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امللخص
يهدف هذا البحث إىل إلقاا الضاو ع ا الاهه اسسايمي ل ارااريل الىاورخل وايىوصايص والىاعو  ،ولتحقيا
هدف الدراسص مت طرح مرك ص البحث اليت تظهر من كاو املراروعا الىاورخل مهظوماص متكام اص تتاياص صىوصايص معيهاص
جان ا التعااامي املاليااص ،تعكااد يدساايص الااهه اسساايمي ومكانتاامل املرمويااص ا املهاااه األخ اارخل الس ااا د اجملتاع اا
إحاادا
اسنسااانيص ،إذ توجاامل ماسسااا التاوي ا عا هااا خااو خدمااص ن ارا جمل معيهااص ماان اجملتااال وتسااه هااذ املاسسااا
التهايا ااص ل ا تاا اال ع ا ا الت ا ااف األصا ااعد ا يتىا اااديص ،وا جتااعيا ااص ،والع ايا ااص والبر ا اريص .و ها ااا ى ع ا ا ها ااذ املع يا ااا مت
اساات يص عا الهتااا مههااا أ ههاااك مراااك تواجههااا املرااروعا الىااورخل مههااا ا فتقااار إىل الاادع املااام ،وعااد ياادر
هذ املرروعا ع احلىول ع رأس املال امل وب ،فيعتا التاويا مان املرااك األساسايص الايت تقاف عا قاا أماا انراا
أو توسعص هذ املرروعا  ،حيث تفتقد معظاها إىل الضااان اليزمص حىت تتحى ع التاوي املام مان ماسساا
التاوي ا اسس اايمي .و ض ااو ذل ا مت تق اادل التوص اايا املهاس اابص وال اايت م اان ن ااا ا التع اااطي م اال ت بيا ا ال ااهه اسس اايمي
ل اراريل الىورخل تراعي خىوصيص هذا الهه وتسه

ح الىعو

مفتاح الكلمات :الهه اسسيمي ،املراريل الىورخل ،ايىوصيص ،الىعو

مرح ص الدكتورا التاوي واملىارف اسسيميص ،اجلامعص اسسيميص العامليص ،ماليصاي.
 1طال
 2استاذ املاليص اسسيميص اجلامعص العامليص اسسيميص

اليت تواجمل هذ املرروعا .
.

املقدمة
لقد جا التاوي وف الهه اسسيمي متفقا مل األ عاد ا يتىاديص وا جتااعيص ،ويد أوىل اسساي جا ا هتااا
قي ا اله اااح عهااد إتبااال السياسااا التهاويااص
عا يااا التاوي ا ع ا اعتبااار إ ااا احااد املقومااا الضااروريص الاايت تسااه
وا يتىاديص وا جتااعيص.
واملااهه اسساايمي يسااتاد مرتكصات امل ومقومات امل األساساايص ماان مبااادة الر اريعص اسساايميص الاايت ا أ تسااود عهااد
التفكري متوي املرروعا الىورخل ،فالهه اسسيمي يساتوج خضاول اسنساا ملراي ص ح سابحانمل وتعااىل دو يياد أو
نرط حىت يهتدخل إىل سوا السبي ويه و من العىيا واي ي ص.
وع ذلا ا أ يتىاف الرا ع لعادل املعاامي  ،ومباا أ املراروعا الىاورخل كياا اجتاااعي يتكاو
من أفراد يعا و فيها إذ فال ا ل اسسيمي يكو صفص تسود املرروعا الىورخل تتحق تح ي من يعاا فيهاا ويتعاما
معها ملهه اسسيمي.
فاملرااروعا الىااورخل ت ع ا دوراى ا ا ي ااى دع ا حركااص التهايااص ا يتىاااديص وزايد الهاااو ا يتىاااد ورفاال مسااتوخل
الاادخ الفاارد واملساااايص زايد نسا التوييااف وتق ي ا معااد الفقاار والب الااص ،لااذل تصايااد العقااود املاضاايص اهتاااا
الاادول ماال اخااتيف يااو ايتىااادها ملرااروعا الىااورخل ،ونتي ااص اااذا التوجاامل واملاادع لت اايي ا ساااتي ي والدراسااا
ا يتىاديص متكهت العديد من الدول من قي أهدافها (صاحلي.)7102 ،
يٌعااد متويا املرااروعا الىااورخل وف ا الااهه والر اريعص اسساايميص ت بيقااا مهاااا ماان الت بيقااا العا يااص ل تعااالي الاايت

جاا هباا الادين اسسايمي الت اف اجلوانا ا يتىااديص وا جتااعياص ،حياث أ هاذا الهاول مان التاويا يقاو ع ا التعاالي
القرآ الكرل والسهص الهبويص الرريفص (عباد .)7101 ،
اليت ورد
والق اارآ الك اارل ه ااو الدس ااتور ال ااذ تهته اامل اجملتاع ااا اسس اايميص وه ااو م ااهه ر م ن ااام لكاف ااص نا اواحي احلي ااا

