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 :ممخص

 المتوسطة والصغيرة  لدعم وتشجيع المشاريع  اسة النقديةوأدوات السي اإلسالميالتمويل 

فى السياسات النقدية لتعزيز التمويل  اإلسالميالدراسة حول فرض إدماج أدوات التمويل  ىذهتقوم 
 متوسطةصغر او تمويل المشروعات الالتنموى لممشروعات اإلقتصادية سواء عمى مستوى التمويل األ

 اإلسالمياليدف من ىذا البحث ىو كيف يمكن التوافق بين أدوات السياسة النقدية مع شروط التمويل 
لكى يشجع المشاريع المتوسطة والصغيرة اإلستثمارية  التى يكون الغرض منيا إمكانية حل إشكالية 

م التمويل اإلسالمي، كون ىذا األخير نظام تمويل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل نظـا
يختمف جذريا عن نظام التمويل التقميدي الذي تبقى اآلليـات والـبرامج المتخذة فيو من أجل حل اإلشكالية 
المطروحة محدودة نوعا ما بالنظر إلى النتائج التي حققتيا. وذلك بالمقارنة بين آليات السياسة النقدية 

 ودورىا فى تشجيع المشاريع التى ليا صفة إستثمارية. ضعيالو فى اإلقتصاد 

 اإلسالمييناقش البحث سؤال ىام وىو ىل يمكن التنسيق بين أدوات السياسة النقدية وأدوات التمويل 
 االستثماري االتجاهلمواجية مشاكل التمويل التى تعترض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسير بيا إلى 

اإلقتصاد والمساىمة فى مشكمة التشغيل وزيادة الناتج المحمى واإلتجاة إلى  المطموب لرفع كفاءة
 التصدير.

 الكممات المفتاحية: أدوات التمويل اإلسالمي ،أدوات السياسة النقدية ،المشاريع المتوسطة والصغيرة
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                        :                                                                   Abstract
                                                            

Coordinating between Islamic financing tools and monetary policy tools to 
sized investment projects-support and encourage small and medium 

This study is about the imposition of the integration of Islamic finance 
tools in monetary policies to enhance the financing of development of 
economic projects both at the level of microfinance or financing large 
projects The purpose of this research is to understand how monetary 
policy instruments can be reconciled with the terms of Islamic finance in 
order to encourage SMEs to solve the problem of financing SMEs through 
the Islamic finance system. This is a financing system that is radically 
different from the conventional financing system The mechanisms and 
programs taken to solve the problem presented are somewhat limited in 
view of the results achieved. And the comparison between the 
mechanisms of monetary policy in the normal economy and its role in 
encouraging projects to have an investment status. The study discusses 
the important question of whether the tools of monetary policy and the 
means of Islamic finance can be coordinated to meet the financing 
problems facing small and medium enterprises and to follow them to the 
investment trend required to raise the efficiency of the economy and 
contribute to the problem of employment and increase the GDP and export. 
                                                            

mall Snd edium a,M policy tools Monetary, tools finance : Islamic Keywords
enterprises 
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 مقدمة:

سياسات إف تطبيؽ الصيغ اإلسالمية في النظاـ المصرفي مكضكع فريد, كيجب اف يعدؿ مف أدكات  

الدكلة التي  اإلقتصاد الوضعى لخدمة األىداف اإلستثمارية فى ظل  مبادىء اإلقتصاد اإلسالمى وعمى

قتصادم كأصبح المرجعية التي تحكـ عمؿ الدكلة إلتزمت باإلقتصاد اإلسالمي في جميع نكاحي النشاط اإل

كعالقاتيا اإلقتصادية كما يحكـ عمؿ األشخاص الطبيعييف كالمعنكييف في النظاـ المصرفي كالمؤسسات ك 

الشركات المالية ك التمكيمية. اف تقـك بعمؿ منظكمة متكاممة مف المؤسسات اإلقتصادية كالمالية ك إصالح 

اسية لمعمؿ اإلقتصادم كالقياـ بنظاـ التأميف عمى فكرة التعاكف ك التكافؿ نظاـ الشركات كمرجعية أس

نطالؽ مؤسسة  اإلسالمي كتطكر الجياز المصرفي كتكامؿ دكر البنؾ المركزم مع المصارؼ التجارية كا 

ضماف الكدائع المصرفية بمساىمات مف المصارؼ لتؤدم دكرىا في درء مخاطر المكدعيف. كالعمؿ عمى 

ياف سكؽ األكراؽ المالية كرافد يكمؿ حمقة العمؿ المالي كيؤدم دكره في النشاط اإلقتصادم. ككؿ اكتماؿ بن

ذلؾ كفؽ منيج كرؤية شرعية شاممة في التشريع ك اإلدارة كالتطبيؽ ك المراقبة. كيحرس ىذا النيج حرّص 

ؿ معو دكر مؤسسات كتكجو كاضح مف الدكلة لإللتزاـ باألحكاـ الشرعية في النشاط اإلقتصادم كيتكام

                                                             الرقابة التشرعية كمؤسسات الرأم العاـ. 

كتعتبر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مدخال ىاما مف مداخؿ النمك اإلقتصادم, حيث ثمة اتفاؽ عمى 

و ىذه المؤسسات في عدة دكؿ كلمػا تقدمػو مػف أىميتيا في النشاط اإلقتصادم. نتيجة لمنجاح الذم حققت

ؤكد مفكركا الماؿ ػػػػػػػػػػػػادم كيػػػػػػخػدمات الػدعـ لممؤسسات الكبرل في إطار التكامؿ بيف فركع النشاط اإلقتص

ا يتطمب ضركرة مكاجية ذكى كاألقتصاد عمى أىمية دكر ىذا النكع مف المؤسسات في دفع عجمة األقتصاد

                                  ليدة المشاريع كتكجيييا إلى المشاريع اإلستثمارية  . مشاكؿ التمكيؿ

كلقد حظيت  المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بإىتماـ بالغ مف طرؼ رجاؿ اإلقتصاد الذيف حاكلكا أف يضعكا 

مف خالؿ الحث عمػى ىذة المشاريع  ليا إطارا نظريا ليككف بمثابة األساس المرجعي الذم يعمؿ عمى تطكير

إنػشائيا كتكجيييػا صػكب األىداؼ المنكطة  كنحك الغايات المرجكة منيا, أك لمحاكلة عالج مشاكميا التي 

ك يمكف القكؿ أنو أصعب مشكمة تعاني منيا ىذة المؤسسات كسكؼ يتناكؿ  عمى رأسيا مشكمة التمكيؿ,

صرفي لتمكيؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة البحث مشاكؿ التمكيؿ اإلسالمي المستخدمة في النظاـ الم
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ككيفية استخداـ أدكات السياسة النقدية لتكجية مثؿ تمؾ المشاريع كجيية إستثمارية  كمف ثـ أتحدث عف 

الخصائص النقدية ك المالية لصيغ التمكيؿ اإلسالمي ك األطكرات التي مر بيا الجياز المصرفي كالتغيرات 

دية ك التمكيمية. كمف ثـ أتحدث عف أثر الصيغ عمى ىذه السياسات مف جانب التي طرأت عمى السياسة النق

..                                          التمكيؿ لمدكلة كمف جانب تحقيؽ أغراض السياسة النقدية  

 أىمية البحث:

الكثير مف  يعتبر تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف بيف أىـ المحاكر التي دارت حكليا أبحاث
عمى اعتبار أنو تحد كبير تكاجيو ىذا المؤسسات في صراعيا مف أجؿ البقاء كاإلستمرار.  , اإلقتصادييف

فتمكيؿ المؤسسات الػصغيرة كالمتكسطة يمثؿ دكما اإلنشغاؿ األىـ سكاء بالنسبة ألصحاب ىذه المؤسسات 
ذه المشكمة تمثؿ أحد أىـ المحاكر أـ لمسمطات العمكمية في اإلقتػصاديات المعاصرة, لذلؾ أصبحت ى

 األساسية لمسياسات اإلقتصادية لمدكؿ المتقدمة كما ىػك الشأف بالنسبة لمدكؿ النامية.

 مشكمة البحث:

 في ظؿ محدكدية نظاـ التمكيؿ الكالسيكي بالنسبة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة قامت

مف  يد مف الدكؿ إلى أقتراح كتبني العديػدالمؤسسات سكاء مف الباحثيف أك الييئات العمكمية في العد

األساليب كالبرامج التي دفعت إلى دعـ كتمكيؿ ىذه المؤسسات. لكف نتا ئج ىذه البرامج تبقى محدكدة في 

                    عمى شركط تتكفر في بعض المؤسسات دكف أخرل. العتمادىاحؿ ىػذه اإلشكالية 

آخر يختمؼ عف ىذا األخير سكاء مف ناحية األىداؼ التي  كفي ظؿ ىذه  الظركؼ ظير نظاـ تمكيؿ

كؿ منيما, أك مف حيث األساس الذم يقـك عميو كمييما, أال كىك نظاـ التمكيؿ اإلسالمي الذم  يصبك إلييا

يتميز عػف نظػاـ التمكيؿ التقميدم الذم تتـ كؿ العمميات التمكيمية  عمى أساس الفائدة.  إذ يتضمف نظاـ 

ستيعاب الظركؼ الممكنة التمكيؿ اإل سالمي أسػاليب تمكيمية  تمكنو مف  تغطية  إحتياجات الممكؿ كا 

كيف يمكن لمتمويل  صياغة إشكالية بحثنا عمى النحك التالي: لممشاريع الصغيرة كالمتكسطة. مف ىنا يمكننػا

فى العديد من اإلسالمي أن يساىم في تجاوز عقبة وحل إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

        الدول اإلسالمية عن طريق دمج الشروط اإلسالمية مع السياسات النقدية المتبعة فى ىذة الدول.
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ف التمكيؿ ىذا التساؤؿ يقكدنا إلى طرح عدة أسئمة فرعية منيا:  ماىك التمكيؿ اإلسالمي؟ ما الفرؽ بينو كبي
 التقميدم؟ ما ىي خصائصو؟ 

إلييا؟ كما ىي المبادئ التي يػستند  

   ما ىك كاقع تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ؟ كما ىي األساليب التي اتخذت لحؿ ىذه اإلشكالية؟-

 ما ىي صيغ التمكيؿ اإلسالمية التي تتالءـ كطبيعة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة؟ 

يا؟ كيؼ يمكف إستخدام  

 كمػاىي المزايا التي تمنحيا تمؾ الصيغ لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة؟  

 فرضيات البحث:  

لإلجابة عمى األسئمة أعاله, صغنا مجمكعة مف الفرضيات كالتي سنحاكؿ إختبارىػا مػف خػالؿ الدراسػة 

                                                                       كالتحميؿ, كتتمثؿ في:

 يتكافؽ كالشريعة  تكمؿ األسكاؽ المالية اإلسالمية الدكر اإلقتصادم لألسكاؽ المالية التقميدية لكف بما-

                                                                                   اإلسالمية

ىك نظاـ التمكيؿ   القائـ عمى الفائدة. السبب في مشكمة تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة -  

  تكمف في صيغ التمكيؿ اإلسالمية مزايا كفيمة بحؿ مشكمة تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة. - 

 منيج البحث:    

أعتمدنا في الدراسة  , كلمحاكلة إختبار صحة الفرضيات مف عدميا لإلجابة عف اإلشكالية المطركحة أعاله
ر بالتمكيؿ اإلسالمي أك ػػػػػػػػػؽ األمػػػػػػػػػػػػػػفي الذم سيساعدنا عمى الفيـ الدقيؽ, سكاء إذا تعمعمػى المنيج الكص

                                                       بمشكمة تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة
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مكيؿ اإلسالمى ػػية  التػػػػػػػػػنقدية لمكاجفي ىذا البحث سنحاكؿ كضع إطار لكيفية الربط بيف أدكات السياسة ال 

لممشاريع المتكسطة كالصغيرة كالتعريؼ بالمؤسسات الصغيرة  كالمتكسطة كبإشكالية التمكيؿ فييا, مف خالؿ 

 خطة البحث :     

 أك ال: الخصائص النقدية كالمالية ألدكات التمكيؿ اإلسالمي

   ثانيا: التحديات التي تكاجو البنكؾ اإلسالمية

 ثالثا: الدكر اإلقتصادل لممشاريع المتكسطة كالصغيرة كتكجييا لرفع الكفاءة  اإلقتصادية

  رابعا: عكائؽ تمكيؿ المؤسسات الصغيرة المتكسطة  

        االستثمارية التنسيؽ بيف أدكات السياسة النقدية كأدكات التمكيؿ اإلسالمى لإلتجاة نحك المشاريع خامسا:

 الدراسات السابقة

( )تفعيؿ دكر التمكيؿ اإلسالمي في تنمية المشركعات 1111حسيف عبدالمطمب األسرج  دراسة)-1
الصغيرة ك المتكسطة ( ىدؼ ىذا البحث دراسة دكر التمكيؿ اإلسالمي في تنمية المشركعات الصغيرة 

طة , كعػرض كالمتكسطة مف خالؿ دراسة قنكات تأثير التمكيؿ اإلسالمي عمى المشركعات الصػغيرة كالمتكسػ
أىػـ صيغ التمكيؿ اإلسالمي لممشركعات الصغيرة كالمتكسطة ,كمزايا التمكيؿ اإلسالمي ثـ القاء الضكء 
عمػى أىـ معكقات استخداـ التمكيؿ اإلسالمي باإلضافة إلى نتػائج تحقيؽ ذلؾ عمى النطاؽ الفردم ك 

 دكر التمكيؿ االسالمى لدعـ  المجتمعي ثـ قاـ الباحث بذكر بعض التكصيات التى تيدؼ الى تفعيؿ
 المشاريع الصغيرة

( التمكيؿ اإلسالمي ك مساىمتو في تمكيؿ مشركعات 1119)دراسة رفعت فتحي متكلي يكسؼ بعنكاف  -1
البنية التحتية ( ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل مساىمة التمكيؿ اإلسالمي باعتباره أحد مصادر 

بنية التحتية, ك طبؽ ذلؾ عمى المممكة العربية السعكدية , كقد تـ االعتماد التمكيؿ في تمكيؿ مشركعات ال
عمى المنيج الكصفي التحميمي, باإلضافة لتحميؿ بيانات كاحصائيات تمكيؿ مشركعات البنية التحتية في 

ز الحياة المممكة العربية السعكدية, كقد أظيرت نتائج الدراسة أف البنية التحتية تعتبر مف أىـ مقكمات تعزي
االقتصادية, كأف التمكيؿ اإلسالمي يعتبر مصدرنا ىامنا كأسمكب مناسبنا لتمكيؿ مشركعات البنية التحتية, كأف 

تجربة المممكة العربية السعكدية في استخداـ التمكيؿ اإلسالمي كأداة لتمكيؿ مشاريع البنية التحتية أكدت 
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الة في تمكيؿ عدد مف مشركعات البنية التحتية, كقد نجاح ىذا النكع مف التمكيؿ مف خالؿ مساىمتو الفع
أكصت الدارسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا انو يجب عمى جميع الدكؿ كخاصة الدكؿ النامية اإلستفادة 

ى ػػمف تجارب الدكؿ األخرل في تفعيؿ التمكيؿ اإلسالمي كبديػؿ لتمكيؿ المشاريع االستثمارية التى تؤثر ف
 دلمعدؿ النمك االقتصا

      تمكيؿ  ) كاقع  (1112دراسة)أحمد بف عبدالرحمف الشميمرم ك أحمد بف عبدالكريـ المحيميد بعنكاف -3
 مشاريع ريادة األعماؿ في السعكدية كجية نظر خبراء ريادة األعماؿ (

ركزت الدراسة عمى محكر الدعـ كالتمكيؿ كأثره عمى إنشاء كنمك المشركعات الصغيرة ك استعرضت 
ات الكاجب تكفرىا في المجتمع السعكدم ك آراء الخبراء كالمتخصصيف حكؿ العناصر التمكيمية المؤثرة الخيار 

عمى تمكيؿ كدعـ المشػػػركعات الصغيػػػرة كبينت الدراسة أبرز العكائؽ أماـ رائد األعماؿ لمحصكؿ عمى 
القطاع الخاص, كمدل اقتناع تمكيؿ في مجاؿ تمكيؿ المشركعات الناشئة كاألدكار الخاصة بالقطاع العاـ ك 

الخبراء حكؿ دكر البنكؾ في دعـ المشركعات الصغيرة ك سد الفجكات كالتغمب عمى القصكر باإلضافة إلى 
نشاء  يجاد جية مركزية تعتني بالمشركعات الصغيرة, كا  آراء الخبراء حكؿ إنشػػػاء صنػػػدكؽ كطني لمدعـ كا 

يؿ, كاقتراح عدد مف اآلليات التي تسيؿ ك تشجع األعماؿ الحاضنات كالمساىمة في معالجة عكائؽ التمك 
 الريادية بالمممكة العربية السعكدية.

(تقكيـ أداء أدكات السياسة النقدية ك التمكيمية 1119) مكسى الفاضؿ مكي ك الفاتح محمد سعيد بعنكاف -2
كيمية لبنؾ السكداف المركزم في السكداف حيث تناكلت الدراسة تقييـ ك تقكيـ أدكات السياسة النقدية ك التم

كابتيجت المنيج القياسي في التحميؿ كتكصمت لعدة نتائج أىميا اف سعر الصرؼ يعتبر مؤشر رئيسي عمى 
عرض النقكد عف طريؽ صافي األصكؿ األجنبية ,كعدة تكصيات أىميا انو في إدارة السيكلة البد مف 

التكقيت ككضع التضخـ باالعتبار عند تحديد ىكامش التنسيؽ التاـ بيف السياستيف النقدية ك المالية في 
 أرباح المرابحات الكاجب االلتزاـ بيا مف قبؿ المصارؼ حتى تحقؽ آلية تكمفة التمكيؿ أىدافيا المرجكة 

 )تكسعا أك انكماشا ( في عرض النقكد كمف ثـ انتقاؿ األثر عمى االقتصاد الكمي .

