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  أساليب وصيغ التمويل اإلسالمية للمشاريع المصغرة بين النظرية والتطبيق

  معطى لبىن. أ
  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري

  جامعة مستغامن 
  

  : الملخص
خيتلف جذريا عن النظام التقليدي الذي فشل يعترب التمويل االسالمي نظام متويل بديل،   

ويف هذا السياق جاء موضوع حبثنا ليسلط الضوء على . يف حل إشكالية متويل املشاريع املصغرة
األخري من القول واليت مكنتنا يف . هذا النوع من التمويل، باستعراض اجلوانب النظرية والعملية له

بأن التمويل اإلسالمي قادر على حل مشاكل التمويل اليت تعاين منها املشاريع املصغرة، وذلك 
  .باستخدام مجلة من صيغ التمويل

 .التمويل اإلسالمي، املشاريع املصغرة، املشاركة، املراحبة، الوقف، الزكاة :الكلمات المفتاحية

Résumé : 

La finance islamique est considérée comme une alternative 
radicalement différente par rapport au système conventionnel, ce dernier  
n’a pas sut  résoudre le problème de financement des mini-projets. Et dans 
ce contexte notre contribution  a pour  objet d’éclairer ce type de 
financement à partir d’une analyse théorique et empirique, qui nous a permit 
de dire que la finance islamique peuvent résoudre les problèmes de 
financement des mini-projet à partir d’une gamme de produits financières 
parmi les quels : la participation, Mourabaha, les fonds de dotation Zakat… 
Mots-clés : le financement islamique, les mini-projets, la participation, 
Mourabaha, les fonds de dotation, Zakat. 
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  : لمقدمةا

يعترب التمويل أهم حلقة من حلقات النشاط االقتصادي وذلك لكونه الركيزة األساسية 
، وإن كانت مشكلة االجتماعيةاليت يتحدد مبقتضاها حجم املشروع وعوائده االقتصادية وحىت 

التمويل تقف أمام توسع املشاريع الكربى فهو يشكل السبب الرئيسي لوأد الكثري من األفكار قبل 
على عاتقها مهمة ويف هذا السياق أخذت البنوك . أن تتحول ملشاريع مصغرة على أرض الواقع

اليت باتت مطمح  ملستدامة متويل املشاريع املصغرة وذلك ملا تلعبه من دور أساسي يف حتقيق التنمية ا
ا االقتصادية فبالنسبة للدول املتطورة فهي تويل اهتماما بالغا . كل الدول وعلى اختالف مستويا

من إمجايل عدد املشاريع القائمة   %96 ففي أملانيا مثال جندها تشكل ما يقارب املصغرةللمشاريع 
،  )2006حرب، (من إمجايل القوة العاملة   %77وتوظف هذه املشاريع قرابة   يف قطاع األعمال

ا على املستوى العاملي تشكل ما نسبته   إىل 50 من( مل وتوظفامن املنشآت يف الع % 90كما أ
  ).2006احملروق و مقابلة،( من القوى العاملة يف العامل) % 60

حمدودية التمويل املشاريع املصغرة تعاين من  أما على مستوى الدول النامية فال تزال
أسعار الفوائد وخمتلف  جراء حتمل عبئاملصريف بسبب مشكلة الضمانات و ارتفاع التكاليف 

يف التقليدي مبحدودية باإلضافة إىل ذلك يتميز التمويل املصر . هاالعموالت، مما يشكل عائقا لتطور 
املستثمرين، وبالتايل  ت، األمر الذي جيعل البدائل التمويلية حمدودة أماماءااإلجر  الصيغ وتعقد

كل ما سبق دفع بالكثري من املستثمرين للبحث عن سبل أخرى   .يعرقل منو املشاريع املصغرة
م الدينية، ولعلها وجدت  لتمويل مشاريعهم املصغرة م املادية ومعتقدا مبا يتماشى مع إمكانيا

املصريف متقيدة من الناحية ضالتها يف البنوك اإلسالمية اليت محلت على عاتقها خوض غمار العمل 
  ):2013، صاري، دغرير( الشرعية بشرطني أساسيني مها

  ،حتقيق السالمة الشرعية للمشروع موضوع التمويل، حيث ال يصح متويل مشاريع حمرمة
  .أو حىت تنطوي على شبهة التحرمي

 حتقيق السالمة الشرعية ألسلوب التمويل.   
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أساليب وصيغ التمويل اإلسالمية للمشاريع " ويف هذا السياق يصب حبثنا املوسوم بـ
والذي سنحاول من خالله تسليط الضوء على املشاريع املصغرة  ،"المصغرة بين النظرية والتطبيق

كما سنعرض أهم صيغ التمويل اليت تعتمد عليها البنوك اإلسالمية لتمويل   االقتصادومكانتها يف 
ا مثل هذه املشاريع، معتمدين يف ذلك على طرح  اجلوانب النظرية هلذه الصيغ إىل جانب تطبيقا

  .العملية على أرض الواقع
إىل أي : وحىت نتمكن من اإلحاطة مبوضوع البحث انطلقنا من اإلشكال الرئيسي التايل

  ؟ تساهم يف متويل املشاريع املصغرة أنوبصيغها املختلفة  اإلسالميةمدى ميكن للبنوك 
التساؤل السابق قمنا ببناء حبثنا حول جمموعة من املباحث وحىت نتمكن من اإلجابة على 

   :على النحو التايل
  .مفهوم املشاريع املصغرة وأمهيتها: املبحث األول

 
ا العملية اإلسالميةصيغ التمويل : املبحث الثاين   .للمشاريع املصغرة وتطبيقا

جمال متويل  اإلسالمية يفومقومات جناح البنوك  -حدود - إجنازات: املبحث الثالث
  .املشاريع املصغرة

وختاما للبحث حاولنا وضع جمموعة من التوصيات اليت أقرها خنبة من الباحثني واملهتمني بالتمويل 
ا املشاريع املصغرةيف متويل اإلسالمي وأمهيته    .واالرتقاء 

  مفهوم المشاريع المصغرة وأهميتها: المبحث األول
يتبادر إىل األذهان جمموعة مبجرد ما يذكر لفظ املشاريع املصغرة  :مفهوم المشاريع المصغرة -.1

كما ...كاملشاريع الصغرية واملتوسطة، املشاريع متناهية الصغر، املنشآت الصغرية  :املصطلحاتمن 
بالصناعات احلرفية الصغرية يف حني ميكن أن تتسع هذه املشاريع لتشمل عدة عادة يتم ربطها 

االختالف يف  كما أن. الصناعية، التجارية، الزراعية أو حىت اخلدماتيةجماالت وقطاعات سواء 
للمشاريع  تعاريففهناك عدة ، االتسمية اتسع ليشمل االختالف أيضا يف وضع تعريف حمدد هل

ا وحبسب و اليت  املصغرة تتفق يف نقاط وختتلف يف أخرى وذلك حسب اجلهات اليت أصدر
الدراسات  إحدىأن  ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل صنيفها،املعايري اليت اعتمد عليها يف ت
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تعريفًا للمشروعات الصغرية  55بأن هناك أكثر من أشارت الصادرة عن معهد والية جورجيا 
  :وتعريفها هان لتصنيفارئيسي انهناك اجتاهو .)2006مقابله، احملروق، ( دولة 75واملتوسطة يف 

من أهم املعايري اليت تندرج  :باالعتماد على المعايير الكميةتعريف المشاريع المصغرة  -.1.1
معيار عدد العمال ويف هذا السياق جاء تعريف جلنة األمم املتحدة للتنمية :حتت هذا التصنيف

املشاريع الصغرية هي اليت يعمل " كالتايل    UNIDOالصناعية للمشاريع املصغرة يف الدول النامية
ا من عامل، واملت 19-15ا من  عامل ، والكبرية هي اليت يعمل  99-20وسطة  هي اليت يعمل 

