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عن املجلة..
مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث يف مجاالت االقتصاد والصيرفة اإلسالمية، 

وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
العلمي  نتاجهم  ونشر  لتحكيم  واملتخصصني  للباحثني  الفرصة  إتاحة  إلى  املجلة  تهدف 
)عربي - اجنليزي( من بحوث ودراسات يف مجال االقتصاد والصيرفة اإلسالمية، كما 
تهدف إلى نشر الوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من 

وسائط النشر الورقية وااللكترونية.

الرؤية..
 أن تكون مجلة علمية دولية رائدة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..
نشر البحوث العلمية احملكمة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايير العاملية 

املعتمدة.

االهداف..
املالية  الصناعة  مجال  يف  والنشر  للتحكيم  وعاملياً  محلياً  للباحثني  الفرصة  إتاحة  ــ 

اإلسالمية.
ــ اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة 

باألصالة والتجديد وفق املعايير العلمية املعتبرة.
ــ حتقيق عاملية الصيرفة اإلسالمية وفق الرؤية العصرية بضوابطها الشرعية وأخالقياتها 

املهنية.
وثائقياً  تكون سجاًل  بحيث  للمجلة  العلمية  املرجعية  للمعلومات حتقق  مكانز  تأسيس  ــ 

للبحوث والدراسات يف مجال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com              http://www.mashurajournal.com 



• د. خالد إبراهيم السليطي املدير العام احلي 
الثقايف )كتارا( )قطر(.

• أ.د. عائشة يوسف املناعي عميد كلية الدراسات 
االسالمية يف جامعة حمد بن خليفة )قطر(.

• أ.د. يوسف محمود الصديقي عميد كلية 
الشريعة والدراسات االسالمية يف جامعة قطر )قطر(.

• أ.د. عياض بن نامي السلمي مدير مركز 
التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

)السعودية(.
• د. العياشي الصادق فداد باحث بقسم االقتصاد 

اإلسالمي والتنمية والتعاون االقتصادي باملعهد 
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي 

للتنمية جـدة )اجلزائر(.
• أ.د. علي محمد الصوا عضو هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية ببنك األردن دبي اإلسالمي )االردن(.
• أ.د. نظام محمد هندي عميد كلية اإلدارة 

واالقتصاد، جامعة قطر )قطر(.
• د. خالد شمس عبدالقادر أستاذ يف قسم املالية 

واالقتصاد بجامعة قطر )قطر(.
• أ.د. صالح قادر كرمي الزنكي رئيس قسم 

الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية جامعة قطر )قطر(.

• د. عصام خلف العنزي عضو هيئة التدريس 
يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت 

)الكويت(.

• د. السيد عبد اللطيف الصيفي أستاذ مشارك 
كلية الدراسات االسالمية جامعة حمد بن خليفة - قطر 

)مصر(.
• د. مراد بوضاية مدرس منتدب بجامعة الكويت 

بكليتي الشريعة واحلقوق )اجلزائر(.
• د. أسامة قيس الدريعي العضو املنتدب الرئيس 

التنفيذي شركة بيت املشورة )قطر(.
• أ.د. محمد نصران بن محمد عميد كلية 

الدراسات اإلسالمية اجلامعة الوطنية املاليزية 
)ماليزيا(.

• أ.د. عبد الودود السعودي استاذ مشارك يف 
قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة والقانون جامعة 
السلطان الشريف علي اإلسالمية بـــرونـــاي )بروناي(.
• د. فؤاد حميد الدليمي رئيس مجموعة الرقابة 

والتدقيق لدى بيت املشورة لالستشارات املالية 
)العراق(.

• د. أحمد بن عبد العزيز الشثري استاذ 
مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية إدارة األعمال 
جامعة سلمان بن عبد العزيز السعودية)السعودية(.

• د. وائل مصطفى حسن محاضر جامعي 
)مصر(.

• د. إبراهيم حسن محمد جّمال محاضر يف 
اجلامعة الوطنية)اليمن(.

 • د. بشر محمد موفق لطفي كلية إدارة األعمال 
جامعة اململكة)البحرين(.

رئيس التحرير
 د. خالد بن إبراهيم السليطي

مدير التحرير
 د. فؤاد حميد الدليمي

نائب مدير التحرير
 د. إبراهيم حسن جّمال

نائب رئيس التحرير
 د. أسامة قيس الدريعي

فريق التحرير
 محمد مصلح الدين مصعب )ماجستير(

محمد نفيل محبوب )ماجستير(
نــــــــّوار  ســــالم الــزبيـــدي

الهيئة االستشارية

هيئة التحرير



نبذة عن الجهة المصدرة
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توطئة:
شركة بيت املشورة لالستشارات املالية هي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست 
عام ٢٠٠٧م، وتعد األولى يف دولة قطر يف تقدمي االستشارات املالية الشرعية والرقابة 
والتدريب  اإلدارية  إلى االستشارات  باإلضافة  املالية اإلسالمية،  للمؤسسات  والتدقيق 

والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول واألعمال اإلبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات واألفراد، 
 ،)LEA(وألجل رفع مستوى األداء انضمت شركة بيت املشورة لعضوية حتالف مجموعة
وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور السريع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت شركة بيت املشورة 
السريع  التطور  مع  متاشياً  والرقابة  والتدقيق  الشرعية  الهيئات  أعمال  تقنني  إلى 
واالنتشار الواسع ألعمال التمويل اإلسالمي يف العالم، باإلضافة إلى االهتمام باجلانب 
العلمي واملعريف املتمثل يف نشر املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية، لتكون شريكاً 

حقيقياً يف جناح العمل املصريف اإلسالمي.

نبذة عن شركة بيت المشورة 
لالستشارات المالية
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 رؤيتنا:
أن نكون شركة رائدة عاملياً يف تقدمي االستشارات الشرعية والتدقيق والتطوير والتدريب 

يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
نشر املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية، ومتابعة تطبيقها 
البشري  والعنصر  العلمية احلديثة  األساليب  والتميز من خالل  معايير اجلودة  بأعلى 

املؤهل.

قيمنا:
األمانة املصداقية االحترافية الشفافية روح الفريق السرية.

أهدافنا:
نشر ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.	 
املالية 	  الصناعة  يف  النمو  تواكب  إسالمية  مالية  منتجات  وتطوير  استحداث 

اإلسالمية وتدعيم وضعها التنافسي.
مجال 	  يف  وعملياً  علمياً  مؤهلة  كوادر  إلعداد  البشري  العنصر  يف  االستثمار 

الهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.	 
التواصل مع املؤسسات املالية محلياً وإقليمياً وعاملياً.	 



أحكام وشروط النشر
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أوال: شروط النشر العامة:
١ـ تعنى املجلة بنشر املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلجنليزية، سواء أكانت 
بحوث أصيلة، أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروض ألطاريح علمية مما له 

صلة مبجال التخصص.
٢ـ تعنى املجلة بنشر البحوث التي لم يسبق نشرها، بأّي وسيلة من وسائل الّنشر، وال قّدمت للّنشر 
يف مجلة أخرى، ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف آخر صفحة بالبحث عند 

إرساله للمجلة.
3ـ أصول البحث التي تصل إلى املجلة ال ترَد سواء نشرت أم لم تنشر.

4ـ ال يجوز نشر البحث يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف املجلة إال بعد احلصول على إذن خطي 
بذلك من رئيس التحرير.

٥ـ اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعبر عن رأي املجلة.
ثانيا: شروط النشر اخلاصة بالنص املقدم:

١ـ ال تزيد عدد صفحات البحث عن )3٠( صفحة من القطع العادي )A4( مبا يف ذلك 
امللخصني: العربي واالجنليزي، وكذا املراجع واملالحق.

٢ـ حجم اخلط ونوعه:
ونوع   ،)١٢( الهامش:  وخط   ،)١٦( فيها:  املنت  يكون خط  بالعربية  املكتوبة  البحوث   - أ 

.)Traditional Arabic(:اخلط
ب - أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط: )١4(، والهامش: )١٠(، 

.)Times New Roman( :ونوع اخلط
واحد  كل  يتجاوز  ال  أن  على  واإلجنليزية،  العربية  باللغتني:  البحث مبلخصني  يرفق  3ـ 
واجلديد  البحث  فكرة  توضيح  امللخصني:  كال  ويتضمن  رصينة،  بلغة  كلمة  منهما)3٠٠( 

الذي أتى به البحث يف بداية امللخص.
البحوث  على نسق  العلمي، حفاظاً  البحث  وينظم وفق متطلبات منهج  البحث  يُقسم  4ـ 

والتقارير املنشورة يف املجلة، على النحو اآلتي:
ومنهجه،  وأهدافه،  وحدوده،  ومشكلته،  وأهميته،  البحث  موضوع  وتشمل:  املقدمة   - أ 

والدراسات السابقة)إن وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية.
ب - منت البحث، وينبغي أن يكون مقسماً إلى مباحث ومطالب متسقة ومترابطة.