                      ـ , بعنكاف )دكر التمكيؿ االسالمي في دعـ المشركعات 1117 دراسة عبداهلل بف سميماف الباحكث, عاـ -5
   الصغيرة( كتكصمت إلى النتائج التالية :
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ينظر الفكر االقتصادم اإلسالمي لمتمكيؿ مف خالؿ نظرة أشمؿ كأعـ مف النظرة االقتصادية المجردة, بأنو ػػػ 
ماؿ كطرؽ كسبو كانفاقو كاستثماره, كمف ىنا يبنى مفيـك التمكيؿ ينظر إليو كفؽ نظرة االقتصاد اإلسالمي لم

 اإلسالمي عمى القكاعد الشرعية التي تنظـ ىذه المسائؿ.
تعد المشركعات الصغيرة أداة فعالة لمعالجة العديد مف المشكالت االقتصادية كاالجتماعية , فيي استثمار ػػػػ 

ؿ كبير في تنمية كتطكير كافة جكانب التنمية االقتصادية حقيقي في المكارد البشرية كما أنيا تسيـ بشك
 كاالجتماعية في المجتمع.

العقبات كالتحديات التي كاجيتيا مصارؼ كمؤسسات التمكيؿ اإلسالمي في تطبيقيا لصيغ التمكيؿ ػػػ 
 اإلسالمية بصفة عامة .

تمكيؿ المشركعات  ـ, بعنكاف "دكر المصارؼ اإلسالمية في1113دراسة منير سميماف الحكيـ ,-6
كلقد ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى العقكد  الصغيرة: دراسة لدكر العقكد اإلسالمية في التمكيؿ".

التي تجرييا المصارؼ اإلسالمية كالتي تتناسب مع المشركعات الصغيرة كتكضيح الفرؽ بيف الصيغ 
كلقد تكصمت ىذه الدراسة إلى العديد  ىذه العقكد.اإلسالمية كالصيغ الربكية كبياف مدل أىمية التمكيؿ كفؽ 

مف النتائج أىميا أف لجكء المشركعات الصغيرة إلى سد احتياجاتيا التمكيمية مف خالؿ الصيغ التي تقدميا 
المصارؼ اإلسالمية أفضؿ مف لجكئيا إلى التمكيؿ بالصيغ الربكية التي تقدميا المصارؼ التجارية, كذلؾ 

 اإلسالمية مف االستقرار كالمركنة كتحقيؽ األرباح لممشركعات الصغيرة. لما يتكفر في الصيغ

 التعقيب عمى الدراسات السابقة

اظيرت ىذة الدراسات أىمية  مستحدثة لممشركعات المتكسطة ك الصغيرة فى االقتصاد القكمى سكاء فى 
ص العمؿ المنتجة حيث يعد البالد المتقدمة أك النامية , ك خاصة فى ظػؿ االحتياج المتزايد لتكليد فر 

التمكيؿ الميسر عامال ميما لرفع القدرة التنافسية لقطاع المشركعات المتكسػطة ك الصغيرة ك تكفر المجاؿ 
الكاسع أماـ أصحاب الميارات لإلبداع كالتميز كتسخير مكاىبيـ فػي االنتاج كاالبتكار دكف عكائؽ مف 

معايير لصيغ التمكيؿ اإلسالمي كتدريب القائميف عمييا أصحاب األمكاؿ , فمذلؾ يعد مف الضركرة كضع 
حتى نجعميا أكثر جاذبية لممستثمريف , ك البد مف دعكة البنكؾ المركزية في الدكؿ اإلسالمية إلى تبني أك 
تنشيط دكر صيغ التمكيؿ اإلسالمي في أنشطتيا كتشجيع إنشاء بنكؾ كشركات متخصصة لمتمكيؿ بصيغ 

تغيير منيج العمؿ المصرفي التقميدم إلى مناىج أكثر حداثة تعمؿ عمى تنكيع أساليب التمكيؿ اإلسالمي أك 
التمكيؿ , كتكجييو نحك القطاعات اإلنتاجية كاالستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كتقديـ الدعـ كاإلرشاد 

 في العممية التمكيمية,ة كبالتالي بالتسكيؽ لممنتج بحيث ال يككف ىناؾ انقطاع في العممية اإلنتاجية كالتسكيقي
فذلؾ يعمؿ عمى زيادة قاعدة المكارد لالقتصاد ك المخرجات كاستغالؿ الطاقات اإلنتاجية ك تحقيؽ النمك 
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االقتصادم ك االجتماعي عمى المدل البعيد , حيث يعد أكلكية كطنية كعنصر حاسـ في تحقيؽ االستقرار 
رص جديدة , كزيادة الدخؿ كتنكيعو ك زيادة القيمة ك خفض مستكل البطالة في الدكلة ك خمؽ ف اإلقتصادل

االجتماعي ك الشمكؿ المالي ك التنمية المستدامة ,  االزدىارالمضافة محميا كقكميا , باإلضافة إلى تحقيؽ 
فالتمكيؿ اإلسالمي بحاجة لتعزيز أسس الشفافية كككادر بشرية حريصة عمى النجاح ك مؤىمة لمقياـ 

 ا كتنشيط الطمب عمى مخرجاتيا كبذلؾ نضمف آلية ماىرة لتخصيص المكارد ك يتـ بالمشاريع كالتكسع فيي
 .ىذا التخصيص عمى أساس الكفاءة كالميارة كاألمانػة 

 المبحث االول

 الخصائص النقدية والمالية( – اإلسالميأنواع التمويل -أدواتو–مفيومة  اإلسالمي))التمويل 

 : اإلسالميمفهوم التمويل  -1

مكيؿ  اإلسالمي عمى أنو: "تقديـ ثركة, عينية أك نقدية, بقصد األسترباح مف مالكيػا إلى شخص عرؼ الت 
 آخر يريدىا كيتصرؼ فييا لقاء عائد تبيحو األحكاـ الشرعية"                     

بأنو: "أف يقـك الشخص بتقديـ شيء ذك قيمة مالية لشخص آخر إما عمى سبيؿ التبرع  أك عمى  كايضا

ؿ التعاكف بيف الطرفيف مف أجؿ استثماره بقصد الحصكؿ عمى أرباح تقسـ بينيما عمى نسبة يتـ االتفػاؽ سبي

       عمييا مسبقا كفؽ طبيعة كؿ منيما كمدل مساىمتو في رأس الماؿ كاتخاذ القرار اإلدارم كاإلستثمارم
            

     ػاط كالنمػاذج كالػصيغ المختمفة التي تغطي كافة مفيـك التمكيؿ اإلسالمي بأنو: "يشمؿ اطار شامؿ مف األنم
 (1116كابة, الجكانب الحياتية.   )محمدد

ا أساسيا لتنظيـ العالقات المالية, كذلؾ  مع التأكيد بأف ًكتعد ضكابط إستثمار الماؿ في اإلسالـ عنصر

ة مثػؿ تنظيـ الزكاة كأف البشر مستخمفكف فيو كذلؾ كفؽ أسس كضكابط كمحددات كاضحهلل الماؿ ىك ماؿ ا

                                 كاإلنفاؽ كضركرة إستثمار الماؿ كعدـ اكتنازه.

مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف أف نخمص إلى أف التمكيؿ اإلسالمي ىك إطار شامؿ مف األنمػاط 
دم مف خالؿ اإللتزاـ كالنمػاذج كالصيغ المختمفة التي تتضمف تكفير المكارد المالية ألم نشاط إقتصا

 بضكابط الشريعة اإلسالمية.
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 2-أنواع التمويل اإلسالمي :                                                                  

. فنسمي والتمويل المالي التمويل التجارييمكف التمييز بيف نكعيف مف التمكيؿ في اإلقتصاد اإلسالمي ىما 

تككف فييا سمطة رب الماؿ ضئيمة كيترؾ فييا القرار اإلستثمارم إلى الطرؼ المستفيد  التمكيؿ التي عممية

مف التمكيؿ بالتمكيؿ المالي, بينما التمكيؿ التجارم يككف في الحاالت التي يتمتع فييارب الماؿ بكؿ صفات 

الطرؼ المدير كتحديد اختيار  - ي شيئيف فقط ىما:التاجر. ففي التمكيؿ المالي يمكػف لرب الماؿ أف يقرر ف

الشركط العامة لمعالقة التي تربطو معو, كمنيا نكع  النشاط اإلستثمارم كمجالو  اك إختيار األصؿ الثابت 

الذم يتـ إستثماره, إضافة إلى الطرؼ المدير .                                                          
        

بمفػرده, ك  االستثمارملماؿ يتحمى بصفة التاجر كاممة أم أنو يتخذ القرار أما في التمكيؿ التجارم فرب ا-

كذلؾ إختيار السمعة التي يشترييا كيقـك بتخزينيا ثـ بيعيا أك تأجيرىا لمطرؼ المستفيد مف التمكيؿ, الذم قد 

                        يػستفيد مف السمعة أستيالكا أك أستغالال   كيترتب عميو بذلؾ التزامات لصاحب السمعة.

                                          

مف خالؿ ما سبؽ, يمكف القكؿ بأف التمكيؿ التجارم يقـك عمى البيع, في حيف أف التمكيؿ المالي ىك تعاكف 

ني ألنو ال يسد حؿ الثاػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيف رأس الماؿ كالعمؿ. كأىـ ما يميز بيف النكعيف أف األكؿ ال يمكف أف يحؿ م

ؿ الظركؼ التي تطرأ عمى ػػػػػػػػػػػالحاجات التي مف أجميا ابيح التمكيؿ المالي, كألنو ال يستطيع استيعاب ك

                                                            (1996عز,)عبدالسالمعمميات التمكيؿ . 

 3-خصائص التمويل اإلسالمي : 

 عقػػكد مػػف اآلف كػػاف مفيػػـك التمكيػػؿ اإلسػػالمي ال يتعػػدل ككنػػو فكػػرة طمكحػػة متفائمػػة. أمػػػا "قبػػؿ حػػكالي ثالثػػة

, فأصػػبح ىنػػاؾ أكثػػر مػػف   مؤسسػػة ماليػػة إسػػالمية تعمػػؿ حػػكؿ العػػالـ, كتعػػد قكاعػػد كأسػػس ىػػػذه  211اليػػـك

%.   11ك15المؤسػػػسات عالميػػة كأسػػكاقيا ناميػػة بشػػكؿ كبيػػر. كتتػػراكح معػػدالت نمػػك التمكيػػؿ اإلسػػالمي بػػيف

كلعؿ الخػصائص كالمميزات التي يتمتع بيا التمكيؿ اإلسالمي ىي التي مكنتو مػف تحقيػؽ ىػذا النمػك السػريع, 

, فاإلنسػػاف مقيػػد بالتصػرؼ فػػي ىػػذا المػػاؿ هللفمػا ىػػي ىػػذه الخصػائص؟  يعتبػػر المػػا ؿ فػي اإلسػػالـ ىػػك مػاؿ ا

ف خػالؿ سػمات التمكيػؿ فػي اإلسػالـ كليذا فإف دكر المػاؿ ىك تحقيؽ سعادة. كقد يممس ىذا مهلل. كفؽ شرع ا

                                                                            : كلعميا تتمخص فيما يمي
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أنو يحتكم العديد مف صكر كأشكاؿ التمكيؿ المتباينة فيما بينيا.                             -       

كؿ فعمي األمكاؿ كالخدمات لطالبيا كليس تمكيال مصطنعا أك عمى كرؽ, أنو تمكيؿ حقيقي تقدـ فيو بش - 

يقؼ عند حد عرض األمكاؿ بؿ يحتكم عمى عرض الخبرات كالميارات. أنو مربكط مع  كما أنػو ال

أنو خاؿ مف  اإلستثمار. فالتمكيؿ اإلسالمي في صكره العديدة ال يرل منفصال عف عممية اإلستثمار الحقيقى

ربا أم المداينة مف خالؿ الفائدة أنو تمكيؿ ألعماؿ مشركعة كأنشطة مشركعة فال يجكز تقديـ أم التعامؿ بال

تمكيؿ لمشركع ينتج سمعا أك خدمات أك يمػارس في نشاطو أساليب محرمة كذلؾ ضمانا لسالمة النشاط 

ئد عمى الممكؿ يتكزع األقتصادم مف اإلنحرافات كضمانا لممكارد كاألمكاؿ مف أف تبػدد في ما ال يفيد. العا

بيف عائد ثابت محدد كعائد نسبي محتمؿ كعائد غير مباشر )الثكاب( حسب صيغة التمكيؿ المتعامؿ مف 

 خالليا, معنى ذلؾ بالنسبة لممستثمر أنو أماـ أشكاؿ مختمفة مف العبء الذم عميو تحممػو نظػير عمميػة

في حصة نسبية مما يتحقؽ مف ناتج أك ربح. كالتكمفػة التمكيؿ,  فقد يتمثؿ في تكمفة محددة ثابتة كقد يتمثؿ 

الثابتة قد تحتكم عمى عنصريف مندمجيف ىما مقابؿ ما حصؿ عميو مع إضافة بعض األمكاؿ كما  المحػددة

ىػك الحػاؿ في البيػع المؤجؿ, كقد ال تحتكم إال عمى العنصر المقابؿ لما حصؿ عميو فقط كما ىك الحاؿ في 

(   1996)ناصر الغريب,    لقرضالتمكيؿ مف خالؿ ا إجماال, يمكف القكؿ بأف التمكيؿ اإلسالمي يممؾ  

مجمكعة كبيرة مف األدكات التمكيمية المتباينة   فيما بينيا كالػتي لكؿ منيا أىميتيا النسبية, الشيء الذم 

كف الخركج  أكبر قدر ممكف مف رغبات المتعامميف ضمف إطار محدد ال يميجعؿ منو قادرا عمى استيعاب 

                                                                                                     عميو.                                                             

 4-الفرق بين التمويل الربوي والتمويل اإلسالمى:                                              

يمى:  الصكرة  فيما ىناؾ جكانب تشابو بيف التمكيؿ  الربكم السائد كالتمكيؿ اإلسالمي يمكف أف  تنحصر

ي ػػػػػػػػػػػالتي يتـ  بيا التمكيؿ حيث يككف الماؿ مف جانب كالطرؼ العامؿ مف جانب آخر كىػذا مػا يحػدث ف

. التمكيؿ الربكم أك التمكيؿ الشرعي عمى حد السكاء  

الغاية المنشكدة مف التمكيؿ كىي الحصكؿ عمى أرباح أك فكائد عف طريؽ طرؼ آخر .  -   

ستثمارىا حيث غالبا ما ينحصر القرار اإلدارم في الطػرؼ العامػؿ, كيككف الماؿ مف  - إدارة ىذه األمكاؿ كا 

طمكب . كلعؿ الفرؽ بيف الطرؼ الممكؿ كيمكف في ىذه الحالة أف يقيد العامؿ بنكع أك طبيعة اإلستثمار الم
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التمكيميف يظير  مف معرفة األساس الذم يقـك عميو كؿ منيما. فالتمكيؿ اإلسالمي قائـ عمػى مبدأ الربح, 

ثابتة  أم أف صاحب الماؿ أك الممكؿ يستحؽ الربح المحقؽ, كفي التمكيؿ الربكم يستحؽ الممكؿ زيػادة

لفرؽ بيف التمكيميف ىك الفرؽ بيف الفائدة كالربح, حيث أف تسمى الفائدة. كىذا يمكننا مف القكؿ بأف منشأ ا

كىك متكقؼ عمى ظركؼ المشركع كمف ثَـّ  فقد يرتفع أك ينخفض أك يككف ً الربح مبمغ غير محدد مسبقا

                   معدكما. عمى عكس الفائدة التي تككف محددة كمستحقة حتى كلك مني المشركع بخسارة.

                                                       

:  "الزائد عمى رأس الماؿ نتيجة فالربح ىـوكلتكضيح الفرؽ بيف الربح كالفائدة, نقـك بتعريؼ كؿ منيما. 

تقميبو في األنشطة اإلستثمارية المشركعة كالتجارة كالصناعة كغيرىا, بعد تغطيػة جميػع التكاليؼ المنفقة 

لزيادة".كمف التعريؼ تبرز ثالثة خصائص لمربح أىميا:                         عميو لمحصكؿ عمى تمؾ ا  

ينتج الربح عف تفاعؿ عنصريف ىما العمؿ كرأس الماؿ, فال يعد ربحا كؿ ما ال ينتج مف تفاعميا.      -    

جزءا شائعا كالثمث كلو أمر محتمؿ, كيككف حة ألف حصمقدار الربح غير محدد سمفا إال في بيع المراب -
 كالربع.                                                          

ال يعد الزائد عمى رأس الماؿ ربحا إال بعد خصـ جميع التكاليؼ المنفقة عمى تمؾ الزيادة, ألف مف لـ  -

مقابؿ إستخداـ النقكد. كىك نفسو  ػدد مػسبقايسمـ رأس مالو ال يعد ربحا, فالربح كقاية لرأس الماؿ المح

 التعريؼ السابؽ لمفائدة, كبناءا عميو ككما أجمع الفقياء فإف الفائدة ىي الربا 

 أىـ فرؽ بيف الفائدة كالربح:    

"إف أحد الفركؽ الرئيسية بيف الشركة في األرباح كالقركض بفائدة, ىك أف المقرض يككف أقؿَّ  اىتماما 

داـ القرض بعد المكافقة عمى منحو, فما داـ القرض مكثكقا بضمانة كما دامت الفائدة تدفع في بكيفية استخ

أكقاتيا فمف يككف لممقػرض إىتماـ مالي مباشر بكيفية إستخداـ القرض, ىؿ إستخدمو لتكليد الدخكؿ أك 

بارة التالية:"في نظاـ ألغراض اإلستيالؾ. كمػا يمكػف أف نممس فرقا جكىرل آخر بيف الفائدة كالربح في الع

إف الربح ال يؤدل  ألصحابو إلى الثركة إال عندما يؤدم إستخداميا إلى خمؽ ثركة إضافية ", بينما  المشاركة
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ىذا ال يتحقؽ في النظاـ المالي الذم أساسو الفائدة, فنظاـ المشاركة في الربح جاء ألجؿ تحقيؽ العدالة 

نطالقا مف ذلؾ ت برز, أىـ أكجػو اإلختالؼ بيف التمكيميف في النقاط التالية:كالتكافؿ اإلجتماعي. كا   

المقرض إلى المقتػرض ُيستمر ممؾ الماؿ الممكؿ لمالكو في التمكيؿ اإلسالمي بينما تتحكؿ ممكية الماؿ  -

 في التمكيؿ الربكل

أيػة خػسارة,   تقع الخسارة عمى رب الماؿ في التمكيؿ الشرعي بينما ال يتحمؿ الممكؿ  في التمكيؿ الربكم-

يشترؾ الطرفاف في الربح قؿَّ  أك كثر حسب إتفاقيما في التمكيؿ  أم أف المستفيد ضامف لما في يدة. 

