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ملخص
ىذه الدراسة رباول التعريف ابدلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ،وتسليط الضوء عليها من الناحية
االتقتصايية واالتتااعية ،واثأرر اإغلايب ذلذه ادلشاريع على التناية االتقتصايية الشاملة ،والدراسة توضح
العديد من ادلعوتقات ،اليت ردبا تسبب يف فشل ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ،مع الًتكيز على اجلانب
التاويلي.
ىذه الدراسة -أيضا -تسلط الضوء على أعلية الدور الذي ؽلكن أن تلعبو ادلصارف اإسالمية يف يعم
ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ،وتستعرض الدراسة ذبارب بعض الدول العربية يف يعم ادلشروعات
الصغَتة وادلتوسطة.
وتوضح الدراسة أن التجربة الليبية ىي ذبربة حديثة ،وربتاج إذل الكثَت من الدعم ادلختلف وادلتنوع من
الدولة؛ من أتل إغلاي وتطوير صيغ سبويل ادلصارف اإسالمية يف ليبيا لدعم وتطوير ادلشروعات الصغَتة
وادلتوسطة فيها ،وتعزيز منافستها لتحقيق التناية االتقتصايية الشاملة.
الكلمات الدالة :ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة ،الصَتفة اإسالمية.

Abstract:
This study attempts to definition of the small and medium
enterprises (SMEs), and Highlights on (SMEs) economically and
socially, and the positive impact of these projects on the
comprehensive economic development, as the study points out
various constraints and the causes of failure and that might hinder
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these projects and lead to a lack of success, with focusing on the
financial side
The study highlights the important role of Islamic banks in
supporting (SMEs), the study reviewed the experiences of some
Arab countries in supporting (SMEs).
The study has shown that the Libyan experience is the modern
experience and needs a lot of support from the state, in order to
improve and develop formats financing of Islamic banks in
Libyan to support and development of (SMEs) and enhance their
competitiveness in order to achieve the comprehensive
economic development.
أوالا :املقدمة.

لقد أصبح التطور والتقدم التكنولوتي اليوم ىو ادلعيار احملدي دلدى صلاح الدول وتقدمها ،وخاصة
يف اجملال الصناعي؛ لذلك اىتات البلدان النامية ابلتصنيع؛ لتلحق بركب الدول ادلتقدمة ،ولتواتو
العودلة وتداعياهتا ،فالتطور االتقتصايي ىو ادلؤشر على مدى التطور يف ابتقي اجملاالت اثأخرى.
إن اىتاام البلدان النامية ابلصناعات وادلشروعات كان منصباً على االىتاام ابدلشروعات الكبَتة
احلجم بشكل مبالغ فيو ،مع إعلال ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ،على الرغم من حاتة ادلشروعات
الكبَتة للاشروعات الصغَتة وادلتوسطة يف توانب عدة ،كقنوات للتوزيع ،والتشغيل ،واالتصاالت،
واخلدمات ،ىذا ابإضافة إذل أن ىناك أعااال بطبيعتها صغَتة ،كادلهن احلرة ،والسياحة ،واثأعاال
احلرفية ،وذبارة التجزئة ،...ربتاج إذل تنظياها يف شكل مشروعات صغَتة احلجم.
لقد تنبو عدي من البلدان النامية إذل أعلية االىتاام ابدلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ،حيث ابتت
ىذه ادلشاريع سبثل أكثر من  %98من رلاوع ادلؤسسات العاملة يف معظم يول العادل ،وتستوعب
 %60من الوظائف (عوية ،)2011 ،وابلنسبة للدول النامية تكان أعلية يعم ادلشاريع الصغَتة
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وادلتوسطة والتأسيس ذلا ،يف كوهنا تسهم يف توليد وتوطُت الوظائف دبعدالت كبَتة ،وتكلفة رأمسالية
تقليلة ،وابلتارل ادلساعلة يف معاجلة مشكلة البطالة اليت تعاين منها غالبية الدول النامية ،وتتاتع
ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة بروابط خلفية وأمامية تقوية مع ادلشروعات الكبَتة ،وتسهم يف زايية
الدخل وتنويعو ،وزايية القياة ادلضافة احمللية ،كاا أهنا سبتاز بكفاءة استخدام رأس ادلال على ضآلتو،
نظراً لالرتباط ادلباشر دللكية ادلشروع إبيارتو ،وحرص ادلالك على صلاح مشروعو وإيارتو ابلطريقة ادلثلى،
(حسُت.)2011 ،
وحىت تقوم ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ابلدور التناوي ادلرتو منها يف سلتلف البلدان ادلتقدمة
والنامية ،السياا البلدان العربية واإسالمية ،البد ذلا من مواتهة أىم العقبات اليت تعًتضها ،واليت
تتاثل يف عدم تقدرة أصحاهبا على توفَت التاويل الالزم إنشائها ،أو الستارار نشاطها ،وعدم مقدرهتا
على توفَت الضااانت الكافية اليت تشًتطها البنوك التقليدية (الربوية) لتقدمي التاويل الالزم ذلا ،ىذه
اثأخَتة عاية ما تفضل التعامل مع ادلؤسسات الكبَتة وسبويلها لذات السبب.
إن مشكلة التاويل تعد واحدة من أىم العقبات اليت تواتو ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة،
فأصحاب ىذه ادلشاريع عاية ما يكونون من ادلهنيُت الصغار ،وال تتوفر لديهم ادلدخرات ادلالية الكافية،
اليت سبكنهم من إنشاء مؤسساهتم اخلاصة ،كاا ال يوتد لديهم الضااانت الكافية اليت ؽلكن تقدؽلها
للاصارف للحصول دبوتبها على تقروض ،ومن تانب آخر فإن مصاير التاويل يف صورة تقروض
بفائدة ترىق كاىل ىذه ادلؤسسات (إذ تعد الفوائد دبثابة تكلفة اثبتة) ،وذبعلها تفقد ميزهتا التنافسية
مع ادلؤسسات اثأخرى ،كاا أن بعض الراغبُت يف إتقامة مؤسساهتم الصغَتة وادلتوسطة يتفايى
ادلعامالت الربوية ،اليت تتجسد يف القروض بفوائد؛ لذلك أصبح من الضروري البحث عن بدائل سبويلية
أخرى ،تكون أكثر مالءمة وىف متناول ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ،ومن أبرز البدائل ادلطروحة
للتاويل ،تكوين ادلصارف اإسالمية اليت ال تعتاد على الفوائد الثابتة ،واليت أربتت صلاعها يف النهوض
ابدلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف العديد من اجملتاعات( ،سلياان وعواطف.)2011 ،
وانطالتقاً شلا سبق ذكره ،فإ ن التساؤل يف ىذه الورتقة البحثية يتاحور حول ماىية الدور الذي تقوم بو
ادلصارف اإسالمية يف يعم ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة؟
وىف سبيل البحث عن ىذه اإتابة يسعى الباحثان إذل ربقيق اثأىداف التالية:
التعريف ابدلشاريع الصغَتة وادلتوسطة ويورىا يف يعم االتقتصاي الوطٍت.
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ربديد طبيعة ادلعوتقات اليت تواتو ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة.
التعريف بدور ادلصارف اإسالمية يف يعم ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة.
عرض ذبارب بعض الدول الداعاة للاشاريع الصغَتة وادلتوسطة من خالل ادلصارف اإسالمية.
زلاولة وضع توصيات لكيفية يعم ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة يف ليبيا ،من خالل ادلؤسسات ادلالية
اإسالمية ،وتوضيح الفوائد الناذبة عن ذلك ،والعائدة على كل اثأطراف ادلعنية.
اثنيا :املشروعات الصغرية واملتوسطة املفهوم واخلصائص واألمهية.