ميكن االعتماد على معيار رأس املال أو معيار  و، )2003 ،عمر(" عامل 100ا أكثر من 
عندما يتعلق األمر بالدول املتطورة، وهذا ما يتنايف مع الدول النامية اليت تعاين  التكنولوجياملستوى 

  . ، وتذبذب يف أرقام املبيعاتالتكنولوجيمن قصور يف املستوى 
أهم تعريف يندرج ضمن  :المصغرة باالعتماد على المعايير الوصفية تعريف المشاريع -.2.1

األمريكية حيث ترى بأن املشروع الصغري هو الذي  اديةاالقتصهذه املعايري تعريف جلنة التنمية 
 :يستويف شرطني على األقل من الشروط التالية

  
 هو املدير، كأن يكون املال 
 ،أن يتم توفري رأس املال من املالك سواء كان فردا أو مجاعة 
 ،أن يكون العمال واملالك يعيشون يف جمتمع واحد 
  نة سفرحان، (.نتمي إليهيأن يكون حجم املشروع صغري مقارنة مع حجم القطاع الذي

 )؟
  

يف تعريفها الذي ترى من خالله أن املشروعات ) 2002 ،عنبة(وكل ما سبق تلخصه الدكتورة 
يف ملة منشأة شخصية مستقلة يف امللكية واإلدارة تعمل يف ظل سوق املنافسة الكا:" املصغرة هي

ا يف الصناعة ،غالبا بيئة حملية ويف األخري ". وبعناصر إنتاج حمصلة استخدامها حمدودة مقارنة مبثيال
ا منشأة بسيطة ذات هيكل تنظيمي : ميكن أن خنلص إىل التعريف التايل للمشاريع املصغرة وهي أ

ا واضح حيث يعترب مالك املشروع هو املدير ، متتاز بسهولة اإلنشاء وبساطة اإلجراءات، كما  أ
تشمل مشاريع متنوعة وأحيانا مبتكرة، تقدم يف الغالب السوق احمللية، معتمدة يف ذلك على 
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ا تعتمد  إنتاجخامات حملية ومعدات وآالت ومستلزمات  بسيطة مقارنة باملشاريع الكربى، كما أ
ومع  .للبنوكئلي بشكل كبري خاصة أمام صعوبات توفري ضمانات كافية اعلى التمويل الذايت أو الع

أنه ال يوجد اتفاق حول مفهوم املشاريع املصغرة، إال أن ذلك ال يقلل من أمهيتها، فمن نافلة 
  .على دورها البارز يف االقتصاديات النامية واملتطورة على حد سواء نؤكدالقول أن 

لعب دورا يف أن املشاريع املصغرة كانت والزالت ت اثنانال خيتلف : أهمية المشاريع المصغرة -.2
يوجد : الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، ففي الواليات املتحدة األمريكية مثال اقتصاديابارزا يف 

من إمجايل الناتج القومي، أما يف  %30حوايل  إنتاجهامليون منشأة صغرية تبلغ قيمة  9ما يقارب
ا حوايل 6اليابان فقدر عددها حوايل  ،  )2003 ،عمر(من جمموع العمالة  %81 مليون مؤسسة 

 :وعليه فإن املشاريع املصغرة حتقق مزايا اقتصادية واجتماعية عديدة ميكن تعدادها على النحو التايل
  أهمية المشاريع المصغرة 01: الجدول  رقم

  األهمية السياسية  األهمية االجتماعية  األهمية االقتصادية
المدخرات وتوجيهها نحو االستثمار  جذب -

  ، واإلنتاج
توفير سلع وخدمات االستهالك النهائي -

  والوسيط وبالتالي زيادة الدخل القومي للبالد،
تحقيق االكتفاء الذاتي من السلع والخدمات  -

  سترادها،إبدل 
  المساهمة في تنمية الصادرات،-
تعمل على زيادة معدل دوران رأس المال -

  األموال،وتعبئة هذه 
تقضي على التضخم عن طريق  القضاء على -

التحويالت المالية غير المنتجة وامتصاصها 
  .لالستثمار  والتشغيل االقتصادي

  تخفيض نسبة البطالة،-
رفع نسبة المشاركة الشعبية -

  في االقتصاد الوطني،
التوظيف األمثل للموارد -

  البشرية،
تحقيق االستقرار -

لمتوازن االجتماعي، والتوزيع ا
من خالل توطين  للسكان

  الصناعة في مختلف المناطق،
  .تنمية المواهب واالبتكارات-

تعتبر الوسيلة  -
األساسية لتطبيق 

مصطلح الرأسمالية 
الشعبية الذي يهدف 
لمنع تركز الثروة في 

أفراد  أيدي أقلية
  .المجتمع

اإلسهام في تحقيق  -
مبادئ األمن الغذائي 

  .وكفاية اإلنتاج
  

 )2013 ،فرحان(و ) 2003، عمر (اجلدول من طرف الباحثة باالعتماد على  إعدادمت  :المصدر
ا تبقى رهينة  ، ويرجع التمويلي العبءوعلى الرغم من أمهية املشروعات املصغرة إال أ

على )2013،صاري، دغرير(اليت أشار إليها كل من ذلك أساسا إىل شروط االقرتاض املعقدة 
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ما تتسم به من اخنفاض عائدها االستثماري وما تنطوي عليه بسبب ، املصرفية رأسها الضمانات
علومات كافية مقارنة خاصة وأن بعضها ال يتوفر على م" من وجهة نظر البنوك"من خماطرة 

أن متول املؤسسات الصغرية واملتوسطة  من% 80باملؤسسات الكربى، كل ما سبق دفع حبوايل 
ويف هذا السياق سنحاول من  .تيجة صعوبة احلصول على القروضن %100بأموال خاصة وبنسبة 

خالل حبثنا إلقاء الضوء على أهم صيغ التمويل اإلسالمية للمشاريع املصغرة، وإىل أي مدى 
ا باتت تلعب دورا ها ميكن  .الدول النامية بارزا يفأن تسهم يف متويل هذه املشاريع خاصة وأ

  للمشاريع المصغرة وتطبيقاتها العملية اإلسالميةصيغ التمويل : المبحث الثاني
ليت بات يعول يعترب التمويل اإلسالمي أحد األسس ا: مفهوم التمويل اإلسالمي وأهميته  -.1

جمموعة من األسس واملبادئ اليت تركز على الشريعة  إتباععليها لعمارة األرض، وذلك وفق 
وفيما خيتلف أو يتفق مع التمويل التقليدي، أو  اإلسالمية، ولكن ما املقصود بالتمويل اإلسالمي

 )2010الفسفوس، (؟ حسب اإلسالميةالوضعي، أو الذي ينظر إليه على أنه ربوي من الوجهة 
إىل شخص آخر ) البنك(تقدمي األموال العينية أو النقدية ممن ميلكها :" التمويل اإلسالمي هو

دف حتقيق عائد ليتصرف فيها، ضمن أحكام وضوابط ) العميل( الشريعة اإلسالمية وذلك 
، أما االستثمار املباح فهو توظيف األموال من قبل مالكها يف جماالت استثمارية معينة ضمن "مباح

دف حتقيق األرباح مثل االستثمار يف األوراق املالية املباحة شرعا أو  أحكام الشريعة اإلسالمية 
كما ميكن اختصار مفهوم التمويل اإلسالمي ...إعادة بيعها دف تأجريها أوشراء األصول الثابتة 

مي متويل عيين بأن معىن التمويل اإلسالمي يدور حول تقدحيث يقول  )2009البلتاجي (يف تعريف 
وعات املختلفة بالصيغ اليت تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ووفق أو معنوي إىل املشر 

 . واالجتماعيةساهم بدور فعال يف حتقيق التنمية االقتصادية شرعية وفنية لت وضوابطمعايري 
  

يستمد التمويل اإلسالمي مبادئه من الشريعة اإلسالمية  :اإلسالميأهمية التمويل  -.2.1
نه إ ال يقتصر على تلبية حاجات الفرد املادية فقط بلالسمحاء، وهو من خالل أسسه ومبادئه 