ك الممكؿ في التمكيؿ الربكم بالنتيجة الربحية لممشركع  الشرعي , بينما ال ترتبط الزيادة التي يحصؿ عمييػا

سالمي باألعماؿ اإلستثمارية المتكقع ربحيا , بينما ينحصر التمكيؿ اإل - ال بحصة المستفيد مف التمكيؿ

                                           يمكف تمكيؿ أم نكع مػف اإلسػتعماالت في التمكيؿ الربكم

ال بد في التمكيؿ اإلسالمي مف أف يككف لمعمؿ تأثير في إنماء الماؿ الممكؿ, بينما ال يشترط ذلؾ في  -

كالربح الذم -ؿ    ال بالعم ىك ال ينمك كحده ك تى ينطبؽ إنو عمى الديف في الذمة, كالتمكيؿ الربكم ح

ما نتج عف تصرؼ مباح كالعقكد الجائزة  :" التمكيؿ اإلسالمي ىك الربح المشركع أك الحالؿ بأنو  يقـك عميو

    باحو حالؿ باإلجماعمثؿ السمـ كاإلجارة كالمضاربة كالشركة كغيرىا, فالربح الناتج عف ىذه التصرفات الم

ا زائدا عمى رأس مالو, ػػػػػػػػاىا أف يتقاضى المقرض مبمغػػػػػػػػػػػػػأما الفائدة فيي الزيادة مقابؿ الزمف كالتي معن-

عف اإلنتاجية القيمية لرأس الماؿ, أك القيمة المضافة إلى الثركة نتيجة إستخداـ رأس الماؿ في  بغض النظػر

:"نتاج األمكاؿ المقترضة عمى إختالؼ أنكاعيا, كما في حكميا, يحصؿ عمييا  ى أنياكتعػرؼ عمػ . اإلنتاج

باألمكاؿ عف فترة زمنية معمكمة". كىي   المقرضكف مف المقترضيف نظير التنػازؿ عما في حكـز إنتفاعيـ

إلسالـ.بذلؾ مقابؿ األجؿ في عقػد القػرض كتكػكف بنسبة ثابتة كمعينة مسبقا كىذا ربا كىك محـر في ا  

                              (المبحث الثانى: التحديات التي تواجو البنوك اإلسالمية  (

ال يخمك العمؿ المصرفي اإلسالمي مف تحديات تقـك  أماـ البنكؾ اإلسالمية منيا ما ىك داخمي, كمنيا مػا  

فالداخمية ناتجة عنو كالخارجية ىي  خارجي, كذلؾ إنطالقا مف النظاـ الذم تعمؿ فيو البنكؾ اإلسالمية. ىػك

 تحػديات ذا ت صفة عالمية.   
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 1-التحديات الداخمية التي تواجو البنوك اإلسالمية  

. تحديات الجوانب المؤسسية والتنظيمية:                                              1 -1 

 ي كجكد المتطمبػات المؤسػسية, كاإلطػاربحكـ أف البنكؾ اإلسالمية تشكؿ بمجمميا نظاما فالضركرة تقتض

اإلستمرار كالنمك, كفي ىذا الصدد تكاجو البنكؾ اإلسالمية تحدييف ىما المؤسسي السميـ لضماف البقاء ك  

ال تستطيع البنكؾ اإلسالمية بمفردىا رعاية جميع متطمبات المؤسسية كخدمة كؿ حاجاتيا, كىناؾ حاجة -

الترتيبات التي تدعـ بعضيا البعض بمياـ مختمفة. كيشمؿ ذلؾ أسكاؽ إلى قيػاـ عدد مف المؤسسات أك 

كبرامج المعاشات ثـ حاجة إلى  األكراؽ الماليػة كبنػكؾ اإلستثمار كمؤسسات األسيـ مثؿ صناديؽ اإلستثمار

عادة التأميف مثال. كبناء محيط مؤسسي مال ئـ قياـ بعض الترتيبػات المؤسػسية المساندة كتسييالت التأميف كا 

                                                               قػد يمثػؿ أكػبر تحػد أمػاـ البنػكؾ اإلسالمية

القكانيف التي تضبط عمؿ الشركات كالمصارؼ في معظـ البمداف اإلسالمية عمى منيج غربي منيا ما  -

حصره في حدكد تقميدية, في حيف أف يحمػؿ في طياتو أحكاما تضيؽ مف مدل نشاط العمؿ المصرفي كت

يتطمب جيكدا    المتعامميف يستطيعكف كضػع اتفاقيات في إطار عقد إسالمي كلكف تنفيذ ىذه اإلتفاقيات

أخرل كضع قكانيف خاصة إلقامة كممارسة المصارؼ  كتكاليؼ إضافية, كيقتضي ىذا ضمف أمكر

ػكؾ اإلسالمية إلى جانب البنكؾ التقميدية. كلعمني اإلسالمية حيث تعمؿ ىذه القكانيف عمى تسييؿ عمػؿ البن

أقصد مف كراء ما قمتو عالقة البنكؾ المركزية بالبنكؾ اإلسالمية كالذم قد يشكؿ تحد آخر كبير أماـ البنكؾ 

https://sites.google.com/site/unisp21/2010) اإلسالمية.                                   (  

 2-1 التحديات التشغيمية والتطويرية:                      

في ىذا الصدد تكجد مجمكعة أخرل مف التحديات عمى البنكؾ االسالمية مكاجيتيا كىذا تحد آخر تكاجيو 

نما ىك البنكؾ اإلسالمية, عمى حد قكؿ أف البنؾ اإلسالمي ال يحتاج إلى فتيات  تمبس الجمباب فحسب, كا 

بحاجة إلى ككادر مدربة تدريبا محاسبيا إسالميا ليستطيع مف خالؿ ذلؾ أف ينفذ ما تػضمنو نظاـ المشركع 

ميا أكثر تفاىما لمعمؿ المصرفي التأسيسي لمبنؾ. كيمعب التدريب كالتطكير دكرا ميما في تنشيط الككادر كجع

اإلسالمي.           

https://sites.google.com/site/unisp21/2010
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أف ندرجو ضمف التحديات التشغيمية كالتطكيرية ىك كجكد مخاطر تكاجػو عمػؿ البنػكؾ تحد آخر يمكف -

اإلسالمية كىذه المخاطر يمكف أف نقسميا إلى مجمكعتيف ىما: المخاطر التي تشترؾ فييا مع البنكؾ 

ر التي التقميديػة ككسػائط مالية, كالمخاطر التي تختص بسبب تقيدىا بالشريعة اإلسالمية. فمعظـ المخاط

تكاجو البنكؾ التقميدية تكاجو كذلؾ البنكؾ اإلسالمية مثؿ مخاطر االئتماف كمخاطر السكؽ مخاطر السيكلة 

ضافة إلى ىذا تكاجو البنكؾ اإلسالمية  كمخاطر أخرل لكف تأثيرىا يختمؼ بالنسبة لمبنكؾ اإلسالمية, كا 

ؿ كخصـك ىذه المؤسسات. فقاعدة ما ألصك  مخاطر متميزة خاصة كمتأتية مف الخصائص المختمفة نكعا

المشاركة في الربح المتبع في البنكؾ اإلسالمية تأتي مف مخاطر أخرل كعالكة عمى ذلؾ إف لصيغ التمكيؿ 

                                                           اإلسالمية المتعددة مخاطرىا التي تنفرد بو

اإلسالمية يمثؿ تحد بالنسبة ليا فالبنكؾ اإلسالمية تمثػؿ فكػرة جديػدة كذلؾ اإلعالـ المحدكد عف البنكؾ -

كالناس عادة أعداء لما يجيمكف كما يقكؿ ابف خمدكف. كمف ثـ فإف الحاجة ممحة إلى تكضيح ىذه الفكػرة 

فياميـ إياىا, كالبنكؾ اإلسالمية في مناطؽ عمميا يشتغؿ كؿ بنؾ منيا بقػضاياه كال  كشػرحيا يكجػد لمناس كا 

أكبنؾ ذاتو  اإلعتمادات المناسبة لإلعالـ عف أنشطة كممارسة البنكؾ اإلسالمية بصفة عامة اإلىتمػاـ أك

(1117بصفة خاصة. عطية جماؿ الديف, ) 

عدـ تكفر العمالء المالئميف ىك أيضا تحد آخر, فسيطرة العقمية الربكية أكبر المعكقات التي تكاجػو البنػكؾ -

ستيعاب كثير مف المتعامميف لمنظاـ التمكيمي كاإلستثمارم بالمشاركة كما أـ اإلسالمية, ككذلؾ ع دـ فيـ كا 

يفضمكف أسمكب المرابحة ذات العائد المضمكف. ككذلؾ مف المعكقات التي تكاجو العمؿ المصرفي اإلسالمي 

ؾ اإلسالمية أف عدـ تػكافر الخمػؽ كالسمكؾ الالزميف لتطبيؽ النمكذج اإلسالمي. كبالتالي كاف عمى البنك 

تخاذ كافة اإلجراءات القانكنية كالتشغيمية مف أجؿ الحيطة كالحذر  تحسف إختيار المتعامميف المالئميف,كا 

                   لمتعامؿ معيـ, كالعمؿ عمى تربية الجيؿ الجديد عمى قيـ كأخالؽ الشريعة اإلسالمية. 

كالحقيقة أف ىذه العقبة مرجعيػاإلى  كقد يمثؿ كجكد فائض سيكلة كبير لدل البنكؾ اإلسالمية مشكمو أماميا,

 عدة أمكر يمثؿ كؿ منيا عائؽ:  

طبيعة مصادر األمكاؿ حيث تتمثؿ غالبيتيا في مكارد قصيرة األجؿ األمر الذم يتعيف عمى البنكؾ - 

 تكظيفيا في أكجػو محددة اآلجاؿ مما يتكلد عنو كجكد فائض في السيكلة. 
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لى اإلقباؿ عمى البنكؾ اإلسالمية لعدـ تعامميا بالربا ال يقابمػو لػدل الحماس العاطفي الذم يقكد الناس إ -

البنػؾ اإلسالمي النشاط المكافئ لدراسة كطرح مشركعات إلمتصاص الحجـ المتدفؽ مف الكدائع.  المناخ 

 أك السياسي في بعض الدكؿ التي تعمؿ فييا البنكؾ اإلسالمية يمثؿ بدرجة أك بأخرل اتجاىا إنكماشػيا يمنػع

 يعطؿ المكافقات المطمكبة لمتكظيؼ. 

يترتب بطبيعة الحاؿ عمى فائض السيكلة مشكمة تأثر العائد الذم يقـك البنؾ اإلسالمي بتكزيعو ذلؾ أف مػا  

 يػتـ تكزيعو ىك ناتج األمكاؿ المكظفة فعال. 

عمى مستكل العالـ عدـ تكافر القاعدة العريضة مف البنكؾ اإلسالمية كالمؤسسات المالية اإلسالمية - 

يسيؿ تكظيؼ األمكاؿ محميا لدل البنؾ أك مؤسسة مالية شقيقة بدال مف التجاء البنؾ إلى  اإلسػالمي بمػا

                   تمرير ىذا الفائض إلى العالـ الخارجي مع ما يحيط ذلؾ التصرؼ مف شبيات.

نا لك استعراضنا أعضاء ىذه الييئات أك عدـ فاعمية ىيئات الرقابة الشرعية في أداء دكرىا. بحيث أن -
أف أيا مف ىؤالء العمماء لـ يتمقى دراسة رسمية في التمكيؿ الحديث. كىـ يستخدمكف عدة  المجاف الكتشفنا

طرؽ مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات األساسية قبؿ إصدار أم فتكل, مف بيف ىذه الطرؽ مناقشة 
عمماء الشريعة كالمحممكف الماليكف, كعمى حد رأيي أف ىذه  االمسائؿ في إجتماعات أك كرشات عمؿ يحضرى

الطريقة ىي عيف الصكاب, كلكف األمر لػيس مثاليػا ألف التعامؿ بيف عمماء الفقو كخبراء االقتصاد كالتمكيؿ 
ف الحديث ال يسير بسيكلة دائما, فالخمفيات متباينة كالنقػاش يػتـ بمعايير فنية مختمفة مما يجعؿ اإلتصاؿ بي

الطرفيف يحتاج إلى بذؿ جيد خاص. فنجد أف ىيئات الرقابة الشرعية تتباطؤ في عممية إصدار الفتاكل 
كتميؿ إلى المحافظة الشديدة. كذلؾ تعرض ىؤالء العمماء لضغكطات مػف جيػات كػثيرة كمتعددة مف أجؿ 

يػع المػؤثرات في قرارات إيجاد تبريرات شرعية ألمر ما في الكقت الذم ال يستطيعكف فيو التخمص مػف جم
كأحكاميـ الشرعية نظرا لمكقعيـ كمكانتيـ في الدكلة التي ما زالت أنظمة البنكؾ فييا بعيػدة عػف أحكػاـ 

                                                           (1996الشريعة اإلسالميو .)عبدالسالـ عز,

2-التحديات الخارجية التي تواجو البنوك اإلسالمية   تعمؿ البنكؾ اإلسالمية في عالـ يتصؼ بسرعة 
 أماميا, كال مناص مف أف تأخذ البنكؾ  التغير ككثرة العكامؿ المؤثرة الشيء الذم أفرز تحديات عديػدة

   اإلسالمية ىذه التحديات التي تتسـ بالعالمية بعيف االعتبار, كمػف أىػـ ىػذه التحديات نجد:
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العولمة:2. 1                                                                                   

اكتسبت  العكلمة أبعادا عديدة, سياسية إعالمية, ثقافية, تجارية, إدارية, إقتصادية. كىي تكاد تشكؿ صمب 

خمؽ نكع مف التحديات التي تكاجييا البنكؾ اإلسالمية. فتحرير التعامؿ في الخدمات المصرفية أدل إلى 

المنافػسة غػيرالمتكافئة بيف البنكؾ العالمية كالمحمية كمنيا البنكؾ اإلسالمية, كالتي ال تزاؿ غير مييأة 

لمكاجية ىذه المنافسة نظرا لمحدكديػةأحجاميا كضعؼ إمكانتيا االقتصادية كتكاضع خدماتيا بالمقارنة مع 

                                                                                 البنكؾ  االجنبية. 

كعمى العمك ـ يمكف اإلشارة إلى آثار العكلمة التي تشكؿ تحٍد عمى مطمؽ البنكؾ كعمى البنكؾ اإلسالمية 

 خاصػة فيما يمي:    

تكل حدث تغيير كبير في أعماؿ البنكؾ, كتكسعت مساحة كدائرة نطاؽ   المػستكل ا لمحمي أك عمى المس-1

 العالمي, كأخذت البنكؾ تتجو إلى أداء خدمات مصرفية لـ تكف تقـك مف قبؿ.

عػادة ىيكمػػة صػناعة الخػػدمات المػػػصرفية زاد -1 التحػكؿ إلػػى البنػكؾ الشػػاممة كتنػػكع النشػاط المصػػرفي فػي ظػػؿ العكلمػػة كا 
راء تنكيػػع مػػػصادر التمكيػػػؿ البنػػكؾ الشػػاممة. كىػػي تمػػؾ الكيانػػات المصػػرفية التػػي تسػػعى دائمػػا ك  مػػف أتجػػاه البنػػكؾ نحػػك

كالتكظيؼ كتعبئة أكبر قػدر ممكػف مػف المػدخرات مػف كافػة القطاعػات, كتكظيػؼ مكاردىػا فػي أكثػر مػف نشػاط كفػي عػػدة 
مجػػاالت متنكعػػة, كتفػػتح كتمػػنح اإلئتمػػاف المصػػرفي لجميػػع القطاعػػات كمػػا تعمػػؿ عمػػى تقػػػديـ كافػػػة الخػػػدمات المتنكعػػػة 

إلى رصػيد مصػرفي بحيػث نجػدىا تجمػع مػا بػيف كظػائؼ البنػكؾ التجاريػة كالتقميديػة ككظػػائؼ  كالمتجددة التي قد ال تستند
                                      كاألعمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ, أم أنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػػػػـك بأعمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البنػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ. االسػػػػػػػػػػػػػػػػػتثمارالبنػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ المتخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػة كبنػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ 

(http://www.kantakji.com/economics/ النظػػػػاـ-االسػػػػتثمار-التكزيػػػػع-اإلسػػػػالمي-االقتصػػػػاد-مرتكػػػػزات 
 (aspx.المالي
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يػث استغمت  الصييكنية ـ مف أخطر ما تعرضت لو البنكؾ اإلسالمية منػذ تأسيػسيا ح1111تعتبر تكابع احداث 

تجميد بعض  العالمية كالنظاـ الربكم كحركة العداء ضد اإلسالـ كالمسمميف الفرصة كقامت بمػصادرة أمػكاؿ أك

الحسابات المصرفية إستنادا إلى قكائـ اإلرىاب األمريكية. كقد أثرت تداعيات ىذه األحداث عمى إضعاؼ القدرة عمى 

تقييد إنسياب رؤكس األمكاؿ كالمكاطنيف عبر الحػدكد, كتزايػد مػستكل المخاطر المرتبطة اإلنفتاح عمى العالـ الخارجي ك 

بعدـ االستقرار السياسي في الكثير مف دكؿ العالـ اإلسالمي. كامتدت ىذه التداعيات إلى المػصارؼ اإلسالمية التي 

http://www.kantakji.com/economics/مرتكزات-الاقتصاد-الإسلامي-التوزيع-الاستثمار-النظام%20المالي.aspx
http://www.kantakji.com/economics/مرتكزات-الاقتصاد-الإسلامي-التوزيع-الاستثمار-النظام%20المالي.aspx
http://www.kantakji.com/economics/مرتكزات-الاقتصاد-الإسلامي-التوزيع-الاستثمار-النظام%20المالي.aspx
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اإلسالمية بتمكيؿ  المؤسػسات الماليػة كجدت نفسيا أماـ كضع جديد كىك الشعكر الغربي المعادم لإلسػالـ كارتبػاط