 -1مفهوم ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة:
ال يوتد اتفاق زلدي وواضح وموحد يولياً دلفهوم وتعريف ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ،فقد
"أشارت بعض الدراسات ذات العالتقة إذل وتوي أكثر من ) )55تعريفاً للاشروعات الصغَتة
وادلتوسطة يف ( )75يولة( ،إيهاب ،)2009 ،وؽلكن إرتاع سبب ذلك إذل االختالف الكبَت والتباين
يف يرتة الناو ،والذي ينعكس على مستوى التطور التكنولوتي ،واختالف القطاع االتقتصايي الذي
تعال فيو ىذه ادلشروعات ،وأيضا اختالف فروع النشاط االتقتصايي ياخل القطاع الواحد ،وكذلك
تعديت ادلعايَت ادلستخدمة يف ربديد وتصنيف ادلشروعات فياا إذا كانت صغَتة أو متوسطة ،وىذه
ادلعايَت تنقسم يف رلالها إذل :معايَت كاية ،ومعايَت نوعية ،مثل :عدي العاملُت ،عدي اآلليات ،مستوى
التكنولوتيا ادلستخدمة ،طريقة اإيارة أو يرتة االستقاللية ،حجم ادلبيعات وحصة ادلنشأة يف السوق،
تقياة اثأصول أو تقياة اثأصول الثابتة ،رأس ادلال ادلستثار أو رأس ادلال الثابت.
إن االعتااي علىأحد ىذه ادلعايَت ،أو االعتااي على أكثر من معيار منها يف تعريف ادلشاريع
الصغَتة وادلتوسطة ،أيى إذل اختالف تعريف ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة من يولة إذل أخرى ،وعدم
اتفاق حىت ادلنظاات الدولية على تعريف زلدي ؽلكن االعتااي عليو ،فقد عرفت جلنة التناية االتقتصايية
اثأمريكية ( )CEDادلشروعات الصغَتة أبهنا :ادلشروعات اليت تستويف على اثأتقل ارنُت من الشروط
اآلتية( ،أمحد:)2003 ،
عدم استقالل اإيارة عن ادلالكُت ،وأن يدير ادلشروع ادلالكون أو بعضهم.
أن يتم سبويل رأس مال ادلشروع من مالك واحد أو عدي تقليل من ادلالكُت.
العال يف منطقة زللية،حيث يكون العاال وادلالكون من رلتاع واحد.
أن يكون حجم ادلشروع صغَت نسبياً ابدلقارنة مع القطاع الذي ينتاي لو.
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وتشَت العديد من ادلنظاات التابعة لألمم ادلتحدة ،كاللجنة االتقتصايية واالتتااعية لغريب
آسيا ( ،)ESCWAومنظاة التعاون والتناية يف ادليدان االتقتصايي ( ،)OECDإذل شيوع
استخدام معيار عدي العاملُت يف سلتلف يول العادل لتصنيف ادلشروعات ،فالبنك الدورل استخدم معيار
عدي العاال ،واعتربه معياراً مبدئياً ،واعترب أن ادلنشأة صغَتة إذا كانت توظف أتقل من  50عامالً،
وعرف برانمج اثأمم ادلتحدة للتناية والتجارة ( )UNATADادلشروع الصغَت أبنو :ذلك ادلشروع
الذي بو من  100 – 20عامل فأتقل ،وادلشروع ادلتوسط أبنو :الذي يشغل من 500 – 101
عامل.
ومن ادلالحظ أن العديد من يول العادل تستخدم أيضا عدي العاملُت كاعيار رئيسي لتعريف
ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ،ففي الوالايت ادلتحدة اثأمريكية ،وإيطاليا ،وفرنسا ،تعترب ادلنشأة صغَتة
ومتوسطة حىت لو كانت توظف  500عامل ،ويف السويد إذل غاية  200عامل ،ويف كندا وأسًتاليا
إذل  99عامالً ،يف حُت أهنا يف الدظلارك ىي ادلنشآت اليت توظف إذل غاية  50عامالً( ،ماىر
وإيهاب.)2006 ،
إن استخدام عدي العاال كاعيار للتعريف ابدلنشآت الصغَتة وادلتوسطة ،ؽلتاز ببعض ادلزااي ،فعلى
سبيل مثل ىذا ادلعيار يسهل عالية ادلقارنة بُت القطاعات والدول ،كاقياس ومعيار اثبت وموحد،
وخصوصاً أنو ال يرتبط بتغَتات اثأسعار واختالفها مباشرة ،وتغَتات أسعار الصرف ،ومن السهولة مجع
ادلعلومات حول ىذا ادلعيار( ،زلاوي وحسُت.)2006،
إن االختالف يف ادلعايَت اليت ؽلكن االستناي إليها لتحديد ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ،من
يولة إذل أخرى ،يرتع -وكاا سبق القول -إذل التباين واالختالف يف إمكانيات تلك الدول ،ويف
تقدراهتا وظروفها االتقتصايية ،ومراحل الناو اليت بلغتها ،وابلتارل فادلشروعات اليت تعترب كبَتة احلجم يف
يولة انمية ،ؽلكن اعتبارىا صغَتة أو متوسطة احلجم يف يولة متقدمة ،ويف الدول العربية تبٌت ادلشروع
العريب لدعم تقدرات ادلشروعات الصغرى والصغَتة وادلتوسطة (حبسب حجم القوى العاملة) التصنيف
اآليت( ،أمحد-:)2009 ،
ادلشروعات الصغرى :ىي ادلشروعات اليت تستخدم  4 -1عاال.
ادلشروعات الصغَتة :ىي ادلشروعات اليت تستخدم من  19 – 5عامالً.
ادلشروعات ادلتوسطة :ىي ادلشروعات اليت تستخدم  99 – 20عامالً.
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وابستعراض بعض الدول العربية صلد أن يف مصر تقد صدر تقانون رتقم ( )4لسنة 2004م،
ػلدي فيو تعريف ومفهوم ادلشروعات الصغَتة أبنو" :كل شركة أو منشأة فريية سبارس نشاطاً إنتاتيا أو
خدمياً أو ذبارايً ،ال يقل رأمساذلا ادلدفوع عن  50ألف تنيو ،وال يتجاوز مليون تنيو ،وال يزيد عدي
العاملُت فيها على  50عامالً ،وىذا يعٍت أن مصر اعتادت يف تعريفها ومفهومها للاشروعات الصغَتة
على معياري :رأس ادلال والعاالة .وىف السعويية مت تعريف ادلؤسسات الصغَتة أبهنا :تلك اليت توظف
أتقل من  10عاال ،وال يتجاوز موتوياهتا اإمجالية مليون رايل سعويي ،وادلشروعات ادلتوسطة ىي
اليت يعال فيها ما بُت  49 – 10عامالً ،أما ادلؤسسات الكبَتة فهي اليت توظف أكثر من 50
عامالً ،ويف اثأرين اعتاد التصنيف التارل للاشروعات ثأغراض ادلسوحات االتقتصايية يف اثأرين ،من1
إذل  4عاال مشروع صغَت تداً ،من  5إذل  19عامالً مشروع صغَت ،من 20إذل  49عامالً مشروع
متوسط( ،مناور ،)2006 ،ويف اجلزائر اعتاد التشريع اجلزائري على معياري عدي العاال واجلانب
ادلارل ،حيث يرى أن ادلشاريع الصغَتة أبهنا :تلك اليت تشغل بُت من  10إذل 49عامال ،وادليزانية
العامة السنوية ال تتجاوز 100مليون يينار ،أما ادلشاريع ادلتوسطة فهي اليت تشغل ما بُت  50و250
عامال ،وادليزانية العامة السنوية تًتاوح بُت  100و 500مليون يينار ،أما ادلشروعات الصغَتة
وادلتوسطة يف ليبيا فهي تصنف حسب تقرار صندوق التشغيل رتقم ( )109على اعتبار أن ادلشروعات
الصغَتة ىي :تلك اليت يبلغ عدي العاال فيها من 1إذل 25عامال ،بيناا ادلشروعات ادلتوسطة فهي اليت
يبلغ عدي العاال فيها من 26إذل  50عامال.
 – 2خصائص وأعلية ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة:
تشكل ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة أحد أىم روافد التناية االتقتصايية واالتتااعية يف
اتقتصايايت يول العادل ادلختلفة ،وىى ال تقل أعلية عن ادلشروعات الكبَتة ،نظراً دلا تتايز بو ىذه
ادلشاريع من خصائص ؽلكن إيضاحها يف النقاط التالية:
أ – اطلفاض االحتياتات ادلالية (رأس ادلال ادلستثار) لتاويل ىذه ادلشروعات مقارنة مع ادلشروعات
الكبَتة ،وىذه اخلاصية تشجع أصحاب ادلدخرات القليلة وادلتوسطة على اللجوء إذل إتقامة مثل ىذه
ادلشاريع ،وتدفع إذل مشاركة أفراي اجملتاع دبدخراهتم يف التناية ،وتسهم يف تكوين رلتاع صناعي.
ب – ادللكية الفريية أو العائلية والعدي احملدوي من اثأفراي ذلذه ادلشروعات يسبب اطلفاض رأس ادلال
ادلستثار فيها ،واستقاللية اإيارة ذلذه ادلشروعات؛ ثأن معظم ىذه ادلشروعات يكون مديرىا صاحب
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ادلشروع ،والقرار ىو بيد صاحب ادلشروع ،وعليو ؽلكن لصاحب ادلشروع استقطاب وإرضاء وكسب
العديد من اثأيدي العاملة والزابئن.
ج – تقدرة ىذه ادلشاريع على االنتشار الواسع بُت ادلناطق واثأتقاليم ،وىذا االنتشار الواسع يساعد على
التناية ادلتوازنة تغرافياً بُت سلتلف اثأتقاليم وادلناطق ،ويقلص أوتو التفاوت يف توزيع الدخل والثروة بُت
ادلناطق ،ويسهم يف إعاية التوزيع السكاين للدولة.
ي – ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة تلعب يوراً مهاا يف التخفيف من حدة البطالة ،وخاصة يف الدول
النامية ،فادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة تعد من أفضل الطرق للحد من مشكلة البطالة ،من خالل توفَت
فرص عال ،وتقدرهتا على استيعاب أعداي كبَتة من اثأيدي العاملة ،وبتكلفة أتقل من تكلفة توفَتىا يف
ادلشروعات الكبَتة وادلؤسسات احلكومية ،وتًتاوح معدالت البطالة يف البلدان العربية ما بُت (%8
و ،)%30فياا تبلغ نسبة البطالة يف بلد مثل الياابن يعتاد على ادلشروعات الصغَتة ما نسبتو
( ،)%4.7فادلشروعات الصغَتة الياابنية تشغل تقرابة ( )%70من إمجارل القوى العاملة يف الياابن ،ويف
أمريكا تقرابة ( )%84من حجم القوى العاملة ،حيث وفرت ادلشروعات الصغَتة اثأمريكية ما تقدره
( )11.2مليون فرصة عال خالل الفًتة ( 2000 – 1995بيان.)2006 ،
ه – اطلفاض التكلفة للبنية اثأساسية وتقلة ادلساحة اليت ربتاتها ىذه ادلشروعات لإلنشاءات إذا ما
تقورنت بتكلفة ادلشروعات الكبَتة ،وتكاليف التخزين لإلنتاج (بسبب اطلفاض حجم اإنتاج) وغَتىا
من التكاليف الالزمة للعاليات التشغيلية.
و – ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة مغذية ومكالة للصناعات الكبَتة.
ز– تعترب ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة العاوي الفقري لالتقتصاي الوطٍت ثأي يولة وزلركاً أساسياً يف تناية
االتقتصاي ،وتعال أيضاً ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة على زايية الناتج اإمجارل وربسُت وضع ميزان
ادلدفوعات ،فادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ذلا القدرة على إنتاج سلع وخدمات تقابلة للتصدير ،ولديها
أيضاً القدرة على إنتاج سلع وخدمات بديلة لتلك ادلستورية ومن مث زايية االحتفاظ ابلعاالت اثأتنبية
ياخل الدولة.
ح – تشكل ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة بيئة مناسبة لالبتكار واإبداع خاصة يف تقطاع الصناعة
فهي تعترب حاضنة للاهارات واإبداعات اجلديدة.
ط – تعد ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة أحد آليات يمج ادلرأة يف النشاط االتقتصايي.
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ى – ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ذلا القدرة على التكيف مع ظروف العال ادلتغَتة ،وىى أكثر تقدرة
على تقبل التغيَت وتبٍت سياسات تديدة دبا يتالءم مع ادلستجدات وادلتغَتات اليت ربدث يف السوق.
ك – تتايز ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ابدلعرفة التفصيلية ابلعاالء والسوق ،فسوق ىذه ادلشروعات
زلدوي نسبياً وادلعرفة الشخصية ابلعاالء غلعل من ادلاكن التعرف إذل حاتاهتم ورغباهتم وربليلها،
وابلتارل االستجابة ذلا وثأي تغَت يف اذباىاهتم ومواتقفهم.
إن رلال ما سبق ذكره يوضح أن ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ىي استغالل أمثل للطاتقات
اإنتاتية والبشرية واإمكاانت احمللية ثأتل بناء استثاارات تعوي ابلنفع على اجملتاع ،كاا أهنا عامل
مساعد لالستقرار االتتااعي والسياسي ،وىذا ال ينفي وتوي العديد من ادلعوتقات وادلشاكل اليت تواتو
ىذه ادلشروعات ،كذلك وتوي العديد من العوامل اليت تقد تكون ياعااً لنجاح ىذه ادلشروعات أو
مسبباً لفشلها.
اثلثا - :املعوقات واملشاكل اليت تواجو املشاريع الصغرية واملتوسطة.