فهو بقدر ما يكون قادرا على تلبية يوازن وبشكل دقيق بني احلاجات املادية واحلاجات املعنوية، 
احلاجات املادية فإنه ومبختلف مصادره يريب يف الفرد املسلم صفات األمانة والثقة بالنفس واإلتقان 

حنو حتقيق النفع له  يف العمل ويريب فيه صفة الرقابة الذاتية وهو بذلك يوجه سلوك الفرد وأهدافه
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تمعه باعتباره جزء ال  تمع  يتجزأو يتمكن البنك اإلسالمي من  وحىت). 2010 ،الفسفوس(من ا
حتقيق كل النقاط السابقة الذكر البد من أن ينطلق يف عملياته التمويلية معتمدا على جمموعة من 
ا مع اختالل أي  اخلصائص واليت بدون توفرها ال ميكن للعملية التمويلية أن تصنف باإلسالمية أل

ا من ال    : ا يفبنوك الوضعية، وميكن تلخيصهخاصية من اخلصائص التالية لن  ختتلف عن نظريا
 ،استبعاد التعامل بالربا أخذا وعطاء 
 واإلنفاق املشروع،  توجيه املال حنو االستثمار احلقيقي 
 ،الرتكيز على توجيه سلوك الفرد حنو األخالق الفاضلة 
  وإبداعاتهالرتكيز على طاقات الفرد ومهاراته. 

يقصد بصيغ التمويل اإلسالمية أهم  :المصغرةصيغ اإلسالمية لتمويل المشاريع الأهم  -.2
ا تنظيم العالقة يف جمال استعمال رأس املال وللتمويل  ،الصور واألساليب املختلفة اليت يتم 

، وأهم هذه الصيغ  )2009املكاوي، (املصريف اإلسالمي عدة صيغ ختدم كافة قطاعات التنمية 
  :ن من خالهلا متويل املشاريع املصغرة نذكر ما يلياليت تطبق فعال يف البنوك اإلسالمية واليت ميك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أهم المنتجات المالية اإلسالمية: )01(الشكل رقم 
 
 

 املنتجات املالية اإلسالمية



 معطي لبىن .أ                                                                                                      سواق            األاملالية و جملة  

334 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
Source : CAUSSE-BROQUET Geneviève, 2009, « La finance islamique», 
Revue Banque, Paris, Page 52 . 

  
 

  :األساليب التي تعتمد على تقاسم األرباح -.1.2
املضاربة مشتقة من الضرب يف األرض، ويطلق عليها أيضا املقارضة أي  لغة :المضاربة  -.1.1.2

فهي نوع من الشركة على رأس املال من   اصطالحاأما ) 2005خلف، (من القرض أو القطع 
املضاربة هي عقد بني ) 2011العزعزي، (وحسب . طرف والسعي والعمل من الطرف اآلخر

مناذج التمويل املبنية على املشاركة و  العمليات التجارية
 تقاسم األرباح واخلسائر



 معطي لبىن .أ                                                                                                      سواق            األاملالية و جملة  

335 
 

صاحب املال واملضارب، حبيث يقوم صاحب املال باملسامهة يف رأس مال مؤسسة أو نشاط يديره 
ويتم توزيع األرباح اليت حيققها النشاط أو املؤسسة وفق شروط عقد صاحب العمل بصفته مضاربا، 

بسبب سوء تصرف مل تكن هذه اخلسائر  صاحب املال اخلسارة وحده ماويتحمل املضاربة، 
ثالثة أطراف لتشمل  املضاربةتتسع  أنميكن و  .املضارب أو إمهاله أو إخالئه لشروط عقد املضاربة

 ، املضاربة املقيدةو  املضاربة املطلقة: املضاربة نوعانو  .أصحاب املال، املصرف، واملستثمرون: وهي
وين ملا تنجزه املصارف فإن هاتان الصيغتان تعتربان األساس القان) 2008خصاونة، (وحسب 

ا تعطيهم حرية -اإلسالمية من عمليات بواسطتهما وإن كانت املضاربة املطلقة هي املفضلة أل
 :وميكن توضيح آلية صيغة املضاربة من خالل الشكل التايل، أكرب يف االستخدام

  آلية صيغة المضاربة :)02( الشكل رقم
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

Source : CAUSSE-BROQUET Geneviève, Ibid, Page 53 . 
  

 جديدا للمضاربة مسيت باملضاربة املشرتكةأما يف التطبيق املعاصر فلقد اقرتح شكال 
، ومع ذلك تبقى املضاربة املطلقة هي األصل يف التعامل بني البنك وأصحاب )2007مسدور، (

ودائع االستثمار، وهذا ما ينص عليه بنك فيصل السوداين حيث جند يف استمارة وديعة االستثمار 

)رب المال(البنك  الزبون المقاول  
)   المضارب(  

)1(عقد المضاربة   

 المشروع 
 )2(العمل  )2(رأس المال 

 الخسارة

 الربح

)3( 

 استرداد رأس المال
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املطلقة ويأذن العميل للبنك يف كل  أن يتم االستثمار على أساس املضاربة"شرطا ينص على 
   .ولكن هذا ال مينع من قبول البنك لبعض الودائع على أساس املضاربة املقيدة" تصرف فيه مصلحة

للعمالء الذين يطلبون التمويل اإلسالمي ما تعترب املضاربة إحدى صيغ االستثمار املناسبة ك 
تقدمي موجودات  ورأس مال العامل أحيث ميكن أن تتم املضاربة بتمويل صفقة واحدة أو 

، كما ميكن أن تشمل عدة قطاعات سواء )2008املكاوي، (االستغالل بواسطة املضارب 
لقصري أو املتوسط أو التجارية، الزراعية، الصناعية، أو احلرفية، كما ميكن أن تكون على املدى ا

ن مشاعة بل تبقى ملكية املال ومن مميزات هذا األسلوب أن ملكية املشروع ال تكو  .طويلة األجل
لصاحب رأس املال، بينما املضارب يكون وكيال للتصرف يف هذا املال بعمله الذي يتقاضى عليه 

، وهي عدمية التكلفة بالنسبة للمشروع لذلك فهي مناسبة له، لكنها عالية املخاطرة )الربح(عوضا
ثله الدولة ، وللممول أن ينسحب بالنسبة للبنك املمول، هلذا ميكنه طلب ضمان طرف آخر قد مت

  ). 2003ونوغي، ( إذا رأى أن املشروع يف طريقه للخسارة
فهي اختالط نصيبني  اصطالحاهي توزيع الشيء بني اثنني فأكثر، أما  لغة :المشاركة -.2.1.2

، أما من الناحية العملية فإن التمويل )2007خصاونة، (فصاعدا حبيث ال يتميز أحدمها على غريه 
باملشاركة يتم عن طريق قيام البنك بتقدمي حصة من إمجايل التمويل الالزم لتنفيذ مشروع ما على 

احلصة املكملة، باإلضافة إىل قيامه بإدارة ) طالب التمويل من البنك(أن يقدم الشريك اآلخر 
يث ، وعلى هذا األساس يتم تقسيم األرباح ح)2009املكاوي،( عملية املشاركة واإلشراف عليها

يأخذ البنك نصيبه من األرباح حسب حصته يف رأس املال يف حني يشمل نصيب الطرف الثاين 
نظري إدارته للمشروع وعمله باإلضافة إىل نسبته من األرباح حسب حصته يف  حصته من األرباح 

ضيح وميكن تو . رأس املال، وعليه فالبنك يعترب شريك وليس دائنا كما هو احلال يف البنوك التقليدية
  : التايل الشكلآلية صيغة املشاركة من خالل 

  
  آلية صيغة المشاركة :)03(الشكل رقم 

  
 الشريك البنك  
)1(عقد المشاركة   

خبرة  –رأس المال خبرة  –رأس المال 
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Source : CAUSSE-BROQUET Geneviève, Ibid, Page 58. 