تسبب بإلحاؽ  المنظمات اإلرىابية كأنشطة غسيؿ األمكاؿ, كانعكست ىذه اآلثار عمى األسكاؽ المالية العربيػة ممػا

   .                 الدكلية كاإلقميمية الضرر بالعديد مف البنكؾ اإلسالمية مف خالؿ محافظيا كصناديؽ إستثمارتيا

  II1-3 معايير لجنة بازل 

لتعزيز االستقرار المالي العالمي. كاتفاقية بازؿ ترتكز عمى األركاف التالية:                                 

كفاية رأس الماؿ )متطمبات دنيا لرأس الماؿ(: كيعنى ىذا الركف بحساب الحد األدنى مف متطمبات رأس 

ؽ كمخاطر التشغيؿ كتتضمف اإلتفاقية مجمكعة مف الطرؽ مخاطر اإلئتماف كمخاطر السك  الماؿ لتغطية

كؿ نكع مف المخاطر.   لحساب رأس الماؿ المطمكب لتغطية  

المراجعة مف قبؿ السمطات الرقابية: ىذا الركف يعنى بعممية المراجعة مف قبؿ السمطات الرقابية كالغرض 

ع المخاطر التي تتعرض ليا فحسب, منيا لػيس التأكد مف أف لدل المصارؼ رأس ماؿ كافي لتغطية جمي

بؿ لتشجيع المصارؼ عمى إستخداـ أساليب إدارة المخاطر كتطكيرىا بصكرة أفضؿ لمراقبة مخاطرىا 

دارتيا.    كا 

الشفافية المالية أك إنضباط السكؽ: يعنى ىذا الركف بإنضباط السكؽ كيتعمؽ باإلفصاح كغرضو تتمة لمػركف 

أس الماؿ كالركف الثاني المتعمؽ بالمراجعة مف قبؿ السمطات الرقابية, كلدل األكؿ المتعمؽ بالحد األدنى لر 

مجمكعة مف اإلجراءات التي يمكف أف تستخدميا إللزاـ المصارؼ لمكفاء باإلفصاح. الػسمطات الرقابيػة  

ت كتعد المقررات التي تضمنتيا ىذه االتفاقية مف أىـ التحديات التي تكاجو البنكؾ اإلسالمية في الكق

                                              كيمكف حصر التحديات التي نتجت عف بازؿ الحاضػر,

أف الغالبية العظمى مف البنكؾ اإلسالمية تكجد في الدكؿ النامية, كالتي تصنؼ ضمف الدكؿ ذات المخاطر 
مى المكارد المالية مف األسكاؽ الدكلية العاليػة,األمر الذم يشكؿ تحديا حقيقيا يتمثؿ في ارتفاع تكمفة الحصكؿ ع

مما يحػد مػف إنسياب رؤكس األمكاؿ كتشجيعيا لإلستثمار عبر تمؾ البنكؾ, كما تؤثر بشكؿ مباشػر عمػى نػكع 
التػسييالت كحجميا التي يمكف أف تمنحيا المؤسسات الدكلية لمبنكؾ اإلسالمية.عند تقرير الحد األدنى لكفاية 

إف تطبيؽ معايير بازؿ سينعكس  مما يزيد أعباء أكزاف المخاطر. الخاصة ليذه المؤسساترأس الماؿ الطبيعة 
سمبا عمى اإليرادات كاألرباح المتكقعة لمبنكؾ اإلسالمية تبعا إلعتبارات عديػدة منيا اضطرار ىذه البنكؾ إلى 
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يبعني عدـ تكزيع نسبة  كىذاإحتجاز نسبة عالية مف األرباح بغرض زيادة رؤكس أمكاليا لتحسيف نسبة الكفاية, 
كب طرحيا لزيادة األرباح عمى المساىميف كبالتالي يزيد مف صعكبة إقباليـ عمى شراء األسيـ الجديػدة المطمػ

إنضباط الػسكؽ,  يضاؼ إلى ما سبؽ باقي المحاكر المتعمقة بعممية المراجعة الرقابية ك    رؤكس األمكاؿ. 
أف البنكؾ اإلسالمية تكجو جزء كبير مف مكاردىا لتمكيؿ المػشركعات  كشػركط الػسكؽ كالشفافية. فضال عف

المتكسػطة كالػصغيرة كمتناىية الصغر كالتي لـ تحصؿ غالبا عمى تصنيؼ ائتماني. كبالتالي يصبح لزاما عمى 
 % مف قيمة مديكنيتيا بما يزيد مف تكمفة التمكيؿ111البنكؾ اإلسالمية إحتػساب كزف  مخاطر ليا يعادؿ 

الممنكحة ليا أم زيادة عبء رفع رأس المػاؿ في البنكؾ اإلسالمية مما يؤدم إلى التقميص التدريجي لكظيفة مف 
                      أىـ كظائفيا المتمثمة في دعـ أىداؼ التنمية االجتماعية داخؿ المجتمعات التي تعمؿ بيا.
                                          
(http://www.alhamdulillah.org/display/arabic/cebooks/ctext.aspx?ta) كاقع األمر أف العمؿ  
المصرفي اإلسالمي ال يخمك مف عقبات تشكؿ عمػى البنػكؾ اإلسػالمية عقبو في سبيؿ تحقيؽ الرسالة التي كجدت 

منيا خارجية, كالفاصؿ مف أجميا بأكمؿ كجو, كيمكف الفصؿ بيف نكعيف مف ىػذه التحػديات فمنيا الداخمية ك 
بينيما ىك النظاـ الذم تعمؿ فيو البنكؾ اإلسالمية. فالداخميػة ناتجػة عنػو كالخارجية ىي تحديات ذات صفة 

أىـ التحديات الداخمية الني تكاجييا البنكؾ اإلسالمية ىك بناء المحيط المؤسسي المالئـ كالذم قد يمثؿ  عالمية. 
ة, أيضا عالقة البنكؾ المركزية بالبنكؾ اإلسالمية قد تشكؿ تحد آخر كبير أمػاـ أكبر تحد أماـ البنكؾ اإلسالمي

مف أىـ التحديات الخارجية   ,باإلضافة إلى احتياجيا لككادر مدربة تدريبا محاسبيا إسالميا. البنػكؾ اإلسػالمية
تشكؿ صمب التحديات التي  كػادالني تكاجييا البنكؾ اإلسالمية ظاىرة العكلمة, التي اكتسبت أبعادا عديدة, فيي ت

. أيضا تأثير تكابػع كتػداعيات أحػداث  11تكاجييا البنكؾ اإلسالمية اليـك سػبتمبر  ـ التي أدت إلى إضعاؼ 2001
عبر الحدكد, كتزايد مستكل  القدرة عمى االنفتاح عمى العالـ الخارجي كتقييد انسياب رؤكس األمكاؿ كالمػكاطنيف

                          الستقرار الػسياسي في الكػثير مػف دكؿ العػالـ اإلسػالمى.المخاطر المرتبطة بعدـ ا

 المبحث الثالث: الدور اإلقتصادى لممشاريع المتوسطة والصغيرة وتوجييا لرفع الكفاءة اإلقتصادي

تعتبر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مدخال ىاما مف مداخؿ النمك اإلقتصادم, حيث ثمة إتفاؽ عمى 
صادم. نتيجة لمنجاح الذم حققتو ىذه المؤسسات في عدة دكؿ كلمػا تقدمػو مػف أىميتيا في النشاط اإلقت

خػدمات الػدعـ لممؤسسات الكبرل في إطار التكامؿ بيف فركع النشاط اإلقتصادم مف جية, كبما تضمنو في 
عمى  عمى مستكل اإلقتصاد مف جية ثانية.  ىذا, كيؤكد مفكركا الماؿ كاإلقتصاد حد ذاتيا مف نمػك معتػبر

أىمية دكر ىذا النكع مف المؤسسات في دفع عجمة اإلقتصاد لألمػـ كالشعكب عمى إعتبار أنيا النكاة الحقيقية 
كالمرتكز اإلستراتيجي لقطاع األعماؿ كالماؿ لمدكؿ عامة دكف استثناء, كعمى أنيا إحدل الدعامات الرئيسية 

فمقد حظيت  المؤسسات عمى طريؽ النمك.  لقياـ النيضة اإلقتصادية عمى اختالؼ أنكاعيا نامية أك 
الصغيرة كالمتكسطة باىتماـ بالغ مف طرؼ رجاؿ اإلاقتصاد الذيف حاكلكا أف يضعكا ليا إطارا نظريا ليككف 
بمثابة األساس المرجعي الذم يخدميا. سكاء مف خالؿ الحث عمػى إنػشائيا كتكجيييػا صػكب األىداؼ 
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منيا, أك لمحاكلة عالج مشاكميا التي عمى رأسيا مشكمة التمكيؿ, المنكط بيا كنحك الغايات المرجكة 
كعمى الرغـ مني يمكف القكؿ أنو أصعب مشكؿ تعاني منيا ماىية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة   فبتجػاكز

عمى المستكل المحمػي كاإلقميمي  –ً مف تنظيـ العديد مف المؤتمرات ككرش العمؿ كالندكات كالمناقشات سنكيا
برعاية العديد مف المؤسسات ذات العالقة كذلؾ لمكصكؿ إلى آليػة مكحػدة تػساعد في التكصؿ  -عالمي كال

إلى تعريؼ أك مفيـك مكحد لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة, إال أف ىذه الفعاليات كانت تكلد مزيػدا مػف 
 ـ فيو إستخداـ ىذه المعايير,التباعد , كذلؾ بسبب اختالؼ المعايير المستخدمة أك إختالؼ اإلطار الذم يت

مف أف يتـ تقميؿ كتكحيد األسس التي يتـ اإلعتماد عمييا في تعريؼ ىذه المشركعات كانت تظيػر ً فبدال
مقترحػات كمعايير جديدة تتناسب مع التطكر اإلقتصادم كالعممي كالتكنكلكجي الحاصؿ. كعميو, فقد أصبح 

ريؼ محدد كمكحد لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة حتى داخؿ في حكـ المؤكد أنػو ال يمكف التكصؿ إلى تع
    .                                                                                      البمد الكاحد

 1- مفيوم المؤسسات الصغيرة المتوسطة

مف المفاىيـ , تختمؼ بإختالؼ  تتسـ  المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بالتعقيد كعدـ اإلتساؽ كىناؾ العديد

ظركؼ كؿ دكلة. كيمكننا أف نسند عدـ إمكانيةالكصكؿ إلى تعريؼ مكحد لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 

 لجممة مف األسباب تتمثؿ أىميا فيما يمي:

تعدد معايير  اختالؼ النشاط الصناعي؛  الفارؽ بيف تركيبة قكل اإلنتاج المميزة    لالقتصاد العالمي؛ 

اختالؼ درجة النمك؛المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة. سنحاكؿ في ما يمي التطرؽ لبعض  تصنيؼ؛ ال

 محاكالت تعريؼ   المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة:

: SMALL BUSINESS ADMINISTRATION تعريف 

ي ـ أف العامؿ المحدد كاألساسي ف 1953رأت ىيئة المنشآت الصغيرة بالكاليات المتحدة األمريكية سنة 

تعريػؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ىك طريقة التسيير, بمعنى آخر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ىي 

.                             المؤسػسات المػسيرة بطريقة حرة, ىي ممؾ لممسير كالتي يمف عمى السكؽ  

يرة كالمتكسػطة, إذ لػيس مف ىذا التعريؼ يظير جميا الغمكض الذم يبقى حكؿ ماىية المؤسػسات الػصغ
في الستينات بدأ البريطانيكف  ده يممؾ رأس ماليابالضركرة أف تككف ىذه المؤسسة ممؾ لممسير ككح

البريطانية لجنة يرأسيا  ييجركف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة, كأماـ ىذه الكضعية كمفػت الحككمػة
رالبركفيسك  J.E.BOLTON   ة كالمتكسػطة في بريطانيػا.لدراسة إشكالية المؤسسات الصغير  
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متضمنا تعريؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة, كالذم كاف يعتمد عمى   BOLTONكلقد جاء تقرير
                                                                             ىي: ثالثة معػايير

فة شخصية.  يتـ تسيير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف قبؿ مالكيا بص - 

 -تممؾ ىذه المؤسسات حصة ضعيفة في السكؽ.  

 -استقاللية المؤسسة.  

مف ىذا التعريؼ أك باألحرل مف ىذه المعايير يمكف إستخالص بأف المؤسػسات الػصغيرة كالمتكسػطة ىػي 

مؤسسات تعتمد في تسييرىا عمى ىـر شخصي بسيط إلى حد بعيد كيتربع مالؾ المؤسسة عمى قمة ىـر 

لمؤسسة بحيث أف إتخاذ القرارات تعكد في النياية إلى المالؾ, كلكف ىنا ال يمنع مف أف يعتمد ىذا األخير ا

عمى إطارات مف عمالو يػرل فييـ الكفاءة, في إتخاذ القرارات باإلستشارة, دكف أف يمنحيـ السمطة كيبقى ىذا 

(1991امؿ.  )مشيكر اميرة,ع 111صالح في بعض المؤسػسات خاصػة تمؾ التي يقـك عدد عماليا   

 كما أنو مف خالؿ ىذا التعريؼ نالحظ أف المؤسسة الصغيرة كالمتكسطة ال تممؾ القدرة في فػرض أسػعارىا

  بسبب الحصة الصغيرة التي تممكيا في السكؽ, فيي بذلؾ غير قادرة عمى المنافسة القكية

كمف خالؿ التعريؼ أيضا فإف استقاللية المؤسسة لو أكثر مف معنى, إذ يحدد ىذا المعيار بدقة المؤسسة 

 المػستقمة مف فركع المؤسسات الكبيرة التي ال يمتمكيا التعريؼ.  

   : M.WOITRIN 1-1تعريف 

ـ,  حاكؿ مف 1966السكؽ األكركبية المشتركة سػنةدراسة حكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ب أجرل

خالليا إيجاد تعريؼ ليذه المؤسسات,  كاعتمد باإلضافة إلى المعايير الػتي رأيناىػا في التعػريفيف السابقيف 

 معايير أخرل كصفية تسمح بتحديد التعاريؼ النكعية إلى حد بعيد 

 1-2تعريف اإلتحاد اإلوروبى

ختالؼ المعايير المستخدمة في تصنيؼ المؤسسات حتى في البمداف األكركبيػة, أثبتت مختمؼ الدراسات إ 
تكمف صعكبة تكحيد تعريؼ ىذا النكع مف المؤسسات في أكركبا, األمر الذم دفع دكؿ االتحاد  كىنػا
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ـ إلى تككيف مجمع خاص بالمؤسسات المتكسطة كالصغيرة. كتكصمت ىذه المجنة 1911األكركبي سنة 
النياية إلى اإلعتراؼ بعػدـ القدرة عمى كضع تعريؼ محدد ككحيد لكؿ الدكؿ األكركبية. لكف  األكركبية في

حاكلت مف جية أخرل دعـ الدراسات التي مف شػأنيا إيجاد معايير متقاربة لجمع الرؤية. كأقر انيا مع 
كالمتكسطة كما األكركبي بعدـ كجكد أم تعريؼ عممي, حتى تمؾ التي مع يمكف تحديد المؤسسات الصغيرة 

                                                                                             يمي:

المؤسسات المصغرة )الفتية( يتراكح عدد عماليا بيف   0 إلى   9  . 

عامؿ.   99الى 11المؤسسات الصغيرة مف    

(1999ؿ الديف,عامؿ. )عطية جما 299الى111المؤسسات المتكسطة مف    

      1-  خصائص المؤسسات الصغيرة المتوسطة     

تحمؿ المؤسسات الصغيرة المتكسطة مف الخصائص ما يؤىميا ألف تمعب دكرا ميما في إقتصاديات العالـ 

 عمػى إختالفيا, ك يمكف أف نمخص ىذه الخصائص فيما 

:  سيولة تكوين ىذه المؤسسات  

ضخمة, كيمكف أف تككف عمى شكؿ مؤسسة أفراد أك شركات تضامف. فيي ال تحتاج إلى رؤكس أمكاؿ  

 كما أف اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بتككينيا تككف مبسطة.  

 توفير الوظائف الجديدة:  

تسعى ىذه المؤسسات إلى تكفير العمؿ لمعماؿ الذيف ال يمبكف احتياجات المؤسسات الكبرل, كتدفع في 

المؤسسات الكبرل, حيث تككف في المتكسط مؤىالتو  العممية أدنى مف تمؾ التي  العادة أجكرا أقؿ مما تدفعو

  يتحصؿ عمييػا الذيف يعممكف في المؤسسات الكبرل, كما ىك الشأف في الكاليات المتحدة األمريكية, حيث 

العامميف في المؤسسات الصغيرة. ففي الفترة ما بيف  يتزايػد بإسػتمرار عػدد 1988 ك   1992  71ة ـ فإف نسب

% مف النمك الكظيفي حدث في ىذه المؤسسات كالتي تستقطب العديد مف األفراد الذيف لـ يسبؽ ليـ العمؿ, 

                                                           كبالتالي تساىـ في تخفيض حجـ البطالة.
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 تقديم منتجات وخدمات جديدة:  

اف, خاصة في الكاليات المتحدة األمريكية, أف المؤسسات الصغيرة دلت التجربة العممية في بعض البمد

% مف  98تػساىـ بشكؿ فعاؿ في النمك اإلقتصادم مف خالؿ تبنييا كتشجيعيا لإلختراعات, حيث أف 

التطػكر الجػكىرم لمنتجات الجديدة كانت نقطة إنطالقو المؤسسات الصغيرة. ففي الكاليات المتحدة األمريكية 

كبالتالي يظير دكرىا جميا في  % مف تكاليؼ البحث كالتطكر, 95سسات الصغيرة ما يقترب مفتنفؽ المؤ 

 التنمية كالتطكر اإلقتصادم.                                                                             

 توفير إحتياجات المؤسسات الكبرى:  

دا أساسيا لممؤسسات الكبرل. فيي كمف خالؿ التعاقد مف البػاطف تعتبر المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة سن

تقيـ  إرتباطات كثيقة بالمؤسسات الكبرل, سكاء المحمية أك الخارجية. فإلى جانب دكرىا كمكرد, فيػي تقػـك 

يا بػدكرالمكزعيف كتقديـ خدمات ما بعد البيع الخاصة بالعمالء. كعادة ما تبني المؤسسات الكبيرة إستراتيجيت

 باإلعتماد عمػى المكرديف الخارجييف الصغار, كالذيف يتصفكف بدرجة عالية مف اإلعتمادية كالمركنة.  