ج - احلرص على عرض فكرة محددة فـي كل مبحث جتنباً إلطالة الفقرات والعناوين 
الفرعية.

د - اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و )التوصيات(.
هـ - قائمة املصادر واملراجع واملالحق.

٥ ــ ضرور التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية، ومنها:

مواصفات النشر
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أ - إتسام البحث باألصالة واجلدية وسالمة االجتاه علمياً وفكرياً.
ب - البُعد عن التجريح لألشخاص والهيئات أثناء النقد العلمي بالبحث.

ج - معاجلة البحث القضايا املُعاصرة واألقرب إلى حاجة الواقع اإلنساني معاجلة نظرية 
تطبيقية.

د - مالزمة املوضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات الشخصية.
٦ــ حسن الصياغة العلمية للبحث، وهذا يعني مراعاة ما يلي:

أ - سالمة اللغة واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب - مراعاة عالمات الترقيم والقواعد اإلمالئية.

األساسية:  البيانات  ذكر  والشواهد)فيراعى  النصوص  وتخريج  التوثيق  يف  الدقة   - ج 
عنوان الكتاب،املؤلف، اجلزء والصفحة...الخ( حسب أصول املنهج العلمي املعمول به فـي 
توثيق الدراسات ذات الصلة، أما إذا خال املرجع من بيانات، فتذكر االختصارات املتعارف 

عليه على النحو اآلتي:
ــ بدون مكان النشر: )د. م(. بدون اسـم النـاشر: )د. ن(.

ــ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النشر: )د. ت(.
د - توضع هوامش كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم هوامش البحث متسلساًل من بداية 

البحث إلى آخره.
هـ - تثبت مصادر ومراجع البحث يف فهرس يلحق بآخر البحث.

و - أما الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها فيراعى فيها ما يلي:
ــ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض 

واألسود وترقم ترقيماً متسلساًل، وتكتب أسماؤها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.
أما  أعالها،  يف  أسماؤها  وتكتب  متسلساًل  ترقيماً  وترقم  الّنص  يف  اجلداول  تدرج  ــ 

املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل اجلدول.
ثالثا: سير البحوث:

.)info@mashurajournal.com(ـ ترسل األبحاث إلكترونياً إلى العناوين اخلاصة مبوقع املجلة

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األولي للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه.
على  من احملكمني  اثنني  ِقبل  من  املجلة  للنشر يف  املقدمة  والدراسات  البحوث  م  حُتكَّ ـ 

األقل.
ـ تُعاد البحوث إلى الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.

ـ إذ مت قبول البحث للنشر، فإّن كافة حقوق النشر تؤول للمجلة، وال يجوز نشره بأّي وسيلة 
من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية، إاّل بإذن كتابي من رئيس هيئة حترير املجلة.

ـ تنشر البحوث على املوقع الرسمي للمجلة حال إجازتها من قبل احملّكمني وتعتبر بحوثاً 
منشورة من حينه وحتال إلى الدور بانتظار الطبع.

ـ إذا مت نشر البحث مينح الباحث نسخة مجانية من املجلة التي مت نشر بحثه فيها.

مواصفات النشر



الفهـــــــرس
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تقدمي..............................................................................................................٢3
دور الوقف يف متويل البحث العلمي

أ. د أسامة عبد املجيد العاني.............................................................٢٧

تعزيز البنية التحتية للسوق املالية اإلسالمية ــ ماليزيا منوذجا
أ. زوبير بوحلبال................................................................................٦٩

عالقة البنك املركزي اجلزائري بالبنوك اإلسالمية العاملة يف اجلزائر
األستاذ مداح عبد الباسط واألستاذ عزوز منير ................................١٠٥

الفساد االقتصادي بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري
أ. د. شريف غياط و أ. راضية دغمان...............................................١٢٩

مشروع التحول لدعم تنافسية برنامج تعليمي إسالمي والنفاذ إلى األسواق 
احمللية واخلارجية مستوى اإلطار الكلي

د. محمد بن حسن الزهراني.............................................................١٧٥

أهمية املصارف اإلسالمية يف دعم املشروعات الصغيرة وتعزيز دورها  يف االقتصاد 
الوطني

د. عبد الرحمن كرمي مهدي العزاوي.................................................٢١٩

الفهـــرس
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 
أجمعني، أما بعد:

فيسّر أسرة »مجلة بيت املشورة« أن تضع بني يدي قرائها األفاضل إصدارها 
املجلة  حققته  الذي  اإلجناز  مع  يتزامن  والذي  اخلامس«،  »العدد  اجلديد 
ضمن سياستها بتوسيع دائرة النشر وإتاحة البحوث والدراسات للمستفيدين 
واملعتمدة  العلمية  الرقمية  البيانات  وأقوى قواعد  بانضمامها ألشهر  وذلك 
عاملياً وأكادميياً؛ فقد أصبح بفضل اهلل تعالى محتوى أعداد املجلة متاحاً 

على قواعد بيانات »دار املنظومة«، و»املنهل«، و»معرفة«.
لقد احتوت املجلة يف عددها هذا على جملة من البحوث العلمية األصيلة 
تتعلق  عدة  مجاالت  لتشمل  مواضيعها  ومتيزت  تنوعت  والتي  املتخصصة، 
حسب   العدد  هذا  بحوث  خضعت  حيث  اإلسالمية،  والصيرفة  باالقتصاد 
عاملياً،  واملعتمدة  املهنية  املعايير  وفق  والتحكيم  للمراجعة  املجلة  إجراءات 
يف  والعلمي  البحثي  اإلسهام  خالل  من  املنشود  والهدف  النفع  ليتحقق 
تسعى  ما  وهذا  اإلسالمية،  الرؤية  وفق  املصرفية  والنهضة  االقتصاد  بناء 
إليه مجلة بيت املشورة غير الربحية من خالل اهتمامها وريادتها يف نشر 
البحوث املتخصصة، ودعمها املعريف بإتاحة الدراسات العلمية للمستفيدين 

واملتخصصني.
كما يسّر أسرة املجلة تواصل القراء واملهتمني وتلقي أفكارهم ومشاركاتهم يف 
تطوير املجلة على املستوى العلمي والفني، فإننا نؤمن بأن مسؤولية املضي 
نحو الريادة وبلوغ األهداف تكاملية بني الباحثني والقراء وأسرة التحرير، لذا 
نأمل إحتافنا بآرائكم ومقترحاتكم التي ستكون محل عناية وتقدير من قبلنا، 

سائلني املولى عز وجل أن يوفق اجلميع لكل خير.

هيئة حترير املجلة

تقــديــم



الدراسات والبحوث
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أهمية المصارف اإلسالمية في دعم المشروعات 
الصغيرة وتعزيز دورها في االقتصاد الوطني

 The importance of Islamic banks in supporting and enhancing
 the role of small business project in the national economy

 

د. عبد الرحمن كرمي مهدي العزاوي
جامعة الزيتونة األردنية اخلاصة- قسم العلوم املالية واملصرفية

)سلّم البحث للنشر يف ٢٨ / 3/ ٢٠١٦م، واعتمد للنشر يف ٦/١٨ / ٢٠١٦م(

ملخص: 
تأخذ املشروعات الصغيرة دورا مهما يف بناء االقتصاد الوطني من خالل فرص 
العمل التي توفرها للعاطلني وتخفيف نسبة البطالة وزيادة القدرة الشرائية لتحريك 
الشركات  إلى  تقدمها  التي  اخلدمات  إلى  باإلضافة  االقتصادية  التنمية  عجلة 
والصناعات الكبيرة التي تتحاشى الدخول يف صناعات ونشاطات صغيرة حتتاج 
إلى مهارات شخصية وفنية باإلضافة إلى توليد قيمة مضافة للمنتجات والثروات 
الوطنية وإنتاج سلع ذات قيمة تصديرية وبديله لبعض املستوردات. وبسبب هذه 
وذلك  املشروعات  هذه  نشاط  متويل  يف  اإلسالمية  املصارف  دور  ينبع  األهمية 
بسبب السياسيات واخلصائص واملميزات التي يتمتع بها النشاط املالي اإلسالمي 
وما ميكن أن حتققه أدواتها املالية وأسلوبها املثالي يف املوازنة بني حاجات الفرد 

وحاجات املجتمع يف دعم التنمية احلقيقية للفرد واملجتمع.
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Abstract:

Small business projects play an important role in building the national economy 

through providing jobs and purchasing power in the economy. In addition to 
providing services to different large industries which avoids getting involved 
in these activities because of their small size and needs for professional skill. 
Because of this importance, the Islamic banks can play an important role 
in financing these activity because of their features, characteristics ,style, 
financial instruments, and their perfect balance between supporting the real 
development of the individual and society. 
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املقدمة
الركيزة األساسية يف مسيرة  كبيرة احلجم تشكل  املشروعات  أن  الرغم من  على 
منو  معدالت  حتقيق  يف  احلقيقي  إسهامها  خالل  من  وذلك  االقتصادية  التنمية 
سريعة القتصاديات البلدان، إال أن املشروعات الصغيرة واملتوسطة احلجم تلعب 
دورا أساسيا ومحوريا يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة أيضا.

