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 م4100/   /   ماالنج                                                     

 الطالب املقر،                                                      

 



 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6 

 

 :قال تعالى

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َأملَْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخَر َلُكْم َما يفي السََّمَواتي َوَما يفي اأْلَْرضي َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نيَعَمُه ظَاهيرًَ  ) ) 
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 :المستخلص 

 لمصرفمشروعات الصغيرة في االستراتيجيات تمويل ا .م4100. طالل عمر كازوز
كلية االقتصاد اإلسالمي  قسم . رسالة ماجستري. فرع ماالنج ،شريعة BNI -اإلسالمي

: املرشر  األول. الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 .مصباح املنريالدكتور : املرشر  الثاين. نور اإلسناوي الدكتور

 .املرشروعات الصيري ، اسرتاتيجيات، متويل: الكلمات الرئيسية

تواجه املرشروعات الصيري  مرشكلة التمويل وكيفية وضع االسرتاتيجيات املناسبة  
 .لتمويل املرشروعات الصيري 

لة واملالحظة وقد اعتمدت نوع البحث الكيفي الوصفي معتمدًا على أسلويب املقاب 
  .جلمع معلومات عن واقع املرشكلة

وجدت أن أهم دوافع املصر  اإلسالمي يف متويل املرشروعات الصيري ، املساعد    
يف تنمية األعمال التجارية وخلق توازن اجتماعي متبعًا يف ذلك أحكام الرشريعة اإلسالمية  

يتعامل بالربا ويكون مد  متويل كأحد أهم قرارات التمويل، فال ميول املرشاريع املرشبوهة وال 
، وترتاوح قيمة "البيع اآلجل"، "املرشاركة"، "املضاربة"املرشروع سنتان، مستخدمًا صيغ 

، وكانت اهم التحديات اليت يالقيها املصر  اإلسالمي هي "500gt-5"التمويل بني 
سالمية املنافسة من قبل املصار  اإلسالمية والتقليدية وكذا احلاجة إىل صيغ متويل إ

جديد  مرنة ومناسبة للتحوالت االقتصادية ولتجاوزها يرى ضرور  تعاون املصار  
 .اإلسالمية معاً 
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ABSTRACT 

Talal Omar Kazuz. 2016. Strategy of Micro Enterprises Financing in Islamic 

Bank- BNI Shariah, Branch of Malang. Thesis. Department of Islamic 

Economics-Post Graduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 

Malang. First Advisor : Dr. Nur Asnawi, M.A. Second Advisor : Dr. Mishbahul 

Munir. 

Keywords : Strategies, Financing, Micro Enterprises 

 The Micro-Enterprises are now facing problems in financing and way to put 

their strategies. 

 The researcher used qualitative-descriptive research method which was 

relied on two ways, interviewing and and observing data which collected from 

problems that occured. 

 It whas found that the most important aims of The Islamic Bank in financing 

Micro Enterprises is to help to develop trading process and create social balance 

following the Islamic Law as one of the most important resolutions in financing. As 

a consequence, it does not finance any malicious enterprises, does not has any riba 

transactions and give term for two year financing, by employing al Mudharaba, al 

musharaka, al bay’ al aajel format. The value of financing is ranging from “5-500 

gt”. The greatest challenge that is faced by Islamic Bank is its competition with 

conventional order, and also its need for new, flexible suitable formulas in Islamic 

financing to face economics changes and ist ability to see the importance to 

cooperate with other Islamic  bank altogether 
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ABSTRAK 

Talal  Omar  Kazoz,  2016.  Strategi  Pembiayaan   Usaha  Kecil    di  Bank  

Negara Indonesia  (BNI)  Syariah  Cabang Malang, Tesis. Jurusan Ekonorni 

Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pernbimbing  I: Dr. Nur Asnawi. Pembimbing II : Misbahul Munir 

Kata  Kunci  : Strategi, Pernbiayaan, Usaha Kecil. 

 Banyak  usaha  kecil rnenghadapi perrnasalahan  pernbiayaan  dan 

bagairnana menyusun strategi yang sesuai dalarn    pernbiayaan usaha keci I. 

 Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui dua cara: 

iniervicv, dan  observasi   untuk  merigurnpulkan      data-data   tentang   realita  

dari   perrnasalah terse but. 

 Hasil penelitian ini, sesungguhnya motivasi dari bank negara Indonesia 

(BNI) Syariah dalam pernbiayaan usaha keci I adalah   mern bantu perkern  bangan 

b isn is dan menciptakan   kestabilan   sosial   dengan   mengikuti   hukum-hukum   

syariah   islam sebagai   dasar   dalam   keputusan-keputusan    pernbiayaan,   

tanpa   transaksi   yang mencurigakan   dan  riba'.  Dan  masa  pernbiayaan  

usaha  adalah  2  tahun  dengan menggunakan  beberapa  model  transaksi  

"mudhorobah",  "musyarakah"  dan  "ba'i ajal",  besar  pembiayaan  berkisar  5 

juta  sampai  500 juta.  Tantangan  yang  sering dihadapi  oleh  Bank  Syariah   

adalah  persaingan  antara  bank syariah  dengan  bank konvensional, dan 

kebutuhan terhadap format pernbiayaan syariah yang baru, yang fleksibel  dan  

sesuai  dengan  beberapa  perubahan  ekonorni  dan  untuk  mengatasi 

perrnasalahan tersebut, perlu ada kerjasama diantara bank-bank syariah, 
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 كلمة الشكر والتقدير

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصال  والسالم على أشر  األنبياء 
 ..واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد

و " سناوينور اإل:" بفيض من احلب والتقدير أتقدم جبزيل الرشكر واإلمتنان للدكتور
لتكرمهما بقبول اإلشرا  على إعداد هذا البحث، مقدراً " مصباح املنري:" الدكتور

الرشكر لعضوي جلنة كما أتقدم جبزيل  جهودمها الطيبة واملثمر  واملعرو  النبيل معي،
لقبوهلما مناقرشة هذه الرسالة وإثرائها بأرائهم السديد ،كما أتقدم بالرشكر جلامعة  املناقرشة،