  
  :وهيوتشمل املشاركة عدة أشكال 
ا أن يبقى لكل طرف حصته الثابتة يف املشروع إىل حني  :املشاركة الثابتة يف رأس املال ويقصد 

 . االنتهاء منه
حددوا مسيت كذلك ألن الشركاء و تتضمن هذه األخرية توقيتا معينا للتمويل،  :املشاركة املنتهية

 .بينهم أجال حمددا
ويتم مبوجبها اإلقرار للشريك أن حيل حمل البنك يف ملكية املشروع دفعة واحدة  :املشاركة املتناقصة

  .أو على مراحل
ا العملية فلقد أقر مؤمتر املصرف اإلسالمي بديب الصور التالية للمشاركة املتناقصة  أما تطبيقا

 ):2004الرفاعي، (
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 على أن حيل حمله بعقد مستقل يتم بعد أن يتفق املصرف مع الشريك : الصورة األوىل

التعاقد اخلاص بعملية املشاركة، حبيث يكون للشريكني حرية كاملة يف التصرف ببيع  إمتام
  .حصصه لشريكه أو لغريه

 قسام املصرف مع الشريك على أن يقسم الدخل إل ثالثة أ أن يتفق :الصورة الثانية
لسداد متويل  حصة -حصة الشريك كعائد لعمله ومتويله -حصة املصرف كعائد للتمويل(

  ).البنك
 حيدد نصيب كل شريك يف شكل حصص أو أسهم ويكون لكل منها  :الصورة الثالثة

من قيمة معينة وميثل جمموعها إمجايل قيمة املشروع ، وحيصل كل شريك على نصيبه 
وللشريك إن شاء أن يقتين من هذه األسهم اململوكة للبنك عددا اإليراد املتحقق فعال، 

معينا لكل سنة، حبيث تتناقص أسهم البنك مبقدار ما تزيد أسهم الشريك إىل أن ميتلكها  
  .كلية

وميكن للبنوك اإلسالمية أن متول املشاريع املصغرة عن طريق صيغة التمويل باملشاركة وذلك 
  :كن توضيحه من خالل اجلدول التايلوفق خمتلف القطاعات وهذا ما مي

  
  
  
  
  
  
  
  

  مجاالت تطبيق المشاركة: )03(الجدول رقم 

  القطاع 
  الصيغة

قطاع 
  جتاري 

قطاعي 
  زراعي

قطاع 
  صناعي

  قطاع حريف
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  ط  م   ق  ط  م   ق  ط  م   ق  ط  م   ق
                          مشاركات جتارية

                          مشاركات رأس املال العمل
                          مشاركات ثابتة

                          مشاركات متناقصة
  

  .70ص  ،، املكتبة العصرية، مصر"اإلسالميةالبنوك "، 2009 حممود،حممد املكاوي  :المصدر
  

  :)2005حممد البلتاجي، ( صيغة التمويل باملشاركة املنشآت الصغرية للمربرات اآلتية وتالءم
  وال متوسطا مرونة أسلوب املشاركة يف إمكانية متويل أي مشروع سواء كان صغريا أو

  .سيما املشاركة املنتهية بالتمليك حيث متكن الشريك من متلك املشروع 
  إمكانية استفادة تلك املنشآت وخاصة اإلنتاجية من استخدام اسم املصرف عند تسويق

ا  .منتجا
  على جناح املنشأةحريصا مسامهة صاحب املنشأة يف حصة من التمويل جيعله. 
 زيادة رحبية املصرف مع زيادة منو نشاط املنشأة. 
 مباشر يف التنمية االقتصادية وزيادة القيمة املضافة للدخل  ةمسامهة املشاركة بطريق

 .القومي
الصغرية عن طريق فتح اعتماد ميكن استخدام صيغة املشاركة يف متويل صادرات املنشآت كما 

  .  مستندي لتوريد منتجات العميل اليت حتتاج إيل متويل نقدي إلنتاجها مث تصديرها
  
  

  :األساليب التي تعتمد على العائد الثابت -.2.2
ا أيضا النماء  هي لغة :المرابحة -.1.2.2  :فيقالمصدر من الربح وهو الزيادة، كما يقصد 

فهي نقل ما  اصطالحاأما . إذا مسيت لكل قدر من الثمن رحبا: بعت املتاع مراحبة أو اشرتيته مراحبة
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وجتدر اإلشارة إىل  .)2008خالدي، (     ملكه بالعقد األول، بالثمن األول مع زيادة ربح معلوم 
راحبة هو أحد أنواع البيوع ، وبيع املهي ما يعرف بالفقه اإلسالمي البيوع اإلسالميةاملراحبات أن 

  :أنواع البيوع كالتايل) 2008الشمري، (ولقد قسم  ) 2008العجلوين، (اإلسالمية األساسية 
 والذي يتمثل يف بيع املقايضة: بيع العني بالعني. 
 بيع املراحبة، املساومة، ( بيع األجل-والذي يتمثل يف بيع احلال : بيع العني بالثمن

 ).الوضيعة أو احلطيطة
 واملتمثل يف بيع الصرف: بيع الثمن بالثمن. 
 بيع السلم  -)على فرتات جمزأدفع الثمن (واملتمثل يف بيع االستصناع : بيع الثمن بالعني

 ). املبيع ألجل معلوم–تعجيل دفع الثمن كامال ويتأخر تسليم العني (
أن ، ذلك العقد حتقق أركان، وأوالها من توفر مجلة من الشروطوحىت يصح عقد املراحبة البد 

املكاوي، (املتعاقد عليه  العقد،اإلجياب والقبول، أطراف : واملتمثلة يف ،املراحبة عبارة عن عقد بيع
  :)2004الرفاعي، (باإلضافة لشروط أخرى . )2009

  .مل يتحقق هذا الشرط فالبيع فاسد ، فإذاعلم املشرتي بالثمن األول للسلعة :أوال
أن يكون الربح معلوما، ألنه جزء من مثن املبيع، سواء كان نسبة من الثمن أو قدرا  :ثانيا

  .معينا
، فإن اشرتى املكيل أو أال يكون الثمن يف العقد األول مقابال جبنسه من أموال الربا :ثالثا

زيادة املوزون جبنسه مثال مبثل ال جيوز بيعه مراحبة، ألن املراحبة بيع الثمن األول وزيادة، وال
  .يف أموال الربا تكون ربا ال رحبا، يف حني جتوز الزيادة عند اختالف اجلنس

مثال كاألوراق النقدية بأنواعها واملكيالت األأس املال من ذوات أن يكون ر  :رابعا
  .واملعدودات املتقاربة أما إذا كان من العروض فال جيوز بيعا مراحة

كان فاسدا فال جيوز بيع املراحبة ألن ما بين أن يكون العقد األول صحيحا فإذا   :خامسا
     : عقد املراحبة على النحو التايللية آوميكن توضيح  على فاسد فهو فاسد،

  
  آلية صيغة المرابحة: )04(الشكل رقم 

 بون البنكز املورد 

    )حتديد االحتياجات(التفاوض 

)1( 

التسلیم 
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Source : CAUSSE-BROQUET Geneviève, 2009, « La finance islamique», 
Revue Banque, Paris, Page 58. 

