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 :ملخص

شهد االقتصاد العا١تي عدة ٖتوالت وتطورات نإتة عن ظاىرة العو١تة والتكتالت السياسية واالقتصادية، واٞتزائر كغَتىا 
من دول العادل ، عرفت العديد من التقلبات يف سياستها االقتصادية أبرزىا االنتقال من االقتصاد ا١تخطط إذل اقتصاد السوق ونظرا 

إلفالس معظم ا١تؤسسات العمومية جعل السلطات اٟتكومية تقوم بتشجيع ا١تشاريع االستثمارية وخاصة منها الصغَتة وا١تتوسطة 
وساعدىا على ذلك قدرهتا على ا١تزج بُت النمو االقتصادي وخلق مناصب الشغل وٖتقيق التطور االقتصادي واالجتماعي وحىت 
ٖتقق ىذه ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة أىدافها ٖتتاج إذل رؤوس أموال لتمويل مشاريعها عن طريق البنوك وا١تؤسسات ا١تالية ال 

سيما البنوك اإلسالمية اليت ٘تتاز بطرق ٘تويلية ٥تتلفة عن الطرق التمويلية للبنوك التجارية وا١تؤسسات ا١تالية، وىذا ما جعل 
 .ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة هتتم أكثر بالتمويل عن طريق البنوك اإلسالمية

.  التمويل اإلسالمي، ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة، التنمية االقتصادية ،ا١تنافسة:الكلمات المفتاحية
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: ا١تقدمة العامة

لقد أصبحت ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة ٘تثل طرحا حيتل أولوية متقدمة على صعيد اقتصاديات الدول ا١تتقدمة 
والنامية، ومنها البلدان العربية واإلسالمية، فقد حظيت باىتمام ٥تططي السياسات االقتصادية واالجتماعية، وذلك انطالًقا من 

 .الدور اٟتيوي الذي تلعبو يف ٖتقيق أىداف التنمية االقتصادية واالجتماعية ٢تذه الدول

و٦تا الشك فيو أن دعم وتعزيز دور ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة يف إرساء ركائز التنمية االقتصادية واالجتماعية، وإ٧تاز 
ىذه ا١تؤسسات ألىدافها الرئيسة يف ٥تتلف اجملاالت، ومن بينها ٣تال التشغيل واستيعاب نسبة كبَتة من القوى العاملة ٔتستوياهتا 
ا١تهارية ا١تختلفة، والرفع من قيمة الدخل وا١تستوى ا١تعيشي للفرد، ىي ٤تاولة لتحقيق عدالة حضارية من حيث األدوار اليت تؤديها 

 .ومواجهة التحديات اليت تواجهها

وحىت تقوم ىذه ا١تؤسسات بالدور التنموي ا١ترجو منها يف ٥تتلف البلدان ا١تتقدمة والنامية السيما البلدان العربية 
واإلسالمية، البد عليها من مواجهة أىم العقبات اليت تتعرض ٢تا، واليت تتمثل يف عدم قدرة أصحاهبا على توفَت التمويل الالزم 

لتقدمي التمويل  (الربوية)إلنشائها أو الستمرار نشاطها، وعدم مقدرهتم على توفَت الضمانات الكافية اليت تشًتطها البنوك التقليدية 
 .الالزم ٢تا، ىذه األخَتة عادة ما تفضل التعامل مع ا١تؤسسات الكبَتة و٘تويلها لذات السبب

إذن فمشكل التمويل يعد واحدا من أىم العقبات اليت تواجو ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة، فأصحاهبا عادة ما يكونون 
من ا١تهنيُت الصغار وال تتوفر لديهم ا١تدخرات ا١تالية الكافية اليت ٘تكنهم من إنشاء مؤسساهتم ا٠تاصة، كما ال يوجد لديهم 

ومن جانب آخر فإن مصادر التمويل يف صورة قروض . الضمانات الكافية اليت ديكن تقدديها للبنوك للحصول ٔتوجبها على قروض
وٕتعلها تفقد ميزهتا التنافسية مع ا١تؤسسات األخرى، كما  (إذ تعد الفوائد ٔتثابة تكلفة ثابتة)بفائدة ترىق كاىل ىذه ا١تؤسسات 

أن البعض اآلخر من الراغبُت يف إقامة مؤسساهتم الصغَتة وا١تتوسطة ا٠تاصة يتفادى ا١تعامالت الربوية اليت تتجسد يف القروض 
 .بفوائد

لذلك أصبح من الضروري البحث عن بدائل ٘تويلية أخرى تكون أكثر مالءمة ويف متناول ا١تؤسسات الصغَتة 
وا١تتوسطة، ومن أبرز ىذه البدائل التمويل بالصيغ ا١تصرفية اإلسالمية اليت ال تعتمد على الفوائد الثابتة، واليت أثبتت ٧تاعتها يف 

. النهوض با١تؤسسات الصغَتة و ا١تتوسطة يف العديد من اجملتمعات

 

 

 

 



: إشكالية البحث

من خالل ما سبق ديكن معاٞتة موضوع ٘تويل ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة بالصيغ ا١تصرفية اإلسالمية من خالل طرح اإلشكالية 
فما ىو الدور الذى ديكن ان يلعبو التمويل اإلسالمي يف تنمية ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة؟ : التالية

 :أىداف البحث

يهدف ىذا البحث اذل إبراز أمهية ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة يف ٖتقيق التنمية االقتصادية والعراقيل اليت تواجهها خاصة ا١تالية 
وعرض أىم صيغ ومزايا التمويالت  اليت تقدمها ىذه البنوك . منها، وكذا الدور ا٢تام للتمويل من طرف البنوك اإلسالمية

.  للمؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة

: خطة البحث

:  خالل من البحث ىذا معاٞتة تتم سوف

.  ومكانة ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطةماىية :ا١تبحث االول

. أساليب ٘تويل ا١تؤسسات الصغَتة و ا١تتوسطة من خالل  البنوك االسالمية: ا١تبحث الثاين

. ٕتربة البنوك االسالمية يف اٞتزائر  :ا١تبحث الثالث

 

