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Abstract 
 Small and medium-sized enterprises (SMEs) are important in the economies of many countries at 

the present time. They are considered to be the best way to deal with the problem of unemployment.  

SMEs always facing the problem of financing. Many studies have shown that the traditional lending 

system is based on interest.  This Paper aims to identify the means of Islamic finance available to 

small projects, showing their distinctiveness from the traditional means of financing and trying to 

evaluate the experience of Some Islamic banks. The study concluded with some results and 

recommendations.  This includes that the concept of Islamic finance is built on Sharia rules, and is 

therefore characterized by a number of characteristics and features; most notably: the flexibility and 

diversity; to meet the various financing needs. This means that the Islamic finance is closely linked 

to the real economy compared with the conventional finance (usurious) which are based on the 

guarantees provided and the ability of the beneficiary to pa. Islamic finance is provided through 

means and methods based on participation and on the basis of an investment project has been 

evaluated for its economic feasibility and expected results. Finally, Islamic finance is also based on 

non-profit tools like Zakat and Waqf. 
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 ور التمويل االسالمي في دعم المشروعات الصغيرة د

 بدهللا بن سليمان الباحوثع
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 الملخص      

 لالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة هامة في اقتصاديات العديد من الدول في الوقت الراهن، كما أنها من أفض أخذت       
أن  راساتبينت عدد من الدقد و دائما بمشكلة التمويل،  تواجه هذه المشروعاتولكن ، الوسائل المساهمة في معالجة مشكلة البطالة

ومن  ؛نظام االقراض التقليدي القائم على الفوائد الربوية، ليس فقط غير مالئم لتمويل المشروعات الصغيرة، وإنما أيضا معرقل لها
للمشروعات الصغيرة، وبيان تميزها عن وسائل التمويل التقليدية، المتاحة  لمعرفة وسائل التمويل االسالميةهذه الدراسة  هدفتهنا 

أن مفهوم التمويل ، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ؛ ومنها: ة إلى محاولة تقييم تجربة عدد من المصارف االسالميةباإلضاف
؛ بحيث يلبي والتنوع المرونة ؛ من أبرزها:والميزات الخصائص من بجملة، ولذا فهو يتميز اإلسالمي ُيبنى على القواعد الشرعية

إذا كان التمويل التقليدي )الربوي( ف ،الحقيقي باالقتصادرتبط ارتباطا وثيقا ي ن التمويل اإلسالميأ مختلف الحاجات التمويلية، كما
من خالل وسائل وأساليب تقوم على  قدم، فإن التمويل اإلسالمي يُ قدرة المستفيد على السدادالضمانات المقدمة و  يعتمد على

النظام  ، كما يتميزتمت دراسة جدواه االقتصادية ونتائجه المتوقعةعلى أساس مشروع استثماري المشاركة في الغنم والغرم، و 
 .بوجود صيغ تمويلية غير ربحية؛ ومن أبرزها الزكاة والوقف االقتصادي اإلسالمي

   المصارف اإلسالمية الصغيرة، اتشروعالم وسائل التمويل، االسالمي، التمويلالتمويل،   :المفتاحية الكلمات

 

http://www.refaad.com/
mailto:asbahooth@yahoo.com


ة|  147 ح ف ص ل  ا
 

 المقدمة

 دراسة:أهمية ال -

إحدى القطاعات االقتصادية التي تستحوذ على في ظل التغيرات والتحوالت االقتصادية العالمية الصغيرة  المشروعات تمثل -
اإلنتاج  قليمية، والباحثين، وذلك لدورها المحوري فيمن قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية واإل اهتمام كبير

 المشروعات دورها في تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية، وتكتسب ، عالوة علىواالبتكار والتقدم التقنيوالتشغيل 
هياكلها االقتصادية واالجتماعية، ونسب توفر عوامل اإلنتاج،  عة اعتبارات تتعّلق بخصائصالصغيرة أهميتها من مجمو 

 المكاني. والتوزيع

في هذا السياق يرى كثير من االقتصاديين والباحثين أن تطوير المشروعات الصغيرة وتشجيع إنشائها، يعتبر من أهم روافد  -
ى العالم وبشكل خاص على مستوى الدول النامية، وذلك باعتبارها منطلقا عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية على مستو 

 أيضا   تعاني منهما ، والتيالفقر والبطالة ماأساسيا لمعالجة مشكلتين من أبرز المشاكل التي تعاني منها هذه الدول وه
 .نمية المستدامةغالبية دول العالم اإلسالمي، كما أنها في الجانب اآلخر تسهم بشكل كبير في عملية الت

أفراد ال  وأوتواجه هذه المشروعات دائما بمشكلة التمويل، فهي وتبعا لطبيعتها تقوم على جهود وأفكار مؤسسات فردية  -
تبعا - وسائل التمويل االسالمية يملكون في الغالب سوى قدراتهم الذهنية وأفكارهم وابتكاراتهم، ويفتقدون للتمويل، ولذا فإن

يمكن أن تساهم بحل المشكلة الكبرى التي تواجه هذه المشروعات وهي مشكلة  -على المشاركة في الغالب لطبيعتها القائمة
 .لالتموي

وائد الربوية، ليس فقط غير مالئم لتمويل المشروعات الصغيرة، أن نظام االقراض التقليدي القائم على الف وقد ظهر جليا   -
سالمي يعد من أفضل األساليب التمويلية المتاحة أمام أصحاب المشاريع ولهذا فإن التمويل اإل وإنما أيضا معرقل لها،

الصغيرة لتمويل مشروعاتهم االستثمارية بما يضمن نموها وتطورها، كي تؤدي الدور المنوط بها في تحقيق التنمية 
 .االقتصادية

ة، وعرض أهم الوسائل والصيغ التي دور التمويل اإلسالمي المتميز للمشروعات الصغير  ومن هنا تسعى هذه الدراسة لبيان -
التي تمت في هذا  المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية التمويلية ، باإلضافة إلى تقييم عدد من تجاربيقوم عليها

 المجال. 

 :وتساؤالتها الدراسة مشكلة -

في بيان الصيغ تتمثل  البحث مشكلة فإن ولذا ،بشكل عام الصغيرة تواجه المشروعات التي المشكالتيعد التمويل من أبرز  
  عن التساؤالت اآلتية: اإلجابةالتمويل اإلسالمية، التي تسهم في التصدي لهذه المشكالت والعقبات، وذلك من خالل 

 ما المقصود بالتمويل اإلسالمي؟ وما سماته وخصائصه؟ -

 تواجهها؟ما المقصود بالمشروعات الصغيرة؟ وما أهم سماتها؟ وما المعوقات والعقبات التي  -

 الصغيرة؟ للمشروعات المالئمة اإلسالمي التمويل وسائل أهم ما -
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 هدف الدراسة: -

سائل التمويل و للمشروعات الصغيرة، وبيان تميزها عن المتاحة  تهدف هذه الدراسة لمعرفة وسائل التمويل االسالمية         
 سالمية في هذا المجال.التقليدية، باإلضافة إلى محاولة تقييم تجربة عدد من المصارف اال

 منهج البحث:  -

لتتبع الظاهرة  أوال   الستقرائيا ، فسيتبع الباحث المنهجواإلجابة عن تساؤالتها تبعا لطبيعة الموضوع، ولتحقيق أهداف الدراسة       
 وسائل كفاءةيم مدى لدراسة وتقيثانيا  التحليلي  استخدام المنهجمع ، (مشكلة التمويل لدى المشروعات الصغيرة) محل الدراسة

 .التميز أو القصور في هذه الوسائل، ومعرفة جوانب لصغيرةا المشروعات في حل مشكلة تمويل التمويل اإلسالمية

 الدراسات السابقة: -

باحثين العديد من ال نظرا  ألهمية هذا الموضوع وارتباطه بعدد من المتغيرات االقتصادية الكلية الهامة، فقد تم تناوله من قبل       
 :ومن ذلك ؛مختلفة ورؤى  ومن زوايا

ومن أبرزها المشاكل التمويلية  ،التي تعاني منها المنشآت الصغيرة عقبات والمشكالتالتي تناولت ال 1م(2000دراسة )البغدادي  
بوضع  فقد قام 2م(2001)الجعفري  أما التي تشكل عامل ضغط على هذه المشروعات وتؤدي إلى تعثرها وخروجها من السوق،

رؤية مستقبلية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، فبعد تعريفها وبيان دورها في دعم التنمية 
وتوصل إلى أنه ال يوجد دعم مالي مباشر  ،االقتصادية ومساهمتها في الحد من البطالة، عرض للعقبات والمشاكل التي تواجهها

كما أن )منتدى الرياض هات التمويلية غير الرسمية تعزف عن تمويلها مما قد يعرضها للخروج من السوق، لهذه المنشآت، وأن الج
جعل هذا الموضوع من أولوياته في دورته األولى، وعرض لمفهوم هذه المنشآت والمشاكل التي تواجهها،  3م(2003االقتصادي 

بمناقشة عدد من التجارب الدولية للعمل على االستفادة  4م(2003يوقام)الكبيس والعمل على وضع آليات لتطوير هذه المنشآت،
آلليات  5م(2008)غياط وبوقموم  وتطرق  منها في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحل مشكلة البطالة في الدول العربية،

المشاكل التي تواجهها واقتراح هذه المؤسسات ودراسة  أوضاعتطوير ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى تحليل 
لدور المنشآت الصغيرة في تنمية  6م(2008األسرج التنموي، وعرض ) اطاع وتفعيل دورهالحلول المناسبة للنهوض بهذا الق

لى أن المنشآت الصغيرة إأثر ذلك في معالجة مشكلة البطالة التي تعاني منها غالبية الدول العربية، وتوصل و الصناعات العربية 
                                                             

لصغيرة محمد عبد الحافظ البغدادي، إطار مقترح لتحليل مخاطر التمويل في المشروعات الصغيرة، المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر، المشروعات ا  1
 م.2000مية المستدامة في الوطن العربي، كلية التجارة، جامعة المنصورة، وآفاق التن

الغرفة التجارية ياسين الجعفري، تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية رؤية مستقبلية، ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة: معوقاتها وسبل دعمها،   2
 م.2001الصناعية، جدة، 

هـ، 1424ادي، نحو تنمية اقتصادية مستدامة: المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود، الدورة األولى، شعبان منتدى الرياض االقتص  3
 الرياض.

