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محمد على الحسين قسم التدريب والترويج – وحدة التمويل األصغر – بنك السودان المركزى

مفھموم العمل فى الدين االسالمى
 إن العمل فى مفھموم الشريعة اليقتصر على أنه مجرد تقديم كد
وجھد بدنى مقابل أجرة ؛ بل ان الشريعة تنظر اليه أى مفھموم
العمل وتربطه بعمل الدنيا والدين معا  .ولقد أقترن فى كثير من
اآليات القرآنية العمل باإليمان  .ولقد ربط الرسول صلى عليه
وسلم العمل باإلتقان ؛ ونجد أتقان األعمال واالخالص فيھا من
أھم عوامل التطور والرقى واالزدھار والتقدم .كم حث اإلسالم
العمال على الكد والجد وكذلك حث ايضا أصحاب العمل على
انصاف العمال وإ عطائھم حقوقھم كاملة غير منقوصة حيث قال
عليه السالم “ اعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه “

ثـقافة العـمل فى اإلسالم
ينظر األسالم للفقر ومعالجة السلبيات التى تنجم عنه وحماية الكليات و المقاصد
الخمسة للشريعة فى -:
 حماية الدين والعقيدة ) بالجھاد(
 حماية النفس ) بالقصاص (
 حماية العقل ) تحريم الخمر وكل مايذھب العقل (
 حماية النسل ) تحريم الزنا (
 حماية المال ؛ الثروة ) تحريم الربا والغرر(
وحددت آليات لمواجھة الفقر:
 الـــوقف
 الزكاة والصـــدقات
 الميراث والھبة
 التكافـل االسالمى
 التمويل االسالمى
قال الرسول صلى

عليه وسلم ) رحم

مرىء اكتسب طيبا وانفق قصدا وادخر فضال ليوم فقره وحاجته (

اﻝﺘﻤوﻴل اﻷﺼﻐر ﻤﻤﺎرﺴﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ – فضل العمل فى اإلسالم
ﻝﻌل ﺤدﻴث ﺘﻜﺴب اﻝﻤﻌدوم ﻴؤﻜد ﺤﻘﻴﻘﺔ رﺴوخ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘﻤوﻴل اﻷﺼـﻐر ﻜـﺄداة
ﻝﺘﺨﻔﻴف ﺤدة اﻝﻔﻘر ﻓﻰ ﺼدر اﻹﺴﻼم ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻰ اﻝﺤدﻴث :
ﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻝك رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل  ) :أن رﺠﻼً ﻤن اﻷﻨﺼﺎر أﺘﻰ اﻝﻨﺒﻲ
ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻴﺴﺄﻝﻪ ﻓﻘﺎل :أﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺘك ﺸﻲء ؟ ﻓﻘﺎل :ﺒﻠﻰ ِ ،
س
ﻠ
ﺤ
ْ
ُ
ﻨﻠﺒس ﺒﻌﻀﻪ وﻨﺒﺴط ﺒﻌﻀﻪ  ،وﻗدح )إﻨﺎء( ﻨﺸرب ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺎء  ،ﻓﻘﺎل :اﺌﺘﻨﻲ
ﺒﻬﻤﺎ  ،ﻓﺄﺘﺎﻩ ﺒﻬﻤﺎ ﻓﺄﺨذﻫﻤﺎ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺒﻴدﻩ وﻗﺎل :ﻤن
ﻴﺸﺘري ﻫذﻴن ؟ ﻓﻘﺎل رﺠ ٌل :أﻨﺎ آﺨذﻫﻤﺎ ﺒدرﻫم ﻗﺎل :ﻤن ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ درﻫم ؟
ﻤرﺘﻴن أو ﺜﻼﺜﺎً  ،ﻓﻘﺎل رﺠل :أﻨﺎ آﺨذﻫﻤﺎ ﺒدرﻫﻤﻴن ﻓﺄﻋطﺎﻫﻤﺎ إﻴﺎﻩ وأﺨذ
اﻝدرﻫﻤﻴن وأﻋطﺎﻫﻤﺎ اﻷﻨﺼﺎري وﻗﺎل :إﺸﺘر ﺒﺄﺤدﻫﻤﺎ طﻌﺎﻤﺎً ﻓﺎﻨﺒذﻩ إﻝﻰ أﻫﻠك
واﺸﺘر ﺒﺎﻵﺨر ﻗدوﻤﺎً ﻓﺄﺘﻨﻲ ﺒﻪ  ،ﻓﺸد رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻋوداً
ﺒﻴدﻩ ﺜم ﻗﺎل  :إذﻫب ﻓﺎﺤﺘطب وﺒﻊ وﻻ أرﻴﻨك ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً  ،ﻓذﻫب
اﻝرﺠل ﻴﺤﺘطب وﻴﺒﻴﻊ  ،ﻓﺠﺎء وﻗد أﺼﺎب ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر درﻫﻤﺎً ﻓﺎﺸﺘرى ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ
ﺜوﺒﺎً وﺒﺒﻌﻀﻬﺎ طﻌﺎﻤﺎً  ،ﻓﻘﺎل رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم  :ﻫذا ﺨﻴر ﻝك
أن ﺘﺠﻲء اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻨﻜﺘﺔ ﻓﻲ وﺠﻬك ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ٕ ،وان اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ إﻻ
ﻝﺜﻼﺜﺔ  :ﻝذي ﻓﻘر ﻤدﻗﻊ أو ﻝذي ﻏرم ﻤﻔظﻊ أو ﻝذي دم ﻤوﺠﻊ( رواﻩ أﺒو
داؤد واﻝﺒﻴﻬﻘﻲ .

