
 

1 
 

 جامعة محمد الخامس  السويسي الرباط

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية وواإلجتماعية السويسي الرباط

 مركز الدراسات القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية  السويسي

 

دجنبر 4,3 الندوة الدولية حول الخدمات المالية اإلسالمية المنعقدة خالل 

 بالرباط 2102

 

 

 

 عنوان البحث

الصغيرة في دعم  أهمية المصارف اإلسالمية في تعزيز دور المشاريع

 اإلقتصاد الوطني

 

 

 إعداد

 الدكتور عبدالرحمن كريم مهدي العزاوي

 جامعة الزيتونة األردنية الخاصة

 

 

 2102أكتوبر 



 

2 
 

 المقدمة

اإلقتصادية وذلك كبيرة الحجم تشكل الركيزة األساسية في مسيرة التنمية  على الرغم من أن المشروعات 

من خالل إسهامها الحقيقي في تحقيق معدالت نمو سريعة ألقتصاديات البلدان, إال أن المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم تلعب دورا أساسيا ومحوريا في عملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية المستدامة أيضا. حيث 

ة نسبيا التي تحتاجها لإلستثمار وروابطها القوية في المشروعات تتجسد هذه األهمية من خالل حجم األموال القليل

وكذلك  صنعة التي تحتاجها هذه المشروعات،الكبيرة من خالل توفيرها لبعض مستلزمات اإلنتاج والمواد النصف م

التي  من خالل توليدها للوظائف بمعدالت كبيرة ومساهمتها الفعالة في زيادة معدالت الدخل وتقليل نسب البطالة

 تعاني منها مختلف إقتصاديات الدول وخاصة إقتصاديات دول العالم الثالث. 

لقد أثبتت تجارب التنمية اإلقتصادية الناجحة إن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور أساسي في توسيع  

حيث تساهم هذه  ،اصة في المناطق القروية والنائيةالقاعدة اإلنتاجية وزيادة الصادرات وخلق فرص جديدة للشغل خ

من إجمالي الناتج القومي في أربا,  %46وتمثل  من الناتج المحلي العالمي، %64لي نسبته حوا المشروعات بما

وكذلك تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما  قومي للواليات المتحدة األمريكية،من الناتج ال %66بمقابل 

كذلك حقيقة أهمية د الياباني. وقد أدركت دول جنوب شرق اّسيا من حجم الوظائف في اإلقتصا %10نسبته حوالي 

قامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعطاء ة قامت الدولة بتقديم الحوافز إلففي كوريا الجنوبي هذه المشاريع،

صة الضريبية وأنشأت هيئة خاصة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخااإلعفاءات ووالتسهيالت واإلمتيازات 

من إجمالي  %11في قطاع التكنولوجيا الحديثة والخدمات السياحية. أما في كندا فقد خلقت هذه المشاريع ما نسبته 

حيث يوجد في كندا ثالث منظمات لمساعدة المواطنين على تمويل  عمل المتوفرة في اإلقتصاد الكندي،فرص ال

صندوق المشروعات الصغيرة، شريكة التنمية مات هي: مشاريعهم الخاصة بألقروض واإلعانات وهذه المنظ

 (0) والبنك الفدرالي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الصناعية،

فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكتسب  ة خاصة ودول العالم الثالث عامتة،أما في الدول العربي 

واإلجتماعية  إختالف طبيعة األنظمة اإلقتصادية بوذلك بسب ها إلقتصاديات الدول اّنفة الذكر،أهمية أكبر من أهميت

وعدم توفر الخبرات التقنية  الدول بإرتفاع نسب البطالة فيها والثقافية لدول العالم الثالث. حيث تتسم إقتصاديات هذه

 ي الدولوالتكنولوجية الحديثة بسبب تدني مستويات أنضمتها التعليمة وعدم قدرتها على مواكبة المستويات التعليمية ف

وكذلك بسبب ضعف أو إنعدام حجم األموال المتاحة لإلستثمار في هذه المشاريع  الغربية والدول المتقدمة األخرى

 )بإستثناء دول الخليج التي تتوفر فيها مثل هذه األموال(. 

الدول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلقتصاديات ودعم تنبع أهمية مصادر تمويل  تم تقدم إستنادا إلى ما 

هذه هي المصادر الحكومية وذلك من خالال مصادر الدعم وااتمويل وخاصة إقتصاديات دول العالم الثالث, واولى 

تقديم الخبرة والمشورة ألصحاب هذه المشاريع وإصدار التشريعات والتعليمات القانونية والتسهيالت اإلستثمارية 

مويل المشاريع ل هذه المشاريع. المصدر الثاني من مصادر تواإلعفاءات الضريبية التي التي تشجع على إقامت مث

هو المصدر الشخصي أي تمويل المشروع من قبل صاحبه وليس هنالك إشكال في هذا  الصغيرة والمتوسطة،

والمصدر الرئيسي الثالث هو, الموؤسسات المالية والتي تنقسم المصدر طالما توفرة األموال لدى صاحب المشروع. 