ا يتىاديص وا جتااعيص ،فاسنسا است فمل ح سبحانمل وتعاىل هذ احليا وط مهمل القيا إبعااار هاذ األر  ،فقاال
تعاىل "وإذ يال ر ل اي كص إم جاع األر خ يفص" (سور البقر  ،اآليص.)01 :
و هااا ى ع ا ذل ا فااا التعااامي املاليااص اسساايميص ماال املااديه ماان أصااحاب املرااروعا الىااورخل يات ا ع ي امل
سايامي اآلاي الكر اص الايت حرمات الار ،
فوا د حاال خخار املادين عان الساداد وإباا ت با القاعاد الرارعيص الايت ورد
يال تعاىل " :وا كا ذا عسر فهظر إىل ميسر " (سور البقر  ،اآليص.)781 :
ومبااا أ التعااامي املاليااص اسساايميص تت ا ضااااان ل حى ااول ع ا التاوي ا ماان املاسسااا املالي ااص اسس اايميص
تاهعكد أاثرهااا راك كباري ع ا اختاااذ القارارا املتع قااص تيسايد املرااروعا الىاورخل ،فإ ااا تات ترااك أولوياص ماان أها
األولواي اليت يعتاد ع يها األفراد عهد تعام ه مل املاسسا املالياص اسسايميص ،عتبارهاا مىادر لتاويا هاذ املراروعا
جتهبه الويول معامي ر ويص عهد تعام ه ألنظاص التاوي يص رك ها التق يد (الذرو .)7102 ،
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مشكلة البحث
تعااد املرااروعا الىااورخل مهظومااص متكام ااص تتايااص صىوصاايص معيهااص جان ا التعااامي املاليااص ،ونظ اراى متيكهااا
هذ ايىوصيص فهي تعكد يدسيص الهه اسسيمي ومكانتمل املرمويص املهاه األخرخل الساا د اجملتاعاا اسنساانيص،
إحادا التهاياص ل ا تاال
إذ توجمل ماسسا التاوي عا ها خو خدمص نرا جمل معيهص من اجملتال وتسه هذ املاسساا
ع الت ف األصعد ا يتىاديص ،وا جتااعيص ،والع ايص والبرريص.
وع ا هااذا األساااس ا أ تتاتاال املرااروعا الىااورخل ساااعص تاه هااا ل قيااا مبهامهااا امل ت فااص ،هااذ الساااعص
خيت ماان فارا  ،ا ا أ متت ا ماسسااا التاويا املقومااا واملرتكاصا األساساايص الاايت تسااه تسااهي ارسااص عا هااا
وف الهه اسسيمي ل ا تال الذ تعا فيمل هاذ املاسساا  ،و لتاام فاإ هاذ املقوماا تهبال ألسااس مان اي هاذ
املاسس ااا لس ا وكيا اسس اايميص ،إذ تع ااد ه ااذ السا ا وكيا ح اار الصاوي ااص املهظوم ااص املتكام ااص ال اايت مت ه ااا املر ااروعا
الىورخل ،وع يمل كن طرح التساؤ اآلتيص اليت تع مب ا ها عن مرك ص البحث:
-0ما املقىود ملراريل الىورخل ؟
-7ما املقىود تاوي املراريل الىورخل وف الهه اسسيمي؟
-0ما هي خىا ع الهه اسسيمي متوي املراريل الىورخل؟
-2ما هي أ رز الىعو اليت تواجمل ت بي الهه اسسيمي متوي املرروعا الىورخل؟
أمهية البحث

يكتس ا البح ااث أاييت اامل م اان كون اامل يتى اادخل إىل أح ااد املواض اايل احليوي ااص احلدي ااص األدب اسدار  ،إ أ ج ااذور
مستاد من أصول ومبادة الرريعص اسسيميص وهو الهه اسسيمي متوي املرروعا الىورخل اليت أصبحت مت ا ادايى

يواجمل هاذ املراروعا  ،فضايى عان ذلا فاإ أايياص البحاث تتعاصز مان أايياص وييااص امليادا الاذ ي با فيامل وهاو املراروعا
الىااورخل الاايت تعااد ماان أها مهظاااا األعاااال اجملتااال ،وأل ت بيا الااهه اسساايمي متويا املرااروعا الىااورخل يعااد
ضاارور حتايااص وأساساايص إطااار كافااص التعااامي ا جتااعيااص واسداريااص فيهااا ،فااالهه اسساايمي يرس ا اسطااار ا جتااااعي
الذ تعا فيمل ماسسا التاوي أثها تفاع ها مل الت ف األطراف ذا العييص.
أهداف البحث

يسااع البحااث إىل إلقااا الضااو ع ا الااهه اسساايمي ل اراااريل الىااورخل وايىوصاايص والىااعو

خيل قي األهداف اآلتيص:
 -0يا املقىود ملراريل الىورخل.
-7التعرف ع مفهو متوي املراريل الىورخل وف الهه اسسيمي.
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 ،وذل ا ماان

 -0الكرف عن خىا ع الهه اسسيمي متوي املراريل الىورخل.
 -2يا أ رز الىعو اليت تواجمل ت بي الهه اسسيمي متوي املرروعا الىورخل.
منهجية البحث

ي
لقد مت اعتااد املهه الوصفي التح ي ي هذا البحث وذل جبال املع وما من املىادر املتوفر  ،وكذل
املضاو ل اع وما الهظريص والدراسا املتوفر والكت والدوراي والهررا واجملي واألحبا ذا العييص مبوضول

البحث ،وذل هبدف التعرف ع الهه اسسيمي ل اراريل الىورخل وايىوصيص والىعو

.

مفهوم املشروعات الصغرى
ههاااك صااعو ص ا تفااامي ع ا تعريااف موحااد وديي ا ل ارااروعا الىااورخل ،فك اااص "صااوري" عبااار عاان مى ا جمل
ومفهو نسيب ،خيت ف من دولص ألخرخل ومن ي اال إىل أخار داخا الدولاص الواحاد  ،ويعتا تعرياف هاذ املراروعا ضارور
لتقاادل اياادما واحل اوافص املرا عص ملساااند هااذ املرااروعا وزايد كفا ااا ،وعاااد ى مااا ياات تىااهيف هااذ املرااروعا وفقااى

ملعايري معيهص مهها العاالص ،ورأس املال ،والقياص املضافص وغريها (عبد اجلا ر.)7100 ،
وتعارف املرااروعا الىااورخل ع ا أ ااا " نراااط ماان األنرا ص ا يتىاااديص املا وكااص رااك مسااتق وياات إدارا ااا ماان
يب ا فاارد واحااد أو ااوعااص ماان األف اراد هباادف قي ا األر ح ،وإنتااال الس ا ل أو اياادما املفيااد ل ا تااال وتكااو ح ا
مبيعاتمل وموجوداتمل ليست كبري " (العامر والواليب ،7108 ،ص.)022
أما ااا الا اادلي اسرنا اااد ل ااسسا ااا الىا ااوري واملتوس ا ا ص والا ااذ نر ا ارتمل مهظاا ااص اسسا ااكوا عا ااا  7110فيىا ااهف
املرروعا الىورخل ها ى ع ح رأس املال املست ار وعادد العاام وح ا املاسساص وح ا األر ح واملبيعاا  ،و ياص ماا
املراريل الىورخل والىوري ها ى ع عدد املويف املسات دم  .و هاذا الىادد يبا الادلي اسرنااد ل"ساكوا " أ

