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  :مقدمة
تزايدت بشكل ملحوظ يف العقود األخرية اهتمام الدول واحلكومات يف الدول املتقدمة والنامية على حد سواء 
مبوضوع املشروعات الصغرية وذلك بسبب ارتباطها الوثيق بعملية التنمية مبختلف جماالا وقد متثل االهتمام يف دعم الدول 

وإنشاء املؤسسات واهليئات . ريق إصدار القوانني والتشريعات الالزمة هلاواحلكومات للمشروعات الصغرية عن ط
املتخصصة يف متويل ودعم هذه املشروعات إضافة إىل أن املشروعات الصغرية يف العديد من الدول املتقدمة أصبحت 

ل دعمه وتطويره حىت وتقام ألجله الندوات واملؤمترات العلمية من اج. ختصصا يدرس يف اجلامعات واملعاهد املتخصصة
  .يرقى بالنهوض باألهداف املخصصة هلا وبالتايل تلبية ما يطمح إليه اتمع يف التنمية

  
إن موضوع متويل املشروعات الصغرية يف اإلسالم يستمد مكانته أوال وقبل كل شيء من مبادئ ورسالة اإلسالم 

 عملية التنمية مبختلف جماالا األمر الذي يقتضي حترير هذا احلنيف اليت أمرت باالهتمام بالفرد املسلم كركيزة أساسية يف
الفرد من كافة أشكال التبعية إال للخالق ويئة األجواء املناسبة له من اجل تنمية مهاراته وطاقاته وتفجري إبداعاته حىت 

  .تنطلق عملية التنمية احلقيقية حنو األمام
  

ة جاءت دعوة اإلسالم إىل اتمع لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي الذي وانطالقا من هذه القاعدة اإلسالمية الفريد
وجاءت ) مؤسسة الزكاة، مؤسسة األوقاف(كما أنشئت املؤسسات املالية اإلسالمية . يضمن حق الفرد يف احلياة الكرمية

القتصادية وتركيزها على الفرد فكرة املصارف اإلسالمية اليت كان هدفها الرئيسي هو حترير األمة اإلسالمية من تبعاا ا
كمحور التنمية عن طريق صياغة أهدافها وآلياا مبا يتالئم ويتوافق مع فطرة الفرد املسلم، وإميانا منا بالدور الكبري الذي 

  ميكن أن تلعبه تلك املؤسسات واملصارف اإلسالمية يف حتقيق ذلك جاءت هذا الدراسة بعنوان
كمحاولة منها للتعرف على الدور الذي تلعبه املصارف و املؤسسات املالية " ت الصغرية التمويل اإلسالمي للمشروعا" 

 .اإلسالمية يف دعم قطاع املشروعات الصغرية باعتبارها من أهم مصادر التمويل اإلسالمية املالئمة هلذا القطاع
  :وسينحصر موضوع الدراسة يف التركيز على

مها املصرف اإلسالمي باعتباره من أهم مصادر التمويل اإلسالمي يف متويله  دراسة الصيغ التمويلية اليت يستخد-1
للمشروعات الصناعية والتجارية واخلدمية الصغرية وعرض هذه الصيغ بالشكل الذي يتالئم مع خصائص املشروعات 

م وحتقيق األهداف الصغرية والتركيز على أكثر الصيغ مالئمة وفاعلية يف دعم قطاع املشروعات الصغرية وبالتايل دع
التنموية للفرد واتمع وسوف تستعرض الدراسة أهم املعوقات اليت تواجه املصرف اإلسالمي يف تطبيق أكثر هذه الصيغ 
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كما سنحاول عرض أهم احللول هلذه املعوقات وبالشكل الذي يالئم استخدام املصرف . مالئمة للمشروعات الصغرية
 .اإلسالمي  ويتوافق مع أهدافه

  
راسة الدور الذي ممكن أن تلعبه الدولة ومؤسسة الزكاة ومؤسسة األوقاف يف دعم قطاع املشروعات الصغرية د -2

 .وإستعراض أكثر الصيغ مالئمة ألهداف وخصائص مؤسسة الزكاة واألوقاف من أجل دعم ومتويل ذلك القطاع
 :وعليه سوف تكون خطة البحث على النحو التايل

 
  :علىويشتمل : الفصل التمهيدي

 . مشكلة الدراسة-2 أمهية الدراسة                  -1
  . منهج الدراسة-4.                  هدف الدراسة-3       

  . معوقات الدراسة-6         مصادر الدراسة-5
  . الدراسات السابقة-7
  

  :ويشتمل على:  الفصل األول-ب
   تعريف املشروعات الصغرية-1
  . خصائص املشروعات الصغرية-2
  . أمهية متويل املشروعات الصغرية-3
  . جماالت متويل املشروعات الصغرية-4
  . املعوقات اليت تواجه املشروعات الصغرية-5
  . متطلبات جناح إدارة املشروعات الصغرية-6
  :ويشتمل على) التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية( الفصل الثاين -ج
  . مفهوم التمويل اإلسالمي-1
  .لتمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية أمهية ا-2
  . خصائص التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية-3
  . الفرق بني التمويل اإلسالمي والتمويل الربوي للمشروعات الصغرية-4
  . ضوابط ومعايري التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية-5
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  : أشكال التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية، ومنها-6
  )القرض، اهلبة، الوصية، إحياء املوات(ويل بعقود التربع واإلرتفاق  التم-
  ).الشركة، املشاركة املتناقصة، املضاربة(  التمويل بعقود املشاركات -
  ).املراحبة، السلم، االستصناع( التمويل بعقود البيوع -
  . التمويل بعقود اإلجارة-
  
  :ويشتمل على) عات الصغريةمصادر التمويل اإلسالمي للمشرو( الفصل الثالث -د
  .مفهوم االدخار:  التمويل الذايت-1
  ).التكافلي( التمويل التعاوين -2
  . اإلرث-ج     مؤسسة الزكاة  - ب   الدولة -أ   :  التمويل اإللزامي-3
  . املصارف اإلسالمية- نظام الشركات     ب-أ:  التمويل االستثماري-4
  .رىمؤسسات التمويل اإلسالمية األخ_ ج
  

  ): املالئمة للمشروعات الصغريةل مصادر التمويماستراتيجية تطوير أه( الفصل الرابع -هـ
  . مؤسسة الزكاة-2.                                   الدولة-1
  . املصارف اإلسالمية-4                     . مؤسسة األوقاف-3
  
   الفصل اخلامس-و
  . النتائج والتوصيات-
  . املراجع-
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  لتمهيديالفصل ا
  :أمهية الدراسة

أن موضوع املشروعات الصغرية يعد القناة الرئيسية للتنمية يف خمتلف جماالا فهي متثل العمود الفقري القتصاديات 
الدول املتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك للبعد امللموس الذي متثله هذه املشروعات يف هيكل بناء هذه االقتصاديات 

من إمجايل الصناعات يف الدول املتقدمة ويف البلدان النامية وباألخص الوطن % 95-75شكل نسبة تتراوح ما بني فهي ت
من إمجايل املشروعات يف الوطن العريب إضافة إىل كوا تستوعب % 85العريب تشكل نسبة املشروعات الصغرية ما نسبته 

لوطن العريب ومنه ميكن أن نستشف أمهية الدور الذي جيب أن تقوم من إمجايل العاملني يف املشروعات يف ا% 60أكثر من 
وذلك عن . به الدولة واملؤسسات املالية اإلسالمية واملصارف اإلسالمية يف املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية يف جمتمعاا

قيق أهداف التنمية الشاملة انطالقا طريق اإلسهام والدعم املباشر لقطاع املشروعات الصغرية ملا ميثله من أمهية بارزة يف حت
من رسالة اإلسالم احلنيف الداعية إىل االهتمام بطاقات الفرد ومواهبه وإبداعاته كأساس لتحقيق التنمية الشاملة، بعكس 
البنوك الربوية اليت يتركز اهتمامها يف دعم قطاع املشروعات الصغرية على العائد الربوي اليت قد حتققه من متويلها 

  .شروعات الصغرية دون التركيز على طاقات الفرد واحتياجاتهللم
  

 :مشكلة الدراسة
أن أهم املشكالت اليت تواجه املشروعات الصغرية هي كيفية احلصول على التمويل الالزم الذي حيتاجه املشروع، وما 

 تتمثل يف اإلجابة على األسئلة هي املصادر املتاحة اليت يتمكن من خالهلا احلصول على التمويل وعليه فإن مشكلة البحث
  :التالية

 الصغرية ؟ ما هي أهم مصادر التمويل اإلسالمي املالئمة للمشروعات -1
ما مدى كفاءة وفعالية صيغ التمويل يف املصارف اإلسالمية لتمويل املشروعات الصغرية، وما هي أكثر  -2

 الصيغ التمويلية مالئمة هلا ؟
 لة يف دعم ومتويل قطاع املشروعات الصغرية ؟ما الدور الذي ميكن أن تقوم به الدو -3
ما الدور الذي ميكن أن تقوم به مؤسسة الزكاة و مؤسسة األوقاف يف دعم ومتويل قطاع املشروعات  -4

 الصغرية ؟
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  :هدف الدراسة
تتمثل هدف الدراسة يف التعرف على مصادر التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية ودراسة هذه املصادر وتقييمها 

لى أساس كفاءا ومالئمتها لواقع املشروعات الصغرية وعرض أهم املعوقات اليت تضعف من كفاءا وفعاليتها وحماولة ع
التعرف على أسباب تلك املعوقات ومن مث وضع احللول اليت متكن املشروعات الصغرية من االستفادة من هذه املصادرة 

  .واستخدامها االستخدام األمثل
 الدراسة يف التعرف عليه هو دراسة دور الدولة واملؤسسات املالية اإلسالمية، ودراسة دور ومن أهم ما دف

املصارف اإلسالمية يف دعم قطاع املشروعات الصغرية باعتبارأم من أهم مصادر التمويل اليت ميكن أن يعتمد عليها يف 
 .دعم قطاع املشروعات الصغرية

  
  :منهج الدراسة

ي استكشايف دف إىل وصف أهم مصادر التمويل اإلسالمي  املالئمة للمشروعات الصغرية الدراسة ذات منهج وصف
ودراستها واستكشاف املعوقات اليت تواجه أهم  مصادر التمويل وحماولة التغلب عليها عن طريق تقدمي استراتيجية متكاملة 

  .لدعم وتطوير قطاع املشروعات الصغرية
  

 :مصادر الدراسة
  :بعت املنهج ألوصفي فإا اعتمدت يف مصادرها على كون الدراسة ات

  .الكتب واالت العلمية وأحباث مؤمترات وندوات واالنترنت
  

  :معوقات الدراسة
من أهم املعوقات اليت واجهتها الدراسة هو عامل الزمن وعامل ضعف اللغة اإلجنليزية اليت مل متكننا من اإلطالع بشكل 

  .ية خاصة باملشروعات الصغريةاكرب على مراجع وأحباث أجنب
 

  :الدراسات السابقة
فيما يلي عرض موجز ألهم الدراسات السابقة املتعلقة بتمويل املشروعات الصغرية حيث سيتم استعراض أربع 
 :دراسات ثالث منها دراسات عربية والرابعة دراسة مقدمة باللغة اإلجنليزية وذلك حسب التسلسل الزمين هلذه الدراسات
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 : الدراسات العربية: أوال
  الدراسة األوىل -أ 

الالربوي التمويل " بعنوان م، 1992خطاطبة، جامعة الريموك، إربد، رسالة ماجستري مقدمة من مجيل حممد سلمان 
 الضوء على واقع الصناعات الصغرية يف األردن وآفاق إىل إلقاءولقد هدفت هذه الرسالة "  الصغرية يف األردنللمؤسسات

 والتطرق ملشكلة التمويل وكيفية تواجهها، والصعوبات اليت ألتوزيعيا يف املستقبل والتعرف على أعدادها وهيكلها تطويره
معاجلتها بالصيغ اإلسالمية، وقد افترض الباحث يف حبثه أن تطوير قطاع املشروعات الصغرية يف األردن يتطلب حل مشكلة 

من % 94نتائج أن قطاع املشروعات الصغرية يف األردن يشكل ما نسبته  إىلولقد توصل الباحث . التمويل وحل معوقاته
 القوى إمجايلمن % 40 الناتج القومي كما يشغل إمجايلمن % 9.6عدد املؤسسات الصناعية وأن هذا القطاع يساهم ب 

ات الصغرية يف املشروعتطور العاملة يف قطاع الصناعة، وقد أوضح الباحث يف نتائجه أن أهم الصعوبات اليت تواجه 
 التمويل على األسلوب الربوي الذي تمؤسسااألردن هي مشكلة التمويل اليت تعود للعديد من األسباب أمهها اعتماد 

 وقد تطرق الباحث من اللجوء إىل مثل هذه املؤسسات لتمويل مشروعام،نسبة كبرية من طاليب التمويل إحجام يسبب 
لالربوي من وجهة نظره مث استعرض بعد ذلك خطته لتطوير قطاع املشروعات  لعرض أهم مصادر التمويل اموجزبشكل 

  : وهيرئيسة،واليت استعرضها يف ثالثة حماور عن طريق املصارف اإلسالمية الصغرية 
  ريج صفيت املشاركة والتأ علىالتركيز -1
  اشتراط تقدمي املشورة الفنية وعقد الدورات لطاليب التمويل -2
 .تسهيل الضمانات املصرفية -3

 أننا سنتعرض بشكل أكثر تفصيال حلل مشكلة التمويل عن السابقةوأهم ما مييز الدراسة اليت نقوم ا عن الدراسة 
ة طريق عرض أهم مصادر التمويل اإلسالمية اليت من املمكن أن يستفاد منها يف متويل املشروعات الصغرية وتقييم كفاء

حماولة عرض استراتيجية لتطوير هذه املصادر شروعات الصغرية إضافة إىل وفاعلية هذه املصادر ومدى مالئمتها لطبيعة امل
  .لتتالئم مع طبيعة املشروعات الصغرية مبا يكفل حتقيق أهداف التنمية احلقيقة

  
 :الثانيةالدراسة  -ب 

لية واملصرفية، املاجستري، األكادميية العربية للعلوم املادراسة مقدمة من منري سليمان احلكيم استكماال لنيل درجة 
دراسة لدور العقود اإلسالمية يف : دور املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية" بعنوان م، 2003عمان، 
 إلقاء الضوء على العقود اليت جتريها املصارف اإلسالمية واليت تتناسب مع إىل ولقد هدفت هذه الدراسة ".التمويل

  . الصيغ اإلسالمية والصيغ الربوية وبيان مدى أمهية التمويل وفق هذه العقوداملشروعات الصغرية وتوضيح الفرق بني
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 سد احتياجاا التمويلية من إىل الصغرية جلوء املشروعات العديد من النتائج أمهها أن إىلولقد توصلت هذه الدراسة 
الربوية اليت تقدمها املصارف التجارية،  جلوئها إىل التمويل بالصيغمن  خالل الصيغ اليت تقدمها املصارف اإلسالمية أفضل

  . واملرونة وحتقيق األرباح للمشروعات الصغريةاالستقراروذلك ملا يتوفر يف الصيغ اإلسالمية من 
وأهم ما مييز الدراسة اليت نقوم ا عن هذه الدراسة هو أن هذه الدراسة ركزت على أمهية دور العقود اإلسالمية يف 

ة بينما الدراسة اليت نقوم ا إمنا تركز على دراسة مصادر التمويل اإلسالمي مع دراسة دور متويل املشروعات الصغري
 وتقييم أهم الصيغ االستثماري، مصادر التمويلاملصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية باعتباره من أهم 
  .ئمة للمشروعات الصغريةاملستخدمة يف التمويل ومدى كفاءا مع التركيز على الصيغ األكثر مال

  
 :الدراسة الثالثة -ج

دور املصارف واملؤسسات "   بعنوانواملصرفية،أحباث ونتائج امللتقى السنوي السادس لألكادميية العربية للعلوم املالية 
  )".29/9/2003-27 –عمان ( ة طاملتوسواملالية اإلسالمية يف متويل املنشآت الصغرية 

  :رضت فيهت اليت عاومن أهم الدراس
 تعريف املشروعات الصغرية واملتوسطة وأمهيتها يف التنمية إىل ذياب واليت هدفت أبو األستاذ نبيلدراسة  -1

 . واملعوقات واملشكالت اليت تواجههاواالجتماعية االقتصادية
  

إمكانيات ابتكار األساليب واألدوات والعمليات اجلديدة لتمويل املنشآت الصغرية " حبث بعنوان  -2
  :فيهمن أهم ما استعرض  و.البعليمقدم من الدكتور عبد احلميد .  "توسطةوامل

أساليب املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة، وكذلك معوقات وصعوبات 
 النماذج التمويلية متويل املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية للمشروعات الصغرية وسبل التغلب عليها وقد بني بعض

  .األكثر مالئمة للمشروعات الصغرية واملتوسطة
  
 حبث مقدم من األستاذ بكر "  الواقع واآلفاق:واملتوسطةدور املصارف اإلسالمية يف متويل املنشآت الصغرية "  -3

 املشروعات الصغرية يلمو استعراض أكثر الصيغ مالئمة لتإىلرحيان ولقد بني مدى أمهية متويل املشروعات الصغرية إضافة 
مث و املضاربة والتأجري،  املنتهية بالتمليك اإلسالمية وقد حصرها باملراحبة واملشاركة املتناقصة املصارفواملستخدمة من قبل 

 واالجتماعية لتمويل املشروعات الصغرية مث عرض املخاطر والصعوبات املتعلقة بتمويل االقتصاديةاستعرض املزايا 
  .غريةاملشروعات الص
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 :الدراسات األجنبية:  ثانيا
  

   هي دراسة بعنوانلصغريةسات األجنبية اليت تناولت موضوع املشروعات اامن الدر
The Role of Islamic Financial Institutions In Financing Micro -

Enterprises: Theory And Evidence، 
By: Habib Ahmed، 2003 

أن تلعب دورا فاعالًُ و مؤثراً يف توليد الثروة واحلد من تستطيع ة رف اإلسالمياملصاعلى أن ت هذه الدراسة ركز
املصارف اإلسالمية العقود يف  يعة الدور االجتماعي لطبالفقر من خالل متويلها للمشروعات الصغرية حيث بينت الدراسة

  الصغرية،  تستطيع املصارف اإلسالمية أن تكون األفضل يف متويل املشروعاتا من خالهليتال
  .وبني الباحث أن هناك العديد من البنوك الربوية بدأت تتبع صيغ التمويل اإلسالمي يف متويلها للمشروعات الصغرية

ومن أبرز ما توصل إليه الباحث يف البحث هو أن املصرف اإلسالمي يستطيع متويل املشروعات الصغرية بتكلفة أقل 
روعات الصغرية حتقيق ربح أعلى عن طريق متوهلا من املصارف اإلسالمية وأثبت من البنوك الربوية وبالتايل تستطيع املش

الباحث ذلك عن طريق العديد من املعادالت الرياضية، هذا وقد اعتمد الباحث يف حبثه علي خربات من بنك بنجالدش 
  .اإلسالمي احملدود والبنك اإلسالمي للتنمية
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  ألولالفصل ا
  

 تقدمي صورة كاملة حول املشروعات الصغرية من حيث بيان ماهيتها و خصائصها حياول الباحث يف هذا الفصل
والدور الذي تلعبه يف حتقيق عملية التنمية مبختلف جماالا، وما هي ااالت املناسبة اليت تعمل فيها مثل تلك املشروعات، 

 احللول لتلك املعوقات من خالل عرض أهم ويف اخلتام يبني الباحث ما هي أهم املعوقات اليت قد تواجهها، وتقدمي أهم
  .العوامل اليت تؤدي إىل جناح املشروعات الصغرية

  
  

  املبحث األول
  ف املشروعات الصغريةيتعر

لعديد من املنظمات املتخصصة يف املشروعات الصغرية يف الوطن العريب والعامل ورغم انعقاد لغم احملاوالت املتعددة ر
ة والندوات العلمية املتعلقة باملشروعات الصغرية فإنه ال يوجد حىت اآلن تعريف حمدد العديد من املؤمترات اخلاص

  :ريف املوجودة واخلاصة باملشروعات الصغرية وجدنا أا تأخذ اجتاهني رئيسنياومع دراستنا للتعالصغرية،  مشروعاتلل
  .ةالصغريعلى املعايري الكمية يف تعريف املشروعات  االعتماد: االجتاه األول -1
  .الصغريةعات شرو يف تعريف املألوصفياالعتماد على اجلانب : االجتاه الثاين -2

  .االجتاهني ينوسنحاول أن نستعرض تعريف املشروعات الصغرية يف كل من هذ
  

 .الكمية املشروعات الصغرية باالعتماد على املعايري تعريف: املطلب األول
صادية واالجتماعية والقانونية لكل بلد وكذلك تعددت نظرا الختالف تعددت هذه املعايري نظرا الختالف البيئة االقت

اجلهة اليت تعتمد هذه املعايري، ولقد استعرض العديد من الباحثني يف هذا اال هذه املعايري وسنحاول هنا أن نستعرضها 
 : حسب الترتيبحسب االستخدام األكثر شيوعا واألكثر مالئمة لواقعنا الذي نعيش فيه وأهم هذه املعايري

 :معيار عدد العاملني -1
 كون هذا شيوعا،الصغرية وأكثرها ملشروعات يعترب معيار عدد العاملني أهم املعايري الكمية اليت تستخدم يف تعريف ا

  .املعيار أكثر فاعلية يف املقارنة وأكثر ثباتا يف الواقع من املعايري األخرى
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املتعلقة باملشروعات الصغرية نظرا لتعدد البلدان واهليئات اليت تعرف وتتعدد وفقا ملعيار عدد العاملني التعاريف 
ا وفرنسا يعرف املشروع الصغري الذي يستخدم لغاية امريك فعلى سبيل املثال يف املعيار،املشروعات الصغرية وفق هذا 

  2. وكذلك يف أملانيا1، عامل49منارك وايرلندا وبلجيكا املشروع الصغري هو الذي يستخدم لغاية ادال بينما يف ، عامل499
العربية،  أما يف الدول 3، عامل300ويف اليابان يعرف املشروع الصغري بأنه الذي ال يزيد عدد العاملني فيه عن 

ويف مصر يعرف املشروع الصغري  4عامل فأقل، 20فيعرف املشروع الصغري وفقا هلذا املعيار يف األردن بأنه الذي يعمل فيه 
  .5 عمال10 عامل ويف العراق أقل من 50 فيه أقل من بأنه الذي يعمل

  
 ):صايف حقوق امللكية ( معيار رأس املال  -2

  
  .ماتعرف حقوق امللكية بالفرق بني إمجايل األصول وإمجايل اخلصوم ملنشأة 

وته الكبري واختالفه وتفاتذبذبه ويستخدم هذا املعيار يف العديد من الدول املتقدمة والدول النامية ويؤخذ عليه     
  .بهحىت يف الدولة الواحدة إال أنه رغم ذلك يضل معيارا متعارفا عليه والعديد من الدول تأخذ 

اليابان من الدول املتقدمة املشروع الصغري وتتعدد كذلك التعاريف املعتمدة على هذا املعيار باختالف الدول فمثالً يف 
 رأس يكوناألردن يعرف املشروع الصغري بأنه الذي دول العربية ومنها ويف ال 6 ين، ماليني10الذي ال يزيد رأس ماله عن 

 رأمساهلا يكون حتديد املشروعات الصغرية بأا اليت إىلويف مصر يذهب بنك فيصل اإلسالمي  7،دينار50000ماله أقل من 
  8. جنيه مصريألف 50 أقل من

                                                
1 دور المشروعات الصغيرة و " التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة، ورقة عمل مقدمة للندوة االقتصادية الثانية بعنوان : وريقاسم الحم

  .1، ص5/5/1999-4، جامعة إربد األهلية، األردن، "االجتماعية إلقليم الشمال 
تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية ومتطلبات نجاحها والمعوقات التي تواجهها، بحث : بنبيل أبو ذيا 2

علوم األكاديمية العربية لل" دور المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة " مقدم للملتقى السنوي السادس بعنوان 
 .4، ص29/9/2003-27المالية والمصرفية، عمان، 

 .6م، ص1992التمويل الالربوي للمؤسسات الصغيرة في األردن، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اربد، : جميل محمد سلمان خطاطبة 3
  2مرجع سابق، ص: قاسم الحموري 4
  7مرجع سابق، ص : جميل خطاطبة 5
 6ص: نفس المرجع 6
  3مرجع سابق، ص : يقاسم الحمور 7
تجربة بنك فيصل اإلسالمي المصري في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الملتقى السنوي السادس لألكاديمية العربية، :  أبو موسىدعبد الحمي 8