التي حتتاجها  نسبيا  القليلة  األموال  من خالل حجم  األهمية  تتجسد هذه  حيث 
لبعض  توفيرها  خالل  من  الكبيرة  املشروعات  يف  القوية  وروابطها  لالستثمار 
مستلزمات اإلنتاج واملواد النصف مصنعة التي حتتاجها هذه املشروعات، وكذلك 
من خالل توليدها للوظائف مبعدالت كبيرة ومساهمتها الفعالة يف زيادة معدالت 
الدول وخاصة  تعاني منها مختلف اقتصاديات  التي  البطالة  الدخل وتقليل نسب 
اقتصاديات دول العالم الثالث ولقد أثبتت جتارب التنمية االقتصادية الناجحة أن 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة دور أساسي يف توسيع القاعدة اإلنتاجية وزيادة 
والنائية، حيث  القروية  املناطق  للشغل خاصة يف  وخلق فرص جديدة  الصادرات 
تساهم هذه املشروعات مبا نسبته حوالي 4٦% من الناجت احمللي العاملي، ومتثل ٦٥% 
من إجمالي الناجت القومي يف أوربا، مبقابل 4٥% من الناجت القومي للواليات املتحدة 
األمريكية، وكذلك تساهم املشروعات الصغيرة واملتوسطة مبا نسبته حوالي ٨١% 
من حجم الوظائف يف االقتصاد الياباني. وقد أدركت دول جنوب شرق آسيا كذلك 
حقيقة أهمية هذه املشـروعات، ففي كوريا اجلنوبية قامت الدولة بتقدمي احلوافز 
إلقامة املشاريع الصغيرة واملتوسطة وإعطاء والتسهيالت واالمتيازات واإلعفاءات 
وخاصة  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  لتطوير  هيئة خاصة  وأنشأت  الضريبية 
يف قطاع التكنولوجيا احلديثة واخلدمات السياحية. أما يف كندا فقد خلقت هذه 
املشاريع ما نسبته ٨٠% من إجمــــالي فرص العمــل املتوفرة يف االقتصاد الكندي، 
حيث يوجد يف كندا ثالث منظمات ملساعدة املواطنـني على متـــويل مـــشروعاتهم 
اخلاصة بالقروض واإلعانات وهذه املنظمات هي: صندوق املشروعات الصغيرة، 
شريكة التنمية الصناعية، والبنك الفدرالي لتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسـطة.))( 

أما يف الدول العربية خاصة ودول العالم الثالث عامة، فإن املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة تكتسب أهمية أكبر من أهميتها القتصاديات الدول أنفة الذكر، وذلك 
العالم  لدول  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  األنظمة  طبيعة  اختالف  بسبب 
الثالث. حيث تتسم اقتصاديات هذه الدول بارتفاع نسب البطالة فيها وعدم توفر 
التعليمة  أنظمتها  مستويات  تدني  بسبب  احلديثة  والتكنولوجية  التقنية  اخلبرات 

.www.tanmia.ma/artical.imprim.php 1( ر�سيد بداوي، اأي دور للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف التنمية القت�سادية والجتماعية(
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وعدم قدرتها على مواكبة املستويات التعليمية يف الدول الغربية والدول املتقدمة 
املتاحة لالستثمار يف هذه  انعدام حجم األموال  أو  األخرى وكذلك بسبب ضعف 

املشروعات )باستثناء دول اخلليج التي تتوفر فيها مثل هذه األموال(. 

استنادا إلى ما تقدم تنبع أهمية مصادر متويل ودعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
القتصاديات الدول وخاصة اقتصاديات دول العالم الثالث من األهمية االقتصادية 
واالجتماعية الكبيرة لهذه املشروعات ودورها الفعال يف مواجهة األزمات االقتصادية 
واالجتماعية التي من املمكن أن تواجهها هذه الدول، وأولى مصادر الدعم والتمويل 
هذه هي املصادر احلكومية وذلك من خالل تقدمي اخلبرة واملشورة ألصحاب هذه 
االستثمارية  والتسهيالت  القانونية  والتعليمات  التشريعات  وإصدار  املشروعات 
واإلعفاءات الضريبية التي تشجع على إقامة مثل هذه املشروعات. املصدر الثاني 
من مصادر متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة، هو املصدر الشخصي أي متويل 
املشروع من قبل صاحبه وليس هنالك إشكال يف هذا املصدر طاملا توفرت األموال 
لدى صاحب املشروع. واملصدر الرئيسي الثالث هو، املؤسسات املالية والتي تنقسم 
بالفائدة(  تتعامل  )التي  الريبوية  املالية  املؤسسات  وهما:  رئيسيني  قسمني  إلى 
واملؤسسات املالية اإلسالمية )التي ال تتعامل بالفائدة(، حيث أن هدف املؤسسات 
املالية الريبوية هو حتقيق الربح من خالل ضمان القروض املمنوحة وفرض معدالت 

فائدة على األموال املقترضة والتي ترتفع كلما زادت

فترة االقتراض والتي تساهم بشكل كبير يف زيادة تكلفة رأس املال املستثمر. أما 
فلسفة  عن  تختلف  املالية  ومفاهيمها  فلسفتها  فإن  اإلسالمية  املالية  املؤسسات 
ومفاهيم املؤسسات املالية التي تتعامل بالربا وذلك ألن فلسفة ومفاهيم املؤسسات 
كمنهج  السمحاء  اإلسالمية  الشريعة  ومفاهيم  فلسفة  نابعة من  اإلسالمية  املالية 
متكامل للحياة والدور الذي تتبعه مصادر التمويل اإلسالمي نابع من هذه الشريعة 
يف تلبية احتياجات الفرد مبا يكفل التنمية احلقيقية للفرد واملجتمع والذي يركز 
اإلسالمي  التمويل  يتمتع  حيث  املجتمع.  مصلحة  زاوية  من  الفرد  مصلحة  على 
مبميزات ال ميكن أن جتدها يف مصادر التمويل التي تعتمد على مبدأ الربا كمصدر 
رئيسي يف حتقيق دميومتها. فمصادر التمويل اإلسالمي تتميز بتعدد وتنوع أساليب 
متويلها ومبا يتناسب مع كل الظروف واألحوال وكذلك بانخفاض تكلفة متويلها أو 
انعدامه يف بعض األحيان باإلضافة إلى أن جميع أدوات ووسائل التمويل اإلسالمي 
يف  يساهم  الذي  واخلدمات(  التوزيع،  )اإلنتاج،  احلقيقي  االستثمار  إلى  تذهب 
التنمية االقتصادية احلقيقية لالقتصاد الوطني. وسوف يتناول هذا البحث مبحثني 

وخامتة باإلضافة إلى مصادر البحث.
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املبحث األول: سيتناول مفهوم املشاريع الصغيرة: تعريف املشاريع الصغيرة، معايير 
متييز املشاريع الصغيرة وخصائصها، ودور املشاريع الصغيرة يف االقتصاد الوطني.

املبحث الثاني: سيتناول التمويل أإلسالمي للمشاريع الصغيرة: تعريف التمويل 
اإلسالمي، أهمية التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة، مجاالت متويل قطاع 
املشروعات الصغيرة، املعوقات التي تواجه التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة.

ثالثا اخلامتة: والتي ستتضمن النتائج، املقترحات.