كما أتقدم  ، ولكل العاملني باجلامعةحبرالدينموالنا مالك إبراهيم ولرئيس اجلامعة الدكتور 
 .اخلريبرشكري وعرفاين لوالدي ووالديت وإخويت راجياً من اهلل أن يوفقهم لفعل 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث.  أ

حتتل املرشاريع الصيري  واملتوسطة أمهية متميز  ومتارس دورا مهما يف حتقيق التنمية   
الصناعية نظرا لدورها الفّعال يف تكوين الدخل القومي، وخلق فرص عمل واسعة، كما أن 
إجياد فرص كبري  إلقامة املرشاريع ذات التكلفة الرأمسالية املنخفضة ميارس دورا مؤثرا يف 

ت، حيث إن معظمها يستخدم املواد اخلام احمللية، أو املنتجات نصف تكامل الصناعا
وترشكل املرشاريع الصيري  واملتوسطة اليوم حمور  املصنعة الناجتة عن الصناعات الكبري ، 

اهتمام السياسات الصناعية اهلادفة إىل ختفيض معدالت البطالة يف الدول النامية والدول 
  0.فلسفاهتا االقتصادية وأسلوب إدار  اقتصادها الوطين املتقدمة صناعيا، بصر  النظر عن

وعلى الرغم من أن املصار  اإلسالمية قدمت مناذج ناجحة للعمل يف القطاع 
املصريف اإلسالمي إال أهنا مل تُثبت وجودها بعد يف قطاع متويل الفقراء واملرشاريع الصيري   
فعلى سبيل املثال جند أن املصار  اإلسالمية تقوم بتمويل كثري من املرشروعات الكبري  عن 

تهية بالتمليك أو عن طريق املضاربة أو بيع املراحبة أو عقد بيع السلم أو طريق املرشاركة املن
عقد البيع اآلجل أو عقد اإلجار  أو عقد االستصناع أو القرض احلسن، سواء يف 
العقارات أو املعدات، لذا جيب على املصار  اإلسالمية دعم التمويل للمرشاريع الصيري  

ار التجار وحديثي التخرج يف اجلامعات وخاصة لترشمل أصحاب املهن احلر  واحلر  وصي

                                                             

  1فاطمة حسن، جدوى متوبل املرشاريع الصيري ، صحيفة الوسط البحرينية، 4111م.
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وبذلك تساعدهم مجيعا على تنمية طاقاهتم وتذليل الصعوبات واملعوقات املالية 4الفقراء،
أمامهم وتوفري حيا  كرمية هلم وحتويلهم إىل أفراد منتجني ميتلكون مرشروعات منتجة 

 .صاد بلداهنمويسامهون يف العملية التنموية ويرتقون مبستوى معيرشتهم واقت

وأفادت الدراسات أن كثريًا من فقراء املسلمني ميكن أن يستفيدوا مباشر  من 
احلصول على التمويل اإلسالمي للمرشاريع الصيري  باعتباره إحدى الوسائل اليت متكنهم 
من التيلب على الفقر، وهو ما جيب على املصار  اإلسالمية القيام به وتطويره ودعمه 

متوافقة مع أحكام الرشريعة اإلسالمية، وتتالءم مع احتياجات عمالء  مبنتجات إسالمية
القروض واملرشاريع الصيري ، حيث أن القروض الصيري  ليست جمرد مبالغ متواضعة تستعمل 
لتمويل مرشاريع صيري ، بل هي دعم ألفكار كبري  ووسيلة للخروج من دائريت الفقر والبطالة  

نجالديش، حيث أنرشأتا أسواقا لتنظيم التمويل كما حيصل يف كٍل من أندونيسيا وب
الصيري، ففي بنيالديش على سبيل املثال يعترب بنك جرامني جتربة رائد  يف جمال اإلقراض 

م، 4110على جائز  نوبل يف " حممد يونس"متناهي الصير، وقد حصل بذلك مؤسسه 
وخاصة العامل اإلسالمي حيث إن التمويل للمرشاريع الصيري  بدأ ينمو يف مجيع أحناء العامل 

ألمهيته ودوره الكبري يف التقليل من نسب الفقر والبطالة وحتقيق التنمية املستدامة وحتسني 
 .املستوى املعيرشي للفقراء

إن التمويل اإلسالمي يعتمد على األحكام الرشرعية ويركز على األخالق والقيم  
ث كانت التجار  يف السابق يف العصور كما أنه أيضا يقدم برناجمًا مميزاً لريقى باجملتمع، حي

اإلسالمية تلعب دورًا مكماًل إلنترشار اإلسالم، لذا فإن اإلسالم يتطلع حنو االستثمار 
والنماء للمجتمع، وأنه من الضروري تطوير منتجات إسالمية متوافقة مع أحكام الرشريعة 

                                                             
 .ص01، 4110، 441، القاهر ، العدد كتاب اإلهرام اإلقتصاديحسني عبد املطلب األسرج، مستقبل املرشروعات الصيري  مصر،    
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ق فرص عمل هلم الصيري  ومتكنهم من خل 1وتليب احتياجات عمالء القروض واملرشروعات
واحلد من الفقر والبطالة، خاصة للرشباب ومساعدهتم على  وحتسني مستوى معيرشتهم

االعتماد الذات من خالل األنرشطة املصرفية، وتقدمي القروض والتسهيالت واخلدمات 
املالية للطبقة الفقري  يف اجملتمع بيرض إنرشاء مرشروعات صيري  تدر عليهم دخال إلعالة 

 .أنفسهم وأسرهم

إن املصار  اإلسالمية أمامها كثري من التحديات نظرا ألهنا ال تزال عبار  عن  
صناعة حديثة يتعني عليها الكثري من العمل من أجل ترسيخ مصداقيتها، حيث أن هذه 
الصناعة مل تركز يف السابق على ختفيف الفقر فقط بسبب أهنا حتتاج إىل استيفاء كل من 