 رئيسيين وهما:إلى قسمين 

 الموؤسسات المالية الربوية )التي تتعامل بألفائدة( (0

 الموؤسسات المالية اإلسالمية )التي ال تتعامل بألفائدة( (2

معدالت حيث أن هدف الموؤسسات المالية الربوية هو تحقيق الربح من خالل ضمان القروض الممنوحة وفرض 

زيادة تكلفة رأس اإلقتراض والتي تساهم بشكل كبير في دة فترة فائدة على األموال المقترضة والتي ترتفع كلما زا
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المال المستثمر. أما الموؤسسات المالية اإلسالمية فإن فلسفتها ومفاهيمها المالية تختلف عن فلسفة ومفاهيم 

ومفاهيم الشريعة الموؤسسات المالية الربوية وذلك ألن فلسفة ومفاهيم الموؤسسات المالية اإلسالمية نابعة من فلسفة 

في تلبية نابع من هذه الشريعة الذي تتبعه مصادر التموبل اإلسالمي  منهج متكامل للحياة والدوراإلسالمية السمحاء ك

والذي يركز على مصلحة الفرد من زاوية مصلحة المجتمع.  إحتيجات الفرد بما يكفل التنمية الحقيقية للفرد والمجتمع

بمميزات ال يمكن أن تجدها في مصادر التمويل الربوية التي تعتمد على مبدأ الربا  حيث يتمتع التمويل اإلسالمي

في تحقيق ديمومتها. فمصادر التمويل اإلسالمي تتميز بتعدد وتنوع أساليب تمويلها وبما يتناسب مع  يسيكمصدر رئ

أدوات  إلى أن جميعافة كل الظروف واألحوال وكذلك بإنخفاض تكلفة تمولها أوإنعدامه في بعض األحيان بأإلض

الحقيقي )اإلنتاج, التوزيع, والخدمات( الذي يساهم في التنمية  ووسائل التمويل اإلسالمي تذهب إلى اإلستثمار

 :التاليةمباحث ال و سوف تتناول هذه الورقة لإلقتصاد الوطني.الحقيقية اإلقتصادية 

مشاريع الصغيرة، معايير تمييز المشاريع الصغيرة المبحث األول: سيتناول مفهوم المشاريع الصغيرة: تعريف ال

 وخصائصها، ودور المشاريع الصغيرة في اإلقتصاد الوطني.

المبحث الثاني: سيتناول التمويل اإلسالميي للمشاريع الصغيرة: تعريف التمويل اإلسالمي, أهمية التمويل اإلسالمي 

رة, المعوقات التي تواجه التميول االسالمي للمشروعات الصغيرة, مجاالت تمويل قطاع المشروعات الصغي

 للمشروعات الصغيرة.

 المبحث الثالث: سيتضمن التوصيات والمقترحات ومصادر البحث.

 

 المبحث األول: مفهوم المشاريع الصغيرة

: تعريف المشاريع الصغيرةأوال  

حيث تزخر أدبيات  الصغير،يف المشروع عدم إتفاق وإختالف كبير بين الباحثين فيما يتعلق بتعر هنالك

وهذا اإلختالف نابع من إختالف االمكانات  اإلقتصاد واإلدارة بتعريفات ومفاهيم كثيرة للمشروع الصغير،

مكونات عوامل اإلنتاج ونوعية الصناعات الحرفية وطبيعة  لكل بلد ومثل ذلكوالظروف اإلقتصادية واإلجتماعية 

غبرها ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأهيلها والمستوى العام لإلجور والدخل و والتقليدية القائمة والكثافة السكانية

 من العوامل التي تحدد مالمح وطبيعة الصناعات القائمة. وكذلك أيضا يمكن القول أن أشكال اإلختالف بين الباحثين

صنف المشاريع تصنيفه، حيث يمكن أن ت يها الباحث للمشروع الصغير بهدفزاوية النظر التي ينظر إلمن نابعة 

على أساس عدد العمال العاملين في هذا المشروع، أو حجم رأس المال المستخدم في هذا المشروع، أو نوعية 

أخذ بنظر اإلعتبار روع الصغير يجب أن ييف المشن نعرفإ يقدمها المشروع. على ذلكوالخدمات الي  المنتجات

 (2) .للمشروع عند تعريفه يطبيعة الهيكل المالي والتنظيم
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قد تبنت السوق األوربية المشتركة تعريفا للمشاريع الصغيرة ينص على إنها تلك المشاريع التي تمارس لو

عامل. كذلك عرفت منظمة العمل الدولية المشاريع الصغيرة على  211نشاطا إقتصاديا ويقل عدد العاملين فيها عن 

عامل. وقد  99و  01عمال والمشاريع المتوسطة التي يعمل بها ما بين  01قل من أأنها تلك المشاريع التي يعمل بها 

لمدرين تميز بإستقالل اإلدارة وحصرها بأالمشروع الصغير على أنه ذلك المشروع الذي ي cedعرفت لجنة التنمية األمريكية 

 .شروع ضمن الصناعة التي يعمل بهاللمضافة إلى الحجم الصغير نسبيا وحجم رأس المال الصغير نسبيا بأإلمالك المشروع 

 01تحديد رأس المال في المنشأة الواحدة بنحو  ية بتعريف الصناعات الصغيرة علىقام إتحاد الصناعات المصر (  وقد3)

  ( 6)ااّلف جنيه مصري ويعمل بها خمسون فأقل. 