أوﻻ _ ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﻘر ﻓﻰ اﻹﺴﻼم :
تمويل أصغر

خـــــط الفقــــــــر

ﻤﻌوزون

ﻓﻘراء ﻤﺴﺎﻜﻴن

ﻏﻴر ﻓﻘراء
}ﻤﻬددون ﺒﺎﻝﻔﻘر{

زكاة عينية/نقدية

أﻏﻨﻴﺎء

أﺜرﻴﺎء

الفـــقـــر  -وسائل اإلسالم في معالجة الفقر
 :العـمل .

 الوسيلة األولى
الوسيلة الثانية  :كفالة الموسرين من األقارب .

الوسيلة الثالثة  :الزكاة .
الوسيلة الرابعة  :كفالة الخزانة اإلسالمية بمختلف مواردھا .
الوسيلة الخامسة  :الصدقات االختيارية واإلحسان الفردي .
ھذه الوسائل التي يعالج اإلسالم بھا مشكلة الفقر إنھا تحقق أھـدافھا
وتؤتي أكـلھا على الوجه المرضي في ظل مجتمع اسالمي ومتدين
تقوده عقيدة اإلسالم والديانات السماء .

نظم اإلسالم العالقة بين العامل وصاحب العمل ،وجعل لكل ِّ منھما
حقو ًقا وواجبات

 حقوق العامل:
ضمن اإلسالم حقو ًقا للعامل يجب على صاحب العمل أن يؤديھا له ،ومنھا:
الحقوق المالية :وھي دفع األجر المناسب له). ،ويقول الرسول صلى
عليه وسلم) :أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه( )ابن ماجه (
سا إال
الحقوق البدنية :وھي الحق في الراحة ،قال تعالى} :ال يكلف نف ً
وسعھا{ ]البقرة .[٢٨٦ :ويقول صلى عليه وسلم) :إخوانكم جعلھم
تحت أيديكم ،فمن كان أخوه تحت يده ف ْليطعمه مما يأكل ،وليلبسه مما يلبس،
وال تكلفوھم ما يغلبھم ،فإن كلفتموھم فأعينوھم( )متفق عليه( .وكذلك يجب
على صاحب العمل أن يوفر للعامل ما يلزمه من رعاية صحية.
عليه وسلم في
الحقوق األجتماعية  :وھي التي بينھا النبي صلى
قوله َ ) :منْ كان لنا عامال فلم يكن له زوجة فليكتسب زوجة ،فإن لم يكن له
خادم فليكتسب له خاد ًما ،فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسك ًنا .من اتخذ
غير ذلك فھو َغال ٌّ أو سارق( )أبو داود(.

