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 النهج اإلسالمي للمشاريع الصغرى واخلصوصية والصعوابت 
 

  2د.عبد اجمليد عبيد حسن صاحل، 1يوسف سعود مبارك الرميضي
                          

 امللخص
 

لتحقيا  و ، الاهه  اسسايمي ل ارااريل الىاورخل وايىوصايص والىاعو   إلقاا  الضاو  ع ا هذا البحث إىل  يهدف
مهظوماص متكام اص تتاياص صىوصايص معيهاص   الىاورخل  املراروعا كاو  طرح مرك ص البحث اليت تظهر من  مت الدراسص  هدف

ا    اجملتاعاااالساااا د  األخااارخل  املهااااه موياااص  ااا  ومكانتااامل املر  اسسااايمي الاااهه عكاااد يدسااايص ت املالياااص،  تعااااميالجانااا  
عا هاااا خاااو خدماااص نااارا جمل معيهاااص مااان اجملتاااال وتساااه  هاااذ  املاسساااا    إحااادا   التاويااا إذ توجااامل ماسساااا   اسنساااانيص،

مت و هااااا ى ع ااااا  هااااذ  املع ياااااا  . والع اياااااص والبرااااريص التهايااااص ل ا تااااال ع ااااا  الت ااااف األصااااعد  ا يتىااااااديص، وا جتااعيااااص،
ا فتقااار إىل الاادع  املااام، وعااد  ياادر   خل مههاااالىااور  املرااروعا مراااك  تواجههااا أ  ههاااك  مههاااالهتااا    عاا  ص اساات ي
فيعتا  التاويا  مان املرااك  األساسايص الايت تقاف عا قاا أماا  انراا   ،ع   احلىول ع   رأس املال امل  وب املرروعا هذ  

 ماسساا مان املام  التاوي الضااان  اليزمص حىت تتحى  ع    ، حيث تفتقد   معظاها إىلاملرروعا أو توسعص هذ  
ت بيااا  الاااهه  اسسااايمي  التعااااطي مااالالااايت مااان ناااا ا املهاسااابص و تقااادل التوصااايا  مت   ضاااو  ذلااا  و  .اسسااايميالتاويااا  

 .ل اراريل الىورخل تراعي خىوصيص هذا الهه  وتسه    ح  الىعو   اليت تواجمل هذ  املرروعا 
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 املقدمة

لقد جا  التاوي  وف  الهه  اسسيمي متفقا مل األ عاد ا يتىاديص وا جتااعيص، ويد أوىل اسساي  جا  ا هتااا  
إتباااال السياساااا  التهاوياااص  عا ياااا  التاويااا  ع ااا  اعتباااار إ اااا احاااد املقوماااا  الضاااروريص الااايت تساااه     قيااا  اله ااااح عهاااد 

 وا يتىاديص وا جتااعيص.
عهاااد األساسااايص مااان مبااادة الراااريعص اسساايميص الااايت  اا  أ  تساااود  ملمقوماتااو  ملمرتكصاتاااسااتاد ياسسااايمي ملااهه  وا
ساتوج  خضاول اسنساا  ملراي ص ح سابحانمل وتعااىل دو  يياد أو يالهه  اسسيمي ف ،الىورخل املرروعا متوي    التفكري 

 .رط حىت يهتدخل إىل سوا  السبي  ويه و من العىيا  واي ي صن
كياا  اجتاااعي يتكاو    الىاورخل املراروعا ومباا أ   وع   ذلا   ا  أ  يتىاف الرا ع  لعادل   املعاامي ،

تتحق   تح ي من يعاا  فيهاا ويتعاما   الىورخل املرروعا يكو  صفص تسود  اسسيميمن أفراد يعا و  فيها إذ  فال ا ل 
 .اسسيميها  ملهه  مع

ت عاا  دوراى ا ا ياااى   دعاا  حركااص التهايااص ا يتىاااديص وزايد  الهاااو ا يتىاااد  ورفاال مسااتوخل  الىااورخل املرااروعا ف
الاادخ  الفاارد  واملساااايص   زايد  نساا  التوييااف وتق ياا  معااد   الفقاار والب الااص، لااذل  تصايااد   العقااود املاضاايص اهتاااا  

، ونتي ااص اااذا التوجاامل واملاادع   لت  اايي ا سااااتي ي والدراسااا  خلتىااادها  ملرااروعا  الىااور الاادول ماال اخااتيف يااو  اي
 .(7102)صاحلي،  الدول من  قي  أهدافهاالعديد من ا يتىاديص متكهت 
الرااريعص اسساايميص ت بيقااا مهاااا ماان الت بيقااا  العا يااص ل تعااالي  الاايت الااهه  و وفاا  الىااورخل  املرااروعا يٌعااد متوياا  

هباا الادين اسسايمي   الت اف اجلوانا  ا يتىااديص وا جتااعياص، حياث أ  هاذا الهاول مان التاويا  يقاو  ع ا  التعاالي   جاا 
 .(7101)عباد ،  اليت ورد    القرآ  الكرل والسهص الهبويص الرريفص

ناااواحي احليااااا  مااااهه  ر م ناااام  لكافااااص هاااو اجملتاعااااا  اسسااايميص و الااااذ  تهته ااامل دساااتور الالقااارآ  الكااارل هااااو و 
فقاال  ،ا يتىاديص وا جتااعيص، فاسنسا  است  فمل ح سبحانمل وتعاىل   هذ  احليا  وط   مهمل القيا  إبعااار هاذ  األر 

 (.01)سور  البقر ، اآليص:  "وإذ يال ر   ل اي كص إم جاع    األر  خ يفص"تعاىل 
 مل  ياتاا  ع يااالىااورخل  املرااروعا ماان أصااحاب ملااديه  اسساايميص ماال ا املاليااص  تعاااميالفااا     ذلاا ع اا هااا ى و 

، فوا د   حاال خخار املادين عان الساداد وإباا ت با  القاعاد  الرارعيص الايت ورد    سايامي اآلاي  الكر اص الايت حرمات الار 
 (.781)سور  البقر ، اآليص:  ميسر " إىلعسر  فهظر   اوا  كا  ذ "يال تعاىل: 
تت  ااا  ضاااااان  ل حىاااول ع ااا  التاويااا  مااان املاسساااا  املالياااص اسسااايميص اسسااايميص  ياااصاملال  تعااااميال أ  ومباااا

أهاا  ماان ترااك  أولوياص  فإ ااا  تات، خلالىاور  املرااروعا املتع قااص  تيسايد  ا القارار  اختاااذ ع ا  ريكبااهااا  راك   ر عكد أاثهتا
هاذ  املراروعا  تاويا  لمىادر  عتبارهاا  ص،مل املاسسا  املالياص اسسايمي اليت يعتاد ع يها األفراد عهد تعام ه ولواي  األ
 (.7102)الذرو ،  ق يد الت رك ها  يصنظاص التاوي عهد تعام ه   أل ويصر معامي  هبه  الويول   جت
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 البحثمشكلة 
ونظااراى  متيكهااا  املاليااص،  تعاااميالمهظومااص متكام ااص تتايااص صىوصاايص معيهااص   جاناا  الىااورخل  املرااروعا عااد ت  