  4ص 
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  املستخدممعيار املستوى التكنولوجي  -3
بالنسبة للدول النامية فقد ال يكون فاعال بشكل أمثل يف أما ثر فاعلية يف الدول املتقدمة وهذا املعيار قد يكون أك

  .تعريف املشروع الصغري نظرا لقصور املستوى التكنولوجي يف هذه الدول بشكل عام
  

  معيار املبيعات -4
 أكثر مالئمة للمشروعات اخلدمية وهذا املعيار ال يعد شائعا يف الدول العربية نظرا لتذبذبه إال أنه من املمكن أن يكون

  9.والتجارية منها للمشروعات الصناعية
  : العديد من املعايري الكمية األخرى األقل شيوعا واألقل مالئمة للواقع العريب ومنهاإىلإضافة 

  . معيار حجم االستثمار يف األصول الثابتة-1
  .معيار حجم امليزانية السنوية للمنشأة -2
  

 األكثر شيوعا واألكثر مالئمة للواقع العريب هي معيار عدد العمال ومعيار رأس املال يأيت الكميةملعايري مما سبق جند أن ا
  .املعايري األخرى أقل مالئمةحني تعترب  املستخدم يفبعدها معيار املستوى التكنولوجي 

                                                
ارته في ضل التحديات المعاصرة،  عملي لكيفية البدء بمشروع صغير وإدلإدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي، دلي: هاله محمد لبيب عنبة 9

  .17، ص2002المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
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  :ألوصفي الصغرية باالعتماد على اجلانب شروعات تعريف امل: املطلب الثاين
  

  :CED10هذه التعاريف تعريف جلنة التنمية االقتصادية األمريكية وأهم 
  :هو الذي يستويف شرطني على األقل من الشروط التالية  املشروع الصغري-1

 .أن يكون املالك هو املدير  -  أ
  .أن يتم توفري راس املال من املالك سواء كان فرداً أو مجاعة  - ب
  .حدالعمال واملالك يعيشون يف جمتمع وا  أن يكون -ج
  .إليهمع حجم القطاع الذي ينتمي صغرياً مقارنة  حجم املشروعأن يكون   -د

  
 ورغبات املستهلكني مبستوى متوسط من كثافة اإلنتاج والتحسني متشيا مع فنون تقبل التطويرتلك الصناعة اليت "  -2

 11."رأس املال 
  

عي على اتمع ويتميز باخنفاض حجم رأس املال  وعائد نفربح لصاحبه حمدد لتحقيق عائد إلنتاجاستثمار يوجه "  -3
 12."املستثمر والتكنولوجيا البسيطة املستخدمة

  
 منشأة شخصية مستقلة يف امللكية واإلدارة تعمل يف ضل سوق املنافسة الكاملة يف : " وتعرفه الدكتورة هالة عنبة بأنه-4

 13."ارنة مبثيالا يف الصناعة  إنتاج حمصلة استخدامها حمدودة مقوبعناصربيئة حملية غالباً 
  
  

                                                
  .16مرجع سابق، ص: هالة محمد لبيب عنبة 10
" دور المصارف اإلسالمية في تمويل الصناعات الصغيرة بالتطبيق على بنك فيصل اإلسالمي السوداني، بحث مقدم ل :  أحمد الصديق جبريل11

  ، الشارقة ،" المؤسسات المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية مؤتمر دور 
  .م7-9/5/2002 

  19 ص 2003، 1مهارات إدارة المشروعات الصغيرة، مجموعة النيل العربية، ط: محمد هيكل 12
   16مرجع سابق، ص: هالة محمد لبيب عنبة 13
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الشركة أو املنشأة اليت متول وتدار ذاتياً من قبل أصحاا وتقوم على حجم عمالة قليل وتتصف  " -5
بالشخصية وتتكون من وحدات إدارية أساسية غري متطورة وتشكل جزءاً صغرياً من قطاع اإلنتاج اليت تعمل به 

 14. "...ا كمحطة وقود أو خمبز أو سوبر ماركت أو ورشةوتقدم خدماا للمنطقة اليت تتواجد فيه
  

  :التايليرى الباحث أن املشروع الصغري ممكن أن يالئمه التعريف  -6
منشأه بسيطة ذات مستوى تكنولوجي حمدود تدار من قبل مالكها هدفها يف الغالب تغطية االحتياجات املادية " 

  "ية مبتطلباا الالزمة ألصحاب املشروع عن طريق رفد السوق احملل
  

مما سبق يتضح أننا حاولنا قدر املستطاع أن نلم بأكثر اآلراء املختلفة املتعلقة بتعريف املشروعات الصغرية وأننا مع 
أكثر من  التعريف بقدر ما يعين أننا حاولنا أن نضع يف جدليةاستعراض تلك التعاريف باجتاهاا املختلفة ال يعين الدخول 

  .طبيعة البلدان واملؤسسات املختلفةحسب الئم منها ختيار املفرصة إل
  

وأننا لنوافق الرأي الذي يرى ضرورة أن يعمل الباحثون يف الوطن العريب يف عرض تعريف موحد للمشروعات 
كل لالصغرية ومبا يتوافق مع خصائص هذه الدول أو حىت للدول ذات اخلصائص املتشاة أو على األقل عرض تعريف 

  .تفق مع خصائصها وبيئتهادولة ومبا ي
  

                                                
  43م، ص2000، 1حامد، عمان، طإدارة المشروعات الصغيرة، دار ال: كاسر المنصور وشوقي حداد 14
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  املبحث الثاين
  .خصائص املشروعات الصغرية

  
ستعرض أهم اخلصائص اليت أوردها ن ماهية املشروعات الصغرية حاولنا أن  وضوحاً على أكثرنتعرف بشكلحىت و

  : الباحث تصنيف هذه اخلصائص كاآليتاملختصني والباحثني يف هذا اال وحىت تتضح الرؤية أكثر حاول
  :اإلدارة والتنظيم -أ

  .مالك املشروع هو املدير -1
  .وضوح اهليكل التنظيمي -2
  .ضعف اخلربة اإلدارية والتسويقية لغالب املشروعات الصغرية -3
  .تلك يف الغالب بيانات مالية أو سجالت حماسبيةمتال  -4
  . مثل هذه املشروعاتإنشاءسهولة  -5
  . ملثل هذه املشروعات الدراسات الالزمةإعدادسهولة  -6
  .ة البدء يف التشغيلسرع -7
  .م الشخصية وعالقام التنظيميةا ومهار أصحاب املشروعيعتمد جناحها يف الغالب على كفاءة -8
  .∗يقتصر على تلبية االحتياجات املادية الضرورية للمالك رةاهدف اإلد -9
  . القانونيةاإلجراءاتاطة  بس-10
 

  :طبيعة النشاط -ب
  .مبتكرةع مشاريع متنوعة جدا وأحيانا تكون مشاري

  .ديناميكيةمشاريع 
  عوامل اإلنتاج بكفاءةماستخدا قادرة على اأكرب ألذات فعالية وكفاءة 

  أكرب
  على التكيف مع املتغريات البيئية بشكل أفضل منلديها القدرةمشاريع 

 .الكبريةاملنشآت 

                                                
 إضافات للباحث ∗



 21

سبة كبرية من املشروعات  خاصة أن نلفردية القدرات اتنميةر من خالل يبتكار والتطوإلمشاريع تشجع على ا
  .أنفسهم على عمالة أصحاب العمل دتعتمالصغرية 

  
  .املنافسةوالسوق  -ج

  .ختدم يف الغالب السوق احمللية
  .اعتمادها على اخلامات احمللية بشكل أساسي

 تنتشر يف الغالب يف املدن والتجمعات السكنية عكس املشروعات
  15.الكبرية واملتوسطة

  . الكبرية وال تعترب منافسة هلاتآللمنشال تشكل اهتمام 
  . العامليةاألسواق إىلضعف اجلودة وبالتايل صعوبة الدخول مبنتجاا 

 .ضعف املعلومات التسويقية
  
  : رأس املال وكلفة االستثمار-د

 رأس املال فيها أصغر من رأس املال يف املشروعات الكبرية -1
  .واملتوسطة

  سرعة دوران رأس املال -2
  بساطة املعدات واآلالتوذلك بسبباالستثمار صغر حجم متطلبات  -3

  .ومستلزمات اإلنتاج التابعة هلا
  

  : مصادر التمويل والضمانات-هـ
  قلة البدائل املتاحة للتمويل -1
  عتماد على التمويل الذايت أو العائلي بشكل كبرياإل -2
   عمر املشروعاألوىل منصعوبة توفري ضمانات كافية للبنوك وخاصة يف املراحل  -3

                                                
  إضافات الباحث 15
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  حث الثالثاملب
  .أمهية متويل املشروعات الصغرية

  
 االجتماعية، واليت متثل و جوانب التنمية االقتصادية افةعات الصغرية دورا بارزا وهاما يف تطوير كشروتلعب امل

  .مقياس تقدم الشعوب أو تأخرها
دية واالجتماعية منها وسنستعرض فيما يلي الدور املؤثر للمشروعات الصغرية على خمتلف جماالت التنمية االقتصا

  :والسياسية
  

  :األمهية االقتصادية لتمويل املشروعات الصغرية: أوالً
  

تلعب املشروعات الصغرية دورا هاما يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اتمع ومن أهم ما حتققه املشروعات الصغرية يف 
  :تنمية االقتصاد الوطين على سبيل املثال ال احلصر

  . وتوجيهها حنو االستثمار واإلنتاج وبالتايل زيادة الدخلجذب املدخرات -1
  ختفيض نسبة البطالة -2
  :عن طريقإما توفري النقد األجنيب وذلك  -3

  .إنتاج سلع ذات فرص تصديرية -
  .إنتاج سلع بديلة للواردات -

  توليد قيمة مضافة للمنتجات والثروات الوطنية -4
  اتتوليد فرص استثمارية أخرى حتتاجها هذه املشروع -5
  املؤثرات السلبيةةتشكل األرضية الصلبة لالقتصاد الوطين يف مواجه -6

  16. االقتصاديةبالتقلباتواالنتكاسات مثل التضخم والكساد نظرا لتأثرها احملدود 
 قوم ببعضت حيثتلعب دورا هاما يف الترابط األمامي بني الصناعات  -7

  اتستخدمهاملراحل اإلنتاجية يف صناعة بعض األجزاء من اآلالت اليت 
  17.الصناعات الكبرية

                                                
 مرجع سابق : نبيل أبو ذياب 16
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  :األمهية االجتماعية للمشروعات الصغرية: ثانياً
  

  :ممكن أن نوجز أمهية دور املشروعات الصغرية يف التنمية االجتماعية على النحو التايل
 رفع نسبة املشاركة الشعبية يف االقتصاد الوطين -1

لثروة عن طريق ما متتاز به يف توجيه املدخرات حنو فاملشروعات الصغرية تسهم يف توسيع قاعدة امللكية وتوزيع ا
  .اإلنتاج بدال من االستهالك السيما يف املناطق الريفية وذلك بسبب بساطة البنية التحتية ملثل هذه املشروعات

  
 :التوظيف األمثل للموارد البشرية -2

 فاملشروعات الصغرية تعترب ،"املرأة"و " الشباب" وذلك ألن الثروة احلقيقة للمجتمع تكمن يف القوة البشرية العاملة 
  " والريادية وصقلها وتوجيهها مبا خيدم أهداف اتمع واألمةاإلبداعيةأساس استثمار هذه الطاقات وتنمية مهارام 

  
 18:ستقرار االجتماعيإلحتقيق ا -3

 تسهم يف توليد الكثري فاملشروعات الصغرية هلا دور مؤثر وفاعل يف حتقيق االستقرار االجتماعي للمجتمع ككل حيث
من فرص العمل األمر الذي يؤدي إىل إشباع حاجة الفرد وضمان ارتفاع دخله مبا حيقق الكفاية له وألسرته، كما أن 
للمشروعات الصغرية دور فاعل يف حتقيق االستقرار االجتماعي عن طريق احلد من اهلجرة الداخلية واخلارجية، كما أا 

 الشخصية يف اتمع، إضافة إىل أن هلا دور فاعل يف حتقيق االستقرار االجتماعي عن طريق تسهم يف تنمية العالقات
  .تركيزها يف األساس على تلبية حاجة الفقراء يف اتمع األمر وهو ماال تركز عليه املشروعات الكبرية

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                          
17 مرجع سابق : وريقاسم الحم 
, دور المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواقع واآلفاق، الملتقى السنوي السادس، األكاديمية العربية: بكر ريحان 18

 .م29/9/2003-27عمان، 
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  19:لمشروعات الصغريةلاألمهية السياسة : ثالثاً
  

  :للمشروعات الصغرية يف اآليتمهية السياسة جوانب األ أهم وممكن مالحظة
ن احلكومات اليت تم بأغلبية الشعب ال طبقة معينة جيب عليها أن تتوجه حنو مشاريع ونشاطات ختدم إ -1

  .الغالبية الشعبية
 من أجل الدفع بعملية التنمية تركز  املرأة مساندا يف استغالل طاقات الشبابتبدين احلكومات اليت إ -2

  20.روعات الصغرية كوا أفضل وسيلة تتجنب هدر الطاقات البشرية ومتكن من تنمية املهاراتعلى املش
ن النضال من أجل االستقالل السياسي قد حتقق يف كثري من البلدان لكن هذه الدول ظلت تابعة يف جمال إ -3

 اخلربات األجنبية، ومن مث االقتصاد وذلك بسبب السيطرة عليها من قبل املصاحل األجنبية وقطاعات خاصة تعتمد على
  .و هو الطريق الصحيح خللق اقتصاد مستقلنمفإن التركيز على إقامة مشروعات صغرية ممكن أن تتطور وت

  .للمشروعات الصغرية دور يف احملافظة على التراث الثقايف الذي ميثل الرمز واهلوية الوطنية -4
 منع تركز إىلالرأمسالية الشعبية الذي يهدف  مصطلح تعترب املشروعات الصغرية الوسيلة املثلي لتطبيق -5

  . اتمعيفلية قالثروة يف أيدي طبقة أ
  .21"نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع"  حد كبري يف مبادئ األمن الغذائي وكفاية اإلنتاج إىل اإلسهام -6

                                                
   Malcolm Harper: Small Business in the Third World: ، نقال عن12مرجع سابق، ص: جميل خطاطبة 19
  14مرجع سابق ص:  محمد هيكل 20
  مرجع سابق: بكر ريحان 21
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  املبحث الرابع
  .جماالت متويل قطاع املشروعات الصغرية

ء يف اال الصناعي أو التجاري أو  يف أن تعمل يف أي جمال ترغب فيه سواإن املشروعات الصغرية لديها الفرص
الزراعي أو اخلدمي، مع وجوب أن تراعي تلك املشروعات القدرات املتاحة هلا واحملظورات الشرعية والقانونية إضافة إىل 

 قطاعات معينة عن طريق التعريف مبدى ضرورة مراعاا للخطط التنموية واالستراتيجية من قبل الدولة اليت دف إىل تنمية
  :أن تعمل فيها املشروعات الصغرية هي كاأليتكفاءة تلك القطاعات وعدم كفاءة األخرى، ومن ااالت اليت ميكن 

  :املشروعات الصناعية -1
  :ممكن أن تعمل يف جمال املشروعات الصناعية اإلنتاجية واحلرفية ومن أمثلتها

املنتجات اجللدية، السجاد، قطع الغيار، املنتجات البالستيكية، املهن احلرفية، املشروعات صناعة املالبس واألثاث، و" 
  ".....اخلاصة باخلراطة وامليكانيكا واحلدادة

  
  :املشروعات التجارية -2

  "...، خمازن األدوية مالبس، عطور، وكاالت التوزيعإكسسوارات،" مثل السوبر ماركت، املتاجر املتخصصة 
  

  :لزراعيةاملشروعات ا -3
  " املناحلةاحليوانية، تربي األراضي، التربية استصالح"ومن أمثلتها 

  
  :املشروعات اخلدمية -4

، دور السينما وإصالححمالت االنترنت، مراكز االتصاالت، حمالت صيانة جتهيز العيادات الطبية، " ومن أمثلتها 
 مراكز طبع الغاز، مراكز توزيع بقاالت،تدريب، واملراكز الثقافية، متويل سيارات النقل، حمطة البرتين، مراكز ال

  "……وتصوير
  

  :املشروعات العقارية -5
  ."املقاوالت واألراضي"ومن أمثلتها 
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  املبحث اخلامس
  .املعوقات اليت تواجه املشروعات الصغرية

شروعات نظرا لتعدد تعاريف وخصائص املشروعات الصغرية الختالف البلدان تعددت كذلك املعوقات اليت تواجه امل
الصغرية باختالف البلدان واخلصائص االقتصادية واالجتماعية لكل بلد، ومن دراستنا آلراء الباحثني واملختصني مبجاالت 
املشروعات الصغرية يف عرض أهم املعوقات اليت تواجه املشروعات الصغرية حاولنا أن نبحث عن أهم هذه املعوقات اليت 

  :اقعنا العريب، واستعرضناها بالشكل التايلتتالئم مع املشروعات الصغرية يف و
  :قانونية؛ وتتمثل يفمعوقات  -أ
  .غياب القوانني والتشريعات واملؤسسات اليت تعمل على دعم ومحاية املشروعات الصغرية -1

   املشروعات الصغريةحتادات اليت ترعى مصاحلإلغياب النقابات وا -2
 .ةوتوفر التكامل بينها وبني املشروعات الكبري

  
  :وفنية؛ وتتمثل يفمعوقات إدارية  -ب 

  .عدم مسك دفاتر أو سجالت حماسبية -1
  .واإلبداع ثقافة الريادة مو انعداضعف اخلربات اإلدارية  -2
  .اخنفاض املستوى التكنولوجي -3
  .عدم وجود مراكز تثقيفية -4
ريا وماديا إداالصغري  تطوير األعمال واليت تعمل على رفع مستوى املشروع مؤسسات خدماتعدم توفر  -5

   وبالتايل زيادة اإلنتاج،وتسويقيا
 . يف بعض البلدان العربيةنقص خدمات املاء والكهرباء -6

  
  :تسويقية؛ وتتمثل يف معوقات -ج

  القدرة احملدودة على منافسة املشروعات الكبرية -1
  عن السوقاملتوافرة ندرة املعلومات  -2
ل عن الدول األخرى مما يفقدها قدرا على ارتفاع تكلفة اإلنتاج كأسعار املواد اخلام يف بعض الدو -3
  . اخلارجيةاملنافسة
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 .عدم وجود برامج لالرتقاء مبستوى جودة إنتاج هذه املشروعات -4
  : معوقات مالية-د

  لارتفاع تكلفة التموي -1
  ضماناتالصعوبة احلصول على  -2
  .أصحاب املهن ونيل الذاتية لدى احلرفياوم األرعدم توف -3
دير اجلزايف و املشاكل اليت قد تواجهها املشروعات الصغرية والناشئة عن عدم ارتفاع الضرائب بسبب التق -4

  .مسك الدفاتر
عدم وجود صناديق ضمانات القروض اليت حتتاجها املشروعات الصغرية واليت تساعدها يف االستفادة من  -5

تالئمة مع طبيعة نشاط البنوك واملصارف اإلسالمية، وإن وجدت هذه الصناديق ال تتوفر لديها اآللية املخدمات 
  .املصارف اإلسالمية مما جيعلها ال تستطيع أن توفر الدعم للمشروعات اليت ال ترغب يف التعامل الربوي
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  املبحث السادس
  .متطلبات جناح إدارة املشروعات الصغرية

  
 تتضافر مع بعضها البعض مما يؤدي  جيب أنلكي تنجح املشروعات الصغرية ال بد من مراعاة العديد من العوامل اليت

  :وأهم هذه العواملالصغري  جناح املشروع إىل
  

  .أو الدعم املعنوي وتوفري الفرص سواء كان هذا الدعم عن طريق التشريعات أو الدعم املادي احلكومي؛الدعم 
  توافر الريادة واإلبداع لدى أصحاب املشروعات الصغرية، وتتمثل أهم

 22:يتخصائص الريادة يف اآل
 - الثقة بالنفس- السعي للحصول على املعلومات- التخطيط املنظم– حتديد اهلدف - اازفة -االنتباه للفرص

  . القدرة على اإلقناع وخلق الصالت- االهتمام باجلودة والكفاءة- املواظبة–االلتزام بالعمل 
   توافر املعلومات اإلدارية والتسويقية الفنية؛-3

 مراكز التثقيف والتدريب واملعاهد الفنية واملؤسسات اخلدمية لتطوير األعمال، مبا يضمن ويكون ذلك عن طريق
  .إتباع املشروع السياسات وخطط سليمة متكنه من التطور والنمو

 الرقابة؛ وتكون عن طريق مسك السجالت اليت توضح نفقات املشروع وإيراداته، والرقابة على اإلنتاج لضمان كفاءة -4
  .رأس املال

 الدعم املصريف؛ ويكون ذلك عن طريق نشر الوعي املصريف وتوفر الربامج التمويلية الكافية لدى املصارف ومؤسسات -5
  .التمويل يف دعم املشروعات الصغرية
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  الفصل الثاين
  

 التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية
  

من خالل استعراضه يف البداية ملفهوم التمويل بشكل عام ويف هذا الفصل سوف يتناول الباحث مفهوم التمويل اإلسالمي 
من أجل بيان أهم ما يتميز به التمويل يف اإلسالم عن مفهوم التمويل من وجهة النظر االقتصادية، مث يبني الباحث أمهية 

 أهم اخلصائص اليت التمويل اإلسالمي وتأثريه اإلجيايب على احلياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع، مث يستعرض الباحث
متيز التمويل اإلسالمي عن التمويل الربوي ومنه حياول الباحث أن يعرض أهم مالمح االختالف بني التمويل اإلسالمي 
والتمويل الربوي للمشروعات الصغرية، كما يستعرض الباحث أهم الضوابط و املعايري اليت جيب أن تراعى التمويل 

  .اإلسالمي للمشروعات الصغرية
  . ختام هذا الفصل حياول الباحث استعراض أهم أشكال التمويل اإلسالمي واليت تتالئم مع املشروعات الصغريةويف
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  املبحث األول
  .تعريف التمويل اإلسالمي

  .قبل أن نتعرف على مفهوم التمويل اإلسالمي سوف حناول أن نستعرض تعريف مصطلح التمويل بشكل عام
  : التمـويـل-أ

  :ف اليت تناولت مفهوم التمويل من وجهة النظر االقتصادية، ومنهاتعددت التعاري
  23".تدبري األموال يف املشروع : "  حسن للتمويل بأنهح تعريف عبد الفتا-1
جمموع األعمال والتصرفات اليت متدنا بوسائل الدفع يف أي وقت يكون : "  هيكل للتمويل بأنهز وتعريف عبد العزي-2

  24".ن أن يكون هذا التمويل قصري األجل أو متوسط األجل أو طويل األجلهناك حاجة إليها، وميك
  : ومن التعاريف األقرب ملفهوم التمويل من وجهة النظر االقتصادية-3

  25".اإلمداد لألصول يف أوقات احلاجة إليها " 
لبعد املادي كما أن ومما نالحضه من التعريفات السابقة أا تتجاهل البعد االجتماعي للتمويل وتركز فقط على ا

التعاريف السابقة مل ذكر مصادر التمويل اليت جيب أن يكون مصادر مشروعة، و ذلك هو جوهر االختالف بني 
  .التمويل اإلسالمي و غريه، وعليه سوف نتناول يف اجلزء التايل أهم التعاريف اليت تناولت مفهوم التمويل اإلسالمي

 
  . تعريف التمويل اإلسالمي-ب

أن استعرضنا بعض التعاريف اليت أوردها الكتاب واخلاصة مبفهوم التمويل، بشكل عام سنستعرض مفهوم التمويل بعد 
  :من وجهة النظر اإلسالمية، وأهم التعاريف اليت تناولت مفهوم التمويل اإلسالمي ما يلي

  
  : للتمويل اإلسالمي بأنهيتعريف الدكتور فؤاد السرطاو -1
شيء ذو قيمة مالية لشخص آخر إما على سبيل التربع أو على سبيل التعاون بني الطرفني أن يقوم الشخص بتقدمي " 

من أجل استثماره بقصد احلصول على أرباح تقسم بينهما على نسبة يتم االتفاق عليها مسبقا وفق طبيعة عمل كل 
  .26"منهما ومدى مسامهته يف رأس املال واختاذ القرار اإلداري واالستثماري

                                                
 .31العربية، ص  المجموعة االستشاريةتإدارة التمويل في مشروعات األعمال، سلسلة مطبوعا:  دياب حسنحعبد الفتا 23
دار النهضة، بيروت، .موسوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصائية:  عن، عبد العزيز فهمي هيكلمرجع سابق، نقالً:جميل خطاطبة 24
 .م1986، 1ط
 .تمويل المشروعات: بيتش.و.، نقال عن، ف38مرجع سابق، ص: جميل خطاطبة 25
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حظ على هذا التعريف أنه حصر التمويل فقط على أن يكون بني شخصني دون أن يشمل التمويل الذي قد ومن املال
  .يكون من الدولة أو من املؤسسات املالية واملصرفية