إن ظلو وتطور تقطاع ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة يف كافة أضلاء العادل يواتو دبجاوعة من
ادلعوتقات وادلشاكل ،زبتلف ىذه ادلشكالت وادلعوتقات بشكل تزئ وليس بشكل كلي من يولة إذل
أخرى ومن تقطاع إلىآخر ياخل الدولة الواحدة ،ومن مشروع إذل آخر ياخل القطاع الواحد ،ومن فًتة
زمنية إذل أخرى تبعاً للدورة االتقتصايية ،ومن مرحلة من مراحل عار ادلشروع إذل أخرى ،ومن حيث
ادلصدر ىناك :معوتقات ياخلية ومعوتقات خارتية.
وعلى الرغم شلا سبق ذكره إال أن ىناك بعض ادلشاكل وادلعوتقات اليت تعترب موحدة ،أو متعارف
عليها ،تواتو ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة يف أضلاء العادل كافة ،بعضها مصدره ياخلي ،أي من ياخل
ادلشروع ،وبعضها خارتي ،ػلدث بفعل وأترَت العوامل اخلارتية أو البيئية احمليطة ،وؽلكن أن صلال أىم
ىذه ادلعوتقات يف البنوي التالية (إيهاب:)2009 ،
 -1ادلعوتقات التاويلية.
 -2ادلعوتقات ادلتعلقة بتوفَت مدخالت اإنتاج مثل :عدم مالءمة ادلعروض من العاالة الحتياتات
بعض ىذه ادلشروعات ،صعوبة احلصول على ادلعلومات والتكنولوتيا ،صعوبة احلصول على مدخالت
اإنتاج أبسعار مناسبة وبشكل مستار ،صعوبة احلصول على ادلساحات وادلواتقع ادلناسبة.
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-3ادلعوتقات اخلاصة ابلتسويق وتشال ،تقصور تقنوات وشبكات التسويق ،تكاليف التسويق ،نقص
ادلعلومات الالزمة للتسويق ،ضعف عالتقات التشابك ،صعوبة احلصول على العقوي اليت تطرحها
الدولة ،اطلفاض توية ادلنتجات.
 –4معوتقات تتعلق ابلبيئة التنظياية والقانونية وتشال ،معوتقات تقانونية وتشريعية تتعلق بدخول
ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة إذل السوق ،معوتقات التشغيل ،معوتقات الناو والتطوير.
 -5ادلعوتقات اإيارية وادلؤسسية مثل ،غياب ادلهارات اثأساسية يف إيارة اثأعاال واحملاسبة ،عدم
القدرة على احلصول على اخلدمات االستشارية واخلدمات ادلساندة اثأخرى يف بعض اثأحيان ،وعدم
الثقة هبذه اخلدمات يف أحيان أخرى ،ال تتاتع ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ببعض ادلزااي اليت تتاتع
فيها ادلشروعات الكبَتة واليت تضان ذلا سهولة الوصول إذل صانعي القرارات والسياسات شلا يفقدىا
القدرة على التأرَت هبذه القرارات والسياسات.
رابعا  - :عوامل النجاح والفشل يف املشروعات الصغرية واملتوسطة.

لنجاح أي مشروع صغَت أو متوسط البد من وتوي عدي من العوامل وادلقومات واليت من أعلها
(إيهاب- :)2009 ،
أ – توفر الروح الراييية لصاحب ادلشروع.
ب – أن يكون صاحب ادلشروع تقد اختار الفكرة االستثاارية ادلناسبة وتقام بتقيياها وإعداي يراسة
تدوى وبطريقة علاية ويتقيقة ،وازبذ القرار االستثااري الصحيح.
ج– أن تكون مرحلة بناء ادلشروع تقد نفذت بصورة علاية وسلياة حبيث تقلل من التعرض دلشاكل
الحقو ال سياا أرناء مرحلة التشغيل.
ي – أن يتم اختيار اثأسلوب اإنتاتي ادلناسب ووفقاً للدراسة الفنية – أحد مكوانت يراسة اجلدوى
التفصيلية.
ه– توفر الكفاءة اإيارية واليت تتاثل بقدرة اإيارة على التجاوب والتأتقلم مع التغيَت يف الظروف
االتقتصايية واالتتااعية والتطورات يف رلال تكنولوتيا ادلعلومات ،وتقدرهتا على أحداث التغيَت لصاحل
ادلشروع وأحداث التطور ،وتقدرهتا يف توفَت ادلواري ادلناسبة وخاصة اليد العاملة ادلاىرة للاشروع ،وتقدرهتا
على زبطيط وتنظيم ومراتقبة سَت العال وتطوير العاليات ،تقدرهتا على التنبؤ دبستقبل السوق ووضع آلية
وسياسة مناسبة لتعزيز القدرة التنافسية.
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و – توفر البيئة االستثاارية واالتقتصايية والسياسية واالتتااعية والقانونية ادلناسبة.
أما أسباب الفشل فقد تكون عدم توفر ادلقومات السابقة ،وؽلكن أن يعزى فشل بعض ادلشروعات
الصغَتة وادلتوسطة ثأسباب تتعلق بسوء اإيارة والقدرة الضعيفة على ادلنافسة ،وتشَت يراسة (إيهاب
وماىر )2006 ،إذل أن من أىم أسباب فشل ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ما يلي:
أ – عدم كفاءة اإيارة  :وذلك عندما يفتقر مالك ادلشروع إذل ادلهارات اإيارية ادلطلوبة.
ب – نقص اخلربة  :حيث تعترب اخلربة احلد الفاصل بُت النجاح والفشل.
ج – سوء اإيارة ادلالية  :أي عدم توفر رأس ادلال الكايف لبدء ادلشروع ،كاا أن شروط االئتاان غَت
ادلناسبة تؤيي إذل فشل ادلشروع.
ي – ادلوتقع غَت ادلالئم  :للاوتقع خاصيتان أساسيتان وعلا :التكلفة وادلبيعات.
ه – عدم القدرة على التحول  :عند ظلو العال يتطلب أسلوابً تديداً يف اإيارة ،كاا أنو يتطلب
تقدرات تديدة تقد ال تتوفر عند ادلالك شلا يؤيي إذل الفشل.
من السري السابق يتضح أن من أىم ادلعوتقات اليت تقد تواتو ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة ،وأىم
العوامل اليت تقد تتسبب يف فشل ىذه ادلشاريع ،ىو ضعف اإمكانيات ادلالية وحاتة ىذه ادلشاريع
للتاويل ادلناسب لطبيعتها وظروفها ،فطرق ومصاير التاويل أمام ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة ذلا أنواع
عديدة ،فهناك التاويل الداخلي من االحتياطيات ،أو اثأرابح ادلًتاكاة يف ادلشروع ،أو ادلدخرات
الشخصية للاالكُت ،أو احلصول على التاويل بزايية رأس ادلال بدخول شركاء تدي يف ىذه
ادلشروعات ،وىناك التاويل اخلارتي الذي ؽلكن إمجالو يف البنوك التجارية وادلؤسسات اإتقراضية
اثأخرى ،واحلصول على االئتاان من ادلوريين ،أو احلصول على الدعم ادلارل بصيغ شىت من ادلؤسسات
ادلهتاة بدعم ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة احلكومية منها وغَت احلكومية.
إن طرق ومصاير التاويل الداخلية للاشروعات الصغَتة وادلتوسطة يف الغالب ال تسد كل
احتياتات ىذه ادلشروعات يف مراحل تطور حياهتا ادلختلفة ،كاا أن بعضها تقد يفرض التزاماتعلى
ادلالكُت ،غَت مرغوب فيها ،فاالحتياطيات ادلالية ،أو اثأرابح ادلًتاكاة ،عاية غَت متاحة يف السنوات
اثأوذل من عار ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة حملدويية النشاط ،ولتأرَتات التشريعات الضريبية السلبية
على ىذه ادلشروعات ،أما الدعم من العائلة أو اثأتقارب واثأصدتقاء فإن دل يكن زلدوياً فأنو تقد يؤيى
إذل التدخل يف إيارة ادلشاريع ،لذلك تقد ال ؽليل إليها مالك ىذه ادلشاريع.
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أما البنوك التجارية التقليدية ،وخصوصاً ادلتحفظة منها ،فإهنا ال سبيل إذل إتقراض ادلشروعات
الصغَتة وادلتوسطة لكوهنا أكثر سلاطرة ،وىف اثأحوال اليت تقدم فيها البنوك التجارية القروض
للاشروعات ،فإهنا غالباً ما تطلب ضااانت كبَتة تقد ال يتحالها ادلشروع ،كاا إن ىذه الضااانت
عاية تؤيي لزايية التكاليف يف ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة (راتع ،تقارير مركز ادلعلومات
والدراسات.)2013 ،
وتدير ابلذكر ،أن أشكال التحدي ادلارل الذي تواتهو ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ال يقتصر
على احلصول على التاويل ،بل تقد تتاثل يف ظلط التاويل ،فادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة تقد ربصل
على القروض تقصَتة اثأتل أو التسهيالت االئتاانية ذات اثأمد القصَت ،يف حُت تربز حاتتها لتاويل
رأس ادلال الثابت وليس العامل ،وتواتو ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة بشكل عام صعوابت يف
احلصول على اثأموال ادلطلوبة آلتال متوسطة وطويلة بسبب صغر حجاها وضعف الثقة يف
مستقبلها ،وحىت لو سبكنت ىذه ادلشروعات من احلصول على التاويل الالزم فإن تكلفة احلصول عليو
تكون مرتفعة ال تساح ذلا ابستخدامو بصورة مرػلة.
إن الصعوابت اليت تواتو ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة يف سبيل احلصول على التاويل ادلطلوب
من ادلصاير التقليدية  ،أبرزت الدور الفعال الذي ؽلكن أن تلعبو ادلصارف اإسالمية يف يعم
ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة السياا وأن آليات عال ىذه ادلصارف يتضان العديد من صيغ التاويل
اليت ؽلكن أن تستفيد منها ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة يون أن تتكبد ىذه ادلشاريع تكاليف إضافية
كالضااانت ادلرتفعة والفوائد وغَتىا .
خامسا :نشأة وتطور املصارف اإلسالمية.