يستخدم عددا قليال من محمد محمود حميد المشروع الصغير على أنه ذلك المشروع الذي وقد عرف د. 

ألف جنيه مصري. أما د. عبد الحميد  611عامال وإجمالي اإلستثمار فيه ال يزيد عن  26العاملين ال يزيد عن 

مصطفى أبو ناعمة فقد عرف المشروع الصغير على أنه ذلك المشروع الذي يمتلكه ويديره صاحبه بمفرده وتكون 

ماجدة العطية المشروع الصغير على أنه ذلك المشروع الذي يستخدم حجم مبيعاته محدودة. كذلك عرفت الدكتورة 

  (6)من العاملين ويدار من قبل المالكين ويخدم السوق المحلية.  عددا قليال

للمشاريع الصغيرة على أن المشروع والتعاريف السابقة المختلفة ل من خالل وجهات النظر أن نستد يمكن

ف حجم ونوعية التكنولوجيا إختال العاملين والحجم القليل رأس المال المستثمر و ددالصغير يتمثل بألعدد المحدود لع

. تبعا لنوعية المجتمعات التي تعمل بها هذه المشاريعونوعية اإلنتاج من ناحية الكم والكيف  المستخدمة وإسلوب

الزيادة من ناحية عدد العاملين فمثال في المجتمعات المتقدمة صناعيا والمتطورة تكنولوجيا تميل هذه المواصفات إلى 

عالم وحجم رأس المال المستثمر ونوعية التكنولوجيا وأساليب العمل المستخدمة في هذه المشاريع. أما في دول ال

حجمها والعدد القليل للعاملين فيها بأإلضغفة إلى ضئالة حجم رأس شاريع الصغيرة تتصف بصغر مال الثالث، فإن

  .المال المستثمر فيها

 : معايير تمييز المشاريع الصغيرة وخصائصهانياثا

 المعايير (0

على الرغم من تعدد الدراسات والمؤتمرات المتعلقة بخصائص المشاريع الصغيرة ومعايير تمييزها، إال  

أننا لم نجد لحد االّن خصائصة ومعايير موحدة للتمييز يتفق عليها جميع الباحثين في هذا المجال، غير أننا وجدنا 

المعيار الوصفي والمعيار الكمي. وفيما يلي سوف أغلب هذه الدراسات تتمحور حول إتجاهين رئيسيين للتميز هما 

 لهذين المعياريين وكما يلي:نتطرق 

 المعيار الوصفي (أ

يركز هذا المعيار على على وصف خصائص المشروع الصغير من حيث درجة تأثيره في السوق، أو  

منشأة شخصية مستقلة  شكل إدارته ونوع ملكيته، ويتضمن هذا المعيار وصفا عاما للمشروع الصغير يتمثل في أنه



 

5 
 

، وبعناصر إنتاج ذات طاقة ما تكون محلية غالبا المنافسة الكاملة، وفي بيئةفي الملكية واإلدارة ، تعمل في سوق 

 إنتاجية محدودة نسبيا.

 المعيار الكمي (ب

يعة ذا طبيعتبر هذا المعيار يعتمد هذا المعيار على القياسات العددية والكمية في قياسه لكلمة )صغير(. و 

 نونية لكل بلد وكذلك تعدد المفاهيميختلف من بلد الّخر بسبب إختالف البيئة اإلقتصادية واإلجتماعية والقامحلية ألنه 

عملية تمييزها  دان تتبنى المعايير التالية فيلولكن أغلب هذه الب ف الجهات التي تعتمد هذا المعيار،تبعا لتعدد وإختال

 المشاريع:للمشاريع الصغيرة عن غيرها من 

 (Iفي المشروع معيار عدد العاملين 

، يعتبر معيار عدد العاملين من أهم معايير الكمية المستخدمة في تمييز المشاريع الصغيرة وأكثرها شيوعا

ختلف عدد العاملين في المشروع يكون أن هذا المعيار يعتبر أكثر فاعلية عند المقارنة مع المعايير األخرى. و

تبعا للبلد الذي يطبق فيه هذا المعيار. فمثال في بريطانيا أو كبير حتى يمكن تمييزه على إنه مشروع صغير 

عامال. وفي مصر حدد عدد العاملين في المشروع الصغير على  61 مشروع الصغير بليتحدد عدد العاملين بأ

ات المتحدة األمريكية تم تحديد عدد العاملين في المشروع الصغير سنة عامال. وفي الوالي 26أن اليزيد على 

عامل. وحسب األمانة العامة لإلتحاد الغرف التجارية العربية فإن أي منشأة  611على أن ال يزيد على  0911

 (2) عامال تعتبر من المنشاّت الصغيرة. 61عمال و 01يعمل فيها ما بين 

 (ii        المشروع لمال المستثمر فيمعيار حجم رأس ا 

المقصود برأس المال المستثمر في المشروع هو رأس المال الثابت الالزم لتأمين المباني واالاّلت 

يتعدد حجم التخصيصات ووالمعدات واألجهزة ومختلف الوسائل الالزمة التي تولد الطاقة اإلنتاجية للمشروع. 