  : و للمراحبة عدة أنواع ميكن تعدادها على النحو التايل
ا أن يذكر : رابحة البسيطةمال .1 البائع للمشرتي الثمن الذي اشرتى به السلعة  ويقصد 

السلعة اليت  اهذا النوع من البيوع بشرائه اإلسالميةويشرتط عليه رحبا ما، ومتارس البنوك 
بيعها لطالب الشراء أو غريه تأن  ا، وهلاحيتاجها السوق أو بناء على طلب أحد عمالئه

طلب تما تكلفه من مصروفات، مث  ابإعالن قيمة شراء السلعة مضافا إليهمراحبة، وذلك 
 .)2007خصاونة، ( مبلغا معني من الربح على من يرغب يف شرائها زيادة على كلفتها

أو املشرتي من البنك  أن يشرتي  الفردوهي أن يطلب  :بيع المرابحة لآلمر بالشراء .2
له الزمة تلك السلعة ال شراءوعد منه ب سلعة معينة مبواصفات حمددة، وذلك على أساس

مراحبة، وذلك بالنسبة أو الربح املتفق عليه، ويدفع الثمن على دفعات أو أقساط، تبعا 
  ).2008بن مسعودة، (إلمكانياته وقدرته املالية 

احلصول  على يساعد ألنه الصغرية للمشروعات مناسبا أسلوبا باملراحبة التمويل أسلوب يعترب
 وهذا .مستقبلية أقساط على بل فوري دفع دون حتتاجها اليت املالية واملوارد آلالتا خمتلف عل

 ضمان يطلب أن ، ولهماله اسرتداد ضمان مع عائد على حيصل ألنه البنك يناسب األسلوب أيضا
  .)2003، ونوغي( بالشراء لآلمر باملراحبة البيع يف حالة ثالث طرف
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 أما. هو التقدمي والتسليف، وأسلم مبعىن أسلف، أي قدم وسلم لغة :بيع السلم  -.2.2.2
فهو البيع الذي يتم فيه تسليم الثمن يف جملس العقد وتأجيل تسليم السلعة املوصوفة  اصطالحا

وحىت يصح عقد السلم جيب أن  .)2008الوادي، مسحان، ( بدقة إىل وقت حمدد يف املستقبل
 ):2009املكاوي، ( تراعى الضوابط التالية 

من نشاط الشركة طالبة التمويل، أو على األقل أن ) فيه ماملسل(جيب أن يكون املبيع  )1
ذا النوع من املبيع  .تكون الشركة قادرة على توفريه وفقا للمواصفات والضوابط املتعلقة 

 .جيب أن حيدد املسلم فيه بدقة وذلك ببيان نوعه وجنسه وكذا القدر والكمية )2
 .بدقة طبقا ملعايري عادلة للمتعاقدين جيب أن حيدد الثمن )3
عند انعقاد عقد السلم، ويف جملس العقد ) رأس مال السلم(جيب أن يسلم قيمة التمويل  )4

 .ألن هذا من شروطه
 .عقد السلم عقد الزم لذا ال جيوز ألي طرف أن يفسخه دون علم الطرف الثاين )5
 .يف التعاقدحيدد أجل تسليم بضاعة السلم بشكل حمدد وقاطع ومعلوم لطر  )6
  .حيدد مكان التسليم بدقة خاصة عندما يكون نقله إليه فيه كلفة )7

عن طريقها  ميول املشاريع املصغرة يمكن للمصرف اإلسالمي أن أما عن تطبيقات هذه الصيغة ف
  :)2005البلتاجي، (كالتايل 

دفع نقدي واستالم (بشراء إنتاج املنشآت الصغرية بعقد السلم األصلي  البنكيقوم  .1
  .سيولة نقدية هلا مما يوفر) مؤجل

عقد اتفاقيات مع الشركات الكبرية اليت تستخدم إنتاج املنشآت الصغرية كمكونات  .2
  ).السلم املوازي(ملنتجها النهائي على بيعها هلم عن طريق عقد 

ائي تقوم املصارف اإلسالمية باالتفاق مع  .3 يف حالة قيام املنشآت الصغرية بإنتاج منتج 
أو عن طريق سلم  ما مراحبةإعلى بيع تلك املنتجات هلم ) املوزعني(بعض عمالئها 

 .موازي
وميكـن اسـتخدام صـيغة التمويـل عـن طريـق بيـع السـلم لتمويـل املنشـآت اإلنتاجيـة الصـغرية  .4

سـواء  ) مواد خام ، رواتب ، مصروفات تشـغيلية (متويل رأس املال العامل  واليت حتتاج إىل
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ائي  ائي(كانت تقوم بإنتاج منتج  أو منتجات وسيطة تستخدم كمكونات ) استخدام 
 .ملنتجات أخرى وكذلك يف متويل املشروعات الزراعية

: اصــطالحاهــو طلــب الصــنعة، واستصــنع الشــيء دعــا إىل صــنعه، أمــا  لغــة: اإلستصــناع -.3.2.2
ويســــمى  ،)2008الــــوادي، مسحـــان، (فهـــو عقــــد علـــى مبيــــع يف الذمـــة وشــــرط عملـــه علــــى الصـــانع 

، والبائع صانعا، والشيء حمل العقد مستصنعا فيه والعوض يسـمى مثنـا، ويشـرتط املشرتي مستصنعا
يكـــون االستصـــناع يف األشـــياء  نني مـــن الصـــانع وألصـــحة عقـــد االستصـــناع أن يكـــون العمـــل والعـــ

املتعامـل فيهــا، وأن يكـون املستصــنع بـه معلومــا، وال يلــزم يف االستصـناع دفــع الـثمن وقــت التعاقــد ،  
   ).2007خصاونة،(كما أن عقد االستصناع بيع وليس وعدا  

يف هذا العقد أما التطبيق املعاصر لعقد اإلستصناع فيظهر يف كون البنوك اإلسالمية تكون 
وتعــد صــيغة االستصــناع مـن الصــيغ التمويليــة التنمويــة  )2007 ،مسـدور(ا مستصــنعة أو صــانعة  إمـ

حيــث تســـاهم يف إنشـــاء وحـــدات جديــدة مل تكـــن موجـــودة مثـــل تصــنيع خطـــوط إنتـــاج جديـــدة أو 
ت إنشاء مباين سكنية إىل غري ذلك ،  وتناسب صيغة التمويل عن طريـق البيـع باالستصـناع املنشـآ

الصغرية القائمة واليت تريد التوسع يف حجم أعماهلا عن طريق زيادة خطوط اإلنتاج احلالية أو إنشاء 
ومتكـن . وحدات عقارية لوحدات التجميـع إىل غـري ذلـك مـن أسـاليب التوسـع يف املنشـآت الصـغرية

طريـق  هذه الصيغة املصرف من احلصول على قدر كبري من قيمة التمويل خالل مرحلة اإلنشاء عن
  .)2005البلتاجي، (الدفعات املقدمة أو األقساط الدورية خالل مرحلة التنفيذ، 

أن  اإلسالميةوفق هذا األسلوب ميكن للبنوك  :أساليب تعتمد على التمويل التكافلي -.3.2
  : أمهها نذكر مايلي متول املشاريع املصغرة وفق عدة صيغ من

ا باملقابل عقاب لألموال املعطلة : الزكاة -.1.3.2 تعترب الزكاة طهارة ومناء لألموال املستمرة، كما أ
بن ( عشر سنة فقط اثينوبشدة، فاملال الذي ال يستثمر ينقص منه ما يزيد عن ربعه خالل 

م، ولقد حاولت البنوك  )2007دعاس،  مما يدفع أصحاب األموال للتفكري يف استثمار مدخرا
تطبيق فريضة الزكاة على أرض الواقع، من خالل اإلسالمية االستفادة من هذا الركن اإلسالمي 

  :)2009فرحان، ( تصنيف مؤسسات الزكاة إىل صنفنيحيث مت 
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  .م القانوينمؤسسات قائمة على تطبيق الزكاة وفق مبدأ االلتزا- 1
  .يق الزكاة وفق مبدأ االلتزام الذايت للمكلفنيبمؤسسات قائمة على تط- 2

إمنا " تعاىلوذلك إقرارا وتطبيقا لقوله أوجه لإلنفاق من أموال الزكاة مت تصنيف مثانية ولقد 
م ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا  الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلو

وتشمل أموال الزكاة املبالغ  .)60سورة التوبة اآلية (" وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم
م، وكذلك املستحقة على نشاط املصرف أو اليت يفوض العمالء مصرفهم خصمها من  حسا