 : ماىية ومكانة ا١تؤسسات الصغَتة و ا١تتوسطة:ا١تبحث األول

تعريف ا١تؤسسات الصغَتة و ا١تتوسطة :ا١تطلب األول

فإن وزارة الصناعة والطاقة يف ا١تاضي كانت تعترب أن كل ا١تؤسسات , نتيجة لعدم وجود تعريف قانوين ٤تدد ودقيق
ومنذ ذلك التاريخ دل تكن ىناك ٤تاوالت . ا٠تاصة والعمومية ىي مؤسسات صغَتة ومتوسطة باستثناء ا١تؤسسات الوطنية الكبَتة

تذكر لتعريف ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة رغم إنشاء وزارة خاصة هبذه ا١تؤسسات وىي وزارة ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة سنة 
ومن أجل االنسجام مع ا١تعطيات اٞتديدة وخاصة بعد انضمام اٞتزائر إذل ا١تشروع ا١تتوسطي وكذلك توقيعها على  , 1993

وجدت  و٤تاوالت اٞتزائر لالنضمام للمنظمة العا١تية للتجارة 2000ا١تيثاق العا١تي حول ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة يف جوان 
لقد أخذ القانون اٞتزائري بنفس التعريف ا١تطبق يف , اٞتزائر نفسها ٣تربة على إجياد تعريف ومعايَت ٤تددة ٢تذا النوع من ا١تؤسسات

أو /بأهنا كل مؤسسة إنتاج سلع و, حيث عرف ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية, االٖتاد األوريب
: خدمات

 



 . شخصا250 إذل 1تشغل من - 
.  مليون دج500 مليار دج وال يتجاوز ٣تموع حصيلتها السنوية 2ال يتجاوز رقم أعما٢تا السنوي - 
تستويف معيار االستقاللية أي كل مؤسسة ال ديتلك رأٝتا٢تا ٔتقدار الربع فما أكثر من قبل مؤسسة أو ٣تموعة أخرى ال ينطبق - 

  .(2006, اللطيف عبد بلغرسة, سعيد بريش )1.عليها تعريف ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة
. أساليب ٘تويل ا١تؤسسات الصغَتة و ا١تتوسطة من خالل  البنوك االسالمية: ا١تبحث الثاين

إن البنوك اإلسالمية تعد منشآت مالية ذات دور متميز يف اقتصاديات الدول اإلسالمية منذ هناية عقد السبعينات من 
القرن ا١تنصرم، و ىذا الدور يتزايد باستمرار، و ذلك ْتكم ازدياد عدد العمالء الذين يتعاملون معها، حيث أهنا تعترب ٕتربة رائدة 

تربز أمهية البدائل اإلسالمية يف معاٞتة ا١تشكالت و التخفيف من األزمات و ذلك النفرادىا بسمات ٦تيزة يف أدائها ا١تصريف 
ا١تتعدد اٞتوانب فهي فضال عن التزاماهتا باألحكام الشرعية و انسجامها مع القيم اجملتمعية فإهنا طرحت بدائل للنظام التقليدي 

. الربوي

ماىية البنوك اإلسالمية  :ا١تطلب األول
مؤسسة مصرفية ال تتعامل بالفائدة، فالبنك اإلسالمي يتلقى من األفراد نقودىم دون أي : "تعرف البنوك اإلسالمية على أهنا

التزام أو تعهد من أي نوع بإعطاء فائدة ٢تم و حينما يستخدم ىذه النقود يف أنشطة استثمارية أو ٕتارية يكون ذلك على 
 (.2008-2007،آخرون و رتيبة ٢ترم) 2"أساس ا١تشاركة يف الربح أو ا٠تسارة

إهنا تعترب من قبيل ا١تؤسسات ا١تالية ا١تصرفية، حيث تقوم يتقدمي ٥تتلف أنواع ا٠تدمات ا١تصرفية ٔتا يتماشى و : "و تعرف أيضا
أحكام الشريعة اإلسالمية، خاصة فيما يتعلق بعدم التعامل بالفائدة الربوية أخذا و عطاءا، و كذا التعامل مع األنشطة احملرمة 

 (.2000عًتوس بو اٟتق عبد)،3"شرعا
 ا١تتوسطة من خالل  البنوك االسالمية صيغ ٘تويل ا١تؤسسات الصغَتة و:ا١تطلب االول

عكس البنوك الربوية يف القانون  يقدم االقتصاد االسالمي بدائل ٘تويلية جديدة تشمل التمويل النقدي وغَت النقدي
 .تتمثل يف القرض بفائدة وإن اختلفت أشكالو وتعددت الوضعي اليت ال ٘تلك سوى وسيلة واحدة للعمل

تقدمي " والتمويل االسالمي  ىو. االسالمي ىذه البدائل ىي ٥تتلف صيغ وأساليب التمويل ا١تستمدة من عقود الفقو
 من مالكها إذل شخص آخر يديرىا ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحو االحكام  ثروة عينية أو نقدية بقصد االسًتباح

. (1998قحف منذر)،4"الشرعية

 :وتتمثل أساليب التمويل االسالمية للمشروعات الصغَتة يف

 شخص من والعمل البنك ا١تال راس صاحب شخص، يسمى من ا١تال رأس فيها يكون الشركة أنواع من نوع ىي :ا١تضاربة .1
 بنسب ا١تضارب رأس ا١تال صاحب بُت يقسم ا١تقدم والربح با١تال بالعمل ا٠تَت ىذا يقوم.مضارب ا١تشروع آخر، يسمى



ا١تضاربة  شروط بأحد أخل أو عملو أمهل أو قصر قد أن ا١تضارب دل يثبت ا١تال، ما رأس صاحب فيتحملها ا٠تسارة أما.معلومة
 (.1999طايل السيد آمال مصطفى)5

 (:1988،أمُت ااهلل عبد حسن)، 6قسمُت إذل تنقسم ا١تضاربة  و
 ىاك للمضارب  ا١تال رأس صاحب  يقول أن معُت نوع أو مكان أو بزمان العمل تقييد من خلت ما ىي:ا١تطلقة ا١تضاربة 1-1

 .ىذا وقتتنا يف ٦تارستو يتسم بصعوبة ا١تضاربة من النوع ىذا أن إال .كذا وجو على بيننا يكون أن على مضاربة  ا١تال ىذا
 طرف من استعمال االثر ىي ا١تقيدة العمل، وا١تضاربة من معُت بنوع ا١تضاربة عامل  ا١تال صاحب يقيد أن: ا١تقيدة ا١تضاربة 2-1