 تقديم السمع والخدمات الخاصة:  

إف تمبية الحاجات الخاصة بالمستيمؾ ال تتـ عبر المؤسسات الكبيرة. فيناؾ طمبات خاصة جدا بالمػستيمؾ 

ا عمى األنشطة التي تحقؽ كفكرات اإلنتاج الكبير, كبالتالي يجد التمبييا المؤسسات الكبرل إلعتمادى

                                     المستيمؾ نفسو أماـ مؤسسات صغيرة تقـك بتكفير ىذه الخدمات.

 الفعالية في التسيير:  

سيكلة كالسيكلة فيما تتبع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الغالب طرقا لمتسيير ال تتميز بالتعقيد, بؿ بال

تصاالتيا مباشرة كتستطيع أف تستغؿ بشكؿ جيد  يخص الييكؿ التنظيمي. فيياكميا التنظيمية بسيطة كا 

اإلتصاالت غير الرسمية كالفعالة. كما ينطبؽ ىذا األمر عمى عممية إتخاذ القرارات خاصة مف حيث تكفر 

مكف ىذه المؤسسات مف أستخداـ أساليب التسيير المعمكمات كسرعة كصكليا كالفعالية في أستخداميا. كما ت

الحديثة خاصة اإلدارة بالتجكؿ. كتستطيع اإلدارة المسيرة أف تطبؽ كؿ ما يتعمؽ بمقكلة "الصغير أجمؿ"ك" 

                                                                                   الصغير فعاؿ".
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   .الكفاءة اإلقتصادية:

 لعمنا نشيد اليـك اتجاىا دائما كمستمرا في التحكؿ مف المؤسسات الكبيرة إلى المؤسسات الصغيرة كالمتكسػطة

,خاصة مع التحكؿ اإلقتصادم نحك قطاع الخدمات. كساعد في ىذا اإلتجاه استخداـ التقنيات الحديثة في 

سات الصغيرة مف العمؿ بكفاءة مثؿ عممية اإلنتػاج كبمعاكنة الحاسبات اإللكتركنية التي مكنت المؤس

المؤسسات الكػبرل, كبالتػالي تالشت الفركقات الناتجة عف ميزة الحجـ اإلقتصادم التي تستفيد منيا 

المؤسسات الكبيرة. كليػذا فػإف المؤسػسات الصغيرة قادرة بفضؿ بساطة التككيف كالييكؿ التنظيمي عمى تقديـ 

(  1999لممػستيمكيف بشكؿ أفضؿ مف منافسييا الكبار. )البنا جماؿ, الخدمات المميزة كتكصيؿ منتجاتيػا  

باإلضافة إلى ىذه الخصائص, تتميز المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بميزات أخرل تخص طبيعة العالقات 

 القائمة بيف ىذه المؤسسات كمتعاممييا مف أىميا:  

الطابع الشخصي لمخدمات المقدمة لمعميؿ.     

شرة بالسكؽ كبالتالي سرعة اإلستجابة ألم تغيير في ىذه اإلحتياجات كالرغبات.  المعرفة المبا   

قكة العالقات بات مع المحمي المحيط بيا, حيث تستفيد المؤسسة مف تناقؿ أخبارىا بكاسطة أىؿ المنطقة  

                               المحيطة, الذيف يشكمكف فريؽ تركيج لمنتجات المؤسسة.

ج الشخصي في التعامؿ مع العامميف ما يسمح باإلشراؼ المباشر عمييـ مف صاحب المؤسسة كتكجيو المني 

                                                                  اإلتصاالت مباشرة.

لطابع غير مركنة اإلدارة, فيذه المؤسسات ليا القدرة عمى التكيؼ مع ظركؼ العمؿ المتغيرة, إضافة إلى ا 

الرسمي في التعامؿ سكاء مع العمالء أك العامميف, بساطة الييكؿ التنظيمي, كمركزية القرارات بحيث ال 

تكجد لكائح مقيدة تحكـ عممية اتخاذ القرارات بؿ ترجع إلى خبرة صاحب المؤسسة, كما يالحظ أف ىذه 

مى عكس المؤسسات الكبيرة التي تكثر المؤسسات أكثر قدرة عمػ ل تقبػ ؿ التغيير كتبني سياسات جديدة ع

      فييا مراكز إتخاذ القػرا ر كرسميػة العالقػات كتدرجيا, مما يجعؿ إتخاذ القرار أطكؿ نسبيا. 

             



26 

 

 3-الدور اإلقتصادي لممؤسسات الصغيرة المتوسطة:                                 

اله لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة يتضح أنيا تػساىـ بػشكؿ معتػبر في مف خالؿ الخصائص المذككرة أع

اإلقتصاد, كعمى الرغـ مف تبايف ذلؾ مف بمد إلى آخر إال أنو يمكننا القكؿ أف دكر المؤسسات الصغيرة 

 كالمتكسػطة في اإلقتصاد تتجمى في النقاط التالية:  

 .3-1 المساىمة في دعم سياسات التشغيل:                                                    

يظير مشكؿ البطالة في كثير مف البمداف التي تتصؼ بالنمك السريع لمسكاف كالقكل العاممة, حيػث أصػبح 

تكظيؼ األعداد الكبيرة مف العمالة غير المؤىمة في أعماؿ منتجة يمثؿ مشكمة حقيقية ليذه البمداف. مف ىنا 

سسات الصغيرة كالمتكسطة في تكفير فرص العمؿ كالحد مف ىذا المشكؿ, الكقت كانت أىميػة كدكر المؤ 

الذم عجػزت المؤسػسات الكبيرة عف ذلؾ في البمداف النامية كالمتقدمة عمى حد السكاء. فمقد أثبتت إحدل 

عاب العمالة, إذ يمكنيا مف تكفير دراسات البنؾ الدكلي أف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة قادرة عمى إستي

كظائؼ لنصؼ العامميف في الصناعات التحكيمية في الدكؿ النامية كالمتقدمة لككنيا تتميز بكثافة عنصر 

% مف عدد العامميف في باقي الدكؿ الناميػة. 75العمؿ, كأكثر مف   

https://sites.google.com/site/unisp21/210) 

فتكمفة فرصة العمؿ بيا أقؿ بثالث مرات مقارنة بتكمفة فرصة عمؿ كاحدة بالمؤسسات الكبيرة. كمػا تقػـك 
ىػذه المؤسسات بدكر رائد إتجاه تككيف قاعدة متينة مف العمالة الماىرة كاإلدارييف الفنييف, فغالبا ما تعتمد 

دربة أك قميمة الميارة, كسرعاف ما تتحكؿ إلى عمالة ماىرة بإكتسابيا الخبرة عمػى إسػتخداـ عمالة غير م
 الفنية.

 3-2المساىمة في زيادة الناتج الداخمي الخام خارج قطاع المحروقات:   

يمكف أف تتضح أىمية الدكر الذم تمعبو المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في تحقيؽ التطكر اإلقتصادم 

لمساىمة في تككيف الناتج الداخمي الخاـ, فيي تعتبر مصدرا لركح المبادرة كاإلبداع لمبمداف مػف خالؿ ا

المتكاصؿ, كذلػؾ بإبتكػار المنتجات كالعمميات اإلنتاجية الجديدة. كقد بينت الدراسات الميدانية في كندا أف 

في الميداف  المؤسسات الػصغيرة كالمتكسػطة في قطاع الصناعة خاصة أخذت تفكؽ المؤسسات الكبيرة

كمالئمة مع القطاع المكجكدة فيو, كتساىـ بما يزيد  التكنكلكجي بإستعماؿ اآلالت كالمعدات األكثر تناسبا

https://sites.google.com/site/unisp21/210
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% مف اإلنتاج العالمي لمسمع كالخدمات , كتمثؿ القػكل المحركة لإلبداع كاالبتكار في فركع اإلنتاج  71عف 

                                                                                          المختمفة

 . 3-3  المساىمة في الصادرات:  

تمعب المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة دكر ا مؤثرا في دعـ الصادرات مف خالؿ سد جزء مف حاجة 
الطمب المحمي كبالتالي إتاحة فرصة أكبر لتصدير إنتاج المؤسسات الكبيرة لما تتميز بو مف مميزات 

نسبية ككفرات اقتػصادية أك مػف خالؿ تصدير منتجاتيا مباشرة. حيث تسيـ بذلؾ بتكفير العممة الصعبة 
( عماؿ يمكف أف تساىـ في 11أيضا. فالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التي يعمؿ ا أكثر مف عشر )

تككف المساىمة زيادة صادرات العديد مف المنتجات المختمفة بشكميف أحدىمامباشر كاآلخر غير مباشر. 
بشكؿ مباشر عف طريؽ إنتاج السمع كالمنتجات النيائية, بينما تككف المساىمة الغير مباشرة عف طريؽ 
قياميا بإمداد المؤسسات الكبيرة بإحتياجاتيا مف المكاد المػصنعة أك النػصؼ مػصنعة, كالػتي تستخدميا 

                              الخارجية كمدخالت في العممية اإلنتاجية بأسعار تنافسية في األسكاؽ

 .3-2  . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لمتوطين الصناعي:  

تعد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف الناحية النظرية كفي إطار مخطط تكطيف الصناعة الكطنية  
كيتحقؽ ىذا الدكر انطالقا مف أداة لالمركزيػة كالتنمية , تعمؿ عمى تثميف المكارد عمى المستكل المحمي. 

                                                                                 المستكييف التالييف:

 3-5المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتنمية المناطق      

  3-5-1)التنمية المحمية(:  

متكسطة أنيا تتميز بالحجـ الصغير كباإلستيالؾ مف بيف الخصائص الجكىرية لممؤسسات الصغيرة كال

الػضعيؼ لرأس الماؿ, كبسيكلة تكطينيا, كأيضا باستعماليا لتكنكلكجيات بسيطة, كىي الخصائص المناسبة 

حيث تتماشى كاىتمامات التنمية عمى المستكل المحمي التي تتمخص في: لإلقتصاديات المحميػة,  

طات اإلقتصادية كنشر أثر التحكالت التي تحدثيا عممية التصنيع عمى تشجيع تكزيع أحسف كالمركزية النشا 

                                                        كامؿ القطر الكطني. 

                              تكفير فرص العمؿ عمى المستكل المحمي لمسكاف المحمييف.  
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            ؽ تكزيع االستثمار ليشمؿ ىذه المناطؽ. تحسيف مداخؿ المناطؽ الريفية عف طري 

                                    تثميف المكارد المحمية)المكاد األكلية, كالمكارد البشرية(.  

فتح مجاؿ اإلستثمار كالتدخؿ في النشاط اإلقتصادم أماـ شريحة كاسعة مف المتعامميف كالمقاكليف  

                                                                 )جماعػات محميػة كخكاص(.

 3-5-2المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كعامل الالمركزية:        

تجمع الالمركزية كسياسة لمتنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية بيف الحد مف التمركز الصناعي حكؿ المناطؽ 

ت اإلنساف عمى اإلبداع. كانطالقا مف المركنة التي تميز تكطيف العمرانية الكبرل, كالعمؿ عمى تحرير قدرا

المؤسػسات الػصغيرة كالمتكسطة فإنيا تصبح تشكؿ بتكسعيا سمسمة كسيطية بيف أقطاب صناعية) مؤسسات 

كمركبات صناعية( التي يصعب مف الناحية التقنية كاالقتصادية إعادة تكطينيا عكس المؤسسات الصغيرة 

                     يمكف إقامتيا في مختمؼ المناطؽ. كالمتكسطة التي

فالمؤسسات الصغيرة كالمتكسط ة تمعب دكرا ميما في تحقيؽ التكازف اإلقميمي لعممية التنمية, لما ليا مف 
خصائص كمزايا تؤىميا لالنتشار الجغرافي كالتكطيف في جميع أقاليـ الدكلة بما يساعد عمى تكزيع األنشطة 

زالة الفكارؽ بينيا   االقتصادية كيعمؿ عمى تحقيؽ نمك متكازف كا 

 3-6مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال اإلبتكار والبحث والتطوير:

تساىـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في مجاؿ اإلبداع  كالبحث كالتطكير مػف خػالؿ شػكميف أساسػيف ىما  

تيا المكمفة بالبحث كالتطكير(, إبداع خارجي)ينجز مف قبؿ ابداع  داخمي)ينفذ داخؿ المؤسسة عبر كظيف

المؤسسات المتعاقد معيا في إطار عممية المقاكلة مف الباطف أك عف طريؽ مراكز البحث(,  كفي حاالت 

 أخرل يتـ المزج بيف التنظيـ الداخمي كالخارجي فى استغالؿ كؿ ما تتيحو البيئة العممية كالتكنكلكجية  

لسياؽ أف العديد مف ىذه الصناعات في الدكؿ النامية قد نجحت في تقميد الكثير مف قطع كنجد في ىذا ا

كالماكينات كاآلالت كتطكرىا لتصبح بديال جيدا لمقطع المستك ردة. كبالتالي إذ أريد ليذه المؤسسات  الغيػار

الجديدة فالبد ليا أف تحسف في الدكؿ الناميػة أف تممؾ القدرة التنافسية في ظؿ الظركؼ اإلقميمية كالدكلية 

منتجاتيػا كأف تعػزز أداءىػا بمختمؼ الكسا ئؿ. كعمييا أف تطكر تقنياتيا كأف تمجأ إلى اإلبداع كاإلبتكار مف 
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أجؿ إيجػاد الػسبؿ كاألدكات   عمي التعامؿ مع ىذه المتغيرات كأف تخمؽ أسكاؽ جديدة ليا كتطكرىا كأف 

تطبيقيا. كعميو يجب عمي البمداف النامية أف تيتـ أكثر بتنمية ىذه تتكيؼ مع التكنكلكجيػا الحديثػة ك 

                           (1116الصناعات كتطكيرىا حتى تػصمد أمػاـ ىػذه المستجدات. )محمددكابة,

 3-7مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جذب اإلستثمارات األجنبي:

نظرا  مجاال خصبا إلستقطاب اإلستثمارات األجنبية, إف الصناعات الصغيرة كالمتكسطة تعتبر

كىذا شريطة أف يتـ تكفير التسييالت الالزمة كالتعديؿ المستمر في  لمخصائص الػتي تمتاز إنيا,

كالتي مف شأنيا أف تساىـ في دخكؿ العديد مف المستثمريف  إجراءات كقكانيف اإلستثمار األجنبي,

الصناعات.  كفي ىذا السياؽ نجد أف تكنس كالمغرب قد تمكنتا األجانب مف أجؿ اإلستثمار في ىذه 

مف جذب المستثمريف األجانب إلى ىذه الصناعات خاصػة الػصناعات النػسيجية كالغذائية نتيجة 

                             .اإلنفتاح اإلقتصادم السائد في ىذه الدكؿ منذ فترة مقارنة بالجزائر كليبيا

 (المبحث الرابع: عوائق تمويل المؤسسات الصغيرةو المتوسطة ( 

رغـ أف تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة يشكؿ حجر األساس في قياميا كنجاحيا كاسػتمرارىا. غػير أف 
الدراسات كتحميؿ كاقع ىذه المؤسسات أثبتت أنيا تعاني مف صعكبات كعكائؽ متداخمة تسبب في نياية 

نتائجيا. مف خالؿ كجيتي نظر, عكائؽ مف كجيػة نظر أصحاب المطاؼ مشاكؿ تمكيمية عديدة ك 
المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كعكائؽ مف كجية نظر البنكؾ كالمؤسسات المالية المقرضػة. كيمكػف أف 
نتناكؿ تمؾ العكائؽ كالصعكبات التمكيمية التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى النحك 

                                                                                              :التالي

  1. صعوبات ومشكالت النظام المالي:  

 في ىذا الصدد نجد مجمكعة مف العكائؽ كالتي قد تتمثؿ في:  

يتحدث  ضعؼ تكييؼ النظاـ المالي المحمي مع متطمبات المحيط اإلقتصادم الجديد, ففي الكقت الذم- 
الخطاب الرسمي)السياسي( عف إجراءات دعـ مالي كتشجيع اإلستثمارات كالشراكة , فإف الكاقع يػشير إلى 

(11118إصػطداـ كػؿ ىػذه التصكرات بالتعقيدات ذات الطابع المالي منيا)عبدالسالـ عز,  

 -غياب أك نقص كبير في التمكيؿ طكيؿ المدل.  -
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المركزية في منح القركض.  - -  

لمعمكمات المالية خاصة فيما يتعمؽ بالجكانب التي تستفيد منيا المؤسسة كاإلعفاءات.نقص ا- - - 

ضعؼ الشفافية في تسيير عممية منح القركض رغـ أف األصؿ في القركض خاضع لإلشيار.  - -  

بيةػػػػػػػػمحدكدية صالحيات الككاالت البنكية في عممية منح القركض بسبب عدـ االستقاللية النس- -  

المؤسسات )البنكؾ( لقد أصبحت المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مجبرة لمجكء إلى البنكؾ بػسبب ىشاشة 

نقػص مكاردىا المالية , غير أف البنكؾ تبتعد عف زبائنيا في كثير مف األحياف بسبب ىشاشة ىذه 

النمك المؤسسات كقػد أصػبحت ىذه الكضعية ال تطاؽ بالنسبة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ذات نسب 

درا إلحدل ػػػػػػػػػػػػػبنكؾ مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعالي, التي أصبحت مجبرة لمتخفػيض مف مستكيات إستثماراتيا , لذا تعتبر ال

رل كتكنس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصعكبات التي تعػاني منػيا مستكيات التشغيؿ فى المؤسسات, في حيف أنو في بمداف أخ

غيرة كالمتكسطة ػػػػػػػػػػػػعكبات بفضؿ كجكد بنكؾ محمية قريبػة مف المؤسسات الصمثال تـ القضاء عمى ىذه الص

زدىار ك ؿ مف ػػػػػػػػػػػػػػػػػكذات سمكؾ تنشيطي أك ميني لمبنكؾ. كىذه العالقػة الكطيػدة أدت إلى نجػاح كا 

                                                                     المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة.