 ا  اسنساانيص،  اجملتاعاالساا د  األخرخل  املهاه ومكانتمل املرمويص     اسسيمي الهه عكد يدسيص فهي ت وصيصايىهذ  
اال عا ها خو خدمص نرا جمل معيهص من اجملتال وتسه  هذ  املاسساا    إحادا  التهاياص ل ا ت التاوي توجمل ماسسا   إذ

 .ايص والبرريصوالع  ،ص، وا جتااعيع   الت ف األصعد  ا يتىاديص
هااذ  الساااعص    ،تاه هااا ل قيااا  مبهامهااا امل ت فااص ساااعص املرااروعا  الىااورخل وع اا  هااذا األساااس  اا  أ  تتاتاال 

املقومااا  واملرتكااصا  األساساايص الاايت تسااه    تسااهي   ارسااص عا هااا التاوياا  ،  اا   اا  أ  متت اا  ماسسااا  خيت ماان فاارا 
املقوماا  تهبال  ألسااس مان   اي هاذ   هاذ  فاإ و لتاام ، يمل هاذ  املاسساا  تال الذ  تعا  فل االهه  اسسيمي وف  

املراااروعا  ح ااار الصاوياااص   املهظوماااص املتكام اااص الااايت مت  هاااا  السااا وكيا إذ تعاااد هاااذ   اسسااايميص، لسااا وكيا   املاسساااا 
 :عن مرك ص البحثمب ا ها اآلتيص اليت تع  التساؤ    طرح، وع يمل  كن الىورخل

  ملراريل الىورخل ؟ملقىود اما -0
 ؟املقىود  تاوي  املراريل الىورخل وف  الهه  اسسيميما -7
 ؟الهه  اسسيمي   متوي  املراريل الىورخل خىا عما هي -0
 أ رز الىعو   اليت تواجمل ت بي  الهه  اسسيمي   متوي  املرروعا  الىورخل؟ هيما -2
 

 البحثأمهية 
يتىااادخل إىل أحاااد املواضااايل احليوياااص احلدي اااص   األدب اسدار ، إ  أ  جاااذور   يكتسااا  البحاااث أاييتااامل مااان كونااامل

اليت أصبحت مت ا   ادايى الهه  اسسيمي   متوي  املرروعا  الىورخل مستاد  من أصول ومبادة الرريعص اسسيميص وهو 
املراروعا   با  فيامل وهاو ي  الاذ  فضايى عان ذلا  فاإ  أايياص البحاث تتعاصز مان أايياص وييااص املياداهاذ  املراروعا ، يواجمل 

عااد ي ت بياا  الااهه  اسساايمي   متوياا  املرااروعا  الىااورخلوأل   ،الاايت تعااد ماان أهاا  مهظاااا  األعاااال   اجملتااالالىااورخل 
سطااار ا جتااااعي يرساا  ا فااالهه  اسساايمي ،فيهااا اسداريااصو  جتااعيااصوأساساايص   إطااار كافااص التعااامي  ا  ضاارور  حتايااص
 .ذا  العييصأثها  تفاع ها مل الت ف األطراف التاوي  ماسسا  مل الذ  تعا  في

 
 البحثأهداف 

وذلااا  مااان  ،الاااهه  اسسااايمي ل ارااااريل الىاااورخل وايىوصااايص والىاااعو  إلقاااا  الضاااو  ع ااا  إىل يساااع  البحاااث 
 خيل  قي  األهداف اآلتيص:

  ملراريل الىورخل.ملقىود ا  يا -0
 ل الىورخل وف  الهه  اسسيمي.التعرف ع   مفهو  متوي  املراري-7
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 الهه  اسسيمي   متوي  املراريل الىورخل. خىا ع الكرف عن -0
 أ رز الىعو   اليت تواجمل ت بي  الهه  اسسيمي   متوي  املرروعا  الىورخل.  يا -2
 

 منهجية البحث
وكذل    ي  ملىادر املتوفر ، لقد مت اعتااد املهه  الوصفي التح ي ي   هذا البحث وذل  جبال املع وما  من ا

واجملي  واألحبا  ذا  العييص مبوضول الهررا  املضاو  ل اع وما  الهظريص والدراسا  املتوفر  والكت  والدوراي  و 
 الهه  اسسيمي ل اراريل الىورخل وايىوصيص والىعو  .هبدف التعرف ع   ، وذل  البحث

 
 رىمفهوم املشروعات الصغ

عبااار  عاان مىاا  جمل  "صااوري"تفااامي ع اا  تعريااف موحااد وديياا  ل ارااروعا  الىااورخل، فك اااص ههاااك صااعو ص   ا 
ضارور   املراروعا ويعتا  تعرياف هاذ   ومفهو  نسيب، خيت ف من دولص ألخرخل ومن ي اال إىل أخار داخا  الدولاص الواحاد ،

ياات  تىااهيف هااذ  املرااروعا  وفقاااى  وعاااد ى مااا، لتقاادل اياادما  واحلااوافص املراا عص ملساااند  هااذ  املرااروعا  وزايد  كفا  ااا
 .(7100)عبد اجلا ر،  العاالص، ورأس املال، والقياص املضافص وغريهامهها ملعايري معيهص 

املرااروعا  الىااورخل ع اا  أ ااا " نراااط ماان األنرا ص ا يتىاااديص املا وكااص  رااك  مسااتق  وياات  إدارا ااا ماان  وتعارف
وتكاااو  ح ااا  األر ح، وإنتاااال السااا ل أو ايااادما  املفياااد  ل ا تاااال  يبااا  فااارد واحاااد أو ااوعاااص مااان األفاااراد هبااادف  قيااا 

 .(022، ص7108" )العامر  والواليب، مبيعاتمل وموجوداتمل ليست كبري  
فيىاااااهف  7110والااااذ  نرااااارتمل مهظاااااص اسساااااكوا عااااا   واملتوسااااا ص أمااااا الااااادلي  اسرناااااد  ل ااسساااااا  الىااااوري 

ت ار وعادد العاام   وح ا  املاسساص وح ا  األر ح واملبيعاا ، و ياص ماا  ها ى ع   ح   رأس املال املساملرروعا  الىورخل 
   املراريل الىورخل والىوري   ها ى ع   عدد املويف  املسات دم . و  هاذا الىادد يبا  الادلي  اسرنااد  ل"ساكوا " أ  

