
 
 مؤسسة واصل الباكستانية تفوز في منافسة للتمويل اإلسالمي الصغير

 
 

فازت مؤسسة واصل، وهي مؤسسة تمويالت صغيرة مقرها  --/ بي آر نيوزواير /  4172حزيران/يونيو  71واشنطن، 
بالشريعة اإلسالمية. وقد منتجات تمويل مبتكرة وملتزمة للتمويل اإلسالمي الصغير، وهي مسابقة عالمية االباكستان، في مسابقة 
 صغار المزارعين. دوالر لحزمة منتجاتها التي تستهدف بصورة محددة 711,111فازت واصل بجائزة الـ 

وكان موضوع مسابقة التمويل اإلسالمي الصغير هو "ما وراء المرابحة". وقد تلقت سي جي أيه بي إدخاالت من مؤسسات 
شركة رعاية مشتركة من البنك اإلسالمي للتنمية، شركة البركة المصرفية و بلدا. وكانت المسابقة ب 77التمويل األصغر في 

، ولكن عليه طلب متزايدحيث يوجد تريبل جامب. وتهدف المسابقة الى تشجيع االبتكار في سوق التمويل اإلسالمي الصغير 
التكلفة زائد الموجه نحو منتج  -مرابحة على التركز أساسا هي عروض ، و في هذا المجال ضيقةهناك عروض تمويل أيضا 

 شراء األصول.
 

السالم منتجاتها "حزمة تمويل زراعية" من  يوه -واصل  اإلسالمي الصغير مشاركة مؤسسةالتمويل مسابقة قضاة وقد اختار 
لبية من البلدان ذات الغافي باكستان وغيرها التطور لتأثيرها على حياة عمالئها، واستدامة الطرح وقدرتها على  -واإلجارة 

 اإلسالمية. 

 
اإلجارة،  منتج سلفة نقدية مقابل سعر شراء مضمون لمحاصيلهم. من خالل ينعمالء الزراعييعرض على السالم منتج تمويل 

الفاكهة ويدفع مزارعو لفترة زمنية متفق عليها. آخر إلى مزارع تقوم بتأجيرها األراضي الزراعية ومن ثم باستئجار واصل تقوم 
من و . زراعية محاصيلهيئة دفع في الالقمح واألرز لمزارعي هور رسوم اإليجار الشهري نقدا، في حين يمكن والخضروات والز 

مع خفض مواسم الحصار إعالة أنفسهم بين على واصل صغار المزارعين تساعد ، ينالمالي ينالمنتجهذين خالل الجمع بين 
ه يمكن رفع هذا ، على الرغم من أنالحالية لواصلمحفظة اللمئة من في ا 71 ما متوسطه ةيالزراعحزمة التمويل تكاليفها. تمثل 

 . الموسم الزراعيذروة في المئة خالل  41إلى الرقم 
للتخفيف من حدة الفقر في باكستان، علينا أن نركز على المزارعين، ولكن وقالت مؤسسة واصل والرئيس التنفيذي فريدة طارق "

الذين قدموا االعتراف هذه المسابقة نحن ممتنون لمنظمي . قراض الربوي ألسباب دينيةإللن يختاروا االعديد من المزارعين 
 ." لعملنا في مجال التمويل اإلسالمي

 
الخرطوم ومؤسسة التمويل للمسابقة بنك السودان في للجولة النهائية التي تضمنتها القائمة القصيرة اإلدخاالت األخرى ومن بين 
الخسارة، تمويل مضاربة تتضمن تشارك الربح و نتجات وقد عرضت المؤسستان م. كومبانيون إنفست قيرغيزستانفي األصغر 

 تين وعمالئهما. المخاطر بين المؤسستقاسم قوم على تالتي 



 
 الذين بلغوا المرحلة النهائية للمسابقة، يرجى زيارة: المرشحين لجميع تتوفر أشرطة الفيديو 
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"اننا نأمل أن يلهم هذا االعتراف مقدمي خدمات وقالة ميادة الزغبي، أخصائية القطاع المالي األولى في سي جي أيه بي، 
مع ارتفاع معدالت الفقر في و . وض المنتجات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية الخاصة بهماألخرى لتوسيع عر الصغير التمويل 
توسيع إن التمويل اإلسالمي يمكن أن يلعب دورا رئيسيا لتوفير الوصول إلى الخدمات المالية للفقراء. فإن ، اإلسالميالعالم 

 لى التيار الرئيسي للتمويل." إالفقراء نقل مجموعة منتجات التمويل اإلسالمي هو وسيلة هامة ل
 

 نبذة عن مؤسسة سي جي أيه بي
 منظمة بارزة تسعى من  42هي شراكة عالمية مكونة من مؤسسة سي جي أيه بي )المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء( 

خالل األبحاث مؤسسة سي جي أيه بي تطور حلوال مبتكرة للشمول المالي من الدفع قدما بفكرة الشمول المالي. من أجل 
. مؤسسة سي جي لتمكين المقاربات الكبيرة العملية والمشاركة النشطة مع مقدمي الخدمات المالية وصانعي السياسة والممولين

البنك الدولي تجمع بين النهج العملي لتنمية األسواق ومنصة دعوية قائمة على األدلة للدفع قدما القائمة في مبنى أيه بي 
 .www.cgap.orgللمزيد: . من أجل تحسين حياتهم الخدمات التمويلية بوصول الفقراء إلى

 
  اإلسالمي للتنمية نبذة عن البنك

عام  في تأسست بالمملكة العربية السعودية. في جدةمقره  متعدد األطراف لتنميةلتمويل  هو مؤسسة البنك اإلسالمي للتنمية
 .www.isdb.org  معرفة المزيدل .األولى المؤتمر اإلسالمي منظمة وزراء مالية من قبل 7714

 
  مجموعة البركة المصرفية حول

الخزانة و  ية االستثماريةوالخدمات المصرف لألفراد والشركات تقدم خدمات، البحرين ومقرها في المنامة، مجموعة البركة المصرفية
 معرفة المزيدل بلدا. 71 في أكثر منالتابعة لها  تمثيلالومكاتب  البنوك من خالل شبكة مناإلسالمية  الشريعةفقا لمبادئ و 

www.albaraka.com. 
  نبذة حول تريبل جامب

 صناديق االستثمارل وتقدم المشورة تديربهولندا. تريبل جامب  مقرها أمستردام، ةمسؤولستثمارات هي شركة إدارة ا تريبل جامب
 .www.triplejump.eu في معرفة المزيدل الهرم. في أسفلللناس الذين هم  سبل العيش التي تركز على تحسين

 
 kbucher@worldbank.org، 1+-202-473-5995شر، كاي بوتاالتصال: 
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