املررول امليكرو يويف أك ر من أر عص مويف  .أما املررول الىوري فيوياف ماا ا  01-2ماويف  ،وخيت اف تعرياف
املررول الىوري من دولص إىل أخرخل ومن صهاعص ألخرخل فع ا سابي امل اال فاإ صاهاعا الكابياوتر تعاد مراروعا صاورخل
إذا ي عدد املويف لديها عن  0111مويف ،وعن  0011الىاهاعا الباولياص و  011موياف يعا او تاي
ياال األاث جلا ااص وعاان  2مااويف يعا ااو مكات ا اياادما اسداريااص والتسااويقيص وا اساابيص ( أ ااو ج ي ا وآخاارو ،
.)7102
ويعاارف الباحااث املرااروعا الىااورخل ع ا أ ااا كيااا تهظياااي يااانوم حااي مسااتق ذاتاامل كاامل وياادير  ،أو ياادير
فقي ،فرد يسا مهظ أو رايد يعا ع تويياف عهاصار اسنتاال (األر  ،املاوارد ،العاا  ،ورأس املاال) ،حبياث يوجههاا
إىل إنتااال أو تقاادل سا عص أو خدمااص أو ااوعااص ماان السا ل واياادما  ،ويقااو
معيهص وزايد ال ايص اسنتاجيص اجملتال.
33

رحهااا

األسااوامي ،وذلا لتحقيا أهااداف

مفهوم التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرى
لقااد أفاارز ع ا ا يتىاااد اسساايمي عا ا املاسسااا املاليااص اسس اايميص كت بي ا يعااصز الااهه ال اار م ا ك ا لعا ا
الرااريعص اسساايميص ،وهااو يرااك إ ااداعاى لهظااا التاوي ا املاام البعيااد عاان الاار أو الفا ااد الاايت تقااو ع يهااا املاسسااا املاليااص
الور يص ،حيث حققت املاليص اسسيميص جناحا كبري جتاوز املراحا األوىل ن ييتهاا تفاومي ،و ادأ تساري ص اوا
واسعص واث تص جتا تعصيص األ عاد اليت تعاا هباا ساوا سي اي الاذ تعاا امل أو ع ا املساتوخل الادوم ،حياث انترار هاذ
املالي ااص و ي اات الاح اااب الكب ااري والواس اال العدي ااد م اان دول الع ااا آس اايا ،وأفريقي ااا ،وأورو  ،وأمريك ااا الر ااااليص(وحيد،
)7101
يعاارف التاوي ا اسساايمي ع ا اناامل ت ا العييااص الاايت تهرااي ا املاسسااا املاليااص اسساايميص و ا القااا ا ع ا
املراروعا الىاورخل ،وذلا مان اجا خما األماوال اليزماص لت بيااص احتياجاا هااذ املراروعا وحسا مت باا الراريعص
اسسيميص وتوييف موارد هذ املاسسا املاليص املتاحص اا كفا عاليص و عوا د ماليص عالياص ،وأها صاي التاويا اسسايمي
هي البيول ،املراركص ،اسجاار  ،املضاار ص ،ا ستىاهال ،املصارعاص واملساايا (عبدالساي  .)7100 ،وفيااا توضايجمل ااذ الىاي :
(اجل ف )7102 ،و (نبري)7118 ،
-1البيوع :وتعين ييا املاسسا املاليص اسسيميص ررا س عص معيهص مث تقو بيعهاا ع ا ناك نقاد أو لتقسايي ألجا
معا ماال ضاااا هااامر ر ااجمل تاادد ،وخخااذ البيااول عااد أنااكال مههااا البياال األجا  ،واملراحبااص ،واملراحبااص ل،ماار لرارا  ،و ياال
املساومص ،و يل الس .
-2املشاارةة :هااي صاايوص تاادخ مبوجبهاا املاسسااا املاليااص اسسايميص ىاافص الراري املااول

أحااد املرااروعا الىااورخل،

وذل مبوج اتفامي يت إ راممل مل نري حبيث ى املاسسص املاليص اسسيميص ع ا حىاص معيهاص مان صاا الادخ الاذ
يتحق لفع  ،مل حقها حتفاظ جبص مان الادخ متفا ع يامل وختىيىامل ملان اجلا تساديد األصا الاذ يدمتامل املاسساص
مان التاويا  ،أ أ انتا الاادخ يات تقساايامل إىل حىااص املاسسااص كعا ااد ل تاويا  ،وحىااص العايا الراري وحىااص تسااديد
أص التاوي .
-3اإلجااار  :وهااو عقااد ناارعي مع ااو
األنيا مل قا أصول هذ األنيا

الفقاامل اسساايمي ويقااو ع ا أساااس ييااا املاسسااا املاليااص اسساايميص بياال مهااافل
وكص ل با ل وهو املاسساص املالياص اسسايميص ،ويات ذلا

ماد تادد هاي ماد إجاار

األص واليت حبال انتها ها يعود األص إىل املال الذ حي لمل يعمل فياا عاد أل جهاص أخارخل .وخخاذ اسجاار عاد أناوال
وهي التيجري املهتهي لتا ي  ،والتيجري التاوي ي ،والتيجري التروي ي.
-4املضااار ة :هااو أحااد أناكال العقاود الاايت ياات إ رامهااا ا طاارف يكااو أحااد ال اارف وهااو املاسسااص املاليااص اسساايميص رب
املال أو مالكاص املاال الاذ

وت

خ

ا خا

تراوي مالامل واسات اار  ،أماا ال ارف اآلخار فهاو املضاارب عا امل و

إدار وتروي أموال ال رف األول

السومي.
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ا املاال

-5االستصناع :وهو نول من العقد اليت يت إ رامها مل الىانل لررا س عص تدد مبواصفا م ا األ اواب أو الرابا ي أو
العقارا وغريها ،حبيث يت تس ي الس عص ملستقب ل ااسسص املاليص اسسيميص حسا ماا مت ا تفاامي ع يامل ا ال ارف مال
دفل ال ان لكام أو دفل يس مهمل وخجي القس اآلخر إىل أ يت استي الس عص املىهعص.
-6املزارعة واملساقا  :وتقو ع أساس تقدل أحد األنا اص يكاو مالكاا ألر زراعياص إىل نا ع آخار مان اجا أ