واجبات العامل
وكما أن العامل له حقوق فإن عليه واجبات ،ومن ھذه الواجبات:
األمانة :فالغش ليس من صفات المؤمنين ،يقول النبي صلى عليه وسلم:
)من غش فليس مني( ]مسلم وأبو داود والترمذي(
اإلتقان واإلجادة :لقول النبي صلى عليه وسلم) :إن يحب إذا عمل أحدكم
عمال أن يتقنه( )البيھقي(.
موفورا ،وتتحقق البركة ،قال صلى
التبكير إلى العمل :حيث يكون النشاط
ً
عليه وسلم) :اللھم بارك ألمتي في بكورھا[ )الترمذي وابن ماجه(.
التشاور والتناصح :حيث يمكن التوصل للرأي السديد ،قال صلى عليه وسلم:
)الدين النصيحة( )مسلم والترمذي(.
حفظ األسرار :يجب على العامل أن يحفظ أسرار عمله ،فال يتحدث إلى أحد -
أمور تعتبر من أسرار العمل.
خارج عمله -عن
ٍ
الطاعة :فيجب على العامل أن يطيع رؤساءه في العمل في غير معصية ،وأن
يلتزم بقوانين العمل.

األدلة من القرآن الكريم والحديث على الحث على العمل





إنّ مما جاء به اإلسالم تأكيد وترغيبا ھو العمل وطلب الرزق
والكسب الحالل ،واالتجار في جمع المال
ض َوا ْب َت ُغوا ِمنْ
الصالةُ َفان َتشِ ُروا فِي األَ ْر ِ
قال تعالىَ ) :فإِ َذا ُقضِ َي ْت َّ
ض ِل َّ ِ (-الجمعة ).(١٠
َف ْ
ض َذلُوالً َفا ْم ُ
شوا فِي َم َناك ِِب َھا
وقال تعالى) :ھ َُو ا َّلذِي َج َعل َ َل ُك ْم األَ ْر َ
َو ُكلُوا ِمنْ ِر ْزقِ ِه َوإِ َل ْي ِه ال ُّن ُ
شو ُر(  -الملك).(١٥
صلى عليه وسلم أي الكسب أفضل قال:
فقد سئل رسول
)أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور( ،وجاء من رواية
البخاري أنه صلى عليه وسلم قال ) :ما أكل أحد طعاما خيرا من
أن يأكل من عمل يده ،وإن نبي داود كان يأكل من عمل يده(.

معايير التمويل في الشريعة اإلسالمية
١ـ معيار العقيدة :حيث ينطلق استثمار المال وفقا ً للضوابط الشرعية وأن
المال مال  :واإلنسان مستخلف فيه ،ويجب استخدامه بعيداً عن الربا.
 ٢ـ المعيار األخالقي :حيث يلتزم الفرد المسلم بمجموعة من القيم األخالقية
عند استثمار األموال من أھمھا :عدم الغش ،وعدم أكل أموال الناس
بالباطل.
 ٣ـ معيار التنمية :حيث يھدف التشغيل الكامل لرأسمال يحقق التنمية
االجتماعية واالقتصادية ،وعلى أن يتم مراعاة أولويات التمويل وھي
الضروريات والحاجيات والتحسينات.
 ٤ـ معيار ربط الكسب بالجھد :وھو من القواعد الشرعية التي تحكم
المعامالت في اإلسالم ،فال كسب بال جھد ،وال جھد بال كسب.