لعربية، تصادية اعبد الرزاق الكبيسي، مشكلة البطالة بين الشباب في البلدان العربية ودور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معالجتها، مجلة الوحدة االق  4
 .102-61م، ص 2003(، 27العدد )

م االقتصادية شريف غياط، محمد بوقموم، التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، مجلة جامعة دمشق للعلو  5
 .143-127م، ص 2008(، 1(، العدد )24والقانونية، مجلد )

م، ص 2008(، 35)19دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصناعة العربية، مجلة الوحدة االقتصادية العربية، حسين عبد المطلب األسرج،   6
115-135. 



ة|  149 ح ف ص ل  ا
 

تتمتع بروابط أمامية وخلفية قوية مع المنشآت الكبيرة وتسهم في زيادة وتنويع الدخل، كما أن هذه المنشآت وبخاصة في  لمتوسطةوا
 ناصر) بحث وسعىدارة، اشر بين الملكية واإلنظرا  لالرتباط المب -مع ضآلته -الدول العربية تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال

 الصغيرة للمؤسسات الالزم توفير التمويل في صيغ التمويل اإلسالمية إلسهام الممكن دىالم تقصيل 1م(2011ن ومحس
 والتي العقبات، أهم مواجهة من لها البد المرجو، التنموي  بالدور المؤسسات  هذه تقوم وحتى أنه، إلى الباحثان وتوصل ،والمتوسطة

 إلى 2م(2012)المحيميد دراسة  وهدفت، نشاطها الستمرار أو ائهاإلنش الالزم توفير التمويل على أصحابها مقدرة عدم في تتمثل
 االهتمام ضرورة إلى وتوصلت التوظيف، ومعوقات الوطنية العمالة توظيف في والمتوسطة الصغيرة المنشآت دور على التعرف

 رأس على التدريب بأهمية وأوصت البطالة، معدالت تخفيض في وإسهامها التنمية، في ألهميتها والمتوسطة؛ الصغيرة بالمنشآت
 العمالة بتشغيل معظمها يقوم والتي المنشآت، تلك في االنخراط على للتشجيع مناسبة تدريبية أدوات ابتكار على العمل مع العمل،
 وهي اإلسالمية التمويل صيغ إحدىفقد تناولت  3(م2013 وامعمر رشيد) دراسة ، أماوالقدرات بالخبرات عنها تقل كانت وإن الوافدة

 المشروعات من كبيرا عددا مكنت اآللية هذه أن وبينت اآللية، لهذه والمحاسبي الشرعي التطبيق وعرضت بالتمليك، المنتهية اإلجارة
 بطريقة لديها المتواجدة السيولة دارةإ على المصارف تساعد كما كثيرا، تكلف بالماضي كانت وخدمات سلع على الحصول في

 الصغيرة لمؤسساتلصيغ التمويل اإلسالمية  دور دراسة 4م(2015، واستهدف )أبو شنب عوائدهاو  أموالها رؤوس بها تضمن
، اإلسالمي التمويل فيانتشارا   األكثر غيالص واستعرض الهاشمية، األردنية المملكة وبخاصة في مشروعاتها، ودعم والمتوسطة،

 الصغيرة للمشروعات االقتصادي الدور، لتعزيز عالةف لوالح تقدم اإلسالمية التمويل صيغ من عددا أن إلىوتوصلت الدراسة 
 .الخصوص وجه على األردن، في والبطالة الفقر مشكلتي مواجهة وفي والمتوسطة،

 االضافة العلمية للدراسة: -

شروعات المالئمة للم لبيان وعرض وسائل وصيغ التمويل اإلسالميةبأنها تسعى  السابقةتتميز هذه الدراسة عن الدراسات       
في  اإلسالمية مؤسسات الماليةوال المصارف بعضلتقييم التجارب التطبيقية الصغيرة وبيان أوجه تميزها عن الوسائل التقليدية، مع 

 عدد من الدول اإلسالمية.

 : قائمة محتويات الدراسة  -

بيانها  وخاتمة؛ فصول ثالثةمقدمة و  إلى م الباحث بتقسيم الدراسةفي سبيل معالجة مشكلة الدراسة، وللوصول إلى أهدافها قا      
 كاآلتي:

 

 

                                                             
 العلوم لمعهد األول الدولي الملتقى .اإلسالمية المصرفية بالصبغ والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل  .)مشارك( محسن وعواطف ،ناصر سليمان 1

 .الجزائر، غرداية ،م(2011 فبراير/ شباط 24 -23، )ورهانات المستقبل الواقع اإلسالمي، القتصادا حول التسيير وعلوم ة والتجاريةاالقتصادي
االدارية أحمد عبدالكريم المحيميد، دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف العمالة الوطنية: دراسة تطبيقية على منطقة الرياض، مجلة العلوم  2

 .155-125م. ص 2012هـ، نوفمبر 1433(، محرم 1(، العدد )6واالقتصادية، جامعة القصيم، مجلد )
عة عبد الحميد يوسفي رشيد، حمودي امعمر )مشارك(، تمويل اإلجارة المنتهية بالتمليك في ظل المعيار الشرعي والمحاسبي االسالميين، كلية التجارة، جام  3

 م.2013بن باديس، الجزائر، 
األردن(، مجلة كلية بغداد للعلوم  -سامح عبدالكريم محمود أبوشنب، دور التمويل اإلسالمي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة )دراسة حالة  4

 م.2015(، 45االقتصادية الجامعة، العراق، ع )
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 الهدف، المنهج، الدراسات السابقة، تقسيمات الدراسة األهمية،المقدمة: 

 التمويل اإلسالمي وخصائصهمفهوم  األول: لمبحثا

 وأنواعها وخصائصها المشروعات الصغيرةمفهوم المبحث الثاني: 

 في دعم برامج المشروعات الصغيرة دورهاو  التمويل اإلسالمي وسائلالثالث:  المبحث

 الخاتمة: وتتضمن أبرز نتائج الدراسة 

:المبحث األول  

 مفهوم التمويل اإلسالمي وخصائصه

يان الحيوي الذي يمد القطاع االقتصادي بمختلف وحداته دورا هاما في الحياة االقتصادية، فهو الشر  التمويل يؤدي          
. ويتميز التمويل اإلسالمي بأنه إطار شامل االقتصاد ومؤسساته باألموال الالزمة للقيام بعملية االستثمار وتحقيق التنمية ودفع عجلة

اط والنماذج والصيغ المختلفة التي تضمن توفير الموارد المالية ألي نشاط اقتصادي مع االلتزام بالضوابط الشرعية، ولذا من األنم
 فهو يرتبط ارتباطا وثيقا باالقتصاد الحقيقي.

ويل كمصطلح اقتصادي، ثم مفهوم التمويل اإلسالمي، وأخيرا أهداف وخصائص التم ويعرض هذا المبحث لمفهوم التمويل  
 1اإلسالمي بإيجاز.

 مفهوم التمويل: 1-1

 عرف التمويل كمصطلح اقتصادي بعريفات متعددة؛ ومنها:       

 2"توفير المستلزمات المالية للمشاريع والخطط، وينقسم إلى تمويل طويل األجل وتمويل قصير األجل."يقصد بالتمويل:  -

 هذا يكون  أن ويمكن إليها، حاجة هناك يكون  وقت أي في الدفع بوسائل تمدنا التي والتصرفات األعمال مجموع" قيل هو:  -
 3"األجل طويل أو األجل متوسط أو األجل قصير التمويل

يعرف التمويل بأنه: توفير األموال )السيولة النقدية( من اجل إنفاقها على االستثمارات وتكوين رأس المال الثابت بهدف  -
 4زيادة اإلنتاج واالستهالك

 لوقت دقيق تحديد :التالية العناصر من يتكون  التعريف وهذا إليها، الحاجة أوقات في باألموال اإلمداد :بأنه التمويل عرف -
 5.اإلنسان يزاوله نشاط أي تعترض التي المخاطر األموال؛ مصادر عن البحث الحاجة؛

                                                             
 تم عرض أغلب المسائل هنا بإيجاز تبعا لهدف البحث.  1
 .190م، ص 2000 -هـ1421، 1صطلحات االقتصادية واالسالمية، مكتبة العبيكان، الرياض، ط:علي بن محمد الجمعة، معجم الم  2
 .38م، ص 1986، 1، بيروت، ط:العربية هيكل، موسوعة المصطلحات االقتصادية واالحصائية، دار النهضةفهمي عبدالعزيز   3
 .31، صم2001والتوزيع، عمان، األردن، ميثم صاحب عجام، نظرية التمويل والتمويل الدولي، دار زهران للنشر   4
 .21م، ص2002، 1طارق الحاج، مبادئ التمويل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط:  5

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100214/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3562/posts
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ر األموال ومصادر استخدامها وتحمل وبهذا يتضح أن المراد بالتمويل من الناحية االقتصادية يشمل البحث عن مصادر توفي   
 تكلفتها.

 مفهوم التمويل اإلسالمي: 2-1

                بعد عرض مفهوم التمويل كمصطلح اقتصادي، نعرض هنا لبعض التعريفات التي أوردها الباحثون لمفهوم       
 التمويل اإلسالمي:

بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية  تقديم تمويل عيني أو معنوي إلى المنشآت المختلفة " :هوقيل  -
 1"واالجتماعية. االقتصاديةووفق معايير وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية 

 عائد لقاء فيها ويتصرف يديرها آخر شخص إلى مالكها من االسترباح بقصد نقدية أو عينية ثروة تقديم " :بأنه عرفو   -
 2".الشرعية ألحكاما تبيحه

 آخر شخص إلى مالكها من االسترباح أو التعاون  أو التبرع أو اللزوم سبيل على إما نقدية أو عينية ثروة تقديم" وقيل هو:  -
 3".الشرعية األحكام تبيحه أو عليه تحث مادي أو معنوي  عائد لقاء فيها ويتصرف يديرها

مالية لشخص آخر إما على سبيل التبرع أو على سبيل التعاون بين وُعرف بأنه: " أن يقوم شخص بتقديم شيء ذو قيمة  -
الطرفين من أجل استثماره بقصد الحصول على أرباح تقسم بينهما على نسبة يتم االتفاق عليها مسبقا وفق طبيعة كل 

 4منهما ومدى مساهمته في رأس المال واتخاذ القرار اإلداري واالستثماري".

قة بين المؤسسة المالية بمفهومها الشامل والمؤسسات أو األفراد، لتوفير المال لمن ينتفع به، ُعرف بأنه: " عبارة عن عال -
سواء للحاجات الشخصية أو بغرض االستثمار، عن طريق توفير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة، مثل عقود المرابحة أو 

 5المشاركة أو االجارة أو االستصناع أو السلم أو القرض".

نه: " تقديم عيني أو معنوي إلى المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية ووفق عرف بأ -
 6معايير وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية".