وخيت اف تعرياف ماويف ،  01-2املررول امليكرو    يويف أك ر من أر عص مويف . أما املررول الىوري فيوياف ماا  ا  
املررول الىوري من دولص إىل أخرخل ومن صهاعص ألخرخل فع ا  سابي  امل اال فاإ  صاهاعا  الكابياوتر تعاد مراروعا  صاورخل 

موياف يعا او    تاي   011  الىاهاعا  الباولياص و  0011مويف، وعن  0111إذا ي  عدد املويف  لديها عن 
أ اااو ج يااا  وآخااارو ،    يعا اااو    مكاتااا  ايااادما  اسدارياااص والتساااويقيص وا اسااابيص )ماااويف 2 يااال األاث   جلا اااص وعااان 

7102.) 
حااي مسااتق   ذاتاامل   كاامل وياادير ، أو ياادير  يااانوم كيااا  تهظياااي   ع اا  أ ااااملرااروعا  الىااورخل ويعاارف الباحااث 

عاا ، ورأس املاال(، حبياث يوجههاا لعهاصار اسنتاال )األر ، املاوارد، ا توييافرايد  يعا  ع    أو مهظ فرد يسا  فقي، 
تحقياا  أهااداف ل وذلاا مي، اسااو  رحهااا   األيقااو   إنتااال أو تقاادل ساا عص أو خدمااص أو ااوعااص ماان الساا ل واياادما ، و إىل 

 زايد  ال ايص اسنتاجيص   اجملتال.و معيهص 
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 مفهوم التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرى
الاااهه  الااار م ا كااا  لعاااا   يعاااصز كت بيااا اسسااايميص  املالياااص  ساااا عاااا  املاس ع ااا  ا يتىااااد اسسااايميلقاااد أفااارز 

املاليااص  البعيااد عاان الاار  أو الفا ااد  الاايت تقااو  ع يهااا املاسسااا ام التاوياا  املااهظااا  ل اى إ ااداع وهااو يرااك  ص،اسساايمي صعيالراار 
 و ادأ  تساري ص اوا  يتهاا  تفاومي، ن ي راحا  األوىلاملجتاوز  كبري      ا حااسسيميص جنص، حيث حققت املاليص الور ي
هاذ   حياث انترار  ،دومع ا  املساتوخل الا وأ الاذ  تعاا   امل ي اي ساوا   س اليت تعاا  هباا  عادواث تص  جتا  تعصيص األ واسعص

)وحيد، آساااايا، وأفريقيااااا، وأورو ، وأمريكااااا الرااااااليصدول العااااا    ماااان  العدياااادواساااال   وال املاليااااص و ياااات الاحاااااب الكبااااري
7101) 

و اا  القااا ا  ع اا  اسساايميص يعاارف التاوياا  اسساايمي ع اا  اناامل ت اا  العييااص الاايت تهرااي  اا  املاسسااا  املاليااص 
ما  األمااوال اليزماص لت بيااص احتياجاا  هااذ  املراروعا  وحساا  مت  باا  الرااريعص ، وذلاا  مان اجاا  خاملراروعا  الىاورخل

صاي  التاويا  اسسايمي عالياص، وأها   و عوا د ماليصكفا   عاليص  تاحص اا املاليص امل هذ  املاسسا  توييف مواردو  اسسيميص
 (. وفيااا توضايجمل ااذ  الىاي :7100عبدالساي ، ) البيول، املراركص، اسجاار ، املضاار ص، ا ستىاهال، املصارعاص واملساايا هي 

 (7118و )نبري،  (7102)اجل ف، 
جا   لتقسايي ألأو   نقادع ا  ناك   عهاابيس عص معيهص مث تقو    ررا ميص  اسسياملاسسا  املاليص ييا   وتعينالبيوع: -1

مههااا البياال األجاا ، واملراحبااص، واملراحبااص ل،ماار  لراارا ، و ياال  أنااكالالبيااول عااد  خخااذ تاادد، وهااامر ر ااجمل معاا  ماال ضاااا  
 املساومص، و يل الس  .

، الىااورخل ا رااروعامل أحاادااول   املرااري  الص  ىاافص اسسايمياملاسسااا  املاليااص  تاادخ  مبوجبهاا صصاايو هااياملشاارةة: -2
ذ  مان صاا  الادخ  الامعيهاص اسسيميص ع ا  حىاص املاسسص املاليص ى    حبيثمل نري  يت  إ راممل اتفامي  مبوج وذل  

 املاسساصمل تايدم الاذ صا  األتساديد ن اجلا  ملا ملىايىوختتفا  ع يامل م مان الادخ   حتفاظ جبص   هافع ، مل حق لتحق  ي
حىااص تسااديد و حىااص العاياا  الرااري  ، و كعا ااد ل تاوياا املاسسااص  إىل حىااص ت  تقساايامل انتاا  الاادخ  يااأ  أ  تاوياا ، الن ماا

 .أص  التاوي 
بياال مهااافل   اسساايميصاملاسسااا  املاليااص ييااا  أساااس يقااو  ع اا  ناارعي مع ااو    الفقاامل اسساايمي و عقااد هااو و : اإلجااار -3

هاي ماد  إجاار   تادد ذلا    ماد  يات  و ، اسسايميصاملاسساص املالياص وهو   با للكص و  هذ  األنيا   األنيا  مل  قا  أصول 
أناوال  عاد اسجاار   أخارخل. وخخاذأل  جهاص فياا  عاد  يعمل حي  لمل ال  الذ  امليعود األص  إىل  واليت حبال انتها ها ألص ا

 .التيجري التروي ي، والتيجري التاوي ي، و التيجري املهتهي  لتا ي وهي 
رب اسساايميص املاسسااص املاليااص وهااو  ال اارف  أحااديكااو   اا  طاارف  الاايت ياات  إ رامهااا د و عقااأحااد أناكال الهااو : املضااار ة-4

    ا  املاال و  ضاارب  عا املفهاو املال ارف اآلخار ، أماا واسات اار مالامل     ا  خا     تراوي  الاذ  املاال  صلكاامأو املال 
   السومي.ال رف األول تروي  أموال إدار  و خ      و ت  
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األ اواب أو الرابا ي  أو م ا  واصفا  مبتدد   صررا  س علىانل المل إ رامها  اليت يت عقد نول من الوهو : االستصناع-5
مال   ارف ال ا   ع ياملا تفاامي ماا مت  حسا  اسسيميصل ااسسص املاليص ملستقب   يت  تس ي  الس عص حبيث ، وغريهاالعقارا  
 .استي  الس عص املىهعص أ  يت إىل اآلخر  القس وخجي   دفل يس  مهملكام  أو ل دفل ال ان 

مان اجا  أ  آخار نا ع ر  زراعياص إىل أللكاا امكاو   أحد األنا اص يلقدت ع   أساسقو  وت: املزارعة واملساقا -6
 أحاد لقادت تقاو  ع ا  أسااسا  واملسااي  يههااا،حسا  ا تفاامي  ال ارف   ا  ا عاو صر املمان هاات  تقساي  ال يات  حبيثصرعها ي