شهدت سنة  1940م بداية العال ادلصريف اإسالمي حيث أنشئت يف ماليزاي يف ذلك العام
صناييق االيخار اليت تعال بدون فائدة ،ويف سنة 1950م تقامت الباكستان ابتباع تقنيات تراعي
التعاليم اإسالمية يف التاويل ،وبعد ذلك بفًتة -تصل إذل عشرة سنوات -طبقت يف مصر ،وثأول
مرة ،فكرة ادلصارف اإسالمية ،ويف عقد السبعينات تتابعت فكرة أتسيس ادلصارف اإسالمية،
وظهرت يف بعض الدول العربية واإسالمية حيث أتسس البنك اإسالمي للتناية عام 1973م وبنك
ييب اإسالمي عام 1975م وبنك البحرين اإسالمي عام 1979م ،وتقد شهدت ىذه الفًتة أيضا
تزاوج بُت النظامُت ادلصرفيُت التقليدي واإسالمي يف بعض الدول ،مثل :اثأرين واإمارات ،والبحرين
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ومصر ،وإيران وابكستان والسويان ،إذل يرتة زلاولة أسلاة االتقتصاي والقانون ،واعترب عقد الثاانينات
فًتة إربات الوتوي واجلدوة لتلك ادلصارف اإسالمية ،وتبع ذلك فًتة التسعينات حيث انتشرت
ادلصارف اإسالمية بشكل واسع يف مجيع أضلاء العادل حيث بلغ عدي ادلصارف اإسالمية يف هناية ىذه
الفًتة إذل  187مصرفا إسالميا تبلغ تقياة أصوذلا ما يقارب  200مليار يوالر أمريكي ،ويف بداية
القرن الواحد والعشرون امتد العال ادلصريف اإسالمي ،حىت وصل إذل الدول الغربية حيث ساعد وتوي
عدي كبَت من اجلاليات اإسالمية ىناك إذل انتشار الصَتفة اإسالمية ،حيث وصل عدي ادلؤسسات
اإسالمية يف آوخر 2004م إذل  256مؤسسة إسالمية يف أكثر من  60بلدا حول العادل ،أبمجارل
أصول تصل إذل حوارل  262مليار يوالر ،فقد ظلى القطاع ادلصريف اإسالمي يف العقد اثأول من القرن
الواحد والعشرين دبعدالت ظلو تيدة تدا ،تصل إذل حوارل  %20سنواي ،حىت بلغ حجم اثأصول اليت
تدار بواسطة ادلصارف اإسالمية يف أواخر ىذا العقد مبلغ  400مليار يوالر ،وحبجم معامالت مالية
ما بُت  120إذل  170مليار يوالر (خالد وحسُت ،)2011 ،ويف بداية العقد الثاين للقرن الواحد
والعشرين عرف العال ادلصريف اإسالمي ظلوا ملحوظا ،فقد شكل يف عام 2011م حوارل  %1من
إمجارل السوق ادلالية العادلية ،أبمجارل أصول تقدر ب  1.3ترليون يوالر أمريكي ،بنسبة زايية تصل
 %14عن عام 2010م ،حيث كانت تقياة ىذه اثأصول تقدر ب ـ ـ ـ ـ  1.10ترليون يوالر أمريكي،
حيث يتوتقع ذلا احملافظة على معدل ظلو يف حدوي  %10إذل  %15سنواي على مدى عدة سنوات
تقايمة.
سادسا :تعريف املصرف اإلسالمي.