                                                             
 .81م، ص2012، 1هايل عبد المولى طشطوش، المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية، دار الحامد، األردن، ط:   1
 .12، ص هـ1412، 1ط: اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، قتصاد اإلسالمي، تحليل فقهي واقتصادي، المعهدمنذر قحف: مفهوم التمويل في اال  2
ية، كلية العلوم محمد عبدالحميد فرحان، التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة: دراسة ألهم مصادر التمويل، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرف  3

 33-32م، ص 2003رسالة ماجستير غير منشورة،  المالية والمصرفية،
 انظر:  4

 .97م، ص 1999، 1فؤاد السرطاوي، التمويل اإلسالمي ودور القطاع الخاص، دار المسيرة، عمان، ط: -
 81م، ص2012، 1هايل عبد المولى طشطوش، المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية، دار الحامد، األردن، ط:  -
 .4م، ص2007 -هـ1428وب، صناعة التمويل اإلسالمي ودورها في التنمية، بحث غير منشور، صالح بن فهد الشله  5
  صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة والمعالجة المحاسبية لصيغة المشاركة المنتهية بالتمليك، المؤتمر السنوي الثاني عشر لألكاديمية  البلتاجي،محمد   6

ة: دور المصارف والمؤسسات المالية واالقتصادية في ترويج وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عمان، المملكة األردنية العربية للعلوم المالية والمصرفي
 .13، ص م(31/5/2005 -29الهاشمية، )
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سالمي ينظر للتمويل من خالل نظرة أشمل وأعم من النظرة الفكر االقتصادي اإل ومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول إن       
االقتصاد اإلسالمي للمال وطرق كسبه وانفاقه واستثماره، ومن هنا يمكن فإن  ةاالقتصادية المجردة، ذلك أنه ينظر إليه وفق نظر 

 مفهوم التمويل اإلسالمي يبنى على القواعد الشرعية التي تنظم هذه المسائل.

 ل اإلسالمي:أهداف التموي 3-1

 فائوظله  اإلسالم في لمالبناء على مفهوم التمويل اإلسالمي السابق، وأنه ينطلق من نظرة أعم وأشمل للمال ككل، فا     
، وبناء على ذلك يمكن إجمال أهم نفاقهاو  لكسبه ضوابط اإلسالم وضعولذا فقد  قتصادية،اال ائفوظال باإلضافة إلى جتماعيةا

 مي في اآلتي:أهداف التمويل اإلسال

 إيجاد بدائل للتمويل التقليدي على مستوى األفراد أو المؤسسات. -

  .تحقيق عوائد جيدة ألصحاب رؤوس األموال -

 .في تخصيص الموارد ةساهمالم -

 1.واالجتماعية االقتصاديةمساهمة في تحقيق التنمية ال -

طا وثيقا باإلنتاج الحقيقي الذي يضيف شيئا جديدا إلى رتبط ارتبايوتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن التمويل اإلسالمي   
من خالل وسائل  لسداد، فإن التمويل اإلسالمي يقدمل الضمانات المقدمة المجتمع، فإذا كان التمويل التقليدي )الربوي( يعتمد على

 2.وأساليب تقوم على المشاركة في الغنم والغرم

 :خصائص التمويل اإلسالمي 4-1

 مستخلف اإلنسان وأن هللا مال األساس في هو المال أن وهي المال، إلى اإلسالم نظرة من اإلسالمي التمويل ئصخصا تنبع      
 من بجملةيتميز  اإلسالمي التمويلولهذا فإن  ومقاصده، هللا ألوامر وفقا المال بهذا يسير أن عليه ويجب األرض في المال هذا على

في  اإلسالمي بالتمويل المتعلقة الخصائص أهم ، ويمكن إجمالالتمويل لهذا والتنوع والمرونة القوة مرتكز تشكل والميزات، الخصائص
   اآلتي:

 .وعطاء أخذا بالربا التعامل استبعاد -

 .المشروع اإلنفاق، و الحقيقي االستثمار نحو المال توجيه -

                                                             
 انظر: -  1

 .34 -33 محمد عبدالحميد فرحان، التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة: دراسة ألهم مصادر التمويل، مرجع سابق، ص -  
 .4 -3، مرجع سابق، ص التنمية في ودورها اإلسالمي التمويل صناعةصالح فهد الشلهوب،  -  
 ،والتجارة لالقتصاد العلمية المجلة، الصغيرة للمنشآت العامل المال رأس تمويل في اإلسالمي التمويل دورعالء مصطفى عبد المقصود أبو عجيلة،  -  

 .491م، ص 2014(، يوليو 3، ع )مصر
ل رحيم حسين، وسلطاني محمد رشيدي، نماذج من التمويل اإلسالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المضاربة السلم، االستصناع، ملتقى دولي حو  2

م(، الجزائر، 2006نوفمبر  21/22سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات دراسة حالة الجزائر والدول النامية، جامعة محمد خيضر بسكرة، )
 .7ص 
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  .المتطلبات جميع يلبي بما والتنوع التعدد -

 مراعاة المقاصد الشرعية. -

 نم بالغرم.قاعدة الغ -

 1 .المعاملة فاطر أ بين العدالة -

 المبحث الثاني

 اوسماته المشروعات الصغيرة مفهوم

 البطالة، مشكلة خاصةوب واالجتماعية، االقتصادية المشكالت من العديد لمعالجة وفعالة حقيقية أداة  الصغيرة المشروعات دتع      
 والنهوض الثروات ايجادو  المحلي اإلنتاج وتطوير تنمية فيم بشكل فعال كما أنها تسه الموارد البشرية في حقيقي استثمار فهي

ص ذا فهي توجد فر لو العمل،  كثافةب سمفنونا  إنتاجية بسيطة تت في الغالب الصغيرة المشروعاتتستخدم و ، القطاعات من بالعديد
مما يساعد  ،ايد على الوظائف الحكوميةالوقت على الحد من الطلب المتز  تمتص جزءا  من البطالة وتعمل في ذات متنوعة عمل
فإن هذا  ومن هنا، د تكاليف رأسمالية عاليةتكب التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون  الدول

 العقبات التي تواجهها.أبرز وسماتها وأنواعها و  الصغيرة مفهوم المشروعات يتناولالمبحث 

 :ات الصغيرةتعريف المشروع 1-2

هناك محاوالت متعددة للتوصل إلى تعريف موحد وجامع للمنشآت الصغيرة، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، ولكن هذه      
المحاوالت تواجه بتفاوت المدخل للتعريف حسب اهتمام الجهة المعنية؛ فاالقتصادي يهتم بالدور الذي تلعبه المنشأة في القطاعات 

لمختلفة واالقتصاد الوطني ككل، ويؤكد اإلحصائي على المعايير الكمية التي تبرز الفروق بين األحجام المختلفة االقتصادية ا
للمشروعات؛ مثل عدد العمالة، وقيمة األصول، وحجم المبيعات، ومقدار االستهالك السنوي من المواد الخام، وذلك بهدف التمييز 

ة وحصرها وقياس أدائها، بينما تركز المصارف والجهات التمويلية على تعريف يشير إلى ببن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبير 
مقدرتها االئتمانية للحصول على التمويل واستخدامه وتسديده، كما أن هناك من يقدم المعايير النوعية للتصنيف، استنادا إلى عناصر 

، ويذهب المشجعون لالستثمار إلى تعريف يتيح للدولة دعم المنشآت التشغيل الرئيسة كنمط االدارة والملكية والتقنية المستخدمة
 2الصغيرة وإمكانية حصولها على االمتيازات مثل اإلعفاءات الجمركية وضريبة الدخل ورسوم اإلنتاج وحصص االستيراد والعمالة.

في الوصول إلى مفهوم مشترك نسبيا ، ومع هذا التفاوت، فإن معظم االهتمامات تتوجه نحو مجموعة من المعايير التي تساعد    
 من أهمها ما يأتي:

 

                                                             
 34-33محمد عبدالحميد فرحان، التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة، مرجع سابق، ص   1

 انظر:- 2
، 2، ع 41مج خالد عبدالعزيز السهالوي، معدل وعوامل انتشار المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، مجلة معهد االدارة العامة،   -

 .33هـ، الرياض، ص 1422خر ربيع اآل
 .9-3م، ص 2004والمتوسطة، مجلة الدراسات المالية والمصرفية،  والصغيرة الصغرى  المنشآت وتمويل خليل الشماع، ترويج - 
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 معيار عدد العاملين أو حجم العمالة: - أ

يعتبر معيار عدد العاملين أو حجم العاملة األكثر انتشارا في العالم لتعريف المنشأة الصغيرة وتمييزها عن غيرها، فالمنشأة        
، ومن أهم ما يميز هذا يتفاوت من دولة ألخرى حسب درجة التقدم االقتصادالصغيرة تستخدم عددا محدودا من العاملين، وهو ي

مكانية المقارنة بين المنشآت داخل الدولة أو بين إالمعيار سهولة الحصول على البيانات الخاصة به ومن ثم الحساب مما يتيح 
 الدول المختلفة.

 معيار رأس المال: -ب

مة والشائعة في تحديد حجم المنشآت، ويتميز بسهولة حسابه وإمكانية المقارنة بين وهو من المعايير األساسية المستخد      
المنشآت على أساسه، إال أنه يفتقر للدقة لعدم توافر البيانات المحاسبية الدقيقة في غالب أعمال المنشآت الصغيرة، ومن الجدير 

 ر.بالذكر أن هذا المعيار يختلف من دولة ألخرى ومن قطاع إنتاجي آلخ

 :معيار معامل رأس المال -ج

نظرا ألن االعتماد على أحد المعيارين السابقين يؤدي إلى نتائج غير دقيقة في تحديد حجم المنشأة؛ فقد يكون مثال عدد       
ا يتم تصنيف يعتمد على كثافة رأس المال(، فهن ا  إنتاجي ا  لدى المنشأة وحجم رأس مالها كبير )قد تكون تستخدم أسلوب العمالة قليال  

هذه المنشأة على أنها منشأة صغيرة بحسب معيار العمالة، ومنشأة كبيرة بحسب معيار رأس المال، كما قد يحدث العكس، بحيث 
ولكن عدد العمالة كبير، فيتم تصنيف المنشأة بأنها كبيرة وفقا  لمعيار العمالة، وصغيرة وفقا لمعيار رأس  ا  يكون رأس المال صغير 

وجد معيار ثالث يمزج بين المعيارين السابقين، وهو معيار معامل رأس المال؛ ويمثل حجم رأس المال المستخدم بالنسبة  المال، ولذا
للوحدة الواحدة من العمل، ويتم حسابه بقسمة رأس المال الثابت على عدد العمال، والناتج يعني كمية االستثمار الالزمة لتوظيف 

ما يكون هذا المعيار منخفضا  في القطاعات التي تتميز بانخفاض رأس المال مثل قطاع الخدمات  عامل واحد في المنشأة، وغالبا  
 والقطاعات التجارية، كما يكون في الغالب مرتفعا في القطاع الصناعي المتقدم تقنيا.