يصرعها حبيث يات تقساي الهاات مان املصروعاا

ا ال ارف حسا ا تفاامي يههااا ،واملساايا تقاو ع ا أسااس تقادل أحاد

األن ا اص يكااو مالكااا ألر مصروعااص ألن ا ار إىل ن ا ع آخاار مقا ا نىااي ماان ال اااار ياات تقساايامل ا ال اارف
حس ا تفامي الذ يتفقا ع يمل (اجل ف.)7102 ،
النهج اإلسالمي يف متويل املشروعات الصغرى
يعااد التاوي ا اسساايمي ل ارااروعا الىااورخل ،جتساايداى حي ااى لتعااالي اسسااي ا يتىاااديص ،مواجهااص التحااداي
ضاو القارآ الكارل والساهص الهبوياص الراريفص ،فدساتور األماص اسسايميص هاو القارآ
ا يتىاديص اليت يعام مهها العا  ،وذلا
الكاارل املااهه الاار م الرااام لكافااص جوان ا احليااا مبااا فيهااا احليااا ا يتىاااديص واملاليااص .وأ ح تعاااىل اساات ف اسنسااا
هذ احليا "وإذ يال ر ل اي كص إم جاع األر خ يفص" (سور البقر  ،اآليص.)01 :
وأييت التاويا ا اسس اايمي ل ار ااروعا الى ااورخل ال ااهه اسس اايمي لرياع ااي البع اادين ا يتى اااد وا جتا اااعي،
ويوليهاا اهتااماى كبرياى ،جبان ما ياوفر مان مقوماا له ااح أياص سياساص ايتىااديص اجتااعياص تهاوياص .وهاذا ماا ياص عان غاري
من أنظاص التاوي التق يدياص األخارخل .وياد ناهد العاا هاذا العىار نق اص نوعياص عاا املاسساا املالياص ،فبعاد أ كانات
هااذ املاسسااا الاايت تق ااو ع ا أساااس الفا ااد الر ويااص هااي املسااي ر ع ا ا يتىاااد واملااال العااا  ،يه اار املاسس ااا
ااوز ناارعاى (ناابري،

اسساايميص الاايت ترفاال نااعار "وأح ا ح البياال وحاار الاار " سصاايح ا يتىاااد وامل اال وخت يىااهاا ااا
.)7118
ويااد اجتهاات العديااد ماان املاسسااا املاليااص إىل ت بي ا نظااا التاوي ا اسساايمي ،وذل ا عااد أ وجااد أ هااذا
الهظااا  ،وع ا أر الواياال ،حيق ا اله اااح ،ألناامل يتاان ا ماال عقيااد اجملتاعااا اسساايميص ،وخىوص ااى ت ا الف ااا الاايت
تارف  ،ا يااا  ،أو احلىاول ع ا التاويا وفا ال ريقاص الت اريااص التق يدياص ،القا اااص ع ا أساااس دياد سااعر فا اد تاادد
سا فاى .إذ تظا فكاار ييااا ماسسااا ماليااص تعاا وفا الهظااا اسساايمي فكاار را ااد ياكااد جناحهااا ك ا مااا تتضاااهمل الر اريعص
اسساايميص ماان مبااادة وأنظاااص سياساايص وايتىاااديص وإج ارا ا ونظ ا تراعااي كافااص اجلوان ا الاايت ق ا العدالااص التعاما ا
الت ف األطراف املتعام ص ( ودرامص ومها ي.)7101 ،
وتقو ف سفص العا املاسسا اسسيميص ع ا لتصا أبحكا الرريعص اسسيميص ارسص األعااال املالياص و
كافص اجملاا ايدماتياص والت ارياص وا سات ااريص والتهاوياص وا جتااعياص ،و تويعهاا و ا هاا ل ا ااطر املتهوعاص .وههااك عادد
ماان الضاوا ي واملبااادة وا ااددا الراارعيص والفهيااص ارسااص املاسسااا اسساايميص ألعاااااا وتتضااان عااد التعاما لفا ااد
املىاارفيص لقولاامل تعاااىل" :وأحا ح البياال وحاار الاار "( .سااور البقاار  ،اآليااص .)720 :ومباادأ املراااركص الاار جمل وايسااار ومباادأ
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الاار جمل احلاايل والهفاال العااا ل ا تااال وا لت اصا أبهااداف الهظااا ا يتىاااد اسساايمي وا لت اصا ملبااادة والقااي ا يتىاااديص
اسسيميص ودراسص اجلدوخل ا يتىاديص ل اراريل ( سيسو.)7118 ،
ويهاادف التاوي ا اسساايمي إىل ت بيااص حاجااا امل اواطه ا يتىاااديص وا جتااعيااص ،كااذل تقاادل اياادما املاليااص
والقيا لتاوي وا ست اار و ا امل اطر ع أساس ا لتاصا أبحكاا الراريعص اسسايميص ،والهقاود اسساي هاي وساي ص
ل تبادل والصٌ ل قياص وأدا ل وفاا وليسات سا عص تباال وترااخل اذا ا ،ولايد ااا ييااص زمهياص إ مان خايل ارتباطهاا لعا ياص
اسنتاجيااص و لسا ل و رااروطها الراارعيص ،والتك فااص املقاارر ع ا رأس املااال الهقااد ذاتاامل ،ماان خاايل الفا ااد  ،ىااور مساابقص
مستبعد املاسسا املاليص اسسيميص (نبري.)7118 ،
يات ا ع ي امل فوا ااد حااال خخاار املاادين عاان
و هااا ى ع ا ذل ا فااا تعام ا املاسسااا اسساايميص ماال املااديه
سايامي اآلاي الكر اص الايت حرمات الار  ،ياال تعااىل " :وا كاا ذا عسار
السداد وإبا ت ب القاعاد الرارعيص الايت ورد
فهظر إىل ميسر " (سور البقر  ،اآليص.)781 :
وتتضااان مىااادر أم اوال املاسسااا اسساايميص ودا اال وحسااا املتعااام ومههااا :احلسااا اجلاريااص وا تاانيااص
اات إنااعار واحلسااا ألجا  ،ومههااا
و اات ال ا واحلسااا ا ساات ااريص ،والاايت تتضااان حسااا التااوفري واحلسااا
أيض ا ااى حس ا ااا الق ا اارو احلس ا ااهص وحس ا ااا ا س ا اات اار امل ى ا ااع وس ا ااهدا املقارض ا ااص ،وودا ا اال حس ا ااا املى ا ااارف
واملاسسااا املاليااص األخاارخل والتيميهااا الهقديااص وامل ىىااا امل ت فااص ورأس املااال املاادفول وا حتياااطي القااانوم وا ختيااار
وا حتياطا األخرخل واألر ح املدور ( سيسو.)7118 ،
أمااا ماان حيااث اساات داما املاسسااا اسساايميص ملىااادر أمواا اا ،فإ اا تق ااو ساات اار أمواا اا هااا ع ا ص ااي