لقد تقدم ادلهتاون والباحثون يف رلال الصَتفة اإسالمية عدة تعريفات للاصرف اإسالمي ،تقد
زبتلف صياغة بعضها عن بعض ،ولكن كان ىناك اتفاق على أنو يقوم ابثأعاال ادلصرفية وفق أحكام
الشريعة اإسالمية ،وكذلك كان ىناك اتفاق حول اثأىداف اليت يفعت إنشاء ىذا الشكل من
اخلدمات ادلصرفية ،والتارل تعريف للاصرف اإسالمي:
البنك اإسالمي" :ىو مؤسسة مالية مصرفية لتجايع اثأموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة
اإسالمية ،دبا ؼلدم بناء رلتاع التكافل اإسالمي وربقيق عدالة التوزيع ووضع ادلال يف ادلسار
اإسالمي"( ،خالد وحسُت ،2001 ،ص.)31
سابعا :الصيغ اإسالمية لتاويل ادلشروعات الصغَت وادلتوسطة.
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إن إشكاليات التاويل للاؤسسات الصغَتة وادلتوسطة تعد من أىم ادلعوتقات اليت تقف أمام ىذه
ادلؤسسات ،وذلك بزت احلاتة إذل معاجلة ىذه اإشكاليات ،ولعل ىنا ما يقدم نظام التاويل
اإسالمي كأحد احللول ادلطروحة دلعاجلة إشكاليات التاويل للاؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ،ىو ما
ؽللكو ىذا النظام من خصائص ومسات وما يتضانو من مزااي ال توتد يف غَته من اثأنظاة التقليدية
للتاويل ،ؽلكن من خاللو عالج مشكلة التاويل ذلذه ادلؤسسات ،أن نظام التاويل اإسالمي يقدم
عدت صيغ للتاويل تتفق مع أحكام الشريعة اإسالمية ؽلكن أن تساعد يف توفَت التاويل الالزم
للاشروعات الصغَتة ومتوسطة منها:
 – 1ادلضاربة:
ادلضاربة عقد على الشركة دبال من أحد اجلانبُت وعال من اآلخر ،فهو اتفاق بُت طرفُت
أحدعلا يقدم ادلال واآلخر يبذل تهده وخربتو لتناية ىذا ادلال يف رلاالت استثاارية متاحة شرعا ،على
أن يشًتكان يف الربح الناتج عن ذلك حبسب االتفاق كالثلث أو الربع أو النصف ،ويتحال صاحب
ادلال اخلسارة إ ذا حصلت والعامل ؼلسر تهده وتعبو ووتقتو ،إال إذا ربت التعدي أو التقصَت من تانب
العامل أو ادلضارب فأنو يضان رأس مال ادلضاربة (خالد وحسُت ،)2011 ،وىناك عدت أنواع من
ادلضاربة :فتنقسم ادلضاربة من حيث تعدي اثأطراف إذل ادلضاربة الفريية واليت تكون العالتقة فيها رنائية
بُت مضارب واحد وصاحب مال واحد ،وادلضاربة ادلشًتكة واليت يتعدي فيها أصحاب رؤؤس اثأموال
وادلضاربُت ،وتنقسم ادلضاربة أيضا من حيث توتقيت احملاسبة على اثأرابح إذل ادلضاربة ادلؤتقتة واليت يتم
فيها التحاسب على اثأرابح عند التصفية وري رأس ادلال إذل صاحب ادلال ،وادلضاربة ادلستارة ويتم فيها
التحاسب يوراي على اثأرابح خالل فًتة ادلضاربة تقبل تصفيتها ويون ري رأس ادلال ،وتنقسم ادلضاربة
كذلك من حيث حدوي تصرف ادلضارب يف ادلضاربة إذل مضاربة مطلقة وىي اليت يفوض فيها
ادلضارب يف العال وفقا دلا يراه زلققا للاصلحة ،وادلضاربة ادلقيدة وىي اليت يقيد فيها ادلضارب بتصرف
معُت يتفق عليو عند التعاتقد.
 - 2ادلشاركة :
التاويل ابدلشاركة ىو اس تثاار لألموال بُت طرفُت أو أكثر بنسب متساوية أو متفاوتة وذلك من
أتل اتقتسام وتوزيع اثأرابح أو اخلسائر الناشئة عن القيام بعال أو أعاال زلدية (خدغلة،)2010 ،
وتكون ادلشاركة إما يف مشروع تديد أو بتوفَت أموال إضافية للاشروعات القائاة ،ويتم تقسيم اثأرابح
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بطريقة م تفق عليها مسبقا واتقتسام اخلسائر بصورة تتناسب مع ادلساعلة يف رأس ادلال ،وؽلكن للاصرف
أن يدخل يف شراكة وفقا ثأحكام الشريعة اإسالمية مع مشروع صغَت حيث يشارك كل منهاا يف رأس
ادلال ادلالوك وؽلكن أن يشارك يف إيارة ادلشروع أيضا ،ويتم االتفاق على اتقتسام اثأرابح أما اخلسائر
فتقسم طبقا حلجم ادلساعلة يف رأس ادلال ،وؽلكن أن تنتهي ادلشاركة ابلتاليك وذلك حسب االتفاق
حيث يتم االتفاق يف عقد ادلشاركة على أن تقوم مؤسسة التاويل بتاويل ادلشروع بنسبة زلدية من رأس
مال ادلشروع ويقوم ادلشروع بتاويل الباتقي ويكون من حق ادلشروع شراء حصة مؤسسة التاويل على
أساس برانمج زمٍت وأن ػلل زللها يف ادللكية تدرغليا إذل أن زبرج مؤسسة التاويل من ادلشروع وتؤول
ادللكية ابلكامل للاشروع ،وىذا النوع من ادلشاركة ؽلكن أن يكون يافع ػلفز أصحاب ادلشروعات
الصغَتة وادلتوسطة على تقدمي ادلزيد من اجلهد ويزيد من حجم اإنتاج والدفع بعجلة التناية بسبب
تطلعهم إذل االستحواذ على ادللكية الكاملة لرأس مال ادلشروع.
 – 3ادلراحبة :
تعترب ادلراحبة أحد أنواع بيوع اثأمانة ،وتقوم على أساس كشف البائع الثان الذي تقامت عليو
السلعة بو ،وىو من البيوع اليت تعامل الناس هبا منذ القدم ،وذلا صوراتن ادلراحبة البسيطة رنائية اثأطراف
وادلراحبة لآلمر ابلشراء أو ما تساى ابدلراحبة ادلركبة أو ادلراحبة ادلصرفية ،حيث يقوم ادلصرف بشراء بضاعة
أو ذبهيزات للاشروع الصغَت أو ادلتوسط بطلب من ادلشروع مث يعيد بيعها لو مع ىامش ربح معُت
ومتفق عليو ،ويقوم بعد ذلك ادلشروع الصغَت أو ادلتوسط بسداي ما ىو مستحق عليو خالل فًتة زمنية
مناسبة وأبتقساط مرػلة (خالد وحسُت ،)2011 ،ويستخدم عاية ىذا اثأسلوب عند حاتة ادلشروع
الصغَت أو ادلتوسط لشراء سلعة معينة مثل اآلالت وغَتىا من ادلعدات الالزمة لبدء نشاط ادلشروع ،وال
غلوز استخدام ادلراحبة يف احلصول على اثأموال ثأغراض أخرى مثل يفع ادلرتبات وتسوية الفواتَت أو أية
التزامات مالية ،ويشًتط يف ادلراحبة لآلمر ابلشراء أن يقوم ادلصرف بتالك السلعة فعليا حىت يتحال
ادلخاطرة الناذبة عن امتالك السلعة ،وبعد ذلك يتم بيعها للاشروع الصغَت أو ادلتوسط ابالتفاق من
خالل عالية صحيحة وفقا ثأحكام الشريعة اإسالمية ،حىت ال يتحول بيع ادلراحبة يف تطبيقو العالي
إذل تقرض بفائدة ،وبذلك يوفر ىذا اثأسلوب التاويلي للاشروعات الصغَتة وادلتوسطة احتياتاهتا سواء
الثابتة أو ادلنقولة ويكون ياعم مهم ثأصحاب اثأفكار االستثاارية ومبتكري ادلشاريع االتقتصايية من
أتل الناو ابالتقتصاي والرفع من رفاىية اجملتاع.
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 – 4اإتارة :
تندرج اإتارة يف اإطار العام للبيع إال أنو بيع منفعة أو خدمة وليس سلعة مثل أنواع البيوع
اثأخرى (فتحية ،)2003 ،واإتارة تتضان ربديد صفة العُت ادلؤترة وسبكُت ادلستأتر منها مقابل
يفع أترة معلومة خالل فًتة زلدية وتعهد مالكها بصيانتها ،وال يشًتط على ادلستأتر ضاان العُت
ادلأتورة إال يف حاليت التعدي والتقصَت ودبا يتفق مع أحكام الشريعة ،ويطلق على اإتارة هبذا ادلعٌت
اسم "اإتارة التشغيلية" ،ولكن التطورات االتقتصايية أوتدت ما يعرف "ابلتأتَت التاويلي" وفيو يقوم
ادلصرف اإسالمي بشراء اثأصول الالزمة للاشروع وأتتَتىا لو دبقتضاه عقد أتتَت سبويلي ينتفع
ادلشروع دبوتبو ابثأصول ادلؤترة لو مقابل أترة زلدية القياة وادلدة ،وؽلكن أن يتضان العقد أحد
الصيغ التالية (أشرف:)2006 ،
عقد مستقل هببة العُت ادلؤترة أو وعد هببة العُت ادلؤترة للاشروع الصغَت أو ادلتوسط بعد سداي كامل
اثأترة.
وعد ببيع العُت ادلؤترة للاشروع بعد سداي كامل اثأترة بثان يتفق عليو فياا بينهاا.
إعطاء حق اخليار للاشروع يف شراء العُت ادلؤترة بعد انتهاء مدة التأتَت بسعر السوق بعد سداي كامل
اثأترة ،أو حق اخليار للاشروع بشراء العُت ادلؤترة يف أي وتقت يشاء وذلك حبسب السعر الذي
يتفقان عليو.
أن اإتارة تفتح تقناة يستطيع من خالذلا ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة توفَت ما ػلتاتونو من
أصول رأمسالية عاية ما تكون عالية الكلفة ،وىذا ؼلفف عبء كبَت على ىذه ادلشروعات ويذلل
عقبات توفَت السيولة الالزمة المتالك ىذه اثأصول ادلكلفة ،شلا يتيح فرصة استثاار أي أموال متوفرة
لدى ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة يف أوتو استثاارية أخرى واليت تساعد بدورىا يف ربقيق ادلزيد من
اثأرابح وابلتارل ربقيق أىداف ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة.
 – 5السلم واالستصناع :
السلم ىو بيع موصوف يف الذمة حيث تسلم فيو السلعة آتال نظَت يفع الثان مقدما ،أما
االستصناع يعٍت صنع السلع وفقا للطلب دبواي من عند الصانع أبوصاف معينة وبثان زلدي يدفع حاال
أو مؤتال أو على أتقساط ،واالستصناع لدى ادلذاىب الثالرة "ادلالكية والشافعية واحلنابلة" نوع من
السلم يساى السلم يف الصناعات ،بيناا يراه احلنفية أنو عقد مستقل بذاتو ،فاحلنفية ال يشًتطون
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تسليم الثان عند التعاتقد وؽلكن أتتيلو أو تقسيطو ،أما ادلذاىب الثالرة اثأخرى فيشًتطون تسليم
الثان عند التعاتقد (أشرف ،)2006 ،وبذلك ؽلكن للاصارف اإسالمية أن تقوم دباارسة السلم
واال ستصناع لتاويل ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة مقابل احلصول على منتجاهتا الحقا ،وكذلك ؽلكن
للاصارف اإسالمية االتفاق على استصناع سلع معينة لصاحل ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ،حيث
يلتزم ادلصرف اإسالمي بتوفَت سلعة معينة متفق عليها مسبقا للاشروع وفقا دلواصفات زلدية ومواعيد
زلدية وبثان زلدي يدفع حسب االتفاق ،وؽلكن ثأسلويب السلم واالستصناع أن يساعلا يف سبويل صغار
الصناع أو احلرفيُت وفقا إسًتاتيجية معينة لتناية الصناعات الصغَتة ،وبذلك ػلقق السلم و االستصناع
التكامل بُت اخلربات ورأس ادلال ،وابلتارل يتخلص أصحاب ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة من معظم
ادلشاكل التاويلية والتنظياية والتقنية والتسويقية دباارسة التاويل عن طريق السلم و االستصناع.
أن مؤسسات التاويل اإسالمي غلب أن تكون حريصة على اختيار ادلشروع الكفء والذي
يقدم منفعة اتقتصايية للاجتاع ،ابدلقابل غلب أن يقوم صاحب ادلشروع ابحملافظة على مسعتو واستارار
مشروعو وأن يكون حريصا على ربقيق الربح لينال عائدا مقابل تهده ،وىنا صلد أن ىذا النظام
اإسالمي تقاير على تكوين شرػلة عريضة من أصحاب ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ،وتقدمي فرص
استثاارية لفئة الشباب الذين ىم يف بداية حياهتم العالية لتحقيق تطلعاهتم عن طريق تشغيل مهاراهتم
واىتاامو دبن ىم حباتة أكثر للتاويل ،شلا غلعل منو عقدا اتتااعيا تضامنيا ميسر يستطيع أن يليب
مطالب وحاتات ادلعوزين ،وكذلك ادلنبوذين من القطاع ادلصريف التقليدي ،وابلتارل ربقيق التناية والرتقي
ابجملتاع والقضاء على التخلف والبطالة والفقر.