 .االفضل بالوجو أموا٢تا سَت متابعة إلمكانية  االسالمية نظرا البنوك
 .ا١تضارب العمل صاحب بُت االتفاق إذل إضافة معينة شروط توافر صحيحة لتكون ا١تضاربة تتطلب :ا١تضاربة شروط

 .الغَت ذمة يف ديون أو عقار من يصح هبا فال ا١تتعامل النقود من ا١تال رأس يكون أن -
 .والصفة والنوع ا١تقدار معلوم ا١تال رأس يكون أن-  

 .تسليم رأس ا١تال إذل ا١تضارب ليعمل بو، ولو عمل صاحب رأس ا١تال مع ا١تضارب فسدت ا١تضاربة- 

أن يكون الربح معلوم ا١تقدار، وأن تكون حصة كل من ا١تتعاقدين من الربح شاسعة، النصف أو الثلث أو الربع ٟتدمها والباقي -  
و ا١تعروف أن كل شرط يوجب قطع شركة يف الربح أو يوجب جهالة فيو فإنو يفسد . لآلخر

ا١تضاربة، كذلك ال جيب ٗتصيص جزء من الربح ٟتدمها زيادة على ما اتفقا عليو، وال نصيب للمضارب إال من الربح فقط فلو 
 .زيادة على الربح ال يصح اشًتط جزء من رأس ا١تال

 : من مزايا التمويل با١تضاربة ما يلي:مزايا نظام التمويل با١تضاربة

 .ا١تضاربة صيغة شرعية والتمويل بواسطتها خال من سعر الفائدة احملرمة الربا -

ا١تضاربة صيغة استثمارية ٕتمع بُت من ديلكون ا١تال وال ديلكون ا٠تربة الكافية الستثماره، وبُت من ديلكون ا٠تربة وال ديلكون  -
 .ا١تال

 .من مزايا ا١تضاربة أهنا تستطيع أن تكون بديل للتعامل ا١تصريف الربوي، خاصة السحب على ا١تكشوف - 

 .ٖتد من التضخم النقدي، لن ا١تضاربة تدفع البنوك إذل متابعة التمويل والتأكد من أنو قد وظف يف غرضو-  

وا١تضاربة عددية التكلفة للمشروع، ولكنها عالية ا١تخاطرة للعمل، حيث أن ضمان مال ا١تمول يتطلب أمرين ىامُت مها توفر ا٠تربة 
 .الكافية لدى ا١تضارب والثقة العالية فيو من قبل ا١تمول

. وديكن للممول طلب ضمان طرف ثالث يضمن تعدي ا١تضارب أو تقصَته ىذا الطرف قد ٘تثلو الدولة



من ٦تيزات ىذا االسلوب، ملكية ا١تشروع ال تكون مشاعة بل تبقى ملكية ا١تال  لصاحب رأس ا١تال ،بينما ا١تضارب يكون وكيل 
 بعملو الذي يتقاضى عليو عوضا الربح وىي عددية التكلفة بالنسبة للمشروع، لذلك فهي مناسبة لو، لكنها  للتصرف يف ىذا ا١تال

٢تذا ديكن لو طلب ضمان طرف آخر، قد ٘تثلو الدولة كحارس على تعدي أو تقصَت .عالية ا١تخاطرة بالنسبة للبنك ا١تمول 
 (.٤1998تمد مكي بن سعد اٞترف،) 7.و للممول أن ينسحب إذا رأى أن ا١تشروع يف طريقو إذل ا٠تسارة.ا١تشروع 

 رأس ا١تال البنك يعترب شريكا للمتعامل معو حيث صاحب تقوم فكرة التمويل با١تشاركة على أساس أن ا١تمول: ا١تشاركة .2
 .تربطو معو عالقة شريك بشريك وليست عالقة دائن ٔتدين

وا١تشاركة ٗتتلف عن ا١تضاربة يف كون طرف ديلك ا١تال  فقط وطرف آخر ديلك ا١تال  والعمل اٞتهد معا، غَت أن ما ديلكو من 
مال  يعترب غَت كاف لذلك يستعُت بالطرف الذي ديلك ا١تال ،حيث يتقاسم الطرفان الربح وا٠تسارة معا وفق لنسب يتم االتفاق 

 (.2007شلهوب علي ٤تمد،) 8عليها مسبقا

يتفق الطرفان موجب عقد ا١تشاركة وفق شروط معينة 

 (:2007شلهوب علي ٤تمد،)9 شروط ا١تشاركة

أن يكون رأس ا١تال  ا١تشارك بو نقدا،معلوما من حيث ا١تقدار وجيوز استعمال  العروض عند بعض الفقهاء، على أن تقيم نقدا  -
 .عند إبرام عقد ا١تشاركة، واٞتنس والنوع وال يكون يف ذمة الغَت

. عدم خلط ا١تال ا٠تاص  الحد الشركاء ٔتجال  ا١تشاركة- 

 ،% 25 أو النسبة. الربع أو كالنصف االطراف باٞتزئية دين الشراكة ،ويعد فسدت جهل وإذا ا١تقدار معلوم الربح يكون أن- 
 .الربح ٚتلة من شائعة، أي % 50
 ٥تالفة أو تقصَت بسبب ا٠تسارة وقوع  عدم حالة يف االصل  يف  ا١تال رأس من حصتو حسب كل ا٠تسارة الطرفُت يتحمل أن -

 .أخرى بنسب توزيعها على االتفاق جيوز وال .العمل بتنفيذ القائم الشريك جانب من للشروط
الطرفُت،  أحد على ضرر أي ترتب عدم شرط شاء، مىت يفسخو أن شريك لكل حيق أنو حيث الزم  غَت ا١تشاركة عقد يعترب- 
 .إضرار وال ضرر ال للقاعدة الشرعية ا١تانع تنفيذا يزول حىت الفسخ منع ذلك حدث فإن

 بانتهاء تنتهي قصَت ألجل أو الدائمة ا١تشاركة وتسمى ا١تشروع، بانتهاء تنتهي طويل ألجل تتم قتد وا١تشروع البنك بُت وا١تشاركة
 اليت با١تشاركة التمويل أساليب أىم يعترب ٘تويل أسلوب ا١تتناقصة ا١تتناقصة، وا١تشاركة ا١تشاركة عندئذ تسمى معينة صفقة