وأسالي وطارمي متهوعاص ،ومان هاذ الىاي  :ياول األماناص واملرااركص واملضاار ص واسجاار واملصارعاص وغريهاا .ومباا أ جاوهر عاا
املاسسااا اسساايميص هااو توجياامل أموااااا خااو ا ساات اار ،فااإ ذلا حياات ع يهااا أيضااى إ اااد يسا مت ىااع دراسااا
اجلدوخل ا يتىاديص ل اراريل الىورخل ،هبدف ا سانااد هباا اختااذ يرارا اا ا سات ااريص ،أماا مان حياث املعاايري األخييياص
الس ا وكيص ،فااي ااد ماان أ يتقيااد س ا وك األف اراد حس ا املعااايري والقااي واألخاايمي الاايت كاه اا الر اريعص اسساايميص (ناابري،
.)7118
وياارخل الباحااث إ وجااود ماسسااا مت ىىااص التاويا اسساايمي ل اراااريل الىااورخل ،دلي ا ع ا أاييااص ت ااوير
رام متوي إسايميص ااذ املرااريل ،هبادف ساد الفارا الكباري هاذا الهاول مان أناوال التاويا ولتيخاذ دورهاا املسااايص
احلد من الفقر والب الص و س املستوخل املعيري ل اواطه .
خصوصية التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرى
لقد أد ايىوصيص اليت يتاتال هباا التاويا اسسايمي ل اراروعا الىاورخل عان غاري مان أناوال التاويا التق يدياص
األخرخل إىل ازدايد انترار املاسسا اسسيميص اليت تقو لتاوي وف الاهه اسسايمي ،والايت ادف إىل ت بياص احتياجاا
مالكي هاذ املراروعا ل تاويا وفا الراريعص اسسايميص ،إذ أ طبيعاص عا ياا التاويا اسسايميص اياصاص وال ريقاص املتبعاص
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تسديد املبال املاليص املقاضص واملعتاد ع أساالي وإجارا ا تضاان التاويا
املىارف الت اريص التق يديص (البحيىي.)7112 ،

ريقاص الت فاص عان ت ا ال ارمي املتبعاص

سا أدا أعاااال املرااروعا الىااورخل ع ا أفضا وجاامل واختيااار
ونظارا ملااا ل تاويا اسساايمي ماان أاييااص كبااري
السياسا املاليص مبا يي طبيعص العا املررول ،وهو ما ياد إىل قيا أهادافها ،فقاد زاد إهتااماا القاا ا ع ا
املرااروعا الىااورخل لضااااان امل و ااص ل حىااول ع ا التاويا الاايز ماان املاسسااا املاليااص اسساايميص الاايت ت با تعااالي
الرريعص اسسيميص معامي ا املاليص (الكييم.)7102 ،
ويراري ( سيساو )7118 ،و(عبيادا  )7102 ،إىل أنامل كان ديااد ايىوصايص الايت يتاتال هباا الهظاا اسساايمي
التاوي مبا ي ي:
-0تقااو ف ساافص التاوي ا ل ارااروعا ع ا تىااور مااادا أ م كيااص املااال تعاااىل وأ اسنسااا مساات ف ع ياامل ،وههاااك
م كامل .ياال تعااىل:

نروط ألسالي م كيص املال واست داممل وطارمي كسابمل ووساا صارفمل ،حياددها املالا سابحانمل وتعااىل
"ولمل ما الساوا واألر "( .سور الهح  ،اآليص.)07 :
-7يقو التاوي اسسيمي ع أسد ونروط ا لتصا مببادة الرريعص اسسايميص والايت تعتااد املرااركص الار جمل كيسااس
التاوي  ،يال تعاىل" :ي إ صييت ونسكي وتيا و ايت رب العامل " (سور األنعا  ،اآليص .)027