 يااات  تقسااايامل  ااا  ال ااارف  ااااار المااان  نىاااي آخااار مقا ااا   إىل نااا عنااا ار ألر  مصروعاااص  أللكاااا امكاااو  األنااا اص ي
 .(7102)اجل ف،  الذ  يتفقا  ع يمل اميتفا حس  

 املشروعات الصغرى النهج اإلسالمي يف متويل
ياااى لتعاااالي  اسساااي  ا يتىاااديص،   مواجهاااص التحاااداي  ، جتسااايداى حا  الىاااورخلعيعااد التاويااا  اسسااايمي ل اراارو 

دساتور األماص اسسايميص هاو القارآ    الكارل والساهص الهبوياص الراريفص، فا يتىاديص اليت يعام مهها العا ، وذلا    ضاو  القارآ
  ح تعاااىل اساات  ف اسنسااا    الكاارل املااهه  الاار م الرااام  لكافااص جواناا  احليااا  مبااا فيهااا احليااا  ا يتىاااديص واملاليااص. وأ

 (.01)سور  البقر ، اآليص:  "وإذ يال ر   ل اي كص إم جاع    األر  خ يفص"هذ  احليا  
  الااااهه  اسسااايمي لرياعاااي البعاااادين ا يتىااااد  وا جتااااااعي، ل ارااااروعا  الىاااورخل وأييت التاويااا  اسسااايمي 

وماا  له ااح أياص سياساص ايتىااديص اجتااعياص تهاوياص. وهاذا ماا  ياص  عان غاري  ويوليهاا اهتااماى كبرياى، جبان  ما ياوفر  مان مق
، فبعاد أ  كانات املاسساا  املالياصمن أنظاص التاوي  التق يدياص األخارخل. وياد ناهد العاا    هاذا العىار نق اص نوعياص   عاا  

املاسساااا  يهااار   ملاااال   العاااا ،ر ع ااا  ا يتىااااد واالااايت تقاااو  ع ااا  أسااااس الفا اااد  الر وياااص هاااي املساااي هاااذ  املاسساااا  
)نااابري،  ال وخت يىااهاا  اااا    ااوز نااارعاى اسساايميص الااايت ترفاال  ناااعار "وأحاا  ح البيااال وحاار  الااار " سصااايح ا يتىاااد واملااا

7118.) 
اجتهااات العدياااد مااان املاسساااا  املالياااص إىل ت بيااا   نظاااا  التاويااا  اسسااايمي، وذلااا   عاااد أ  وجاااد  أ  هاااذا وياااد 
  أر  الوايااال، حيقااا  اله ااااح، ألنااامل يتاانااا  مااال عقياااد  اجملتاعاااا  اسسااايميص، وخىوصااااى ت ااا  الف اااا  الااايت الهظاااا ، وع ااا

تارف ، ا ياااا ، أو احلىاول ع اا  التاويا  وفاا  ال ريقاص الت اريااص  التق يدياص، القا اااص ع ا  أساااس  دياد سااعر فا اد  تاادد 
سساايمي فكاار  را ااد  ياكااد جناحهااا كاا  مااا تتضاااهمل الرااريعص ساا فاى. إذ تظاا  فكاار  ييااا  ماسسااا  ماليااص تعااا  وفاا  الهظااا  ا

اسساايميص ماان مبااادة وأنظاااص سياساايص وايتىاااديص وإجاارا ا  ونظاا  تراعااي كافااص اجلواناا  الاايت  قاا  العدالااص   التعاماا   اا  
 .(7101ومها ي،  ودرامص ) الت ف األطراف املتعام ص

و    املالياصلتصا  أبحكا  الرريعص اسسيميص    ارسص األعااال اسسيميص ع   ا املاسسا  وتقو  ف سفص العا    
كافص اجملاا   ايدماتياص والت ارياص وا سات ااريص والتهاوياص وا جتااعياص، و  تويعهاا و ا هاا ل ا ااطر املتهوعاص. وههااك عادد 

اااااا وتتضااان عااد  التعاماا   لفا ااد  اسساايميص ألعاملاسسااا  ماان الضااوا ي واملبااادة وا ااددا  الراارعيص والفهيااص    ارسااص 
(. ومباادأ املراااركص   الاار جمل وايسااار  ومباادأ 720. )سااور  البقاار ، اآليااص: أحاا  ح البياال وحاار  الاار "و " لقولاامل تعاااىل:املىاارفيص 
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 يتىااااديص الااار جمل احلااايل والهفااال العاااا  ل ا تاااال وا لتاااصا  أبهاااداف الهظاااا  ا يتىااااد  اسسااايمي وا لتاااصا   ملباااادة والقاااي  ا
 (.7118 يتىاديص ل اراريل ) سيسو، اسسيميص ودراسص اجلدوخل ا

 املاليااصتقاادل اياادما  كااذل   ،ا يتىاااديص وا جتااعيااصاملااواطه  ت بيااص حاجااا   إىلهاادف التاوياا  اسساايمي وي
الهقاود   اسساي  هاي وساي ص و  ،لتاوي  وا ست اار و ا  امل اطر ع   أساس ا لتاصا  أبحكاا  الراريعص اسسايميصالقيا   و 

 لعا ياص ولايد ااا ييااص زمهياص إ  مان خايل ارتباطهاا  اذا ا، ل وفاا  وليسات سا عص تباال وترااخل  ل قياص وأدا  ل تبادل والص ٌ 
 ،  ىااور  مساابقصماان خاايل الفا ااد  الهقااد   ذاتاامل، ع اا  رأس املااال والتك فااص املقاارر  ، لساا ل و رااروطها الراارعيصاسنتاجيااص و 

 (.7118اسسيميص )نبري، بعد    املاسسا  املاليص مست
فوا اااد   حاااال خخااار املااادين عااان  ملاسسااايميص مااال املاااديه    ياتااا  ع يااااملاسساااا  فاااا  تعامااا     ذلااا ع ااا هاااا ى و 

سار  ع اوا  كاا  ذ "، ياال تعااىل: السداد وإبا ت ب  القاعاد  الرارعيص الايت ورد    سايامي اآلاي  الكر اص الايت حرمات الار 
 (.781)سور  البقر ، اآليص:  ميسر " إىلفهظر  

اسسااايميص ودا ااال وحساااا   املتعاااام   ومههاااا: احلساااا   اجلارياااص وا  تاانياااص املاسساااا  وتتضاااان مىاااادر أماااوال 
و اات ال  اا  واحلسااا   ا ساات ااريص، والاايت تتضااان حسااا   التااوفري واحلسااا    اات إنااعار واحلسااا   ألجاا ، ومههااا 