 .االسالمية البنوك تستخدمها
 .معينة مدة خالل ا١تشروع المتالك لشريكو الفرصة البنك دينح بالتمليك، الن ا١تنتهية با١تشاركة كذلك وتعرف:ا١تتناقصة ا١تشاركة

 إذل ا١تشروع يف ا١تشاركة يف ا١تشاركة االستمرار عقد من يقصد ال البنك أن حيث الدائمة، ا١تشاركة عن ا١تشاركة ا١تتناقصة و ٗتتلف



 ا١تشروعات لتمويل ديكن ٖتقيقها ا١تتناقصة و ا١تشاركة.ا١تشروع ملكية يف ٤تلو ليحل للشريك يعطي اٟتق إنو بل الشركة انتهاء حُت
 (.1992حسن بن منصور،) 10 منتظم دخل ينتج أن ديكن ألي مشروع تصلح فهي وا١تستشفيات وا١تزارع الصناعية

 تكفلو ما إليها مضافا الشراء قيمة ثانية، مقابل مرة يشًتيها منو الذي عمالئو ٟتد معينة سلعة بشراء البنك يقوم أن ىي :ا١تراْتة .3
 على يتفقان العميل و أن الطرفان البنك حيث ومصروفاهتا قيمتها عن زيادة الربح من معينا مبلغا عنها مصروفات، ويزيد من البنك
 (.1999مصطفى كمال السيد طايل ،)11  الكلية للسلعة التكلفة ذلك إذل الربح، يضاف من معينة نسبة

 (.2002سليمان ناصر،)12 :ا١تراْتة بيع صحة شروط

 .والنزاع للجهالة منعا وافيا ٖتديدا كامل السلعة مواصفات ٖتديد 1-
 .للمشًتي معلوما  األول االصلي الثمن يكون أن 2-
 .الثمن من جزء ألنو معلوما الربح يكون أن 3-
 .التكاليف كامل االصلي للثمن يضاف أن 4-
 .شرعي ٤تضور يف البنك يقع ال حىت للعميل يبيعها أن قبل صحيح بعقد السلعة البنك ديتلك أن 5-
 .تسليمها قبل ا٠تفي بالعيب الرد تبعة وأيضا السلعة استهالك أقساط البنك يتحمل 6-
  .ٔتثلها السلع بيع جيوز ال آما مراْتة النقود بيع يصح وال نقود مقابل عرضا البيع يكون أن 7-

وينتقل فيو حق ملكية السلعة . ىو عقد يقضي بسداد ٙتن البيع على عدد ٤تدود من الدفعات يف تواريخ معنية: البيع بالتقسيط .4
ا١تباعة إذل العميل ابتداء من توقيع العقد ودفع القسط االول ،ومن ىنا ل تصبح للبائع البنك أية حقوق على السلعة ا١تباعة، إذل 

 (.1992حسن بن منصور ) 13أنو من حقو مطالبة ا١تشًتي بسداد أي قسط ٗتتلف عن دفعو

ويطلق عليو البيع إذل أجل معلوم حيث يقوم البنك بتسليم البضاعة ا١تتفق عليها إذل عميلو يف ا١تال مقابل تأجيل سداد الثمن إذل 
 .وقتت ٤تدد

ويرى أٛتد ٤تسن ا٠تضَتي أن البنوك تعتمد على شراء التجهيزات وا١تواد وتبيعها للعميل ألجل، حسب ا١تقتضيات اليت مت االتفاق 
 .(كيف استغنت البنوك االسالمية عن الربا: موقع) 14.عليها واجل االداء ال يتعدى بصفة عامة أربع سنُت

وىو البيع األجل بثمن عاجل أي ىو عقد بيع يعجل فيو الثمن ويؤجل فيو البيع، فهو بذلك عكس البيع األجل، وبيع : بيع السلم .5
السلم ىو بيع موصوف الذمة أي تكون السلعة فيو موصوفة بكل تفاصيلها مع ٖتديد موعد التسليم ومكانو يتم استخدام عقد 

السلم يف العمل ا١تصريف اإلسالمي لتمويل القطاعات ا١تختلفة وخاصة ٘تويل ا١تزارعُت ويستعمل عقد السلم أيضا على طريقة السلم 
والسلم ا١توازي، حيث يشًتي البنك اإلسالمي كمية من سلعة موصوفة بتسليم مستقلي، مث يقوم بعد ذلك ببيع كمية ٦تاثلة من 

صاٟتي )15. نفس السلعة ا١توصوفة أيضا وبنفس موعد التسليم ويكون رْتو ىو الفارق يف السعرين وقت الشراء ووقت البيع
 (.2001صاحل،

االستصناع يعٍت شراء شيء من صانع يطلب إليو صنعو، فهذا الشيء ليس جاىزا للبيع بل يصنع حسب الطلب، ويف : االستصناع .6
ىذا العقد ال يشًتط الدفع ا١تسبق، لذلك فهو يصلح لتمويل البائع إذا كان الدفع قبل التسليم، كما ال يشًتط أن يكون ا١تستصنع 



ىو الذي يقوم بنفسو فعال بصناعة السلعة اليت التزم ببيعها وتسليمها يف موعد مستقبلي، ومعٌت ذلك انو يستطيع أن يعهد بأمر 
ومن ا١تمكن ٖتقيق أرباح مناسبة من . صناعتها لشخص آخر بعقد استصناع آخر نذكر فيو نفس أوصاف السلعة وموعد تسليمها

 (.2002سليمان ناصر ) 16 عمليات االستصناع وذلك من خالل الفرق بُت الثمنُت

وبيع االستصناع ديكن استخدامو يف األعمال ا١تصرفية اإلسالمية ْتيث تعد شكال جديدا من أشكال ٘تويل التجارة وا١تشروعات 
   . لدعم التجارة يف السلع األساسية وتعزيز الطاقة اإلنتاجية