هذا الحجم من  فتبعا للدول المعتمدة لهذا المعيار حيث يختللرأس المال المستثمر في المشروع لتمييز حجمه 

ماليين ،  01دولة ألخرى. فمثال في اليابان، تعتبر الدول المشروع الذي ال يزيد رأس المال المستثمر فيه عن 

ألف دينار وفي  61ردن حدد رأسمال المشروع الصغير على أن ال يزيد عن من المشروعات الصغيرة. وفي األ

ألف جنيه مصري. وفي دراسة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير حدد رأسمال  61لى أن ال يزيد عن مصر ع

وكذلك تختلف هذه  دوالر أمريكي. 36111دوالر و 3611بما يتراوح ما بين  ةعمال الصغيرمنشاّت األ

 أو تجاري.التخصيصات حسب القطاع الذي يعمل فيه المشروع فيما إذا كان قطاع صناعي أم قطاع زراعي 

 (iii معيار حجم المبيعات وحجم األسواق التي يتعامل معها المشروع 

 ت الطابع المحلي والتي تتسم بحجمويمكن أن يكون هذا المعيار أكثر مالئمة للمشاريع التجارية والخدمية ذا      
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       مبيعات منخفضة نسبيا.     

 (iv اإلنتاجمعيار حجم ونوع التكنولوجيا المستخدمة في 

على حجم المشروع. حيث فيه دلل حجم ونوع التكنولوجيا المستثمرة في المشروع وإسلوب اإلنتاج المتبع حيث ي

إذا المستخدمة بوسائله وكذلك عوامل اإلنتلج وإرتفع مستوى التكنولوجيا مال ستثمار برأسكلما إرتفع حجم اإل

 مشروع، والعكس صحيح.كان إسلوب اإلنتاج نمطيا كلما دل ذلك على كبر حجم ال

 الخصائص (2

 المشروعات الصغيرة ما يلي:التي تتميز بها  إن من أهم خصائص 

بنمط الملكية الفردية أو العائلية للمشروع وقيام المالك غالبا ما تتميز  الملكية واإلدارة في هذه المشاريع (0

 البسيطة الملقات على عاتقه. ءاألعبابمهمة اإلدارة وتميز هيكلها التنظيمي بصغر حجمه بما يتناسب وحجم 

بسهولة إنشائها وذلك بسبب بساطة اإلجراءاتالقانونية واإلدارية والروتينية التي تتسم المشاريع الصغيرة  (2

 تحتاجها لإلنشاء.

وأهداف  مهامالذي يتناسب وحجم إنخفاض تكلفتها بسبب حجم رأس المال الذي تحتاجه إلنشائها و (3

  المشروع .

 مثل هذه المشاريع على خبرة أصحاب المشروع الفنية وكفائتهم اإلدارية والتنظيمية. يعتمد نجاح (6

 تتعامل مع األسواق المحلية أيضا.و ذه المشاريع عادة ذات طبيعة محليةتكون ه (6

 

 : دور المشاريع الصغيرة في اإلقتصاد الوطنيثالثا

وتقليص معدالت البطالة وتخفيف تلعب المشاريع الصغيرة دور مهم في خلق فرص العمل والتشغيل  

بمثابة تعتبر المشروعات الكبيرة  مستوى الفقر وتحسين مستوى التنمية المحلية واإلقليمية مع عدم إغفال حقيقة أن

العمود الفقري لهيكل اإلقتصاد في الدول المتقدمة والنامية بسبب الدور الذي تلعبه في رفع معدالت النمو والتقدم 

تكمن أهمية دور المشاريع الصغيرة في اإلقتصاد الوطني من خالل كونها يمكن أن تشكل بديال . كذلك اإلقتصادي

مناسبا عن الصناعات الكبيرة وخاصة في الدول النامية بسبب نقص اإلمكانات المادية والخبرات الفنية وندرة 

وتحملت أعباء ة والكبيرة لقد ظهرت المشروعات الصغيرة قبل ظهور المشروعات المتوسطة. الموارد الرأسمالي

التشغيل وتخفيف معدالت البطالة وتوزبع الدخل ومازالت تحتل أهمية كبيرة في إقتصاديات الدول المتقدمة منها 

هذه  كنولوجي، حيث عددوالنامية على الرغم من تطور إقتصاديات كثير من الدول بسبب تطورها العلمي والت

من إجمالي الناتج  % 31الواليات المتحدة األمريكية وقيمة إنتاجها حوالي تسعة ماليين منشأة صغيرة في  عالمشاري