المفاھيم المختلفة للتنظيمات والمنظمات لتقديم
الخدمات المجتمعية

 -١األحسان  /البر /الدعم  /الھبات  /األعانات


طوارىء – كوارث – مناسبات دينية – معدمون لجوحة استھالكية

 -٢تقديم الخدمات المجانية أوالمدفعة القيمة
المياه – صحة – تعليم

 -٣التمكين

تقديم نصح ومشورة وتدريب وتوفير قروض وتمويل أصغر

 +يمكن ان تتكامل تلك المناھج مع بعضھا ولكن يكون ھدفھا
األخير تقوية العنصر البشرى حتى يكونوا من الناشطين
اقتصاديا ) تنمية اقتصادية أجتماعية (

ماذا نعنى بالتمويل األصغر :

 ھو تقـديم حزمة ) مجموعة ( متكاملة من الخدمات
المالية ) قروض – تحاويل – تأمين – وأھمھا
األدخار ( و خدمات غير مالية ) تدريب وتقديم
نصح ومشورة ( المنتظمة والمستمرة للمبادرين
والمارسين من ذوى الدخل المحدود بھدف ادخالھم
دائرة اإلنتاج لتحقيق التغيير االقتصادى وتحسين
مستوياتھم المعيشية .

التمويل األصغر

مجموعة الخدمات
الماليه
القروض

االدخار

التأمين

التحويالت

ما الفرق بين التمويل الصغير واالصغر ومنتاھى الصغر
من حيث السقف








التمويل االصغر :
ھو كل تسھيل مالى ممنوح للفقير النشط اقتصاديا أو لمجموعة من
الفقراء النشطين اقتصاديا بحيث اليتجاوز  ١٠,٠٠٠جنيه سودانى
) عشرة ألف جنيه ( للفرد أو حسب مايقرره البنك من وقت آلخر .
التمويل الصغير :
يقصد به التمويل الذى يتجاوز عشرة الف جنيه للفرد .
التمويل منتاھى الصغر :
يقصد التمويل الذى ال يزيد عن  ٢٠٠٠جنيه سودانى ) الفى جنيه
سودانى ( أو حسب مايقرره البنك المركزى من وقت آلخر .

تعـريفات
 عميل التمويل األصغر

:

 يقصد به الفقير النشط اقتصاديا والذى ال يقل عمره
عن  ١٨أو يزيد  ٧٠سنة أو وفقا لما يحدده البنك
المركزى من وقت آلخر .
 الفقير النشط اقتصاديا :
 يقصد به الفقير القادر على الكسب وان لم يكن له
دخل

أھـداف عـامة للتمويل األصغر
 تسھيل وتيسير وصول خدمات التمويل األصغر إلى الغالبية
العظمى من الشرائح الضعيفة غير القادرين على الوصول الى
الخدمات الرسمية للمساھمة فى التنمية االقتصادية .
 أدماج وإبراز مساھمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى
خارطة التنمية االقتصادية بالبالد بتحقيق التوازن االجتماعى
واالقتصادى لعملية التنمية الشاملة
 مكافحة الفقر) تخفيف حدة الفقر ( وتقليل الفجوة الطبقية بين
شرائح المجتمع .
 االرتقاء بمستوى اإلدخار واالستثمار من خالل تعبئة رؤوس
االموال من االفراد والجمعيات والھيئات الغير حكومية .
 إذكاء روح التكافل الجماعى بخلق جمعيات تعاونية أو أى
تنظيمات من منظمات المجتمع المدنى وخاصة صغار المنتجين .

أھـداف عامة للتمويل األصغر






إستعاب الشباب فى مشروعات نموية جماعية أو فردية وفق
تخصصاتھم بضمان المجتمع المدنى تساھم فى خلق فرص العمل
والعاونة فى حل مشكلة العطالة .
نشر ثقافة العمل الحر وسط القطاع الشباب وتعزيز ورفع قدراتھم من
اجل تخفيزھم لدخول فى مشروعات تمويل االصغر .
التحول نحو الريف عبر التمويل الريفى وابتكار مشروعات تالئم
البيئات الريفية والتوسع واإلنتشار فى المناطق االنتاجية .
البناء المستدام لمؤسسات التمويل األصغر من مؤسسات تمويل اصغر
ومصارف متخصصة ووسائط .