  :ويعرف الدكتور منذر قحف التمويل اإلسالمي بأنه -2
 ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه تقدمي ثروة عينية أو نقدية بقصد االسترباح من مالكها إىل شخص آخر يديرها" 

  .27"األحكام الشرعية 
ونالحظ أن التعريف اقتصر فقط على التمويل االستثماري دون أن يشتمل على التمويل التطوعي كاهلبة والتربع 

  .كوسائل وعقود متويل يف اإلسالم كما أنه مل يشتمل كذلك على صيغة القرض احلسن
  
  :أكثر التعاريف تقارباً مع مفهوم التمويل اإلسالمي ويرى الباحث أن التعريف التايل -3
تقدمي ثروة عينية أو نقدية إما على سبيل اللزوم أو التربع أو التعاون أو االسترباح من مالكها إىل شخص آخر " 

  ".يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد معنوي أو مادي حتث عليه أوتبيحه األحكام الشرعية 
  

                                                                                                                                                                          
 .97م، ص1999، 1سالمي ودور القطاع الخاص، دار المسيرة، عمان، طالتمويل اإل: فؤاد السرطاوي 26
، 1م، ط1991مفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي، تحليل فقهي واقتصادي، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، : منذر قحف 27

 .12ص 
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  املبحث الثاين
  تمويل اإلسالميأمهية ال

  
إن أمهية التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية إضافة إىل ما سبق ذكره من أمهية املشروعات الصغرية و دورها 
الفاعل يف عملية التنمية نابع من خصائص التمويل اإلسالمي املستمدة من الشريعة اإلسالمية السمحاء كمنهج متكامل 

ي حتققه مصادر التمويل اإلسالمي يف تلبية احتياجات الفرد املسلم مبا يكفل حتقيق للحياة وللدور الرائد املتكامل الذ
  .التنمية احلقيقة للفرد واتمع

فالتمويل اإلسالمي بصفته نابعا من املبادئ السمحاء لإلسالم ال يقتصر على تلبية حاجات الفرد املادية فقط بل أنه 
اجات املعنوية، فهو بقدر ما يكون قادرا على تلبية احلاجات املادية فإنه يوازن وبشكل دقيق بني احلاجات املادية واحل

ومبصادره املختلفة يرىب يف الفرد املسلم صفات األمانة والثقة بالنفس واإلخالص واإلتقان يف العمل ويريب فيه صفة 
  .الرقابة الذاتية واخلوف من اهللا عز وجل أوال وأخريا

ب مثايل يف املوازنة بني حاجات الفرد وحاجات اتمع فهو يركز على الفرد من منظور كما أن التمويل اإلسالمي أسلو
 وبالتايل فإن التمويل اإلسالمي همصلحة اتمع حيث أنه ينمي يف الفرد املسلم شعوره بانتمائه لدينه ووطنه وجمتمع

  . باعتباره جزء ال يتجزأ من اتمعمبصادره املختلفة يوجه سلوك الفرد و أهدافه حنو حتقيق النفع له وتمعه
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  املبحث الثالث
  .خصائص التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية

  
تنبع خصائص التمويل اإلسالمي من نظرة اإلسالم إىل املال، وهي أن املال هو يف األساس مال اهللا وأن اإلنسان ما هو 

 ذا املال وفقا ألوامر اهللا ومقاصده من خلق هذا إال مستخلف على هذا املال يف هذه األرض وجيب عليه أن يسري
  املال،

 :ووفقا هلذا األساس سوف نستنبط أهم اخلصائص املتعلقة بالتمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية
  
  :استبعاد التعامل بالربا أخذا وعطاء -1

وأحل اهللا " واملتمثلة بقوله عز وجل هذه اخلاصية إىل القاعدة اإلسالمية اخلاصة حبرمة الربا و حرمة التعامل به  وتستند
  )279البقرة " ( البيع وحرم الربا

وتعترب هذه اخلاصية من أهم اخلصائص اليت تسهم يف حتقيق العدالة االجتماعية اليت دف لتحقيقها املشروعات الصغرية 
  .ده ومواهبه وإبداعاتهفهي متنع الظلم وحتد من تركز الثروة وحتد من البطالة وتضمن حق الفقري يف تنمية موار

  
  :توجيه املال حنو االستثمار احلقيقي -2

من أهم اخلصائص اليت جيب أن متيز التمويل اإلسالمي االستثماري للمشروعات الصغرية هو توجيه املال حنو االستثمار 
ستثمار يكون ربح احلقيقي الذي يهدف إىل إمتزاج عناصر اإلنتاج ببعضها البعض وبالتايل فإن أي ربح ينتج عن هذا اال

حقيقي يضهر يف زيادة عناصر اإلنتاج، مما يبني لنا قدرة مصادر التمويل االستثماري اإلسالمية على تنمية طاقات 
  .اتمع وموارده وقدراته

  
  :توجيه املال حنو اإلنفاق املشروع -3

ل يف مشاريع مباحة من وجهة إن من اخلصائص اليت متيز التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية أن يكون هذا التموي
  .نظر الشرع فال ينفق على املشاريع املخالفة ملقاصد الشارع احلكيم واليت تؤدي إىل مفسدة الفرد واتمع

  
  :التركيز على توجيه سلوك الفرد حنو األخالق الفاضلة -4
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فاضلة والصفات إن من خصائص التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية هي تربية روح الفرد على األخالق ال
احلسنة فهو يريب فيه صفات األمانة والثقة بالنفس واإلخالص واإلتقان يف العمل مما يوفر فرص أكرب لنجاح املشروعات 

  .وبالتايل جناح عملية التنمية
  
  :التركيز على طاقات الفرد ومهاراته وإبداعاته -5

الفرد والتركيز على حاجاته ومهاراته الريادية إن من أهم خصائص التمويل اإلسالمي هي التركيز على تنمية طاقات 
واإلبداعية حبيث يكون التمويل اإلسالمي قاعدة االنطالق هلذه الطاقات واإلبداعات اليت يعول عليها يف تقدم اتمع 

  .فالتمويل اإلسالمي جيب أن يكون أداة للتنمية اليت لن تتحقق من غري االهتمام بالفرد وطاقاته
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  عاملبحث الراب
  .الفرق بني التمويل اإلسالمي والتمويل الربوي للمشروعات الصغرية

  
هناك فروقا جوهرية متيز التمويل اإلسالمي اإلستثماري عن التمويل الربوي السيما ملا يتميز به التمويل اإلسالمي من 

  .خصائص ال تتوافر يف التمويل الربوي
  :ربوي من نقاط رئيسيةو سيتركز الفرق بني التمويل اإلسالمي والتمويل ال

  
  : ملكية رأس املال-أ

يستمر ملك رأس املال يف التمويل اإلسالمي للمالك بينما تنتقل امللكية لرأس املال للطرف اآلخر يف التمويل 
  28.الربوي

  
  : الربح واخلسارة-ب 
لزيادة اليت حيصل  يف التمويل اإلسالمي بينما ال ترتبط اايشترك الطرفان يف الربح قل أو كثر حسب اتفاقيهم -1

  .عليها املمول يف التمويل الربوي بنتيجة رحبية املشروع وال حبصة املستفيد من التمويل
اخلسارة تقع على رب املال يف التمويل اإلسالمي بينما ال يتحمل املمول يف التمويل الربوي أى خسارة، مبعىن  -2

 آخر أن املستفيد يف التمويل اإلسالمي،
 . يف حال التعدي أو التقصري ألن يده يد أمان بينما يف   التمويل الربوي تعترب يده يد ضمانال يضمن اخلسارة إال

الربح يف التمويل اإلسالمي ربح حقيقي ألنه ناتج عن زيادة يف عناصر اإلنتاج بينما يف التمويل الربوي ربح  -3
 29.ومهي

 
  : طبيعة نشاط االستثمار-ج 
ستثمارية املتوقع رحبها بينما ميكن متويل أي نوع من األعمال االستثمارية ينحصر التمويل اإلسالمي باألعمال اال -1

  30.يف التمويل الربوي

                                                
 100مرجع سابق،ص: فؤاد السرطاوي 28
  .286م، ص1996قضايا التشغيل ، أصول المصرفية اإلسالمية و: الغريب ناصر 29
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يقتصر التمويل اإلسالمي على األعمال املوافقة للشرع بينما ميكن متويل أي نوع من األعمال يف التمويل  -2
 ".مرقص، بار" الربوي 

يت متتزج فيها عناصر اإلنتاج بينما ال يشترط ذلك يف يشترط يف التمويل اإلسالمي التركيز على املشاريع ال -3
 .التمويل الربوي فمثال قد يستخدم املستفيد املال يف إقراضه بالربا

  
  : طبيعة التمويل-د 

يتم التمويل اإلسالمي عن طريق النقود أوعن طريق األصول الثابتة بينما يف التمويل الربوي يكون التمويل عن طريق 
  31.النقد فقط

  
  

                                                                                                                                                                          
 52مرجع سابق ، ص: منذر قحف 30
 .100مرجع سابق ، ص: فؤاد السرطاوي 31
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  ملبحث اخلامسا
  ضوابط ومعايري التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية

هناك العديد من الضوابط واملعايري اليت جيب مراعاا يف متويل املشروعات الصغرية، وسنوضح هذه املعايري مبا يتالئم 
  :مع تنوع مصادر التمويل كما يلي

  
 32.املعايري الشرعية  - أ

  عدم التعامل بالربا -1
 .ت املباحة شرعا، فال جيوز التمويل ملشاريع حمرمة شرعامتويل املشروعا -2
 

  : املعايري الفنية-ب 
ال بد من أخذ االعتبارات الفنية واالقتصادية يف احلسبان قبل البدء بالتمويل السيما    يف التمويل االستثماري وأهم 

  :هذه املعايري
  : واليت تعتمد على33معايري السالمة املالية؛

  .اليةقدرة العميل امل -
 .قوة مركزه املايل -
 التعرف على حالة السيولة والتدفقات النقدية -
 .مراجعة الوثائق واملستندات الثبوتية -
 
  : املعايري اإلدارية-ج
  . معايري متعلقة بشخص طالب التمويل-1

ره إن خري  استأجتيا أب( وتشمل تقييم صاحب املشروع الصغري من حيث اإللتزام الديين، واخللق، واألمانة، والقوة 
  .، والكفاءة، واخلربة)من استأجرت القوي األمني 

                                                
 لدور العقود اإلسالمية في التمويل، األكاديمية ةدور المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة، دراس: منير سليمان الحكيم 32

 .19م، ص2003العربية، عمان، 
إمكانيات ابتكار األساليب واألدوات والعمليات الجديدة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الملتقى السنوي السادس : لبعليد اعبدالحمي 33

 .27لألكاديمية العربية، ص
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  . معيار دراسة جدوى املشروع-2
  .و تشمل دراسة جدوى املشروع وعناصر النفقات واإليراد يف املشروع، والفترة الالزمة الستعادة املبالغ املستثمرة

 
  .معايري املتابعة واإلشراف -3

 يشروعات الصغرية إذ أن مانح التمويل السيما يف التمويل اإلست مثاروهو من أهم معايري التمويل اإلسالمي للم
ومتويل الدولة جيب أال يقتصر دوره يف منح التمويل بل جيب عليه متابعة النشاط وتقييمه ورفده باملعلومات الالزمة، 

من مث لزم املتابعة من أجل وذلك ألن التمويل اإلسالمي بطبيعته إمنا يكون متويل ملشاريع متتزج فيها عناصر اإلنتاج و
  .ضمان جناح هذه املشاريع و حتقيق التنمية

  
 .معايري الضمانات املالية -4

إن صيغ التمويل اإلسالمي ال يتطلب ضمانا على الربح أو اخلسارة وإمنا يكون الضمان على التعدي والتقصري 
  .فيجب التأكد منها
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  املبحث السادس
  34 الصغريةأشكال التمويل اإلسالمي للمشروعات

  
هنالك العديد من أشكال التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية هذه األشكال تتمثل يف الصيغ التمويلية اليت وردت يف 

بشكل عام على أن نوضحها بشكل أكثر يف الفصل ) الصيغ(فقه املعامالت، وسوف نورد يف هذا الفصل هذه األشكال 
  .مي والصيغ املالئمة لكل مصدر من مصادر التمويل اإلسالميالقادم من خالل عرض مصادر التمويل اإلسال

  .واإلرتفاق التمويل بعقود التربع :اوالً
  
  : التمويل بصيغة القرض-1

دفع متمول يف عوض غري خمالف له ال عاجال، تفضال فقط ال يوجب إمكان عارية ال حتل متعلقا : " و القرض يف الشرع هو
  35".بذمة

  .ألصل ملا فيه من تفريج ورفع للمشقةوالقرض أجيز على غري ا
رد ) املتمول( ويف القرض يعود النفع فقط لصاحل املتمول، بينما املمول يرجو الثواب من اهللا ويلزم الطرف الذي اقترض

  .مثل مبلغ القرض أو قيمته
  .وسوف نتناول القرض باعتباره من مصادر التمويل يف الفصل الالحق

  
  :التمويل بصيغة اهلبة-2
 وهي تعد من أشكال التمويل اإلسالمي وقد شرعها اهللا 36،"عقد يتصرف مبقتضاه الواهب يف مال له دون عوض " هلبة وا

  .ملا فيها من تأليف للقلوب وتوثيق لعري احملبة بني الناس
  :التمويل بصيغة الوصية-3

                                                
  174، ص2002االقتصاد اإلسالمي علم أم وهم، دار الفكر، دمشق، ط:  غسان محمود إبراهيم و منذر قحف-34
 أدوات االستثمار في الفقه اإلسالمي، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية : و أحمد العيادي عبد العزيز الخياط - 35
  .214،ص1985المواريث و الوصية والهبة في الشريعة والقانون ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، ط: بدران أبو العينين  -36
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يل اإلسالمي التعاوين اليت شرعها  والوصية كذلك تعد من أشكال التمو37،"هبة الرجل ماله لرجل آخر بعد موته " وهي 
اإلسالم من أجل ضمان توزيع الدخل وعدم تركز الثروة يف يد الورثة فقط حيث ميكن أن تشمل غري الورثة أو أن تشمل 

  .اتمع عن طريق متويل املشروعات اليت تعود بالنفع العام
  

  : التمويل عن طريق إحياء املوات-4
، وهي تعد من أشكال التمويل اإلسالمي 38"لبلد مل تكن ملكاً ألحد وال حقاً خاصاً له هي أرض خارج ا" واألرض املوات 

  .الطبيعةاليت تضمن حق الفرد يف احلياة عن طريق استفادته من املوارد اليت خلقها اهللا عز وجل لإلنسان يف 
  

  .التمويل بعقود املشاركات: ثانياً
  

  رفني يف مشروع بقصد الربح ،ويتضمن هذا الشكل من أشكال التمويل اشتراك ط
  :ويأخذ العديد من األشكال وهي

  : الشركة-1
عقد : " وهي من أهم أشكال التمويل اإلسالمي للمشاريع االستثمارية ومن أهم أنواعها شركة العقد ويعرفها الفقهاء بأا

  39"بني املتشاركني يف األصل والربح 
مال واحد شائع ال يتعني ملك أحد األطراف يف جزء حمدد منه ، بل بالنسبة ووفقا هلذا الشكل تتحول األموال املنفصلة إىل 

الشائعة ويترتب على ذلك املشاركة يف الربح حسب االتفاق واملشاركة يف اخلسارة حسب احلصص يف راس املال ، وحيق 
ثر تفصيالً من حيث مدى للشريكني التدخل يف اإلدارة واملشاركة يف اختاذ القرار ، وللشركة أنواع سنعرضها بشكل أك

  .مالئمة كل نوع لطبيعة متويل املشروعات الصغرية باعتباره من أهم مصادر التمويل االستثماري يف اإلسالم 
  ):املنتهية بالتمليك (  املشاركة املتناقصة -2

ا على أساس أا وغالباً ما يستخدم هذا الشكل يف املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات، وعليه سوف نأخذ تعريفه
  :تستخدم يف املصارف اإلسالمية، وتعين

                                                
 180 فؤاد السرطاوي، مرجع سابق، ص - 37
 .م2002، 1دار الوراق، دمشق، ط’  مشكالت وحلول ن، الحرماعالفقر، الجو:  السباعيمصطفى 38
 .309، األكاديمية العربية، عمان، ص1المعامالت المالية في الشريعة اإلسالمية، ج: الفضيالت محمود جبر 39
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تقدمي املصرف اإلسالمي جزء من التمويل يسهم من خالله يف رأس مال شركة ما أو مؤسسة جتارية أو عقارية أو صناعية " 
 املصرف أو خدمية مع شريك أو أكثر على أن يشتركان يف العائد املتوقع رحباً كان أو خسارة حسب االتفاق، مع وعد

اإلسالمي بالتنازل عن حقوقه بطريقة بيع أسهمه إىل هؤالء الشركاء على أن يلتزم الشركاء أيضاً بشراء تلك األسهم 
  .40"واحللول حمله يف امللكية سواء بدفعة واحدة أو بدفعات متعددة حسبما تقتضيه الشروط املتفق عليها 

رة واإلشراف على النشاط إال أنه يف الغالب ما يفوض املصرف الطرف ووفقاً هلذه الصيغة حيق للمصرف املشاركة يف اإلدا
  . املصرف يف اإلدارة إال للتأكد واالطمئنان من حسن سري العمللاآلخر يف اإلدارة وال يتدخ

  
  : املضـــاربــة-3

  41".عقد على الشركة يف الربح مبال من أحد اجلانبني وعمل من اجلانب اآلخر"واملضاربة هي 
  

  . التمويل بعقود البيوع:ثالثاً
  :ومن أهم أشكال التمويل اإلسالمي بعقود البيع

 :التمويل باملراحبـــة-1
ويعده أن يشتريها بثمن ) نقداً(وهي أن يطلب الطرف املتمول من الطرف املمول شراء سلعة من طرف آخر بسعر حال 

غة مع ما يؤخذ عليها من مآخذ إال أا ختتلف عن الربا آجل يربح فيه الطرف املمول مبلغاً أو نسبة متفق عليها، وهذه الصي
اختالفا كلياً وجوهر االختالف أن العوضان يف عقد املراحبة نقد وسلعة، بينما يف الربا العوضان نقد، و إذا اختلف 

الذي أجيز فيه العوضان جاز األجل والزيادة بينما إذا احتد العوضان ال جتوز الزيادة وال األجل باستثناء القرض احلسن 
 ة للحاجة إليه، وهذه الصيغة تكون أكثر مالئمة يف متويل املشروعات التجارية أو اخلدميكالتأجيل فقط دون الزيادة، وذل

  .الصغرية أو لتوفري املواد اخلام للمشروعات الصناعية الصغرية
  

  : التمويل بالســــلم-2
  42"الس عقد على موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف " وهو 

                                                
 501، ص1998، 1المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، دار أسامه، عمان، ط: لهيتيا قعبد الرزا 40
م، 1996المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف اإلسالمية، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، القاهرة، :  أبو زيدم محمد عبد المنع 41

 .22ص
 .25مرجع سابق، ص: وأحمدالعيادي الخياط عبد العزيز 42
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 وقد يكون التمويل ذه الصيغة أكثر مالئمة لتمويل املشروعات الصغرية الزراعية 43وهو عقد جائز بإمجاع الفقهاء،
  .ومشاريع تربية احليوانات أو مشاريع تربية املناحل

  
  : التمويل باالستصناع-3

  44"عقد على موصوف يف الذمة شرط فيه العمل " االستصناع 
  .ةيغة أكثر مالئمة لتمويل املشروعات الصغرية العقاريوقد تكون هذه الص

  
  .التمويل بعقد اإلجارة: رابعا

  
 والتمويل باإلجارة من أهم أشكال التمويل 45،"عقد الزم على منفعة ملدة معلومة بثمن معلوم" و اإلجارة يف الفقه 

  .ويل املشروعات الصغريةاإلسالمي واليت تعد من أكثر الصيغ اليت تستخدمها املصارف اإلسالمية يف مت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .27ص: نفس المرجع 43
  .40ص:  نفس المرجع3
 .15، ص1996، 1 للفكر اإلسالمي، القاهرة، طيارة بين الفقه اإلسالمي والتطبيق المعاصر، المعهد العالماإلج: زيد زعبد العزي محمد 45
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  لثالفصل الثا
  

  التمويل اإلسالميمصادر 
  للمشروعات الصغرية

  
ينفرد هذا الفصل لدراسة أهم مصادر التمويل املتاحة يف اإلسالم حيث سنتناول هذا املوضوع من خالل أربعة مباحث 

  :رئيسية
ايت يف اإلسالم ممثالً يف بيان مفهوم االدخار وأمهيته يف ويستعرض الباحث من خالله مصدر التمويل الذ:املبحث األول

اإلسالم، ودور االدخار يف متويل املشروعات الصغرية، كما حيتوي هذا املبحث على اإلستراتيجية اإلسالمية لرفع مستوى 
  .االدخار يف اتمع

لى مبدأ التكافل االجتماعي الذي جاء به ويشتمل على أهم مصادر التمويل التعاوين اإلسالمي واملستندة ع:املبحث الثاين
  .اإلسالم، وبيان مالئمة كل مصدر من مصادر التمويل التعاوين مع طبيعة املشروعات الصغرية

ويوضح الباحث من خالله مصادر التمويل اإللزامي يف اإلسالم واليت تتمثل يف الدولة اإلسالمية ومؤسسة :املبحث الثالث
باحث فيه أمهية كل مصدر من تلك املصادر يف حتريك عملية التنمية يف اتمع مث يستعرض الزكاة واإلرث، ويستعرض ال

  . الصغريةتالباحث يف هذا املبحث مدى مالئمة كل مصدر من مصادر التمويل اإللزامي لطبيعة املشروعا
ملالئمة لتمويل املشروعات و أخريا املبحث الرابع والذي يركز الباحث فيه على عرض أهم مصادر التمويل االستثماري ا

  . املالية اإلسالمية األخرىتالصغرية واليت نلخصها يف موضوع الشركات و املصارف اإلسالمية و املؤسسا
وقد تطرق الباحث من خالل عرضه ملوضوع املصارف اإلسالمية باعتباره من أهم مصادر التمويل اإلسالمي إىل الصيغ 

إلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية ومدى مالئمة خصائص كل صيغة من الصيغ التمويلية اليت تستخدمها املصارف ا
  .املستخدمة مع خصائص املشروع الصغري
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  املبحث األول
 مصادر التمويل الذايت

  )االدخــار(
  .تعريف االدخار: أوالً

ى السلع االستهالكية واخلدمية وال ذلك اجلزء من دخل الفرد الذي ال ينفق عل" يعرف االدخار يف االقتصاد اإلسالمي بأنه 
  46".خيصص لالكتناز 

  
  .أمهية االدخار يف اإلسالم: ثانياً

لقد شدد اإلسالم باألدلة الصرحية والضمنية على أمهية االدخار وضرورته يف اإلسالم بل وقد ذهب بعض العلماء إىل 
 وتأيت أمهية 47 بالنفع على الفرد واتمع،وجوب االدخار وضرورة استخدامه يف عملية االستثمار التنموي الذي يعود

االدخار يف اإلسالم من أمهية موضوع االدخار يف عملية التنمية، فاالدخار من األدوات اإلسالمية اليت يضبط ا االستهالك 
  .تمع االستثماري الذي يعود بالنفع على الفرد واقالتريف احملرم يف اإلسالم وبالتايل توجيه األموال حنو اإلنفا

واالدخار كذلك من األدوات اإلسالمية الفاعلة يف توزيع الثروة والدخل يف اتمع عن طريق استخدام األموال املدخرة يف 
االستثمار وحتسني اإلنتاج وجاء تشجيع اإلسالم على االدخار عن طريق العديد من القواعد الشرعية الواردة يف القرآن 

  ,"29/اإلسراء)" جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حمسورا وال(الكرمي، ومنها قوله تعاىل 
  ".141/األنعام ) "وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني :( وقوله تعاىل

كما شجع اإلسالم االدخار عن طريق احلث على العمل والكسب باعتباره من أهم مصادر االدخار، وى عن إضاعة املال 
  .ر واإلسراف وحارب الفقر والكسل وغريه من العوامل املعوقة لالدخاروالتبذي