ومتطلبات الرشريعة اإلسالمية حىت تتمكن من خدمة عمالئها ولعل املعايري املصرفية الدولية 
السنوات املاضية شهدت تضاعفا يف حجم عمل البنوك اإلسالمية، مبا يسمح هلا بلعب 
دور أساسي يف متويل املرشروعات الصيري  يف الدول العربية واإلسالمية، حيث تربز أمهية 

لتصدي ملرشكليت الفقر والبطالة األمر التمويل اإلسالمي ودوره وحضوره كي تسهم يف ا
يتطلب البحث يف خمتلف صيغ التمويل اإلسالمي وكيفية تطبيقها على الراغبني يف تأسيس 

خصوصا أن أساليب التمويل اإلسالمية تضمن العدالة بني طريف  2مرشاريع صيري  خمتلفة،
قراء  املعاملة حيصل كل طر  على حقه، حيث أن هناك توجهات إلنرشاء بنوك للف

ومرشاريع للتمويل، خاصة أن هذه املرشاريع باتت متثل إحدى أهم آليات التنمية 
 .االجتماعية االقتصادية

                                                             
 . 4101، جملة املصرفيةأمحد بن عبد الرمحن اجلبري، متويل املرشاريع الصيري ،  1
 http://www basher.info/news/2752136.mu .ورشه عمل حول ألية التمويل األسالمي للمرشاريع الصيري   

http://www.mubasher.info/news/2752136
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ويعترب البنك الوطين يف األردن وبنك األسر  يف البحرين من أوائل البنوك   
اإلسالمية املختصة يف التمويل للمرشاريع الصيري ، ومها يتعامالن مع حمدودي الدخل 

حملتاجة ويسهمان يف تطوير اخلدمات التمويلية متناهية الصير وتطوير النموذج واألسر ا
اإلسالمي يف هذه الصناعة، لذا ينبيي على املصار  اإلسالمية إعاد  النظر يف نظام 
التمويل الصيري ومناقرشة كيفية متويله، حيث أن التمويل الصيري يتطلب اتباع برامج 

تكاليف املعامالت وخفض التعرض للمخاطر املالية  اإلقراض اجلماعي القائم على خفض
ودراسة كيفية تقدمي القروض للفقراء يف املناطق الريفية من أجل التخفيف من حد  الفقر 
يف أحناء العامل اإلسالمي والسعي إىل توفري االئتمان للمرشاريع الصيري  واملتوسطة مع 

خلهم وحتسني أوضاعهم االجتماعية عن تصميم املنتجات املالية املناسبة للفقراء وزياد  د
 .طريق مبادر  متويل املرشاريع الصيري 

إن الصناعة املصرفية اإلسالمية هي واحد  من أسرع الصناعات يف مجيع أحناء 
فمن أهم مقاصدها  1العامل يف تقدمي املنتجات املصرفية اإلسالمية على أساس اجتماعي،

ومنها على سبيل املثال القرض احلسن وصر  جزء  املسامهة يف حتقيق التنمية االجتماعية،
من الزكا  إىل األسر الفقري  وطالب العلم وإنرشاء للفقراء يف اجملتمعات العربية واإلسالمية 
ختتص مبكافحة الفقر والبطالة، من خالل تقدمي القروض لتعينهم على خفض الفقر 

من البطالة من خالل زياد  إنتاجية  واستقرار اجملتمع وتوازن منوه ودعم شرحية الفقراء واحلد
أصحاب املرشاريع الصيري ، لذا جيب على املصار  اإلسالمية اإلسراع بإنرشاء مصار  
لإلقراض متناهي الصير، هبد  تفعيل اآلليات الالزمة هلذا النوع من اإلقراض يف الدول 

رشاء املرشاريع الصيري  العربية واإلسالمية للوصول إىل مجيع فئات الفقراء يف اجملتمع، ودعم إن

                                                             

  .http://www basher.info/news/2752136.mu  5 ورشه عمل حول ألية التمويل األسالمي للمرشاريع الصيري  

http://www.mubasher.info/news/2752136
http://www.mubasher.info/news/2752136
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املنتجة وتطوير املرشاريع القائمة وتنرشيط هذه الصناعة  لتكون جزءا ال يتجزأ من 
القطاعات املالية القائمة وكإحدى دعائم االقتصاد اإلسالمي، وحتقيق انترشار واسع من 
 خالل بناء شبكة من الفروع تصل إىل كافة املناطق وخاصة املناطق الريفية غري املخدومة،
وبناء عالقات شراكة مع برامج ومؤسسات خريية والسعي للوصول إىل حتقيق االستدامة 
املالية، والرتكيز على جدوى املرشروع ونرشر الثقافة والتوعية بأمهية املرشاريع الصيري  للوصول 

  0.إىل أكرب عدد ممكن من الفئات املستهدفة

 :ظًا حسب التدرج التايلوقد شهدت املؤسسات املالية يف اندونيسيا تطورًا ملحو 
أَ  0040 أكتوبر 01 هولندا يف تاريخ حينما كانت إندونيسيا تستعمرها  يف بنكُ  فأُنرشي

 االقتصاد زياد  وترقية هو هلذا البنك الرئيسي اهلد  De Javasche Bankاملسمى بــ  باتافيا
أصبحت إندونيسيا  0121من أغسطس سنة  00يف تاريخ  اهلولندية، و للحكومة 

إندونيسيا املركزي  ببنك  De Javasche Bankاسم  قد غري  0110 سنة  مستقلة، ويف
(Bank Indonesia.) 