حساااااا   القااااارو  احلساااااهص وحساااااا   ا سااااات اار امل ىاااااع وساااااهدا  املقارضاااااص، وودا ااااال حساااااا   املىاااااارف أيضااااااى 
واملاسسااا  املاليااص األخاارخل والتيميهااا  الهقديااص وامل ىىااا  امل ت فااص ورأس املااال املاادفول وا حتياااطي القااانوم وا ختيااار  

 (.7118خل واألر ح املدور  ) سيسو، وا حتياطا  األخر 
 هاااا  ع ااا  صاااي   اقاااو   سااات اار أمواااااا ت، فإ ااااملىاااادر أموااااا صاسسااايمياملاسساااا  حياااث اسااات داما  أماااا مااان 

وأسالي  وطارمي متهوعاص، ومان هاذ  الىاي :  ياول األماناص واملرااركص واملضاار ص واسجاار  واملصارعاص وغريهاا. ومباا أ  جاوهر عاا  
اسساايميص هااو   توجياامل أموااااا خااو ا ساات اار، فااإ  ذلاا  حياات  ع يهااا أيضاااى إ اااد يساا  مت ىااع   دراسااا  املاسسااا  

أماا مان حياث املعاايري األخييياص ا ا سات ااريص، ، هبدف ا سانااد هباا   اختااذ يرارا االىورخلاجلدوخل ا يتىاديص ل اراريل 
ا الراااريعص اسسااايميص )نااابري، املعاااايري والقاااي  واألخااايمي الااايت  كاهااا السااا وكيص، فاااي  اااد مااان أ  يتقياااد سااا وك األفاااراد حسااا 

7118.) 
، دلياا  ع اا  أاييااص ت ااوير التاوياا  اسساايمي ل اراااريل الىااورخل وياارخل الباحااث إ  وجااود ماسسااا  مت ىىااص  

دورهاا   املسااايص    رام  متوي  إسايميص ااذ  املرااريل، هبادف ساد الفارا  الكباري   هاذا الهاول مان أناوال التاويا  ولتيخاذ 
 احلد من الفقر والب الص و س  املستوخل املعيري ل اواطه .

 
 للمشروعات الصغرى التمويل اإلسالمي خصوصية

التق يدياص اليت يتاتال هباا التاويا  اسسايمي ل اراروعا  الىاورخل عان غاري  مان أناوال التاويا   ايىوصيصأد  لقد 
 احتياجاا  ت بياصوالايت  ادف إىل  سايمي،اس الاهه  وف  تاوي  ل تقو  يتال سيميصاساملاسسا   انترارإىل ازدايد األخرخل 

املتبعاص   ريقاصالو  اصاصاياسسايميص  لتاويا عا ياا  ا طبيعاصإذ أ   ،صسايمياس صعيوفا  الرار ل تاويا  املراروعا   مالكي هاذ 
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املتبعاص    ت ا  ال ارمي عان صت فا  ريقاص ال التاويا  نضاات إجارا ا أساالي  و  ع    عتاداملبال  املاليص املقاضص وامل ديسد  ت
 (.7112البحيىي، )التق يديص املىارف الت اريص 

ع اا  أفضاا  وجاامل واختيااار  املرااروعا  الىااورخل   ساا  أدا  أعاااال  أاييااص كبااري ماان اسساايمي  تاوياا  ملااا لنظاارا و 
ا  القاا ا  ع ا  إهتااما  زاد فقاد، ىل  قيا  أهادافها، وهو ما ياد  إالسياسا  املاليص مبا يي   طبيعص العا    املررول

تعااالي  الاايت ت باا   اسساايميص املاسسااا  املاليااصماان الاايز  تاوياا  ال حىااول ع اا  امل  و ااص لضااااان  ل  املرااروعا  الىااورخل
 (.7102)الكييم، املاليص   معامي ا اسسيميص  ريعصالر

الهظاا  اسساايمي الايت يتاتال هباا  ايىوصايصنامل  كان  ديااد إىل أ (7102)عبيادا ، و( 7118يراري ) سيساو، و 
   التاوي  مبا ي ي:

وأ  اسنساااا  مسااات  ف ع يااامل، وههااااك م كياااص املاااال   تعااااىل ع ااا  تىاااور ماااادا  أ   ا عتقاااو  ف سااافص التاويااا  ل ارااارو -0
تعااىل   م كامل. ياال تعااىل: نروط ألسالي  م كيص املال واست داممل وطارمي كسابمل ووساا   صارفمل، حياددها املالا  سابحانمل و 

 (.07. )سور  الهح ، اآليص: "ولمل ما   الساوا  واألر "
والايت تعتااد املرااركص   الار جمل كيسااس   ع   أسد ونروط ا لتصا  مببادة الرريعص اسسايميص يقو  التاوي  اسسيمي -7

 (.027)سور  األنعا ، اآليص  " ي  إ  صييت ونسكي وتيا  و ايت   رب العامل"التاوي ، يال تعاىل: 
التاوي  اسسيمي ويوم اهتاا  كبري ل، عاد ا يتىااديص وا جتااعياص، كااا انامل ي ايب م الا  العىار وحيارص ع ا  يراعي -0

تااوفري مت  بااا  وأسااد جناااح سياسااا  التهايااص ا يتىاااديص وا جتااعيااص احلقيقيااص. يااال تعاااىل" وإ  كااا  ذو عساار  فهظاار  إىل 
 (.781)البقر ، اآليص:  "ميسر 

حيااث يسااتوع  أسااالي  التاوياا  احلدي ااص واس ااداعا  املاليااص الاايت   بااري    نظااا  التاوياا  اسساايمي، تااوافر املرونااص الك-2
تتعار  مل ييامل    رل الفا د  الر ويص وم ال ع ا  ذلا  إنراا  ماسساا  مالياص خريياص وتعاونياص وجتارياص وصاهاعيص وزراعياص، 

ت ور  كا  ادا  التعاونيص ا  تاانيص والتاوي  واسيرا  ع   أسد التكاف  اجلاااعي وغريهاا. "فاان اضا ر غاري أبسالي  م
 (.020)سور  البقر ، اآليص:  "   و  عاد في إمث ع يمل

أرسا ها رسا ها  يواز  التاوي  اسسيمي    أايياص رأس املاال والعاالاص كعهاصار مهااص ل عا ياص اسنتاجياص. ياال تعااىل: " لقاد-0
يعااا  ع اا  املوا اااص  اا  عقيااد  كاااا   (.70 لبيهااا  وأنصلهااا معهاا  الكتاااب وامليااصا  ليقااو  الهاااس  لقسااي" )احلديااد، اآليااص: 

اجملتال الذ  تعا  فيمل اجلهاا  املاولاص ونظامامل ويياامل مان جهاص و ا  األسا وب املسات د    التاويا  والتهاياص جهاص أخارخل. 
 (.02و  الذه  والفضص و  يهفقو ا   سبي  ح فبرره   عذاب ألي " )التو ص، اآليص:يال تعاىل" والذين يكهص 