سابعا  -:جتارب بعض الدول يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ابلصيغ اإلسالمية.

إن ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة تعترب يف الوتقت احلاضر من أىم اثأفكار ادلطروحة على ادلستوى
العادلي من أتل ربقيق التناية االتتااعية واالتقتصايية ،دلا حققتو ىذه ادلشروعات من مساعلة كبَتة يف
زايية الدخل احمللي والقضاء على البطالة والفقر والرفع من ادلستوى ادلعيشي وربقيق الرفاىية وسط
اجملتاعات ،ونظرا دلا يواتهو ىذا النوع من ادلشروعات من صعوابت سلتلفة سبويلية وتسويقية وتنظياية
وتقنية ،تكون عائق دلواصلة العاليات التشغيلية وإغلاي الدعم الكايف وفرص االستثاار احلقيقية ،اليت
تفرضها االحتياتات ادلتنوعة وادلتزايدة كاا ونوعا أمام ىذه ادلشروعات ،لذلك لقد تولدت احلاتة إذل
إغلاي حلول من أتل استارار وزايية عدي ىذا النوع من ادلشروعات ،لكي يتسٌت ذلا لعب الدور ادلناط
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هبا يف ادلساعلة يف عالية التناية االتقتصايية واالتتااعية ،أن تقطاع الصَتفة اإسالمية ؽلثل أحد احللول
ادلطروحة للنهوض بقطاع ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ،ليكون مزيىرا وػلقق إضافة حقيقية
التقتصايايت الدول ،إ ذا كان لنظام الصَتفة اإسالمية ذبربة واضحة يف الكثَت من الدول حول العادل يف
يعم وتشجيع ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة وتوفَت حلول ساعدت يف تذليل الكثَت من العقبات أمام
ىذه ادلشروعات ،وفياا يلي نستعرض بعضا منها:
 -1ذبربة مصر:
شهدت مصر أول ذبربة سبويل إسالمي للاشروعات الصغَتة وصغار احلرفيُت من خالل نشاط بنك
لاليخار ال يتعامل ابلفائدة ،أنشئ يف إحدى ادلدن ادلتوسطة يف يلتا مصر وىي مدينة ميت غار ،يف
عام 1963م .وتقد صلحت التجربة يف ذلك الوتقت خالل فًتة وتيزة دل تتجاوز السنة ،دلا حققت من
ذبارب انتحة يف سبويل بعض ادلشروعات الصناعية الصغَتة ،مثل سبويل مصنع يدوي للكرتون على
أساس ادلقامسة يف اثأرابح ،وسبويل مصنع صغَت للصاج دببلغ ألف تنيو مصري ما يعايل  2250يوالر
أمريكي يف ذلك الوتقت ،بنسبة تقاسم أرابح  %30للاصرف  %70للاشروع وكذلك سبويل أتقامة
مصنع للطوب دبقدار مخسة عشر ألف تنيو مصري على نفس نسبة ادلقامسة يف اثأرابح ،ابإضافة إذل
العديد من العاليات البسيطة تدا لتاويل كانت ما بُت ( 15- 10تنيها مصراي) لشراء مواي خام
لصناعات يدوية منزلية سلتلفة (عبد الرمحن.)2000 ،
توتقف نشاط البنك الصغَت وىو يف أوج صلاحو بعد سنتُت حبجة اإعداي إتقامة بنك أكرب يسعى
لتحقيق نفس اثأىداف يف نطاق أوسع وأكثر مشوال وىو بنك انصر االتتااعي ،بدأ بنك انصر
أعاالو يف عام 1972م ،وثأن البنك دل يعلن رمسيا يف الئحتو اباللتزام ابلشريعة اإسالمية ،لذلك لقد
وتهت لو بعض االنتقايات ولكن البنك ملتزم بعدم التعامل ابلفائدة ،ولقد تقام بنك انصر بدور كبَت
ابدلساعدة يف ربويل الصناعات اليدوية إذل ميكانيكية ،وذلك بتقدمي الدعم الالزم لصغار الصناع
واحلرفيُت من أتل احلصول على اثأيوات واآلالت الالزمة لنشاطهم ،كاا ساىم البنك يف تشغيل
الكثافة السكانية ادلوتوية يف مصر ،وذلك بتقدمي الدعم ادلارل إبتقامة العديد من ادلشروعات الصناعية
الصغَتة ،ابإضافة إذل ذلك ىناك أيضا ذبربيت مصرف فيصل اإسالمي ادلصري وادلصرف الدورل
لالستثاار ،والتناية اللذان ؽلارسان الصَتفة اإسالمية يف مصر واللذان من ضان أىدافهاا ادلساعدة
يف سبويل احلرفيُت والصناعات الصغَتة ،وتقد استخدما أسلوب التاويل عن طريق ادلراحبة مع اشًتاط

711

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

ادلصرفان بتقدمي ضااانت مالية من تقبل العايل اليت غالبا ما تكون عقبة أمام ادلشروع الصغَت ،وكذلك
أتتيل نقل ادللكية للاشروع حىت يقوم بتسديد كامل تقياة السلعة ،وىذا ما تعل نشاط ادلصرفُت شبيو
ابلصارف التقليدية ،وال توتد إحصائيات يتقيقة تبُت حجم الدعم الذي تقدم لصاحل احلرفيُت
وادلشروعات الصغَتة من تقبل ىذان ادلصرفُت.
 -2ذبربة السويان :
يعد التاويل اإسالمي يف السويان أكثر التجارب نضجا يف سبويل ادلشروعات الصغَتة على
ادلستوى العادل اإسالمي ،حيث عانت ادلشروعات الصغَتة من مشكلة التاويل اليت حالت يون ظلو
ىذه ادلشروعات ،حيث وصلت نسبة ادلشروعات اليت تعاين من مشاكل سبويلية ضلو حوارل  ،%89ويف
ىذه الظروف أتسست الصَتفة اإسالمية يف السويان عن طريق بنك فيصل اإسالمي ،وذلك بتكوين
فرع اجلامعة اإسالمية أبم يرمان عام 1979م ،وطور نشاط الفرع ابفتتاح فرع خاص ابحلرفيُت يف عام
1983م (عبد الرمحن ،)2000 ،وتقد تقام بنك فيصل اإسالمي بتاويل ادلشروعات الصغَتة احلرفية
من خالل ادلراحبة اإسالمية ،وذلك بتقدمي التاويل الالزم لشراء أيوات للحداية والنجارة وماكينات
خراطة وماكينات اللحام اثأوتوماتيكية ومناشَت القطع الكهرابئية ومواي خام كاثأخشاب والغراء واحلديد
وماكينات للخياطة ،ومن خالل تعامل البنك مع أصحاب ادلشروعات الصغَتة صلد أن الصناعات
الصغَتة ذات الطابع السلعي ربصلت على نصيب أكرب من التاويل مقارنة ابدلشروعات اليت يغلب
عليها الطابع اخلدمي ،وتقد وضع البنك شروط للتعامل مع أصحاب ادلشروعات الصغَتة تنقسم إذل
( )1شروط مبدئية للاوافقة على التعامل وتتاثل يف إربات اذلوية احلرفية للعايل ،وتقدمي يليل يثبت
مهارتو وكفاءتو يف رلال نشاطو ،وإربات أن لديو مكان ؽلارس فيو عالو ،والتصديق ابلتشغيل من
اجلهات الرمسية )2( ،شروط الزمة لوضع العالية موضع التنفيذ وتتاثل يف توفَت الضاان الشخصي،
وتوفَت الضاان العقاري ،واحتفاظ البنك دبلكية السلعة اليت ؽلوذلا البنك إذل أن يتم سداي تقياتها ،وفتح
حساب تاري للعايل لدى الفرع بشروط ميسرة ،أن ذبربة بنك فيصل اإسالمي فرع أم يرمان تعترب
فريدة من نوعها ،حيث وفرت إمكانية سبويل ادلشروعات الصغَتة آبلية زبتلف عن ما ىو موتوي لدى
ادلصارف التقليدية واليت تعترب اثأفضل لدى فئة كبَتة من احملتاتُت للتاويل ،وذلك لسد احتياتاهتم
التاويلية ادلختلفة وعلى رأسها سبويل رأس ادلال الثابت ،ولكن تعًتي ىذه التجربة بعض العيوب على
سبيل ادلثال ( )1فالضااانت اليت يفرضها البنك ال زبتلف كثَتا عن اليت تفرضها البنوك التقليدية،
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وكذلك عاية ال ؼلاطر البنك إبتقراض صغار احلرفيُت حىت ولو توفرت الضااانت ادلطلوبة ( ،)2أسعار
اآلالت وادلعدات اليت يقوم البنك بتاويلها مرتفعة مقارنة أبسعار السوق )3( ،أسلوب ادلراحبة ادلتبع يف
التاويل يكون بزايية نسبة معينة لتكلفة السلعة واليت ال تبتعد كثَتا عن سعر الفائدة السائد (،)4
أحياان يشًتط البنك أن يقدم ادلشروع تقسط أول يًتاوح بُت  %12و  %25وىذا شلا تقد يكون عائق
أمام الكثَت من أصحاب ادلشروعات الصغَتة حلصوذلم على التاويل الالزم.
 -3ذبربة اجلزائر:
أتسس بنك الربكة اجلزائري يف عام 1990م وبدأ نشاطو فعليا عام 1991م ،وىو أول مؤسسة
مصرفية تعال وفق أحكام الشريعة اإسالمية يف اجلزائر (خدغلة ،)2010 ،ؽلارس البنك مجيع
اثأنشطة ادلصرفية واليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإسالمية ،وللبنك بعض اثأنشطة االتتااعية
مثل تقدمي القرض احلسن ،وإيارة الصندوق ادلخصصة لألىداف االتتااعية ،يقدم البنك أشكاال
سلتلفة للتاويل وفقا للشريعة اإسالمية مثل ادلضاربة ،ادلشاركة ،بيع ادلراحبة لألمر ابلشراء ،السلم
االستصناع وغَتىا من الصيغ اإسالمية للتاويل.
ونظرا للدور الكبَت الذي يلعبو البنك يف يعم وتطوير ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة ،فقد أسهم البنك
فعليا يف يعم ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة ،حيث استفايت ىذه ادلشاريع من الصيغ اإسالمية التاويلية
ادلختلفة اليت يقدمها البنك لتذليل العقبات التاويلية اليت تواتهها ،حيث شكلت نسبة التاويل اليت
ربصلت عليها ىذه ادلشاريع من إمجارل سبويل البنك نسبة تيدة ،اجلدول التارل يبُت التاويل ادلقدم
للاشروعات الصغَتة وادلتوسطة مقارنة إبمجارل سبويالت البنك.
السنة