 .فرتات فتطور املؤسسات املالية يف اندونيسيا  ظهر يف أربع

   0110 -0100الفرت   .0
 421بنك صارت  000إندونيسيا  يف التجارية البنوك كان عدد  0100يف سنة  

البنوك الرشعبية اليت تقدم  عدد قد ارتفع حني يف 0111،0-0112بنكا يف سنة 
 0100يف سنة   04120 من كبري برشكل  (Bank Perkreditan Rakyat) القروض 
 . 0110يف سنة  14101وأصبح 

                                                             
 . 4101، جملة املصرفيةبري، متويل املرشاريع الصيري ، أمحد بن عبد الرمحن اجل  0

7 http://nisaaaqmarina.blogspot.co.id/2013/12/sejarah-dan-perkembangan-lembaga.htmal 

ديسمرب 01تاريخ التحميل   

http://nisaaaqmarina.blogspot.co.id/2013/12/sejarah-dan-perkembangan-lembaga.htmal
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 0110 -0110الفرت   .4
 األزمة املالية اليت ملكافحة   يسعى إندونيسيا املركزي بنكيف هذه السنة كان  

  .بنكا مليون مليون لسبعة وعرشرين  211 من أكثر كلفته
جعل احلكومَة وبنك  0110 -0110وقوع األزمة يف سنة 4114 -0111الفرت   .1

ألجل إصالح النظم املالية وملنع ( املصريف القطاعيف )إندونيسيا يقوم بإصالح البنك 
 .تكرار األزمة

  :وعلى ذلك قام بنك إندونيسيا باخلطوات اآلتية    
لتلبية مخسة وعرشرين مبدأ  واضحة  للتنفيذ خطة مع تصميم التنظيم تقويةتوطيد و .  أ

 اليت  Basel Core Principles For Effective Banking Supervisionمن مبادئ بازل 
 .دولياً  معياراً  أصبحت

 Real Time Gross Settelements بتطوير نظام  الدفع لنظام الوسائل ترقية وحتسني. ب

(RTGS). 
 .إدخار اجملتمع حلماية Bank Guarantee Scheme تطبيق. ج
 .اجلديد  البنوك إلنرشاء املال لرأس الرشروط زياد ترقية و . د
 . إىل اآلن 4114الفرت   .2
 برنامج تنفيذ منذ املصريف القطاع يف اإلجيابية التطورات لقد ظهرت يف هذه الفرت  

  0.االستقرار

                                                             
8
 http://nisaaaqmarina.blogspot.co.id/2013/12/sejarah-dan-perkembangan-lembaga.htmal التحميل   تاريخ

ديسمبر 01  

http://nisaaaqmarina.blogspot.co.id/2013/12/sejarah-dan-perkembangan-lembaga.htmal
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ويف بداية . 0111بدًأ منذ سنة  إندونيسيا يف اإلسالمية املالية املؤسسات تطور 
 من عدد يظهر ذلك بوجود. تطورت تطورا سريعا بدأ واضحا أهنا قد  4111عام 
  .التقليدية البنوك اإلسالمية الىت أسستها البنوك
 جمالس فتوى جزء ال يتجزء من  (الرشريعة) املالية اإلسالمية املؤسسات تطور 

 والربا حمرم يف الربا، هي البنوك فوائد الذين قالوا بأن (MUI) اإلندونيسية العلماء
 يف الناس معظم ألن التقليدية، البنوك سوق قد أثرت يف وهذه الفتوى اإلسالم،
 كان العمالء املسلمون أكثرهم ينتقلون من البنوك املسلمني، ومن مث  من هم إندونيسيا

 .اإلسالمية التقليدية  إىل البنوك
  0111عام  يف إندونيسيا تتطور تطورًا سريعاً، قبل (الرشريعة)اإلسالمية إن البنوك  

حمدود ، وكان البنك اإلسالمي يف ذلك احلني الوحيد هو  اإلسالمية البنوك كان عدد
 من 40 اليوم فهناك فقط، وأما (Bank Muamalat Indonesia)ت إندونيسيا معامال بنك
 ،  على(الرشريعة)الرشرعي  التأمني وكذلك (.4110البيانات مايو ) اإلسالمية البنوك
 . العامل أسرع تطوراً يف أنه
الرشرعي   التأمني من مؤسسات 12 متلك الوحيد  اليت هي دولة إندونيسيا 
من مؤسسات  بأهنا متلك أربع مؤسسات فقط خبال  ماليزيا مثال ،(التأمني اإلسالمي)

 . الرشرعي  التأمني
 هناك تدل على أنBEINEWS (4112 ) الىت أجراها الدراسة نتائج على بناء 

 إندونيسيا، يف اإلسالمية البنوك اإلسالمية أو املصرفية تطور إىل تؤدي اليت عوامل مخسة
 :وهي ما يلى. التقليدية البنوك التقليدية أو املصرفية ومتيزها عن
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 1.ال يقتصر البنك اإلسالمي على العمالء املسلمني فقط لكن ليريهم أيضا . 0
املضاربة الىت تستخدم يف البنوك اإلسالمية أكثر نفعا ورحبا من فوائد البنوك الىت  . 4

 .كانت يف البنوك التقليدية
وك فوائد البن  للعمالَء أكثر من  اإلسالمية الىت تعطيها البنوك  األموال اإلعاد  من. 1

 .التقليدية
 أو التعاون على العمل ولكنها أجرت نقداً، القروض تعطي ال اإلسالمية البنوك. 2

 .واإلجار  واملراحبة واملرشاركة مثل أساس املضاربة الرشراكة، أساس
إن الربح ليس هدفًا لدى البنوك اإلسالمية ألهنا ذاهتا حتاول اإلعانه باألموال . 1

 .للوصول للرفاهية اإلجتماعية
هلا ثالثة مبادئ الىت هي ( الرشريعة)بأن البنوك اإلسالمية ( 4110)رأى بوسونو  

 :ختتلف عن البنوك التقليدية وهي ما يلى
 العدالة  .0
 املساوا  و التساوي .4
 األمان .1
 :وهي. إسالمية أخرى موجود  يف إندونيسيا وأيضاً هناك بنوك 

 (PT.Bank Muamalat Indonesia)إندونيسيا  معامالت بنك . 0

 (PT.Bank Syariah Mandiri)مانديري  شرعية البنك اإلسالمي. 4
 (PT.Bank Syariah Mega Indonesia)إندونيسيا  ميجا شرعية البنك اإلسالمي. 1
 BUKOPIN (PT.Bank Syariah BUKOPIN)البنك اإلسالمي شريعة . 2

                                                             
9 http://kawansekawan.blogspot.co.id/2012/04/perkembangan-lembaga-keuangan-syariah.html,  