مميزات التمويل األصغر









التمويل االصغر يعتبر وسيلة فعالة لتخفيف حدة الفقر وسط
المجتمعات المستھدفة وتحسين ظروفھا األقتصادية.
يعمل التمويل األصغرعلي استحداث تنمية مستدامة.
قليل المخاطر اذا تمت متابعته بشكل جيد .
تشجع روح المبادرة واإلبتكار.
مصدر ھام لتوفير فرص العمل ويعمل على الحد من البطالة والھجرة
من الريف إلى الحضر .
يعمل على التكيف مع متطلبات السوق وتلبية احتياجات المستھلك
مصدراً مھما ً لتوفير السلع الوسيطة.
سھولة اإلنتشار في المناطق الريفية ذات الحوجة.

خصائص وعناصر التمويل األصغر الناحجة
االلتزام الشخصى
 -١أختــــيار العـــمــــــــــــــالء
صفات شخصية
مھارات االعمال
 -٢أختــــيار المشــاريـــــــــــع ذات الجدوى االقتصادية مبتكرة/
متجددة  /االستمرارية
 -3أختــــيار السياسات األجراءات تقديم الطلب – التسديد –
فترة التمويل – العمالء التخلف فى السداد – االجراءات
المحاسبية – المھام والواجبات – الصيغ التمويلية

عـوامل نجاح التمويل األصغر
 دور الحكومات فى رسم سياسات التمويل األصغر والمساھمة فى
تنظيم األطر التنظيمية والھياكل القانونية لمؤسسات التمويل األصغر
 البد ان تجد مؤسسات األقراض التشجيع واألعتراف من الجھات
األقتصادية فى الدولة وان تجد الدعم الكافى من حيث األشراف على
أداء تلك المؤسسات واألسھام فى تطوير بنيتھا المؤسسية .
 سياسات التمويل الناحجة ھى التى تقوم على األستثمار فى االنسان
)الكادر البشرى ( والمؤسسات التمويلية )تدريب ؛ نصح ؛ افكار؛
مشورة ؛ نشروالتوعية باھمية ثقافة العمل الحر ؛ بناء قاعدة
معلوماتية عن نوعية المشروعات ذات الجدوى ودراستھا وأھمھا
االختيار الجيد للعميل .

مشاكل ومعوقات التمويل األصغر
 غياب الوعي الرسمي والشعبي بأھمية التمويل األصغر
 محدودية الوصول الي الفقراء خصوصا في الريف
 غياب تعريف محدد للعمالء المستھدفين ،وغياب الدراسات
الخاصة بإحتياجاتھم.
 غياب نظم ضمانات بديلة مصاحبة لعمليات التمويل .
 ضعف التعرف علي أفضل الممارسات العالمية.
 ضعف التنسيق بين الجھات مقدمة الخدمة.
 ضعف البنيات التحتية المؤثرة علي عمليات التمويل األصغر
 عدم توفر دراسات التسويق ومحدودية المعلومات .

مقدمي خدمات التمويل االصغر
 مؤسسات رسمية  :المصارف التجارية – مؤسسات
التمويل االصغر
 مؤسسات شبه رسمية  :المنظمات الطوعية الصناديق
االجتماعية ) الوسائط(
 مؤسسات غير رسمية  :تاجر الشيل – الصندوق
الكنتين

)الخته(-

منتجات التمويل االصغر
 القروض الصغيرة  :والتي تحدد بارقام او كميات حسب
سياسة الدولة كما يوضح لھا ساياست للتمويل واالسترداد
 التحويالت الصغيرة  :وھي التحويالت الصغيرة التي يقوم
بارسالھا المغتربين الي ذويھم في قري ومناطق نائية
 التأمين  :وھو التامين علي المشروع والممتلكات ويساعد
علي تخفيف الصدمات وتقليل المخاطر
 األدخار  :وھو جزء من المدخرات يتم توفيرھا وتكون
ضمان للتعامالت المالية