رابعا: مصادر البحث.
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املبحث األول: مفهوم املشاريع الصغيرة وأساليب تقييمها
أوال: تعريف املشروعات الصغيرة ))(

هنالك عدم اتفاق واختالف كبير بني الباحثني فيما يتعلق بتعريف املشروع الصغير، 
حيث تزخر أدبيات االقتصاد واإلدارة بتعريفات ومفاهيم مختلفة للمشروع الصغير، 
وهذا االختالف نابع من تنوع اإلمكانات والظروف االقتصادية واالجتماعية لكل بلد 
مثل اختالف طبيعة ومكونات عوامل اإلنتاج ونوعية الصناعات احلرفية والتقليدية 
القائمة والكثافة السكانية ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأهيلها واملستوى العام 
لألجور والدخل وغيرها من العوامل التي حتدد مالمح وطبيعة الصناعات القائمة. 
وكذلك ميكن القول أن أشكال االختالف بني الباحثني نابعة من زاوية النظر التي 
يتبناها الباحث للمشروع الصغير بهدف تصنيفه، حيث ميكن أن تصنف املشاريع 
على أساس عدد العمال العاملني يف هذا املشروع، أو حجم رأس املال املستخدم 
ذلك  املشروع. على  يقدمها  التي  املنتجات واخلدمات  نوعية  أو  املشروع،  يف هذا 
املالي  الهيكل  طبيعة  االعتبار  بنظر  يأخذ  أن  يجب  الصغير  املشروع  تعريف  فإن 

والتنظيمي للمشروع عند تعريفه. 
ولقد تبنت السوق األوربية املشتركة تعريفا للمشروعات الصغيرة بنص على إنها 
 ٢٠٠ عن  فيها  العاملني  عدد  ويقل  اقتصاديا  نشاطا  متارس  التي  املشاريع  »تلك 
»تلك  أنها  الصغيرة على  املشروعات  الدولية  العمل  عامل«. كذلك عرفت منظمة 
يعمل  التي  املتوسطة  واملشروعات  أقل من ١٠ عمال  فيها  يعمل  التي  املشروعات 
املشروع   ced األمريكية  التنمية  عرفت جلنة  وقد  عامل«.   ٩٩ و   ١٠ بني  ما  فيها 
الصغير على أنه »ذلك املشروع الذي يتميز باستقالل اإلدارة وحصرها بيد املديرين 
مالك املشروع وحجم رأس املال الصغير نسبيا باإلضافة إلى احلجم الصغير نسبيا 
للمشروع ضمن الصناعة التي يعمل فيها« ))(. وقد قام احتاد الصناعات املصرية 
بتعريف الصناعات الصغيرة على حتديد رأس املال يف املنشأة الواحدة بنحو ١٠ 

أالف جنيه مصري ويعمل فيها خمسون فأقل.))( 
وقد عرف د. محمد محمود حميد املشروع الصغير على أنه »ذلك املشروع الذي 
يستخدم عددا قليال من العاملني ال يزيد عن ٢٥ عامال وإجمالي االستثمار فيه 

www.abahe. طارق اأحمد املقداد، » اإدارة امل�سروعات ال�سغرية، الأ�سا�سيات واملوا�سيع املعا�سرة » ، الأكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل )((
 co.uk

(3)  “ International labor office- the Diemmo of informal sector, report of director general 1991

)4(  املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب، » ال�سناعات ال�سغرية يف البلدان النامية و تنميتها وم�ساكلها » ، �سل�سلة بحوث الزائرين رقم 1.
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ناعمة  أبو  مصطفى  احلميد  عبد  د.  أما  مصري«.  جنيه  ألف   ٥٠٠ عن  يزيد  ال 
ويديره صاحبه  ميتلكه  الذي  املشروع  ذلك  أنه  على  الصغير  املشروع  عرف  فقد 
مبفرده وتكون حجم مبيعاته محدودة. كذلك عرفت الدكتورة ماجدة العطية املشروع 
الصغير على أنه ذلك املشروع الذي يستخدم عددا قليال من العاملني ويدار من قبل 

املالكني ويخدم السوق احمللية.))( 
ميكن أن نستدل من خالل وجهات النظر املختلفة والتعريفات السابقة للمشاريع 
واحلجم  العاملني  لعدد  بالعدد احملدود  يتمثل  الصغير  املشروع  أن  على  الصغيرة 
القليل رأس املال املستثمر و اختالف حجم ونوعية التكنولوجيا املستخدمة وأسلوب 
ونوعية اإلنتاج من ناحية الكم والكيف تبعا لنوعية املجتمعات التي تعمل فيها هذه 
هذه  متيل  تكنولوجيا  واملتطورة  صناعيا  املتقدمة  املجتمعات  يف  فمثال  املشاريع. 
املواصفات إلى الزيادة من ناحية عدد العاملني وحجم رأس املال املستثمر ونوعية 
التكنولوجيا وأساليب العمل املستخدمة يف هذه املشاريع. أما يف دول العالم الثالث، 
فإن املشاريع الصغيرة تتصف بصغر حجمها والعدد القليل للعاملني فيها باإلضافة 

إلى ضآلة حجم رأس املال املستثمر فيها. 

ثانيا: معايير متييز املشاريع الصغيرة وخصائصها

1( املعايير
املتعلقة بخصائص املشاريع الصغيرة  الدراسات واملؤمترات  الرغم من تعدد  على 
ومعايير متييزها، إال أننا لم جند حلد اآلن خصائص ومعايير موحدة للتمييز يتفق 
عليها جميع الباحثني يف هذا املجال، غير أننا وجدنا أغلب هذه الدراسات تتمحور 
حول اجتاهني رئيسيني للتميز هما املعيار الوصفي واملعيار الكمي. وفيما يلي سوف 

نتطرق لهذين املعيارين وكما يلي:))(
أ- املعيار الوصفي

يركز هذا املعيار على وصف خصائص املشروع الصغير من حيث درجة تأثيره يف 
للمشروع  عاما  وصفا  املعيار  هذا  ويتضمن  ملكيته،  ونوع  إدارته  أو شكل  السوق، 
الصغير يتمثل يف أنه منشأة شخصية مستقلة يف امللكية واإلدارة، تعمل يف سوق 
املنافسة الكاملة، ويف بيئة غالبا ما تكون محلية، وبعناصر إنتاج ذات طاقة إنتاجية 
)5( مناور حداد، » دور البنوك واملوؤ�س�سات املالية يف متويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة »، امللتقى الدويل، جامعة ح�سيبة بن علي باأ�سلف، اجلزائر 

17، 18 اأبريل 006).

)6( هالة حممد لبيب عنبة، »اإدارة امل�سروعات ال�سغرية يف الوطن العربي، دليل عملي لكيفية البدء مب�سروع �سغري واإدارته يف ظل التحديات املعا�سرة«، 
املنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة، )00).
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محدودة نسبيا.
ب - املعيار الكمي

)صغير(.  لكلمة  قياسه  يف  والكمية  العددية  القياسات  على  املعيار  هذا  يعتمد 
ويعتبر هذا املعيار ذا طبيعة محلية ألنه يختلف من بلد ألخر بسبب اختالف البيئة 
لتعدد  تبعا  املفاهيم  تعدد  وكذلك  بلد  لكل  والقانونية  واالجتماعية  االقتصادية 
واختالف اجلهات التي تعتمد هذا املعيار، ولكن أغلب هذه البلدان تتبنى املعايير 

التالية يف عملية متييزها للمشاريع الصغيرة عن غيرها من املشاريع:
- معيار عدد العاملني يف املشروع

املشاريع  املستخدمة يف متييز  الكمية  معايير  أهم  من  العاملني  معيار عدد  يعتبر 
الصغيرة وأكثرها شيوعا، كون أن هذا املعيار يعتبر أكثر فاعلية عند املقارنة مع 
إنه  على  متييزه  ميكن  حتى  املشروع  يف  العاملني  عدد  ويختلف  األخرى.  املعايير 
مشروع صغير أو كبير تبعا للبلد الذي يطبق فيه هذا املعيار. فمثال يف بريطانيا 
يتحدد عدد العاملني باملشروع الصغير ب ٥٠ عامال. ويف مصر حدد عدد العاملني 
يف املشروع الصغير على أن ال يزيد على ٢٥ عامال. ويف الواليات املتحدة األمريكية 
مت حتديد عدد العاملني يف املشروع الصغير سنة ١٩٨٠ على أن ال يزيد على ٥٠٠ 
عامل. وحسب األمانة العامة الحتاد الغرف التجارية العربية فإن أي منشأة يعمل 

فيها ما بني ١٠ عمال و٥٠ عامال تعتبر من املنشاّت الصغيرة.))(
- معيار حجم رأس املال املستثمر يف املشروع

املقصود برأس املال املستثمر يف املشروع هو رأس املال الثابت الالزم لتأمني املباني 
واآلالت واملعدات واألجهزة ومختلف الوسائل الالزمة التي تولد الطاقة اإلنتاجية 
للمشروع. ويتعدد حجم التخصيص لرأس املال املستثمر يف املشروع لتمييز حجمه 
تبعا للدول املعتمدة لهذا املعيار حيث يختلف هذا احلجم من دولة ألخرى. فمثال يف 
اليابان، تعتبر الدولة املشروع الذي ال يزيد رأس املال املستثمر فيه عن ١٠ ماليني، 
من املشروعات الصغيرة. ويف األردن حدد رأس مال املشروع الصغير على أن ال 
يزيد عن ٥٠ ألف دينار ويف مصر على أن ال يزيد عن ٥٠ ألف جنيه مصري. ويف 
دراسة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير حدد رأس مال منشئاّت األعمال الصغيرة مبا 
يتراوح ما بني 3٥٠٠ دوالر و3٥٠٠٠ دوالر أمريكي. وكذلك يختلف هذا التخصيص 
حسب القطاع الذي يعمل فيه املشروع فيما إذا كان قطاع صناعي أم قطاع زراعي 

أو جتاري.