-0يراعي التاوي اسسيمي ويوم اهتاا كبري ل ،عاد ا يتىااديص وا جتااعياص ،كااا انامل ي ايب م الا العىار وحيارص ع ا
تااوفري مت بااا وأسااد جناااح سياسااا التهايااص ا يتىاااديص وا جتااعيااص احلقيقيااص .يااال تعاااىل" وإ كااا ذو عساار فهظاار إىل
ميسر " (البقر  ،اآليص.)781 :
-2ت اوافر املرونااص الكبااري نظااا التاوي ا اسساايمي ،حيااث يسااتوع أسااالي التاوي ا احلدي ااص واس ااداعا املاليااص الاايت
تتعار مل ييامل رل الفا د الر ويص وم ال ع ا ذلا إنراا ماسساا مالياص خريياص وتعاونياص وجتارياص وصاهاعيص وزراعياص،
أبسالي مت ور كا ادا التعاونيص ا تاانيص والتاوي واسيرا ع أسد التكاف اجلاااعي وغريهاا" .فاان اضا ر غاري
و عاد في إمث ع يمل" (سور البقر  ،اآليص.)020 :
-0يواز التاوي اسسيمي أايياص رأس املاال والعاالاص كعهاصار مهااص ل عا ياص اسنتاجياص .ياال تعااىل " :لقاد أرسا ها رسا ها
لبيهااا وأنصلهااا معه ا الكتاااب واملي اصا ليقااو الهاااس لقسااي" (احلديااد ،اآليااص .)70 :كاااا يعا ا ع ا املوا اااص ا عقيااد
اجملتال الذ تعا فيمل اجلهاا املاولاص ونظامامل ويياامل مان جهاص و ا األسا وب املسات د التاويا والتهاياص جهاص أخارخل.
يال تعاىل" والذين يكهصو الذه والفضص و يهفقو ا سبي ح فبرره عذاب ألي " (التو ص ،اآليص.)02:
-2إمكانيص ت بي أدوا التاوي اسسيمي ل اراريل الىاورخل كافاص الق اعاا ا يتىااديص و الت اف املهااط احلضاريص
التى ااد ملر اااك ها ا يتى اااديص وا جتااعي ااص ،فاا ا ي ك اان ت بيا ا عق ااود املراحب ااص الق ااال
والريفي ااص والبدوي ااص ،وك ااذل
الت ااار  ،وعقااود ا ستىااهال الق ااال الىااهاعي ،وعقااود الس ا واملصارعااص واملوارسااص واملسااايا الق ااال الصراعااي وعقااود
التوليص واملواضعص والقر احلسن

ي ال املاسسا واجلاعيا ايرييص.
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-2التاوي اسسيمي يادر ع التكيف مل املتوريا اايك يص لييتىاد ومواجهص مراك الب الاص والفقار والتضا والع اص
مي اصا امل اادفوعا واملي اصا الت ااار  .فاسس ااي حي ااث الس ااعي األر وحي ااث ع ا ا س اات اار احلقيق ااي الق اع ااا
ا يتىاااديص امل ت فااص ااا يساااه
ح" (املصم  ،اآليص.)71 :

زايد اسنتااال وزايد عوا ااد  .يااال تعاااىل "وآخاارو يضاار و

األر يبتوااو ماان فض ا

الصعوابت اليت تواجه تطبيق التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرى
لقد انترر املاسساا املالياص اسسايميص عامليااى حاىت أصابحت وايعااى يفار نفسامل سااحص ا يتىااد العااملي .وياد
مس اري ا مرااكي ومعويااا حالاات دو قيقهااا ألهاادافها التهاويااص لقاادر املاايمول" (عبااد
واجهاات هااذ املاسسااا
اجلا ر ،7100 ،ص.)70
الت بيا العا اي طريقهاا إىل احلا عاد ،وذلا ع ا مساتوخل الدولاص
و جتاد عا هاذ املعوياا واملرااك
الواح ااد أو ع ا ا املسا ااتوخل الا اادوم ،وتتها ااول ها ااذ املعويا ااا واملر اااك را ااك كبا ااري ،فاهها ااا ما ااا يتع ا ا ألطا اار التر ا اريعيص
ل ااسسااا املاليااص الريا يااص ،ومههااا مااا يتع ا ملعااايري ا اساابيص ،وأخاارخل ذا صا ص جلوانا الفقهيااص ،وغريهااا ماان اجلوانا .
وم اان ه ااذ املر ااكي واملعوي ااا وامل اااطر ال اايت تواج اامل ت ا املى ااارف املالي ااص اسس اايميص ،ت بيقه ااا ل تاوي ا اسس اايمي
ل ارروعا الىوري واملتوس ص ،وتاد إىل جته الك ري مهها متوي ت املرروعا ما ي ي( :دوا ص ،7102 ،ص)2-0
-0طبيع ااص املر ااروعا الى ااورخل والض ااعف الع ااا إدارا ااا وتعرض ااها مل اااطر تر ااوي يص متوي ي ااص وتس ااويقيص عالي ااص ،وحاجته ااا
ألدوا إدار امل اااطر والتح ااوط ضاادها ،لوياي اص امل اايك م اان التذ ااذب أس ااعار الس ا ل وأس ااعار الى اارف ،وه ااذ األس ااباب
تهعكد ع العييا اليت ك فياا املرروعا الىاورخل واملاسساا املالياص اسسايميص الايت تارخل أ هاذ املراروعا
جتااازف وتفض ا الهراااطا األي ا الاااطر كالهراااطا الت اريااص وا سااترياد والتىاادير ع ا حساااب نراااط اسنتااال وماان
انحيااص تاارخل املاسسااا املاليااص اسساايميص أ املرااروعا الىااورخل تقااد ضااااان كافيااص وأ أغ بيااص املراااريل املقدمااص ماان
طرفها غري اديص (عبد اجلا ر.)7100 ،
-7عد وجود مركص ماام إسايمي ماهظ يعاا ضاان إطاار الراريعص اسسايميص ،وهاذا حيار املاسساا املالياص اسسايميص مان
وج ااود وس اايي لتس ااويص ا لتصام ااا املالي ااص ل تع ااامي املالي ااص فيا ااا يهه ااا ،ك ااذل الض ااعف تكي ااف املهظوم ااص املالي ااص ا ي ااص
واملاسسا املاليص اسسيميص مل مت با ا يي والفضا ا يتىاد اجلديد (دوا ص.)7102 ،
-0عاد وجاود إطاار تهظيااي وياانوم داعا ل هظاا املااام اسسايمي ،حياث أ التراريعا الضاريبيص – ما يى  -متاهجمل املتاااول
(طال التاوي ) فا د خىااى ضريبياى كايص إضافيص ،وهذا ما حيى ع يامل عهاد اسات دا صاي التاويا اسسايميص ،كااا
أ الس ا احلكوميص ِّ
ى رسو انتقال العقارا رك مصدول حالص التاوي العقار (أ و دايب.)7102 ،
-2حاجص الهظا املام اسسيمي إىل وجود س ص ديهيص ذا يرارا م صمص ،حيث أ املاسسا املاليص اسسايميص ت اي إىل
تعيا جلااا ناارعيص ،عضااويص عا ع اااا الر اريعص لبيااا رأ الاادين وإصاادار الفتاااوخل صىااوص تعااامي هااذ املاسسااا
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وأدوا ااا ،وهااذا حياار ماسسااا الهظااا املااام اسساايمي ماان وحااد ال ارأ الفقهااي وإمكانيااص التهسااي والتعاااو ا ااي والاادوم
فياا هذ املاسسا (عبد اجلا ر.)7100 ،
-0ضااعف خا ا ومهااارا أصااحاب املرااروعا الىااورخل والقااا ا ع يهااا ،خىوصااى ت ا ايا ا اليزمااص له اااح ت ا
املرروعا مبا فيها اي ا الفهيص .كذل عد كفايص الكوادر البرريص املاه ص فهيااى وع ايااى ونارعياى ل تعاما مال أدوا الهظاا
املام اسسيمي ،وكيفيص التعام هبا ،فضيى عن إمكانيص إ دال أدوا وأسالي ماليص نرعيص حدي ص (أ و دايب.)7102 ،