 :معيار قيمة المبيعات -د

محرك لعمليات  دد من دول أوروبا، ألن المبيعات أهمعدد من الدول المتقدمة كالواليات المتحدة وع به تأخذهو معيار و       
أيضا يواجه بعدد من االنتقادات ومن أهمها  المنشأة، ويعد مقياسا صادقا لمستوى نشاط المنشأة وقدراتها التنافسية، ولكن هذا المعيار

خرى، كما يعاني هذا المعيار أيضا يؤدي لتذبذب المبيعات من سنة أل تأثر المبيعات بالحالة االقتصادية من تضخم وركود...، مما
 المنشآت غالبا بمحاولة تحجيم حجم المبيعات لتفادي الضرائب. من عدم توافر البيانات الدقيقة لقيام

 :المعيار التقني -هـ

و تصنف المنشآت الصغيرة بناء على هذا المعيار بأنها تميل إلى استخدام أساليب إنتاج بسيطة وذات مستوى تقني منخفض أ   
متقادم، أو استخدام مكائن ومعدات قديمة لغرض تخفيض التكاليف، كما أن كونها صغيرة فهي تقوم بجزء من العملية اإلنتاجية أو 
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لمعيار، فإن قياس مستوى التقنية المستخدمة ليس سهال، ويتطلب خبرات متخصصة في اعلى الرغم من جدارة هذا ، و التسويقية
 1ى تعقيدها.مجال تحديد درجة تقدمها أو مد

  الصغيرة: المشروعات وخصائص سمات 2-2

غالبا   المشروعات هذه تتسمألن تلعب دورا هاما في عملية التنمية، حيث رة من الخصائص ما يؤهلها يالصغ المشروعات يتوافر في
سمات ال هذه ومن الخاص؛ القطاع في لمنشآتا خاصةبو  ،التي تميزها عن غيرها من المنشآت اتوالسم الخصائص من بمجموعة

 : والخصائص

  االقتصادية. األوضاع مع والتكيف المرونة على يساعد مما العمل في التخصص ومحدودية الحجم صغر -

 تمويلها. عملية يسهل مما المال لرأس النسبية الضآلة -

 ومحدودية مالحج صغر أن ذلك ،المستحدثة االقتصادية مع األوضاع التكيف وسهولة السوق  لحاجيات االستجابة سرعة -
 طبيعته. أو النشاط ومستوى  درجة بتغيير تسمح عوامل كلها المال رأس وضآلة التخصص

 أكبر. وسرعة بسهولة القرار واتخاذ صنع في يساعد مما فيها، العاملين محدودية بسبب الوظيفي التدرج قلة -

 كل.والهيا اإلنتاج عناصر وفرة لدرجة تبعا المحلية البيئة مع المنشآت هذه تأقلم -

 إمكانية خالل ومن المستحدثة، المنشآت كثرة عن الناتج األنشطة تعدد خالل من االقتصادية البيئة في االندماج على القدرة -
 متكاملة. وحرفية صناعية مناطق استحداث

 بداع.اإل في مبادرة كل وإدماج الذاتية المبادرات وترقية الذاتية القدرات عن بالكشف يسمح الذي النشاط اختيار حرية -

 المستخدمة. تواضع المستوى التكنولوجي واآلالت -

 جديدة دخول خلق مع كبيرة، شغل مناصب بتوفير يسمح الذي األمر تكاليفه، وقلة المنشآت من النوع هذا إنشاء سهولة -
 للفرد. المعيشي المستوى  درجة من ترفع

 .الواسع االنتشار الجغرافي -

 ه المنشآت.ضعف الروابط الخلفية واألمامية لمعظم هذ -

 .هاشيوع أنماط الملكية العائلية في عدد كبير من -

                                                             
تزادة حول هذه النقطة من الجدير بالذكر أن المعايير المستخدمة في تمييز المنشآت كثيرة ومتمايزة وتتفاوت الدول في األخذ بها كما سبق القول، ولالس 1

 ينظر:
 .150-147منتدى الرياض االقتصادي، دراسة المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود، مرجع سابق، ص  -
 .9-3والمتوسطة، مرجع سابق، ص  والصغيرة الصغرى  المنشآت وتمويل خليل الشماع، ترويج -
لعربية ليجية، تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دول الخليج العربية، اتحاد الغرف ااألمانة العامة التحاد الغرف التجارية العربية الخ -

 .هـ1409الخليجية، الدمام، 
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 .تكلفته انخفاض مع لديها العمالة على الطلب زيادة -

 .التخزين تكاليف من يقلل الذي األمر إنتاجها حجم انخفاض -

 مثل: لفة؛مخت أسواق في تعمل متنوعة، ويمكن أن وطبيعة أحجام لها المنشآت فهذه أنها عبارة عن مجموعة غير متجانسة -
الدولية. وتعمل في سلسلة متباينة من األنشطة التجارية والصناعية  أو الوطنية أو والمحلية والريفية الحضرية األسواق

 والخدمية، وهذا يساهم في تنويع الهيكل االقتصادي.
 التكيف من يمكنها الذي األمر المنشآت، من النوع هذا داخل المعلومات وانسياب توافر سرعة -

 1 المتجددة. واالجتماعية االقتصادية األوضاع مع رعةوبس 

 أنواع المشروعات الصغيرة: 3-2

 إلى ثالثة مجموعات؛ وهي:إجماال  هاميقسويمكن ت إلى أنواع شتى باعتبارات مختلفة؛ تصنف المشروعات الصغيرة   

تلك المشاريع  فهيام إلى منتج نهائي أو وسيط أي تحويل المواد الخ ،أساسها التحويلوهي تلك التي : المشاريع اإلنتاجية 1-3-2
 :؛ همانيالتي تخلق قيمة مضافة، وبدورها تنقسم إلى نوع

 مثل الصناعات الصغيرة واليدوية وورش اإلنتاج التي تستخدم الموارد  ؛المشروعات التي تنتج سلعا  استهالكية
 .المحلية

 كالصناعات الوسيطة لصناعات  ؛تاج سلعة أخرى التي تنتج سلعا  إنتاجية ألجزاء تساهم في إن المشروعات
 السيارات.

مثل خدمات المواصالت ؛ لح اآلخرين مقابل أجروهي المشروعات التي تقدم خدمة ما لصا المشروعات الخدمية: 2-3-2
 .الصيانة والنظافةوالسياحة و 

 ويندرج تحتها، األرباحمن أجل تحقيق  والتوزيعوتتمثل في العمل التجاري القائم على البيع والشراء  المشروعات التجارية: 3-3-2
كل مشروع يقوم بشراء سلعة ثم يقوم بإعادة بيعها أو تعبئتها أو تغليفها ومن ثم بيعها بقصد الحصول على ربح مثل تجارة الجملة 

 والتجزئة.
 

 الصغيرة: المشروعات تواجهالتي  ت والمعوقاتالمشكال 4-2

تحديات اقتصادية،  قيامها بدورها المنشود؛ ويشمل ذلك تؤثر فيالصغيرة عددا  من التحديات التي  المشروعاتعادة ما تواجه       
لتحدي األكبر المتمثل تحديات فنية، باإلضافة ل وتحديات االستثمار، وتحديات تسويقية، وتحديات إدارية، وتحديات تتعلق بالعمالة،

 :1في النقاط اآلتية قاتمعو المشاكل وال أبرز تلك التمويل، ويمكن إجمال في

                                                             
 انظر: 1

 .138-133منتدى الرياض االقتصادي، دراسة المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي، مرجع سابق، ص  -
 .8 -6م، ص 2015عات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، بوابة جدة االقتصادية، يوليو جدة، المشرو التجارية الصناعية بغرفة ال -
محمد زيدان، أساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات التقليدية والحرفية، الملتقى الوطني األول حول المؤسسات  -

 .26-25م، ص 2002أفريل 9 -8الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، جامعة األغواط 
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 الصغيرة في العديد من األنشطة، مما يولد الممارسات التنافسية فيما بينها. المشروعاتتضخم عدد  -

 التعقيد في اإلجراءات النظامية واإلدارية وبطئها. -

عدم مواجهته لحواجز  منافسة المنتج األجنبي الذي يتمتع بميزتين رئيستين، األولى: هي الثقة التاريخية بالمنتج، والثانية: -
جمركية تذكر بعد سياسات تحرير التجارة الخارجية، مما يصعب المنافسة على المنشآت الوطنية خاصة الصغيرة 

 والمتوسطة منها. 

للتكاليف التسويقية من بحوث ودراسات، وحمالت ترويجية، ومسؤولي تسويق،  المشروعاتعدم تحمل ميزانيات معظم هذه  -
اض الوعي التسويقي أصال  لدى معظم مسؤوليها، حتى أن بعضهم ال يفرق بين مجالي التسويق هذا فضال  عن انخف

 والبيع.

 ضعف الروابط مع المنشآت المتوسطة والكبيرة. -

 االرتفاع النسبي لنفقات النقل والتغليف والدعاية مقارنة بحجم ومبيعات هذه المشروعات. -

را الفتقاد الكثير من هذه المنشآت لمقومات ومميزات تفضيلية عن غيرها ضعف القدرة على اكتساب العمالء الدائمين، نظ -
 من المنشآت.

 بنشاطها. العالقة التقنية ذات التطورات من في سبيل االستفادة متعددة صعوبات المشروعاتتواجه هذه  -

تعلق بالمقارنة بين المواصفات للبيانات والمعلومات الالزمة وبخاصة فيما ي المشروعاتافتقار العديد من القائمين على هذه  -
 واألسعار، واألسلوب المناسب للتفاوض للحصول على أفضل الشروط التعاقدية.

، مما قد يؤدي إلى إنشاء …افتقاد الكثير من المعلومات عن المنافسين بالسوق في مجاالت اإلنتاج واألسعار والمواصفات -
تقييم األداء والتعرف على مستوى الكفاءة اإلنتاجية للمنشأة  أدوات المشروعاتصناعات متكررة ومتشابهة، ويفقد هذه 

 مقارنة بنظرائها بالسوق.