 2. ثقل العبء الضريبي والجمركى

ف األحكاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف األعباء الضريبية التي تتحمميا المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ال تساعدىا بأم حاؿ م

عمى العمؿ اإلنتاجي, بؿ يؤدم عمى تعدد كتنامي األنشطة المكازية التي تصب في خانة التيرب الضريبي, 

                           ة عمى ذلؾ ىنػا كعكامؿ أخرل تضغط عمى النشاط اإلنتاجي مف بينيا:كزياد

ارتفاع سعر تكمفة المنتجات المصنعة الناتج عف إعادة تقييـ األمكاؿ الثابتة كالمكاد األكلية المستكردة  

  عف إنخفاض قيمة العممة. الناجمػة

إنخفاض القدرة الشرائية كالمنافسة غير المشركعة في الكثير مف  كساد اإلنتاج المصنع محميا الراجع إلى 
األحياف لإلنتاج المستكرد. كما أف النظاـ الجمركي يشكؿ أحد العقبات التي تخمؽ مشاكؿ كصعكبات 

عديػدة لممؤسػسات الػصغيرة كالمتكسطة كذلؾ نتيجة اإلجراءات المتخذة مف قبؿ إدارة الجمارؾ التي تسير 
 يسيؿ نشاط ىذا القطػاع ككذلؾ لبعده عف التطبيقات كاألعراؼ الدكلية التي تتماشى كفؽ تشريع ال

كتتكييؼ مع القكانيف كاآلليات الجمركية. حيث أف قطػاع الجمارؾ كثيرا ما يتميز بالبيركقراطية كتعدد 
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                                                                                   الرشكة  قنكات
)http://www.alhamdulillah.org/display/arabic/cebooks/ctext.aspx?ta) 

 . 3-غياب الوسيط )البورصة(:  

إف غياب ثقافة السكؽ المالي جعؿ منظكمة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة تعمػؿ كفقػ النماذج التسيير 

سكؼ يحفػز القطػاع الخاص, عمى  التقميدم كبمكارد مالية ضئيمة. فنعتقد أف تكريس ثقافة السكؽ المالي

كجو الخصكص, عمى المجكء إلى عمميات التمكيؿ المباشر, أيف تسكد مظاىر اقتصاد الػسكؽ كتتنحػى 

مظاىر إقتصاد اإلستدانة. كلقد بينت العديد مف الدراسات حكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة األكربية أف 

لمسعرة  تفكؽ بكثير تمؾ المتاحة لممؤسسات غػير المػسعرة اإلمكانيات كفرض التمكيؿ المتاحة المؤسسات ا

 كالكاقع أف تكفر سكؽ مالي كبديؿ أماـ قطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة يؤدم إلى إشتقاؽ نشاط آخر

مصاحب كىك اإلستثمار في األكراؽ المالية. كلما عممنا بأف السكؽ المالي يعتبر مجاال لتقييـ أداء 

فإف ذلؾ يعتبر حافزا لتمؾ المؤسسات لمرفع مف مستكيات أدائيا, األمر الذم يؤدم  المؤسسات المسعرة,

االقتصاد الكمي ذلؾ, أف المجكء الى األسكاؽ المالية عند الحاجة إلى  بالتبعيػة إلى ارتفػاع مػستكل أداء

ز المالي كمف ثـ التمكيؿ, كاالبتعاد عف التمكيؿ البنكي, سكؼ يزيدمف درجة إستقاللية المؤسسات ذات العج

إمكانية اإلستثمار في مختمؼ المجاالت بعيدا عف شركط مػنح اإلئتماف المصرفيالفرق بين التمويل 

اإلسالمي والربوي لممشروعات الصغيرة:  يتركز الفرؽ بيف التمكيؿ اإلسالمي الربكم 

                                            لممشركعات الصغيرة عمى النقاط الرئيسية التالية:
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 التمويل الربوي التمويل اإلسالمي وجو المقارنة

 تنتقل الممكية لرأس المال لمطرف اآلخر يستمر ممؾ رأس الماؿ لممالؾ ممكية رأس المال

 الربح والخسارة

 يشترؾ الطرفاف قؿ أك كثر حسب 

 اتفاقيما

 تي يحصل عمييا الممول بنتيجة ربحية ال ترتبط الزيادة ال

 المشروع وال بحصة المستفيد من التمويل

 ال يتحمل الممول أي خسارة الخسارة تقع عمى رب الماؿ

 ربح حقيقي ناتج عف زيادة في عناصر

 اإلنتاج 
 ربح وىمي

 طبيعة نشاط االستثمار

 ثماريةعمى أي نوع من األعمال االست يقتصر عمى األعمال المتوقع ربحيا

 يمكن التمويل ألي نوع من األعمال يقتصر عمى األعمال الموافقة لمشرع

 يشترط التركيز عمى األعمال 

 التي تمتزج فييا 

 "استثمار حقيقي" عناصر اإلنتاج

 ال يشترط ذلك

 عف طريؽ النقد فقط عن طريق النقود أو األصول الثابتة طبيعة التمويل

 م"2003اء عمى المرجع ، محمد عبدالحميد حثة بنا" الجدول من إعداد الب
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دوات التمويل اإلسالمى لإلتجاة نحو المشاريع  )المبحث الخامس:التنسيق بين إدوات السياسة النقدية وا 
 اإلستثمارية(

مف بيف أخطر المشاكؿ التي تكاجو أصحاب المشركعات الجديدة كتحد مف الرغبة في اإلستثمار, تكاليؼ 

متمثمة في الفكائد المسبقة كمشكمة الضمانات. فمقد أضحتا تحداف مف مركنة التمكيؿ التمكيؿ المصرفي ال

                                                         إرىاؽ المستثمريف. مف دبالحجـ المناسب كتزيػ

غير الرسمية كغير  إف ىذا الكضع بتكاليفو الرسمية القانكنية المتمثمة في أسعار الفائدة كتكاليفو      

القانكنيػة كالػتى أ ضحت في معظـ البمداف النامية تشكؿ تكمفة إضافية, كىي تزداد كمما تطكرت آليات 

الفساد اإلقتصادم كقمت الشفافية كالرقابة يحد مف اإلقباؿ عمى التمكيؿ المصرفي مف قبؿ شريحة كاسعة في 

تكسطة كذلؾ لمشعكر بعدـ القدرة عمى تحقيؽ المجتمع خاصة المقبميف عمى إنشاءمشركعات صغيرة كم

العكائد التي تػضمف تغطيػة خػدمات القػرض كاسترجاع الضمانات إف التمكيؿ المصرفي التقميدم القائـ عمى 

معدؿ الفائدة المحددة مسبقا ال يتيح مجاال كاسعا لممفاضمة كاإلختيػار , يضاؼ إلى ذلؾ اإلجر ءا ات 

ة كالمعقدة المتعمقة بالحصكؿ عمى التمكيؿ. فكاقع الحاؿ فى البمداف النامية فيما الكثائقية كالزمنية الطكيم

يتعمؽ بإعداد ممفات الحصكؿ عمى التمكيؿ كالتػراخيص المطمكبة تؤكد خطكرة إستمرار الكضعية الحالية 

سسات لممؤسسات المصرفية فقد أصبحت تبتعد عف زبائنػيا في كػثير مػف األحياف بسبب ىشاشة ىذة المؤ 

كىذه الكضعية ال تطاؽ بالنسبة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ذات نػسب النمك العالية التي أصبحت 

مجبرة عمى التخفيض مف إستثماراتيا كمستكيات التشغيؿ بيا كجميع المػشاريع عمػى المػدل الطكيؿ لذا تعتبر 

                                            المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة البنكؾ مصدرا لمصعكبات.

تعتبر الحصة المخصصة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لتغطية احتياجاتيا التمكيمية, مف مجمؿ القػركض 

الػتي تمنحيا البنكؾ, محدكدة مف حيث الحجـ كاألكلكيات, ذلؾ أف آليات النظاـ المصرفي التقميدم تحػابي 

التي ليا القدرة الحركية اإلستثمارية كتممؾ الخبرة كالمؤىالت ال يمنح  األغنيػاء عمػى حساب الفقراء, فالفئات

ليا التمكيؿ دكف كجػكدضمانات مف الييئات العامة لمدكلة, عمى عكس الفئات الثرية التي تتحصؿ عمى 

القركض بالحجـ المطمػكب, كبالتػالي أصبحت ميمة مؤسسات التمكيؿ محصكرة عمى مساعدة األغنياء 
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                                         (1996القائمة عمى النمك كالتكسع. )ناصر الغريب, كالمشركعات

          

 كتتمثؿ في تحرج الكثير مف المسمميف مف التعامؿ مع المؤسسات المصرفية التقميدية لما يعترييا مف 

                           مخالفات شرعية تتناقض مع ضكابط المعامالت المالية في اإلسالـ.

إف الكضع الذم تعيشو إقتصاديات الدكلية النامية يتطمب مراجعة شاممة إلعادة رسـ دكر المصارؼ في 

عطائيا أكلكية لمفقراء الذيف يشكمكف األغمبية الساحقة مف المكاطنيف كذلؾ كفقػا  مجػاؿ مكافحة الفقر كا 

ة كضماناتو كشركطو المرىقة كتتماشى أكثر مع متطمبػات آلليػات جديػدة لمتمكيؿ تستبعد نظاـ الفائدة المسبق

                                    المتمكليف خاصة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كاحتياجػات كرغبػة

إف مكضكع )تطبيؽ الصيغ اإلسالمية في النظاـ المصرفي كأثره عمى السياسات النقدية( مكضكع فريد, 
الدكؿ التي التزمت باإلقتصاد اإلسالمي في جميع مناحي النشاط اإلقتصادم كىناؾ تجارب لكثير مف 

كأصبح المرجعية التي تحكـ عمؿ الدكلة كعالقاتيا اإلقتصادية كما يحكـ عمؿ األشخاص الطبيعييف 
كالمعنكييف في النظاـ المصرفي كالمؤسسات ك الشركات المالية ك التمكيمية. كقامت منظكمة متكاممة مف 

ات اإلقتصادية كالمالية فتـ إصالح نظاـ الشركات كمرجعية أساسية لمعمؿ اإلقتصادم كما قاـ نظاـ المؤسس
التأميف عمى فكرة التعاكف ك التكافؿ اإلسالمي كتطكر الجياز المصرفي كتكامؿ دكر البنؾ المركزم مع 

لتؤدم دكرىا في المصارؼ التجارية كانطمقت مؤسسة ضماف الكدائع المصرفية بمساىمات مف المصارؼ 
درء مخاطر المكدعيف. كاكتمؿ بنياف سكؽ األكراؽ المالية كرافد يكمؿ حمقة العمؿ المالي كيؤدم دكره في 
النشاط اإلقتصادم. ككؿ ذلؾ كفؽ منيج كرؤية شرعية شاممة في التشريع ك اإلدارة كالتطبيؽ ك المراقبة. 

لتزاـ باألحكاـ الشرعية في النشاط اإلقتصادم كيحرس ىذا المنيج عمى حرّص كتكجو كاضح مف الدكلة لإل
كيتكامؿ معو دكر مؤسسات الرقابة التشرعية كمؤسسات الرأم العاـ. كفيما يمى استعراض لصيغ التمكيؿ 
اإلسالمي المستخدمة في النظاـ المصرفي لبعض الدكؿ التى نجحت فى اجراء التجربة كحجـ الكدائع 

النقدية ك المالية لصيغ التمكيؿ اإلسالمي ك التطكرات التي مر بيا كتكزيعيا بيف ىذه الصيغ ك الخصائص 
الجياز المصرفي ليذة الدكؿ كالتغيرات التي طرأت عمى السياسة النقدية ك التمكيمية. ك أثر الصيغ عمى ىذه 

 (1996السياسات مف جانب التمكيؿ لمدكلة كمف جانب تحقيؽ أغراض السياسة النقدية. )عبدالمطيؼ,اميرة

 ال:صيغ التمويل المستخدمة في النظام المصرفي اإلسالمىاو 

إف طبيعة النظاـ المصرفي اإلسالمي القائمة عمى االلتزاـ باألحكاـ الشرعية في المعامالت المالية تجعؿ 
( ىي البديؿ الشرعي لمفائدة الربكية التي يرتكز عمييا النظاـ  المشاركة في الربح ك الخسارة )الغنـ ك الغـر
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ي الربكم. كتجعؿ مف الصيغ التمكيمية التي ترتكز عمييا ىذه العالقة ىي األساس في التعامؿ المصرف
 التمكيمي بيف البنكؾ كعمالئيا. ىذا كيحقؽ مبدأ المشاركة في الربح ك الخسارة المزايا اآلتية:

ضمف فائدة محتممة أ/ عدالة تكزيع الثركة بيف أفراد المجتمع ألف الربا يضمف غنـ طرؼ دائما كابدا بينما ي
 لمطرؼ اآلخر إذ قد يخسر أك يربح.

ب/ تحقيؽ اإلستخداـ األمثؿ لممكارد المالية ألنو يحكؿ المصرؼ إلى شريؾ في العممية اإلنتاجية مما يدفعو 
 إلى التدقيؽ كالتحقيؽ في دراسات الجدكل ك البحث عف أحسف الخيارات اإلستثمارية.

 بتكجييو لممكارد اإلقتصادية في أفضؿ إستخداماتيا.ج/ يؤدم إلى زيادة الناتج القكمي 

 د/ يزيد مف معدؿ التراكـ الرأسمالي كيحقؽ اإلستقرار اإلقتصادم.

 كالصيغ المستخدمة في التمكيؿ ىي:

 . المضاربة )المطمقة كالمقيدة(1

 . المشاركة1

 . المرابحة3

 . السمـ2

 . اإلستصناع5

 . اإلجارة6

التعامؿ في النظاـ المصرفي ككزعت إستخدامات المكارد في البنكؾ بيف كظمت ىذه الصيغ تمثؿ مرجعية 
 ىذه الصيغ.

إف التمكيؿ المصرفي بصيغة المرابحة ظؿ يستحكذ عمى النصيب األكبر مف إجمالي تدفؽ التمكيؿ -1
المصرفي حسب الصيغ, كذلؾ لمخبرة الطكيمة لمبنكؾ في ممارسة التمكيؿ بيذه الصيغ باإلضافة إلى قمة 

                                                                      مخاطر في ىذه الصيغة مع ضماف العائد ك الربحية في التمكيؿ بصيغة المرابحة بعكس الصيغ األخرل.                                 ال
 (1117)عطية,جماؿ الديف
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ؿ نسبان منخفضة عامان تمك اآلخر نظران لتكجو السياسات ظمت المرابحة تشك 1111. ابتداءن مف العاـ 1 
التمكيمية لمبنكؾ الرامي إلى النزكؿ بالتمكيؿ المصرفي عف طريؽ المرابحة كتشجيع التمكيؿ المصرفي عف 
 طريؽ الصيغ األخرل, باإلضافة إلى إلزاـ البنكؾ بتطبيؽ صيغة المرابحة حسب ما كرد في المرشد الفقيي 

     .                                                                                   لصيغة المرابحة

ـ في ذات إتجاه السياسات 1111. ارتفاع التمكيؿ المصرفي عف طريؽ صيغة المشاركة اعتباران مف العاـ 3
 جيع استخداـ صيغ التمكيؿ التمكيمية لمبنكؾ, الرامي إلى النزكؿ بالتمكيؿ المصرفي عف طريؽ المرابحة كتش

   .                                                                                              األخرل

   ثانيا:الخصائص النقدية والمالية لصيغ التمويل اإلسالمية

المستخدمة في النظاـ نستيدؼ في ىذا الجانب إستعراض بعض الخصائص النقدية كالمالية لصيغ التمكيؿ 
 المصرفي لمعرفة مميزاتيا التي تجعميا صالحة لمعمؿ كأدكات لتحقيؽ أىداؼ السياسة النقدية.

 ( صيغ المشاركات: )أ

 / المضاربة:1

تقدـ تمكيالن نقديان يتمتع بمركنة كاسعة في اإلستخداـ في المضاربة المطمقة كمركنة مقيدة في المضاربة  - أ
 المقيدة.

تحديد نسب تكزيع الربح عمى الطرفيف مسبقان في شكؿ حصة شائعة لكؿ مف المضارب كرب يتـ  - ب
 الماؿ.

 يتمتع بمركنة أكبر في تحديد حصص الربح. -ج

 / المشاركة:1

 . تقدـ تمكيالن نقديان في غالب األحياف. أ

 . يسيـ كؿ الشركاء بحصة في رأس الماؿ. ب

 ء مع تحديد ىامش لإلدارة. يمكف تكزيع الربح بحسب إتفاؽ الشركا ج

 د. نسب تكزيع الربح تحدد مسبقان عند تكقيع العقد.
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 )ب( الصيغ القائمة عمى الديكف:

 المرابحة:

 ( تقدـ سمعة حاضرة لمعميؿ كنقكد آجمة لمبنؾ.1

( يمثؿ ربح البنؾ كالذم يحدد مسبقان مف كجية نظر التحميؿ المالي كمفة تمكيؿ لطالب السمعة إذ يمثؿ ىذا 1
 لربح بيف الثمف الحاضر في السكؽ كالثمف المؤجؿ لممرابح.ا

 اإلجارة:

 ( تمثؿ عائدان نقديان لمالؾ األصؿ.1

 ( يمكف تحديد األقساط اإليجارية الكمية عمى ضكء جممة عكامؿ مف بينيا التكمفة الكمية لحيازة األصؿ.1

 ان كشراء.( األصؿ يظؿ مممككان لممؤجر مما يمكف مف تداكؿ صككؾ اإلجارة بيع3

 السمـ:

 ( يكفر تمكيالن نقديان لممسمـ إليو ألنو يمكف المسمـ إليو مف بيع سمعتو المؤجمة بسعر نقدم حاضر.1

( ال يشترط أف يستخدـ المسمـ إليو رأسماؿ السمـ في الحصكؿ عمى سمعة السمـ, كلو أف يستخدمو كما 1
 يشاء.

يف سعر البيع الحالي كالسعر المتكقع عند تسميـ السمعة ( يصعب معرفة تكمفة التمكيؿ المتمثمة في الفرؽ ب3
 بصكرة قطعية.