ومن إجيازنا السابق يتضح لنا أمهية االدخار يف اإلسالم وأمهية أن توجه املدخرات حنو االستثمار كمصدر هام وحيوي من 
ى االدخار هلا أبلغ األثر يف مصادر التمويل هلذه االستثمارات، ويتضح لنا كذلك إن اإلستراتيجية اإلسالمية لرفع مستو

  .حتسني املستوى االقتصادي واالجتماعي للفرد واتمع وبالتايل حتقيق عملية التنمية الشاملة

                                                
  :، نقالً عن441 ص ،1999، 1األمن الغذائي في اإلسالم، دار النفائس، عمان، ط:  أحمد صبحي العيادي 46

  يةاالقتصاد علي لطفي، التنمية 
- 70 ص ،2001، 1 النفائس، عمان، طراإلسالمي، دا وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه المدخرات أحكامها:   قطب مصطفى سانو 47

85.  
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  .مدى مالئمة التمويل باملدخرات للمشروعات الصغرية: ثالثاًً
  48:ينقسم االدخار يف االقتصاد اإلسالمي إىل ثالثة أقسام رئيسية 

  . االدخار الفردي-أ
  .ادخار قطاع األعمال -ب
  . ادخار القطاع احلكومي-ج

وأكثر هذه األقسام مالئمة لتمويل املشروعات الصغرية هو التمويل عن طريق االدخار الفردي، فاالدخار الفردي بشقه 
االختياري ميكن أن يكون من أكفأ مصادر التمويل لصاحب املشروع الصغري وذلك للدور الذي يلعبه يف ترشيد استهالك 
الفرد وتوجيه هذه املدخرات حنو حتسني دخله عن طريق تشغيل هذه املدخرات يف مشروع ما، وقولنا من أكفأ مصادر 
التمويل هو ملا ميكن أن حيققه للفرد من اطمئنان واستقرار يف تشغيل املال والخنفاض درجة املخاطرة اليت تقل عن التمويل 

خار االختياري الفردي أكثر مالئمة لتمويل املشروعات الصغرية هو دوافع عن طريق االقتراض من الغري، ومما جيعل االد
  49:هذا النوع من االدخار واليت تتالئم مع دوافع إنشاء املشروعات الصغرية، وأهم تلك الدوافع

  :الدوافع الداخلية -1
  .رغبة الفرد يف تكوين ثروة -
 .محاية الورثة من الفقر والفاقة -
 .مواجهة أعباء املستقبل -

 
  :وافع اخلارجيةالد -2

  .االستقرار السياسي واألمين -
 .توافر وسائل االستثمار يف اتمع -
 .االنتعاش االقتصادي -
 
  . اإلسالمية لرفع مستوى االدخارةاإلستراتيجي: رابعاً

 اإلسالمية لرفع مستوى االدخار جيب أن يتركز باألساس على أهم الدوافع املستمدة من القيم ةواحلديث عن اإلستراتيجي
  :اإلسالمية وممكن أن نوجز أهم مالمح هذه اإلستراتيجية على النحو اآليت

                                                
  .445مرجع سابق، ص :  أحمد العيادي 48
  .43مرجع سابق، ص:  قطب سانو 49
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 تصحيح مفهوم االدخار الشائع الذي يراه الناس جمرد عملية االمتناع عن اإلنفاق -1
فقط، من خالل توضيح أن ذلك قد يدخل يف نطاق الكرت الذي حرمه اإلسالم وأن املفهوم اإلسالمي األصيل لالدخار هو 

  50.يه املدخرات حنو االستثمار احلقيقيضرورة توج
إتباع سياسة توعيه إسالمية تبني أمهية االدخار وحكمه يف اإلسالم وأهم املشاريع االستثمارية املتاحة للمدخرات  -2

 51.والعائد املتوقع منها الذي ميكن أن حتققه يف املستقبل
تكار وذلك ملا ميكن أن تلحقه من أضرار على ضرورة حماربة الدولة ملظاهر االدخار غري املشروع ومن أمهها االح -3

 52.الفرد واتمع
ضرورة تطبيق الدولة لسياسة نقدية فاعلة تضمن من خالهلا حتقيق ثبات نسيب لقيمة النقود واحلد من التضخم ومبا  -4

 .تثمارحيقق االستقرار االقتصاد وبالتايل االنتعاش االقتصادي الذي يعد من دوافع الفرد لالدخار من اجل االس
ضرورة أن تكون للمصارف واملؤسسات التمويلية اإلسالمية دور فاعل يف تنشيط وجذب املدخرات وذلك عن  -5

 .طريق تطويرها واستخدامها للصيغ اليت تسهم يف تشجيع االدخاري توجيهها حنو االستثمار

                                                
  .376مرجع سابق، ص :  قطب سانو 50
  .87مرجع سابق، ص :  جميل خطاطبة 51
  .م1997 ’ 1قرآن، دار المسيرة، عمان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط في الاالقتصادمنهج :  قعدانح زيدان عبد الفتا 52
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  املبحث الثاين
  )التكافلي( التعاوين لمصادر التموي

من أهم ما مييز مصادر التمويل يف اإلسالم عن مصادر التمويل يف النظم االقتصادية إن هذا النوع من التمويل هو 
  .الوضعية

فاإلسالم دين الرمحة وقد ركز اإلسالم على التمويل التعاوين والتكافلي كمصدر من مصادر التمويل لضمان حق الفرد 
وية الشريفة اليت تشجع املؤمنني على التكافل يف العيش بكرامة وقد وردت العديد من اآليات القرآنية واألحاديث النب

  .االجتماعي والتمويل التعاوين الذي ال يرجى ثوابه إال من اهللا عز وجل
  :ومن أهم أنواع التمويل التعاوين اإلسالمي ما يلي

  
  .التمويل بالقرض احلسن: املطلب األول

  : تعريف القرض احلسن-أ
ك شيء له قيمة مبحض التفضل على أن يرد مثله أو يأخذ عوضاً متعلقاً بذمة دفع مال أو متلي: " والقرض يف اإلسالم هو

."53  
  : أمهية القرض احلسن -ب

وصيغة القرض احلسن تعترب من أبرز صيغ التمويل التعاوين القائم على أساس إعطاء احلق للمقترض على االنتفاع باملال 
  . الشريعة اإلسالمية يف متويل احملتاجني والفقراءعلى أن يرد مثله، وهذه الصيغة من الصيغ اليت تنفرد ا

من ذا الذي :(وقد شجع اإلسالم على التمويل بالقرض احلسن باعتبارها من أهم مصادر التمويل التعاوين، قال تعاىل
  "245/البقرة ) "يقرض اهللا قرضا حسناً فيضاعفه له

توزيع الثروة وأا تنمي يف اتمع املسلم التكافل وللقرض احلسن فوائد كثرية أمهها حتقيق العدالة االجتماعية و
  .والتراحم، ومنه فالقرض احلسن أجيز استثناء ملا فيه من رفع للمشقة ودفع للكرب وحتقيق ملصاحل اتمع

  . مدى مالئمــة التمويل بالقرض احلسن للمشروعات الصغرية-ج
ة مالئمة لطبيعة وخصائص املشروعات الصغرية، فالقرض يعد التمويل بالقرض احلسن من أكثر صيغ التمويل اإلسالمي

احلسن يف األصل صيغة متويل تعاونية ألن املقرض يقدم القرض للمقترض ليكون له حرية االنتفاع به على أن يرد املقترض 
 وذلك للمقرض  مبلغ القرض أو مثله، وهو بذلك يعد من أفضل الصيغ التمويلية اليت تتالئـم مع املشروعات الصغرية
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للكلفة احملدودة اليت يتحملها املشروع الصغري، وكذلك للمرونة اليت يتمتع ا املشروع يف حرية استخدامه للمال، كما أن 
القرض احلسن يعد من أكثر صيغ التمويل كفاءة وفاعلية يف متويل املشروعات الصغرية فهو يعد منوذجاً فاعالً للمزج بني 

كل من املقرض واملقترض، إضافة إىل أن كون صيغة القرض احلسن أكثر مالئمة للمشاريع املال القليل واجلهد اجلاد ل
الصناعية واإلنتاجية اليت حتتاج إىل رأس مال لفترة حمدودة كشراء مواد خام أو دفع أجور عمال حبيث قد تكون الفترة 

  .ضئيلة و ال يرغب صاحب املشروع أن يضع جزء من أرباحه يف املشاركة
  

 للبعد االجتماعي للقرض احلسن واملتوافق مع الرسالة االجتماعية للمشروع الصغري يرى العديد من الباحثني ومنهم ونظراً
 أن القرض احلسن جيب أن يستخدم يف املصارف اإلسالمية لتمويل املشروعات الصغرية و 54حممد الشحات اجلندي،. د

على حد سواء إضافة إىل كونه أضمن للمصرف اإلسالمي من ذلك ملا ميكن أن حتققه من تنمية اجتماعية واقتصادية 
  .التمويل االستهالكي

  
  .التمويل باهلبـــة: املطلب الثاين

  
  . تعريف اهلبة-أ

  55".متليك بال عوض : " واهلبة تطلق ما ال يقصد له بدل وهي
لعلماء يرى أن العطية تشمل اجلميع، وهذا املعىن عند العلماء يشمل اهلبة و الوصية و اهلدية و الصدقة والعارية، وبعض ا

  :وممكن أن نوضح الفرق بني كل منهم على النحو اآليت
  .متليك لعني بغري عوض عن غري احتياج: اهلبة

  .متليك لعني بغري عوض عن احتياج: الصدقة
  .متليك ملنفعة بغري عوض: العارية

م كان يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة، فاهلدية إعطاء وهناك فرق بني اهلدية والصدقة ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .شيء لشخص للتقرب إليه حمبة له

  .بينما الصدقة إعطاء شيء حملتاج للتقرب به إىل اهللا
                                                

-هـ1417، 1القرض كأداة للتمويل في الشريعة اإلسالمية، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، القاهرة، ط: محمد الشحات الجندي 54
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واألصل يف اهلبة عدم االشتراط فيها فال جيوز للواهب أن يعلقها على شرط فهي تعطى للشخص و هو حر التصرف فيها 
  .ماهو مباح ومنها التمويل ملشروع خاص باملوهوب لهفيجوز أن يستخدمها يف كل 

  
  . مدى مالئمـة التمويل باهلبة للمشروعات الصغرية-ب

من تعريف اهلبة بأا متليك بال عوض، ومن عدم جواز االشتراط فيها فإا من املمكن أن تكون من مصادر متويل 
خص من حرية التصرف مبحل العقد املوهوب له سواء أكان املشروعات الصغرية وذلك ملا هلذه الصيغة من مرونة متكن الش

  .عيناً أو نقداً
 .وقد يكون التمويل باهلبة والتمويل بالعارية أكثر هذه الصيغ مالئمـة للمشروع الصغري

  
  .التمويل بالوصية: املطلب الثالث

  تعريف الوصية-أ
  ".هبة الرجل ماله لرجل آخر بعد موته : " والوصية هي
كتب عليكم إذا :( لشارع احلكيم الوصية كمصدر من مصادر التمويل االجتماعي يف اإلسالم ، قال تعاىل وقد اعترب ا

   ".180/البقرة ) " حضر أحدكم املوت إن ترك خرياً الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقاً على املؤمنني 
  صلى اهللا عليه وسلموقد اتفق العلماء على أن الوصية ال جتوز يف أكثر من الثلث لقوله 

  ).الثلث والثلث كثري ( 
  
  . مدى مالئمة التمويل بالوصية للمشروعات الصغرية-ب

  .ذهب اجلمهور إىل أن كل ما جاز يف االنتفاع به من مال ومنفعة جازت الوصية به 
يل املشروعات اليت قد ولقد أجاز العلماء الوصية لألقارب أفراداً كانوا أو مجاعات ولألجانب كذلك كما أجازوها يف متو

  .تعود بالنفع العام
  

  .التمويل بالوقف: املطلب الرابع
  : تعريف الوقف اإلسالمي-أ

  56).حبس العني على ملك الواقف والتصدق باملنفعة : ( الوقف هو
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دارس، والوقف جائز باإلمجاع وله العديد من األشكال منها أوقاف املساجد، وأوقاف األراضي، وأوقاف دور العلم، وامل
  ... .واملستشفيات

  
  . أمهية الوقف يف احلياة االقتصادية يف اإلسالم-ب

أويل اإلسالم أمهية بالغة بالوقف وذلك ملا يتمتع به الوقف من خصائص ال تتوافر يف غريه من مصادر التمويل التعاوين 
  .األخرى أمهها االستمرارية وتنوع املصادر
ي و تعدد منافعه واستمرارها أثر كبري يف احلياة االقتصادية والتمويل االقتصادي، و الشك أن لتنوع أغراض الوقف اإلسالم

فالغرض من الوقف ال يقتصر فقط على الدور االجتماعي، وإمنا يتعدى ذلك إىل اإلنفاق على العديد من النواحي 
  .االقتصادية أمهها بناء اجلسور ومتويل املشروعات اليت تعود بالنفع على اتمع

 هنا فإن للوقف تأثري كبري وفاعل يف حتقيق التنمية االقتصادية، وممكن له أن يلعب دور فاعل يف دعم املشروعات ومن
  .الصغرية

  
  . مدى مالئمة التمويل بالوقف للمشروعات الصغرية-ج

ة لطبيعة إن التمويل للمشروعات الصغرية عن طريق مؤسسة األوقاف يعترب من أهم مصادر التمويل اليت نراها مالئم
  .وخصائص مثل تلك املشروعات

فالتمويل عن طريق مؤسسة األوقاف يعد أكثر مالئمة من التمويل عن طريق الوقف الفردي وذلك ملا متتاز به مصادر 
األموال يف مؤسسة األوقاف من تنوع قد يتالئم مع متويل ااالت املتنوعة للمشروعات الصغرية، إضافة إىل أن مؤسسة 

  . يف األساس مؤسسة هدفها زيادة دخل الفرد عن طريق متويلها للمشروعات الرحبيةاألوقاف هي
ومع أن مؤسسة األوقاف هي يف األصل مؤسسة استثمارية تسعي لتحقيق الربح عن طريق متويلها للمشروعات الرحبية إال 

يها إضافة إىل دورها البارز يف التنمية أننا رأينا أن نصنفها كأحد مصادر التمويل التعاوين وذلك خلصوصية مصادر األموال ف
  .االجتماعية كون العائد من هذه املشروعات يسهم يف رفع مستوى الفرد اجتماعيا عن طريق تلبية احتياجاته الضرورية

كما أن الباحث ال يرى بتصنيفها ضمن مصادر التمويل اإللزامي باعتبارها مؤسسات مالية إسالمية خاضعة إلدارة الدولة، 
ك ألا مؤسسة هدفها األساسي هو تقدمي خدماا للمجتمع عن طريق متويلها للمشروعات الرحبية اليت تستطيع من وذل

  .خالهلا حتقيق دخل يضمن استمرارها يف تقدمي اخلدمات للمجتمع
ها ذات طبيعة كما أن مصادر األموال فيها غري إلزامية حيث مل خيصص اإلسالم هلا موارد ثابتة بل إن مصادر األموال في

  . أن من أهم خصائص مصادرها االستمراريةتعاونية قائمة على مبدأ التكافل االجتماعي إضافة إىل
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ومن هنا فإننا نرى أن مؤسسة األوقاف تعد أحد أهم مصادر التمويل التعاوين يف اإلسالم باعتبار أن العائد الذي ممكن أن 
  .قدمي خدمات عامة تقدم للناس تسهم يف تلبية متطلبات حيام الضروريةحتققه من متويل املشروعات الرحبية يتجسد يف ت

ومتويل املؤسسة الوقفية للمشروعات الرحبية الصغرية يتناسب إىل حد كبري مع خصائص مصادر األموال فيها، حيث يضمن 
غرية إضافة إىل كون مؤسسة ملؤسسة األوقاف حتقيق الربح إضافة إىل تقليل املخاطر عن طريق تنوع جماالت املشروعات الص

األوقاف حتقق ربح عن طريق سرعة دوران النقد فيها السيما أن متويل املشروعات الصغرية يف الغالب قد يكون متويل 
  .قصري األجل

  
  .التمويل عن طريق إحياء املوات: املطلب اخلامس

  57 ".أرض خارج البلد مل تكن ملكاً ألحد وال حقا خاصا له: " واألرض املوات هي
ولقد حث اإلسالم على إحياء األرض املوات وأشترط لتملكها استثمارها وتنميتها وهو ما يبينه حديث املصطفى صلى اهللا 

ويعترب إحياء املوات من أنسب مصادر التمويل املالئمة لطبيعة مشروعات " من أحيا أرضاً ميتة فهي له : " عليه وسلم
  .من خرياااستصالح األراضي وعمراا واالستفادة 

وجيب على الدولة تشجيع أصحاب املشروعات الصغرية عن طريق إحياء األرض املوات وذلك ملالئمته لطبيعة وخصائص 
  .تلك املشروعات
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  املبحث الثالث
  مصادر التمويل اإللـــزامي

  
  الدولة: املطلب األول

  
 الذي ممكن أن تقوم ات الصغرية، وذلك للدور الكبريتعد الدولة من أهم مصادر التمويل اإلسالمي لتمويل قطاع املشروع

  .به يف سبيل دعم وتطوير قطاع املشروعات الصغرية ومبا يكفل هلا التطور والنجاح
  

  :مفهوم الدولة يف اإلسالم: أوالً
   .58"البلد الذي يسود فيه احلكم اإلسالمي وجتري فيه أحكامه " يعرفها الفقهاء بأا 

  
  .الدولة يف دعم ومتويل املشروعات الصغريةأمهية دور : ثانياً 

  
تنبع أمهية الدور الذي ممكن أن تلعبه الدولة يف متويل قطاعات املشروعات الصغرية من دور الدولة يف حتقيق األهداف 

  .االقتصادية اإلسالمية واالرتباط الوثيق بني حتقيق هذه األهداف وتنمية قطاع املشروعات الصغرية
ري من الباحثني يف جمال االقتصاد اإلسالمي العديد من األهداف لالقتصاد اإلسالمي، إال أن أهم ولقد استعرض الكث

  59:األهداف وأمشلها هي ما يلي
  :الضمان االجتماعي  - أ

لقد فرض اإلسالم على الدولة ضمان معيشة األفراد ضماناً كامالً، حيث جيب على الدولة أثناء تطبيقها هلدف حتقيق 
  60: أن تراعي مبدأين أساسينيالضمان االجتماعي

  :مبدأ التكافل العام -1

                                                
  .15 ص ،1998 ط ، جده ، للبحوث والتدريب ياإلسالم المعهد ، اإلسالمي االقتصاددور الدولة في تحقيق :  محمد عمر زبير  58
  .40-17ص :  نفس المرجع 59
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حيث جيب على الدولة وفقاً هلذا املبدأ أن تليب حاجات الفرد الضرورية والكمالية، حيث جيب عليها أال يقتصر دورها 
سئولية يف حتقيق حد الكفاف للفرد املسلم بل أا ملزمة يف حتقيق حد الكفاية، فحد الكفاية هو احلد الذي تكون فيه م

  .حتقيقه إما عن طريق األفراد يف اتمع أو عن طريق اتمع بكامله حيث تقوم به الدولة نيابة عن اتمع
  
  :مبدأ حق األفراد يف املوارد العامة للدولة -2

استنادا إن من املبادئ اليت تلزم الدولة يف حتقيق الضمان االجتماعي للفرد املسلم هو حق الفرد يف املوارد العامة وذلك 
، فالدولة جيب عليها أن تستخدم مواردها )29/البقرة " (هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً " إىل قوله عز وجل 

  .العامة يف حتقيق الضمان االجتماعي عن طريق توزيع الثروة وإقطاعها إقطاع إرفاق لبعض أفراد اتمع
ق هذا اهلدف عن طريق دعم ومتويل املشروعات الصغرية وذلك ملا وممكن للدولة أن تلعب دوراً فاعالً ومؤثرا يف حتقي

  .هلذه املشروعات من قدرة يف حتقيق مستوى معيشي أمثل ألفراد اتمع
فاملشروعات الصغرية هي يف األصل مشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية، فهي إضافة إىل ما ميكن أن حتققه من حتسني 

ريق تنمية طاقاته ومهاراته وإبداعاته تضمن حتقيق مستوى دخل مرتفع يضمن للفرد املستوى االجتماعي للفرد عن ط
تلبية احتياجاته ومتطلبات حياته، وال خالف يف أن من أكفأ األدوات واألساليب وأكثرها فاعلية واستمرارية يف حتقيق 

  .الدولة هلدف الضمان االجتماعي هو دعم وتنمية قطاع املشروعات الصغرية
  
 :يق التنمية االقتصادية الشاملة واملتوازنة حتق-ب
  

إن حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة واملتوازنة يف البلدان اإلسالمية يقتضي تنمية الدولة لقطاع األعمال بشكل عام ، 
الدين ولتحقيق ذلك جيب على الدولة أن تراعي املقاصد العامة واليت من أمهها أن تكون موجهة وفقاً ملعايري الشرع و

تلك املعايري اليت تكفل حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة واملتوازنة كون أساس التنمية احلقيقة يف اإلسالم هي التوازن 
  .بني اجلانبني املادي واالجتماعي القائمة على عالقة اإلنسان باهللا وبالكون وباإلنسان 

  ة الشاملة واملتوازنة هيومن أهم الوسائل اليت تضمن حتقيق هدف التنمية االقتصادي
  دعمها ومتويلها للمشروعات الصغرية كوا مشروعات تسهم إىل حد كبري يف

  .حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
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  : التوازن االجتماعي-ج
ينفرد االقتصاد اإلسالمي عن االقتصاديات الوضعية يف أن من أهم أهدافه هدف حتقيق التوازن االجتماعي بعكس 

قتصاديات الوضعية اليت تكرس مبفاهيمها ومبادئها مبدأ التفاوت االجتماعي، فاإلسالم دين العدالة الشاملة وقد أمر اال
اإلسالم الدولة بتحقيق هدف التوازن االجتماعي ومنع تركز الثروات بيد طبقة معينه من الناس وقد شرع اإلسالم العديد 

الزكاة، والصدقات، واألوقاف : ركزها يف يد طبقة معينة من الناس وأمههامن اآلليات اليت تكفل توزيع الثروة وعدم ت
، وغريها من اآلليات اليت تكفل حق مجيع أفراد اتمع يف االستفادة من املال الذي ....والوصية، واملرياث، والكفارات

ها وتشغيلها وتوجيهها حنو التنمية خلقه اهللا عز وجل ، ومن أكثر هذه اآلليات فاعلية هي تداول الثروة عن طريق استثمار
  .احلقيقة الشاملة مبا يكفل إستفادة مجيع أفراد اتمع من الثروات املتاحة

وجيب على الدولة لتحقيق هدف التوازن االجتماعي ضمان تطبيق اآلليات اإلسالمية ومن ضمنها تشجيع مؤسساا 
ثمار احلقيقي والتنموي الذي حيقق مبدأ توزيع الثروة بني كافة واملؤسسات اخلاصة يف توجيه األموال والثروات حنو االست

  .أفراد اتمع، وبالتايل حتقيق التوازن اإلجتماعي
ومن أهم األساليب اليت جيب على الدولة استخدامها لضمان توزيع الثروة هي دعم ومتويل قطاع املشروعات الصغرية 

 األمثل للموارد وتوزيع الثروة ورفع مستوى املشاركة الشعبية األمر وذلك لقدرة هذا القطاع املؤثرة يف ضمان التوزيع
  .الذي يبني لنا أمهية الدور الذي جيب أن تضطلع به الدولة يف دعم ومتويل هذا القطاع

  
  الــزكــاة: املطلب الثاين

   مفهوم الزكاة-أ
  61".حلولإخراج جزء خمصوص من مال خمصوص بلغ نصاباً إن مت امللك وحال ا: " والزكاة

  
  . أمهية الزكاة يف اإلسالم-ب

أوىل اإلسالم اهتماماً فائقاً مبوضوع الزكاة وتتمثل يف جعل الزكاة احد أركان اإلسالم اخلمسة اليت ال يكون الفرد مسلماً 
ل ال بأدائها، وقد شدد اهللا عز وجل يف العديد من اآليات القرآنية على ضرورة اعتبار الزكاة من أهم مصادر التموي

 .اإلسالمي لضمان عيش الفرد املسلم بكرامة عن طريق تلبية متطلباته واحتياجاته املادية والروحية على حد سواء

                                                
، العدد الخامس، )أ (21جامعة األردنية، المجلد استثمار أموال الزكاة رؤية فقهية معاصرة، مجلة دراسات، ال: محمد عثمان شبير 61

  .285، صم1994
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وتنبع أمهية الزكاة كمصدر من مصادر التمويل اإلسالمي من آثارها االقتصادية واالجتماعية وآثارها الروحية، فمن هم 
اإلسالمية اليت تساهم يف إعادة توزيع الثروة بني كافة أفراد اتمع، إضافة إىل آثار الزكاة االقتصادية أا من أهم األدوات 