ما مالصغيرة إعداد هذه الدراسات،  المشروعاتانخفاض كفاءة دراسات الجدوى االقتصادية، حيث يهمل العديد من مسؤولي  -
مون طوال الفترة التي تسبق هذا التعثر بممارسات ، وأحيانا ولعدم خبرة مسؤوليها، فإنهم يقو المشروعاتيؤدي إلى تعثر هذه 

بسوق المنتج  المشروعات ينعكس على جميعسلبية تتمثل في حرب األسعار والتالعب في الجودة والمواصفات، مما 
 واألسواق المرتبطة به ببالغ الضرر.

طوير المهارات الفنية واإلدارية للعاملين بمبدأ االستثمار في الموارد البشرية، لتنمية وت المشروعاتعدم اهتمام غالبية هذه  -
 فيها.

 مواجهة بعض الصعوبات في تحصيل مستحقاتها المالية. -

                                                                                                                                                                                                             
ق مع هدف ليس هذا مجال دراسة هذه المشاكل والعقبات، فهناك دراسات وندوات متخصصة تناولت هذا الموضوع، ونعرض هنا لها بإجمال وإيجاز بما يتواف 1

 هذه الدراسة.
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في الحصول على  التي تواجهها الصعوبات الكبيرةهو  المشروعاتهذه العقبات التي تواجه  وأكبر كما أن من أهم -
 1التمويل.

 :الصغيرة المشروعات تمويل أهمية 5-2

ما تساهم ومع، المجتم في واالجتماعية االقتصادية التنمية جوانب كافة تطوير في وهاما ابارز  اور د الصغيرة اتالمشروع تؤدي     
 :المثال سبيل علىفي تحقيقه في هذا الجانب 

 .الدخل زيادة وبالتالي واإلنتاج االستثمار نحو وتوجيهها تاالمدخر  جذب -

 البطالة نسبة تخفيض -

 :طريق عن اإم وذلك األجنبي النقد توفير -

 .تصديرية فرص ذات سلع إنتاج -

 .للواردات بديلة سلع إنتاج -

 .المشروعات هذه تحتاجها أخرى  استثمارية فرص توليد  -

 من ءااألجز  بعض صناعة في اإلنتاجية المراحل ببعض تقوم حيث ؛الصناعات بين األمامي بطار تال في هام دورتقوم ب -
 .الكبيرة الصناعات تستخدمها التي اآلالت

 لمبحث الثالثا

 في دعم برامج المشروعات الصغيرة ودورها التمويل اإلسالمي وسائل

جلي عند تمويل يؤدي التمويل اإلسالمي دورا  مؤثرا  ومختلفا عن الدور الذي يقوم به التمويل التقليدي، ويظهر ذلك بشكل      
لى المشاركة بدال  من القرض، وتعتمد على األرباح بدال ، ألنه يقوم على أسس تجعل من التمويل أداة تعتمد عالمشروعات الصغيرة

 من الفوائد، ومن هنا تنتج آثار مختلفة جدا، وهذا ما يوضحه هذا المبحث.

الذين ، فأصحاب هذه المشروعات عادة ما يكونون من المهنيين المهمة لقيام المشروعات الصغيرة تعد عقبة التمويل من المعوقاتو  
تمكنهم من الحصول على القروض من رات تمكنهم من إقامة مشروعاتهم، كما ال يوجد لديهم الضمانات التي ال تتوافر لديهم مدخ

ومن جانب آخر فإن مصادر التمويل في صورة قروض بنكية ترهق هذه المشروعات، إذ تعد فوائد هذه القروض بمثابة تكلفة  ،لبنوكا
تنافسية مع المشروعات األخرى من حيث سعر منتجاتها، كما يتحرج الميزة الفقد هذه المشروعات وتجعلها ت ترفع التكاليف علىثابتة 

                                                             
 ينظر: 1

وير، ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن التط ومعوقات لؤي محمد زكي رضوان، المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، الواقع   -
 .119-118م، ص 2004العربي: اإلشكااٌلت وآفاق التنمية، القاهرة، 

 .131-130أحمد عبدالكريم المحيميد، دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف العمالة الوطنية، مرجع سابق، ص  -
م، ص 2009، 41سطة في التخفيف من مشكلة البطالة بالجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية، ع جمال الدين سالمة، دور المؤسسات الصغيرة والمتو  -

6-8 . 
 .43 -41منتدى الرياض االقتصادي، تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني، مرجع سابق، ص  -
 م.2010لى المملكة، ورقة عمل، مايو ديا  واجتماعيا  عالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، التستر التجاري وأثره اقتصا -
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فإن مؤسسات ، ومن هنا التقليدية القروض تصاحبعدد كبير من الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة من شبهة الربا التي 
 من أجل النهوض بالمشروعات الصغيرة. سالميةأساليب التمويل اإلالتمويل اإلسالمية عليها عبء ومسؤولية كبيرة لتفعيل وتطبيق 

لعدد من التجارب التطبيقية للمصارف اإلسالمية في  اسريع ا، ثم تقييمبإيجاز وسائل التمويل اإلسالميةبرز ويعرض هذا المبحث أل
 هذا المجال.

 :وسائل التمويل اإلسالمية 1-3

 التمويل التقليدي القائم على: يتم تمويل المشروعات الصغيرة في غالب دول العالم وفق     

 أو مالية مبالغ شكل في ماإ تكون  والتي الشخصية،والعالقات  المدخرات على التمويل من النوع هذا يعتمدو  :الذاتي التمويل -
 .أراضي أو عقارات في

 ة، ولها طرق مختلفة بحسب كل دولة.البنكي القروض طريق عن التمويل  -

من حيث األساليب والطرق؛ فهي تقوم على  ومتنوعة من حيث األسس ل اإلسالمي فهي مختلفةالتمويووسائل أما صيغ          
كما أنها تقوم على وتنتهج مبدأ الغنم بالغرم،  ،المشاركة بدال من القرض، وعلى المشاركة في األرباح بدال من الفوائد المحددة مسبقا

 ويمكن تقسيمها إجماال   ،وعة ألصحاب المشروعات على اختالف أحجامهامزيج متنوع من الصيغ واألساليب التي توفر اختيارات متن
 ؛ وهي:1مجموعات إلى أربع

 :التمويل القائمة على المشاركة صيغ 1-1-3

 ة، المضاربة، المزارعة، المساقاة.المشارك :من أبرزهاو  

 المشاركة: 1-1-1-3

 مع شتراك طرفين أو أكثر في المال أو العملا تقوم على هيو ، ماليةال قدراته لرفع المشروع مال رأس في المساهمةويقصد بها       
 .يم الربحقساالتفاق على كيفية ت

 وباعتبار ،وطويلة ومتوسطة قصيرة ىإل المشاركات تتنوع المدة فباعتبار والنشاط؛ والطبيعة المدة حيث منتتفاوت  المشاركاتو 
 وباعتبار، المدة نهاية في ومستردة ،بالتدريج ومستردة بالتمليك منتهية أو ةومتناقص ومتتالية مستمرة مشاركة إلى تنقسم الطبيعة
 .وعقارية وغيرها صناعية أو زراعية سلع في مشاركات إلى تتنوع النشاط

 المضاربة: 2-1-1-3

ر والعمل من شخص آخ ،(لممولهي نوع من أنواع الشركة يتكون فيها رأس المال من شخص يسمى صاحب رأس المال )او    
متفق  بنسب معلومة هماالربح يقتسم بينويتم اقتسام  في مشروعه، يقوم األخير بالعمل بالمال المقدمو  ،مضارب )المشروع(اليسمى 

                                                             
كما أن لمشهورة، لن يفصل الباحث في هذه الوسائل وتعريفها وأدلتها...، ألن هذا خارج نطاق هدف البحث، كما أن الصيغ المذكورة تمثل الصيغ المتداولة وا 1

 هدف لحصر جميع الوسائل والصيغ اإلسالمية.تال الدراسة 
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، ما لم يثبت أن المضارب خسارة ماله، ويتحمل المضارب خسارة جهده وعمله ، أما الخسارة فيتحمل صاحب رأس المالعليها مسبقا
 1.أخل بأحد شروط المضاربةعمله أو قد قصر أو أهمل 

 المزارعة: 3-1-1-3

األرض واإلمداد  اآلالت والمعدات الزراعية لتحضيروتوفير  تمويل المدخالتب (مصرفالوفي هذه الصيغة يقوم الممول )       
مويل المشروعات وهذه اآللية مناسبة جدا لت ،العملالقيام باألرض و يقوم صاحب المشروع بتوفير بالبذور المحسنة والمخصبات، و 

 2للطرفين. أنها ذات عائد مجز ، كمامنها والكبيرة الزراعية الصغيرة

  المساقاة: 4-1-1-3

ويقوم صاحب المشروع الصغير باستخدام هذه اآلالت في السقي  بتوفير آالت الري وملحقاتها،( لمصرفوهنا يلتزم الممول )ا   
، كما أنها وسيلة استثمارية أصحاب المزارع التي يكون فيها أشجار أو نخيلمويل ت، وهذه الصيغة مناسبة جدا لللمزروعات واألشجار

 3مضمونة العائد بالنسبة للمصرف اإلسالمي.