ديسمرب 01التحميل تاريخ   

http://kawansekawan.blogspot.co.id/2012/04/perkembangan-lembaga-keuangan-syariah.html


 

 
 

26 

   BRI (PT.Bank Syariah BRI)بنك الرشعب اإلندونيسي اإلسالمي . 1

 شريعة BNIجنح املصر  اإلسالمي  عندما( BNI Syariah)وقد متت نرشأ  البنك  
م، حيث حث على بناء الرشركة 0110يف جتاوز األزمة االقتصادية السابقة يف سنة 

، وذلك 4111أبريل سنة  41يف تاريخ  شريعة، BNIللمصر  اإلسالمي  (UUS)الرشرعية 
 BNI  ويف بداية تأسيس املصر  اإلسالمي. 0111سنة  01على أساس القوانني رقم 

كان  ميلك مخسة مكاتب من املكاتب الفرعية الىت تقع يف منطقة ماالنق، و   شريعة
يَفرَا، ويوكياكرتا تييّـَر  4101من مايو سنة  40ويف تاريخ . بييكالوغان، وبنجارماسني، وجي

إىل الرشركة احملدود   شريعة،   BNIمن املصر  اإلسالمي  (UUS)اسم الرشركة الرشرعية 
أساسًا على قرار حمافظ بنك  (PT BNI Syariah)شريعة  BNIللمصر  اإلسالمي 
 .KEP.GBI / 4101 / 20 / 04إندونيسيا املركزي منر  

مكتبا  01 (BNI Syariah)كان للمصر  اإلسالمي   4102ويف شهر يونيو سنة 
مدعوم شريعة  "BNI"وايضا أن املصر  اإلسالمي . مكتبا فرعيا مساعدا 000فرعيا و 
ويسَتْخَدُم  (payment point)نقطة دفع  41سيار  للخدمة و  44مكتبا للنقد و  00بـــ 

كواحد من البنوك شريعة    BNIميوهذا جيعل املصر  اإلسال. صرّافًا آلّياً  0111حوايل 
 .نية الرشرعية املتقدمة والكبري الوط

    00:شريعة BNIوعن نوع اإلنتاج واخلدمات اليت يقدمها املصر  اإلسالمي 
 :، وهي ما يلىشريعة BNIهناك ثالث خدمات يقدمها املصر  اإلسالمي 

ّدخار للحجاج . 2االّدخار .1اإليداع  .4صر  املال . 0  االي
                                                             

-keuangan-lembaga-http://kawansekawan.blogspot.co.id/2012/04/perkembangan
  

syariah.html    ديسمرب  01تاريخ التحميل  
berkembang/-baru-yang-usaha-solusi-bni-mikro-usaha-http://www.kreditur.net/kredit   

 

 

http://kawansekawan.blogspot.co.id/2012/04/perkembangan-lembaga-keuangan-syariah.html
http://kawansekawan.blogspot.co.id/2012/04/perkembangan-lembaga-keuangan-syariah.html
http://www.kreditur.net/kredit-usaha-mikro-bni-solusi-usaha-yang-baru-berkembang/
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 : شريعة فهي  BNIأما هن أساليب التمويل يف املصر  اإلسالمي 
 (البيع اآلجل. )2( مرشاركة. )1( مراحبة. )4( املضاربة . ) 0

 :اخلدمات التاليةشريعة  BNIكما ويقدم املصر  اإلسالمي 
 الضريبة. 1ضمانة أو كفالة . 4إرسال املال . 0

لذي يستفيد منه اجملتمع عقد َرْهن للذهب ا شريعة BNIوللمصر  اإلسالمي 
ويستفيد منه ايضا كضمان التكلفة، جبانب ذلك كانت يف هذا املصر   احملتاج إىل املال

 .  ومدعوم  بالصرّا  اآليلّ  (phone banking)اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف 
 : شريعة BNIرؤية ورسالة املصر  اإلسالمي 

 04:الرؤية
 . التفوق يف اخلدمة واألداء.  0
 . وتقدمي مسامهات إجابية ألفراد اجملتمع. 4
 . وتقدمي حلول للمجتمع تيطي إحتياجات األساليب املصرفية اإلسالمية. 1
 .توفري قيمة أفضل للمستثمر عند قيامه باالستثمار يف املصر  اإلسالمي.  1

 : الرسالة
 املصر  اإلسالمي  مفيد للمجتمع ويهتم مبصلحة احليا  اإلجتماعية. 0
 املصر  اإلسالمي حل من احللول الفعالة لتحسني احلالة اإلقتصادية للمجتمع . 4
 يلتزم املصر  اإلسالمي بإعطاء أفضل االستثمارات للمستثمرين. 1
 من مهامه تكوين األماكن ليعمل ويتفوق فيها املوظفون . 1

                                                             
12 http://www.kreditur.net/kredit-usaha-mikro-bni-solusi-usaha-yang-baru-berkembang/ 

 

http://www.kreditur.net/kredit-usaha-mikro-bni-solusi-usaha-yang-baru-berkembang/
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على تعاقب خمس  شريعة BNIيبين ربح المصرف اإلسالمي ( 0)جدول رقم 
 01:سنوات األخيرة

 نسبة مئوية عدد من األرباح سنة

4100 66 milliar 

مليار 00  

5% 

4104 101,8 milliar 

مليار 010،0  

12% 

4101 117,46 miliar 

مليار 000،20  

15% 

4102 163,24 miliar 

مليار 001،42  

38,9% 

4101   228,52 miliar 

مليار 440،14  

39,8% 

 
واحد من أكرب البنوك الرشرعية، وظهر  شريعة BNIإن املصر  اإلسالمي    

يف  01-04وتطوره املايل الذي كان فوق العاد  ما بني . ذلك بتطوره سنة بعد سنة
 بليت األموال أو املمتلكات للمصر  اإلسالمي 4102ويف شهر ديسمبري . املائة

                                                             
13 http://www.bni.co.id/id - 

http://www.bni.co.id/id
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BNI  مليون  41ليت فوق ب 4100ويف نصف سنة . مليون مليون 01،21 شريعة
ومن براجمه . كانت اخلدمات والربامج كلها تستهد  الرقي مبصلحة العمالء. مليون