يعترب التمويل باإلجارة ٘تويال من خارج ا١تيزانية الن ا١تستأجر يستطيع استعمال اآلالت أو السيارات ا١تستأجرة أو : التمويل باإلجارة .7
غَتىا من األصول دون أن يقوم بشرائها، وىو بذلك يتجنب أن يدخل ٙتنها يف ا١تيزانية ، وقبل أن نتناول اإلجارة ا١تنتهية نتطرق إذل 

 (.2010وحيد أٛتد زكريا )17: مايلي

 .مفهوم التمويل التأجَتي:1-7

وىذا النوع من البيوع ا١تستحدثة فيقصد بو عملية مزج بُت البيع وبُت اإلجيار حيث تقوم على أساس تقدمي أحد العمالء للبنك 
طالبا منو خدمة اٟتصول على آلة لينتفع ٓتدمتها اإلنتاجية، و١تا كان ا١تشًتي ال يستطيع الوفاء بقيمتها، أو لكون احتياجو 

، فانو يطلب فقط اٟتصول على حق االنتفاع باآللة خالل فًتة معينة مقابل ٙتن معلوم يدفعو دوريا خالل مدة االنتفاع، ....إليها
 (.2001صوان ٤تمود حسن ،) 18ويف هناية ا١تدة يقوم بشرائها مع حساب قيمة ما دفعو من أقساط

 .أركان اإلجارة: 2-7

 : حىت يكون عقد التمويل التأجَتي عقدا صحيحا جيب أن تتوافر أركان أساسية ىي

، وتشًتط أىلية العاقد أي أن يكون الشخص صاٟتا، فا١تؤجر ىو صاحب (ا١تؤجر وا١تستأجر  )ويشمل أطراف العقد : العاقد-
 .العُت وا١تستأجر ىو ا١تنتفع هبا

 .تعد الصيغة احد أركان العقد وىي ما يتم إظهار إرادة ا١تتعاقدين: الصيغة- 

 .سواء كانت منفعة إنسان أو حيوان أو عُت فهي ا١تعقود عليها........ وىي ا١تقصودة بعقد اإلجيار: ا١تنفعة-

 (:2007شلهوب علي ٤تمد،) 19من شروط اإلجارة يف اإلسالم ما يلي: شروط اإلجارة :3-7

 .رضا ا١تتعاقدين-

 .معرفة ا١تنفعة ا١تعقود عليها معرفة تامة-

 .أن تكون اإلجارة مباحة ٤ترمة وال واجبة وان تكون األجرة معلومة-



تعترب العُت ا١تستأجرة أمانة يف يد ا١تستأجر، فإذا ىلكت ال يضمن حقها إال إذا تعدى الشروط أو كان ىناك تقصَت يف اٟتفاظ -
 .عليها

 . استخدام اإلجارة:4-7

كثَت ما تستخدم البنوك اإلجارة على شكل اإلجارة ا١تنتهية بالتمليك وىي عقد إجارة يتضمن وعدا من ا١تؤجر للمستأجر بنقل 
ا١تلكية لو بعد قيامو بسداد ٙتن الشيء ا١تؤجر إضافة إذل األجرة، وغالبا ما يتم سداد ىذا الثمن على أقساط فيكون مقدار األجرة 

 .متناقصا مع تزايد اٟتصة من األصل الثابت اليت ديلكها ا١تستأجر

يضاف إذل ذلك أن ىناك عددا من الصيغ التمويلية األخرى مثال ذلك ا١تساقاة، االستثناء،، الصفقات ا١تتكافئة، االعتمادات 
 .اخل...ا١تسندية، إصدار الكفاالت ا١تصرفية احمللية والدولية

. واكتفينا هبذا القدر من الصيغ التمويلية نظرا ألمهيتها ودورىا يف االقتصاد

ديكن القول بأن استخدام صيغ التمويل االسالمي لتمويل ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة يلعب دورا اقتصاديا ىاما فهي تعمل على 
 :توسيع أنشطة ىذه ا١تشروعات من خالل القنوات التالية

 فال يشًتط يف عدد من ىذه الصيغ توافر الثمن يف اٟتال كما ال يتوافر يف عدد آخر : ٖتفيز الطلب على منتجات ىذه ا١تشروعات
توافر ا١تنتج يف اٟتال فاذا افًتضنا وجود رغبة لدى ا١تستهلكُت أو ا١تنتجُت على منتجات معينة هنائية أو وسيطة فان عدم توافر قيمة 

تلك ا١تنتجات ال دينع عقد الصفقات علي شراء تلك ا١تنتجات على أساس دفع الثمن يف ا١تستقبل دفعة واحدة أو على اقساط، 
وينتج عن . أيضا ديكن ا٘تام الصفقات بدفع قيمة ىذه ا١تنتجات مقدما على أن يتم تسليمها يف ا١تستقبل وفقا للشروط ا١تتفق عليها

ذلك تشجيع الطلب على منتجات ىذه ا١تشروعات وال يقف عدم توافر الثمن أو ا١تنتج عائقا حيول دون ا٘تام عقد الصفقات مع 
وال شك أن تشجيع الطلب يؤدى اذل استغلل ا١توارد ورفع مستوى النشاط االقتصادي وتوفَت ا١تزيد من فرص . ىذه ا١تشروعات

 .العمل وبالتارل تنشيط الطلب على منتجات ىذه ا١تشروعات واحداث الرواج االقتصادي
 تصلح مثال ا١تراْتة ففِت للمؤسسات  الصغَتة وا١تتوسطة التكاليف ٘تويل الصيغ ىذه توفر :ا١تشروعات ٢تذه الالزم التمويل توفَت 

 ورأس ا٠تام ا١تواد توفَت دون للمشروع معدات توفَت يتم التأجَت وىف.لإلٕتار فيها خامات أو ومعدات سلع توفَت أو شراء لتمويل
 لذا.عامل أو ثابت مال رأس شكل يف سواء للمشروع ا١تطلوبة التمويلية ا١توارد كافة توفَت يتم خال٢تا فمن أما ا١تضاربة.العامل ا١تال
ىذه  تشجيع يف ىاما دورا االستصناع لعقد أن كما.العمل فرص من ويوسع الـأرباح يعظم بينها وا١تزاوجة الصيغ ىذه تكامل فان