)7( م�سدر �سابق



231

عات
شرو

 الم
دعم

في 
مية 

سال
ف اإل

صار
 الم

مية
أه

طني
 الو

صاد
القت

في ا
رها 

ز دو
تعزي

رة و
صغي

ال

العدد )٥( ــ دولة قطر - اكتوبر ٢٠١٦ م

- معيار حجم املبيعات وحجم األسواق التي يتعامل معها املشروع
وميكن أن يكون هذا املعيار أكثر مالئمة للمشروعات التجارية واخلدمية ذات الطابع 

احمللي والتي تتسم بحجم مبيعات منخفضة نسبيا.   
- معيار حجم ونوع التكنولوجيا املستخدمة يف اإلنتاج

حيث يدلل حجم ونوع التكنولوجيا املستثمرة يف املشروع وأسلوب اإلنتاج املتبع فيه 
اإلنتاج  عوامل  مال  برأس  االستثمار  أرتفع حجم  كلما  املشروع. حيث  على حجم 
حجم  كبر  على  ذلك  دل  كلما  بوسائله  املستخدمة  التكنولوجيا  مستوى  وأرتفع 

املشروع، والعكس صحيح.
2( اخلصائص واملميزات

والدول  عامة  املتقدمة  الدول  اقتصاديات  حاجة  العملية  التطبيقات  أثبتت  لقد 
اقتصادياتها  واملتوسطة يف  الصغيرة  املشروعات  إلى أهمية وجود  النامية خاصة 
عن  متيزها  والتي  املشروعات  هذه  فيها  تتمتع  التي  الفريدة  املزايا  بسبب  وذلك 

املشروعات الكبيرة والتي من أهمها))(:

امللكية واإلدارة يف هذه املشاريع غالبا ما تتميز بنمط امللكية الفردية أو العائلية . ١
للمشروع وقيام املالك مبهمة اإلدارة ومتيز هيكلها التنظيمي بصغر حجمه مبا 

يتناسب وحجم األعباء البسيطة امللقية على عاتقه.
الذي . ٢ املال  رأس  حجم  بسبب  تكلفتها  انخفاض  الصغيرة  املشروعات  تتسم 

حتتاجه إلنشائها والذي يتناسب وحجم مهام وأهداف املشروع وسهولة إنشائها 
التي حتتاجها  والروتينية  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  بساطة  بسبب  وذلك 

لإلنشاء.
يعتمد جناح مثل هذه املشروعات على خبرة أصحاب املشروع الفنية وكفاءتهم . 3

اإلدارية والتنظيمية.
احمللية . 4 األسواق  مع  وتتعامل  محلية  طبيعة  ذات  عادة  املشروعات  هذه  تكون 

أيضا.
تساهم املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف رفع كفاءة تخصيص املوارد وإرساء . ٥

أنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية واملرونة والترابط مع الشركات الكبيرة.
قابليتها على استعمال اإلمكانيات احمللية وأساليب اإلنتاج البسيطة التي تركز . ٦

العمل  فرص  خلق  يف  مهما  دورا  تلعب  حيث  العاملة.  األيدي  استخدام  على 
واالستخدام وميكن أن تشكل بديال عن الصناعات الكبيرة يف الدول النامية 

)8( م�سدر �سابق
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والفقيرة بسبب نقص اخلبرات الفنية وندرة املوارد الرأسمالية يف هذه الدول.
بسبب اعتمادها على املواد اخلام احمللية والنواجت العرضية للصناعات الكبيرة، . ٧

فهي تساهم يف احلد من هدر املوارد وتقلل االستيراد. وبسبب تكلفة إنشائها 
وحاضنة  اجلديدة  العمل  فرص  خللق  رخيص  مصدر  تعتبر  فهي  املنخفضة 

للمهارات واإلبداعات وعامل استقرار اجتماعي وسياسي.
الريفية . ٨ املناطق  الواسع يف  بالقدرة على االنتشار  تتميز املشروعات الصغيرة 

مختلف  بني  جغرافيا  املتوازنة  التنمية  على  يساعد  مما  النائية  واحملافظات 
التفاوت يف توزيع الدخل والثروة وإعادة  األقاليم واحملافظات وتقليص أوجه 

توزيع السكان.
احمللية . ٩ الصناعات  وحماية  وتنمية  واالستثمار  االدخار  زيادة  يف  تساهم 

والتقليدية.

ثالثا: دور املشروعات الصغيرة يف االقتصاد الوطني
تلعب املشروعات الصغيرة دور مهم يف خلق فرص العمل والتشغيل وتقليص معدالت 
البطالة وتخفيف مستوى الفقر وحتسني مستوى التنمية احمللية واإلقليمية مع عدم 
إغفال حقيقة أن املشروعات الكبيرة تعتبر مبثابة العمود الفقري لهيكل االقتصاد 
يف الدول املتقدمة والنامية بسبب الدور الذي تلعبه يف رفع معدالت النمو والتقدم 
االقتصادي. كذلك تكمن أهمية دور املشروعات الصغيرة يف االقتصاد الوطني من 
خالل كونها ميكن أن تشكل بديال مناسبا عن الصناعات الكبيرة وخاصة يف الدول 
النامية بسبب نقص اإلمكانات املادية واخلبرات الفنية وندرة املوارد الرأسمالية. 
لقد ظهرت املشروعات الصغيرة قبل ظهور املشروعات املتوسطة والكبيرة وحتملت 
أعباء التشغيل وتخفيف معدالت البطالة وتوزيع الدخل ومازالت حتتل أهمية كبيرة 
يف اقتصاديات الدول املتقدمة منها والنامية على الرغم من تطور اقتصاديات كثير 
ما  املشروعات  والتكنولوجي، حيث شكلت هذه  العلمي  تطورها  بسبب  الدول  من 
يزيد على ٩٠% من مجموع املشروعات يف العالم وتسهم ما بني ٥٠ و ٦٠ يف املائة 
من االستخدام يف قطاع الصناعات التحويلية))(. وطبقا إلحصاءات سنة ٢٠٠٦ كان 
هناك ٢.4 مليون منشأ صغيرة يف مصر يعمل فيها أقل من عشرة عمال ويعمل فيها 
٥.٢ عامل وهناك أيضا 3٩ ألف منشأ أخرى يعمل فيها من ١٠- 4٩ عامل)1)(. وقد 
بلغ عدد هذه املشاريع تسعة ماليني منشأ صغيرة يف الواليات املتحدة األمريكية 
بقيمة إنتاجية تساوي حوالي 3٠ % من إجمالي الناجت القومي. وكذلك يقدر عدد 

)9( د. �سروارهوبوم، »امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف التنمية القت�سادية، جتربة اليونيدو«، جملة التعاون القت�سادي بني الدول الإ�سالمية،)00).
)10( ح�سني عبد املطلب الأ�سرج.« دور امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف التنمية ال�سناعية يف م�سر«، حزيران 013).
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املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف اليابان بحوالي ستة ماليني مشروع يشتغل فيها 
الصغيرة  املنشئاّت  بلغ عدد  قد  األردن  ويف  العاملني)))(.  من مجموع   %٨١ حوالي 
حوالي ١٢ ألف منشأة يشتغل فيها حوالي ٧٠٠ ألف عامل. ويف اجلزائر قد بلغ 
يعمل  ألف مؤسسة  واملتوسطة سنة ٢٠٠3 حوالي ١٩٠  الصغيرة  املؤسسات  عدد 