مشاكل ومعوقات التمويل األصغر







تنويع المنتجات وعدم حصرھا علي منح التمويل فقط  ،أي مراعاة الخدمات
األخري المصاحبة" إدخار  ،تأمين ،تحويالت..... ،الخ“ .
ثقافة المنح والھبات والدعم السائدة .
توفر كوادرمتخصصة وخبرات بالبنوك التجارية يتناسب مع مفھوم التمويل
االصغر.
الرسوم والضرائب والجبايات المفروضة علي مقدم الخدمة ومتلقيھا .
القوانين واإلجراءات المتعلقة بمنح التمويل لصغار المنتجين من بعض
الجھات التمويلية .
توفير مدخالت االنتاج والتسويق وانخفاض مستوى االنتاجية وجودتھا .

نوعية مشروعات التمويل األصغر المختارة
)مبتكرة(

الصيغ اإلسالمية للتمويل األصغر
عقد البيع اآلجل.
عقد المرابحة.
السلم..
عقد السلم
عقد االستصناع.
عقد اإلجارة.
عقد المشاركة بأنواعھا.
القرض الحسن.

الدروس المستفادة
 أھمية تعزيز سياسات البنك المركزى بالتعاون مع والوزارات
االتحادية وحكومات الواليات والمانحين والمصارف التجارية
وكافة الشركاء فى مجال التمويل االصغر ومكافجة الفقر.
 أھمية تقديم الدعم المالي والفني للمصارف التجارية لرفع
قدراتھا وذلك ألن لھا شبكة فروع واسعة في أصقاع البالد
الحضرية والريفية  ،وبما لديھا من موارد مالية مستقرة ونظم
مؤسسة بصورة جيدة يمكن استغاللھا بفاعلية لتقديم التمويل
األصغر لذوى الدخل المتدنى والفقراء الناشطين اقتصاديا َ

الدروس المستفادة
 تقديم دعم فنى يتماشى مع حاجات كل مصرف او مؤسسة
تمويل اصغر فى مراحل مختلفة بالتركيز على التوسع
المستدام وزيادة االثر فى تخفيف حدة الفقر وتطبيق التقنية.
 تطوير اداء مؤسسات التمويل االصغر والوسائط وعمل ربط
استراتيجى مع المصارف التجارية .
 بناء قدرات المستفيدين )عمالء ( من خالل التدريب ودعم قيام
الجمعيات والشبكات لتمكينھم من الوصول الى مقدمى التمويل
االصغر و االسواق

التمويل األصغر نحو تنمية مجتمعية مستدامة

خصائص وعناصر المشروعات الصغيرة المحلية الناحجة

أختــــيار العـــمـــــالء
االلتزام الشخصى
مھارات االعمال
صفات شخصية

أختــــيار السياسات و األجراءات
تقديم الطلب – التسديد – فترة التمويل – العمالء
التخلف فى السداد – االجراءات المحاسبية – المھام
والواجبات – الصيغ التمويلية

أختــــيار المشــاريـــــــــــع
ذات الجدوى االقتصادية
مبتكرة /متجددة  /االستمرارية

من عناصر نجاح المشروع
دراسة المشروع

ما ھي الخبرات و المھارات التي تمتلكھا وتخدم
المشروع ؟

ما ھي دوافعك الشخصية التي ستضمن نجاح المشروع؟

ما ھي صفاتك الشخصية التي تقودك نحو األعمال؟
صاحب
المشروع
الريادي

ما ھي خصائص سوق سلعتك؟

دراسة
السوق

الدراسة
المالية

كم حصتك في السوق؟
كيف يمكن ان تبيع سلعتك بحيث تستطيع لك حصة
في السوق؟

من أين ستحصل على النقود؟

الدراسة الفنية

ما ھي األصول الثابتة التي سيحتاجھا مشروعك؟

ھل فكرة مشروعك مريح؟

كم من النقود يحتاجه مشروعك؟

ما ھي مراحل أنتاج سلعتك؟

ما ھي متطلبات أنتاج سلعتك؟

نھاية العــــــرض
شـــكراً على حسن المتابعة
و نسأل التوفيق