   . )2004الرفاعي، ( التربعات اليت تصل إىل املصرف من بعض املتربعني لضمها حلساب الزكاة
ا أداة مهمة إلعادة توزيع الدخول والثروات  وباإلضافة إىل كون الزكاة فريضة مالية فإ
ووسيلة لتخفيف حدة التفاوت الواسع بني الطبقات االجتماعية،  وعليه فإن القيام جبمع الزكاة 

ا الشرعية   هامن صميم أعمال املصارف اإلسالمية، كما تؤكد قوانني إنشاءيعترب وصرفها يف جماال
  ):2003، عمر(اة كالتايل وميكن للمشاريع املصغرة أن تستفيد من أموال الزك . )2011اخلاقاين، (

 مستلزمات لشراء اآلالت، أو بشراء عينية صورة يف املشروع لرأمسال الالزم التمويل توفري :أوال
 أو كثرت، ذلك قيمة قلت حرفته آلة يشرتى به أعطى ما االحرتاف عادته من كانت فإن اإلنتاج،

  .لذلك يكفيه رأمسال فيعطى وإن كانت حرفته التجارة

الصغرية، وذلك من  املشروعات يف االستثمار خماطر ضمان يفميكن للزكاة أن تلعب دورا  :ثانيا
 كوارث أو ملخاطر حرفته أو جتارته يف تعرض من يشمل فهو "سهم الغارمني"خالل ما يعرف بـ 

 هلا يتعرض اليت املخاطر ضمان يف الزكاة تستخدم أن ميكن املنطلق هذا مبوارده،  ومن ذهبت
 وسوقية جتارية أو خماطر وغريه، حريق من طبيعية خماطر كانت سواء الصغرية املشروعات أصحاب

 .نشاطه بسبب ركبته ديون من

هو القطع، ذلك ألن اإلنسان يقطع جزءا من ماله ليعطيه لشخص  لغة: لقرض الحسنا -.2.3.2
فهو عقد بني طرفني أحدمها املقرض واآلخر املقرتض، يتم مبوجبه دفع مبلغ  اصطالحاآخر، أما 

مايل على أن يتم رده يف الزمان واملكان املتفق عليهما، وتستمد القروض احلسنة صفتها الشرعية 
سورة  (       "يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كرميمن ذا الذي " تعايلمن قوله 

  ). 11اآلية احلديد 
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كما نصت القوانني التأسيسية للبنوك اإلسالمية على تبين هذا األسلوب الذي يلتزم 
املقرتض فيه بإرجاع املبلغ املقرتض فقط دون زيادة ألن النشاط األساسي للبنك اإلسالمي هو 

وفقا لألساليب اليت تقرها الشريعة اإلسالمية، ومبا أن نشاط االفرتاض احلالل  التمويل واالستثمار
ليس من النشاطات الرئيسية للبنك اإلسالمي، وإمنا هي جمرد خدمات اجتماعية فلقد حددت 

  :)2008العجلوين، ( البنوك اإلسالمية غايات القرض احلسن مبا يلي
قروض قصرية األجل لعمالء البنك ملواجهة احلاجة للسيولة املؤقتة أو املومسية أو   - 1

 .الطارئة
اإلقراض العرضي لتأدية بعض اخلدمات املصرفية كالضمان والكفالة واالعتماد   - 2

 .املستندي
القروض االجتماعية لغايات الزواج، التعليم، أو لشراء بعض احلاجات املنزلية   - 3

 .األساسية
ادر أموال هذه القروض احلسنة لدى البنك اإلسالمي فيمكن أن تكون نسبة من أما مص

ا أو يف حدود سهم  احتياطات البنك اإلسالمي أو نسبة من الودائع اجلارية بعد استئذان أصحا
وتعترب القروض احلسنة أنسب طريقة لتمويل املشروعات املصغرة، حيث  .غارمني من أموال الزكاةلا

م دراسة بعد املصغرة املشروعات ألصحاب قروض حسنة تقدمباإلسالمية  تقوم  البنوك  ،  حاال
 وسائل صورة متليك ىف احلسن القرض أسلوب يطبق االجتماعي ناصر بنك أن بالذكر اجلدير ومن

 ذه قدمه البنك الذي التمويل قيمة وبلغت الصغر متناهية للمشروعات اإلنتاج ومستلزمات
 ).2003عمر، (جنيه  مليون 25 حوايل 1999 وحىت 1995 عام منذ الصورة

  
مجال تمويل  اإلسالمية فيومقومات نجاح البنوك  - حدود - إنجازات : المبحث الثالث

  المشاريع المصغرة
على مدار جتربة : من خالل تمويلها للمشاريع المصغرة السالميةإنجازات البنوك  -.1.3

الكثري من التطور والتوسع سواء من ناحية  اإلسالميةدامت أكثر من أربعني سنة عرفت البنوك 
ها، وفيما يلي سنعرض بعض الصيغ التمويلية املستخدمة أو املشاريع اليت كانت حمل اهتمام

  :التجارب اليت اهتمت بالتمويل املصغر، و على سبيل املثال ال احلصر اخرتنا البنوك التالية
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قام هذا األخري مبجموعة من  ):2009البلتاجي،(تجربة البنك الوطني للتنمية المصري  - .أ
اإلجراءات واليت كان اهلدف منها تشجيع املشاريع املصغرة واملسامهة يف إمنائها ملا هلا من دور كبري 

و من مث  2008يف االقتصاد وجتدر اإلشارة أن البنك قام بالتحول إىل النظام االسالمى خالل عام 
شرعية ومبا يتالءم مع طبيعة التعامل مع عمالء هذا القطاع ومبا بدأ يقدم متويالت وفق الصيغ ال

ا مثل هذا النوع من التمويل اليتحيافظ على السرعة واملرونة  حيث مت تقدمي التمويل  ،يتصف 
وأصبح البنك منذ  2009بنظام املراحبات واملشاركات املتناقصة املنتهية بالتملك للعمالء اعتبارا من 

تتعامل مع عمالء هذا القطاع بالنظام االسالمى من  اليتمصر  يفاجلهة الوحيدة هذا التاريخ هو 
، وقد بلغ عدد املشاركات  اإلسالميةالشريعة  أحكامخالل سياسة ائتمانية وإجراءات متوافقة مع 

مليون جنيه مصري  36أالف مشاركة حبوايل  6000مت تنفيذها منذ هذا التاريخ أكثر من  اليت
  .مليون جنيه مصري 10عملية مراحبة بقيمة حوايل  200ن وكذلك أكثر م

تتضمن إسرتاتيجية هذا األخري  ):2009البلتاجي،(تجربة بنك فيصل اإلسالمي السوداني  -.ب
للبعد التنموي للمصارف اإلسالمية جتسيدا العمل على توزيع التمويل على القطاعات االقتصادية 

طبيق صيغ االستثمار اإلسالمي وتكثيف البحث عن صيغ ملخاطر وتوزيعها إضافة إىل تلتقليل او 
متطلبات العمالء ونشر الوعي املصريف اإلسالمي إىل جانب ربط التنمية لتحقيق  إسالمية جديدة 

صيغ لتمويل املشروعات الويستخدم بنك فيصل العديد من . االقتصادية مع التنمية االجتماعية
فرع  صصخكما . ضافة إىل املضاربة والسلم واملزارعة واإلجارةمنها املراحبة واملشاركة، باإلصغرة امل

، مع منح بعض االمتيازات مثل اإلعفاء من هامش اجلدية وقبول  املصغرةلتمويل املشروعات 
خالل  %16الضمانات الشخصية، وقد بلغ معدل العائد الفعلي لتمويل املشروعات الصغرية نسبة 