فيها حوالي ٥4٠ ألف عامل.)))( )٥(

املبحث الثاني: التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة
أوال: تعريف التمويل اإلسالمي وأهميته وخصائصه

1( تعريف التمويل اإلسالمي
الباحثني  قبل  من  اإلسالمي  بالتمويل  اخلاصة  واملفاهيم  التعريفات  تعددت  لقد 
واألدبيات املتعلقة بهذا املوضوع كثيرة، فمنها ما أقتصر مفهومه على التعامل بني 
األشخاص دون املجتمع واملؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها ما أشتمل على التمويل 
التعريفات  التطوعي. وهذه  أو  الشرعي  التمويل  االستثماري فقط دون أن يشمل 
كلها قد دلت عن قصور وعدم شمولية ملجاالت التمويل اإلسالمي وتنوعه. ونحن 
ويف هذا املجال ميكن أن نورد تعريفا للتمويل اإلسالمي ميكن أن يكون أكثر شمولية 
من غيره من التعريفات التي ذكرها كثير من الباحثني حيث أن هذا التعريف يشتمل 
على التمويل الشرعي، االستثماري، والتطوعي والتعاوني حيث نص هذا التعريف 
على  إما  نقدية  أو  عينية  ثروة  تقدمي  عن«  عبارة  هو  اإلسالمي  التمويل  أن  على 
سبيل اللزوم أو التبرع أو التعاون أو االسترجاع من مالكها إلى شخص أخر يديرها 
ويتصرف فيها لقاء عائد معنوي أو مادي حتث عليه أو تبيحه األحكام الشرعية)))(.

2( أهمية التمويل اإلسالمي وخصائصه
هذه  أهمية  من  نابعا  ليس  الصغيرة  للمشروعات  اإلسالمي  التمويل  أهمية  إن 
املشاريع لالقتصاد الوطني فقط، بل أن التمويل اإلسالمي يتمتع بخصائص نابعة 
املجتمع  من  جزء  أنه  على  الفرد  إلى  تنظر  التي  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  من 
وتلبية حاجاته تكفل تلبية حاجات املجتمع وحتقق التنمية احلقيقية له، علما بأن 
التمويل اإلسالمي ال يقتصر على تلبية احلاجات املادية للفرد فقط، إمنا يوازن بني 
احلاجات املادية واملعنوية، حيث أنه يربي الفرد على صفات األمانة والثقة بالنفس 

)11( م�سدر �سابق
))1( م�سدر �سابق

)13( حممد عبد احلميد حممد فرحان، » التمويل الإ�سالمي للم�سروعات ال�سغرية، درا�سة لأهم م�سادر التمويل«



234

العدد )٥( ــ دولة قطر - اكتوبر ٢٠١٦ م

واإلخالص واإلتقان والقابلية الذاتية واخلوف من أهلل عز وجل. وعلى ذلك ميكن 
أن نوجز فيما يلي أهم اخلصائص املميزة للتمويل اإلسالمي التي متيزه عن مصادر 

التمويل األخرى غير اإلسالمية:-
أ( عدم التعامل بالربا التزاما بالنصوص الشرعية الواردة بالقران الكرمي والسنة 

النبوية الشريفة »وأحل أهلل البيع وحرم الربا«.)))( 
ب( توجيه املال نحو االستثمار احلقيقي أي االستثمار يف استخدام عوامل اإلنتاج 
التمويل اإلسالمي يف تقوية املجتمع وذلك من  لنا هذه اخلاصية دور  حيث تؤكد 
خالل استثمار األموال يف عوامل اإلنتاج احلقيقية التي تساهم يف تقليل البطالة 
وتنمية الطاقات االقتصادية الوطنية وتنمية موارد املجتمع وقدراته غير املخالف 
للشريعة اإلسالمية وليس االستثمار يف املضاربة النقدية أو الورقية يف سوق األوراق 
املالية األولي أو الثانوي. أي أن استثمار أموال املصارف اإلسالمية يجب أن يكون 
له قيمة مضافة على عوامل اإلنتاج وليس ببيع وشراء األسهم والسندات يف السوق 

املالي.
الفرد وتنمية طاقاته ومهاراته وإبداعاته وتوجيه سلوكه  التركيز على حاجات  ج( 
واإلخالص  بالنفس  والثقة  األمانة  من  احلسنة  والصفات  الفاضلة  األخالق  نحو 
وبالتالي جناح عملية  لنجاح املشروعات  أكبر  العمل مما يوفر فرص  واإلتقان يف 

التنمية التي ال ميكن أن تتحقق من غير االهتمام بالفرد وطاقاته.
د( فبما يخص ملكية رأس املال، فإنها تستمر مع املالك األصلي بخالف التمويل 

الذي يعتمد على الربا حيث تنتقل ملكية رأس املال إلى املقترض.
هـ( املضاربة: فيما يتعلق بالربح واخلسارة ويف حالة املضاربة، تقسم األرباح بني 
صاحب املال واملستفيد حسب النسبة املتفق عليها مسبقا، أما اخلسائر فيتحملها 
صاحب املال فقط. بخالف التمويل الذي يعتمد على الربا حيث يستحوذ املقترض 
جميع  باملقابل  ويتحمل  للمقرض  يدفعها  التي  الفائدة  مقابل  األرباح  جميع  على 

اخلسائر احملتملة.
و( الربح يف التمويل اإلسالمي جميعه ربح حقيقي ألنه ناجت عن القيمة املضافة 
الناجتة عن زيادة عناصر اإلنتاج. بينما كثير من األرباح يف التمويل الذي يتعامل 
بالربا أرباح غير حقيقية وخاصة إذا كان رأس املال يستثمر يف املضاربات املالية 

والنقدية.

)14( �سورة البقرة: 79)
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ثانيا: مجاالت التمويل اإلسالمي لقطاع املشروعات الصغيرة

من  اإلسالمي  للتمويل  عديدة  مجاالت  ألسمحاء  اإلسالمية  الشريعة  أتاحت  لقد 
الفرد  كرامة  على  احلفاظ  تضمن  شرعية  أسس  على  واملجتمع  الفرد  دعم  أجل 
وتقدم املجتمع وتطور اقتصاده. وقد قسمت مجاالت التمويل اإلسالمي إلى مصادر 
شرعية إلزامية وشرعية غير إلزامية تطوعية، وكذلك مصادر شرعية قائمة على 

املشاركة ومصادر شرعية ائتمانية تقوم فيها املصارف اإلسالمية.)))(
1( أساليب التمويل القائمة على املصادر الشرعية اإللزامية 

الزكاة: حيث أولى اإلسالم اهتماما كبيرا مبوضوع الزكاة فقد جعل الزكاة إحدى 
اإلسالمية  للدولة  التمويل  مصادر  أهم  من  تعتبر  ألنها  اخلمسة  اإلسالم  أركان 
التمويل  أدوات  أهم  من  الزكاة  وتعتبر  واملجتمع.  االقتصاد  على  الكبيرة  وألثارها 
اإلسالمي الشرعية اإللزامية التي تساهم يف إعادة توزيع الثروة بني أفراد املجتمع 

وخاصة الطبقات الفقيرة وتوجيه املال نحو االستثمار والتنمية.
2( أساليب التمويل الشرعية غير اإللزامية التطوعية

أ( التمويل بالصدقة والهبة: والهبة والصدقة هي عبارة عن تصرف املالك مباله 
دون عوض مرضاة هلل تعالى ولرسوله الكرمي. حيث متنح هذه الهبة أو الصدقة 
متويل  أو  عيش  مصادر  على  احلصول  يستطيعون  ال  الذين  واحملتاجني  للفقراء 

ملشاريعهم الفردية.
ب( التمويل بالوصية: وهي هبة الرجل ملاله بعد موته. وهي من أشكال التمويل 
اإلسالمي التعاوني التي شرعها اإلسالم من أجل ضمان توزيع الدخل وعدم تركيز 

الثروة يف يد الورثة فقط.
ج( التمويل بالوقف: والوقف جائز باإلجماع وله العديد من األشكال ومنها وقف 
املساجد، واألراضي ودور العلم واملدارس واملستشفيات. وقد أولى اإلسالم أهمية 
بالغة بالوقف وذلك بسبب اخلصائص التي يتمتع فيها والتي ال تتوفر يف غيره من 
مصادر التمويل التعاوني األخرى وأهم هذه اخلصائص، االستمرارية وتنوع املصادر 

التي لها األثر الكبير يف احلياة االقتصادية واالجتماعية وحتقيق التنمية. 
د( التمويل بإحياء املوات: وهو إعطاء املجتمع املجال ألحياء األرض البور اململوكة 