  الت اف املهااط  احلضاريص التاوي  اسسيمي ل اراريل الىاورخل   كافاص الق اعاا  ا يتىااديص و  إمكانيص ت بي  أدوا -2
 كااان ت بيااا  عقاااود املراحباااص   الق اااال فاااا ي ، والريفياااص والبدوياااص، وكاااذل    التىاااد  ملرااااك ها ا يتىااااديص وا جتااعياااص

الت اااار ، وعقاااود ا ستىاااهال   الق اااال الىاااهاعي، وعقاااود السااا   واملصارعاااص واملوارساااص واملساااايا    الق اااال الصراعاااي وعقاااود 
 التوليص واملواضعص والقر  احلسن   ي ال املاسسا  واجلاعيا  ايرييص.
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ل املتوريا  اايك يص لييتىاد ومواجهص مراك  الب الاص والفقار والتضا   والع اص التاوي  اسسيمي يادر ع   التكيف م-2
  مياااصا  املااادفوعا  واملياااصا  الت اااار . فاسساااي  حياااث الساااعي   األر  وحياااث ع ااا  ا سااات اار احلقيقاااي   الق اعاااا  

  يضاار و    األر  يبتوااو  ماان فضاا  ا يتىاااديص امل ت فااص  ااا يساااه    زايد  اسنتااال وزايد  عوا ااد . يااال تعاااىل "وآخاارو 
 (.71ح" )املصم ، اآليص: 

 
 للمشروعات الصغرىالصعوابت اليت تواجه تطبيق التمويل اإلسالمي 

اسسايميص عامليااى حاىت أصابحت وايعااى يفار  نفسامل   سااحص ا يتىااد العااملي. وياد  املاسساا  املالياصلقد انترر            
ري ا مراااكي  ومعوياااا  حالااات دو   قيقهاااا ألهااادافها التهاوياااص  لقااادر املااايمول" )عباااد   مسااااملاسساااا  واجهااات هاااذ  

 (.  70، ص7100اجلا ر، 
طريقهاا إىل احلا   عاد، وذلا  ع ا  مساتوخل الدولاص    الت بيا  العا اي املعوياا  واملرااك  هاذ    جتاد  عا و   

 رااااك  كبااااري، فاههااااا مااااا يتع اااا   ألطاااار الترااااريعيص الواحااااد  أو ع اااا  املسااااتوخل الاااادوم، وتتهااااول هااااذ  املعويااااا  واملراااااك  
 وغريهااا ماان اجلواناا . ل ااسسااا  املاليااص الريا يااص، ومههااا مااا يتع اا   ملعااايري ا اساابيص، وأخاارخل ذا  صاا ص  جلواناا  الفقهيااص،

سااايمي الااايت تواجااامل ت ااا  املىاااارف املالياااص اسسااايميص،   ت بيقهاااا ل تاويااا  اس ومااان هاااذ  املراااكي  واملعوياااا  وامل ااااطر
 (2-0، ص7102ما ي ي: )دوا ص،  املرروعا  ت   متوي    الك ري مههاجتهل ارروعا  الىوري  واملتوس ص، وتاد  إىل 

 تهااااحاج، و عالياااص متوي ياااص وتساااويقيصالضاااعف العاااا    إدارا اااا وتعرضاااها مل ااااطر تراااوي يص و  الىاااورخلطبيعاااص املراااروعا  -0
األساااباب ، وهاااذ  مااان التذ اااذب   أساااعار السااا ل وأساااعار الىااارف املااايكص ألدوا  إدار  امل ااااطر والتحاااوط ضااادها، لويايااا

 املراروعا  أ  هاذ  تارخلالايت  واملاسساا  املالياص اسسايميص خلالىاور  املرروعا فياا     اليت  ك عييا  ع   التهعكد 
نراااط اسنتااال وماان   جتااازف وتفضاا  الهراااطا  األياا  الاااطر  كالهراااطا  الت اريااص وا سااترياد والتىاادير ع اا  حساااب 

  تقااد  ضااااان  كافيااص وأ  أغ بيااص املراااريل املقدمااص ماان  خلالىااور  املرااروعا أ   املاسسااا  املاليااص اسساايميصانحيااص تاارخل 
 (.7100)عبد اجلا ر،  طرفها غري اديص

سسايميص مان ر  املاسساا  املالياص ا، وهاذا حياد مركص ماام إسايمي ماهظ  يعاا  ضاان إطاار الراريعص اسسايميصو عد  وج-7
تكياااف املهظوماااص املالياااص ا  ياااص   ضاااعف كاااذل  ال ،فيااااا  يههاااااملالياااص وجاااود وسااايي لتساااويص ا لتصاماااا  املالياااص ل تعاااامي  

 (.7102)دوا ص،  مل مت  با  ا يي والفضا  ا يتىاد  اجلديداسسيميص  اسسا  املاليصوامل
متاهجمل املتاااول  -ما يى  –حياث أ  التراريعا  الضاريبيص ،  اسسايميعاد  وجاود إطاار تهظيااي وياانوم داعا  ل هظاا  املااام-0

كااا   ،د اسات دا  صاي  التاويا  اسسايميص)طال  التاوي (  فا د  خىااى ضريبياى كايص  إضافيص، وهذا ما   حيى  ع يامل عها
ى ِّ  رسو  انتقال العقارا   رك  مصدول   حالص التاوي  العقار   (.7102أ و دايب، ) أ  الس  ا  احلكوميص   

إىل ت  اي املاسسا  املاليص اسسايميص ، حيث أ  وجود س  ص ديهيص ذا  يرارا  م صمص الهظا  املام اسسيمي إىل صحاج-2
تعياا  جلااا  ناارعيص،  عضااويص  عاا  ع اااا  الرااريعص لبيااا  رأ  الاادين وإصاادار الفتاااوخل صىااوص تعااامي  هااذ  املاسسااا  
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اسساايمي ماان وحااد  الاارأ  الفقهااي وإمكانيااص التهسااي  والتعاااو  ا  ااي والاادوم املااام الهظااا  وهااذا حياار  ماسسااا   ،وأدوا ااا
 (.7100)عبد اجلا ر،  فياا    هذ  املاسسا 

اليزمااص له اااح ت اا   خىوصاااى ت اا  اياا ا القااا ا  ع يهااا، و  الىااورخلأصااحاب املرااروعا   خاا ا  ومهااارا  ضااعف-0
عد  كفايص الكوادر البرريص املاه ص فهيااى وع ايااى ونارعياى ل تعاما  مال أدوا  الهظاا  . كذل  صاملرروعا  مبا فيها اي ا  الفهي

 (.7102أ و دايب، ) فضيى عن إمكانيص إ دال أدوا  وأسالي  ماليص نرعيص حدي ص املام اسسيمي، وكيفيص التعام  هبا،
تتااوا   وال بيعااص اياصااص لعا يااا  وأدوا  وأصااول  تااديي الهظااا  املااام اسساايمي إىل ت ااوير أنظاااص ل احاساابص وال صحاجاا-2

املاسساااا  املالياااص اسسااايميص، وذلااا  لتعصياااص ال قاااص مااان خااايل مصياااد مااان الرااافافيص وإمكانياااص املرايباااص ع ااا  أعااااال ت ااا  عاااا  
ودوٌر أساسااٌي   املاسسااا  ماان يباا  اجلهااا  الريا يااص احلكوميااص واأله يااص أو ماان يباا  املسااااي ، واااذ  املعااايري أاييااص   لوااص 

أ ااو دايب، )  قيا  التكاماا  مااا  اا  املاسسااا  املاليااص اسساايميص، وتااوفري  ي اص مهاساابص ماان القبااول اااا   املساارح املااام الاادوم
7102.) 