  .أا أداة إسالمية فاعلة يف توجيه املال حنو االستثمار والتنمية وبالتايل فهي تنمي الثروات وحتد من البطالة
مية وطمأنينة النفس واستقامة السلوك، إضافة كما تتمثل آثار الزكاة االجتماعية يف النهوض بالطبقة الفقرية إىل احلياة الكر

إىل أا تقلل من شعور اتمع بالتفاوت الطبقي وتلعب دوراً كبرياً يف تطهري النفس من األحقاد وبالتايل حتد من اجلرمية 
واألخالق وحتافظ على األمن يف اتمع، إضافة إىل كوا أداة لتطهري اتمع من أمراض الشح والبخل، وتريب القيم 

  .كالكرم واجلود
ومن أهم آثارها الروحية أا تبعث يف النفس الطمأنينة كوا تشعر الفرد حبالوة اإلميان باهللا عز وجل عن طريق شكر 

  .النعمة إضافة إىل أا تشعر الفرد بانتمائه تمعه من خالل إعانة الفقري وإغاثة امللهوف
  .عات الصغرية مدي مالئمة التمويل بالزكاة للمشرو-ج

  .إن مفهوم الزكاة خبصائصه وأهدافه تعترب من أهم مصادر التمويل مالئمة خلصائص وأهداف املشروعات الصغرية
فاألصل يف الزكاة أا ضمان حلق الفرد يف احلياة الكرمية وهو ما يتوافق مع رسالة املشروعات الصغرية اليت تسعى إىل 

  .لكضمان حق الفرد يف احلياة الكرمية كذ
وكما بينا فإن املقصود من الزكاة يتمثل يف إعادة توزيع الثروة وخفض البطالة وتوجيه املال حنو االستثمار وتنمية طاقات 

  . املشروعات الصغرية من مزايا للفرد واتمعهالفرد عن طريق بعث الطمأنينة يف نفسه، وهو ما يتوافق مع ما حتقق
ف الشرعية للزكاة جند أن بعضها يتطابق مع شكل ومفهوم املشروع الصغري، وإذا ما حاولنا دراسة خصائص املصار

  :فاملصارف الشرعية للزكاة موجودة يف قوله تعاىل
إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا فريضة من اهللا واهللا ( 

  ".60/التوبة ) "عليم حكيم 
فاملشروع الصغري قد يكون موافقاً ملصرف الفقراء واملساكني من حيث أن الفقراء واملساكني هم أصحاب احلاجات يف 

 واملشروع الصغري أيضا يسعى لتلبية حاجات صاحبه يف احلياة الكرمية، فإذا كانت مؤسسة الزكاة تنفق على 62احلياة،
ملشروع الصغري اإلنتاجي الذي يستمر نفعه على الفرد واتمع،وكما يعطى الفقراء واملساكني فمن باب أوىل أن تنفق على ا

  .الفقري واملسكني من أموال الزكاة من دون مقابل فمن باب أوىل جواز استثمار أموال الزكاة يف متويل املشروعات الصغرية

                                                
 .228مرجع سابق، ص: عالء الدين زعتري 62
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يل املشروعات الصغرية قد  أن متو64 والدكتور حممد اجلندي،63ويرى بعض الفقهاء ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي،
  .يكون على أساس مصرف الغارمني

  .اإلرث: املطلب الثالث
  

  65". من إنسان إىل آخر ءانتقال ملكية الشي: " اإلرث يف اإلسالم
  ".27/األحزاب ) "وأورثناكم أرضهم وديارهم : ( قال تعاىل

  
ل اليت عين اإلسالم بشرحها وتبيينها للناس وذلك واإلرث يف اإلسالم من أهم مصادر التمويل اإللزامي، ويعترب من الوسائ

  .ملا هلا من أمهية كبرية يف تداول الثروة وتوزيعها يف اتمع، ومنع تركزها بيد أشخاص قالئل
  

ويعترب اإلرث من مصادر التمويل اإللزامي املالئمة لطبيعة املشروعات الصغرية حيث أن كثري منها مت متويلها يف األساس عن 
إلرث، وذلك للمرونة اليت يتمتع ا هذا املصدر واليت جتعل منه مصدر مناسب لتمويل كافة جماالت املشروعات طريق ا

الصغرية، وكذلك يعد هذا املصدر مالئم لتمويل مثل تلك املشروعات لتناسب موارد هذا املصدر مع املتطلبات البسيطة 
  .اليت حتتاج إليها املشروعات الصغرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .634، ص1فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: يوسف القرضاوي 63
 .107مرجع سابق، ص: محمدالشحات الجندي 64

  .10، ص1986، 1ارف، بيروت، طالميراث العادل في اإلسالم، مؤسسة المع: أحمد محي الدين العجوز 65



 57

  ث الرابعاملبح
  مصادر التمويل االستثماري

  
  الشـركــات: املطلب األول

  
  :مفهوم الشركة يف الفقه اإلسالمي: أوالً

  66".اختصاص اثنني فأكثر مبحل واحد " وتعرف الشركة يف الفقه اإلسالمي بأا 
  

  :أقسام الشركة يف الفقه اإلسالمي: ثانياً
  :تنقسم الشركة يف اإلسالم إىل ثالثة أقسام هي

  . شركة العقد- شركة امللك                   ج-شركة اإلباحة                 ب -  أ
وسنتناول يف ما يلي تعريف كل قسم من هذه األقسام وأنواعه ومدى مالئمة استخدامه يف متويل املشروعات الصغرية، 

  :وذلك على النحو التايل
  

  :شركة اإلباحة: أوالً
  67". األشياء املباحة اليت ليست يف األصل ملكاً ألحد كاملاء بأخذها وإحرازها اشتراك العامة يف حق تلك: " وهي

  :ومن أهم أدلتها كمصدر رئيسي من مصادر التمويل يف اإلسالم، قوله تعاىل
وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض : ( ، وقوله تعاىل "29/البقرة ) " هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا ( 

   ".13/اجلاثية ) " ه مجيعا من
  :واملباحات أنواع

  .ماء البحار واألار واألودية والعيون واآلبار يف األرض اليت ال ميلكها أحد من الناس -1
 .النبات رطباً كان أو يابساً، مىت كان يف األرض املباحة واجلبال اليت مل حيرزها أحد -2
 .يعة اهللا يف أرضه فال خيتص ا إنسان دون آخراملعادن اليت توجد يف باطن األرض ذات النفع العام وهي ود -3

                                                
  .298مرجع سابق، ص:  جبر الفضيالت 66
  .304، صنفس المرجع  67



 58

املرافق العامة؛ كالطرق واجلسور والشوارع واملساجد واملدارس واملستشفيات وغري ذلك مما ينتفع به مجاعة  -4
املسلمني، ومينع اختصاص الفرد ا،وحكم شركة اإلباحة أنه إذا حاز اإلنسان أي شيء منها على وجه مشروع 

  68.لناس منازعته يف ذلكال حيق ألحد من ا
  

  .شركة امللك: ثانياً
وهي اليت تقوم على ملك اثنني أو أكثر ملال أو دين بسبب من أسباب امللك أو الدين ليس فيها قصد اإلستباح وليست 

  69.بقصد التجارة وإمنا حيازة على الشيوع، ولذلك فإن الربح واخلسارة يكونان حبسب حصص امللكية
  : قسمنيوتنقسم شركة امللك إىل

  :شركات ملك اختيارية -1
  .وهي اليت تنشأ عن طريق الشراء أو اهلبة أو عن طريق خلط مالني بقصد

  :شركات ملك إجبارية -2
  .وهي اليت تنشأ عن طريق اإلرث

   :70ويتضمن حكم شركة امللك ستة اشياء
  .ال جيوز ألي شريك أن يتصرف يف مال شريكه دون إذن منه -
 .آلخر يف نصيب ااال والية ألحد مه -
 .إذا تصرف أحدهم يف مال اآلخر دون إذنه يكون موقوفاً -
 .جيوز لشريك امللك بيع نصيبه لشريكه اآلخر لواليته على ماله -
 .إذا كان امللك شائعاً ال جيوز لطرف أن يبيع نصيبه إال مبشاورة شريكه وبإذنه -
 .ضرار باملشرك بينهماإذا كان ال يترك يف منفعة مثل سكن جيوز للشريك االنتفاع به مع عدم اإل -

  :شركة العقد: ثالثاً
  71".عقد بني املشاركني يف رأس املال والربح أو يف الربح فقط " وهي 

  72:وهي أنواع
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  .شركة األموال -1
 ".األعمال"شركة األبدان  -2
 .شركة الوجوه -3
 .شركة املضاربة -4

  :وسنتناول كل نوع منها بشيء من التفصيل على النحو اآليت
  :شركة األموال -1

 أن خيلط اثنان ماليهما بقصد االسترباح، وتقسم اإلرباح بنسبة رأس املال مامل يتفقا على خالف ذلك أما "وهي 
  73".اخلسارة حبسب نصيب كل شريك يف رأس املال وال جيوز االتفاق على خالف ذلك 

  
  : شركة األبدان-2

أكثر يف عمل معني أو يف تقبل األعمال وهي الشركة اليت تعتمد على اجلهد ألبدين أو الفكري حيث يشترك اثنان أو 
  74.ويكون ما يكسبان مشتركاً بينهما حسب االتفاق

  
  : شركة الوجوه-3

وهي شركة تقوم على أساس وجاهة الشريكني وثقة التجار فيهما، حيث يشترك اثنان ليس هلما مال ولكن هلما وجاهة 
لنقد على أن ما رزقنا اهللا سبحانه من ربح فهو بيننا على عند الناس فيقوالن اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة ونبيع با

  75.شرط كذا
  76:وهذه الثالثة األنواع تنقسم بشكل عام إىل قسمني رئيسيني

 :شركة مفاوضة •

                                                                                                                                                                          
، المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، عمان، 2الشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، ج:  عبد العزيز الخياط 72
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  .64مرجع سابق، ص :  أحمد السعد 73
  .54مرجع سابق، ص :  عبد العزيز الخياط 74
  .2/327، الفتاوى الهندية6/57انع للكاساني ، نقالً عن ؛ بدائع الص67ص :  نفس المرجع 75
، 1االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، بنك فيصل اإلسالمي، قبرص، ط: لبعليا د عبد الحمي 76
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وتقوم هذه الشركة على املساواة التامة بني الشركاء يف كل شيء وبصفة خاصة يف رأس املال، ويف الربح، ويف اإلدارة، 
  .شريك مفوضاً عن اآلخر يف العمل برأيه دون الرجوع إليه ويكون كالً منهم كفيالً عن اآلخرومن مث يكون كل 

  
 :شركة عنان •

وهي اليت تعقد بني الشركاء مع التفاضل يف رأس املال والربح ويشترط يف هذا النوع أن حيصل كل طرف على إذن صاحبه 
  .وإال كان ضامناً لتصرفه

  .نتهية بالتمليكومن صور شركة العنان الشركة امل
  
  : شركة املضاربة-4

  ).املضارب(وعمل من شخص آخر ) رب املال(وهي شركة بني رأس مال من شخص 
  .أي أن الشريكني يقتسمان الربح فيما بينهما واخلسارة يتحملها رب املال مامل يكن املضارب متعدياً أو مقصراً

  . وال نشاط معني، أو مقيدة؛ أي بزمان أو مكان أو نشاطواملضاربة أما أن تكون مطلقة ال تتقيد بزمان وال مكان
  

  .مدى مالئمة التمويل بالشركات للمشروعات الصغرية: ثالثاً
  

إن التمويل عن طريق الشركات من أهم مصادر التمويل اليت أقرها اإلسالم يف جمال االستثمار، فالتمويل بالشركات 
  .برية والصغريةبأنواعها يتالئم مع مجيع أنواع املشروعات الك

  
فشركة اإلباحة تعترب من أهم مصادر التمويل اإلسالمي اليت تتالئم مع املشروعات الصغرية وذلك للمزايا العديدة اليت متتاز 

حكمها الشرعي الذي يرى جواز استفادة اإلنسان من الطبيعة على الوجه املشروع دون أن يكون ألي  ا اليت يبينها
زعته ، فهذا النوع من الشركة يدعوا اإلنسان إىل تلبية متطلباته واحتياجاته عن طريق االستفادة مما إنسان آخر احلق يف منا

خلق اهللا عز وجل له يف الطبيعة وبالتايل فهو يسهم يف تنمية طاقات الفرد ومواهبه وإبداعاته اليت تعترب أساس جناح 
  .املشروعات الصغرية كما يسهم يف حتقيق تنمية اتمع 

  
كذلك فإن شركة امللك تعد أيضاً مالئمة يف متويل املشروعات الصغرية كوا بطبيعتها وبساطة مواردها يف الغالب تتوافق 

  .مع احتياجات ومتطلبات املشروعات الصغرية
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أما بالنسبة للنوع اآلخر من أنواع الشركات وهو شركة العقود يعترب من أكثر األنواع مالئمة يف متويل املشروعات 
الصغرية فهي تتناسب وتتالئم مع خصائص املشروع الصغري ال سيما شركة العنان واليت من صيغها الشركة املنتهية 
بالتمليك اليت تعترب حبق رؤية فقهية معاصرة تتطابق مع خصائص املشروعات الصغرية حيث توفر هلا األموال الالزمة 

  .املسلملضمان حتقيق جناحها ومبا يضمن حتقيق مصاحل اتمع 
  

  .املصارف اإلسالمية: املطلب الثاين
  

  :مفهوم املصرف اإلسالمي: أوالً
تعددت التعاريف بشأن حتديد مفهوم املصرف اإلسالمي وحنن نري أن أنسب التعاريف وأكثرها مالئمة لطبيعة نشاط 

ات املصرفية اإلسالمية بأن املصرف اإلسالمي هي ما أورده الدكتور عبد العزيز اخلياط يف مذكراته حول إدارة العملي
  77".مؤسسة مالية تزاول العمال املصرفية وتستثمر الودائع وفق أحكام الشريعة اإلسالمية : " املصرف اإلسالمي هو 

  
  .أمهية املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية: ثانياً
  

رسالة املصارف اإلسالمية املستمدة من مبادئ اإلسالم تربز أمهية دور املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية من 
احلنيف، فرسالة املصارف اإلسالمية تتلخص يف ختليص األمة والفرد املسلم من التبعية االقتصادية من خالل استخدامها 

  .لوسائل وأدوات عملية مستندة إىل األسس الشرعية اليت جتعل مصلحة الفرد املسلم هي أساس كل املصاحل
ملصارف اإلسالمية تلعب دوراً فاعالً وإجيابياً يف متويل املشروعات الصغرية إلتزاماً مببادئها اليت تتمثل يف حتريض الفرد إن ا

املسلم وحثه على العمل مما يترتب عليه حتريره وختليصه من السلبية والتكاسل والتبعية ألصحاب رؤوس األموال املستغلة 
 ة اليت يستخدمها واليت تتالئم مع طبيعة املشروعات الصغرية ومن أمهها صيغة املشاركوذلك عن طريق األساليب واألدوات

، وصيغة التأجري التمويلي، وصيغة القرض احلسن ، هذه الصيغ وغريها اليت تنمي يف الفرد )املنتهية بالتمليك(املتناقصة
روع الصغري سواء كان متمثالً يف مشاريع املسلم روح االستقاللية والثقة بالنفس واليت تعد من أساسيات جناح املش

أصحاب املهن أو مشاريع احلرفيني أو مشاريع الشباب وخرجيي اجلامعات أو مشاريع املرأة ، وقد كشفت التجارب العملية 
  .جناح املشروعات الصغرية املمولة من قبل املصارف اإلسالمية
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الصغرية هي تركيز املصارف الربوية على متويل املشروعات الكبرية ومما يزيد املصارف اإلسالمية أمهية يف متويل املشروعات 
  .اليت تكون خماطر متويلها أقل من خماطر متويل املشروعات الصغرية

  
  78.مصادر األموال يف املصارف اإلسالمية: ثالثاً

ال يف كل منهما من يف احلقيقة ال يوجد اختالف بني املصارف اإلسالمية واملصارف الربوية من حيث شكل مصادر األمو
حيث أن كليهما مؤسسة مالية هدفها الرئيسي مجع الودائع وجذب املدخرات إال أن الفارق يتركز يف طريقة استخدام 
األموال يف املصارف اإلسالمية عن استخدامها يف البنوك الربوية، وكذلك يف حتديد األمهية النسبية لكل مصدر من مصادر 

ارف الربوية تعتمد على الودائع اجلارية لديها باعتبارها أهم مصادر األموال اخلارجية، بينما تثبت التمويل، فنجد أنه يف املص
األرقام يف املصارف اإلسالمية أن نسبة الودائع اجلارية أقل بكثري منها إىل نسبة الودائع االستثمارية باعتبار كليهما يشكالن 

  79.ن اعتماد املصدر يكون على الودائع أكثر من الودائع اجلاريةمصادر التمويل اخلارجية للمصرف اإلسالمي، أي أ
ومع هذا التمييز إال أن مصادر األموال يف املصارف اإلسالمية ال خيتلف من حيث الشكل عنها يف البنوك الربوية، وهذه 

  :املصادر هي
  :مصادر األموال الداخلية-أ

  :صرين رئيسينيوهي اليت تكون من داخل املصرف اإلسالمي وتتمثل يف عن
  .رأس املال-1
  .االحتياطيات-2
 
  :مصادر األموال اخلارجية-ب

  :وهي اليت تتدفق من خارج املصرف اإلسالمي وتتمثل يف
  .الودائع اجلارية-1
  .الودائع االستثمارية-2
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  .مدى مالئمة صيغ االستثمار املستخدمة يف املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية: خامساً
  

تعددت الصيغ التمويلية اليت يستخدمها املصارف اإلسالمية يف التمويل للمشاريع وسوف نستعرض هنا أهم هذه الصيغ 
من حيث عرض خصائص ومميزات وعيوب كل منها، ومدى مالئمة كل صيغة من صيغ التمويل املستخدمة لطبيعة 

  .وخصائص املشروعات الصغرية
  .Murabahaصيغة املراحبة : أوالً
 
  تعريف صيغة املراحبة وأنواعها-أ

املراحبة هي أحد أنواع بيوع األمانة واليت يبني البائع للمشتري الثمن األول للسلعة، ولتعريف صيغة املراحبة جيب أن نبني 
  :أنواعها وهي

  
  80".بيع السلعة مبثل الثمن األول مع زيادة ربح "وهى ::املراحبة البسيطة-1
 ):مر بالشراءبيع اآل: (املراحبة املركبة-2

اتفاق بني طرفني يتضمن تعهداً من كل منها لآلخر وتعهدمها معلق على حصول أمر يف املستقبل هو بالنسبة لآلمر " وهي 
بالشراء متلك البائع للسلعة وأن تكون باملواصفات اليت يطلبها وبالنسبة للبائع شراء اآلمر بالشراء لتلك السلعة إذا جاءت 

  81".كطلبه
  

  .ئمة التمويل باملراحبة للمشروعات الصغرية مدى مال–ب 
 األمان اليت يتمتع ا فيعترب عقد املراحبة من أكثر العقود اليت تتعامل ا املصارف اإلسالمية وذلك لعدة أسباب أمهها ظرو

راف واملنافسة هذا العقد إضافة إىل أن املراحبة ال تكلف البنوك اإلسالمية الكثري من اجلهود يف تقدمي الدراسات واإلش
التجارية، إال أن املراحبة ال تكون مالئمة يف متويل كافة جماالت املشروعات الصغرية، فصيغة املراحبة يؤخذ عليها سرعة 

  .دوران رأس املال واخنفاض درجة املخاطرة وهو ما ال يتالئم مع بعض خصائص متويل املشروعات الصغرية
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 املشروع الصغري فقط يف متويل املواد اخلام للمشاريع اإلنتاجية الصغرية، دون أن وعليه فإن صيغة املراحبة ممكن أن تالئم
تكون مالئمة يف متويل ااالت األخرى للمشروعات الصغرية اليت تكون تكلفة متويلها بصيغة املراحبة كبرية نسبياً وهو ما 

  .ال يتفق مع طبيعة دخل املشروع الصغري
  

  Modarabaصيغة املضاربة: ثانياً 
  
  :  تعريف املضاربة-أ

أن يدفع رجل ماله آلخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب الشرط " واملضاربة كما عرفها الفقهاء 
."82  

  :وهي أما أن تكون 
  modaraba  Unlimited:  مضاربة مطلقة-

  .وهي اليت ال تتقيد بزمان وال مبكان وال بنوع النشاط
  modaraba  limitedمضاربة مقيدة   -

  .وهي اليت يتم فيها تقييد املضارب بالزمان واملكان ونوع النشاط
  

  : أشكال التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية-ب 
  . املضاربة املشتركة-1

وهي تقوم علي أساس خلط األموال فاملصرف اإلسالمي يعرض على أصحاب األموال باعتباره وكيالً عنهم يعرض 
مي على أصحاب املشروعات االستثمارية استثمار هذه األموال بطريفة املضاربة بصفتهم مضاربني على أن املصرف اإلسال

  .يتم توزيع األرباح الناجتة من هذه االستثمارات بني األطراف الثالثة حسب االتفاق أما اخلسارة فتكون على صاحب املال 
  
  .املضاربة املنتهية بالتمليك-2

املصرف اإلسالمي بدفع املال للمضارب ويقوم املضارب بالعمل ويعطي املصرف للمضارب احلق يف ويف هذا النوع يقوم 
احللول حمله دفعة واحدة أو على دفعات حسب االتفاق املسبق، والفرق بينها وبني املشاركة املنتهية بالتمليك أن املضارب 

  .ال يشارك يف شيء من رأس املال وإمنا يشارك بعمله
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  .املنفردةاملضاربة -3
وهي قيام املصرف بتقدمي التمويل الالزم للمشروع املتفق عليه ويقوم العامل باألعمال الالزمة ويتم توزيع األرباح حسب 

  .االتفاق
  

  . مدى مالئمة التمويل باملضاربة للمشروعات الصغرية–ج 
شروع الصغري السيما أن جناح تطبيق هذه ويؤخذ علي هذه الصيغة زيادة درجة املخاطرة اليت يتحملها البنك يف متويله للم

الصيغة تعتمد على توافر قدر كاف من األمانة والصدق واألخالق احلميدة إضافة إىل اخلربة لدى أصحاب املشروعات 
الصغرية، وعلى الرغم من السمة االجتماعية البارزة هلذه الصيغة إال أننا ويف الزمن الذي حنن فيه حتديداً ال نرى بضرورة 

  :توسع يف تطبيق هذه الصيغة لسببني ال
  
  .أننا يف زمن غلب عليه ضعف الوازع الديين واألخالقي -
توفر العديد من الصيغ اليت تتالئم مع طبيعة املشروع الصغري وتكون فيها درجة املخاطرة اليت يتحملها املصرف أقل،  -

 املودعني، فاملصرف اإلسالمي مؤمتن عليها يف وذلك ألن األموال اليت يضارب ا البنك اإلسالمي هي يف األصل أموال
 .استثمارها يف ااالت املضمونة الربح

وعليه فنحن ال نرى بأن يتوسع املصرف اإلسالمي يف تطبيق هذه الصيغة إال مع األشخاص الذين هم أهل للثقة 
اربة املنتهية بالتمليك واملضاربة والكفاءة، ونرى أن أكثر أشكال املضاربة مالئمة لطبيعة املشروعات الصغرية هي املض

  .املنفردة
  

  .Musharakaصيغة املشاركة : ثالثاً 
  : تعريف املشاركة-أ

يف الفقه اإلسالمي وهي من أهم صيغ التمويل اإلسالمية اليت ) شركة العنان(تعد املشاركة بأشكاهلا املختلفة إحدى صور
عقد بني شخصني أو أكثر على :" ا وميكن تعريفها كما يلي تستخدمها املصارف اإلسالمية بديالً عن اإلقراض بالرب

  83".االشتراك يف رأس املال أو استقرار شيء له قيمة مالية بني مالكني فأكثر لكل واحد أن يتصرف تصرف املالك 
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  84. أشكال التمويل باملشاركة يف املصارف اإلسالمية-ب
  :كل املشاركة واهلدف من املشاركة وهذه األشكال هيلقد تنوعت أشكال التمويل باملشاركة نتيجة الختالف ش

  
  . املشاركة الثابتة أو املستمرة-1

وهذه املشاركة تعين مشاركة املصرف اإلسالمي يف متويل جزء من رأس مال املشروع فيكون بذلك شريكاً يف ملكيته 
  .وإدارته دون اإلشارة يف صيغة العقد إىل أن املصرف سيخرج من املشروع