-2حاجاص الهظااا املااام اسساايمي إىل ت ااوير أنظاااص ل احاساابص والتااديي تت اوا وال بيعااص اياصااص لعا يااا وأدوا وأصااول
عا ا املاسسااا املاليااص اسساايميص ،وذل ا لتعصيااص ال قااص ماان خاايل مصيااد ماان الراافافيص وإمكانيااص املرايبااص ع ا أعاااال ت ا
ودور أساسا ٌاي
املاسسااا ماان يب ا اجلهااا الريا يااص احلكوميااص واأله يااص أو ماان يب ا املسااااي  ،واااذ املعااايري أاييااص لوااص ٌ
قيا التكاما مااا ا املاسسااا املاليااص اسساايميص ،وتااوفري ي اص مهاساابص ماان القبااول اااا

املساارح املااام الاادوم (أ ااو دايب،

.)7102
-2عااد القاادر ع ا متا ع اص املرااروعا الىااورخل وضااةلص فرصااها ا سااتارار ،كااذل عااد وجااود األعااداد ماان املااويف
ا اف ذو اي فيص الررعيص (ع ااى والتصاماى) واي املاليص يد حيد من مقدر املاسسا املاليص اسسيميص ع ت اوير نفساها
و قي الهاو وا زدهار ،خاصصى
اخلالصة

مرح ص العوملص املاليص (أ و دايب.)7102 ،

خن ع إىل القول أ املرروعا

الىورخل أصبحت إحدخل اييارا

اسسااتي يص اليت كن ا عتااد ع يها

لتحس يدرا ا اسنتاجيص والتهافسيص مبا يضان اا الد ومص ي العوملص ا يتىاديص اليت تت دد وجودها ،لذل
ازداد توجها ا يتىاداي العامليص واملرروعا الىورخل خو التعام لتاوي اسسيمي ،وذل ت وير آليا الت فص
يت من خياا القيا مباارسص املاسسا املاليص ألعاااا لتكو متوا اص ومتوافقص مل أحكا الرريعص اسسيميص الساحص،
كاا أ انل موضول طرح ايدما من املاسسا املاليص اسسيميص القبول لدخل املس ا من املست ارين وأصحاب رؤوس
األموال مهه .
إ جناح املرروعا الىورخل يتويف ع عدد من العوام ومن أايها يدر أصحا مل ع إدارتمل ومتوي مل رك
جيد ،ومن ضاهها التيي وإحدا التويري وتوفري املوارد والت يي والتهظي واملرايبص والتهبا ملستقب وتركي األهداف،
سضافص إىل ااوعص من العوام املتع قص بي ص األعاال ا ي ص ملررول كسياسص التاوي من املاسسا املاليص اسسيميص
والدور الت اريص والهظا الضرا يب والتع ياا احلكوميص.
االستنتاجات

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

من املراك اليت تواجهها املرروعا الىورخل ا فتقار إىل الدع املام ،وعد يدر هذ املرروعا ع احلىول عرأس املال امل وب ،فيعت التاوي من املراك األساسيص اليت تقف عا قا أما انرا أو توسعص هذ املرروعا  ،حيث
تفتقد معظاها إىل الضااان اليزمص حىت تتحى ع التاوي املام من ماسسا التاوي اسسيمي.
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حيص الفكر
املاسسا املاليص اسسيميص واألسالي املتبعص هبا انلت الهىي األك
يتب أ طرمي التاوياسسيمي والهقد العاملي ،وذل سب اله اح الذ حققتمل واحل ول اليت تقدمها الت ف اجلوان ا يتىاديص
التاوي ت تص حبدود الهه والررل اسسيمي

تعام مل مل الت ف يضااي املال

اسسيميص ،حيث أ وسا وأسالي
وا يتىاد.
ت وير مفهو ا ستاراريص ل ارروعا الىورخل ،كاا
املاسسا املاليص اسسيميص ساه
إ ت ور طرمي التاويع
ساعد ع تسهي طري جناحها رغ الىعو ا يتىاديص ،والتيثريا ا جتااعيص ،ندر املوارد والفر
األحيا  ،ولكو املرروعا الىورخل ترك العى ا رك ل هاو ا يتىاد نظرا ملا تتاتل مل من مرونص ا ست ا ص
ملتوريا األسوامي خاصص ي مت با الص ن املتوري سرعص ،اذا فالاكيص ع التاوي اعتاادأ ع الىي اسسيميص
لمل أاييتمل لهسبص لت ورها الت ف اجملا .
إ ح املراك اليت تواجمل املرروعا الىورخل يهحىر اجلهود املبذولص من يب املاسسا املاليص اسسيميص فقي،تضافر اجلهود من خيل التعاو والتهسي مل كافص اجلها املعهيص ملرروعا
حيث أ الههو هبذ املرروعا يت
هذا اجملال و ديد املرجعيص الريا يص
ذل ييا الس ا الترريعيص سن يوان خاصص تهظي العا
الىورخل ،ويت
والقانونيص لمل.
 لرغ ما تتاتل مل املرروعا الىورخل من مصااي إ أ ا وكوريها من املرروعا يد تعاضها مج ص من الىعو اليتول دو قيقها ألغراضها املهرود  ،األمر الذ يستدعي ا هتاا هبا وترييص دورها مبا كهها من سهولص التكيف مل
الت ف البي ا كيحد عوام ت ورها وانترارها ىفص سريعص ع ك املستواي .
التوصيات