للدولة من أجل االستفادة منها وإفادة املجتمع من نتائجها.
)15( حمد عبد احلليم عمر، » اأ�ساليب التمويل الإ�سالمي للم�سروعات ال�سغرية »، جامعة الأزهر.
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هـ( التمويل بالقرض احلسن: وصيغة القرض احلسن تعتبر من أبرز صيغ التمويل 
التعاوني اإلسالمي القائم على أساس إعطاء الفرصة للمقترض لالنتفاع من املال 
على أن يرد مثله. ويعتبر هذا الشكل من التمويل من أكثر صيغ التمويل اإلسالمي 
مالئمة لطبيعة خصائص املشروعات الصغيرة النعدام تكلفته على صاحب املشروع 

ومرونة استخدامه ومساهمته الفعالة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.
3( أساليب التمويل املعتمدة على األدوات املالية للمصارف اإلسالمية )))(

 أ( الشركة: وهي من أهم أشكال التمويل اإلسالمي التي تقدمها املصارف اإلسالمية 
)املصرف  املشاركني  بني  عقد  وهي  الصغيرة.  االستثمارية  املشروعات  لتمويل 

والعميل( يف األصل والربح بنسب متفق عليها مسبقا.
ب( املضاربة: املضاربة هي عقد بني طرفني يقوم مبقتضاه رب املال )املالك املستفيد 
أو املصرف( بإعطاء مبلغ من املال للطرف اآلخر )املضارب أو املشروع الصغير( من 
أجل استخدامه بطريقة متفق عليها يتم بعدها رد رأس املال إلى صاحبه باإلضافة 
إلى حصة من األرباح كنسبة متفق عليها سلفا ويحتفظ املضارب أو صاحب املشروع 
بباقي األرباح. وال يتحمل املستثمر خسارة تتجاوز رأسماله كما ال يتحمل املضارب 
أو صاحب املشروع خسارة سوى مجهوده ووقته ولكنه يلتزم بأي خسارة ناجمة عن 

اإلهمال أو استخدام املال.
بيع  بأنها  املرابحة  بالبيوع، وتعرف  بالفقه اإلسالمي  املرابحة: وهي ما يعرف  ج( 
الشيء مبثل الثمن األصلي مضافا إليه زيادة معلومة للمشتري متثل هامش الربح 
واملشتري  البائع  بني  االتفاق  يتم  وفيه  األمانة.  بيوع  أنواع  من  نوع  وهي  للبائع. 
البائع.  به  أشتراه  الذي  األصلي  ثمنها  االعتبار  بعني  آخذين  السلعة  ثمن  على 
وتعد املرابحة املصرفية واحدة من أهم صيغ التمويل واألكثر تطبيقا يف الصناعة 

املصرفية اإلسالمية.)))(     
د( بيع السلم: ويسمى أيضا السلف. وهو نوع من البيوع اجلائزة شرعا )أن يسلم 
عوضا حاضرا يف عوض موصوف يف الذمة إلى أجل( وهو النوع الثاني من بيوع 
األجل التي هي من أدوات توظيف أموال املصارف اإلسالمية وأيضا املساهمة يف 
التنمية الزراعية واستثمار األراضي وتشغيل العمالة. وهو بيع مال مبال يقبض فيه 

الثمن عاجال وتسلم فيه البضاعة آجال، فهو ثمن عاجل بثمن آجل. 
ه( اإلستصناع: أي طلب صناعة شيء وهو عقد مشروط بالعمل وهو مقيد مبجال 
صناعي فال يكون طلب التجارة أو الزراعة إستصناعا. فهو عقد بيع عني مما يصنع 

)16( ح�سني عبد املطلب الأ�سرج،« �سيغ التمويل الإ�سالمي«، جملة درا�سات اإ�سالمية،العدد 8، مار�ص 010).
)17(  اأحمد حمي الدين العجوز، » املرياث العادل يف الإ�سالم » ، موؤ�س�سة املعارف، بريوت، ط1، 1986.
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صنعا يكون فيه البائع هو الصانع الذي يلتزم بصنع العني املوصوفة بالعقد مبواد 
من عنده مقابل ثمن محدد. وميكن من خاللها ليس فقط تشغيل أموال املصرف 
الطاقات  واستثمار  الصناعية  التنمية  يف  املساهمة  أيضا  وإمنا  أرباح،  وحتقيق 

اإلنتاجية املعطلة يف املصانع وتشغيل العمالة.  
و( اإلجارة املنتهية بالتمليك: ويعرف التأجير املنتهي بامللكية بأنه بيع منفعة ملدة 
معلومة بعوض معلوم. ويتمثل هذا التمويل يف قيام املمول بدفع ثمن شراء األصل 
وتسليمه للعميل املستأجر الستخدامه يف النشاط دون أن يدفع املستأجر الثمن عند 
التعاقد وإمنا يدفع الثمن على شكل أقساط مناسبة متفق عليها من عائد التشغيل 

وبعد متام سداد كامل ثمن األصل يتنازل املمول عن ملكية األصل للعميل.)))(
ثالثا: املعوقات التي تواجه املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغيرة

وذلك  بالربا  تتعامل  التي  املصارف  من  غيرها  عن  اإلسالمية  املصارف  تختلف 
من خالل اختالف األدوات واألساليب املالية التي تستخدمها يف متويل العمليات 
االستثمارية، وذلك ألن هذه األساليب واألدوات مستمدة من الشريعة اإلسالمية 
للتمويل، وتنظر إلى  التي توازن بني اجلوانب الروحية واجلوانب املادية  السمحاء 
الفرد على أنه جزء من املجتمع الذي ميثل إصالحه وتطوره إصالح وتطور للمجتمع 
املصارف  أنظمة  بخالف   اإلسالمية.  املصارف  أهداف  أولوية  من  يعتبر  الذي 
األخرى التي تعتمد يف عملها على األسس والنظم املستمدة من القوانني الوضعية.

تأثرها  وعدم  نشؤها  منذ  اإلسالمية  املصارف  حققته  الذي  السريع  التطور  إن 
بشكل مباشر وكبير باألزمة املالية العاملية احلالية خلق منها قوة اقتصادية فرضت 
نفسها على الواقع االقتصادي حيث بلغ عدد املصارف اإلسالمية يف الدول العربية 
واإلسالمية ١٩٠ مصرفا يف بداية التسعينات متتلك رأس مال يقدر بحوالي ١٦٦ 
مليار تقريبا وقد تطور عمل هذه املصارف ليصل إلى 3٠٠  مصرفا ومؤسسة مالية 
إسالمية تعمل يف نحو )٩٠( دولة يف العالم تقدر ومجوداتها بنحو ٢٦٠ مليار دوالر 
من دون احتساب النوافذ اإلسالمية يف املصارف التجارية وذلك على وفق تقدير 
املجلس العام للمصارف اإلسالمية لعام ٢٠٠٦ وقد رافق هذا التوسع ظهور عدد 
واملراجعة  احملاسبة  هيئة  مثل  اإلسالمي  املصريف  للعمل  الداعمة  املؤسسات  من 
اإلسالمية،  واملؤسسات  للمصارف  العام  واملجلس  اإلسالمية  املالية  للمؤسسات 
والوكالة  اإلسالمية،  املالية  اخلدمات  ومجلس  الدولية،  اإلسالمية  املالية  والسوق 
أساس  وعلى   .)((()٩-١٠  ،٢٠٠٨ واألعمال  االقتصاد  )مجلة  اإلسالمية  الدولية 

)18( اأمرية عبد اللطيف م�سهور، » ال�ستثمار يف القت�ساد الإ�سالمي » ، مكتبة مدبويل، القاهرة، 1991.
)19( م. د. نغم ح�سني نعمة و رغد حممد جنم،« امل�سارف املوؤ�س�سات الإ�سالمية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي: الواقع والتحديات«، جملة القاد�سية 

للعلوم الإدارية والقت�سادية، جملد )1، العدد )، �سنة 010).
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هذه احلقيقة االقتصادية واملالية التي تتمتع فيها املصارف اإلسالمية فيمكنها أن 
تلعب دورا اقتصاديا وتنمويا كبيرا وخاصة فيما يتعلق بتمويل وتنمية وتطوير قطاع 
املشروعات الصغيرة يف االقتصاد الوطني نظرا ألهميتها كما أسلفنا سابقا. لكننا 
الصغيرة  املشروعات  قطاع  يف  املستثمرة  األموال  نسبة  نالحظ ضعف  أن  ميكن 
من قبل املصارف اإلسالمية وإن دورها ال يزال دون مستوى األهمية االقتصادية 
واالجتماعية التي ميثلها هذا القطاع لالقتصاد الوطني إذا ما قارنا حجم استثمار 
املصارف اإلسالمية يف القطاعات االقتصادية األخرى. وميكن أن يعود هذا القصور 
ألسباب عديدة منها داخلية ذاتية ومنها خارجية عامة، وميكن أن جنمل بعضا منها 

كما يلي:
مع . ١ بالتعامل  املتعلقة  الكافية  والرقابية  واملهنية  الفنية  اخلبرة  توفر  عدم 

املشاريع الصغيرة لدى املصارف اإلسالمية التي تساعدها على زيادة تقدمي 
الدعم املالي للمشاريع الصغيرة.