  . %12يف حني أن متوسط عائد البنك الصايف  2000 -1996الفرتة 

 بتمويل يقوم هذا األخري : ) 2003ونوغي، ( السعودي اإلسالمي التنمية بنك تجربة - .ج
 الشريعة أحكام مع املتوافقة اإلسالمية واملنتجات اخلدمات وذلك من خالل توفري املصغرةاملشاريع 

 األرباح يف املتناقصة واملشاركة املال يف رأس املسامهة تتضمن يستخدمها اليت اإلسالمية، واألساليب
 متويل شكل يف املال يف رأس املسامهة وشبه االستصناع ألجل والبيع باإلجارة والتمويل واملضاربة
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 تقدمه الذي كما أن التمويل. املشروع من ما مرحلة يف املال رأس يف مسامهة إىل ويلحللت قابل
 كحد سنة 12 من ألكثر السداد فرتة حيث تستمر اآلجل التمويل يتضمن اإلسالمية املؤسسة
فيها  مبلغ االستثمار ولقد قدر .سنة ونصف سنتني إيل اليت تصل السماح فرتة ذلك يف مبا أقصى
 وفقا التمويل تقدمي ويتم .كحد أقصى دوالر مليون 60 إىل ليصل أدىن كحد دوالر مليوين

 وأحكام وشروط هوخماطر  املراد متويله املشروع متطلبات احلسبان يف تأخذ اليت للشروط واألحكام
 إىل والسعي الشركات إدارات جمال هلا يف ممثلني تعيني إىل إضافة.يف السوق املماثلة التمويالت

   .املؤسسة استثمارات يف املالئم التنوع
  

اإلسالمي واليت من أبرز صفات البنك  :للمشاريع المصغرة اإلسالميالتمويل ثغرات  -.2.3
ية و و ة التنممتيزه عن غريه من املصارف هي صفته االجتماعية واليت تكاد تكون لصيقة بالصف
مهمة  إنشائهاالعقائدية، وعليه نكاد جنزم بأن املصارف اإلسالمية قد محلت على عاتقها منذ 

ه اخلطوة من خماطر، متويل املشاريع االقتصادية وعلى رأسها املشاريع املصغرة رغم ما قد حتمله هذ
فاملمارسات الواقعية للمصرفية  .فال يزال أمامها الكثري لتقدمه للمشاريع املصغرةومع ذلك 

مل صيغة التمويل باملضاربة متاما، كما أن التمويل باملشاركة ال حيظى  ا تكاد  اإلسالمية تظهر أ
ا التمويلية، واجتهت بدال من ذل التجاري ك إىل أشكال التمويل إال بوزن نسيب قليل من عمليا

   :وهذا ما تؤكده اإلحصائيات التالية)  2011اخلاقاين، (قصري األجل، القائم على املديونية 
 

  
  

59%17%

9% 2% 13%

توزيع األصول االسالمية حسب مختلف الصيغ :  05شكل رقم 
التمويلية

المرابحة المشاركة-المضاربة اإلجارة االستصناع صیغ  أخرى
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Source: JOUINI Elyès, PASTRE Olivier, 2009, «  La finance Islamique, 
une solution à la crise ?», Economica, Paris, Page 23. 
 

يتضح جليا أن التمويل باملراحبة والبيوع املؤجلة يعتلي سلم أولويات املصارف ا سبق ومم
اإلسالمية واهتمامها، وهذا ما دفع الكثريين للقول بأن هذه الصيغ قدمت للمصارف اإلسالمية 
صورة للتوظيف أقرب ما تكون لصيغة االئتمان القصري التقليدية، من حيث اخنفاض درجة 

  . ر درجة عالية من الضمانات، وكذلك من حيث سرعة دوران رأس املالاملخاطرة، نتيجة تواف
فإن ما قدم هلا ال يزال  منها أما بالنسبة لصيغة التمويل باملشاركة ومدى استفادة املشاريع املصغرة

يد من ضئيال، كما أنه ال يستند إىل برنامج هادف يوجه نشاط أصحاب هذا القطاع ويستف
  : إىل) 1992خطاطبة، (اج ويرجع ذلك حسب طاقتهم يف العمل واإلنت

  تكييف تقدمي اخلدمات املصرفية بطريقة صحيحة والتوجه  علىانصباب اهتمام املصارف
باالستثمار حنو قطاع التجارة من جانب، وإظهار مزيد من احلرص على أموال املودعني 

مما  من جهة أخرى، وأرباحهم بطلب عدة ضمانات مصرفية من الراغبني يف االستثمار
 .سلبية على دور هذه املصارف يف تنمية املشاريع املصغرةأدى إىل انعكاسات 

  رغم ما ميتاز به هذا  املصغرةعدم متكن نظام املشاركة من الوصول إىل قطاع املؤسسات
األسلوب التمويلي من قدرة على جذب األرباح، ويرجع ذلك لعدم توافر الكفاءات 

ا ، وعدم املهنية  الالزمة  لدراسة جماالت املشاركة الدائمة أو املتناقصة واختاذ القرار بشأ
حنو توظيف  االجتاهالرغبة أو املقدرة على حتمل  مسؤولية قرار املشاركة مما أدى إىل تدعيم 

وكان ذلك بالضرورة على حساب التوظيف الطويل  متزايد لألموال يف عملية املراحبة
 .واملتوسط األجل

يء يقال على صيغة االستصناع والسلم، حيث تعرف هذه األخرية نسبا تكاد تكون نفس الش
والسبب يرجع إىل طبيعة عقد السلم الذي يتصف بأنه دفع نقدي لقاء كمية من السلع هامشية 

ا ستتسلم سلع يف املستقبل وال به املصارف اإلسالمية  من املديونية ال ترغبوهذا الشكل  أل
وميكن التغلب على هذا . استالمها بسبب النهي عن بيع البضاعة قبل ملكهاتستطيع بيعها قبل 

اإلشكال إذا أصبح هناك مشروع متويلي خمطط للمشاريع املصغرة على أساس السلم وذلك من 
   :)1992خطاطبة، ( خالل
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  من خالل عقود السلم اليت تعقدها وذلك إذا مت البيع وفق املواصفات احملددة اليت ميكن
 .ضبط السلعةا 

  استعمال العقود املستقبلية خارج األسواق املنظمة للسلع حبيث ميكن إقامة ارتباطات
 .مستقبلية مع مستعملي هذه السلع اليت تشرتيها سلما

  التوسع يف تطبيق السلم بطريقة االستصناع ومن خالل هذا ميكن للمستهلك أن يطلب
من الصانع شيئا مما هو من حرفته وصناعته حسب املواصفات اليت يرغبها والواقع أنه 

من خالل  املشاريع املصغرة ميكن لعقد االستصناع أن يلعب دورا كبريا يف تنشيط قطاع 
ذا يتحقق إبرام عقود بني هذه املؤسسا ت من جهة ومصادر التمويل من جهة أخرى و

حيصل املصرف على حاجته من السلع وبالشكل الذي و التشغيل ألصحاب هذه املشاريع 
ذا أيضا حيصل توجه حقيقي وفعال صوب حل جانب كبري من مشكالت  يريده، و

  .هذه املشاريع أال وهو جانب التسويق
  

اقرتاحني لتطويرها وإحياء جمال  )2011العزعزي ، (ربة فيقرتح أما بالنسبة لصيغة التمويل باملضا
  :تطبيقها
 العملي للثقة يف العميل  وضع أسس موضوعية وشرعية ميكن االعتماد عليها يف التطبيق

الثقة يف كما أن بدال من االعتماد على التقديرات اخلاصة إلدارة التمويل بالبنك،  وأمانته 
إمنا هي موضوعية حبثه تتعلق بالثقة يف مشروعه الذي العميل ليست مسألة شخصية 

 .يطلب له متويال والثقة يف قدرته على القيام به بنجاح
  أو صكوك مضاربة خمصصة يئة موارد متويلية أكثر مالئمة هلا، وذلك بإصدار شهادات

