
 عنوان البحث

 االقتصاد الوطني( دعم المشاريع الصغيرة في دورالمصارف اإلسالمية في تعزيز  أهمية)

 المحور الثاني: المظاهر االقتصادية والمالية للخدمات المالية االسالمية

 

تأخذ المشاريع الصغيرة دورا مهما في بناا  االقتصااد الاوطني فاي أد بلاد نياث أن المشااريع الصاغيرة 

 07شير االنصائيات تحتل نيز كبير من النشاط االقتصادد ألد بلد، بحيث إنهاا يمنان أن تتوااوا ماا ن ابت  كما ت

من  نصة المؤس ات الخدمية وهذا ما يمنان أن يادعم الاعاعاات االقتصاادية االخارب ألد بلاد بأإللاافة إلا   %

ادرة الشرائية مماا ي ااعد علا  تحريا  توفيرها فرص العمل للراغبين مما يخفف من وطأة ن ب البعالة وايادة ال

. بأإللااافة إلاا  مااا تادماا  هااذ  المشاااريع ماان خاادمات وىااناعات مختلفااة إلاا  عولااة االقتصاااد المحلااي والااوطني

الشرينات الوالصناعات النبيرة التي تتحاش  الدخول في هذ  الصاناعات أو النشااطات ب ابب ىاغر نومهاا وماا 

 تحتاج  من مهارات مهنية ونرفية.

 أن نوجز األهمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمشاريع الضيرة وذل  من خالل:نن ويم

 تخفيض ن ب البعالة في البلد (1

 توليد قيمة مضافة للمنتوات والثروات الوطنية  (2

 إنتاج سلع ذات فرص تصديرة وبديل لبعض الم توردات (3

 ت اهم في التوظيف األمثل للموارد المادية والبشرية (4

 ستارار اإلجتماعي واإلقتصاددت اهم في تحايق اإل (5

 ب بب هذ  األهمية النبيرة للمشروعات الصغيرة لإلقتصاد الوطني، نبعت األهمية العظيمة لدور 

المصارف االسالمية في تمويل نشاط المشروعات الصغيرة وذلا  ب ابب المميازات والخصاائت التاي يتمتاع بهاا 

االساالمية نياث أن هاذ  الخصاائت والمميازات م اتمدة مان النشاط المالي االسالمي وخاىة في الدول العربية و

الشريعة اإلسالمية ال محا  وما تحااا  مان مصاادر تمويال إساالمي لتلبياة ناجاات الفارد الم الم بماا ينفال تحاياق 

. كماا أن التمويال اإلساالمي يعتبار أسالول مثاالي فاي الموااناة باين ناجاات الفارد التنمية الحاياية للفرد والموتماع

وناجات الموتمع. عل  هذا فإن خصاائت التمويال اإلساالمي تنباع مان نظارة اإلساالل إلا  الماال والتاي تااول أن 

أن ي اير هاذا فاي هاذ  االرو ويواب عليا   المال في االساس هو مال أهلل وأن اإلن ان ما هو إلا  م اتخلف عليا 

ت التمويال اإلساالمي تتمياز بألخصاائت المال وفاا ألوامر أهلل ومااىد  من خلاق هاذا الماالع وعليا  فاإن خصاائ

 التالية:

 إستبعاد التعامل بألربا أخذا وععا  (1

  توجي  المال نحو االستثمار الحاياي (2

 سوف تتناول هذ  الورقة عل  لو  ماتادل ثالثة أبوال وهي كما يلي: 

المشاريع الصغيرة  البال األول: سيتناول مفهول المشاريع الصغيرة: تعريف المشاريع الصغيرة، معايير تمييز

 وخصائصها، ودور المشاريع الصغيرة في اإلقتصاد الوطني.



الصغيرة: تعريف التمويل اإلسالميع أهمية التمويل اإلسالمي  للمشاريعالتمويل اإلسالميي البال الثاني: سيتناول 

ول االسالمي للمشروعات الصغيرةع مواالت تمويل قعاع المشروعات الصغيرةع المعوقات التي تواج  التمي

 للمشروعات الصغيرة.

 البال الثالث: سيتضمن التوىيات والماترنات ومصادر البحث.

 

 

 ن تمحنم عذرا ألرسالنا هذ  الورقة متأخرة ب بب علمنا المتأخر بندوتنم الموقرة

 .وال الل علينم ورنمة أهلل وبركات 

 

 

 

 

     د.عبدالرنمن كريم مهدد العزاود

ية الخاىةجامعة الزيتونة األردن  
    كلية اإلقتصاد والعلول اإلدارية
       ق م العلول المالية والمصرفية