إمجارل التاويالت

إمجارل سبويالت م.ص.م

النسبة %

1998

298994419416

66048382718

22,09

1999

445270716049

133859526105

30,06

2000

599720666013

196472005592

32,76

2001

766580292525

339479144835

44,28

2002

1288720233018

584640998835

45,37

2003

626685719923

303819252959

48,48
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ادلصدر :خدغلة "خصائص وأرر التاويل اإسالمي على ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة  -حالة اجلزائر"
(.)2010
اتمن ا  - :جتربة العمل املصريف اإلسالمي يف ليبيا.

يعترب اجلهاز ادلصريف اللييب حديث العهد ابدلصرفية اإسالمية ،لكن ىناك توتهات تقوية يف اآلونة
اثأخَتة لتبٍت العال ادلصريف اإسالمي من خالل إطالق نشاط البنوك اإسالمية ياخل السوق اللييب
والسااح للبنوك التقليدية القائاة دباارسة أنشطة الصَتفة اإسالمية.
لقد كانت البداية من مصرف اجلاهورية ،الذي ابشر العال بصيغ التاويل واالستثاار ادلصرفية
اإسالمية "ادلنتجات ادلصرفية البديلة" منذ بداية  ،2009وكان ذلك يف أطار إذن مصرف ليبيا ادلركزي
للاصارف التجارية العاملة بفتح نوافذ لتقدمي التاويالت واخلدمات ادلصرفية اإسالمية ،وفقاً للانشور
رتقم  ،2009/ 09الصاير عن مصرف ليبيا ادلركزي بتاريخ  2009 / 08 / 29بشأن ادلنتجات
ادلصرفية البديلة ،ولقد عرف ىذا ادلنشور ادلنتجات ادلصرفية البديلة كأيوات وصيغ سبويل واستثاار
متوافقة مع الشريعة اإسالمية ،وحديىا يف رالث صيغ سبثلت يف :ادلراحبة ،وادلضاربة ،ادلشاركة ،وتقد
أاتح الحقاً اجملال إمكانية التعامل بصيغ أخرى مثل اإتارة والسلم واالستصناع (إمساعيل وسادل،
.)2010
لقد تقام مصرف اجلاهورية إبتباع اخلطوات الالزمة للتأسيس خلدمات الصَتفة اإسالمية وفقاً
دلعايَت ومناشَت مصرف ليبيا ادلركزي من انحية ،وىيئة احملاسبة وادلراتعة للاؤسسات ادلالية اإسالمية
العادلية ( )AAOIFIمن انحية أخرى ،مع أخذ موافقة اذليئة الشرعية ابدلصرف ،وادلكونة من كبار
علااء الدين يف ليبيا ،وىف ىذا اإطار فإن ادلصرف تقد فعل ادلراحبة لآلمر ابلشراء وادلراحبة البسيطة
وادلشاركة ،ابإضافة إذل ذلك فأن ادلصرف مبدئيا يسعى إذل افتتاح سبع فروع للصَتفة اإسالمية ،وتقد
ربصل ادلصرف على موافقة مصرف ليبيا ادلركزي الفتتاح رالرة فروع (فشلوم ،ادلختار ببنغازي ،غراين).
أما ابلنسبة آلفاق ىذه الصناعة يف السوق ادلصرفية الليبية فياكن تصورىا يف ظل التوتهات
اجلديدة للنظام ادلصريف اللييب ،واليت تتضح من خالل ما يلي :
 – 1تقرارات رللس إيارة مصرف ليبيا ادلركزي بشأن اإذن للعديد من البنوك اإسالمية بفتح مكتب
سبثيل ذلا بليبيا ،وىف ىذا الصدي مت اإذن لكل من رلاوعة الربكة ادلصرفية (البحرين) ومصرف أبو ظيب
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ا إسالمي بفتح مكاتب سبثيل ذلاا يف ليبيا ،كاا أذن دلصرف تقطر اإسالمي بتأسيس مصرف زللي يف
ليبيا (ارتع ،تقرار رللس إيارة مصرف ليبيا ادلركزي ،رتقم .)2010 / 21 ،35 ،39
 – 2إصدار مصرف ليبيا ادلركزي منشور(رتقم  )2010/9خبصوص ضوابط وأسس تقدمي ادلنتجات
اإسالمية ،يف إطار تقيام مصرف ليبيا ادلركزي إبصدار سلسلة من التعلياات حول كيفية زلاسبة
ومراتعة ادلنتجات ادلصرفية البديلة ادلتوافقة مع أحكام الشريعة اإسالمية ،أبن يطلب من ادلصارف
التجارية اليت شرعت يف تقدمي ادلنتجات ادلصرفية اجلديدة ادلتوافقة مع الشريعة اإسالمية ،أو ادلصارف
اليت ترغب يف تقدمي ىذه ادلنتجات ،ضرورة االلتزام والتقيد دبجاوعة من اثأسس والضوابط ادلتعلقة
إبيارة وزلاسبة ادلنتجات ادلصرفية ادلتوافقة وأحكام الشريعة اإسالمية اليت تشال:
أ – أسس وضوابط العال ابدلنتجات البديلة.
ب – تكوين ىيئة الرتقابة الشرعية وشروط تعيينها.
ج – ادلعلومات والبياانت ادلطلوب إحالتها إرل مصرف ليبيا ادلركزي.
 – 3إتقرار رللس مصرف ليبيا ادلركزي مشروع الصَتفة اإسالمية الذي أعدتو جلنة استشارية لشؤون
الصَتفة اإسالمية ،مع بعض ادلالحظات اجلاري العال على إضافتها واستكااذلا من تقبل اللجنة،
ليدخل ادلشروع حيز التنفيذ فور إهناء مراتعة ىذه ادلالحظات (مصرف ليبيا ادلركزي.)2012 ،
 – 4إعالن انئب زلافظ مصرف ليبيا ادلركزي أبن برانمج الصَتفة اإسالمية تقد بدأ يف ليبيا ،وسيشهد
ظلواً كبَتاً خالل الفًتة القايمة ،حيث سيتم تنظيم العديد من الورش للعال هبذا اخلصوص هبدف ربويل
ادلصارف إذل الصَتفة اإسالمية ،وستشهد السنوات القايمة خطوات ربول مبدئية لبعض ادلصارف
للصَتفة اإسالمية دبا ؼلدم بشكل كبَت التناية يف ليبيا ،ابعتبار برانمج الصَتفة اإسالمية ىو أحد
روافد التاويل الكبَتة اليت زبدم التناية االتقتصايية يف ليبيا.
وىف ظل ىذه التطورات ؽلكن القول:إنو سيكون للاصارف اإسالمية مكانة كبَتة يف السوق الليبية،
وستسهم من خالل صيغ التاويل اإسالمي يف توفَت التاويل الالزم دلختلف تقطاعات االتقتصاي اللييب،
وىف توفَت الدعم للاشاريع الصغَتة وادلتوسطة ،وىذا يتوتقف وبدون شك على إيراك متخذي القرار يف
الدولة الليبية ثأساليب التاويل اإسالمي وما تتضانو من خصائص ومسات ربول يون وتوي
ادلشكالت اليت تسببها أنظاة التاويل التقليدية ،فصيغ التاويل اإسالمي تتسم ابلتنوع والتعدي شلا يتيح
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فرصاً ورلاالت أكثر لتاويل ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ،كاا أن أساليب التاويل اإسالمية تقوم
على أساس يراسات اجلدوى من الناحية االتقتصايية ،وعلى أساس احلالل من الناحية الشرعية ،إن
ادلصارف حيناا تتحول من أساليب التاويل التقليدية إذل أساليب التاويل اإسالمية فإهنا تقيم تنظيااً
تديداً فنياً وإيارايً ،ويتحول اىتاامها من إيارة لإلتقراض إذل إيارة لالستثاار ،ومن الًتكيز على الضاان
إذل الًتكيز على اجلدوى االتقتصايية ،ومن اشتقاق االئتاان للحصول على فائدة إذل ربفيز االيخار
واالستثاار ،ومن يور ادلرايب إذل يور ادلستثار وادلستشار االتقتصايي ،الذي يلتحم مع ادلشروع ويقدم لو
ادلشورة ،دبا يكون ذلذه ادلصارف عاية من مراكز أحباث اتقتصايية ،ومعرفة أبحوال السوق ،وبتوفر كم
كاف من ادلعلومات عن حركة االستثاار ،وكل ىذا يعوي ابلفائدة العظياة على صاحب ادلشروع وعلى
تهة التاويل وعلى اجملتاع ككل نظراً دلا ربققو ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة من منفعة اتقتصايية
واتتااعية.
وغٍت عن القول أن استفاية متخذي القرار يف ليبيا من ذبارب سلتلف يول العادل يف يعم ادلشاريع
الصغَتة وادلتوسطة من خالل الصَتفة اإسالمية ،واتقتباس اجليد يف ىذه التجارب وذبنب اثأخطاء فيها
سيكون لو ابلفعل ابلغ اثأرر يف يعم التجربة الليبية احلديثة يف رلال يعم ادلصارف اإسالمية الليبية
للاشروعات الصغَتة وادلتوسطة ،كاا إن اإسراع واجلدية يف معاجلة سلتلف ادلعوتقات اليت تقد تقف عائق
أمام صلاح نظام الصَتفة اإسالمية يف ادلصارف الليبية ىو ابلتأكيد أول خطوات النجاح ذلذه ادلصارف
(ارتع ،سادل وعيسى.)2014 ،
اتسعا :اخلامتة.