أهم . ٢ من  وهي  الصغيرة،  املشروعات  أصحاب  لدى  الضمانات  توفر  عدم 
املشكالت التي تواجه هذه املشاريع والتي حتد من قدرتها على احلصول على 
متويل من املصارف اإلسالمية وبالتالي انخفاض حجم مساهمة املصارف 

اإلسالمية يف دعم هذه املشاريع.
الشكل القانوني للمشروع الصغير، حيث ترتبط ملكية هذا املشروع بصاحبه . 3

مما يزيد من احتمالية فقدان رأس املال التمويلي الذي يقدمه املصرف يف 
حالة وفاة صاحب املشروع.

التزام . 4 بعدم  املعوقات  هذه  وتتمثل  الصغير،  املشروع  بإدارة  تتعلق  معوقات 
الغش  ومحاولة  اإلسالمية  باألخالق  الصغيرة  املشروعات  أصحاب  بعض 
والتدليس والتزوير وعدم األمانة يف معامالتهم مما مينع املصارف اإلسالمية 

من التشجع واالندفاع لدعم ومتويل هذه املشروعات.
اإلدارة . ٥ يف  الصغيرة  املشاريع  الذاتية ألصحاب  والقدرات  اخلبرات  ضعف 

والتسويق واألمور املالية األخرى وعملية اتخاذ القرار مما يزيد من املخاطر 
التي تواجهها املصارف اإلسالمية يف متويلها للمشروعات الصغيرة. 

عدم توفر املعرفة والوعي املصريف لدى القطاعات االقتصادية فيما يتعلق . ٦
مبا تقدمه املصارف اإلسالمية من أدوات وصيغ متويلية إسالمية ميكن أن 

تستفيد منها هذه القطاعات ومنها قطاع املشاريع الصغيرة. 
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اخلامتة
من خالل دراسة صيغ وأساليب االئتمان والتمويل التي تتبعها املصارف اإلسالمية 
كبيرقي دعم  املصارف اإلسالمية تساهم بشكل  بأن  يتضح  آنفا  والتي مت ذكرها 

املجتمع ونشاط املشاريع الصغيرة يف االقتصاد الوطني وذلك من خالل ما يلي:
النتائج:

من خالل استبعاد املصارف اإلسالمية التعامل بالربا )الفائدة( أخذا وعطاء . ١
خففت من عبء وتكلفة االقتراض والذي حتتاجه املنشآت الصغيرة بسبب 

ضعف إمكانياتها املالية وخاصة يف مرحلة البدء باملشروع.
لقد جتاوزت املصارف اإلسالمية شروط االقتراض التي تتبناها املصارف . ٢

التجارية التقليدية والتي ال يستطيع صاحب املشروع الصغير تلبيتها والتي 
االئتماني  امللف  إعداد  وشروط  املقدمة  والدفعة  املصرفية  بالكفالة  تتمثل 
بالسهولة  تتسم  التي  التي تطرحها  التمويل  وذلك من خالل صيغ  األخرى 

واملشاركة بني املقرض واملقترض.
من خالل اشتراط املصارف اإلسالمية على استخدام األموال املقترضة يف . 3

االستثمار احلقيقي وتوجيهه نحو اإلنفاق املشروع )احلالل( فأنها ساهمت 
مساهمة جدية يف دعم االقتصاد الوطني وخلق وتعزيز القيم األخالقية يف 

املجتمع.
يتضح . 4 اإلسالمية  املصارف  تتبعها  التي  امليسرة  التمويل  صيغ  خالل  من 

بأنها ال تتعامل مع املؤسسات الكبيرة فقط بل تتعدها للتعامل مع األفراد 
ومؤسسات األعمال الصغيرة أيضا بخالف املصارف التجارية التقليدية التي 
امللف  القادرين على أعداد  الكبيرة واألفراد  تتعامل مع مؤسسات األعمال 
االئتماني والضمانات التي يقدمها هؤالء اإلفراد وذلك بسبب هامش الربح 
متكن  عدم  وبسبب  املصارف  لهذه  واألفراد  املؤسسات  هذه  حتققه  الذي 
املؤسسات الصغيرة من توفير شروط ائتمان التي تشترطها هذه املصارف. 

املجتمع . ٥ الثروة على مختلف طبقات  توزيع  إلى  املصارف اإلسالمية  تسعى 
وذلك من خالل صيغ التمويل التي تتبناها بخالف صيغ التمويل التي تتبعها 
املصارف التجارية والتي تتعامل بها مع مؤسسات األعمال واألفراد القادرين 

على توفير شروط االئتمان التجاري. 
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التوصيات واالقتراحات 
 على ضوء ما تقدم ميكن أن تساهم بعض املقترحات واملقترحات يف تطوير عمل 
املصارف اإلسالمية يف زيادة دعم ومتويل املشروعات الصغيرة، وأن تأخذ دور أكبر 

من دورها احلالي يف دعم ومتويل قطاع املشاريع الصغيرة. وهي كما يلي:
الصيغ . ١ توضيح  إلى  تهدف  اإلسالمية  املصارف  إستراتيجية  تطوير  ضرورة 

التي تعتمدها يف متويل املشروعات االستثمارية  التمويلية  واألدوات والبرامج 
األدوات واألساليب  إلى تطوير  باإلضافة  الصغيرة  املشروعات  وخاصة قطاع 
املالية والتكنولوجيا املستخدمة بهدف زيادة مساهمتها يف دعم قطاع املشروعات 

الصغيرة.
تشجيع قيام اجلمعيات التعاونية اخلاصة بأصحاب هذه املشروعات ملساعدتهم . ٢

على تذليل املشاكل واملصاعب التي تواجههم وضرورة مالئمة التعليمات اخلاصة 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  لنشاط  واجلمارك  والتصدير  باالستيراد 
اإلجراءات  وتقليص  الضريبية  واإلعفاءات  واملساعدات  التسهيالت  ومنحهم 

البيروقراطية املواكبة إلنشاء هذه املشروعات.
ضرورة وجود برامج تدريب خاصة بتطوير عمل املشروعات الصغيرة واملتوسطة . 3

لتنمية مهارات أداء العنصر البشري وتدريبه على أساليب العمل ومساعدتهم 
على بناء الهياكل التنظيمية واملالية ومسك السجالت احملاسبية ومساعدتهم 

على استيعاب التكنولوجيات احلديثة.
بناء قاعدة معلومات تساعد املواطن على إيجاد اجلهات ذات العالقة وفرص . 4

عمل املشروعات املتاحة وجهات التمويل واخلبرة املتاحة التي يحتاجونها إلنشاء 
مشاريعهم.

ضرورة وجود جهة ضامنة أو صندوق ضمان القروض لضمان تسديد القروض . ٥
على  والتجارية  اإلسالمية  املصارف  لتشجيع  الصغيرة  للمشروعات  املمنوحة 

منح القروض لهذه املشاريع وتبديد خوفها من مسألة عدم تسديد القروض.
حتقيق . ٦ أجل  من  اجلغرايف  االنتشار  اإلسالمية  املصارف  حتقق  أن  ضرورة 

اخلدمات  تقدمي  يف  االجتماعي  والتكافل  واالجتماعية  االقتصادية  أهدافها 
املشاريع  أصحاب  خاصة  املجتمع  من  واسعة  لشريحة  اإلسالمية  املصرفية 

الصغيرة وأصحاب الدخول احملدودة.
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ابتكار صيغ وأساليب جديدة لتشجيع االدخار والتمويل تتمتع باملرونة وسهولة . ٧
التطبيق تأخذ بنظر االعتبار الواقع االجتماعي والظروف اخلاصة ألصحاب 

الدخل احملدود وظروف أصحاب املشروعات الصغيرة.
تتعامل . ٨ نوافذ  التجارية على فتح  للمصارف  املركزي  ضرورة تشجيع املصرف 

فيها بالنظم املصرفية اإلسالمية والتمويل املصريف اإلسالمي.     
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