Hasanah Experience  ولرتقية هذا الربنامج اشرتك املصر  اإلسالمي ،BNI شريعة 
فهذه البطاقة تساعدهم وتسهل . لرتويج بطاقة للحجاج واملعتمرين Master Cardمع 

. باململكة العربية السعودية Master Cardمن الصرّا  اآليّل لــــ  عليهم  سحب النقود
يف املائة من احلجاج واملعتمرين كي  11شريعة  BNIواستهد  املصر  اإلسالمي 

مليار  202يستعملوا بطاقة احلجاج واملعتمرين، وهو يدير االدخاَر للحجاج قدر 
حسابا من  020،110تلك األموال مجعها البنك من . 4102روبية يف سنة 

من  01111ارسال   شريعة BNIواستهد  ايضا املصر  اإلسالمي . العمالء
تطورا ومنوا يف متويل املرشروعات  (BNI)احلجاج يف كل سنة، وقد شهد املصر  
وهي موضحة يف  4101حىت  4104الصيري  طيلة  األربعة السنوات األخري  من 

 02:اجلدول التايل
شريعة بين  BNIيبين تطور المشاريع الصغيرة للمصرف اإلسالمي ( 4)جدول رقم 

  4102:01حتى عام  4104عام 

تطور المشاريع 
 الصغيرة

 10-يناير 0من 
 4104ديسمرب 

 10-يناير 0من 
 4101ديسمرب 

 10 –يناير0من 
 4102ديسمرب 

 10  -يناير 0من
 4101ديسمرب 

عدد التراخيص 
للمشاريع 
 الصغيرة

010 022 040 021 

                                                             
14 http://www.bni.co.id/id - 
15 http://www.bni.co.id/id - 

http://www.bni.co.id/id
http://www.bni.co.id/id
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حجم 
االستثمار 
بالدوالر 
 األمريكي

201110110 021040212 440101101 0100401142 

حجم 
االستثمار 
بالروبيه 

 األندونيسية

0102000101402 0001010110000 1101101020041 40010101101210 

توقعات 
 اجمالي العمالة

0،120 2،021 1،100 0،111 

 مشكلة البحث. ب

املرشكالت اليت تواجه املرشروعات الصيرية هي كيفية احلصول على أن أهم  
املصادر املتاحة اليت يتمكن من خالهلا احلصول والتمويل الالزم الذي حيتاجه املرشروع 
تتمثل يف أثر مسامهة البنوك اإلسالمية يف متويل على التمويل وعليه فإن مرشكلة البحث 

أن أهم املرشكالت اليت . جناحهإو  املرشاريع الصيري  وامكانية التحقيق الفعلي هلذا املوضوع
تواجه املرشروعات الصيرية هي كيفية احلصول على التمويل الالزم الذي حيتاجه 

  .ومالئمة التمويل اإلسالمي لتلك املرشروعاتاملرشروع 

  أسئلة البحث.  ج

 :تعتمد الدراسة على اإلجابة على التساؤالت التالية  
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  لتمويل املرشاريع الصيري ؟ شريعة  ((BNI))ماهي دوافع املصر  اإلسالمي .  0

              شريعة؟ ((BNI))أهم قرارات التمويل باملصر  اإلسالمي ما هي .  4

لتمويل املرشروعات  شريعة ((BNI)) أهم اسرتاتيجيات املصر  اإلسالميما هي . 1
 الصيري ؟ 

متويل  شريعة يف ((((BNIكيفية املرشاكل والتحديات اليت تواجه املصر  اإلسالمي. 2
 املرشروعات الصيري ؟

 أهداف البحث. د

 :هدف الدراسة يفأتتمثل  

شريعة ميول املرشاريع  ((BNI))توضيح الدوافع اليت جعلت من املصر  اإلسالمي . 0
 .الصيري 

للمرشروعات الصيرية  شريعة ((((BNIيف املصر  اإلسالمي التمويلقرارات التعرف على  4
 .. فعاليتهامدى وتقييم القرارات ودراسة هذه 

شريعة يف متويل  (((BNI)بيان أهم اسرتاتيجيات التمويل يف املصر  اإلسالمي . 1
 .الصيرية واستخدامها االستخدام األمثلاملرشروعات 

يف متويل  شريعة ((((BNIتوضيح املرشاكل والتحديات اليت تواجه املصر  اإلسالمي. 2
 .رشروعات الصيري  وطرق مواجهتهاامل
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 فوائد البحث.  ه

 :اىل تأيت أمهية البحث من أمهية املوضوع، حيث يسعى الباحث يف هذه الدراسة 

تسليط الضوء على مصادر التمويل اإلسالمي للمرشاريع الصيري  واملتوسطة وجدوى  . 0
 .حتقيق ذلك لرفع عجلة التنمية االقتصادية

 . إجياد مصدر متويلي  للمرشاريع الصيري  واملتوسطة. 4

دراسة مدى فعالية تطبيق جتربة بنك إسالمي اعتمد على مصادر التمويل اإلسالمية . 1
  .لتحريك عجلة التنمية، وأثرها على اإلنتاجية اخلدمية والرحبية للمصار 

 األهمية النظرية

اإلسالمي للمرشاريع الصيري   تتمثل يف أمهية تسليط الضوء حول مالئمة التمويل 
 .دراسة مستوفيه ((((BNIودراسة إسرتاتيجية التمويل للبنك اإلسالمي

 األهمية التطبيقية 

أمتىن أن أوضح إسرتلتيجيات التمويلية اإلسالمية املناسبة واملالئمه للمرشاريع  
  .الصيري  وكيفية اإلستفاد  منها يف رفع مستوى الدخل وحتريك عجلة التنمية

 :حدود البحث. و

 الحدود الموضوعية. 0
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تتمثل يف البحث يف إسرتاتيجيات التمويل اإلسالمي للمرشاريع الصيري  ومالئمة  
 .أي هذه اإلسرتاتيجيات للتمويل يف املرشاريع الصيري  