( أخذ النظاـ المصرفي سياسة إزالة الغبف أك تطبيؽ مبدأ اإلحساف في عقد السمـ خاصة عندما يحيف أجؿ 2
 السمـ كيككف السعر قد تغير تغيران كبيران مما يمحؽ ضرران بأحد الطرفيف.

 االستصناع:

 عينيان )سمع كأصكؿ(( يكفر تمكيالن 1

 ( يمكف تحديد ىامش الربح كنسبة مف التكمفة الكمية عمى ضكء العالقة التعاقدية بيف طرفيو.1

 ( ال يمكف تداكؿ ديف إال بشركط تداكؿ الديف المعركفة كالمرتبطة بالقيمة االسمية كأجؿ التسديد كالمرابحة.3
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 ثالثا:السياسات النقدية والتمويمية

ة ىي مجمكعة اإلجراءات التي يتخذىا البنؾ المركزم بيدؼ رقابة التمكيؿ كالتأثير في السياسات النقدي
حجمو كأنكاع إستخدامو كشركط الحصكؿ عميو لتحقيؽ األىداؼ اإلقتصادية المقررة. كبيذا فإف السياسة 

 النقدية تتصؿ بالمكضكعات اآلتية:

 ركزم.. إنيا مجمكعة إجراءات تصدر بمكجب قرارات مف البنؾ الم1

. تستيدؼ ىذه اإلجراءات التأثير عمى التمكيؿ المصرفي كحجـ السيكلة في النشاط اإلقتصادم كبالتالي 1
 -فيي تتعمؽ باآلتي:

 حجـ التمكيؿ الذم ينبغي أف يضخ في النشاط اإلقتصادم. - أ

 شركط الحصكؿ عمى التمكيؿ مف حيث األجؿ كالكمفة المالية. - ب

 ييا ىذا التمكيؿ كأكلكياتو القطاعية ك الجغرافية.المجاالت التي يستخدـ ف-ج

. إف األىداؼ اإلقتصادية المقررة في الزماف كالمكاف المحدديف ىي التي تحدد ىذه اإلجراءات كتحكـ 3
 إصدار القرارات المتصمة بالسياسة النقدية.

 ـ.. الضكابط التي تضمف سالمة األداء اإلقتصادم كتحفظ لكؿ المتعامميف فيو حقكقي2

كبيذا فإف السياسات النقدية كالتمكيمية ترتكز في تحقيؽ أىدافيا كبمكغ غاياتيا عمى فمسفة النظاـ اإلقتصادم 
كالمصرفي كبالتالي فيي ترتبط بكيفية أداء النشاط اإلقتصادم لكظائفو كالعالقات التعاقدية التي تحكـ 

النظاـ المصرفي كما تتمتع بو مف مؤسساتو كبيذا يصبح لصيغ التمكيؿ المصرفي المتعامؿ بيا في 
أثر بالغ ككاضح عمى السياسة النقدية كالتمكيمية, مف حيث تحديد نكع اإلجراءات -خصائص مالية كنقدية

 (1996كاألدكات المستخدمة لتحقيؽ األىداؼ اإلقتصادية المقررة. )عبدالسالـ,عز

 و التمويمية رابعا:مراحل تطور النظام المصرفي وتأثيره عمى السياسة النقدية

 -يمكف تقسيـ ىذا التطكر إلى المراحؿ اآلتية:

 (المرحمة األولي: مرحمة النظام المصرفي الربوي الكامل:1

كتمثؿ ىذه المرحمة الفترة التي أمتدت منذ  بداية عيد البنكؾ التجارية الكطنية. حتى  أسس مصرؼ فيصؿ 
دم الرأسمالي ككانت قاعدة عمؿ النظاـ المصرفي اإلسالمي.ككانت السيادة في ىذه المرحمة لمفكر اإلقتصا
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تقـك عمى الربا. فارتكز عمؿ كؿ البنكؾ التجارية في عالقاتيا المصرفية كتعاقداتيا المالية عمى سعر الفائدة 
فكانت ىي الحافز عمى اإلدخار كالحؽ الذم يمنح لحممة الكدائع كما كانت تمثؿ العائد الذم يحصؿ عميو 

كضو كتسييالتو المالية. كال نستغرب ذلؾ كنحف نعمـ أف النظاـ المصرفي الرأسمالي البنؾ في جميع قر 
يعّرؼ البنؾ بأنو تاجر ديكف) يقترض بفائدة أدنى كيقرض بفائدة أعمى كيجنى الفرؽ بيف السعريف(. كبيذا 

نقدية كالتمكيمية. يصبح سعر الفائدة كالتحكـ فيو ارتفاعان كىبكطان ىك المؤشر الذم يحدد إتجاىات السياسة ال
كىكذا كانت السياسة النقدية كالتمكيمية تعتمد عمى آلية سعر الفائدة في كؿ اإلجراءات التي ترتكز عمييا 

السياسة النقدية فكاف سعر الفائدة عمى الكدائع ىك المحرؾ األساسي الذم تعتمد عميو البنكؾ في استقطاب 
محدد لحركة تكزيع مكارد البنكؾ بيف اإلستخدامات المختمفة الكدائع كما كاف سعر الفائدة لممقترضيف ىك ال

يضاؼ إلى ذلؾ في أدكات السياسة النقدية األدكات التقميدية األخرل كنسب اإلحتياطي القانكني كالتدخؿ 
                    المباشر. 

 ( المرحمة الثانية: مرحمة النظام المصرفي المزدوج:2

( إلى منتصؼ الثمانينات عاـ 1976عينات )ما بعد عاـ كتمثؿ ىذه المرحمة الفترة الممتدة مف منتصؼ السب
حيث أصدرت كثير مف الدكؿ التشريعات اإلسالمية كتكاممت بيذه اإلجراءات التشريعية القناعة لدل  1983

العديد مف أرباب األمكاؿ في إستثمار أمكاليـ كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية ثـ بدأ تأسيس المصارؼ 
فيصؿ اإلسالمي كبنؾ التضامف ثـ لحقتو مجمكعة مف البنكؾ األخرل. كبيذا  اإلسالمية بدءان بمصرؼ

النظاـ الربكم تمثمو البنكؾ التجارية التقميدية كالنظاـ اإلسالمي ك -أصبح النظاـ المصرفي يعمؿ بنظاميف
ىك  تمثمو باككرة المصارؼ اإلسالمية. كىكذا كاف المرتكز الغالب عمى السياسة النقدية في تمؾ الفترة

األدكات الربكية ككاف منيج التدخؿ المباشر ىك األمثؿ في استخدامات مكارد المصارؼ اإلسالمية في ذلؾ 
الحيف. ألف مكارد المصارؼ الربكية كانت تمثؿ النسبة العظمى في حجـ المكارد المتاحة لمنظاـ المصرفي 

ظاـ المصرفي اإلسالمي سكل نسب كلـ تكف لمبنؾ المركزم كقتيا تكجيات كال آليات يتعامؿ بيا مع الن
 اإلحتياطي النقدم كاحتياطي السيكلة الداخمية كسياسة التدخؿ المباشر كسياسات تكزيع السقكؼ اإلئتمانية. 

 ( المرحمة الثالثة: مرحمة إسالم النظام المصرفي:3

المعامالت  بدأت ىذه المرحمة في منتصؼ الثمانينات بعد تطبيؽ الشريعة اإلسالمية كبعد صدكر قانكف
الذم ألـز كؿ النشاط اإلقتصادم بالمعامالت الشرعية حيث أصدر بمكجب ىذا القانكف منشكران ألـز فيو 

زالة الربا مف كؿ معامالتيا كاستمرت ىذه المرحمة حتى عاـ  البنكؾ التجارية بالتحّكؿ إلى الصيغ اإلسالمية كا 
لمحاكـ حقان يطالب بو, كعاقبت مف يتعامؿ بو. كفي ـ. كقد أصبح الربا محرمان بالقانكف كلـ تعتبره ا1991

ىذه المرحمة بدأت البنكؾ التجارية في اإلنتقاؿ الشكمي إلى النظاـ المصرفي اإلسالمي كلكنيا جابيتيا جممة 
 / عدـ قدرة العامميف في ىذه البنكؾ عمى إستيعاب طرؽ التمكيؿ اإلسالمي.1مف العقبات أىميا: 
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يـ بمفيـك النظاـ المصرفي اإلسالمي كبالتالي شيكع التعامؿ الصكرم في ىذه / عدـ القناعة لدل بعض1
 المصارؼ.

/ صعكبات اإلنتقاؿ القانكني كالالئحي كالميني ك اإلجرائي في ىذه البنكؾ حيث كانت تسكد فييا ثقافة 3
 النظاـ الربكم.

ضبط  -1ركزت عمى اآلتي: كجاءت السياسة النقدية في ىذه المرحمة كىي تعتمد عمى التدخؿ المباشر ف
 السيكلة عف طريؽ التحكـ في نسبة اإلحتياطي القانكني ك اإلحتياطي النقدم لمبنكؾ.

 العمؿ بنظاـ السقكؼ اإلئتمانية الكمية كالسكؽ القطاعية. -1

% لبنكؾ القطاع 15تكجيو البنكؾ لمدخكؿ في التمكيؿ التنمكم بنسب محددة مف السقؼ اإلئتماني ) -3
 لبنكؾ القطاع الخاص(. %5العاـ ك

 تحديد حدكد قصكل لمنح التمكيؿ ال تتجاكزىا البنكؾ. -2

 العمؿ بنظاـ القطاعات ذات األكلكية في الحصكؿ عمى التمكيؿ. -5

ككانت أىـ أداة اتخذتيا البنكؾ في تمؾ الفترة ىي سياسة العائد التعكيضي عمى الحسابات الدائنة ك المدينة. 
ي يجّكز التعكيض لإلنخفاض الحاصؿ في القكة الشرائية لمنقكد بفعؿ التضخـ. كقد أعتمد عمى رأم شرع

 كجاءت ىذه السياسة انعكاسان لمشكمة التضخـ المتسارع الذم عانى منو معظـ الدكؿ في تمؾ الفترة.

 المرحمة الرابعة: مرحمة تعميق إسالم النظام المصرفي:

سالمي في جميع مناحي الحياة السياسية كاإلقتصادية بدأت ىذه المرحمة في التسعينات كتبني لممنيج اإل
كاإلجتماعية كتمت في ىذه المرحمة مراجعات كاممة لمقكانييف كالمكائح كالنظـ بما يضمف اإللتزاـ اإلسالمي 

 في المصارؼ التجارية

كتأىيؿ كتمثؿ ىذه المرحمة مرحمة تعميؽ إسالـ الجياز المصرفي كنشر ثقافة المصرفية اإلسالمية كتدريب 
العامميف في الجياز المصرفي. ككانت أىـ مظاىر اإلصالح في ىذه المرحمة التأكد مف اإللتزاـ الشرعي في 
التعامؿ المصرفي يإلزاـ كؿ البنكؾ بتككيف ىيئيات رقابة شرعية بمكافقة الجمعيات العمكمية لتتكلى تطكير 

لمركزم مع رقابة الجمعيات العمكمية عبر ىيئات اإللتزاـ الشرعي في التعامؿ البنكي لتتكامؿ رقابة البنؾ ا
 الرقابة الشرعية.
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 : خامسا:السياسة النقدية و التمويمية في مرحمة تعميق إسالم الجياز المصرفي

تقتضي مكجيات ىذه المرحمة كالمتمثمة في تعميؽ إسالـ الجياز المصرفي أف تمتـز كترتكز السياسة النقدية 
لتزاـ النظاـ المصرفي كمؤسسات التمكيؿ اإلسالمي بصيغ ك التمكيمية في تحقيؽ أىداف يا عمى مبدأ إلزاـ كا 

التمكيؿ اإلسالمية في تعاقداتيا المالية كأف تككف ىذه الصيغ ىي الحاكـ إلجراءاتيا كأدكاتيا كالمؤثر في 
تبط بكيفية تحقيؽ أىدافيا. كىكذا فإف تأثير صيغ التمكيؿ اإلسالمي عمى السياسة النقدية ك التمكيمية ير 

 تحقيؽ السياسة النقدية ألىدافيا فالسياسة النقدية في الغالب تعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا كفؽ إطاريف ىما:

اإلطار الكمي: كىنا تستيدؼ السياسة النقدية تحديد الحجـ الكمي لمسيكلة الالزمة لمنشاط اإلقتصادم.  - أ
طة باإلطار الكمي ىي محؿ اإلجراءات ك األدكات التي كبالتالي تككف صيغ التمكيؿ كالعالقات المالية المرتب

تستخدميا السياسة النقدية كيمكف أف تسمي األدكات النقدية المستخدمة كفقان ليذا اإلطار بأدكات السياسة 
 النقدية الكمية.

اإلطار النكعي: كتستيدؼ السياسة النقدية كفقان ليذا اإلطار تكزيع حجـ المكارد المصرفية بيف  - ب
إلستخدامات المتعددة داخؿ الحجـ الكمي لمسيكلة المقررة لمنشاط اإلقتصادم كبالتالي يككف التأثير عمى ا

صيغ التمكيؿ كالعالقات التي تحكميا بيف العميؿ ك المصرؼ ىك محكر اإلجراءات كاألدكات التي ترتكز 
المستخدمة كفقان ليذا اإلطار بأدكات عمييا السياسة النقدية كالتمكيمية ككذلؾ يمكف أف نسمي األدكات النقدية 

-اإلسالمي-االقتصاد-مرتكزات/http://www.kantakji.com/economicsالسياسة النقدية النكعية. )
 (aspx.المالي ظاـالن-االستثمار-التكزيع

تستيدؼ ىذه األدكات تحديد الحجـ الكمي لمسيكلة الالزمة لمنشاط أواًل: أدوات السياسة النقدية الكمية: 
اإلقتصادم كبالتالي فيي تستيدؼ التأثير عمى كمية النقكد بمعناىا الكاسع كىذا يعنى التأثير عمى الصيغ 

سع في منح التمكيؿ لمختمؼ المجاالت ك القطاعات كيعتمد التمكيمية لمبنكؾ بما يحد مف قدرتيا عمى التك 
الحجـ الكمي المقرر لمسيكلة بناء عمى النمكذج اإلقتصادم الذم يتـ االتفاؽ عميو بيف كزارة المالية كبنكؾ 

 الدكلة كالذم تحدد بمكجبو المؤشرات اآلتية:

 معدؿ النمك في الناتج القكمي اإلجمالي. -1

 ح بو.معدؿ التضخـ المسمك  -1

 معدؿ الزيادة في كمية النقكد كتكزيعيا بيف الحككمة كالقطاع الخاص. -3

 نسبة الفائض في الميزاف التجارم كميزاف المدفكعات كمؤشر لمتكازف الخارجي. -2

 القدر المقرر مف إحتياطات النقد األجنبي التي يحتفظ بيا البنكؾ. -5

http://www.kantakji.com/economics/مرتكزات-الاقتصاد-الإسلامي-التوزيع-الاستثمار-النظام%20المالي.aspx
http://www.kantakji.com/economics/مرتكزات-الاقتصاد-الإسلامي-التوزيع-الاستثمار-النظام%20المالي.aspx
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دكلة في مراقبة كضبط الحجـ الكمي لمسيكلة في النشاط كبالتالي تصبح ىذه المؤشرات ىي اليادم لبنؾ ال
 اإلقتصادم كاألدكات التي يستخدميا البنؾ في ذلؾ ىي:

 ( نسبة اإلحتياطي القانكني:1

تمثؿ ىذه األداة أحد أدكات السياسة النقدية المباشرة كيتعيف بمكجب ىذه السياسة أف تحتفظ البنكؾ بنسبة مف كدائعيا 
% كتعتمد ىذه النسبة مف إجمالي الكدائع الجارية بالعممة المحمية باإلضافة 15% مثالن أك 11لدل البنؾ المركزم 

إلى نسبة مف إجمالي الكدائع بالعمالت األجنبية كليس الكدائع اإلستثمارية كتتـ مراجعة حجـ الكدائع شيريان كيتـ 
ابية عمى المخالفيف. كتعتمد ىذه األداة في تحقيؽ التأكد مف التزاـ البنؾ باالحتفاظ بيذه النسبة كتتخذ اإلجراءات العق

 ىدؼ ضبط السيكلة عمى مضاعؼ اإلئتماف كالذم يحدد قدرة البنكؾ عمى تكليد النقكد.

 ( نسبة السيكلة الداخمية في البنكؾ )اإلحتياطي النقدم/إحتياطي السيكلة(:1

بيا داخميان لمقابمة حركة السحب مف كىذه النسبة شبيية بنسبة اإلحتياطي القانكني إال أف البنؾ يحتفظ 
الكدائع كمقابمة التزاماتو تجاه عمالئو كىي أيضان تحدد كنسب مف الكدائع الجارية بالعممة المحمية كنسبة 

أخرل مف الكدائع بالعمالت األجنبية. كتؤدم كظيفتيا في تحديد الحجـ الكمي لمسيكلة عبر مضاعؼ 
 تكليد النقكد. اإلئتماف الذم يحدد قدرة المصارؼ عمى

 ( عمميات السكؽ المفتكحة:3

بعض األدكات المالية الصالحة لإلستخداـ في إطار السياسة المعركفة بسياسة السكؽ المفتكحة كترتكز ىذه 
األكراؽ عمى أسس شرعية كىي خالية تماما مف الربا. حيث أعتمدت ىذه األدكات عمى صيغ المشاركة, 

أنشئت ىذه األدكات بمكجب تسييؿ )أك تكريؽ( بعض األصكؿ المممككة المضاربة, المرابحة كالسمـ . ك 
 لمحككمة كأصبحت أكراقان مالية )شيادات( قابمة لمتداكؿ في أسكاؽ الماؿ.