لقد حاول الباحثان من خالل عرض وربليل احملاور السابقة ،التعريف ابدلشروعات الصغَتة
وادلتوسطة واليت دل يوتد اتفاق موحد حول تعريفها وإظلا تُعرف يف كل يولو حسب إمكانياهتا وتقدراهتا
وظروفها االتقتصايية ومراحل الناو اليت بلغتها ىذه الدولة ،كاا مت التطرق لألعلية الكبَتة للاشروعات
الصغَتة وادلتوسطة اتقتصايايً واتتااعياً والتأرَت اإغلايب ذلذه ادلشروعات على سوق العال وسوق السلع
واخلدمات وادلساعلة يف رفع الدخل القومي  ،كاا مت تناول ادلعوتقات ادلختلفة ومسببات الفشل واليت تقد
تعًتض ىذه ادلشروعات وتؤيى إذل عدم صلاحها ،وتقد تكون أىم ىذه الصعوابت وأسباب الفشل ىو
ما يتعلق ابجلانب التاويلي ،ومن ىنا مت يف ىذه الدراسة عرض سلتلف وسائل التاويل اليت تقد تلجأ ذلا
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ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة والتأرَت السليب لكل خيار من خيارات التاويل ذلذه ادلشروعات ،وتقد
عالت ىذه الدراسة على أبراز الدور اذلام للاصارف اإسالمية يف يعم ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة
وكان ذلك من خالل التعريف ابدلصارف اإسالمية ،ودبا تقدمو ىذه ادلصارف من تسهيالت وخيارات
سبويلية تتناسب وظروف وإمكانيات ىذه ادلشروعات من خالل الصيغ التاويلية للصَتفة اإسالمية
ادلختلفة من مضاربة ومشاركة ومراحبة  ...إخل ،كاا مت يف ىذه الدراسة استعراض ذبارب بعض الدول
العربية يف يعم ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة من خالل ادلصارف اإسالمية على اعتبار أن ىذه الدول
تشابو الدولة الليبية يف كثَت من الظروف البيئية االتقتصايية واالتتااعية والسياسية ...إخل ،وتقد بينت
ىذه الدراسة أن التجربة الليبية ىي ذبربة حديثة وربتاج للكثَت من الدعم من تانب الدولة وخصوصاً
يف اجلوانب التشريعية القانونية ،وكذلك يف ترسيخ ادلاارسة اإيارية والفنية للصَتفة اإسالمية والعال
على ربسينها وتطويرىا دبا يعظم من االستفاية من صيغ سبويل ادلصارف اإسالمية الليبية يف يعم وتناية
تقطاع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وتعزيز تقدرهتا التنافسية ،وكذلك يعم مساعلة ىذه ادلشروعات يف
تناية اجملتاع وازيىاره دبا ربققو ىذه ادلشروعات من فوائد تعوي على كل اثأطراف.
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املراجع
أ  .الكتب والدورايت وادلؤسبرات.
 أمحد طنش (" ،)2003اثأطر القانونية واالتتااعية والتنظياية وادلعلوماتية وادلهنية ادلوتهة لتاويلادلنشآت الصغَتة وادلتوسطة" ،ادللتقى السنوي السايس ،يور ادلصارف وادلؤسسات ادلالية اإسالمية يف
سبويل ادلنشآت الصغَتة وادلتوسطة ،اثأكايؽلية العربية للعلوم ادلالية وادلصرفية ،عاان.
 أمحد مصطفى عبد  هلل (" ،)2009التدريب والتشبيك لبعث روح االبتكار والتجديد كساةأساسية للاشروعات الصغرى والصغَتة وادلتوسطة" ،رللة ادلواري البشرية ،ادلركز العريب لتناية ادلواري
البشرية ،العدي اثأول.
 إمساعيل إبراىيم الطراي وسادل رحومة احلويت (" ،)2010التشريعات واإتراءات اليت تنظم العالتقةبُت ادلصارف اإسالمية وادلصرف ادلركزي – يراسة مقارنة بُت اثأرين وليبيا" ادلؤسبر الدورل الثاين حول
اخلدمات ادلالية اإسالمية  ،ادلركز العارل للاهن ادلالية واإيارية ،وأكايؽلية الدراسات العليا.
 أشرف دمحم يوابو (" ،)2006إشكالية سبويل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف الدول العربية" ،رللةالبحوث اإيارية ،العدي الرابع ،أكتوبر.
إيهاب مقابلة ( "،) 2009يور ادلنشآت الصغَتة وادلتوسطة يف زبفيف أزمة البطالة" ،ورتقة حبثمقدمة للانتدى العريب للتشغيل ،منظاة العال العربية ،بَتوت.
 إيهاب مقابلة وماىر احملروق ( "،)2006زلديات النجاح والفشل يف ادلشروعات الصغَتةوادلتوسطة" ،اثأكايؽلية العربية للعلوم ادلالية وادلصرفية ،عاان.
 بيان حرب (" ،)2006يور ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة يف التناية االتقتصايية واالتتااعية"،رللة تامعة يمشق للعلوم االتقتصايية والقانونية ،اجمللد  ،22العدي الثاين.
 حسُت عبد ادلطلب اثأسرج (" ،)2011تفعيل يور التاويل اإسالمي يف تناية ادلشروعات الصغَتةوادلتوسطة" ،أكتوبر.
– خالد أمُت وحسُت سعيد (" ،)2011العاليات ادلصرفية اإسالمية الطرق احملاسبية احلديثة"،
الطبعة الثانية ،عاان ،يار وائل.
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 خدغلة خالدي (" ،)2010خصائص وأرر التاويل اإسالمي على ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة"،حبث مقدم دللتقى ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية والتحوالت االتقتصايية ،واتقع وربدايت .متاح على :
www.kantakji.com/media/3856/630.pdf
 سادل عاارة وعيسى الغنويى (" ،)2014التاويل اإسالمي يف ادلصارف الليبية (اثأساليبوادلعوتقات) ،يراسة تطبيقية على مصرف اجلاهورية" ،حبث مقدم دللتقي صفاتقس الدورل الثالث حول
ادلالية اإسالمية.
 سلياان انصر وعواطف زلسن (" ،)2011سبويل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ابلصيغ ادلصرفيةاإسالمية" ،حبث مقدم إذل ادللتقي الدورل اثأول دلعهد العلوم االتقتصايية حول ،االتقتصاي اإسالمي
الواتقع ورىاانت ادلستقبل.
 عبد الرمحن يسري أمحد (" ،)2000الصناعات الصغَتة يف البلدان النامية تنايتها ومشاكل سبويلهايف أطر نظم وضعية وإسالمية" ،الطبعة الثانية ،تدة ،ادلعهد اإسالمي للبحوث والتدريب.
 عوية مجيل الفليت (" ،)2011ادلشاريع الصغَتة يف تقطاع غزة ويورىا يف التناية االتقتصايية" ،رللةاجلامعة اإسالمية ،اجمللد التاسع ،العدي الثاين ،يونيو.
 فتيحة ونوغي (" ،)2003أساليب سبويل ادلشروعات الصغَتة يف االتقتصاي اإسالمي" ،حبث مقدمحول سبويل ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة وتطوير يورىا يف االتقتصايايت ادلغاربية ،ادلعهد اإسالمي
للبحوث والتدريب ،مايو.
 ماىر حسن احملروق وإيهاب مقابلة (" ،)2006ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة أعليتها ومعوتقاهتا"،مركز ادلنشآت الصغَتة وادلتوسطة" ،اثأرين  ،يناير.
 زلاوي حسُت الوايي وحسُت دمحم مسحان (" ،)2006ادلشروعات الصغَتة ،ماىيتها والتحدايتالذاتية فيها (مع إشارة خاصة لدورىا يف التناية يف اثأرين)" حبث مقدم للالتقي الدورل دلتطلبات
أتىيل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف الدول العربية.
 مناور حداي (" ،)2006يور البنوك وادلؤسسات ادلالية يف سبويل ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة،(إضاءات من اثأرين واجلزائر)" ،متطلبات أتىيل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف الدول العربية.
ب  .التقرير وادلنشورات.
تقرير مركز ادلعلومات والدراسات ،سبويل ادلشروعات الصغَتة ،ادلعوتقات والتحدايت ،يناير.2013 ،
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