  .شاركة الثابتة املنتهية بالتمليك  امل-2
وهي مشاركة ثابتة يف ملكية املشروع إال أن االتفاق بني املصرف اإلسالمي واملشروع يتضمن توقيتاًً للتمويل؛ أي أن 

  .العالقة بينهم يف صيغة العقد حمددة إىل أجل حمدد
  Musharaka Leading to Ownership املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك -3

ونعين ذا النوع أن املصرف اإلسالمي يدخل كشريك يف مشروع معني ملدة معينة يسترد فيها املصرف حصته مع رحبها 
  85.تناقصياً حىت يتم ختارجه

  
  . مدى مالئمة التمويل باملشاركة للمشروعات الصغرية-ج

تعراض مدى مالئمة كل شكل من سوف نستعرض مدى مالئمة التمويل باملشاركة للمشروعات الصغرية على أساس اس
  .أشكال التمويل باملشاركة للمشروعات الصغرية

فمن املالحظ أن املشاركة الثابتة تعد أقل فاعلية يف متويل املشروعات الصغرية من وجهة نظر املصرف اإلسالمي، ومن 
ع الصغري بصورة مستمرة دون أن وجهة نظر املشروع، فاملشاركة الثابتة تزيد من عبءاملصرف باملشاركة يف إدارة املشرو

حتقق له العائد املرجو على املدى الطويل، كما أن متويل املصرف اإلسالمي للمشروع الصغري بصيغة املشاركة الثابتة قد ال 
 تتالئم مع قاعدة املوازنة بني السيولة والرحبية إضافة إىل أن صاحب املشروع الصغري ال يفضل املشاركة الثابتة والدائمة يف

  .املشروع
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أما بالنسبة للمشاركة الثابتة املنتهية بالتمليك فيعد هذا الشكل أكثر مالئمة للمشروع الصغري يف حال استخدامه يف متويل 
اآلالت واملعدات إال أن هذا النوع يظل أكثر كلفة مقارنة باملشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك والذي يعد أكثر األشكال 

  . الصغرية مالئمة للمشروعات
فاملشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك من أفضل الصيغ مالئمة يف متويل املشروعات الصغرية وذلك للعديد من املزايا اليت 

  :حيققها هذا الشكل من التمويل وأمهها
ريك توفر الطمأنينة يف نفوس طاليب التمويل إلدراكهم أن املصرف يشاركهم يف اخلسارة اخلارجة عن إرادة الش -1

  .كما أن حصة املصرف ستؤول إليهم يف النهاية
 .أنه يعترب أقل كلفة على املشروع الصغري من تكاليف صيغ التمويل األخرى -2
تساعد يف حتريك العقول واكتشاف الطاقات مما يؤدي إىل تنمية اإلنتاج وزيادة الثروة، فهذه الصيغة تربز التكافؤ  -3

ست عالقة دائن ومدين بل هي عالقة حرص متبادل وتناصح مستمر بني املصرف والشريك فالعالقة بينهما لي
 .وتقييم مشترك لضمان حتقيق املصاحل املشتركة

 .أن درجة خماطرة البنك تقل كلما استردت جزء من رأس املال وبالتايل زيادة نسبة العائد  -4
 

  .صيغة التأجري: رابعاً 
  : تعريف عقد التأجري-أ

 املؤجر واملستأجر مبقتضاه ينتقل إىل املستأجر حق إستخدام ملكية معينة ، حقيقة أو معنوية ، عقد اتفاق بني: " والتأجري هو 
  86".مملوكة للمؤجر ملدة حمددة من الزمن مقابل العائد املتعاقد عليه 

  
  . أشكال التمويل بالتأجري يف املصارف اإلسالمية-ب
  : التأجري التمويلي-1

ف مع عميله على أن يشتري املصرف أصالً رأمساليا دف تأجريه لألمني وتكون مدة وهذا النوع من التأجري يتفق املصر
التأجري يف الغالب تساوي عمر األصل على أن يتحمل املستأجر أو العميل كافة أعمال الصيانة واإلصالحات لألصل، 

                                                
  .23ص  ،مرجع سابق:  محمد عبد العزيز حسن زيد 86
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ا إجارة قد تنتهي بالبيع بثمن رمزي أو  أل87وليس للمستأجر احلق يف إلغاء عقد التأجري قبل اية الفترة احملددة بالعقد،
  88).جماناً(بالتمليك هبة دون مثن 

  ووفقاً هلذا الشكل فإن العائد من تأجري األصل يكفي السترداد تكلفة األصل وحتقيق ربح
  
  :التأجري التشغيلي -2

م بعمل حمدد مث يسترد األصل وفقاً هلذا النوع من التأجري يقوم املصرف اإلسالمي على تأجري األصول للمستأجر منه للقيا
لتأجريه مرة أخرى لشخص آخر حيث أن فترة التأجري تكون أقصر من عمر األصل، أي أن مبلغ اإلجيار ال يكفي السترداد 

كافة أعمال الصيانة واإلصالحات، ووفقاً هلذا الشكل حيق للمستأجر ) املصرف اإلسالمي(تكلفة األصل، ويتحمل املؤجر 
 إال أنه ليس للمستأجر وفقاً هلذا الشكل فرصة لتملك األصل يف اية مدة 89ه قبل اية عقد التأجري،فسخ العقد وإلغاؤ

  90.العقد
  
  . مدى مالئمة التمويل بالتأجري للمشروعات الصغرية-ج

من استعراضنا ألنواع التأجري وشرح خصائص كل نوع من األنواع يتضح لنا أن شكل التأجري التمويلي هو من أنسب 
غ التمويل املستخدمة يف املصارف لطبيعة وخصائص املشروعات الصغرية وذلك ملا تتضمنه هذه الصيغة من مزايا صي

  91:للمشروع الصغري وللمصرف اإلسالمي، أمهها بالنسبة للمشروع الصغري
  .إن منوذج وحجم املدفوعات التأجريية ميكن تصميمه ليالئم االحتياجات اخلاصة باملشروع الصغري -1
تكلفة الكلية للتأجري ميكن أن تكون أقل منها يف حالة التمويل املصريف الربوي ال سيما مع كثرة الضمانات أن ال -2

 .وطول فترة التمويل
حتسني املركز املايل وحتسني مركز السيولة للمشروع الصغري وال سيما أن قيمة األصل ال تظهر يف امليزانية وإمنا  -3

 .اب األرباح واخلسائرتنعكس نفقات التأجري فقط على يف حس

                                                
  .27ص:  نفس المرجع 87
  .51مرجع سابق، ص :  منير الحكيم 88
  .28مرجع سابق، ص: زيد محمد عبد العزيز حسن  89
  .121مرجع سابق، ص:  جميل خطاطبة 90
  .32مرجع سابق، ص: العزيز حسن زيد  محمد عبد 91
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أنه يعد من أفضل البدائل الشرعية للمشروعات الصغرية للحصول على املعدات واألصول املطلوبة لعملية  -4
 .التوسع واإلحالل بدالً عن اإلقراض الربوي

  
  .صيغة السلم: خامساً

  : تعريف السلم-أ
  92".عقد على موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف الس " والسلم هو 

  
  . مدى مالئمة التمويل بالسلم للمشروعات الصغرية-ب

إن طبيعة عقد السلم يتصف بأنه دفع نقدي لقاء كمية من السلع تسلم يف املستقبل وهو ذا الشكل قد ال يتالئم مع 
 طبيعة نشاط املصرف اإلسالمي الذي ال يرغب بتسلم سلع يف املستقبل، خاصة أن السلع اليت قد تنتجها املشروعات

الصغرية قد تكون سلع أقل جودة من السلع اليت تنتجها املشروعات الكبرية وميكن أن تتالئم صيغة التمويل بالسلم 
  :للمشروعات الصغرية مع املصرف اإلسالمي يف حالة توفر الشروط اآلتية

 .أن يتم ضبط السلعة مبواصفات ومقاييس حمددة جتعل من السلعة ذات قيمة قادرة على املنافسة -1
 .ن يوكل املصرف اإلسالمي بعض املؤسسات املتخصصة يف تسويق منتجات املشروعات الصغريةأ -2
 .أن يوكل املصرف املشروع الصغري نفسه يف تسويق البضاعة -3

وقد يكون عقد السلم أكثر مالئمة يف متويل املشاريع الزراعية واملشاريع اإلنتاجية واحلرفية بينما ال يكون مالئماً يف 
  .املشاريع التجارية أو اخلدميةحالة متويل 

  
  .صيغة االستصناع: سادساً 

  : تعريف االستصناع-أ
  93".عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العمل : " وعقد االستصناع هو

وتعد صيغة االستصناع من أهم الصيغ اليت يستخدمها املصرف اإلسالمي يف تلبية طلبات عمالئه من السلع 
  .رب من أهم الصيغ التنموية اليت تنفرد فيها املصارف اإلسالميةواخلدمات، وهذه الصيغة تعت

  
                                                

  صمرجع سابق، :  عبد العزيز الخياط وأحمد العيادي 92
  صمرجع سابق، :  عبد العزيز الخياط وأحمد العيادي 93
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  . مدى مالئمة التمويل باالستصناع للمشروعات الصغرية-ب
  :إن صيغة االستصناع ميكن هلا أن تلعب دوراً مؤثراً يف تنمية قطاع املشروعات الصغرية وذلك عن طريق

  .استخدامها يف متويل عقود املقاوالت -1
لبية طلبات التجار أو املستهلكني الذين يرغبون بسلعة ما ذات مواصفات حمددة، حيث يقوم استخدامها يف ت -2

 .املصرف اإلسالمي بتوفري هذه السلعة وباملواصفات املطلوبة عن طريق إستصناعها يف املشروع الصغري
صرف يف إمكانية وهي بذلك حتقق املصلحة للمشروع الصغري عن طريق توفري التمويل الالزم، وحتقق مصلحة امل

  .احلصول على السلعة بسعر أقل
  

  .مؤسسات التمويل اإلسالمية األخرى: املطلب الثالث
  

وتعترب هذه املؤسسات من أهم مصادر التمويل االستثماري اليت أثبتت كفاءا يف متويل قطاع املشروعات الصغرية، 
 ا األردن، حيث أسهمت هذه املؤسسة إىل حد كبري ومن أمثلة هذه املؤسسات مؤسسة رعاية أموال األيتام اليت يتميز

يف تنمية قطاع املشروعات الصغرية فيها، حيث بلغ فيها إمجايل التمويل لقطاع املشروعات الصغرية واملتوسطة يف 
  )8.668.839(م حوايل 2002العام

  .94دينار أردين
 كل منها تستثمر أموال الغري يف متويل وتتشابه هذه املؤسسات إىل حد كبري مع املصارف اإلسالمية من حيث أن

  .املشروعات االستثمارية الرحبية مقابل احلصول على عائد تبيحه األحكام الشرعية
إال أا ختتلف عن املصارف اإلسالمية يف اهليكل التنظيمي لكل منها، إضافة إىل مصادر األموال يف مثل هذه املؤسسات 

إلسالمية، حيث تقتصر مصادر األموال يف مثل هذه املؤسسات على الودائع ختتلف عن مصادر األموال يف املصارف ا
االستثمارية فقط، دون أن تعين جبذب الودائع اجلارية، وبالتايل ختتلف اخلدمات اليت تقدمها هذه املؤسسات عن 

  اخلدمات اليت تقدمها املصارف اإلسالمية،
  ليت تقدمها املصارفحيث أن هذه املؤسسات ال تم بتقدمي مجيع اخلدمات ا

  اإلسالمية، وإمنا تركز فقط على تقدمي خدمة استثمار أموال الغري مقابل نسبة من
  .العائد املتحقق

                                                
الموجهة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الملتقى السنوي السادس األطر القانونية واالجتماعية والتنظيمية والمهنية : أحمد طنش 94

 .لألكاديمية العربية
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مما سبق استعرضنا أهم مصادر التمويل اإلسالمي واستعرضنا مدى مالئمة هذه  املصادر من وجهة نظرنا لطبيعة وخصائص 
  .لواقعاملشروعات الصغرية ومدى كفاءا على أرض ا

وسنحاول يف الفصل التايل واألخري عرض إستراتيجية لدعم وتطوير قطاع املشروعات الصغرية عن طريق تطوير أهم 
  .مصادر التمويل اليت ميكن هلا أن تلعب الدور األبرز يف تنمية ذلك القطاع
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  الفصل الرابع
  
  

إستراتيجية تطوير أهم مصادر التمويل اإلسالمي األكثر مالئمة 
  .مشروعات الصغريةلل

  
  
  

من استعراضنا يف الفصل السابق ألهم مصادر التمويل املتاحة يف اإلسالم ومدى مالئمة كل مصدر من املصادر لطبيعة 
وخصائص املشروعات الصغرية وجدنا أن أكثر مصادر التمويل مالئمة لطبيعة وخصائص املشروعات الصغرية وأكثرها 

  :شروعات الصغرية، عدة مصادر أمههافاعلية وكفاءة يف تطوير قطاع امل
  .التمويل عن طريق الدولة -1
 .التمويل عن طريق مؤسسة الزكاة -2
 .التمويل عن طريق مؤسسة األوقاف -3
 .التمويل عن طريق املصارف اإلسالمية -4

  .وسنتناول يف ما يلي استراتيجية تطوير ودعم املشروعات الصغرية عن طريق كل مصدر من هذه املصادر
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  لاملبحث األو
  التمويل عن طريق الدولة

 
إن حجم الصعوبات اليت تواجه املشروعات الصغرية يستدعي أن تكون للدولة استراتيجية متكاملة وشاملة لغرض تذليل 

  .الصعوبات اليت تواجه قطاع املشروعات الصغرية بشكل عام
عي خصائص وطبيعة ويف نفس الوقت فتوجه الدولة لبناء استراتيجية فاعلة يف دعم هذا القطاع يستوجب عليها أن ترا

أمهية املشروعات الصغرية يف حتقيق التنمية الشاملة وعليه فنحن نرى أن بناء استراتيجية متكاملة وشاملة جيب أن تكون 
  :ذات بعدين رئيسيني

  .البعد التشريعي: أوالً
لية التنمية، والبعد التشريعي يعترب أساس وهذا البعد يعرب عن رؤية الدولة ألمهية متويل املشروعات الصغرية ودورها يف عم

جناح عملية دعم وتنمية املشروعات الصغرية  ويتمثل ذلك يف إصدار قانون خاص باملشروعات الصغرية حبيث جيب أن 
يعكس هذا القانون واقع املشروعات الصغرية وطموح الدولة يف تنمية هذه املشروعات مبا يكفل جناحها وتطورها، وحىت 

  : البعد فاعالً يشترط أن تركز القوانني على اآليتيكون هذا
  

  .وضع إطار حمدد لتعريف املشروع الصغري -1
 .اإلجراءات البسيطة الالزمة إلنشاء املشروع الصغري -2
توضيح العالقة بني املشروعات الصغرية واجلهات املتعلقة ا، خاصة اجلهات التمويلية من حيث ضمان تسهيل  -3

 .فروضة على املشروعات الصغريةاإلجراءات االئتمانية امل
إلغاء الضرائب املفروضة على املشروعات الصغرية واالكتفاء بأخذ الزكاة الشرعية على املشروع الذي بلغ  -4

 .النصاب
تشجيع كافة مصادر التمويل املالئمة للمشروعات الصغرية يف دعم ومتويل ذلك القطاع من خالل ضرورة اشتمال  -5

 :ملصادر فاعلية وكفاءة يف دعم ومتويل املشروعات الصغرية وذلك من خاللالقانون على تشجيع أكثر ا
  .التشجيع على إحياء األرض املوات عن طريق إصدار أو تفعيل قانون إحياء األرض املوات  - أ

 تشجيع املؤسسات التمويلية اإلسالمية الرمسية على توجيه جزء من مواردها يف دعم املشروعات الصغرية، كوا -ب
 . إىل حد كبري يف أهدافها مع أهداف هذه املؤسساتتتالئم
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 تشجيع املؤسسات التمويلية غري الرمسية على التوسع يف تقدمي خدماا للمشروعات الصغرية، ويكون تشجيعها -جـ
  .عن طريق ختفيض نسبة الضرائب املفروضة على أرباحها الناجتة عن اإلستثمارات يف هذا القطاع

المية على التوسع يف متويل املشروعات الصغرية وذلك ملا أثبتته التجارب من قيامها بدور  تشجيع املصارف اإلس-د
رائد وفعال يف متويل قطاع املشروعات الصغرية بسبب الصيغ التمويلية اليت تستخدمها يف عملية التمويل، ويكون 

وسع يف متويل املشروعات الصغرية تشجيعها عن طريق ختفيف القيود املفروضة عليها واليت حتد من قدرا على الت
وذلك مثل االحتياطيات النقدية اليت يفرضها البنك املركزي على الودائع واليت ال تتالئم مع طبيعة العقود اإلسالمية 
واالستثمارية وكذلك النسب واملؤشرات واليت ال تتالئم ببعض جزئياا وخصائصها مع التمويل املصريف اإلسالمي 

  .ريةللمشروعات الصغ
 تشجيع اجلامعات ومراكز التدريب الفنية واملهنية املتخصصة على تقدمي الدعم الالزم لقطاع املشروعات -هـ 

  .الصغرية وذلك عن طريق حثها يف تقدمي اخلربات وتنمية املهارات اليت تضمن جناح هذا القطاع
  
 مع قطاع املشروعات الصغرية وذلك وفقا إنشاء العديد من املؤسسات التمويلية املتخصصة واملتالئمة يف متويلها -6

  .لصيغ التمويل اإلسالمية كوا صيغ تنموية أكثر مالئمة خلصائص املشروعات الصغرية من صيغ التمويل الربوية
إنشاء مؤسسة خاصة بتقدمي الضمانات للمؤسسات التمويلية الرمسية وغري الرمسية من أجل التوسع يف تقدمي الدعم  -7

 .ات الصغريةوالتمويل للمشروع
إنشاء هيئة عليا دائمة تكون مهمتها وضع استراتيجية لتطوير قطاع املشروعات الصغرية والتنسيق بني كافة  -8

 .مصادر التمويل واجلهات ذات العالقة من أجل دعمها ومتويلها
أو الدفاع عن إنشاء نقابة خاصة باملشروعات الصغرية تتوىل تقدمي الدعم ألعضائها سواء عن طريق تقدمي اخلربات  -9

 .حقوقها أو حىت تقدمي التمويل
  

  .البعد املؤسسي: ثانياً
  

وحىت نتمكن الدولة من تنمية قطاع املشروعات الصغرية حيب عليها استحداث املؤسسات اخلاصة بتمويل ودعم هذا 
  .القطاع حبيث تقدم هذه املؤسسات كافة اخلدمات اليت تصمن جناح املشروعات الصغرية

  :ي الدولة أثناء استحداثها هلذه املؤسسات العديد من املعايري أمههاوجيب أن تراع
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ضرورة مراعاة اجلانب اجلغرايف والتركز السكاين يف البلد وخصائص كل منطقة من املناطق والصناعات واملهن اليت  -1
طق أو األقاليم ومبا تتميز ا كل منطقة من املناطق حبيث حتقق هذه املؤسسات رؤية الدولة يف رفع مستوى مجيع املنا

  .يتالئم مع خصائص وطبيعة كل منطقة من املناطق
ضرورة مراعاة اجلانب الدميغرايف من حيث التوازن بني مشاريع الشباب وخرجيي اجلامعات واملشاريع التنموية  -2

 .للمرأة
ال أنه جيب وبغض النظر عن شكل وطبيعة وهدف كل مؤسسة من مؤسسات دعم ومتويل قطاع املشروعات الصغرية، إ

على الدولة من خالل مؤسساا املختلفة أن تقوم بالعديد من الوظائف الضرورية يف إنشاء ودعم وتطوير وتنمية قطاع 
  :املشروعات الصغرية، وهذه الوظائف تتمثل يف اآليت

  
  . الوظيفة االستشارية-1

وع الصغري وأمهها تقدمي البيانات عن السوق حيث تتلخص هذه الوظيفة يف تقدمي كافة االستشارات الالزمة إلنشاء املشر
  .واملشروع، ومتطلباته، واملواد اخلام، ومدى توافرها

  
  :الوظيفة الفنية-2

  :وتتمثل هذه الوظيفة فيما يلي
إجراء دراسات اجلدوى للمشاريع والتأكد من سالمة قرار االستثمار وذلك عن طريق معرفة نوع املشروع و حجمة 

ه ودراسة األفكار الريادية واالبتكارات وتشجيعها عن طريق املسامهة يف حتويلها إىل واملنتج الذي سيقدم
  .مشروعات صغرية

 .توفري املعلومات الفنية عن اآلالت وأسعارها وطرق صيانتها
 .تقدمي الكادر الفين الذي يساعد املشروعات الصغرية يف تركيب اآلالت وإصالحها وصيانتها وبأسعار مناسبة

  
  :يفة التدريبية الوظ-3

وتتمثل يف عمل الربامج املتخصصة وتقدمي الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب أصحاب املشروعات الصغرية واحلرفيني ومبا 
  .يضمن رفع وحتسني مستوى كفاءم وتنمية مهارام
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  . الوظيفية التسويقية-4
  :وتتمثل يف وضع خطة لترويج الصادرات تتمثل يف

  .الزمة لتحسني اجلودة وتطوير أساليب التعليب والتغليفتقدمي اخلدمات ال
 .أنشطة اإلعالنات يف الدخل واخلارج

 .املشاركة يف املعارض التروجيية يف الداخل واخلارج
طباعة الكتيبات واألشرطة سواء تلك اليت تنمي املهارات واإلبداعات واالبتكارات لدى أصحاب املشروعات 

 .نتجات املشروعات الصغريةالصغرية أو تلك اليت تروج مل
تنظيم الرحالت اجلماعية ألصحاب املشروعات الصغرية يف البلدان األخرى مبا يضمن تطوير أفكارهم وتنمية 

 .طاقام
 .فتح مكاتب للتعريف مبنتجات املشروعات الصغرية يف اخلارج و بإشراف امللحقيات التجارية التابعة للسفارات

ة جبمع منتجات املشروعات الصغرية وبيعها حىت يتفرغ أصحاب املشروعات تشجيع إقامة الشركات اخلاص
 .الصغرية للبحث يف مشكالت اإلنتاج وكيفية تطويره

  
  . الوظيفة التمويليــة-5
  

  .حيث تقدم هذه الوظيفة التمويل الالزم للمشروع الصغري وقد يكون هذا التمويل مباشر أو غري مباشر
تقدمي الدعم املايل الالزم وفقاً لقواعد وصيغ املعامالت اإلسالمية، كما يتمثل يف تقدمي اجلوائز فالتمويل املباشر يتمثل يف 

  .التشجيعية للمبدعني واملبتكرين من أصحاب املشروعات الصغرية
  .ى فيتمثل يف ضمان املشروع الصغري للحصول على الدعم املايل من املصادر التمويلية األخررأما التمويل الغري املباش
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 املبحث الثاين
  التمويل عن طريق مؤسسة الزكاة

  
استنادا إىل رؤية الكثري من الفقهاء املعاصرين الذين يرون جواز استثمار أموال الزكاة يف مشاريع استثمارية فإنه بإمكان 

اح العملية التنموية اليت مؤسسة الزكاة أن تلعب دوراً بارزاً ومؤثراً يف متويل املشروعات الصغرية باعتبارها متثل أساس جن
  .تسعى مؤسسة الزكاة لتحقيقها سواء على صعيد الفرد أو على صعيد اتمع

ومن استعراضنا يف السابق للهدف احلقيقي ملؤسسة الزكاة وهي أا يف األساس مؤسسة اجتماعية ذات تأثري اقتصادي 
  .ى دخله مبا يضمن له العيش الكرميدف إىل رفع مستوى الفرد الفقري اجتماعيا ودف إىل رفع مستو

 لصاحل املستفيدين يف متويل املشروعات الرحبية، مع ضرورة أن 95فإننا نرى ما يراه العلماء جبواز استثمار أموال الزكاة،
  . الصغريةتتركز أكثر يف استثماراا على املشروعات ذات النفع االجتماعي للمجتمع ككل ومنها املشروعا

الزكاة يف استثمار أمواهلا على متويل املشروعات الصغرية حيقق بشكل أكثر وضوحاً األهداف اليت أسس إن تركيز مؤسسة 
  .اإلسالم مؤسسة الزكاة من أجلها

فاإلسالم شرع الزكاة وحدد أوجه إنفاقها كما تبينها املصارف الشرعية وحدد أولوية اإلنفاق ومنها أن اإلسالم ركز على 
  .ا يضمن توجيه القادر منهم على العمل والكسبدعم الفقري واملسكني مب

مما سبق يتضح لنا أن تركيز مؤسسة الزكاة على استثمار أمواهلا يف متويل املشروعات الصغرية يضمن هلا أن حتقق إىل حد 
  .كبري أهدافها اليت شرعت من أجلها