 دور صيغ التمويل بالمشاركة في دعم المشروعات الصغيرة: 5-1-1-3

ات الصغيرة الئم نشاط المشروعي وهفلذا ع، الالزمة للمشرو  توفير الموارد المالية أو المادية هذا النوع من التمويل يعمل على     
ضغوط  من خفضي أنه من جهة أخرى  ايتسم بالمرونة والمالءمة ألغلب أوجه نشاطات المشروعات الصغيرة، كمو  ويتوافق معها،

 4، ويعمل على زيادة قدرتها التنافسية.التمويل بها ةكلفوت

 :البيوعصيغ التمويل القائمة على  2-1-3

ألجل أو بالتقسيط،  البيع، بالشراء لآلمرالمرابحات بأنواعها المختلفة المحلية والدولية والبسيطة والمرابحة  صورها: ومن أبرز      
  االستصناع واالستصناع الموازي.، بيوع السلم والسلم الموازي 

                                                             
 بة قد تكون مطلقة أو مقيدة، ولها شروط وضوابط تنظيمية، ولالستزادة انظر:والمضار   1

 .175، ص م1999طايل، القرار االستثماري في البنوك اإلسالمية، مطبعة عياشي، طنجا،  مصطفى كمال السيد -
 لالستزادة انظر:  2

الدورة التدريبية الدولية حول: تمويل المشروعات الصغيرة  أنس الحسناوي، التمويل اإلسالمي كبديل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، -
م، كلية العوم االقتصادية وعلوم التسيير والمعهد اإلسالمي للبحوث 2003ماي  28 – 25والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، 

 .6، ص والتدريب
 انظر: 3

ؤسسات الفالحية الصغيرة والمتوسطة، الملتقى الدولي حول تمويل المشروعات الصغيرة كمال رزيق، وفارس ممدور، صيغ التمويل بال فوائد للم  -
  ، سطيف/الجزائر.2003ماي  28-25والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، 

البصيرة للبحوث واالستشارات حسين عبدالمطلب األسرج، صيغ تمويل المشروعات الصغيرة في االقتصاد اإلسالمي، مجلة دراسات إسالمية، مركز  -
 .16 -6م، ص 2010هـ، مارس 1431(، ربيع األول 8والخدمات التعليمية، الجزائر، ع )

 لالستزادة حول هذه المسألة انظر:  4
 .5، ص مرجع سابقأنس الحسناوي، التمويل اإلسالمي كبديل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  -
يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية االسالمية، الملتقى الدولي حول االقتصاد اإلسالمي، ناصر سليمان، وعواطف محسن، تمو  -

 ، غرداية، الجزائر.2011فيفري  24-23الواقع ورهانات المستقبل، 
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 المرابحة:  1-2-1-3

مقابل هامش ربح  ببيع سلعة أو سلع للطرف الثاني عقد بيع بين طرفين يتضمن قيام أحدهماولها أنواع وصور مختلفة، وهي      
يمكن أن يسدد ما هو مستحق عليه فورا   يضاف إلى الثمن الذي اشتراها به التاجر من السوق، وبعد أن يتسلم الطرف الثاني السلعة

 .بينهماعليه االتفاق  وفق ما تمأو على فترة مالئمة من الزمن، 

وهي تتوافق . المشاركة في المصارف مع الدخول في بون غير  ال ينالذالمشروعات الصغيرة  أصحاب احتياجات يغةالص هذه وتلبي 
 مع أغلب احتياجات القطاعات والمشروعات الصغيرة.

 البيع ألجل أو على أقساط:  2-2-1-3

الحال، مقابل  لمشتري فييعنى هذا البيع من البيوع قيام البائع )أو المصرف( بتسليم السلعة أو الصفقة المتفق عليها إلى ا     
 .1على دفعات أو أقساط ، أوجل معلومأتأجيل سداد سعر البيع الكلي إلى 

 : والسلم الموازي  السلم 3-2-1-3

وقد عرفه الفقهاء  هو شراء سلعة ما بثمن مدفوع في الحال مع تأجيل تسليمها إلى وقت الحق،وله صور وتطبيقات متعددة، و     
 .بأنه بيع آجل بعاجل

تكاليف عمليات اإلنتاج  بتمويلحديثة عن طريق قيام المصرف اإلسالمي  كوسيلة تمويليةيمكن االستفادة من بيع السلم في و  
 2.الزراعي أو التجاري أو المصرفي، وتطوير وسائله وتحسين ظروفه

  :واالستصناع الموازي   االستصناع 4-2-1-3

معين، وفقا لمواصفات  شيءأو تصنيع أو إيجاد طراف بإنتاج بموجبه أحد األهو عقد يتعهد و  وله أيضا صور وتطبيقات متنوعة،  
 .تم االتفاق بشأنها وبسعر وتاريخ تسليم محددين

الرئيسي من التمويل  والهدف ،ويجوز في عقد االستصناع تأجيل دفع الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة آلجال محددة  
 .3مصارف اإلسالمية هو دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الدول اإلسالميةبصيغة االستصناع والذي تعمل به ال

 

                                                             
 انظر لالستزادة:  1

، 1إلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، ط:(، المعهد ا16عبدالستار أبو غدة، البيع المؤجل، سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم ) -
 م.1999هـ،1419

 م، على الموقع االلكتروني:2016أحمد عرفة، التمويل اإلسالمي بعقد السلم: دراسة فقهية اقتصادية، مجلة االقتصاد اإلسالمي، يناير   2
http://www.aliqtisadalislami.net/ 

 انظر لالستزادة: 3
 م.1995 -هـ1426دى أهميته في االستثمارات اإلسالمية المعاصرة، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، مصطفى الزرقاء، قد االستصناع وم -
باتنة، أحمد بلخير، عقد االستصناع وتطبيقاته المعاصرة: دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنمية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر،  -

 م(.2008-2007هـ)1429-1428الجزائر، 
 .159-154، ص 2004حمود حسن صوان، أساسيات االقتصاد اإلسالمي، الطبعة األولى، دار المناهج، األردن، م -
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 دور صيغ التمويل القائمة على البيوع في دعم المشروعات الصغيرة: 5-2-1-3

لعمل، سواء وا لإلنتاجيلبي هذا النوع من التمويل مختلف احتياجات المشروعات الصغيرة؛ حيث يغطي المتطلبات المادية الالزمة 
المتطلبات المالية كما في السلم والسلم الموازي، أو التسويقية كما في االستصناع  عن طريق المرابحات بأنواعها، أو البيع ألجل، أو

 واالستصناع الموازي.

 :صيغ التمويل القائمة على االجارة 3-1-3

 .(بالتمليكالمنتهية اإلجارة التمويلية )، اإلجارة التشغيلية ومن أبرز صيغها:

 : التشغيلية اإلجارة 1-3-1-3

وتعتمد على شراء المصرف لألصول القابلة لإلجارة وتأجيرها لجهات أخرى تعجز عن امتالكها بسبب قيمتها المرتفعة كاألبنية أو    
ل قيام المستأجر بدفع ، ويتحمل المؤجر تبعات ملكية األصل من حيث التأمين والتسجيل والصيانة مقابالسفن أو وسائل النقل وغيرها

 األقساط وتشغيل األصل.

  (:بالتمليك المنتهية) التمويلية اإلجارة 2-3-1-3

 المؤجر من العين ملكية نقل، حيث يتم اإلجارة أقساط جميع سداد بعد اإلجارة مدة نهاية في بالبيع وعد مع إيجار عقد في وتتمثل   
ب يلااألس من نتهاء فترة التأجير، وهياتملك األصل حال  قصل الرأسمالي حوهي الصيغة التي تعطي مستأجر األ المستأجر، إلى

 :صور عدة ولها .في المصارف اإلسالمية تحت مسمى التأجير التمويلي ةالسائد

 .اإليجار مدة نهاية عند للمستأجر المؤجرة العين بهبة بوعد اإلجارة عقد يقترن  أن -

 .األجرة أقساط دفع رطش على معلق بيع بعقد اإليجار عقد يقترن  أن -

 1اإلجارة. مدة نهاية عند للمستأجر المؤجرة العين بيع بوعد اإليجار عقد يقترن  أن -

 دور صيغ التمويل القائمة على االجارة في دعم المشروعات الصغيرة: 3-3-1-3

ومتوافقة مع امكانات هذه  ئمةصول الثابتة بطريقة مالاألتمويل هذه الوسائل تساعد على تمويل المشروعات الصغيرة من خالل    
واستخدامها في المشروع دون الحاجة  ،وبأفضل األسعار في اقتناء أفضل المعدات مصرفاالستفادة من خبرة ال، وذلك بالمشروعات

 1.ينلمو في مواجهة مشاكل الم المصرفاالستفادة من قوة وكذا  لشرائها،

                                                             
 انظر: 1

ب، جدة، عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، عقد االجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمية: دراسة فقهية مقارنة، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدري -
 م.1992 -هـ1413، 1ط:

نون، حنان كمال الدين جمال ضبان، عقد التأجير التمويلي وتطبيقاته المعاصرة: دراسة فقهية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة والقا -
 م.2015 -هـ1436الجامعة اإلسالمية، غزة، 

تجاري واإلعانات، ورقة بحثية مقدمة ضمن محمد عبد الحليم عمر، صيغ التمويل اإلسالمية للمشروعات الصغيرة القائمة على أسلوب الدين ال -
، جامعة فرحات 2003ماي  28-25الملتقى الدولي حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، 

 عباس، سطيف، الجزائر.
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 :ةالتمويل غير الربحيصيغ  4-1-3
 .والوقف ،الزكاة :ومن أبرز صورها   

 من التفصيل: ءوهي مما يتميز به النظام االقتصادي اإلسالمي، ونعرض لها بشي
  الوقف: 1-4-1-3

هو تحبيس األصول واألموال وتسبيل منافعها على الجهات  :صطالح الشرعيالحبس عن التصرف، وفي اال :في اللغةوهو     
 2تحبيسه.لملك بعد ختالف بين الفقهاء في مال ااالموقوف عليها على 

بأنه: "تحويل األموال عن االستهالك واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية، تنتج المنافع  رفأما في المفهوم االقتصادي فقد عُ 
 3جتماعيا أو فرديا".ارادات التي تستهلك في المستقبل، واإلي

، واإلنفاق من عائده في كل الخيرات التي يعود نفعها على أوجه البر المختلفة من إعانة عاملهو تخصيص مال في صورة رأسمال ف
ق يقعمل على تحستثمارات منتجة تاويل المدخرات إلى حفهو عملية ت، الفقراء والمحتاجين أو نشر العلم أو المحافظة على الصحة

 .صادية واالجتماعيةاألهداف االقت

ل في توليد دخل مستمر يسمح بتوفير احتياجات المستهدفين في الحاضر، مع المحافظة على فالهدف االقتصادي للوقف يتمث
    4 .للمنتفعين، من خالل ديمومة الوقف التي تعني المحافظة على الرفاهة االقتصادية تمرار تلبية احتياجاتهم مستقبال  اس

 أنواع الوقف:  -

 5أنواع الوقف ما يأتي: في تقسيم ، ومن أبرز المعاييرر المستخدمياالمعهناك أنواع كثيرة للوقف وذلك بحسب          

  :وينقسم إلى: تقسيم األوقاف بحسب طبيعة الجهة المستفيدةالمعيار األول: 

: ويتمثل في تلك الموارد الوقفية المخصصة بصورة دائمة للجهات الخيرية العامة المتنوعة والتي تؤدي موقف خيري عا -
 لجماعية العامة.الوظيفة التكافلية ا

الوقف األهلي الخاص: ويشتمل على الموارد الوقفية المرصودة لتحقيق منافع في دائرة األسرة، وهي تؤدي وظيفة التكافل  -
 متداده الزماني.االعائلي عبر 

يفة الوقف المشترك: ويضم مجموعة الموارد الوقفية المخصصة لتحقيق منافع تجمع بين الوظيفة العائلية الخاصة والوظ -
 جتماعية العامة.اال

 

 