للنمو  ا١تشروعات ىذه أمام الفرصة تتاح التمويل توافر ومع.مقدما منتجاهتا قيمة دفع التمويل نتيجة توفَت خالل من ا١تشروعات
 .االنتاج ظروف واستقرار التكاليف وضبط ٢تا ا١تتوفرة اإلنتاجية الطاقات واستغلل واالزدىار

 اصحاب أمام واسعا اجملال االرباح فهي توفر يف با١تشاركة االسالمي التمويل صيغ تتميز:للمشروعات االقتصادية ا١توارد استغالل 
 ا١تشروعات اصحاب وتشجع.األموال أصحاب من عوائق دوهنما واالبتكار اإلنتاج يف مواىبهم وتسخَت والتميز لإلبداع ا١تهارات



 آلية نضمن  وبذلك الناتج الربح يف شركاء ألهنم هبا واالرتقاء مشروعاهتم على إ٧تاح حرصهم مع جهد أقصى بذل على الصغَتة
 جانب اذل مدخراهتم استثمار ٣تال الختيار ا١توال رؤوس أصحاب أمام متعددة بدائل توفر أهنها كما .ا١توارد لتخصيص ماىرة
 .منهم كل ظروف مع يتالءم الذى الرباح توزيع نظام اختيار

ٕتربة البنوك االسالمية يف اٞتزائر : ا١تبحث الثالث
تعامالتو ا١تبادئ السلمية من عدم التعامل بالربا أخذا  يعترب بنك الربكة اٞتزائري منوذجا للبنوك السلمية يف اٞتزائر والذي يراعي يف

 .يقوم بتمويلها أو عطاء، أو نوعية ا١تشاريع اليت

 اٞتزائري الربكة بنك تقدمي: ا١تطلب األول
. تعريف بنك الربكة اٞتزائري .1

، عدة أشهر فقط بعد صدور قانون النقد و القرض، و ىذا البنك ىو 1990 ديسمرب 6لقد مت تأسيس بنك الربكة اٞتزائري يف 
عبارة عن مؤسسة ٥تتلطة جزائرية و سعودية، و ديثل اٞتانب اٞتزائري بنك الفالحة و التنمية الريفية، بينما ديثل اٞتانب السعودي 

: بنك الربكة الدورل و الذي يقع مقره يف جدة، و قد مت توزيع حصص رأس ا١تال بشكل يعطي للجانب اٞتزائري أغلبية بواقع
.  من رأس ا١تال للجانب السعودي%49، بينما تعود ملكية 51%

و بنك الربكة ىو عبارة عن بنك ٕتاري، و ٗتضع النشاطات البنكية اليت تقوم هبا إذل قواعد الشريعة اإلسالمية، و تطورت أعمال 
 (الطاىر لطرش  ) 20.ىذا البنك الذي يقع مقره باٞتزائر العاصمة تطورا ٤تسوسا يف ٣تال التمويل غَت الربوي

. أىداف بنك الربكة اٞتزائري .2

حدد القانون األساسي و جوب التزام البنك باجتناب الربا يف األخذ و العطاء، و أكد أن ىذا االلتزام مطلق يف ٚتيع األحوال و 
. األعمال و أن أنظمة البنك و لوائحو و تعليماتو الصادرة فيو، خالفا ١توجبات ىذا االلتزام تعترب غَت نافذة يف حق البنك لو أو عليو

كما حددت مواد قانونو أن البنك يهدف إذل تغطية االحتياجات االقتصادية و االجتماعية يف ميدان ا٠تدمات ا١تصرفية و أعمال 
: التمويل و االستثمار ا١تنظمة على غَت أساس الربا مع اإلشارة بوجو خاص إذل الغايات التالية

  توسيع نطاق التعامل مع القطاع ا١تصريف عن طريق تقدمي ا٠تدمات ا١تصرفية غَت الربوية، مع االىتمام بإدخال ا٠تدمات
 .ا٢تادفة إذل إحياء صور التكافل االجتماعي ا١تنظم على أساس ا١تنفعة ا١تشًتكة

 تطوير وسائل اجتذاب األموال و ا١تدخرات و توجيهها ٨تو ا١تشاركة يف االستثمار باألسلوب ا١تصريف غَت الربوي. 
  توفَت التمويل الالزم لسد احتياجات القطاعات ا١تختلفة و ال سيما تلك القطاعات البعيدة عن إمكان اإلفادة من

 .التسهيالت ا١تصرفية ا١ترتبطة بالفائدة
  ٖتقيق ربح حالل من خالل استقطاب ا١توارد و تشغيلها بالطرق اإلسالمية الصحيحة و بأفضل العوائد ٔتا يتفق مع ظروف

 (2002: سليمان ناصر ) 21 .العصر و يراعي القواعد االستثمارية السليمة



: مكانة قطاع ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة يف ٤تفظة البنك .3

ديكن القول بأن بنك الربكة ساىم يف صَتفة جزء معترب من األنشطة وا١توارد ا١تالية، حيث استقطب العديد من ا١تؤسسات 
االقتصادية الصغَتة وا١تتوسطة اليت استفادت من األدوات ا١تالية والتمويلية اٞتديدة اليت يقدمها البنك ، كما استقطب البنك الكثَت 

. من ا١توارد واالدخار اليت كانت تنمو خارج ا١تنظومة البنكية بسبب ٖتفظ أصحاهبا من مسألة التعامل بالفوائد

وفيما خيص قطاع ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة فيشكل جزءا ىاما من ٤تفظة البنك وينمو باستمرار إذ أن تطور نسبة التمويالت 
. ا١تعبئة لفائدة ىذا القطاع تدل على مكانتو ا١تتزايدة يف نشاط البنك

 :ا١تتوسطة و الصغَتة ا١تؤسسات تنمية شاهنا من اليت الربكة بنك ٘تويل ادوات .4
 :الربكة بنك طرف من ا١تتوسطة و الصغَتة ا١تؤسسات تنمية و ٘تويل

 :مها نوعُت إذل للمؤسسات ا١توجو التمويل ينقسم
 االستغالل قروض -
 االستثمار قروض -
 الولية، ا١تواد من مشًتياهتا كتمويل ا١تؤسسة استغلل دورة ٘تويل إذل موجهة اٞتل قصَتة قروض وىي :االستغالل قروض .أ 