عض املصارف الشرعية للزكاة إضافة ومن استعراضنا خلصائص املشروعات الصغرية وجدنا أا قد تتطابق مع خصائص ب
إىل أن مؤسسة الزكاة من خالل استثماراا يف متويل املشروعات الصغرية ممكن هلا أن تستفيد من خالل ما ميكن هلذه 
املشروعات أن حتققه من إجنازات تنموية اجتماعية واقتصادية على حد سواء فهي حتقق رفع مستوى الفرد اجتماعيا عن 

  . عن طريق رفع مستوى دخله وحتقيق مبدأ التكافل االجتماعيردراته ومهاراته، وتقلل من انتشار الفقطريق تنمية ق
كل تلك اإلجنازات وغريها تكفل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف اتمع وبالتايل تقل أوجه إنفاق مؤسسة الزكاة 

 هذه املشروعات نتيجة لتطورها وجناحها وبالتايل استحقاق على مصارفها الشرعية وكذلك توسع مواردها عن طريق دخل
  .الزكاة عليها

                                                
  .524م ، ص2001، 1قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد ، دار القلم ، دمشق، ط:  نزيه حماد  95
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مما سبق فإننا نرى بضرورة دعم مؤسسة الزكاة للمشروعات الصغرية وذلك ملا للمشروعات الصغرية من قدرة كبرية على 
تمويلية اليت تستخدمها يف ضمان حتقيق أهداف مؤسسة الزكاة، كما جيب على مؤسسة الزكاة أن تراعي يف اختيار الصيغ ال

  .التمويل خصائص هذه املشروعات مبا يتالئم مع أهداف مؤسسة الزكاة
  

وحنن نرى أن من أكفأ صيغ التمويل اليت تضمن التوازن بني خصائص املشروعات الصغرية وأهداف مؤسسة الزكاة 
  :صيغتني رئيسيتني مها

  .صيغة القرض احلسن -1
 .صيغة اإلجارة -2
 

 استعراض كيف ميكن لكل صيغة من الصيغ أن حتقق التوازن بني خصائص املشروعات الصغرية وحتقيق وسنحاول فيما يلي
  .أهداف مؤسسة الزكاة

  
  : صيغة القرض احلسن-1

 أن من أكفأ الصيغ 97 والدكتور يوسف شحاده، والدكتور منذر قحف وآخرون،96يرى الدكتور يوسف القرضاوي،
 القرض احلسن وذلك لكون هذه الصيغة تتالئم مع مصرف الغارمني الذي اعتربه يف متويل املشروعات الصغرية هي صيغة

  98.اإلسالم أحد األوجه املستحقة لإلنفاق من ضمن موارد الزكاة، وهو ما يراه كذلك الدكتور حممد اجلندي
نا نركز على أن هذه ومع أننا نرى مبالئمة صيغة القرض احلسن لتمويل املشروعات الصغرية عن طريق مؤسسة الزكاة إال أن

الصيغة جيب أن تستخدم كصيغة من صيغ التمويل قصري األجل وذلك حىت تتمكن مؤسسة الزكاة على تدوير األموال 
 حىت تضمن حصوهلا على السيولة يف الوقت املناسب من أجل تلبية طلبات املصارف الثمانية، حيث أن كبشكل أكرب وكذل

كفل حتقيق أهداف كل من املشروع الصغري يف تلبية احتياجاته ويكفل حتقيق أهداف استخدامها يف التمويل قصري األجل ي
مؤسسة الزكاة يف حتقيق التنمية االقتصادية ويف نفس الوقت أهدافها االجتماعية يف توافر السيولة لديها لإلنفاق على 

  .املصارف الثمانية
  

                                                
  .634مرجع سابق، ص: يوسف القرضاوي 96
  .118مرجع سابق، ص :  جميل خطاطبة 97
  .107مرجع سابق، ص : ت الجندي محمد الشحا 98
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 بشرط أن 99اة أجرة على تقدميها خدمة القرض احلسن،واستنادا إىل أراء الفقهاء كذلك جيوز أن تأخذ مؤسسة الزك
  .تكون ذلك يف حدود النفقات الفعلية اليت حتملتها مؤسسة الزكاة أثناء متويلها للمشروع الصغري

وجيوز هلا كذلك أن تأخذ الزكاة على املشروع الصغري إذا بلغ النصاب بشرط أن تقوم بتمليك املستثمر املستحق للمبلغ 
  100.زكاة ال جتب إال على املال اململوكاملٌقترض فال

  
  . صيغة اإلجارة-2

  .تعد صيغة اإلجارة من أنسب الصيغ اليت تالئم مؤسسة الزكاة يف متويلها للمشروعات الصغرية
فهي تالئم أهداف مؤسسة الزكاة لكون هذه الصيغة هلا دور بالغ األثر يف تلبية حاجات اتمع الضرورية واليت متثل عنصراً 

سياً يف احلياة االقتصادية لألمة مثل الكثري من األعيان اليت يعجز الفرد عن متلكها وتكون مؤسسة الزكاة قادرة على أسا
  .توفريها

وكذلك تعد مالئمة للمشروع الصغري يف كون أا تنمي مواهب صاحب املشروع الصغري وتشحذ طاقاته عن طريق أا 
يت ال يستطيع أن يلبيها مبفرده، وذلك عن طريق التعاقد مع الغري، وكذلك للمزايا توفر له القدرة على متويل احتياجاته ال

  .الفريدة اليت يستطيع أن حيققها عقد اإلجارة ال سيما عقد اإلجارة التمويلي للمشروع الصغري
قيق أهداف مؤسسة وحنن نرى أن عقد اإلجارة بشقيه التمويلي والتشغيلي يعترب من أكفأ الصيغ اليت تتالئم وتتناسب مع حت

  .الزكاة وكذلك مع خصائص املشروعات الصغرية
  .مما سبق أوضحنا إىل أهم الصيغ اليت متكن مؤسسة الزكاة من حتقيق دور فاعل يف تنمية قطاع املشروعات الصغرية
ص التمويل وال يفوتنا أن ننوه أنه جيب على مؤسسة الزكاة أثناء متويلها لقطاع املشروعات الصغرية أن تراعي خصائ

اإلسالمي وأمهها دعم وتشجيع املشاريع املباحة شرعاً، وأن تدعم أصحاب املشروعات الذين لديهم القدرة والكفاءة و 
  .اإلميان والتقوى
 مانعاً من استيفاء مؤسسة الزكاة للضمانات املقبولة شرعاً حىت متول املشروع الصغري مع ضرورة مراعاة ىكما أننا ال نر
 ألهدافها االجتماعية واالقتصادية أثناء استيفاءها للضمانات من حيث عدم التشدد يف طلب الضمانات و مؤسسة الزكاة

  .التخفيف من الضمانات على املشروعات ذات اجلدوى واليت يكون أصحاا من ذوي اإلميان والثقة
 أصحاا من املستحقني للزكاة كما ننوه إىل ضرورة أن تعطي مؤسسة الزكاة األولوية لتمويل املشروعات اليت يكون

  .حبسب حتديد الشارع السيما الغارمون
                                                

  .298 ص،مرجع سابق:  عالء الدين زعتري 99
  .319مرجع سابق، ص :  محمد عثمان شبير 100
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 املبحث الثالث
  التمويل عن طريق مؤسسة األوقاف

  
إن املتتبع لنشاط املؤسسة الوقفية يالحظ أن للوقف دور رائد يف التنمية االقتصادية و االجتماعية يف اتمع املسلم ، فمن 

 التنمية االجتماعية هي تقدمي اخلدمات العامة جلمهور الناس سواء كانت هذه اخلدمات اهم ما حتققه املؤسسة الوقفية يف
متمثلة يف األماكن املخصصة للعبادات أو يف اخلدمات التعليمية ، والواقع يثبت دور مؤسسة األوقاف الريادي يف تقدمي 

  .تلك اخلدمات للناس
ف االقتصادي للمؤسسة الوقفية والذي يتمثل يف استثمار األموال من أما دورها يف التنمية االقتصادية فيتضح لنا من اهلد

  .أجل توليد دخل نقدي مرتفع بقدر اإلمكان يسمح ملؤسسة األوقاف يف تقدمي خدماا للمجتمع
  

وقبل أن نستعرض أهم الصيغ اليت تتالئم مع مؤسسة األوقاف يف متويل املشروعات الصغرية، فقد رأينا أن نعرض رأي 
من أن األوقاف يف استثماراا جيب أن تستثمر يف املشاريع األكثر رحبية حىت يف املشروعات 101ور أنس الزرقا،الدكت

  .الصغرية وذلك حىت تتمكن من حتقيق أعلى عائد ممكن يضمن هلا أن تقدم خدماا للمجتمع
 عن خصائص مؤسسة األوقاف اليت وتأييدنا يف ذلك للدكتور أنس الزرقاء، نابع من خصائص مؤسسة األوقاف اليت ختتلف

ختتلف عن خصائص مؤسسة الزكاة، فأهم ما مييز خصائص مؤسسة األوقاف هي خاصييت التأبيد واالستمرارية واليت من 
مقتضاها ضرورة استثمار الوقف مع اإلنفاق على عمارته وصيانته حىت يستمر يف تقدمي اخلدمات ويف توليد الدخل يف 

  .املستقبل
نا ألكثر الصيغ مالئمة لطبيعة املؤسسة الوقفية ومالئمة للمشروعات الصغرية نابعاً من دراستنا ألهم خصائص وجاء اختيار

  .أموال املؤسسة الوقفية يف أن أكثرها عبارة عن عقارات وقليل منها تتمثل يف أموال سائلة متوفرة من غلة العقارات
استعراضنا للصيغ اليت تستخدمها بعض مؤسسات األوقاف يف من استعراضنا السابق ألهم خصائص مؤسسة األوقاف ومن 

  :استثماراا فإننا نرى أن من أنسب الصيغ اليت تالئم املشروعات الصغرية عن طريق املؤسسة الوقفية مايلي
  .عقد اإلجارة -1

                                                
، " إدارة وتمييز ممتلكات األوقاف " ، مقدمة لندوة بعنوان  " الوسائل الحديثة للتمويل االستثمار " ورقة عمل بعنوان : أنس الزرقا 101

 ص ،هـ 2/4/1404-20/3 ،16 رقم ، جدة ، للتنمية اإلسالمي التابع للبنك ، للبحوث والتدريب المياإلسالمنعقدة من قبل المعهد 
187.  

 



 81

 .عقد املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك -2
 .عقد املساقاة واملزارعة واملقاربة -3
 

  . مدى مالئمة كل حقيقة من الصيغ أعاله خلصائص أموال األوقاف ولطبيعة املشروعات الصغريةوسنوضح فيما يلي
  : عقد اإلجارة-1

 وكذلك مالئمة املشروعات الصغريةوتعد صيغة اإلجارة كما استعرضناها يف السابق من أكثر الصيغ مالئمة لطبيعة 
  102.ال األوقاف يف العديد من الدول العربية ومنها األردنللمؤسسات الواقعية وذلك لكفاءة استخدامها يف استثمار أمو

وحنن نرى أا تعترب صيغة أكثر مالئمة لتلبية إحتياجات املشروعات الصغرية مبا يتوافق مع طبيعة املوال يف مؤسسة 
ا ميكنها من األوقاف، وذلك مثل تأجري احملالت واملخازن، كما نؤكد أنه جيب على مؤسسة األوقاف تطوير هذه الصيغة مب

  .استغالل األمثل ملواردها
  
  : عقد املشاركة املنتهية بالتمليك-2

أن من أفضل الصيغ االستثمارية اليت تالئم " إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف "  اليت خرجت ا ندوة تمن أهم التوصيا
  .مؤسسة األوقاف هي صيغة املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك

  
  .ة واملساقة واملغارسة عقد املزارع-3

وهذا العقد يعد مالئم للمشروعات الزراعية الصغرية ويعد يف نفس الوقت مالئم لطبيعة أموال األوقاف الزراعية، وهذا 
العقد يعد من أفضل العقود اليت جيب أن تستخدمها مؤسسة األوقاف يف استثمار األراضي الزراعية الشاسعة التابعة هلا، ويف 

ن ملؤسسة األوقاف تطوير هذه العقود لتتالئم بشكل أفضل مع خصائص املشروعات الصغرية ال سيما اليت نفس الوقت ممك
  .تعمل يف جمال اإلنتاج والتسويق الزراعي

  
  
  
  
  

                                                
  .142، ص 2002، 1الوقف والتنمية في األردن، مجدالوي، عمان، ط:  الحورانيم ياسر عبد الكري 102
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  املبحث الرابع
  املصارف اإلسالمية

 لنا أمهية الدور الذي إن التطور السريع والنجاح الباهر الذي حققته املصارف اإلسالمية على مدى العقود األخرية يبني
حتققه املصارف اإلسالمية يف النهوض باألمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً ودينياً، فلقد أصبحت املصارف اإلسالمية قوة 
اقتصادية تفرض نفسها على الواقع االقتصادي حيث تنامت أعدادها بشكل ملفت للنظر حيث بلغ عدد املصارف 

  103. مليار دوالر166 مصرفاً تدبري استثمارات تقدر حبوايل 190اإلسالمية اإلسالمية يف الدول العربية و
كما تنبع أمهية املصارف اإلسالمية من اهلدف الذي قامت من أجله وهو حترير األمة والفرد واملسلم من التبعية االقتصادية 

ئ الشريعة اإلسالمية فاملصارف والفكرية، وهي حتاول حتقيق ذلك اهلدف من خالل التزامها يف منهجها وسلوكها مبباد
اإلسالمية متتاز عن غريها من البنوك الربوية من حيث األساليب واألدوات اليت تستخدمها ف متويل العمليات االستثمارية 
فهي تستمد أساليبها وصيغ متويلها من اإلسالم احلنيف تلك الصيغ اليت حتقق منوذجا رائعا وفريدا من التوازن بني اجلوانب 

  .وحية واجلوانب املادية للتمويلالر
 أن ناألمهية البارزة وذلك ملا ميكاملشروعات الصغرية وعليه فإننا نرى أنه جيب على املصارف اإلسالمية أن تويل قطاع 

حتققه هذه املشروعات من تنمية حقيقية على صعيد الفرد واتمع، وملا ميكن أن ميثله متويل هذا القطاع من املشاريع من 
  .ة فعلية لألهداف اليت أنشئت على أساسها املصارف اإلسالميةترمج

ومن دراستنا لواقع متويل املشروعات الصغرية عن طريق املصرف اإلسالمية وجدنا أن دور املصارف اإلسالمية ال يرقى إىل 
 النسبة الضعيفة للمبالغ اليت مستوى األمهية اليت ميثلها هذا القطاع يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك ما نلمسه من

تستثمرها املصارف اإلسالمية يف متويل هذا القطاع إذا ما قارناها بإمجايل املبالغ املستثمرة يف املصارف اإلسالمية ولعل ذلك 
  :من وجهة نضرنا قد يعود للعديد من املعوقات أمهها

  :معوقات فنية:أوالً
  :وتتمثل هذه املعوقات يف عاملني رئيسيني

  .دم كفاءة صيغ التمويل املستخدمة حالياً يف متويل املشروعات الصغريةع-1
وهي تعد من أهم معوقات التمويل حيث ان صيغ التمويل املستخدمة حالياً قد ال تتالئم بشكل كامل مع خصائص و طبيعة 

 فنجد مثالً أن املصارف املشروعات الصغرية، كما نالحظ أن العديد من املصارف اإلسالمية إمنا تقتصر على صيغ حمددة
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من إمجايل متويلها للمشروعات الصغرية بينما % 88اإلسالمية السودانية حىت وقت قريب تستخدم صيغة املراحبة بنسبة 
  104.فقط% 12يقتصر متويلها بالصيغ األخرى على 

  
  . عدم وجود برامج كافية لتمويل-2

ألمثل للمشروعات الصغرية هي عدم وجود الربامج الكافية لديها إن من أهم ما يعوق املصارف اإلسالمية يف تقدمي الدعم ا
لتمويل مثل تلك املشروعات، وتلك الربامج تتمثل يف الدعم الكايف لرأس املال املغامر املتمثل يف املشروعات الصغرية 

 إىل  الصغريةاملشروعاتوالذهاب إليه وعرض مساعدة املصرف اإلسالمي له، وهذا مما نستخلصه من ضعف نسبة متويل 
  .إمجايل التمويل

  
  . عدم توافر اخلربة الكافية لدى املصرف اإلسالمي يف تقدمي الدعم الفين واملهين للمشروع الصغري-3

وهو ما نستخلصه من عدم وجود إدارات متخصصة باملشروعات الصغرية يف املصارف اإلسالمية خاصة بتقدمي الدعم 
  .مبختلف جماالاالذي حتتاج إليه املشروعات الصغرية 

  
  . مشكلة الضمانات-4

وهي من أهم املشكالت اليت تواجه املشروع الصغري وبالتايل حتد من قدرته على التمويل عن طريق املصارف اإلسالمية، 
  .وجتعل من املصارف اإلسالمية حتجم عن التوسع يف متويل مثل تلك املشروعات

  .معوقات متعلقــة باملشروع: ثانياً
عل املصرف اإلسالمي حيجم يف بعض األحيان عن استخدام بعض الصيغ اليت تعد أكثر مالئمة لتمويل املشروعات إن مما جي

  : من املعوقات، أمههادالصغرية مثل املشاركة أو املضاربة، العدي
  . الشكل القانوين للمشروع الصغري-1

كل القانوين البسيط عن خماطر املصرف يف متويل وذلك ألن خماطر املصرف تزداد يف متويل املشروعات الصغرية ذات الش
  .املشروعات الكبرية و ذلك بسبب ارتباط وجود املشروع الصغري مبالكه ومديره

  . مرحلة النمو للمشروع-2
حيث أثبتت الكثري من الدراسات أن مرحلة الترحيب التمويلي هي أكثر املراحل اليت حيرص املصرف فيها على تقدمي 

  . للمشروعات وذلك للتقليل من املخاطر اليت ممكن أن يتحملها عند متويله للمشروعات اجلديدةالتمويل والدعم
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  105.معوقات متعلقة بإدارة املشروع: ثالثاً
  :وتتمثل أهم هذه املعوقات يف

  .األخالقيات -1
 .اخلربة والقدرات -2

  . الوعي املصريف اإلسالمي-3
  :األخالقيات-1

قات اليت تقلل من متويل املصارف اإلسالمية للمشروعات الصغرية ومن أمثلة تعترب ضعف األخالقيات من أهم املعو
وعدم األمانة، شرب اخلمر، عدم " املاضية واحلالية واملستقبلية " الغش، والتدليس، وتزوير احلقائق : األخالقيات الضعيفة

متويلها للمشروعات الصغرية كذلك ، ومما قد يعوق املصارف اإلسالمية يف .... الصالة، لعب القمار، الرشوة، الزنا
الصفات الشخصية األخرى لصاحب املشروع الصغري مثل املكابرة، العناد، استخدام املظاهر اإلسالمية حىت حيصل على 

  طلبه،
 يكون متصفاً بالعديد من الصفات نومن األخالقيات اليت جيب أن يعتمدها البنك يف متويله لصاحب املشروع الصغري أ

  .عدم الكذب، العدالة، التواضع، األمانة، دفع الزكاة، عدم اإلسراف، وغريها من الصفات احلسنة:  أمثلتهااحلسنة ومن
  
  : اخلربة والقدرات-2

إن من املخاطر اليت تواجهها املصارف اإلسالمية يف متويلها للمشروعات الصغرية هي ضعف اخلربة اإلدارية والتسويقية 
غرية، وعدم قدرم على استشراف املستقبل أو اختاذ القرارات السليمة يف األوقات واملالية ألصحاب املشروعات الص

  .املناسبة
  
   الوعي املصريف اإلسالمي-3

ومما يواجه املصارف اإلسالمية من معوقات هي عدم توافر الوعي املصريف اإلسالمي لدى أصحاب املشروعات الصغرية 
بني التمويل بالصيغ اإلسالمية والتمويل بالصيغ الربوية ومدى قدرة هذه متمثالً بالصيغ والعقود اإلسالمية والفرق 

  .العقود يف تلبية احتياجام ومتطلبات مشاريعهم
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  .معوقات إدارية: رابعاً
  :وتتمثل أهم هذه املعوقات يف اآليت

  . عدم التناسب بني أماكن تركز الفروع والتوزيع اجلغرايف للسكان-1
 اليت تتواجد الفروع اإلسالمية فقط يف املدن الكبرية اليت تتوافر فيها اخلدمات مع العلم أن أكثر  يف اليمنهوهو ما نلحظ

  .من السكان تتركز يف األرياف الفقرية اخلدمات% 70من 
  

  . مصادر األموال املستثمرة-2
دمها املودعون إىل املصرف من الواضح أن املصارف اإلسالمية تعتمد يف استثماراا على الودائع االستثمارية اليت يق

اإلسالمي حيث تستثمرها هلم بالطريقة اليت تراها مالئمة أو بالطريقة اليت يرغب ا املودعون، ومن الواضح أن املصرف 
  .اإلسالمي يقوم بإعادة تشغيل هذه الودائع إما عن طريق استثمارها بنفسه أو استثمارها مع الغري

زمنية اليت يرغب فيها املودعون باسترداد أمواهلم فيها فقد تكون هذه الفترة غري متالئمة مع واملشكلة هنا تتمثل يف الفترة ال
خطة املصرف يف إعادة استثمار هذه األموال مما يشكل ضغوطاً على املصرف اإلسالمي يف عملية إعادة االستثمار وبالتايل 

  .حيد من حريته يف االستثمار واختيار العمليات األكثر رحبية
  

  : معوقات تتعلق بالتدقيق واملتابعة-2
وهي من املعوقات اليت حتد من قدرة املصارف اإلسالمية على دعم قطاع املشروعات الصغرية وهي ازدياد املخاطر الناجتة 

  :عن رقابة املصرف على هذا القطاع وتتمثل هذه الرقابة يف أمرين
ثلة يف دراسة املشروع الصغري من كافة اجلوانب وتقييم واليت متثلها ضعف اإلجراءات التنظيمية واملتم: التدقيق -

قدرا على النجاح، وقد تكون اإلجراءات التنظيمية ناجتة عن ضعف الكادر الفين يف املصرف وقلة خربته، كما 
  .أوضحنا مسبقاً، يف تقييم مثل هذه املشروعات

شورات والنصائح وتوفري املعلومات للمشروع وتتمثل يف اإلطالع على سري أعمال املشروعات وتقدمي امل: املتابعة -
 .الصغري اليت تساعده يف توجيه نشاطه حنو االجتاه الذي حيقق له النجاح

  
مما سبق حاولنا أن نوجز بشكل جممل أهم املعوقات اليت تواجه متويل املصارف اإلسالمية للمشروعات الصغرية وحىت 

تالية اليت تقدم حلوالً عامة تتالئم مع واقع املشروع الصغري وواقع نقدم احللول هلذه املعوقات رأينا عرض اخلطة ال
املصرف اإلسالمي على حد سواء لتطوير الدور الذي ميكن أن تلعبه املصارف اإلسالمية يف تنمية قطاع املشروعات 
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 من الوضائف األكثر الصغرية، وحىت تكون هذه اخلطة فاعلة رأينا ضرورة تركيزها على تطوير ااالت اآلتية بإعتبارها
  :إرتباطا بعملية التمويل ملثل تلك املشروعات

  .صيغ التمويل والضمانات -1
 .برامج التمويل -2
 .والتأهيلالتدريب  -3
 .التوعية واإلعالم -4
  :صيغ التمويل: أوالً

 سنستعرض ويتمثل يف معرفة أكثر الصيغ اليت تستخدمها املصارف اإلسالمية مالئمة لطبيعة املشروعات الصغرية، وإننا إذ
هذه الصيغ ليس بالضرورة أن نراها كافية بل إننا يب باملصارف اإلسالمية أن تعمل جاهدة من خالل هيئات الرقابة 
الشرعية ومن خالل عقد الندوات واملؤمترات يف تطوير الصيغ التالية مبا يتالئم بشكل أكثر فاعلية مع املشروعات 

  .الصغرية
ويع هذه العقود وتنويعها من منطلق قواعد الشريعة اإلسالمية مبا يتالئم مع تنوع ويكون هذا التطوير من خالل تط

  .واختالف جماالت املشروعات الصغرية من اجل ضمان فاعليتها وكفاءة أدائها بشكل أكرب
  :وسنستعرض فيما يلي وبشكل موجز أهم الصيغ األكثر مالئمة لتمويل املصارف اإلسالمية للمشروعات الصغرية وهي

  
  . صيغة التمويل باملشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك-1

وكما عرضنا يف السابق تعترب صيغة املشاركة املتناقصة من أكثر الصيغ كفاءة وفاعلية لتمويل املشروعات الصغرية ملا ميكن 
  .أن حتققه من مزايا سبق عرضها لتلك املشروعات