القومي. وكذلك يقدر عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليابان بحوالي ستة ماليين مشروع يشتغل فيها 
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يشتغل فيها  منشأة ألف 02الصغيرة حوالي وفي األردن قد بلغ عدد المنشاّت  (3)من مجموع العاملين.  %10حوالي 

ألف  091حوالي  2113ألف عامل. وفي الجزائر قد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة  011حوالي 

 (6)ألف عامل.  661مؤسسة يعمل فيها حوالي 

وجود أهمية إلى ة لمتقدمة عامة والدول النامية خاصلقد أثبتت التطبيقات العملية حاجة إقتصاديات الدول ا 

الصغيرة والمتوسطة في إقتصادياتها وذلك بسبب المزايا الفريدة التي تتمتع بها هذه المشاريع والتي تميزها المشاريع 

 -:يع الكبيرة والتي من أهمهاعن المشار

تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفع كفاءة تخصيص الموارد وإرساء أنظمة إقتصادية تتسم  (0

 ا الشريكات الكبيرة.بألديناميكية والمرونة تترابط معه

قابيليتها على إستعمال اإلمكانيات التقنية المحلية وأساليب اإلنتاج البسيطة التي تركز على إستخدام األيدي  (2

 العاملة.

في الدول ويمكن أن تشكل بديال عن الصناعات الكبيرة تلعب دورا مهما في خلق فرص العمل واإلستخدام  (3

 في هذه الدول. الفنية وندرة الموارد الرأسمالية بسبب نقص الخبراتالنامية والفقيرة 

 بسبب إعتمادها على المواد الخام المحلية والنواتج العرضية للصناعات الكبيرة، فهي تساهم في الحد من (6

 هدر الموارد وتقلل اإلستيراد.

ت بسبب تكلفة إنشائها المنخفضة فهي تعتبر مصدر رخيص لخلق فرص العمل الجديدة وحاضنة للمهارا (6

 واإلبداعات وعامل إستقرار إجتماعي وسياسي.

تتميز المشاريع الصغيرة بألقدرة على اإلنتشار الواسع في المناطق الريفية والمحافظات النائية مما يساعد  (4

على التنمية المتوازنة جغرافيا بين مختلف األقاليم والمحافظات وتقليص أوجه التفاوت في توزيع الدخل 

 السكان. والثروةوإعادة توزيع

 وتنمية وحماية الصناعات المحلية والتقليدية. تساهم في زيادة اإلدخار واإلستثمار (0

 

 المبحث الثاني: التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة

 تعريف التمويل اإلسالمي وأهميته وخصائصهأوال: 

 تعريف التمويل اإلسالمي (0

اإلسالمي من قبل الباحثين واألدبيات المتعلقة بهذا تعددت التعاريف والمفاهيم الخاصة بألتمويل  لقد 

ؤسسات المالية اإلسالمية ، مل بين األشخاص دون المجتمع والم، فمنها ما إقتصر مفهومه على التعاكثيرة الموضوع

ومنها ما إشتمل على التمويل اإلستثماري فقط دون أن يشمل التمويل الشرعي أو التطوعي. وهذه التعاريف كلها 
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عن قصور وعدم شمولية لمجاالت التمويل اإلسالمي وتنوعه. ونحن وفي هذا المجال يمكن أن نورد تعريفا دلت 

للتمويل اإلسالمي يمكن أن يكون أكثر شمولية من غيرها من التعاريف التي ذكرها كثيرا من الباحثين حيث  أن هذا 

عاوني حيث ينص هذا التعريف على أن التمويل التعريف يشتمل على التمويل الشرعي , اإلستثماري, التطوعي والت

اإلسالمي هو عبارة عن" تقديم ثروة عينية أو نقدية إما على سبيل اللزوم أو التبرع أو التعاون أو اإلسترجاع من 

 (0)مالكها إلى شخص اّخر يديرها ويتصرف بها لقاء عائد معنوي أو مادي تحث عليه أو تبيحه األحكام الشرعية" . 

 لتمويل اإلسالمي وخصائصهأهمية ا (2

أهمية التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة ليس نابعا من أهمية هذه المشاريع لإلقتصاد الوطني إن  

فقط، بل أن التمويل اإلسالمي يتمتع بخصائص نابعة من أحكام الشريعة اإلسالمية التي تنظر غلى الفرد على إنه 

ية حاجات المجتمع وتحقق التنمية الحقيقية له، علما بأن التمويل اإلسالمي ال جزء من المجتمع وتلبية حاجاته تكفل تلب

يقتصر على تلبية الحاجات المادية للفرد فقط، ,إنما يوازن بين الحاجات المادية والمعنوية، حيث أنه يربي الفرد على 

أهلل عز وجل. وعلى ذلك يمكن أن ة الذاتية والخوف من ليصفات األمانة والثقة بألنفس واإلخالص واإلتقان والقاب

 -نوجز فيما يلي أهم الخصائص المميزة للتمويل اإلسالمي التي تميزه عن مصادر التمويل اإلخرى الغير إسالمية:

عدم التعامل بألربا التزاما بألنصوص الشرعية الواردة بألقراّن الكريم والسنة النبوية الشريفة "وأحل أهلل البيع أ( 

 ( 209ورة البقرةوحرم الربا" )س

وذلك  تمويل اإلسالمي في تقوية المجتمعتوجيه المال نحو اإلستثمار الحقيقي. حيث تؤكد لنا هذه الخاصية دور الب( 

ألموال في عوامل اإلنتاج الحقيقية التي تساهم في تنمية الطاقات اإلقتصادية الوطنية وتنمية من خالل إستثمار ا

 الفة للشريعة اإلسالمية كأإلستثمار في المضاربة النقدية أو الورقية.موارد المجتمع وقدراته الغير مخ

 التركيز على تنمية طاقات الفرد ومهاراته وإبداعاته وتوجيه سلوكه نحو األخالق الفاضلة والصفات الحسنة. ج(

ملكية رأس د( فبما يخص ملكية رأس المال، فإنها تستمر مع المالك األصلي بخالف التمويل الربوي حيث تنتقل 

 المال إلى المقترض.

ه( فيما يتعلق بألربح والخسارة، تقسم األرباح بين صاحب المال والمستفيد حسب النسبة المتفق عليها مسبقا, أما 

الخسائر فيتحملها صاحب المال فقط. بخالف التمويل الربوي حيث يستحوذ المقترض على جميع األرباح مقابل 

 ويتحمل بألمقابل جميع الخسائر المحتملة.الفائدة التي يدفعها للمقرض 

و( الربح في التمويل اإلسالمي جميعه ربح حقيقي ألنه ناتج عن القيمة المضاقة الناتجة عن زيادة عناصر اإلنتاج. 

كان رأس المال يستثمر في المضاربات ربوي أرباح غير حقيقية وخاصة إذا بينما كثير من األرباح في التمويل ال

   .نقديةالمالية وال
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 قطاع المشروعات الصغيرةاإلسالمية لالتمويل ثانيا: مجاالت 

مجاالت عديدة للتمويل اإلسالمي من أجل دعم الفرد والمجتمع على  لقد أتاحت الشريعة اإلسالمية السمحاء 

أسس شرعية تضمن الحفاض على كرامة الفرد وتقدم المجتمع وتطور إقتصاده. وقد قسمت مجاالت التمويل 

الزامية وشرعية غير إلزامية تطوعية، وكذلك مصادر شرعية قائمة على المشاركة اإلسالمي إلى مصادر شرعية 

 شرعية إئتمانية تقوم بها المصارف اإلسالمية. ومصادر 

 أساليب التمويل القاتمة على المصادر الشرعية اإللزامية (0

تعتبر  جعل الزكاة إحدى أركان اإلسالم الخمسة ألنهافقد  إهتماما كبيرا بموضوع الزكاة حيث أولى اإلسالم: الزكاة

من أهم مصادر التمويل للدولة اإلسالمية وألثارها الكبيرة على اإلقتصاد والمجتمع. وتعتبر الزكاة من أهم أدوات 

التمويل اإلسالمي الشرعية اإللزامية التي تساهم في إعادة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع وخاصة الطبقات الفقيرة 

 وتوجيه المال نحو اإلستثمار والتنمية.

 أساليب التمويل الشرعية الغير إلزامية التطوعية (2

هلل تعاال  تصرف المالك بماله دون عوض مرضاتاوالهبة: والهبة أوالصدقة هي عبارة عن  صدقةأ( التمويل بأل

ولرسوله الكريم. حيث تمنح هذه الهبة أو الصدقة للفقراء والمحتاجين الذين ال يستطيعون الحصول على مصادر 

 يل لمشاريعهم الفردية.عيش أوتمو

: وهي هبة الرجل لماله بعد موته. وهي من أشكال التمويل اإلسالمي التعاوني التي شرعها التمويل بألوصيةب( 

 من أجل ضمان توزيع الدخل وعدم تركيز الثروة في يد الورثة فقط. اإلسالم

العلم  ا وقف المساجد, واألراضي ودور: والوقف جائز بأإلجماع وله العديد من األشكال ومنهالتمويل بألوقفج( 

والمدارس والمستشفيات. وقد أولى اإلسالم أهمية بالغة بألوقف وذلك لما يتمتع به من خصائص ال تتوفر قي غيره 

من مصادر التمويل التعاوني األخرى وأهم هذه الخصائص، اإلستمرارية وتنوع المصادر التي لها األثر الكبير في 

  واإلجتماعية وتحقيق التنمية. الحياة اإلقتصادية

اإلستفادة  ألحياء األرض البور المملوكة للدولة من أجل : وهو إعطاء المجتمع المجال التمويل بإحياء المواتد( 

 منها وإفادة المجتمع من ناتجها.