 .والسلم األجل قصَتة ا١تراْتة من كل فيها تستخدم حيث للصادرات، ا١تسبق التمويل أو مصنعة، أو مصنعة نصف منتجات
 ديكن حيث ا١تؤسسة، هبا تقوم اليت االستثمارية ا١تشاريع إذل ا١توجهة التمويالت عن عبارة وىي :االستثمار قروض .ب 

 :إذل تقسيمها
 اإلنشاء إطار يف تكون اليت االستثمارية ا١تشاريع إذل موجو ،األجل متوسط ٘تويل وىو :لالستثمارات الكالسيكي التمويل •

 التمويل مدة فيو تصل كما للمشروع، اٞتمالية التكلفة من % 70 إذل البنك ٘تويل نسبة فيو تصل حيث التجديد، أو التوسيع،
 .سنوات ٜتس إذل

 ٢تذه اٞتدوى االقتصادية دراسة بإجراء إذل التمويل ىذا دينح ال تلمسان فرع ضمنو ومن البنك فإن التمويل ىذا ألمهية ونظرا
 .ذلك ٖتقيق أجل من للفرع تابعة غَت دراسات مكاتب إذل باللجوء وذلك ا١تشاريع

: مها حالتُت يف يكون الفرع طرف من التمويل من النوع ىذا منح إن
 :التالية با١تراحل دير التمويل منح فإن ، :(Bons de Caisses ) الفرع صندوق سندات ديلك ال العميل كان إذا: األوذل

 خارجية؛ جهة قبل من للقرض االقتصادية اٞتدوى بدراسة القيام-
 عليو؛ ا١توافقة ألخذ الفرع مدير على ا١تشروع عرض يتم االقتصادية اٞتدوى وإثبات ا١توافقة عند-
 التمويل ٞتنة طرف من عدمو من القرض منح يتقرر حيث الربكة لبنك الرئيسي ا١تقر إذل ا١تلف إرسال يتم ا١تدير وافق إذا-

 الرئيسي؛ ا١تقر مستوى على ا١تتواجدة
 .األراضي تشمل ال عقارية ضمانات يف تتمثل بضمانات ولكن القرض منح يتم فإنو باإلجياب اللجنة ىذه قرار كان إذا-



 حيث سابقا، ا١تذكورة اإلجراءات كافة جينبو سوف ذلك فإن الفرع، يف صندوق سندات ديلك العميل كان إذا :الثانية اٟتالة
 ٢تذا ضمان ٔتثابة الصندوق سندات وتكون للمشروع، االقتصادية للجدوى دراستو بعد مباشرة القرض منح ىنا الفرع يستطيع
 .و ا١تشاركة االستصناع ،األجل متوسطة ا١تراْتة من كل التمويل من النوع ٢تذا ويستخدم .القرض

 ا١تشاريع بعض باستثناء االسالمية توافق الشريعة اليت ا١تشاريع أنواع ٚتيع يف التمويل ىذا تلمسان الربكة فرع يستخدم كما
 ا١تؤسسات كثرة فيها ا١تنافسة درجة الرتفاع نتيجة كبَتة ٥تاطرة بدرجة تتميز واليت البالستيكية، الكياس بالستيك بالط، كالنقل،

 .تلمسان والية يف  األنشطة ىذه يف تعمل اليت
 موارد وٗتصيص كبَتة ٣تهودات من تتطلبو ١تا وذلك تلمسان، الربكة بنك فرع يف مستخدمة غَت ا١تشاركة أن إذل ىنا الشارة وٕتدر
 .ا١تشروع نشاط ١تتابعة بشرية

 هبذه تعاملو عند البنك ٖتملها اليت للخسائر نتيجة وىذا ككل، الربكة بنك قبل من استخدامها عدم فيلحظ للمضاربة بالنسبة أما
 .نشاطو بداية يف الصيغة

 أو )ا١تهٍت لالستثمار ٥تصصة عقارية كملكية ( الثابتة  األصول من ٣تموعة شراء بتمويل البنك قيام ويعٍت :اإلجياري التمويل •
 العميل بتسديد تنتهي معينة ولفًتة ٤تددة لشروط وفقا للغَت بتأجَتىا والقيام مهنية سيارات أو معدات كشراء(  منقولة أصول
 إمكانية مع سنوات 5 إذل السداد مدة تصل حيث لالستثمار اٞتمالية التكلفة من % 80 إذل يصل قد والذي التمويل مبلغ

 .للعميل تلقائيا تنتقل ا١تؤجرة األصول ملكية فإن السداد فًتة هناية ومع ذلك، العميل على تعذر إذا الدفع تأجيل
 .اإلجياري االعتماد صيغة التمويل من النوع ٢تذا وتستخدم

  : الصيغ التمويلية ا١تطبقة ببنك الربكة اٞتزائري
 

 :أىم النتائج واليت تكون على سبيل ا١تثال ال اٟتصر
 ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة ٢تا ثقل كبَت يف االقتصاد الوطٍت. 
  ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة ىي أفضل الوسائل لإلنعاش االقتصادي، نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها اليت ٕتعلها

 .قادرة عل اٞتمع بُت التنمية االقتصادية وتوفَت مناصب الشغل وجلب الثروة
 ا١تسامهة الفعالة للبنوك اإلسالمية يف ٘تويل ىذه ا١تؤسسات. 
  االىتمام األكرب لبنك الربكة اٞتزائري بتمويل ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة أكثر من اىتمامو بتمويل ا١تؤسسات

العامة، أي تفضيل البنك منح عدة ٘تويالت صغَتة، بدل من منحو ٘تويل واحد كبَت ١تؤسسة كبَتة، وىذا من أجل 
 .تفادي أكثر للمخاطرة

  عدم ٗتصص بنك الربكة اٞتزائري يف منح التمويالت يف ٣تال معُت، حيث يقوم بتقدمي ٘تويالتو يف القطاعات
  .االستثمارية والصناعية والتجارية

  االرتفاع ا١تتزايد لعدد ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة خاصة خالل السنوات األخَتة، السيما التابعة منها للخواص
 .ولعل السبب يف تزايدىا وانتشارىا يعود إذل خصائصها اليت ٘تيزىا، من سهولة التسيَت والتحكم فيها