لتمويلية للمصرف اإلسالمي يف متويل املشروعات الصغرية، حيث وسنحاول فيما يلي عرض مدي كفاءة هذه الصيغة ا
  :حتقق هذه الصيغة العديد من املزايا للمصرف اإلسالمي أمهها

يستطيع املصرف اإلسالمي عند األخذ مببداء املشاركة من التكيف والتالؤم املستمر مع الواقع واحلياة والتطور  -
  106.ومواجهة األزمات والظروف الطارئة

التمويل باملشاركة بارتفاع العائد الرحبي على غريه من ضروب التمويل األخرى، وبالتايل فاملصرف اإلسالمي يتميز  -
مستفيد من ارتفاع رحبية املشروع وكذلك التقليل من املخاطرة عن طريق حسن ختصيص املوارد من خالل اختيار 

 107.الشريك صاحب اخلربة والكفاءة
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شاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك تعترب من أكثر الصيغ مالئمة لطبيعة املشروعات الصغرية وحنن نرى أن صيغة التمويل بامل
  .ال سيما لتمويل املشروعات احلرفية واملهنية ومشروعات الشباب وخرجيي اجلامعات ومشروعات املرأة

  
  . صيغة التمويل باإلجارة-2

 من الصيغ اإلسالمية الفاعلة يف متويل املشروعات الصغرية، وهي كذلك من الصيغ اليت اتفق االقتصاديون على اعتبارها
السيما التأجري التمويلي الذي يكون أكثر مالئمة خلصائص املصرف اإلسالمي واملشروع الصغري، وتعترب هذه الصيغة من 

ه الصيغة من األساليب واألدوات اليت تستخدمها املصارف اإلسالمي كبديل من أهم بدائل التمويل الربوي، وتعترب هذ
  .وجهة نظرنا أكثر كفاءة يف متويل املشروع الصغري باملعدات و اآلالت الالزمة اليت حيتاجها يف نشاطه

  
  .صيغة االستصناع-3

كما أوضحنا يف السابق أن عقد االستصناع مبا يتمتع به من مرونة ومزايا عديدة ممكن أن تستخدمه املصارف اإلسالمية 
  .كثر مالئمة للمشروعات الصغريةكصيغة من صيغ التمويل األ

  
  . صيغة القرض احلسن-4

وهذه الصيغة تتالئم مع الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمية، وكما عرضنا من أن الكثري من العلماء أجاز بل واعترب أن 
ية، وذلك من مبدأ التمويل بالقرض احلسن للمشروعات اإلنتاجية ممكن أن يعترب أكثر فاعلية من متويل احلاجات االستهالك

  .حرص اإلسالم على تشجيع العمل والكسب
وممكن أن تستخدم هذه الصيغة كصيغة مالئمة لتمويل االحتياجات الطارئة للمشروعات الصغرية كاملواد اخلام وأجور 

  .العمال
مناسبة مع ضرورة  كافة اإلجراءات والضمانات اليت يراها اختاذأما بالنسبة للضمانات فإن للمصرف اإلسالمي احلق يف 

مراعاة طبيعة كل عقد من العقود املستخدمة يف عملية التمويل، وانطالقا من الدور االجتماعي الذي ستحققه املصارف 
  .اإلسالمية من متويلها ملثل هذه املشروعات

مع طبيعة كل عقد  يتالئم اوهناك العديد من الصور واألشكال املتنوعة للضمانات اليت ميكن للبنك دراستها وتطويرها مب
ومبا حيقق أهداف املصرف اإلسالمي وأهداف املشروع الصغري، وأهم هذه الصور األكثر مالئمة لطبيعة املشروعات 

  :الصغرية
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جتربة بنك بنجالدش اإلسالمي املتمثلة يف الضمان اجلماعي، حيث جيتمع جمموعة من أصحاب املشروعات  -1
سالمي على أن يضمن كل منهم اآلخر، حيث يشكلون مجيعاً فيما الصغرية ويتقدمون بطلبام إىل املصرف اإل

  .بينهم ضماناً مجاعياً مينحهم املصرف اإلسالمي مبوجبه التمويل الالزم
االكتفاء بالضمان الشخصي، السيما إذا كان الشخص من ذوي الكفاءة والتقوى وممن ثبتت للبنك أمانته  -2

 .ونزاهته
النقدية لتقييم املشروعات الناجحة إضافة إىل املشاركة يف اإلشراف واإلدارة االكتفاء بدراسة قائمة التدفقات  -3

 .واختاذ القرارات
تطوير العالقة مع شركات خماطر الضمان املصريف وحماولة تقدمي رؤية إسالمية للعالقة اليت ممكن تتعامل ا  -4

 .املصارف اإلسالمية مع مثل هذه الشركات يف ضمان تلك املشروعات
 108.ندوق تعاوين لتغطية املخاطرتكوين ص -5

حيث جتتمع املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية وتؤسس صندوق تعاوين تكون له إدارة مستقلة، حيث أن وجود 
مثل هذا الصندوق يدعم املشروعات الصغرية عن طريق املزايا اليت حيققها لتلك املشروعات أمهها الشعور باألمان 

  :اره تفجري الطاقات واإلبداعات، وتتكون موارد الصندوق عن طريق املصادر التاليةواالطمئنان والذي من أهم مث
  .اشتراك تعاوين يشمل مجيع أصحاب املشروعات الصغرية اليت تتعامل مع املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية -1
 ومتويل املشروعات اشتراك تعاوين يشمل الدولة واملصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية اليت تسهم يف دعم -2

 .الصغرية، وذلك استنادا إىل حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي الذي يتمثل يف الدور االجتماعي ملثل تلك املصادر
قبول أموال الزكاة ممن يتربعون بزكام إىل الصندوق وصرفها على من يقع عليهم الضرر من أصحاب  -3

  .ارمني أحد املصارف الرئيسية ألموال الزكاةاملشروعات الصغرية باعتبار أم من ضمن مصرف الغ
  

  .برامج التمويل: ثانياً
وتتمثل يف ضرورة أن تعمل املصارف اإلسالمية وبشكل جاد وإمياناً منها باألهداف السامية اليت تسعى لتحقيقها، لتكون هلا 

ها الفقري، وتتمثل تلك اإلستراتيجية إستراتيجية متويلية فاعلة لتمويل املشروعات الصغرية باعتبارها عصب التنمية وعمود
يف ضرورة وضع النظم اإلجرائية لكيفية البحث عن الفرص وجذب العمالء وتوفري األموال الالزمة للتمويل وتوفري أنواع 
الدعم األخرى اليت ميكن أن يقدمها املصرف اإلسالمي للمشروعات الصغرية ومبا يضمن التوسع يف متويل مثل هذه 

  .املشروعات
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  .التأهيل والتدريب: الثاًث
يشترط لتطوير هذه الوظيفة ضرورة وجود إدارة خاصة حتتوي على اخلرباء واملختصني يف خمتلف التخصصات اليت حيتاجها 
املشروع الصغري وذلك للتأهيل والتدريب وتقدمي املشورة الالزمة ألصحاب املشروعات الصغرية الذين يتعاملون مع 

من املصرف جناح هذه املشروعات وبالتايل جناح عملية التمويل وذلك ألن أكثر أصحاب هذه املصرف اإلسالمي حىت يض
املشروعات ال سيما املقامة حديثاًَ حيتاجون إىل بعض املساعدة واملشورة يف خمتلف نواحي أنشطتهم، كما جيب على املصرف 

 متوهلا من أجل تقدمي احللول للمشكالت اليت اإلسالمي أن يكون لديه جهاز فين لإلشراف على املشروعات الصغرية اليت
  .قد تواجهها أثناء ممارسة أنشطتها

ويذهب بعض الباحثون إىل ضرورة اشتراط املصرف اإلسالمي على املشروع الصغري تقدمي املشورة املستمرة والدائمة من 
  109.أجل تأكد املصرف اإلسالمي من أن العمل يسري بالشكل املُرضي واجليد

  
  . التوعية واإلعالم:رابعاً

ويتمثل تطوير هذا اجلانب يف ضرورة وجود استراتيجية إعالمية تنتهجها املصارف اإلسالمية لكشف احلقيقة أمام املدخرين 
واملستثمرين بأن املصارف اإلسالمية تعد مبثابة املنقذ من الظالل االقتصادي اليت تكرسه البنوك الربوية علي األمة وأساس 

جية أن يشعر اتمع برسالة املصارف اإلسالمية وذلك لن يتأتى إال عن طريق أن تكون للمصارف اإلسالمية هذه اإلستراتي
فروع يف كل مناطق التركز السكاين حبيث جتذب مدخرات هؤالء الناس وتوجه هذه املدخرات حنو مشاريع إستثمارية 

املصارف اإلسالمية، ويكون ذلك من خالل عدة طرق تنموية يلمسوا، بعد ذلك يأيت ضرورة إستثمار اإلعالم لصاحل 
  :أمهها

واألماكن العامة والصحف واالت واملطويات، واملنشورات، ) الراديو والتليفزيون ( اإلعالنات املوجهة يف  -1
ألصحاب األفكار، واملواهب، واإلبداعات، واحلرف املهنية عن إمكانية حتقيق طموحهم وإقامة مشاريعهم عن 

  .صارف اإلسالميةطريق امل
 .عمل الندوات التثقيفية ألصحاب املشاريع الصغرية عن كيفية استخدام العقود اإلسالمية يف متويل مشروعام -2
 .باملشاريع اليت سبق للمصارف اإلسالمية أن مولتها وأثبتت جناحها) ريبورتاجات(عمل  -3
 .توضيح رسالة املصرف اإلسالمي والفرق بينه وبني البنك الربوي -4
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من املمكن هلذه اإلستراتيجية أن تكون مالئمة كذلك للمؤسسات املالية األخرى يف دعمها ومتويلها لقطاع املشروعات و
  .الصغرية السيما ذلك اجلزء املتعلق بالصيغ املالئمة والتدريب والتأهيل
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  اخلامتة
 البحث، وأن نكون قد وفقنا يف عرض تلك املادة ويف اخلتام نرجوا من اهللا عز وجل أن نكون قد وفقنا يف إختيار مادة هذا

مبا يتالئم مع مشكلة الدراسة وأهداف الدراسة، حيث كانت مشكلة الدراسة تتمثل يف معرفة مصادر التمويل اإلسالمي 
ملالئمة للمشروعات الصغرية والتعرف على أهم تلك املصادر و أكثرها فاعلية وكفاءة يف متويل تلك املشروعات، إضافة 
إىل عرض األساليب و األدوات اليت تستخدمها تلك املصادر يف متويلها لتلك املشروعات ومدى مالئمة تلك األساليب 

  .واألدوات لطبيعة وخصائص املشروعات الصغرية
  

ولقد هدفت الدراسة إىل التعرف على الدور الذي ممكن أن تلعبه أهم تلك املصادر يف تنمية ومتويل قطاع املشروعات 
رية عن طريق عرض األساليب واألدوات اليت جيب أن تستخدمها تلك املصادر يف دعمها ومتويلها لقطاع املشروعات الصغ

  .الصغرية
  

ولقد كانت خطة الدراسة تتمثل يف ستة فصول رئيسية منها الفصل التمهيدي والذي استعرضنا فيه أمهية الدراسة وهدفها 
يه ماهية املشروعات الصغرية من خالل التعرف على مفهوم املشروعات ومشكلتها، والفصل األول الذي استعرضنا ف

الصغرية وخصائصها وأمهيتها يف خدمة جماالت التنمية وااالت اليت ممكن أن تعمل فيها مثل تلك املشروعات، كما 
وضوابطه وأهم مالمح تعرضنا يف الفصل الثاين حملاولة التعرف على مفهوم التمويل اإلسالمي وخصائصه ومزاياه الفريدة 

االختالف بينه وبني التمويل الربوي وأشكاله املتنوعه اليت جتعل من التمويل اإلسالمي اكثر مالئمة لتنوع خصائص و 
جماالت املشروعات الصغرية، بعد ذلك جاء الفصل الثالث الذي يبني مصادر التمويل اإلسالمي املالئمة للمشروعات 

  .تفصيل ألهم تلك املصادر من خالل بيان أمهيتها ومالئمتها لطبيعة تلك املشروعاتالصغرية، وتعرضنا بشيء من ال
مث يأيت بعده الفصل الرابع الذي خصصناه لبيان إستراتيجية تطوير قطاع املشروعات الصغرية عن طريق عرض خطة لتطوير 

جهة نظرنا تتوقف عليها إستراتيجية تطوير أهم مصادر التمويل اإلسالمي األكثر أثراًً  يف دعم تلك املشروعات واليت من و
  .وتنمية قطاع املشروعات الصغرية

مما سبق يتضح للقاريء الكرمي أهم ما تضمنته دفيت هذا البحث املتواضع فإن كان قد حالفنا الصواب فيما أنعم اهللا علينا 
  .ب لنا األجر والثوابوإن كان قد جانبنا فمن عند انفسنا ومن الشيطان، ونرجوا من اهللا عز وجل أن يكت

  
وإننا لنضع اال مفتوحاً أمام كل من اراد أن يستفيد من هذا البحث أو أراد تطويره واإلضافة عليه من أجل ان يستفاد 

  .منه بأكرب قدر ممكن
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  كما ال يفوتنا يف ختام هذا البحث أن نتوجه بالشكراجلزيل للوالد الدكتور قاسم احلموري

ملصارف اإلسالمية يف األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، على تفضله باإلشراف على رئيس قسم املصارف وا
  .هذا البحث راجني من اهللا عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناته إنه قريب مسيع الدعاء، آمني
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  الفصل اخلامس
  

 النتائج والتوصيات
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  النتائــج
تباعاً لسنن من قبلنا من الباحثني واملؤلفني يف تضمني خامتة أحباثهم ومؤلفام بأهم النتائج اليت وصلت إليها هذه إ

دراسام، رأينا أن نودع بني السطور التالية أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة أثناء فترة إعدادها، وذلك على 
  :النحو اآليت

  
وعات الصغرية يعترب ذو أمهية بالغة يف حتقيق عملية التنمية مبختلف جماالا يف اتمع، وذلك إن قطاع املشر: أوالً

  .لألمهية البارزة اليت ميثلها ذلك القطاع كأساس لعملية التنمية الشاملة
  

 ال يرقى إىل إن قطاع املشروعات الصغرية رغم األمهية اليت حيضى ا يف الدول العربية إال أن ذلك االهتمام: ثانياً
  .املستوى املرجو منه والذي يتناسب مع أمهية قطاع املشروعات الصغرية ودوره األبرز يف عملية التنمية

  
من دراستنا لواقع املشروعات الصغرية يف اليمن ومقارنتها بأهم عوامل ومتطلبات جناحها وجدنا ان تلك العوامل : ثالثاً

، وذلك ناشيء عن عدم توافر االهتمام والرعاية الالزمة والدعم الكايف لذلك ال تتوافر لدي الكثري من تلك املشروعات
  .القطاع
  

  .وجود فرق كبري وواضح بني التمويل اإلسالمي بصفته نابعاً من قواعد الدين اإلسالمي احلنيف والتمويل الربوي: رابعاً
  

اإلسالم الثاقبة بإعتباره دين اهللا عز وجل إن التمويل اإلسالمي خبصائصه ومزاياه وأشكاله يعرب عن نظرة : خامساً
وشريعته اليت إرتضاها جلميع خلقه من أجل حتقيق عملية التنمية احلقيقية الشاملة واملتوازنة املرتكزة على مراعاة خصائص 

  .ومقومات الفرد بإعتباره أساس الكون وبالتايل أساس عملية التنمية
  

ويل اإلسالمي جيعل من التمويل اإلسالمي أنسب وأكفأ وأعدل طرق التمويل إن التنوع الفريد يف أشكال التم: سادساً
اليت عرفتها البشرية وذلك للدور اإلجتماعي الظاهر يف كل شكل من أشكاله املختلفة والذي يراعي فيها باألساس 

  .اجاتمتطلبات الفرد واحتياجاته وبالتايل  تنمية قدراته ومواهبه وإبداعاته عن طريق تلبية تلك احل
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ان التنوع يف اشكال التمويل االسالمي جيعل منه اكثر طرق التمويل مالئمة لتنوع جماالت طبيعة وخصائص :سابعا 
  .املشروعات الصغرية

  
من استعراضنا ألشكال التمويل اإلسالمي حاولنا أن نستنبط مصادر التمويل اإلسالمي وعرض تلك املصادر : ثامناً

ئمة لتنوع جماالت وأهداف املشروعات الصغرية  حيث راينا أن مصادر التمويل اإلسالمي ممكن بطريقة جنعل منها أكثر مال
  :أن تصنف حسب خصائص كل مصدر إىل أربعة أصناف متويلية هي 

  
  : مصادر التمويل الذايت -1

 اليت جيب أن نعتمد والذي من استعراضنا ملفهومه عرضنا إىل جانب اإلستراتيجية اإلسالمية, ويتمثل يف مفهوم اإلدخار 
  .عليها من أجل رفع مستوى اإلدخار باعتباره من مصادر التمويل يف اإلسالم

  
  : مصادر التمويل التعاوين أو التكافلي -2

ومن استعراضنا للعديد من أشكال التمويل اإلسالمي راينا تصنيف بعضها على اعتبارها من مصادر التمويل التعاوين 
وقد رأينا أن أكثر هذه املصادر التعاونية , خصائص اليت حددها اإلسالم يف متيز تلك املصادر وذلك من خالل دراستنا لل

  :مالئمة لطبيعة املشروعات الصغرية
والتمويل باهلبة والتمويل بالوصية والتمويل عن طريق الوقف والتمويل عن طريق إحياء , التمويل بالقرض احلسن 

  .األرض املوات
  
  :لزامي  مصادر التمويل اإل-3

ولقد حصرنا تلك املصادر يف ثالث مصادر رئيسية وهي التمويل عن طريق الدولة والتمويل عن طريق مؤسسة الزكاة 
  .والتمويل عن طريق اإلرث

  
  : مصادر التمويل اإلستثماري -4

 تتمثل يف عقود وهى املصادر اليت تسعى إىل استثمار املال وفق طرق املشروعة من أجل حتقيق عائد، ولقد رأينا أا
  .الشركات واملصارف واملؤسسات التمويلىي اإلسالمية اخلاصة
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من دراستنا ملصادر التمويل اإلسالمي وأمهية كل مصدر من املصادر تبني لنا أن أكثر مصادر التمويل أمهية يف : تاسعاً
  :تطوير ودعم قطاع املشروعات الصغرية اربعة مصادر رئيسية

 . األوقاف -3الزكاة       مؤسسة -2 الدولة     -1
 . املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية اخلاصة-4

ولقد إستنتجنا أن تطوير قطاع املشروعات الصغرية يعتمد إىل حد كبري على مدى تطوير تلك املصادر باعتبارها من أهم 
ا يف سبيل تطوير قطاع حبيث تكون أكثر كفاءة وفاعلية يف دعم تلك املشروعات، ولقد حاولن, مصادر التمويل 

  .املشروعات الصغرية تقدمي استراتيجية تعتمد على تطوير كل مصدر من تلك املصادر
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  التوصيات
ومن أجل تطوير , من استعراضنا ملصادر التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية وعرض أكثر هذه املصادر مالئمة هلا 

عم قطاع املشروعات الصغرية حىت حتقق الدور املرجو منها يف املسامهة يف عملية اذاء تلك املصادر ومبا حيقق تطوير ود
  :التنمية فإننا نوصي باآليت

ضرورة أن تويل الدولة إهتماماً بالغاً مبوضوع تسمية قطاع املشروعات الصغرية وذلك ملا هلذا املوضوع من أمهية : أوالً
تحقيقها حيث جيب أن تكون للدولة إستراتيجية شاملة دف إىل حتسني هذا يف حتقيق العملية التنموية اليت تسعى الدولة ل

  :القطاع ورفع مستواه مبا يكفل حتقيق دورة يف عملية التنمية ودعم الدولة جيب أن يتمثل يف
ضرورة أن تصدر الدولة القوانني والتشريعات الالزمة اليت تكفل تقدمي الدعم هلذا القطاع وتكفل تنظيم هذا  -

ع وحتقيق احلماية له عن طريق تنظيم عالقة ذلك القطاع من جهة والدولة واملؤسسات الرمسية ذات العالقة القطا
  .واملصارف واملؤسسات التمويلية غري الرمسية من جهة أخرى

ضرورة أن تكون للدولة املؤسسات الكافية املتخصصة لتقدمي كافة أنواع الدعم الالزم الذي حتتاج إليه مثل تلك  -
روعات حيث تكون تلك املؤسسات معربة عن طموح الدولة واستراتيجيتها يف دعم ذلك القطاع بالشكل املش

ويشترط لكفاءة تلك املؤسسات أن تكون هناك هيئة , الذي يتالئم مع دور هذا القطاع يف حتقيق التنمية الشاملة
 .جية تطوير ذلك القطاععليا متخصصة لتنسيق أداء تلك املؤسسات وتوجيه أنشطتها على ضوء استراتي

جيب على الدولة أن تعمل جاهدة على تشجيع اتمع مبختلف فئاته من أجل حتقيق مبدأ التكافل اإلجتماعي ومبا  -
 .يضمن قيام اتمع بدوره يف دعم وتنمية قطاع املشروعات الصغرية

اد وتشجيع األفراد على احلد من جيب على الدولة أن تكون هلا سياسة نقدية عادلة وفاعلة من أجل تنشيط اإلقتص -
اإلستهالك وتوجيه فوائض أمواهلم حنو عملية اإلستثمار باعتبار أن اإلدخار من مصادر التمويل اإلسالمي املالئمة 

 .للمشروعات الصغرية
, صغريةندعو املصارف اإلسالمية أن تكون هلا استراتيجية تنموية شاملة من أجل دعم وتنمية قطاع املشروعات ال: ثانياً

حبيث تركز يف استراتيجيتها على تشجيع اصحاب اإلبتكارات واملهارات واإلبداعات يف تنمية أفكارهم وصقل 
مهارام  عن طريق حتويل تلك املهارات واإلبتكارات إىل مشروعات منظمة يستفيد منها الفرد واملصرف اإلسالمي 

  .شباب وخرجيي اجلامعات ومشاريع تنمية املرأةواتمع، كما جيب أن تركز على املشروعات التنموية لل
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ندعو املصارف اإلسالمية أن تعمل بشكل جاد على دراسة صيغ متويلية جديدة أكثر فاعلية وأكثر قدرة على حتقيق : ثالثاً
حيث جيب أن تراعي هذه الصيغ اجلديدة اختالف جماالت وختصصات , التوازن مع خصائص املشروعات الصغرية

  .الصغرية مما جيعل منها أكثر قدرة على ترمجة مصاحل املصرف واملشروع الصغرياملشروعات 
  

ندعوا املصارف واملؤسسات اإلسالمية إىل أن تكون هلا استراتيجية متويلية فاعلة من أجل متويل قطاع املشروعات : رابعاً
بالدور الذي أنشئت ألجلها مثل تلك الصغرية وتتمثل يف ضرورة جذب أكرب قدر ممكن من املستثمرين عن طريق تعريفهم 

املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية واملزايا اليت ممكن ان حيققوها عن طرق التمويل بالصيغ اإلسالمية، وبالتايل توجيه 
  .تلك املدخرات واستثمارها يف متويل قطاع املشروعات الصغرية

  
 حتقيق أهداف التنمية واليت من مقتضياا دعم وتنمية قطاع نوصي مؤسسة الزكاة بضرورة أن تضطلع بدورها يف: خامساً

  .املشروعات الصغرية ومبا يتالئم مع خصائص وأهداف مؤسسة الزكاة 
  

وذلك لن , نوصي مؤسسة األوقاف بضرورة أن تكون هلا استراتيجية كفؤة لضمان اإلستثمار األمثل ملواردها: سادساً
وذلك , اع املشروعات الصغرية كوعاء إستثماري توجه جزء من أمواهلا لإلستثمار فيهيتحقق إال يف اخذها بعني اإلعتبار قط

  .ملالئمة خصائص هذا القطاع مع بعض اخلصائص الرئيسية ألموال األوقاف
  

ضرورة أن تقوم اجلامعات واملراكز املهنية املتخصصة بتقدمي كافة الدعم الالزم للمشروعات الصغرية عن طريق رفد : سابعاً
  .ه املشروعات بالكادر املؤهل الريادي الذي يعترب أساس جناح عملية هذه املشروعاتهذ
  

ضرورة أن يويل الباحثون موضوع التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية كامل اإلهتمام من حيث التوسع يف : ثامناً
  .دراسة أهم مصادر التمويل للمشروعات وتقييم مدى كفائتها يف دعم ذلك القطاع
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