يقد الباحث ااوعص من التوصيا  ،هي:
 -0يي ااا املاسس ااا املالي ااص اسس اايميص ملس اااايص اعتا اااد اجل اادوخل ا يتى اااديص ل ار ااروعا الى ااورخل ،وذل ا م اان اج ا
الويوف ع مدخل إمكانيص جناح املررول مستقبي ،و لتام تق ي الضااان امل و ص لتاوي هذ املرروعا من يب ها.
لدور الفاع ملاسسا التاوي اسسيميص وح ها لتقدل التاوي الايز لتيسايد واساتارار

 -7التيكيد ع أاييص الههو
املرروعا الىورخل.
 -0ضاارور أ تتباام ماسسااا التاويا اسساايميص اساااتي يا جديااد وواضااحص لتاويا املرااروعا الىااورخل مبااا اااا ماان
متوي م هذ املرروعا .
خىوصيا
 -2ييااا ماسسااا التاوي ا اسساايميص توجياامل أصااحاب املرااروعا الىااورخل إىل املرااروعا األك اار جاادوخل والاايت كاان
متوي ها مل ختفي ح الضااان امل و ص مهها.
 -0التيكي ااد ع ا ا ال اادور األساس ااي والفاعا ا لى ااي التاوي ا اسس اايمي ماسس ااا التاوي ا اسس اايميص دعا ا ومتويا ا
املرروعا الىورخل.
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 -2ضاارور ييااا ماسسااا التاويا اسساايميص إبنرااا دا اار تعاام رعايااص املرااروعا الىااورخل هباادف توجيامل أصااحاب هااذ
املرروعا وتسهي حىواا ع التاوي .
قائمة املراجع
القران الكرمي
السنة النبوية الشريفة
 -6أ و ج ي  ،تاد مهىور ،والعتو  ،فراس ،وهيك  ،إيهاب ،والكتيب ،سعيد ،)7102( ،التسويق يف املنشآت
الصغري  ،دار غيدا ل هرر والتوزيل ،عاا  ،األرد .
 -2أ و دايب ،نبي " .)7102) ،تعريف املنشآت الصغري واملتوسطة وأمهيتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
ومتطلبات جناحها واملعوقات اليت تواجهها" .حبث مقد إىل امل تق السهو اسسيمي السادس ،األكاد يص العر يص

ل ع و املىرفيص .عاا  .األرد ( - 72-72أي ول .)7102

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

اجلامعص اسسيميص ،غص

الفا من ( )00-00ف اير .7112

 -5رنو ،نور اادخل ( ،)7102املؤسسات الصغري واملتوسطة "مراحل تطورها ودورها يف التنمية" ،املركص العريب
الد قراطي ،متوفر ع
.7108 07 00

الرا ي ا لكاوم ، http://democraticac.de/?p=40830:اتريخ الدخول:

 -3سيسو ،مسري ناكر ،)7118( ،دور البنوك املرةزية يف الرقا ة على املصارف اإلسالمية يف ظل نظامني ،حبث
مقد إىل املامتر املىر الف س يين األول حول دور الق ال املىر واملام
س ص الهقد الف س يهيص.

التهايص وإعاد اسعاار ،غص  ،ف س

،

 -5ودرامص ،مى ف  ،ومها ي ،الوزانجي ،)7101( ،دور املشروعات املصغر يف حتقيق رايد األعمال يف اجلزائر،
ك يص الع و ا يتىاديص وع و التسيري ،جامعص س يف ،اجلاهوريص اجلصا ريص.

 -5دوا ص ،أنرف تاد ( ،)7102صناديق االستثمار يف البنوك اإلسالمية ،دار السي ل باعص والهرر ،القاهر ،
مجهوريص مىر العر يص.
 -5الذرو  ،تاد ( ،)7102مدى اعتماد يت التمويل الكوييت على القوائم املالية املدققة يف اختاذ قرارات
اإلقراض ،رسالص ماجستري ،جامعص الررمي األوسي ،عاا  ،األرد .
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 -5س ام ،تاد رند  ،)7102( ،التسيري االسرتاتيجي يف املؤسسات الصغري واملتوسطة ابجلزائر :واقعه ،أمهيته
وشروطه تطبيقه حالة الصناعات الصغري واملتوسطة والية سكر  ،رسالص ماجستري ،ك يص الع و ا يتىاديص وع و
التسيري والع و الت اريص ،جامعص ملسي ص ،اجلصا ر.
 -66نبري ،تاد ع اا  ،)7118( ،املعامالت املالية املعاصر يف الفقه اإلسالمي ،دار الهفا د ل هرر والتوزيل،
عاا  ،األرد .

 -66صاحلي ،صاحل ،)7102( ،أتثري الربامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي واالندماج القطاعيني
النظرية الكنزية وإسرتاتيجية النمو غري املتوازن ،م تق حول حاضها األعاال كةليص ملرافقص املاسسا الىوري ,

جامعص عها ص ،اجلصا ر.

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

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

األرد  72-72 ،أي ول.7100 ،

 -65عبدالسي  ،عبدح اتاد ،)7101( ،جتر ة مصرف اجلمهورية يف يع املراحبة لآلمر ابلشراء ،وريص عا مقدمص
إىل املامتر الدوم ال ام ،عهوا  :ايدما املاليص اسسيميص ،طرا د ،ليبيا ،خيل الفا  02-02نيسا .7101
 -63عبيدا  ،عبد الكرل ،)7102( ،حاضنات األعمال ةآلية لدعم املؤسسات الصغري واملتوسطة يف عصر
العوملة ،رسالص ماجستري ،جامعص سعد دح

لب يد  ،ك يص الع و ا يتىاديص وع و التسيري ،اجلصا ر.

 -65الكييم ،)7102( ،دور التمويل اإلسالمي يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية م خالل متويل
املشروعات اإلنتاجية املتناهية الصغر .حبث مقد لهدو دور املراريل الىوري وامليكرويص

املهعقد خيل الفا  00-00نيسا 7102

احلد من الفقر والب الص،

مديهص عاا  ،األرد .

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