 ثانيًا: أدوات السياسة النقدية النوعية:

نقدية (سياسة تكزيع السقكؼ التمكيمية بيف القطاعات اإلقتصادية: تعتبر ىذه السياسة مف السياسات ال1
النكعية المباشرة التي تستيدؼ تحديد نصيب كؿ قطاع مف القطاعات اإلقتصادية في جممة السقؼ التمكيمي 

المتاح لكؿ بنؾ مف البنكؾ ككفقان ليذه السياسة تصنؼ القطاعات إلى قطاعات ذات أكلكية كيدخؿ فييا 
نتاج الطاقة كالنقؿ القطاع الزراعي بشقيو النباتي كالحيكاني كالقطاع الصناعي باإلضافة  إلى التعديف كا 

كالتخزيف كتمكيؿ التنمية االجتماعية المكجية لصغار المنتجيف كاألسر المنتجة كاإلسكاف المخصص لذكم 
الدخؿ المحدكد )إسكاف شعبي(. أما القطاعات غير ذات األكلكية فتدخؿ فييا التجارة المحمية كالخدمات 

لكية كالقطاعات كاألنشطة التي يحظر تمكيميا ىي الحككمة غير المرتبطة بالقطاعات غير ذات األك 
% كيرجع ذلؾ إلى حرص 51المركزية كحككمات الكاليات كالشركات المممككة لمدكلة بنسبة التقؿ عف 
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الدكلة عمى التأكيد عمى تمكيؿ اإلنفاؽ الحككمي مف اإليرادات الحقيقية كمف األنشطة المحظكر تمكيميا 
 ية كتمكيؿ شراء األسيـ مف سكؽ األكراؽ المالية كتمكيؿ إنشاء كشراء العقارات.أيضان العمالت األجنب

 ( سياسة تحديد نصيب كل صيغة من صيغ التمويل في الموارد المتاحة لمبنك:2

اعتمد ت البنكؾ عمى تحديد مكجيات عامة في السياسة النقدية تحدد أنكاع صيغ التمكيؿ التي يستخدميا 
ه. كترجع ىذه السياسة إلى تكسع البنؾ في استخداـ صيغة المرابحة كذلؾ لسيكلة البنؾ في تشغيؿ مكارد

التعامؿ بيا, كلقدرة المصرؼ عمى تحديد الربح في كؿ عممية مف عمميات المرابحة كىذا كقد تضمنت 
السياسية النقدية تكجييات مباشرة في بعض األحياف بمنع استخداـ بعض صيغ التمكيؿ كما حدث لصيغة 

 ـ.1111اربة المطمقة في السياسة النقدية عاـ المض

 سياسة تحديد القسط المدفوع مقدما في صيغة المرابحة:

كفي إطار السياسة النقدية التي تستيدؼ التأثير عمى صيغ التمكيؿ انتيج بعض البنكؾ سياسة أخرل تجاه صيغة 
ترفع السياسة النقدية ىذا المبمغ في القطاعات تمكيؿ المرابحة تتعمؽ بالمبمغ الذم يشترط عمى العميؿ دفعو مقدمان ف

 (1116التي ال تريد التكسع فييا كتخفضو في القطاعات كاألنشطة المرغكب فييا. )دكابة,اشرؼ

 سياسة التأثير عمى األرباح المتولدة عن صيغ التمويل:

ككاحدة مف السياسات سياسة التأثير عمى األرباح المتكلدة عف صيغ التمكيؿ كتكزيعيا بيف العميؿ كالبنؾ 
النكعية التي يستيدؼ بيا تقييد صيغة مف الصيغ أك نشاط مف األنشطة. كبيذا نجد أف السياسة النقدية 

تضمنت مؤشرات إلزامية كاختيارية في بعض األعكاـ عف ىكامش أرباح المرابحة. كبالتالي يمجأ البنؾ عادة 
زيادة التمكيؿ المصرفي ليا. كيخفضيا في  إلى رفع ىامش المرابحة في األنشطة التي ال يرغب في

 القطاعات التي يرغب في زيادة تمكيميا.

 سياسة تغيير نسب المشاركة بين العميل والبنك:( 3

مف بيف اإلجراءات النقدية ذات األثر النكعي تمؾ اإلجراءات المتصمة بتغير نسبة مشاركة البنؾ مع عمالئو في 
كة فعندما تككف السياسة ذات ىدؼ تكسعي فإنيا ترفع مف حصة البنؾ في التمكيؿ الذم يتـ عبر صيغة المشار 

الشراكة كتخفض مف حصة الشريؾ كيحدث العكس عندما تككف السياسة انكماشية حيث تخفض حصة البنؾ إلى 
أدنى حد ممكف كترفع حصة العميؿ. ككفقان لذلؾ يمكف التمييز بيف القطاعات كاألنشطة ذات األكلكية كغير ذات 

 ألكلكية فتخفض حصة البنؾ في القطاعات ذات األكلكية كترفع في غير ذات األكلكية.ا
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 مف خالؿ الدراسة السابقة نككف تكصمنا لمعديد مف النتائج التالية

 النتائج:

التمكيؿ اإلسالمي إطار شامؿ مف األنماط كالنماذج كالصيغ المختمفة التي تتضمف تكفير المكارد الماليػة -1

إقتصادم مف خالؿ االلتزاـ بضكابط الشريعة اإلسالمية.                                       ألم نػشاط   

يرتبط التمكيؿ اإلسالمي ارتباطا كثيقا بالجانب المادم لإلقتصاد, فيك ال يقدـ عمى أساس قػدرة المػستفيد -1

نما عمى أساس مشركع إستثمارم معيف.                                              عمػى السدا د فقط, كا        

البنكؾ اإلسالمية ىي مؤسسات مالية نقدية تمتـز في جميع أعماليا بمبادئ الشريعة اإلسالمية مف أجؿ -3

تكافؿ االجتماعي بيف أفراد األمة. تحقيؽ تكزيػع عادؿ لمثركة كلمكصكؿ إلى تنمية إقتصادية يسيربيا الى ال

كيمكف تصنيؼ أشكاؿ التمكيؿ الممنكحة مف قبؿ البنكؾ إلى ثالثة أصناؼ, ما يندرج ضمف عقكد 

بالنسبة ألىمية السكؽ المالية  -2 المشاركات أك عقكد المعاكضات أك عقكد التبرعات.                     

كؿ بأنو عمى أنو إقتصاد مشاركة فإف األكعية التي تؤدم إلى اإلسالمية في اإلقتصاد اإلسالمي فيمكف الق

تعبئة المدخرات بطريقة المساىمة في ممكية رأس الماؿ كالمشاركة في مخاطر اإلستثمار كفي أرباحػو كمنيا 

أسكاؽ األكراؽ المالية ىي مؤسسات مالئمة إلاقتصاد اإلسالمي كمناسبة لطبيعتو ك تكفر الصيغ التي تمكف 

 شرعية.                              ر األمكاؿ لممستثمريف كتحقيؽ السيكلة لممدخريف ضمف حدكدمف تكفي

                                                                      

إف ما تقدمو الشريعة اإلسالمية لكفاءة أسكاؽ رأس الماؿ لـ تقدمو أية لكائح تنظيمية, فمقػد أكجبػت -5
 الػشريعة اإلسالمية مبادئ كأخالؽ أساسية تحكـ الحقكؽ كالكاجبات في األسكاؽ المالية.             

يمكف إسناد عدـ إمكانية الكصكؿ إلى تعريؼ مكحد لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لجممة مف األسػباب -6
ختالؼ النشاط الصناعي,تتمثػؿ أىميا في الفارؽ بيف تركيبة قكل اإلنتاج المميزة لإلاقتصاد العالم  ي,  كا 

                               معايير التصنيؼ, إضافة إلى إختالؼ درجة النمك.                  كتعدد
يمكف حصر العكائؽ كالصعكبات التمكيمية التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في العديد -7

كالت النظاـ المالي, ك ثقؿ العبء الضريبي كالجمركي, مف الدكؿ في ثػالث مشكالت ىي صعكبات كمش
                  غيػاب الفػضاءات الكسػيطة)البكرصة(.                                                 

 ةلتمكيؿ المؤسسات الصغير  يمكف تصنيؼ الصيغ التمكيمية المتاحة -8                           
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البنػكؾ اإلسػالمية إلى مجمكعتيف, مجمكعة تكجو إلى تمكيؿ رأس الماؿ العامؿ,  كالمتكسطة مف طػرؼ
 كأخرل لتمكيؿ رأس الماؿ الثابت.

أىمية المشركعات الصغيرة في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية كغيرىا مف قطاعات التنمية , كذلؾ 
متقدمة.عف طريؽ تمثيميا ألساس عممية التنمية الشاممة في الدكؿ ال  

تكاجو المشركعات الصغيرة العديد مف التحديات التي تعيؽ مسيرتيا كتمنعيا مف دكرىا في التنمية , كمف -9
 أبرز ىذه المشكالت مشكمة التمكيؿ , إضافة إلى التحديات اإلدارية كالتسكيقية كالفنية.

 م".تجمي الفرؽ الكاضح بيف التمكيؿ اإلسالمي كالتمكيؿ التقميدم أك "الربك -11

تتميز صيغ التمكيؿ اإلسالمي عف غيرىا مف كسائؿ التمكيؿ التقميدية بتنكعيا كتعددىا , كالتي تقـك -11
 عمى المشاركة بدال مف القرض , كعمى األرباح بدال مف الفكائد الربكية.

تنكع كسائؿ كصيغ التمكيؿ اإلسالمي األمر الذم يجعميا مالئمة لمختمؼ أنشطة كقطاعات -11
 ت الصغيرة .المشركعا

تنكع صيغ التمكيؿ اإلسالمي يجعيا أكفأ كأنسب , كذلؾ لدكرىا االجتماعي الظاىر في كؿ شكؿ مف -13
 أشكالو.

تعدد مصادر التمكيؿ اإلسالمي ما بيف مصادر تمكيؿ ذاتي , كمصادر تمكيؿ تعاكني , كمصادر -12
 تمكيؿ إلزامي, كمصادر تمكيؿ استثمارم.

يرة عف طريؽ صيغ التمكيؿ اإلسالمي يضمف اإلنتاج الحقيقي , األمر الذم تمكيؿ المشركعات الصغ-15
 يفّعؿ بدكره دكر المشركعات الصغيرة في تحقيؽ التنمية االقتصادية الحقيقية في الدكلة.

مقدرة صيغ التمكيؿ اإلسالمي في تحقيؽ العدالة بيف األطراؼ المشاركيف في المشركع مف خالؿ -16
سائر , األمر الذم ينافي فيو التمكيؿ التقميدم الذم يأمف لممكؿ الربح فقط دكف مشاركة األرباح كالخ

 مشاركتو لمخسارة في المشركع.

مف أىـ ما يميز التمكيؿ اإلسالمي ىك تكفيره لرؤكس األمكاؿ كمنعيا مف االكتناز كتكجييا نحك -17
إلى حؿ مشكمة البطالة كتكفير فرص االستثمارات ؛ كبالتالي تحقيؽ العدالة في تكزيع الثركات باإلضافة 

 العمؿ ؛ كبالتالي القضاء عمى الفقر.

 التوصيات :
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عمػػػػى ضػػػػكء النتػػػػائج السػػػػابقة كمػػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػػؽ اليػػػػدؼ المرجػػػػك كىػػػػك المسػػػػاىمة فػػػػي حػػػػؿ إشػػػػػكالية تمكيػػػػػؿ 
المتبعػة المؤسػسات الصغيرة كالمتكسطة مف خالؿ نظاـ التمكيؿ اإلسالمي الذل يتـ دعمػة بالسياسػات النقديػة 

ضػػركرة مراعػػاة خصكصػػية المؤسسػػات الصػػغيرة كالمتكسػػطة مػػف قبػػؿ البنػػؾ, خاصػػة فيمػػا ب فتكػػكف التكصػػية ,
                 يمكف إستبداؿ الضمانات بطرؽ أخرل تضمف ماؿ البنؾ يتعمؽ بالضمانات المطمكبة إذ

تتوافـــق والـــصيغ عمــى البنــك أن يحــاول إشــراك األفــراد فــي تمويالتــو مــن خــالل إصــداره لمصــكوك اإلســالمية الـــتي  

           التمويميـــة المعتمـــدة مـــن طرفـــو، ممـــا يزيـــد مـــن ثقـــة األفـــراد بـــو ويســـيم فـــي إ ســـتقطاب رؤوس أمـــوال إضـــافية. 
                   

عمى البنؾ أف يفتح مجاؿ التعاكف مع األجيزة التي تـ بدعـ كتطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مثؿ  

يؿ الشباب لمدكر الذم تمعبو ىذه األجيزة في تمكيؿ تمؾ المؤسسات, إذ يمكف أف لدعـ تشغ ةالككالة الكطني

 يككف ليذا التعاكف  نتائج ايجابية أكثر في حؿ اإلشكالية المطركحة. 

ضرورة شعور البنك بمسؤوليتو اتجاه تمويل المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة، ويحـاول تــبنى إســتراتيجية خاصــة  

ضرورة دعم الدولـة لقطـاع نو ذا دور ريادي بمساىمتو في تحقيق التنمية الشاممة المنشودة. لتمويميا. ما يجعل م

                  المشروعات الصغيرة ال يضمنو ىذا القطاع من تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولة

مػػػف الجكانػػػب االقتصػػػادية اقتػػػراح فكػػػرة إنشػػػاء مصػػػرؼ إسػػػالمي مخػػػتص لػػػدعـ المشػػػركعات الصػػػغيرة مػػػف العديػػػد 
 كالفنية كاإلدارية, كذلؾ كفقا لصيغ تمكيؿ إسالمية مناسبة ليا.

عمى المصارؼ اإلسالمية االىتماـ بالمشركعات الصغيرة مف خػالؿ دعميػا كتقػديـ الخطػط كدراسػات الجػدكل 
 ية.االقتصادية كالتي تضمف ربحيا كفقا الستراتيجية المشاركة التي تنص عمييا الصيغ اإلسالم

عمػػى الدكلػػة أكال ثػػـ المصػػارؼ اإلسػػالمية تشػػجيع المسػػتثمريف كجػػذب أكبػػر عػػدد مػػنيـ لالسػػتثمار اإلسػػالمي 
كتكجيػػو مػػدخراتيـ لممصػػارؼ اإلسػػالمية مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ صػػيغ التمكيػػؿ اإلسػػالمي التػػي تػػدعـ مبػػدأ التكافػػؿ 

 كالتعاكف المذاف يحققاف بدكرىما العدالة كالتنمية االقتصادية لمدكلة.

تنكيػػو عمػػى ضػػركرة تطػػكير صػػيغ التمكيػػؿ اإلسػػالمي كفػػتح المجػػاؿ لالبتكػػار كاإلبػػداع فييػػا , كذلػػؾ تماشػػيا ال
 لتطكر قطاع المشركعات الصغيرة كتمبية الحتياجاتيا.

لإلسـتثمارات الخاصة   ضرورة مساىمة السمطات العمومية في توسيع تجربة البنوك اإلسالمية ، بمنح إمتيـازات  

العمل المصرفي اإلسالمي، أو عمى األقل محاولة فتح نوافذ تتعامل بما يتوافق والشريعة اإلسالمية وتشجيعيا نحو 

لمواجية مشاكل التمويل  اإلسالميالتنسيق بين ادوات السياسة النقدية وادوات التمويل  داخل البنوك العمومية.
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ستثمارى المطموب لرفع كفاءة اإلقتصاد اإل االتجاهالتى تعترض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسير بيا الى 

 والمساىمة فى مشكمة التشغيل وزيادة الناتج المحمى واإلتجاة الى التصدير

 خاتمة:

لكى يشجع المشاريع المتكسطة كالصغيرة  اإلسالميدكات السياسة النقدية مع شركط التمكيؿ ‘التكافؽ بيف 
الية تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف خالؿ اإلستثمارية  التى يككف الغرض منيا إمكانية حؿ إشك

نظػاـ التمكيؿ اإلسالمي, ككف ىذا األخير نظاـ تمكيؿ يختمؼ جذريا عف نظاـ التمكيؿ التقميدم الذم تبقى 
اآلليػات كالػبرامج المتخذة فيو مف أجؿ حؿ اإلشكالية المطركحة محدكدة نكعا ما بالنظر إلى النتائج التي 

كدكرىا فى تشجيع المشاريع الى  الكضعيالمقارنة بيف اليات السياسة النقدية فى اإلقتصاد حققتيا. كدلؾ ب
ليا صفة إستثمارية. إف تطبيؽ الصيغ اإلسالمية في النظاـ المصرفي مكضكع فريد, كيجب اف يعدؿ مف 

 سالمياإلاإلقتصاد  مبادئلخدمة األىداؼ اإلستثمارية فى ظؿ   الكضعيالسياسات اإلقتصادية  أدكات
كأصبح المرجعية التي  اإلقتصادلكعمى الدكلة التي التزمت باإلقتصاد اإلسالمي في جميع نكاحي النشاط 

تحكـ عمؿ الدكلة كعالقاتيا اإلقتصادية كما يحكـ عمؿ األشخاص الطبيعييف كالمعنكييف في النظاـ 
مة متكاممة من المؤسسات اإلقتصادية المصرفي والمؤسسات و الشركات المالية و التمويمية. ان تقوم بعمل منظو 

والقيام بنظام التأمين عمى فكرة التعاون و  اإلقتصادىوالمالية و إصالح نظام الشركات كمرجعية أساسية لمعمل 
التكافل اإلسالمي وتطور الجياز المصرفي وتكامل دور البنك المركزي مع المصارف التجارية وانطالق مؤسسة 

مساىمات من المصارف لتؤدي دورىا في درء مخاطر المودعين. والعمل عمى اكتمال ضمان الودائع المصرفية ب
. وكل ذلك وفق اإلقتصادىبنيان سوق األوراق المالية كرافد يكمل حمقة العمل المالي ويؤدي دوره في النشاط 

وتوجو واضح  منيج ورؤية شرعية شاممة في التشريع و اإلدارة والتطبيق و المراقبة. ويحرس ىذا النيج حرص  
ويتكامل معو دور مؤسسات الرقابة التشرعية  اإلقتصادىمن الدولة لإللتزام باألحكام الشرعية في النشاط 

 ومؤسسات الرأي العام. 

وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدخال ىاما من مداخل النمو االقتصادي، حيث ثمة اتفاق عمى أىميتيا في النشاط 

نجاح الذي حققتو ىذه المؤسسات في عدة دول ولمـا تقدمـو مـن خـدمات الـدعم لممؤسسات الكبرى في اإلقتصادي. نتيجة لم

إطار التكامل بين فروع النشاط اإلقتصادي ويؤكد مفكروا المال واالقتصاد عمى أىمية دور ىذا النوع من المؤسسات في دفع 

         دة المشاريع وتوجيييا الى  المشاريع االستثمارية.مشاكل التمويل لي وىذا يتطمب ضرورة مواجية  عجمة اإلقتصاد

                                                            

 - المراجع:
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