داد ملشروعات معينة على أن تكون قابلة للتداول يف سوق األوراق املالية، وال جيوز اسرت 
عند انتهاء املشروع أو بعد  انأخرى، بل تتم تصفيتها بالزيادة أو بالنقص رةقدا منقيمتها 

مخس سنوات مثال، ومن حق أصحاب هذه الصكوك التعرف على املركز املايل للمشروع 
نصيبهم من األرباح حسب الشروط املعلنة عند يف كل سنة، وكذا احلصول على 

  .اإلصدار
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البلتاجي، (يرى : المصارف اإلسالمية لتمويل المشروعات الصغيرةمقومات نجاح  -.3.3
باملصارف اإلسالمية  املصغرةلنجاح متويل املشروعات  أنه البد من وجود بعض املقومات )2009

   : ومن أهم تلك املقومات ما يلي
  لتمويل املشروعات  املصغرة) شرعي  مهين ،( جود دليل إجراءات عمل و.  
 ومن يقومون بتشغيلها املصغرةيار املشروعات وجود معايري الخت.  
  املصغرةوجود نظام للمتابعة والرقابة علي املشروعات.  
  خالل التشغيل املصغرةجود معايري لتقومي ومتابعة املشروعات و.  
  ا للقيام بإعداد دراسات اجلدو   .املصغرةلكافة املشروعات  ىحتديد جهة موثوق 
  العمالء ، مع قبول مبدأ الكفالة الشخصيةتقدمي ما يتاح من ضمانات من .  
  على كيفية التعامل مع البنوك وخاصة يف  املصغرةإعطاء دورات ألصحاب املشروعات

  .االئتمانيةجمال إعداد امللفات 
 القيام بعمل تأمني تعاوين إسالمي على عمليات التمويل من قبل طرف ثالث.  
 للبنوك مما ميكنها من اختاذ قرارات  ملصغرةاوفري بيانات ومعلومات مالية عن املشروعات ت

  .التمويل بثقة ومرونة
 وخاصة املشروعات الصناعية منها املصغرة اخلربة املهنية ألصحاب املشروعات ريوفت.  

 :خاتمةال
أهم أساليب و من خالل كل ما سبق حاولنا إلقاء الضوء على أمهية املشاريع املصغرة، 

البنوك اإلسالمية لتمويلها، كما تطرقنا لبعض األمثلة احلية لواقع وصيغ التمويل املعتمدة من طرف 
البنك الوطين للتنمية  من متويل املصارف اإلسالمية للمشاريع املصغرة من خالل التطرق لتجربة كل

ومع كل . السعودي اإلسالمي التنمية بنك جتربة املصري، جتربة بنك فيصل اإلسالمي السوداين، و
  اإلسالميةمقارنة بسيطة بني األهداف النظرية والتطبيقات العملية للصريفة  ذلك فبمجرد إجراء

ا ال تزال تعرف بعض القصور الذي حاولنا اإلشارة إىل بعض جوانبه خاصة ما هو  يتضح جليا أ
   . متعلقة بصيغ التمويل

وإن كان على قدر من الصحة، إال أنه ال  حأن هذا الطر ) 2011اخلاقاين، (ذا السياق يشري  ويف ه
، إن الصعوبة اليت تكتنف تطبيق أية فمن جهة .يوضح كل األسباب اليت تكمن وراء هذا القصور
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ا مظهرا من مظاهر النقص واخللل فيها ومن جهة أخرى، فإن نظرية املصرفية .نظرية، متثل حبد ذا
ا، على افرتاض  ظروها، ويف ظل أسلمة كاملة للنظام املصريف، تطبيقها كما يراها من إمكانيةذا

ستبقى عرضة جلملة من اإلشكاليات واملآخذ، اليت قد ال يكون من امليسور تالفيها والتغلب 
   .  عليها

اليت أقرها جمموعة من  التوصياتوال يسعنا يف ختام هذا البحث إال أن ندعمه جبملة من 
   :ميكن أن نعددها على النحو التايل واليت اإلسالميالباحثني املهتمني بالتمويل 

  التوسع يف تطبيق أسلوب املشاركة وتعميق جدوى دراسة املشروع، ودراسة الشخص
الدخول يف مشاركة تقل فيها عناصر املخاطرة معتمدة  مما يكفل للبنكل يطالب التمو 

 حسب ما يتوافق مع طالب التمويل،على ضمانات حقيقية 
 املشاريع املصغرة من السلع ومن مث اده كأسلوب لتلقي انتاج تفعيل دور عقد السلم واعتم

 بيعها وتسويقها ضمن شروط عقد السلم ومتطلباته،
 وذلك   ،أن تزيد املصارف اإلسالمية من نزوهلا إىل امليدان باعتباها مؤسسات تنموية

ا كشراء املواد اخلام بسعر  باإلشراف على املشاريع اليت متوهلا ميدانيا، وتأمني أهم متطلبا
  ،وعقد دورات فنية لطاليب التمويل ،اجلملة

 خلدمة املشاريع املصغرة يف شراء اآلالت اليت حيتاجها طالبوا  توجيه ميزات عقد املراحبة
 متويل إىل حيتاج الفاملشروع ، ) 1992طاطبة، خ( التمويل وذلك لبيعها أو تأجريها هلم

 ومعدات مباين من األصول الثابتة توفري يف يتمثل أيضا عيين متويل إىل بل فقط نقدي
 الفنية والتقنية باجلوانب تتعلق خمتلفة وخدمات األولية املواد إىل باإلضافة وآالت

كشريك، بتوفري   املشروع يف يساهم أن اإلسالمي للبنك فإن والتسويقية،وهلذا واحملاسبية
 املختلفة باالستعانة اخلدمات تقدمي زاوية من التدخل ر،أوصغامل املشروع هحيتاج كل ما 

 يتم توزيع أن على كله وهذا املقدمة اخلدمات حبصة املشروع يف ويشارك متخصصة، يئة
 )2003ونوغي، ( مسبقا عليها االتفاق يتم بنسب األرباح

 
  من سوق مالية موسعة ومنشآت متويليةنظام املايل اإلسالمي لاتعزيز قدرة مكونات 

إقامة باإلضافة لتشجيع كنة ولألحجام التمويلية املختلف، متخصصة ألكرب شرحية مم
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 اإلسالمية ضمان خماطر التمويل بالصيغب عامة أو خاصة تعىن إسالميةمؤسسات 
يف احلصول على قروض  األحيان صعوبات اليت تعاين يف كثري مناملصغرة للمشروعات 
 .التقليديةمن املصارف 

  توضيح ، و اإلسالميةاحلصول على متويل بواسطة الصيغ لطاليب توفري الدعم والتدريب
كيفية إنشاء لواجلهات الضامنة هلا، وتوجيههم  الشروط الالزمة للحصول عليها

عم واإلرشاد وتقدمي الد الستفادة من هذه الصيغ،لاملؤسسات وحتضري امللفات الضرورية 
 ،التمويليةو  العملية اإلنتاجية والتسويقية بالتسويق للمنتج حبيث ال يكون هناك انقطاع يف

  اإلسالمي  البنوك املركزية يف الدول اإلسالمية إىل تبين تنشيط دور صيغ التمويل دعوة
 اإلسالمي وأنشطتها وتشجيع إنشاء بنوك وشركات متخصصة للتمويل بصيغ التمويل

 .)2007األسرج،(
أن البنوك اإلسالمية ال تزال يف بداية الطريق وأمامها الكثري بقول الوال يسعنا يف األخري سوى 

اجلهود  بتضافرعامة، ولكن ذلك ال يتأتى إال  ولالقتصادلتقدمه للمشاريع املصغرة خاصة 
، وأيضا اإلسالميةللبنوك واالجتهاد أكثر البتكار أساليب وصيغ متويلية تتماشى مع املبادئ النظرية 

يف العمل على تصحيح الثغرات اليت باتت تشكل نقاط جدل واسع ذهبت إىل حد التشكيك يف 
  . مصداقية هذه البنوك
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