفيوهو إسالميبنكمعالبرنامجبدأ1.

املنهجية،لتميز جهات5منألكثر مساهماتجلب2.

بنوك،4البرنامجإلىاالنضمامطلب3.

 قرى 3)للقرى الشاملةالتنميةعلىالعمليستهدف4.
(سياحيةوقريةتصنيع،معزراعيةقريةصيادين،
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كيف أؤدي دوراً في سبيل تهيئة راع  للتنمية؟

يل تحويل مؤسسات التمو

األصغر من وسيط مالي

Creditor MFI

إلى مؤسسات 

تمويل إنمائيّ 
Development MFI 

و شكرا على 
حسن متابعتكم