عااد  وجااود األعااداد ماان املااويف  كااذل  ،    ا سااتارارفرصااها وضااةلص  ص املرااروعا  الىااورخلمتا عاا عااد  القاادر  ع اا -2
)ع ااى والتصاماى( واي   املاليص يد حيد من مقدر  املاسسا  املاليص اسسيميص ع   ت اوير نفساها  اي فيص الررعيصا اف  ذو  

 (.7102أ و دايب، ) و قي  الهاو وا زدهار، خاصصى   مرح ص العوملص املاليص
 اخلالصة

ص اليت  كن ا عتااد ع يها أصبحت إحدخل اييارا  اسسااتي ياملرروعا  الىورخل خن ع إىل القول أ  
لتحس  يدرا ا اسنتاجيص والتهافسيص مبا يضان اا الد ومص   ي  العوملص ا يتىاديص اليت  تت  دد وجودها، لذل  

الت فص ت وير آليا  وذل   لتاوي  اسسيمي، ا يتىاداي  العامليص واملرروعا  الىورخل خو التعام    توجها ازداد  
،  الساحص مل أحكا  الرريعص اسسيميصومتوافقص متوا اص  لتكو  اااعاأل اا القيا  مباارسص املاسسا  املاليصيت  من خي

أصحاب رؤوس من املست ارين و  املس ا  لدخل يص اسسيميص القبولالاملاسسا  املمن  ايدما طرح كاا أ  انل موضول 
 مهه . األموال

  عدد من العوام  ومن أايها يدر  أصحا مل ع   إدارتمل ومتوي مل  رك  يتويف ع  خلالىور إ  جناح املرروعا  
جيد، ومن ضاهها التيي   وإحدا  التويري وتوفري املوارد والت  يي والتهظي  واملرايبص والتهبا  ملستقب  وتركي  األهداف، 

اسسيميص   يصالاملاسسا  املالتاوي  من  سضافص إىل ااوعص من العوام  املتع قص  بي ص األعاال ا ي ص  ملررول كسياسص 
 والدور  الت اريص والهظا  الضرا يب والتع ياا  احلكوميص.

 االستنتاجات
 من خيل هذا البحث فإنمل مت التوص  إىل أه  ا ستهتاجا  التاليص:

ع   احلىول ع    وعا املرر ا فتقار إىل الدع  املام، وعد  يدر  هذ   خلالىور  املرروعا من املراك  اليت تواجهها -
، حيث املرروعا انرا  أو توسعص هذ   ك  األساسيص اليت تقف عا قا أما يعت  التاوي  من املرا ف ،رأس املال امل  وب

 .اسسيميالتاوي   ماسسا من املام  التاوي تفتقد   معظاها إىل الضااان  اليزمص حىت تتحى  ع   
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 الهىي  األك    حيص الفكر انلت املتبعص هبا واألسالي  اسسيميص املاليصاملاسسا     التاوي  طرمييتب  أ  -
الذ  حققتمل واحل ول اليت تقدمها   الت ف اجلوان  ا يتىاديص   سب  اله اح وذل  العاملي، والهقد  اسسيمي

املال  مل مل الت ف يضاايتعام    الهه  والررل اسسيمي وأسالي  التاوي  ت تص  حبدود اسسيميص، حيث أ  وسا  
 وا يتىاد.

كاا ل ارروعا  الىورخل،  ساه    ت وير مفهو  ا ستاراريص  اسسيميص املاسسا  املاليص   التاوي  طرميإ  ت ور -
رغ  الىعو   ا يتىاديص، والتيثريا  ا جتااعيص، ندر  املوارد والفر     ع   هاع   تسهي  طري  جناح  ساعد

  ا ست ا ص  مرونصترك  العى  ا رك ل هاو ا يتىاد  نظرا ملا تتاتل  مل من املرروعا  الىورخل  األحيا ، ولكو 
 اسسيميصع   الىي   اعتاادأ التاوي ملتوريا  األسوامي خاصص   ي  مت  با  الص  ن املتوري   سرعص، اذا فالاكيص ع   

 لمل أاييتمل  لهسبص لت ورها   الت ف اجملا  .
فقي،  اسسيميص  يهحىر   اجلهود املبذولص من يب  املاسسا  املاليص  خل  املراك  اليت تواجمل املرروعا  الىور   حإ-

املرروعا  يت    تضافر اجلهود من خيل التعاو  والتهسي  مل كافص اجلها  املعهيص  ملرروعا    حيث أ  الههو  هبذ
ال و ديد املرجعيص الريا يص هذا اجملن يوان  خاصص  تهظي  العا    ييا  الس  ا  الترريعيص  سذل   ويت   ، خلالىور 

 والقانونيص لمل.
وكوريها من املرروعا  يد تعاضها مج ص من الىعو   اليت  امن مصااي إ  أ  خلرغ  ما تتاتل  مل املرروعا  الىور  ل-

وترييص دورها مبا  كهها من سهولص التكيف مل   ول دو   قيقها ألغراضها املهرود ، األمر الذ  يستدعي ا هتاا  هبا
 الت ف البي ا  كيحد عوام  ت ورها وانترارها  ىفص سريعص ع   ك  املستواي .