                                                                                                                                                                                                             
 .7رجع سابق، ص مالتمويل اإلسالمي كبديل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنس الحسناوي،   1
 .136 -133م، ص 1996، 2وهبة الزحيلي، الوصايا والوقف في الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، ط:  2
 .66م، ص2006، 2منذر قحف، الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته، دار الفكر، سوريا، ط:  3
 .9)الوقف والزكاة(، ص ي دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالتمويل االسالمي ودوره ف ،)مشارك( جديدي روضة، و المكي الدراجي 4
 .638ص م،2006ولى، دار الفجر، القاهرة، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي، الطبعة األصالح صالحي،   5



ة|  164 ح ف ص ل  ا
 

 :ويمكن تقسيمها إلى: نتفاع من الموارد الموقوفةتقسيم األوقاف بحسب شكل اال المعيار الثاني: 

نتفاع الجهات اأوقاف المنافع غير المباشرة: وهي تلك الموارد الوقفية التي يستفيد بمنافعها بطريقة غير مباشرة عن طريق  -
واستغالل تلك الموارد لضمان تدفق عائدات األوقاف مثل األصول اإلنتاجية كاألراضي  ستثماراالموقوف عليها من عوائد 
 ستغاللها والعمارات السكنية.االزراعية التي ينتفع بعوائد 

أوقاف المنافع المباشرة: وهي تلك الموارد الوقفية التي تقدم منافعها بصورة مباشرة للجهات المستفيدة الموقوف عليها مثل  -
 والمستشفيات والمكتبات.المدارس 

 :تقسيم األوقاف بحسب نوع األصول ومحل الوقف: وتنقسم إلىالمعيار الثالث: 

 ستخدامات.أوقاف العقارات: والتي تشمل األراضي المتنوعة والمباني المتعددة اال -

 غيرها.أوقاف األموال المنقولة: والتي تشمل أصنافا كثيرة كاآلالت والمعدات واألجهزة ووسائل النقل و  -

ستثمارية استثمارها في صناديق استفادة منها عن طريق إقراضها أو األسهم والسندات: كوقف النقود لالأوقاف النقود و  -
 1وغيرها وتوزيع منافعها على الفئات الموقوف عليها.

 الوقف كمصدر تمويلي للمشروعات الصغيرة: -

تفادة من أموال الوقف من خالل صندوق سيمكن اال، و صغيرةلعديد من المشاريع التمويل ايعتبر الوقف مصدر جيد ل      
 :بطرق متعددة؛ ومنهاالتي يتم استخدامها في تمويل هذه المشاريع ، و األوقاف الذي يضم الحصيلة الوقفية المتجمعة

إلنتاج اإلقراض ألصحاب هذه المشروعات قرضا  حسنا  لتمويل رأس المال الثابت لشراء اآلالت، أو لتمويل مستلزمات ا -
 هذا القرض على أقساط. على أن يسدد

 االستصناعلسلم و ئتمان التجاري بالمرابحة واتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة بأساليب المشاركة أو المضاربة أو باال -
ي والتي يستفيد بها طالب التمويل بالحصول على المال الالزم، ويستفيد الصندوق الوقفي بحصة من األرباح الت ،واإلجارة

 2تستخدم لمساندة رأس المال أو اإلنفاق في وجوه الخير.

  :الزكاة 2-4-1-3

جتماعي دورها اال قتصادات الدول اإلسالمية، فباإلضافة إلىاالزكاة ركنا من أركان اإلسالم وعبادة مالية تلعب دورا كبيرا في  دتع    
أثرها على من خالل  قتصادي الكليستقرار االاال يتمثل في تحقيق اهام اقتصاديافإن لها دور  ،البطالةو الفقر  الحد منالمتمثل في 

 3.إعادة التوزيع وزيادة التشغيل في االقتصادالبطالة والتضخم والتقلبات االقتصادية والنمو االقتصادي و 

 
                                                             

 .10 -9لمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سابق، ص التمويل االسالمي ودوره في دعم وتطوير ا جديدي روضة )مشارك(،، و المكي الدراجي 1
دراسة حالة: قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة  -دور التمويل اإلسالمي في تمويل المؤسسات الصغيرة عماد بسام شعالن، 2

 .71م، ص 2015اإلسالمية، غزة، 
 .270م، ص 1990 -هـ1411، 1لى تشغيل الموارد االقتصادية، )د. ن(، ط:محمد بن إبراهيم السحيباني، أثر الزكاة ع  3
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 :كمصدر تمويلي للمشروعات الصغيرة الزكاة دور -

 نقاط اآلتية:في ال والتمويلي ييمكن تلخيص دور الزكاة االقتصاد       

 .من الموارد المالية بشكل دائم ومتجدد ا  هام تعد الزكاة أداة لتوفير السيولة الالزمة لتمويل التنمية وتستقطب جزء   -

 العائد، من الزكاة يدفع صاحبه يجعل المال تثمير ألن ،واستثمارها األموال تنمية بهدف االكتناز محاربة على الزكاة تعمل -
 .االكتناز مصيدة في الوقوع دون  اإلنمائية المشاريع في وتوظيفها األموال ؤوسر  أصول على المحافظةو 

 أموال رؤوس والمساكين الفقراء من والحرف المهن أرباب تمنححيث  االستثمار، على الحث في الزكاة مصارف تسهم -
 . بها والنهوض صناعية أو تجارية بأعمال القيام من تمكنهم

ستثمار بالنسبة للمشروعات الصغيرة من خالل إنشاء في مجال تغطية مخاطر اال ؤثراورا ميمكن أن تلعب مؤسسة الزكاة د -
  االستثمار.صندوق تغطية مخاطر 

وتنمية التراكم الرأسمالي  االستثماريةوبالتالي زيادة القدرات  االدخارتحويل الموارد المكتنزة إلى مجاالت  فيلزكاة ا تساهم -
 االستثمارصيص جزء من مدخرات األفراد لألنشطة والمجاالت التي تساهم في تطوير وذلك يؤدي إلى تخ ،في المجتمع

ال تقلل منها الزكاة في حالة عدم  من مصادر مالية زكوية حتى يحافظ أصحاب األموال على مدخراتهم ومواردهم كي
 .واستثمارهاتوظيفها 

ن خالل توفير تمويل مجاني ألصحاب المشروعات م، تساهم الزكاة بصورة مباشرة في التقليص من تنامي ظاهرة الفقر -
 .، حيث تعمل على رفع المستوى المعيشي وتغيير الحالة االقتصادية لفئة كبيرة من المجتمعالصفيرة

، نتيجة قيام الزكاة حدوثها أسباب من التقليل في اإلسهام طريق عنالبطالة  غير مباشرة في الحد منتساهم الزكاة بصورة  -
 1في االقتصاد. تشغيلال مستوى برفع 

 :تقييم تجربة عدد من المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة 2-3

ومن أبرز هذه التحديات فيما يتعلق بصيغ تمويل  2عقبات وتحديات متعددة؛تجربة التمويل اإلسالمي بصفة عامة  واجهت       
 المشروعات الصغيرة ما يأتي:

                                                             
 انظر: 1

 .150، ص م1985-هـ1405، جدة، علي خضر بخيت، التمويل الداخلي للتنمية االقتصادية في اإلسالم. الدار السعودية -
 .143–139، ص م1995، القاهرة، دار غريب، يم، دور الزكاة في خدمة المجتمعمدحت حافظ ابراه -
 -هـ1417 (،1ع )اقتصاديات الزكاة ودورها في التخفيف من حدة المشكالت االقتصادية المعاصرة، مجلة البصيرة، الجزائر،  لعمارة جمال، -

 .100م، ص 1997
ات التمويل جمال لعمارة، دالل بن طبي )مشارك(، مسعودة نصبة )مشارك(، الزكاة وتمويل التنمية المحلية، ضمن أبحاث الملتقى الدولي: سياس -

م(، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، 2006نوفمبر  22و 21، )- دراسة حالة الجزائر والدول النامية - وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات
 .10 -9جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ص 

 .627-616، ص مرجع سابقصالح صالحي، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي،  -
 لالستزادة حول هذه المسألة انظر:  2
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 رغمعلى ال حديثة، مالية مؤسسات التي تعد اإلسالمية مصارفال عدد من مية من خاللبصيغ إسال تجربة التمويل تمت -
 ملزمة بقوانين وأنظمة وتعليماتزالت في بداية تجربتها المصرفية، كما أنها إال أنها ما ،مضي أربعة عقود على نشأتها من
 مصارفنوك التجارية التقليدية وليس للعمل أساسا من خالل نظم وقوانين وضعية مالئمة للبتي تال ةك المركزيو البن

 .في الغالب األعم من الدول اإلسالمية اإلسالمية
، كما أن النتائج المتوقعة من الجهود هالليس س االئتمانية واإلداريةالصغيرة بكل مشكالتها  مشروعاتإن التصدي لتمويل ال -

 المبذولة في هذا المجال قد ال تثمر قبل فترة طويلة.
دون الحصول على دعم من الحكومات أو  في الغالباإلسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة  مصارفالتجربة  قامت -

 النجاح.و  التميز اإلسالمية هذا مصارفخصصة ومع ذلك حققت الالمؤسسات الدولية، كما حدث مع البنوك المت
 ها البنوك التقليدية نفساإلسالمية باالقتراب من شروط تمويل  مصارفال التمويلية لبعض تجربةالاتسمت  -

 لمسؤولين التنفيذيين العاملين فيا بعض أو لقناعة ،، ويرجع هذا إما لقيود البنوك المركزيةالتي تتعامل بالفوائد الربوية
 جديدة.الساليب األتطبيق  وتخوفهم مناإلسالمية بما تعلموه في البنوك التقليدية  المصارف

ة؛ اإلسالمي المصرفية لمفهوم االستيعاب بعدمالصغيرة  مشروعاتاإلسالمية لل في بعض المصارف تمويلالتجربة تتسم  -
أن تبذل  مؤمالالتمويل بالفائدة شرط أساسي وضروري للتمويل اإلسالمي، ولكنه ليس كافيا، فقد كان  ذلك أن اجتناب

، لما في ذلك من آثار ةوتسهيل أعمال المشروعات الصغير جهدا أكبر لمساعدة  )وفقا ألهدافها( اإلسالمية مصارفال
 .إيجابية على المستوى االقتصادي واالجتماعي

قيمها على أنها عالية المخاطر، يفتقد عدد من المصارف اإلسالمية لفهم وطبيعة التعامل مع المشروعات الصغيرة، وتُ  -
وال  ،الصغيرة المشروعاتلم تؤهل نفسها للتعامل مع  ومرتفعة التكاليف، ومنخفضة العوائد، ويعود ذلك ألن هذه المصارف