ه( التمويل بألقرض الحسن: وصيغة القرض الحسن تعتبر من أبرز صيغ التمويل التعاوني اإلسالمي القائم على 

ويعتبر هذا الشكل من التمويل من أكثر صيغ أساس إعطاء الفرصة للمقترض لإلنتفاع من المال على أن يرد مثله. 

نعدام تكلفته على صاحب المشروع ومرونة التمويل اإلسالمي مالئمة لطبيعة خصائص المشروعات الصغيرة أل

 إستخدامه ومساهمته الفعالة في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.
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 التمويل المعتمدة على األدوات المالية للمصارف اإلسالمية أساليب( 3

رية اإلستثما : وهي من أهم أشكال التمويل اإلسالمي التي تقدمها المصارف اإلسالمية لتمويل المشاريعالشركةأ(  

                                   الصغيرة. وهي عقد بين المشاركين )المصرف والمقترض( في األصل والربح بنسب متفق عليها مسبقا.

  وهي عقد على المشاركة في الربح بمال أحد الطرفين وعمل الطرف االّخر. :المضاربةب(

بثمن اّجل يربح شراء سلعة من طرف اّخر نقدا ويعده أن يشتريها : وهي أن يطلب المتمول من الممول ج( المرابحة

 فيه الطرف الممول مبلغا أو نسبة متفق عليها. 

: ويسمى أيضا السلف. وهو نوع من البيوع الجائزة شرعا ) أن يسلم عوضا حاضرا في عوض السلمبيع د( 

صورا أربعة من حيث توقيت تسليم البديلين  موصوف في الذمة إلى أجل( وشرح ذلك أن البيع مبادلة مال بمال يأخذ

، والثاني, تسليم السلعة عند التعاقد وتأجيل الثمن إلى وقت األول, ان يتم تسليم الثمن والمبلغ في وقت التعاقد

مستقبلي، والثالث, تسليم الثمن عند التعاقد وتأجيل تسليم المبيع إلى وقت في المستقبل، والرابع تأجيل الثمن والمبيع 

 معا إلى وقت في المستقبل.

 : وهو عقد مشروط بألعمل ويكون أكثر مالئمة لتمويل المشروعات الصغيرة .ه( اإلستصناع

يتمثل هذا التمويل في قيام الممول بدفع ثمن شراء األصل وتسليمه للعميل المستأجر : و( اإلجارة المنتهية بألتمليك

تعاقد وإنما يدفع الثمن على شكل أقساط مناسبة من عائد التشغيل إلستخدامه في النشاط دون أن يدفع الثمن عند ال

 وبعد تمام سدادكامل الثمن تنتقل ملكية السلعة للمستأجر. 

 الصغيرة اريعلمشالمصارف اإلسالمية في تمويل ا   ثالثا: المعوقات التي تواجه

المصارف اإلسالمية عن غيرها من المصارف الربوية من خالل إختالف األدوات تختلف المصارف  

واألساليب المالية التي تستخدمها في تمويل العمليات اإلستثمارية، وذلك ألن هذه األساليب واألدوات مستمدة من 

وتنظر غلى الفرد على إنه السمحاء التي توازن بين الجوانب الروحية والجوانب المادية للتمويل، الشريعة اإلسالمية 

جزء من المجتمع الذي يمثل إصالحه وتطوره إصالح وتطور للمجتمع الذي يعتبر من أولويه أهداف المصارف 

م المستمدة من القوانين والنظا على األسس المصارف األخرى التي تعتمد في عملهأنظمة  خالف اإلسالمية. ب

 الوضعية.

حققته المصارف اإلسالمية منذ نشؤها وعدم تأثرها بشكل مباشر وكبير بأألزمة ن التطور السريع الذي إ 

المالية العالمية الحالية خلق منها قوة إقتصادية فرضت نفسها على الواقع اإلقتصادي حيث بلغ عدد المصارف 

ريبا. وعلى أساس مليار تق 044مصرفا تمتلك رأس مال يقدر بحوالي  091اإلسالمية في الدول العربية واإلسالمية 

أن تلعب دورا إقتصاديا وتنمويا كبيرا  متع بها المصارف اإلسالمية فيمكنهاهذه الحقيقة اإلقتصادية والمالية التي تت

وخاصة فبما يتعلق بتمويل وتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في اإلقتصاد الوطني نظرا ألهميتها كما 
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قطاع من قبل المصارف يمكن أن نالحظ ضعف نسبة األموال المستثمرة في هذا ال نا سابقا في هذه الورقة. لكنناأسلف

ن دورها ال يرقى إلى مستوى األهمية اإلقتصادية واإلجتماعية التي يمثلها قطاع المشروعات الصغبرة اإلسالمية وإ

األخرى. ويمكن أن يعود  حجم إستثمار المصارف اإلسالمية في القطاعات اإلقتصاديةلألقتصاد الوطني إذا ما قارنا 

 ما يلي:ها كا منهذا القصور ألسباب عديدة منها داخلية ذاتية ومنها خارجية عامة، ولكننا يمكن أن نجمل بعض

لدى المصارف مع المشاريع الصغيرة  الكافية المتعلقة بألتعاملوالرقابية عدم توفر الخبرة الفنية والمهنية  (0