 الحدود الزمنية. 4

        4101 - 4100   

 الدراسات السابقة. ز

 متويل املرشروعات الصيري  ملدينة يف "BNI"دور البنك "نينيك حريايت، . 0 
ومن أهدا  هذا البحث هي معرفة دور متويل البنك شريعة ( 4101." )يوكياكرتا

للمرشروعات الصيري  بيوكياكرتا ومعرفة العوامل املانعة يف إإلحسان والتمويل للمرشروعات 
الكيفي  الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي التحليل الوصفي بني. الصيري  بيوكياكرتا

 . والكمي، وأساليب مجع البيانات باستخدام االستبيان واملقابلة

 :وكانت أهم نتائج الدراسة  

له دور كبري للمرشروعات الصيري ، وذلك بتمويل   (BNI)تدل على أن البنك 
التجار، وأما العوامل املانعة يف التمويل للمرشروعات أو الرشركات هي أن إدار  األعمال 

تؤدى إىل اخلسار  يف بعض األحيان لدى بعض الرشركات وكذلك فيما  غري مرتبة حىت
 .يتعلق باملال

األكادميية العربية للعلوم املصرفية " رسالة ماجستري "، منري سليمان احلكيم.  4 
"   الصيري دور املصارف اإلسالمية يف متويل املرشروعات " بعنوان ، عمان، 4111
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هدفت هذه الدراسة إىل  إلقاء  ولقد."  دراسة لدور العقود اإلسالمية يف التمويل
الضوء على العقود اليت جتريها املصارف اإلسالمية واليت تتناسب مع املرشروعات 

الصيغ اإلسالمية والصيغ الربوية وبيان مدى أمهية بني عقود الصيرية وتوضيح الفرق 
  .العقودالتمويل وفق هذه 

 :وكانت أهم نتائج الدراسة األتي 

تياجاهتا التمويلية من خالل الصيغ اليت تقدمها جلؤ املرشروعات الصيري  إىل سد إح 
املصار  اإلسالمية،أفضل من جلؤها إىل التمويل بالصيغ الربوية اليت تقدمها املصار  

 .التجارية

، األكادميية العربية للعلوم "رسالة ماجستري"حممد عبد احلميد حممد فرحان، . 1 
دراسة ألهم مصادر "وعات الصيري  التمويل اإلسالمي للمرشر "املصرفية، اليمن، بعنوان 

 ".التمويل

 :أهم النتائج التي توصل إليها كاألتي     

إن التنوع الفريد يف أشكال التمويل اإلسالمي جيعل من التمويل اإلسالمي أنسب  
وأكفأ وأعدل طرق التمويل اليت عرفتها البرشرية وذلك للدور اإلجتماعي الظاهر يف كل 

والذي يراعى فيها باألساس متطلبات الفرد واحتياجاته  شكل من أشكاله املختلفة
 .وبالتايل تنمية قدراته ومواهبه وإبداعاته عن طريق تلبية تلك احلاجات

 جيك مانديري فرع من شريعة اإلسالمي البنك إسرتاتيجية"جوهر الدين،  . 2 
إن هد  هذا  ( 4110)، "العمالء تنمية رضاء  يف  يوكياكرتا (Cik Di Tiro) تريو دي
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 دي جيك مانديري فرع من شريعةاإلسالمي  البنك البحث هو معرفة وحتليل إسرتاتيجية
العمالء يف جمال التسويق ميكس  تنمية رضاء  يف  يوكياكرتا (Cik Di Tiro)تريو 

(marketing mix)، وأما . البيانات يف هذا البحث هي باستخدام االستبيان وأساليب مجع
 . وطريقة أخذ العينات هي العينة العرشوائية. خمربا 21عدد العينات 

 :كانت نتائج الدراسة كالتالي

فيما يتعلق باإلنتاج والثمن  (marketing mix)ومن نتائج حتليل التسويق ميكس  
 جيك مانديري فرع من شريعة  اإلسالمي لبنكيُعَر  بأن او  والرتويج أوالدعاية والتوزيع

 .تريو قد كان يف مستوى جيد يف إكتفاء عمالئه دي

 :تحديد المصطلحات. ح 

 معنى اإلستراتيجية. 0

من الفنون العسكرية ويقصد هبا التخطيط وحتديد الوسائل : اسم مصدر صناعي  
البعيد ، وتستعمل أيضا يف اليت جيب األخذ هبا يف القمة والقاعد  لتحقيق األهدا  

اخلطاب السياسي فن وعلم وضع خطط احلرب وإدار  العمليات احلربية، خطة شاملة 
هي خطة تنفيذية لتحقيق هد  ما ذات وقت معلوم يف أي جمال من اجملاالت، و 

  00.ومدروس النتائج إما طويل أو متوسط أو قصري األمد

                                                             

   http://www.almaany.com، قاموس املعاين "اسرتاتيجية"معىن كلمة  00 

http://www.almaany.com/
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فالتمويل هو إنفاقه أي أُموله متوياًل، أي أزوده أي أعطيه املال، : لغة  :التمويل . 4
باملال، وهو ماميتلكه املرء من الذهب والفضة، مث أطلق على كل مايقتين وميلك من 

 00.األعيان

املال ماكان له قيمة مادية وجاز شرعا االنتفاع به يف حالة االختبار : اصطالحًا  
  فيه، وباجلمع بني التعرفني ميكن أي أن املال ما ميكن حيازته واالنتفاع به والتصر 

املال يتمثل يف كل ماكانت له قيمة مادية وجاز لإلنسان امتالكه واالنتفاع به : القول
 00.يف حالة االختبار على أن يكون هذا االنتفاع معلنا لكافة الناس ألمن بعضهم

 :التمويل اإلسالمي. 1

ا، تقدمي ثرو  عينية أو نقدية وميكن تعريف التمويل اإلسالمي، تعريفا شامال حلد م 
بقصد االسرتباح من مالكها إىل شخص آخر يديرها ويتصر  فيها لقاء عائد تبيحه 