  مراعاة بنك الربكة اٞتزائري للجانب االجتماعي وإعطائو أمهية كبَتة، و ودليل ذلك االتفاقية ا١توقعة بينو و بُت وزارة
وقيامو  .اخل. ا١تخدرات، السجائر: الشؤون الدينية من خالل صندوق الزكاة، عدم تعاملو بأي ٤تظورات شرعية مثل

ٔتنح قروض حسنة، واىتمامو ّتمع و توزيع أموال الزكاة دون مقابل أو أي عموالت بنكية ٦تا ساعد على زيادة 
 .خلق عدد كبَت من ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة، وىذا يتوافق مع فلسفة البنك

  السياسات واإلجراءات ا١تتبعة من قبل السلطات العمومية تعترب حافز مهم ٠تلق وترقية وتطوير ا١تؤسسات الصغَتة
 .أو ا١تتوسطة يف اٞتزائر

وعلى الرغم من وضع عدة مقومات واليات هبدف تأىيل وترقية ىذه ا١تؤسسات ال زالت ىذه األخَتة تعاين من عدة معوقات 
 :وعراقيل ٖتد من تنميتها وتدعيمها وديكن استخالصها يف ما يلي

 وجود صعوبات إدارية وبَتوقراطية، مثل كثرة وتنوع الوثائق، وبطئ اإلجراءات اإلدارية. 
  صعوبة اٟتصول على التمويالت ا١تصرفية، مع طول مدة دراسة ا١تلفات، ٦تا ينعكس على تأخر إنشاء ا١تؤسسات ص وم

 .بالنسبة للذين ٖتصلوا على ىذه التمويالت
 ضعف قدرة ٘تويل ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة من أموا٢تا الذاتية. 
  فرض ضمانات عينية وشخصية كبَتة، وخاصة وان بنك الربكة اٞتزائري يفرض قيمة من قيمة التمويل وىذا ما يعرقل

 . والسيما االستثمارية منها120إنشاء ىذه ا١تسامهات ضمانات تقدر بـ 
  غياب بعض الصيغ التمويلية يف بنك الربكة كا١تضاربة وا١تشاركة واليت تعترب أكثر مالئمة يف ٘تويل أصحاب ا١تؤسسات

الصغَتة وا١تتوسطة وخاصة منهم أصحاب األفكار اٞتديدة والطرق االبتكارية الغَت قادرين على ٘تويل أنفسهم يف خلق 
 .مؤسساهتم

 :وديكن عرض بعض التوصيات واالقًتاحات يف ما يلي
 إدخال مرونة معتربة على التشريعات والقوانُت وتكييفها وفق اٟتاالت وا١تستجدات االقتصادية. 
 إنشاء بنوك ومؤسسات مالية السيما البنوك اإلسالمية اليت هتتم فقط بتمويل ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة. 
  تطوير قدرات بنك الربكة يف ٣تال تقييم ا١تشاريع ومتابعة ا١تخاطر، وفرض شروط سهلة وميسرة للتمويل تتماشى مع

 .قدرة ا١تؤسسات على الوفاء بذلك خاصة إعادة النظر يف قيمة الضمانات للمؤسسات االستثمارية
 خلق عالقة بُت بنك الربكة وا٢تيئات الداعمة ا١توضوعة من قبل السلطات العمومية (ENSEJ  ،FGAR .......) 

 .يف ٣تال ٘تويل ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة
  االستعانة واالسًتشاد بالتجارب العا١تية مثل اسبانيا، ايطاليا والدراسات ا١تيدانية اليت تناولت مسامهة مؤسسات ص وم

 .يف التنمية، يف إطار الشراكة من اجل اكتساب ا٠تربة وا١تهارة
 تكوين إطارات ذات كفاءات عالية، تقنيُت ٥تتصُت يف تسيَت وإدارة ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة.  
  تشجيع البحث اٞتامعي وتثمينو، ذلك بإ٧تاز دراسات عن ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة، وحصر مشاكلها والبحث

. عن اٟتلول ا١تالئمة، وتعميم الثقافة التسيَتية يف ىذه ا١تؤسسات



 :ا٠تا٘تة العامة
إن دراسة موضوع ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة حيظى باىتمام كبَت من طرف العديد من دول العادل، خاصة الدول 

 .ا١تتقدمة نتيجة ١تا حققتو ىذه ا١تؤسسات من نتائج مرضية ونسب معتربة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي
وقد قدمت اٟتكومة اٞتزائرية ٣تهودات كبَتة يف سبيل دعم وتطوير ىذا النوع من ا١تؤسسات، والسيما منذ إنشاء وزارة خاصة 

، وإنشاء عدد من ا٢تياكل وصناديق الدعم إلزاحة الصعوبات اليت تعيق نشاط ىذه 1994با١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة سنة 
ا١تؤسسات، وذلك هبدف خلق مصادر متعددة الدخل، والقيمة ا١تضافة وتوفَت مناصب الشغل، وا١تسامهة بدرجة كبَتة يف التنمية 

 .االقتصادية واالجتماعية
وعلى الرغم من وضع عدة مقومات وآليات هبدف تأىيل و ترقية ىذه ا١تؤسسات إال أن ىذه ا١تؤسسات ما زالت تعاين 

 .من ٣تموعة من النقائص خاصة تلك ا١تتعلقة باٞتانب التمويلي وال سيما التمويل ا١تصريف
ورغم تنامي عدد البنوك وا١تؤسسات ا١تالية العاملة يف القطاع ا١تصريف إال أن مشكل التمويل ما زال قائما وعائقا حقيقيا أمام 

أصحاب ىذه ا١تؤسسات، وذلك الذي جعل البنوك اإلسالمية تقًتب شيئا فشيئا من ىذه ا١تؤسسات من أجل ٘تويلها وفق طرقها 
 .ا١تميزة عن باقي البنوك وا١تؤسسات ا١تالية األخرى

ومن خالل البحث تبُت لنا بوضوح الدور واألمهية اليت ديكن أن تلعبها البنوك اإلسالمية يف ٘تويل ىذه ا١تؤسسات وفق 
٘تويالت متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وخاصة التمويالت ا١تمنوحة من أموال صندوق الزكاة، واليت ٘تنح دون فائدة، ٦تا ساىم 

. أكثر يف إنشاء مؤسسات صغَتة أو متوسطة جديدة
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