تؤهلها لتطوير منتجات تتالءم مع ظروف  التيو  ها،مع بالتعامل المتعلقة الكافية والرقابية والمهنية الفنية الخبرةيتوافر لديها 
 لها. المالي الدعم تقديم زيادة على تساعدهاو  وطبيعة هذه المشروعات،

يسود  حيث قبات التي تواجه المصارف اإلسالمية عند تمويلها لها؛ة أحد أهم العالصغير  اتللمشروع القانوني الشكليعد  -
، المشروع صاحب وفاة حالة في المصرف يقدمه الذي التمويلي المال رأس فقدان احتمالية من يزيد مما الفردية ملكيةنمط ال

 وبخاصة مع انخفاض الضمانات المقدمة.
 ، على الرغمالصغيرة المشروعاتا لمواجهة مشكالت تمويل مع بعضه هاعدم تعاونمما يلحظ على المصارف اإلسالمية  -

جدوى وتنظيم المن أن هذا التعاون كان يمكن أن يثمر في تطوير الممارسات العملية واألخذ بأفضل األساليب في دراسة 
 1التكاليف. وتخفيض تمويلالتنفيذ عمليات 

                                                                                                                                                                                                             

سعود  عبدهللا بن سليمان الباحوث، نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف اإلسالمية، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن -
 .117 -106م، ص 2017هـ، أبريل 1438(، رجب 44اإلسالمية، الرياض، ع )

يات صناعة المصرفية اإلسالمية، ندوة المصارف اإلسالمية بين تحديات الواقع ورهانات المستقبل، فاس، المغرب، محمد البلتاجي، واقع وتحد -
 م(.2014أبريل  12 -11)

 انظر:  1
مركز  عبدالرحمن يسري أحمد، أساليب التمويل اإلسالمية للمشروعات الصغيرة رؤية كلية، ندوة أساليب التمويل اإلسالمية للمشروعات الصغيرة، -

 (.م2004فبراير 14لالقتصاد اإلسالمي، القاهرة، )صالح كامل 
العدد  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، اإلسالمي، يعبد الحافظ الصاوي، أساليب التمويل اإلسالمية للمشروعات الصغيرة، الوع -

 .41 -40م، ص 2005هـ، يناير/ فبراير 1425ذو الحجة (، 472)
 .17 -16صيغ تمويل المشروعات الغيرة في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص حسين األسرج،  -
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 الخاتمة

نتائج هذه مويل إلسالمية المتاحة للمشروعات الصغيرة؛ يمكن إجمال أبرز بعد هذا العرض السريع والموجز لوسائل الت           
 في اآلتي: الدراسة

الفكر االقتصادي اإلسالمي للتمويل من خالل نظرة أشمل وأعم من النظرة االقتصادية المجردة، ذلك أنه ينظر إليه  ينظر -
بنى على ومن هنا يمكن فإن مفهوم التمويل اإلسالمي يُ االقتصاد اإلسالمي للمال وطرق كسبه وانفاقه واستثماره،  ةظر نوفق 

 القواعد الشرعية التي تنظم هذه المسائل.

، فإذا كان التمويل التقليدي )الربوي( الحقيقي الذي يضيف شيئا جديدا   باالقتصادرتبط التمويل اإلسالمي ارتباطا وثيقا ي -
من خالل وسائل وأساليب تقوم على  قدمفإن التمويل اإلسالمي يُ ، قدرة المستفيد على السدادو  الضمانات المقدمة يعتمد على

 .على أساس مشروع استثماري تمت دراسة جدواه االقتصادية ونتائجه المتوقعة، و المشاركة في الغنم والغرم

 في لالما هذا على مستخلف واإلنسان هللا مال المال وأن ؛المال إلى اإلسالم نظرة من اإلسالمي التمويل خصائص تنبع -
 من بجملةيتميز  اإلسالمي التمويلولهذا فإن  ومقاصده، هللا ألوامر وفقا المال بهذا يسير أن عليه ويجب ،األرض

 .والتنوع المرونة ؛ من أبرزها:والميزات الخصائص

 في حقيقي استثمار فهي واالجتماعية، االقتصادية المشكالت من العديد لمعالجة فعالة أداة  الصغيرة المشروعات دتع -
 .عالمجتم في واالجتماعية االقتصادية التنمية جوانب كافة وتطوير تنمية فيكما أنها تسهم بشكل كبير  الموارد البشرية

 ومن أبرزها مشكلة التمويل، باإلضافةمنشود؛ لقيامها بدورها ا تؤثر فيالصغيرة عددا  من التحديات التي  المشروعاتتواجه  -
 .فنيةوالدارية واإلة تسويقيوالقتصادية االتحديات لل

تتميز صيغ ووسائل التمويل اإلسالمي عن الوسائل التقليدية بأنها مختلفة من حيث األسس ومتنوعة من حيث األساليب  -
من الفوائد المحددة مسبقا، وتنتهج مبدأ الغنم بالغرم،  من القرض، وعلى األرباح بدال   والطرق؛ فهي تقوم على المشاركة بدال  

على مزيج متنوع من الصيغ واألساليب التي توفر اختيارات متنوعة ألصحاب المشروعات على اختالف  كما أنها تقوم
 أحجامها وأنواعها.

 بوجود صيغ تمويلية غير ربحية؛ ومن أبرزها الزكاة والوقف. النظام االقتصادي اإلسالمي يتميز -

عقبات وتحديات متعددة، بصفة عامة  ةاإلسالمي التمويل واجهت المصارف مؤسسات التمويل اإلسالمية في تطبيقها لصيغ -
 ومنها: 

 االلتزام بقوانين وأنظمة البنوك المركزية التي لم تراع خصوصية المصارف اإلسالمية. -

يحدث مع البنوك ومؤسسات التمويل  الحصول على دعم من الحكومات أو المؤسسات الدولية، كما عدم -
 المتخصصة.

                                                                                                                                                                                                             

العزاوي، أهمية المصارف اإلسالمية في دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز دورها في االقتصاد الوطني، مجلة بيت المشورة،  مهدي كريم عبدالرحمن -
 .238م، ص 2016(، أكتوبر 5شركة بيت المشورة لالستشارات المالية، قطر، ع )
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 ف اإلسالمية لمواجهة المشكالت التمويلية المشتركة.التعاون الفعلي بين المصار  ضعف -

 عدم التزام بعض هذه المصارف بالتطبيق الفعلي لمبادئ وأسس المصرفية اإلسالمية. -

 التوصيات

 تعتمدها التي التمويلية والبرامج واألدوات الصيغ توضيح إلى تهدف اتاستراتيجي تطويرقيام المصارف اإلسالمية ب ضرورة -
 واألساليب األدوات تطوير إلى باإلضافة، الصغيرة المشروعات قطاع في خاصةبو  االستثمارية روعاتالمش تمويل في

 .الصغيرة المشروعات قطاع دعم في مساهمتها زيادة بهدف المستخدمة قنيةوالت المالية

 جاالت االستهالكية.توجيه أموال الزكاة والوقف إلى المشاريع االستثمارية واإلنتاجية، وليس فقط إلى المالعمل على  -

 التنويع في استخدام صيغ التمويل اإلسالمية عند استثمار أموال صناديق الوقف والزكاة. -

اختيار المشروعات اآلمنة الستثمار أموال صناديق الوقف والزكاة، والتأكد من انخفاض درجة المخاطرة فيها، حفاظا على  -
 أموال الزكاة والوقف. 

 ء عين الوقف إذا كانت أصال عينيا.الحرص دائما على بقاء ونما -

 .والعمل على االستفادة منها )ومن ذلك التجربة الكويتية( ضرورة دراسة التجارب الوقفية الناجحة -

 الدراسة مراجع أهم

أحمد بلخير، عقد االستصناع وتطبيقاته المعاصرة: دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنمية، رسالة ماجستير غير منشورة،  -
 م(.2008-2007هـ)1429-1428حاج لخضر، باتنة، الجزائر، جامعة ال

أحمد عبدالكريم المحيميد، دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف العمالة الوطنية: دراسة تطبيقية على منطقة  -
 م.2012هـ، نوفمبر 1433(، محرم 1(، العدد )6الرياض، مجلة العلوم االدارية واالقتصادية، جامعة القصيم، مجلد )

 م.2016أحمد عرفة، التمويل اإلسالمي بعقد السلم: دراسة فقهية اقتصادية، مجلة االقتصاد اإلسالمي، يناير  -
األمانة العامة التحاد الغرف التجارية العربية الخليجية، تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دول الخليج  -

 هـ.1409، العربية، اتحاد الغرف العربية الخليجية، الدمام
الدورة التدريبية الدولية حول: تمويل أنس الحسناوي، التمويل اإلسالمي كبديل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  -

م، كلية العوم 2003ماي  28 – 25المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، 
 ي للبحوث والتدريب.االقتصادية وعلوم التسيير والمعهد اإلسالم

جمال الدين سالمة، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من مشكلة البطالة بالجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية،  -
 م.2009، 41ع 

جمال لعمارة، دالل بن طبي )مشارك(، مسعودة نصبة )مشارك(، الزكاة وتمويل التنمية المحلية، ضمن أبحاث الملتقى  -
نوفمبر  22و 21، )- دراسة حالة الجزائر والدول النامية- اسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسساتالدولي: سي

 م(، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.2006
لة الوحدة االقتصادية حسين عبد المطلب األسرج، دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصناعة العربية، مج -

 م.2008(، 35)19العربية، 
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حسين عبدالمطلب األسرج، صيغ تمويل المشروعات الصغيرة في االقتصاد اإلسالمي، مجلة دراسات إسالمية، مركز  -
 م.2010هـ، مارس 1431(، ربيع األول 8البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، ع )

ال ضبان، عقد التأجير التمويلي وتطبيقاته المعاصرة: دراسة فقهية، رسالة ماجستير غير منشورة، حنان كمال الدين جم -
 م.2015 -هـ1436كلية الشريعة والقانون، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

عهد خالد عبدالعزيز السهالوي، معدل وعوامل انتشار المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، مجلة م -
 هـ، الرياض.1422، ربيع اآلخر 2، ع 41االدارة العامة، مج 

 م.2004والمتوسطة، مجلة الدراسات المالية والمصرفية،  والصغيرة الصغرى  المنشآت وتمويل خليل الشماع، ترويج -
سلم، رحيم حسين، وسلطاني محمد رشيدي، نماذج من التمويل اإلسالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المضاربة ال -

دراسة حالة الجزائر والدول النامية،  :االستصناع، ملتقى دولي حول سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات
 م(، الجزائر.2006نوفمبر  21/22جامعة محمد خيضر بسكرة، )
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