 تقديم الدعم المالي للمشاريع الصغيرة.اإلسالمية التي تساعدها على زيادة 

هذه المشاريع  عدم توفر الضمانات لدى أصحاب المشاريع الصغيرة، وهي من أهم المشكالت التي تواجه (2

والتي تحد من قدرتها على الحصول على تمويل من المصارف اإلسالمية وبالتالي إنخفاض حجم مساهمة 

 ف اإلسالمية في دعم هذه المشاريع.المصار

لشكل القانوني للمشروع الصغير، حيث ترتبط ملكية هذا المشروع بصاحبه مما يزيد من إحتمالية فقدان ا (3

 راس التمويلي الذي يقدمه المصرف في حالة وفاة صاحب المشروعز

معوقات تتعلق بإدارة المشروع الصغير، وتتمثل هذه المعوقات بعدم إلتزام بعض أصحاب المشروعات  (6

إلسالمية ومحاولة الغش والتدليس والتزوير وعدم األمانة في معامالتهم مما يمنع الصغيرة بأألخالق ا

 المصارف اإلسالمية من التشجع واإلندفاع لدعم وتمويل هذه المشروعات.

ضعف الخبرات والقدرات الذاتية ألصحاب المشاريع الصغيرة في اإلدارة والتسويق واألمور المالية  (6

مما يزيد من المخاطر التي تواجهها المصارف اإلسالمية في تمويلها األخرى وعملية إتخاذ القرار 

 للمشاريع الصغيرة. 

ما تقدمه المصارف اإلسالمية ا يتعلق بالمصرفي لدى القطاعات اإلقتصادية فيمعدم توفر المعرفة والوعي  (4

  المشاريع الصغيرة.أدوات وصيغ تمويلية إسالمية يمكن أن تستفيد منها هذه القطاعات ومنها قطاع  من

 

 والمقترحات التوصياترابعا: 

األسباب التي تم ذكرها اّنفا شكلت جزء من المعوقات التي أعاقت المصارف اإلسالمية من أن تأخذ كامل  

يه يمكن أن تساهم بعض المقترحات التالية في تجاوز بعض لفي دعم وتمويل المشروعات الصغيرة، وعدورها 

يمكن أن تأخذ المصارف اإلسالمية دور أكبر من دورها الحالي في دعم وتمويل قطاع  من هذه المعوقات وحتى

 المشاريع الصغيرة. وهذه المقترحات هي كما يلي:

ضرورة وجود إستراتيجية إعالمية للمصارف اإلسالمية تأخذ على عاتقها توضيح الصيغ واألدوات  (0

 قطاع المشاريع الصغيرة.في تمويل المشاريع اإلستثمارية وخاصة  ة التي تعتمدهاوالبرامج التمويلي
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زيادة فتح فروع المصارف اإلسالمية بهدف إجتذاب مدخرات السكان وتوجيهها نحو مشاريع إستثمارية  (2

تنموية حقيقية وبنفس الوقت توضح الفروق بين أدوات وأساليب اإلستثمار والتمويل للمصارف اإلسالمية 

 المصارف الربوية األخرى. وأدوات وأساليب

إعداد الدراسات والبرامج والسياسات الخاصة بأستحداث وتطوير األدوات واألساليب المالية التي تقدمها  (3

 المصارف اإلسالمية وخاصة فيما يتعلق بقطاع المشاريع الصغيرة.

طة لتذليل المشاكل سن القوانين والتعليمات الخاصة بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوس الطلب من الدولة (6

 .البيروقراطية والتحديات التي تواجه قيام هذه المشاريع

لضمان مساهمتها الفعالة في  الصغيرة والمتوسطة  إعداد الدراسات والبرامج الخاصة بتطوير المشروعات (6

 تطوير اإلقتصاد الوطني.

ة لمساعدة أصحابها على والمتوسطتشجيع قيام الجمعيات التعاونية الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة  (4

 تذليل المشاكل والمصاعب التي تواجههم.

لتدريب المالك والعاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أساليب  اهد التدريب الخاصة إنشاء مع (0

العمل ومساعدتهم على بناء الهياكل التنظيمية والمالية والمحاسبية ومساعدتهم على إستيعاب التكنولوجيات 

 ة المتعلقة بنشاطاتهم اإلنتاجية.الحديث

بناء قاعدة معلومات تساعد المواطن على إيجاد الجهات ذات العالقة وفرص المشاريع المتاحة وجهات  (1

 التمويل والخبرة التي يحتاجونها ألنشاء مشاريعهم.

نشاط لقة بوالتصدير والكمارك المتع إعادة النظر في القوانين والتعليمات الخاصة بأإلستيرادالمطالبة ب (9

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ط ميسرة ألنشاء المشاريع عليها وتقليص تقديم التسهيالت واإلعفاءات الضريبية وتقديم األراضي بشرو (01

 .اإلجراءات البيروقراطية المواكبة ألنشاء هذه المشاريع
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