 التوصيات
 هي:، قد  الباحث ااوعص من التوصيا ي
مااان اجااا  وذلااا   ا  الىاااورخل،اجلااادوخل ا يتىااااديص ل اراااروع اعتاااااداسسااايميص  ملسااااايص    يياااا  املاسساااا  املالياااص -0
 . ا  من يب هااملرروعهذ  تق ي  الضااان  امل  و ص لتاوي  و لتام  ،إمكانيص جناح املررول مستقبيمدخل لويوف ع   ا
التيكيد ع   أاييص الههو   لدور الفاع  ملاسسا  التاوي  اسسيميص وح ها لتقدل التاوي  الايز  لتيسايد واساتارار  -7

 املرروعا  الىورخل.
أ  تتباام ماسسااا  التاوياا  اسساايميص اسااااتي يا  جديااد  وواضااحص لتاوياا  املرااروعا  الىااورخل مبااا اااا ماان ضاارور   -0

 خىوصيا    متوي  م   هذ  املرروعا .
األك اار جاادوخل والاايت  كاان  ا عو إىل املراار املرااروعا  الىااورخل  توجياامل أصااحاب ماسسااا  التاوياا  اسساايميص  ييااا  -2

 .امل  و ص مهها ان متوي ها مل ختفي  ح   الضاا
التيكياااد ع ااا  الااادور األساساااي والفاعااا  لىاااي  التاويااا  اسسااايمي   ماسساااا  التاويااا  اسسااايميص   دعااا  ومتويااا   -0

 املرروعا  الىورخل.
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مل أصااحاب هااذ  يااهباادف توج املرااروعا  الىااورخلإبنرااا  دا اار  تعاام  رعايااص ماسسااا  التاوياا  اسساايميص ضاارور  ييااا   -2
 حىواا ع   التاوي . وتسهي  ا عو املرر 
 

 قائمة املراجع
 القران الكرمي

 السنة النبوية الشريفة
يف املنشآت التسويق (، 7102) ،الكتيب، سعيدو  ،هيك ، إيهابو  ، والعتو ، فراس،ج ي ، تاد مهىورأ و  -6

 .األرد  عاا ، ،، دار غيدا  ل هرر والتوزيلالصغري 
لصغري  واملتوسطة وأمهيتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية تعريف املنشآت ا"(. 7102(أ و دايب، نبي ،  -2

. حبث مقد  إىل امل تق  السهو  اسسيمي السادس، األكاد يص العر يص "ومتطلبات جناحها واملعوقات اليت تواجهها
 (.7102أي ول  - 72-72ل ع و  املىرفيص. عاا . األرد  )

ثة يف متويل املشاريع الصغري  يف قطاع غز : دراسة استطالعية حنو أساليب حدي(، " 7112البحيىي، عىا ، ) -3
حبث مقد  إىل مامتر تهايص وت وير ي ال غص   عد ا نسحاب اسسرا ي ي  ألصحاب املشروعات الصغري  يف القطاع.

 .7112( ف اير 00-00واملهعقد   ك يص الت ار    اجلامعص اسسيميص، غص    الفا  من )
"، املركص العريب املؤسسات الصغري  واملتوسطة "مراحل تطورها ودورها يف التنمية(، 7102دخل ) رنو، نور اا -5

اتريخ الدخول:  ، http://democraticac.de/?p=40830:ا لكاومالد قراطي، متوفر ع   الرا ي 
00 07 7108. 

حبث  دور البنوك املرةزية يف الرقا ة على املصارف اإلسالمية يف ظل نظامني،(، 7118 سيسو، مسري ناكر، ) -3
األول حول دور الق ال املىر  واملام   التهايص وإعاد  اسعاار، غص ، ف س  ،  مقد  إىل املامتر املىر  الف س يين

 س  ص الهقد الف س يهيص.
،  املشروعات املصغر  يف حتقيق رايد  األعمال يف اجلزائر دور(، 7101 ودرامص، مى ف ، ومها ي، الوزانجي، ) -5

 ك يص الع و  ا يتىاديص وع و   التسيري، جامعص س يف، اجلاهوريص اجلصا ريص.
دار السي  ل  باعص والهرر، القاهر ،  صناديق االستثمار يف البنوك اإلسالمية،(، 7102دوا ص، أنرف تاد ) -5

 مجهوريص مىر العر يص.
مدى اعتماد  يت التمويل الكوييت على القوائم املالية املدققة يف اختاذ قرارات  ،(7102اد )الذرو ، ت -5

 ، رسالص ماجستري، جامعص الررمي األوسي، عاا ، األرد .اإلقراض

http://democraticac.de/?p=40830
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أمهيته  واقعه، التسيري االسرتاتيجي يف املؤسسات الصغري  واملتوسطة ابجلزائر:(، 7102س  ام، تاد رند ، ) -5
ك يص الع و  ا يتىاديص وع و    ،رسالص ماجستريقه حالة الصناعات الصغري  واملتوسطة  والية  سكر ، وشروطه تطبي

 اجلصا ر. التسيري والع و  الت اريص، جامعص ملسي ص،
، دار الهفا د ل هرر والتوزيل، املعامالت املالية املعاصر  يف الفقه اإلسالمي(، 7118نبري، تاد ع اا ، ) -66

 عاا ، األرد .
أتثري الربامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي واالندماج القطاعيني  (،7102، )صاحلي، صاحل -66

م تق  حول حاضها  األعاال كةليص ملرافقص املاسسا  الىوري ,  ،الكنزية وإسرتاتيجية النمو غري املتوازن النظرية
 ، اجلصا ر.جامعص عها ص

، دار وا   ل هرر اإلدار  واألعمال(، 7108اهر تسن مهىور، )العامر ، صاحل مهد  تسن والواليب، ط -62
 والتوزيل، عاا ، األرد .

املطلو ة لتيسري متويل املنشآت  االسرتاتيجيات االقتصادية والسياسية النقدية(. "7100(عبد اجلا ر، تيسري،  -63
ص العر يص ل ع و  املىرفيص، عاا ، ، حبث مقد  إىل امل تق  السهو  اسسيمي السادس، األكاد ي"الصغري  واملتوسطة

 .7100أي ول،  72-72األرد ، 
 مقدمص عا  وريصابلشراء،  لآلمر املراحبة  يع يف اجلمهورية مصرف جتر ة (،7101اتاد، ) عبدح عبدالسي ، -65

 .7101نيسا   02-02ليبيا، خيل الفا    طرا  د، اسسيميص، املاليص ايدما  إىل املامتر الدوم ال ام،  عهوا :
حاضنات األعمال ةآلية لدعم املؤسسات الصغري  واملتوسطة  يف عصر (، 7102عبد الكرل، ) ،عبيدا  -63

 ، رسالص ماجستري، جامعص سعد دح    لب يد ، ك يص الع و  ا يتىاديص وع و  التسيري، اجلصا ر.العوملة
قتصادية واالجتماعية م  خالل متويل دور التمويل اإلسالمي يف حتقيق التنمية اال(، 7102الكييم، ) -65

حبث مقد  لهدو  دور املراريل الىوري  وامليكرويص   احلد من الفقر والب الص، املشروعات اإلنتاجية املتناهية الصغر. 
   مديهص عاا ، األرد . 7102نيسا   00-00املهعقد خيل الفا  

 دار ال امي ل هرر والتوزيل وال باعص، ح  ، سوراي. ،دليلك إىل العمل املصريف(، 7101وحيد، أمحد زكراي، ) -65
 