 01.األحكام الرشرعية

 المشروعات الصغيرة. 2

عملُ ُمَسوغ، أي : اجلمع مرشروعات ومرشاريع، عمل مرشروع" اسم"مشروع  
 .ماَسوغه الرشرع

                                                             
 .100ص، 0100حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، طبعة حديثة، بريوت، لبنان، دار ومكتبة اهلالل، " مول"انظر ماد   00
مفهوم التمويل ومصادره يف االقتصاد اإلسالمي  أمحد السيد كردي،  00

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/152  
، 0املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ط، حتليل فقهي واقتصادي، مفهوم التمويل يف اإلقتصاد اإلسالميمنذر قحف،   01
 .04م، ص0110جد ،

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/152
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من اجملاالت ويقدم يف صور  ما أو ما حيضر يف جمال : حضر مرشروعا جديدًا  
املنرشأ  املستقلة  ويعر  املرشروع الصيري على أنه 41خطة ليدرس ويقرر يف أفق تنفيذه

 40.يف امللكية واإلدار  ويستحوذ على نصيب حمدود من السوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .211الرازي، املصدر السابق، ص"شرع"أنظر ماد   41

، عن وزار  التجار  والصناعة،  حبث منرشور ،دليل املرشروعات الصيرب  واملتوسطة للنفاذ لالسواق العامليةحممد نبيل الرشيمى،  40 
 . م4111
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 مفهوم اإلستراتيجية بشكل عام. أ

املتداولة بني اخلاصة والعامة يف جمال السياسة واألعمال هو من أكثر املصطلحات   
مصطلح اإلسرتاتيجية، ولكن مع األسف إنَّ هذا املصطلح أصبح يضا  مع كل كلمة 

اإلسرتاتيجية جيهل فحواها ومعناها )) عبداهلل املنيف . دون وعي ملفهومه احلقيقي، يقول د
قد طرأ خلط وعدم وضوح وكثري من وخباياها حىت املتخصص يف حقل اإلسرتاتيجية، ف

سوء الفهم والترشويش على معناها، حىت وصلنا إىل تعويض املصطلح ليعين التخطيط أو 
 ((.السياسات وحىت األهدا 

كلمة اإلسرتاتيجية ليس هلا مراد  يف اللية العربية وهي منقولة بلفظها األصلي من 
( عسكري)واليت تعين  (Stratos) كلمة: املرشتقة من كلمتني (Strategos) اللية اليونانية

خالل العصر " القائد العسكري"، فهي ترشري إىل (قياد )واليت تعين  (Ago) وكلمة
الدهاء )) ومعناها من مصدرها األصلي يعطينا بعض الدالالت لتعريفها مثل  44اليوناين،

،  ((تحقيق النصر يف املناور  العسكرية للتضليل أو اخلداع أو املباغتة أو املفاجأ  للعدو ل
فينرت، : كما ميكن مجع تعريف شامل لكتابات قاد  القرن التاسع العرشر العسكريني أمثال

فن توزيع وإستخدام املعارك بالوسائط والقوى العسكرية )) هارت، مولنكة، وبوفر بأهنا 
، وبعد ذلك يف القرن العرشرين إنتقل " (( السياسة"لتحقيق أهدا  احلرب اليت حددهتا 

                                                             
 .0، ص اإلسرتاتيجي يف مؤسسات املعلوماتالتخطيط عصام حممد عبيد،  44
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إىل مراكز الدراسات األكادميية واليت بدأت مرحلة  41صطلح من ذهن القاد  العسكرينيامل
جديد  من التنظري والتوثيق هلذا األسلوب، كما مت نقلها إىل حقول املعرفة األخرى كالعلوم 

كما  42،الدراسات اإلسرتاتيجيةالسياسية واإلدارية للمال واألعمال، فظهرت مؤخراً مراكز 
دراسات يف إدار  األعمال برشكل فاعل يف تفجري وجتذير مصطلح أسهم حقل ال

اإلسرتاتيجية يف قطاع األعمال، حيث تعد اإلسرتاتيجية مهمة رئيسية لإلدار  العليا 
التنفيذية واملتمثلة يف املدير العام أو الرئيس التنفيذي للمنرشأ  لذلك هي تترشابه مع 

جانب آخر تترشابه مع العسكر  بأنه إتضح لنا العسكر  بأهنا مرتبطة بالقائد األعلى، ومن 
بأن ضرور  إعداد اإلسرتاتيجية مرتبط بوجود عدو تتوخى حماربته بأي طريقة تكون املعركة 
إحدى خياراهتا، وكذلك فإن ضرور  إعداد اإلسرتاتيجية اإلدارية مرتبط بوجود منافس 

السوق تأخذها من هذا  تتوخى مقارعته واإلصطدام به وصواًل إىل حتقيق بيعي حلصة من
 .املنافس، أو تتوخى وقف املنافس عن أن يأخذ جزءاً من حصتك من السوق

إن وجود املنافس ضرور  لإلسرتاتيجية اإلدارية، وبدون املنافسة ال ضرور  إلعداد  
  .اإلسرتاتيجية وال جدوى من التفكري فيها

مل طويلة األجل ترمي خطة ع :كما تعر  اإلسرتاتيجية يف قطاع األعمال على أهنا
إىل حتقيق هد  املنرشأ  يف معظم األحيان يكون الفوز الذي يرشمل مجيع قطاعات 

األسواق املستهدفة وتطوير مزيج من سياسات التسويق املناسبة  وإدارات املنرشأ ، واختيار
 41.لكل منها، وختصيص املوارد الالزمة لتحقيق األهدا 

                                                             
 .4، ص 0101عبد احلميد عبد الفتاح امليريب، اإلدار  اإلسرتاتيجية، مؤسسات املعلومات األجنلو املصرية، القاهر ،  41
 .010-021ص  ،0101، دار عبيكان، اسرتاتيجية اإلدار  اليابانيةإبراهيم منيف،  42
 .0 -1، القاهر ،  ص اإلدار  اإلسرتاتيجيةعبد احلميد عبد الفتاح امليريب،  41
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 :ماهية ومفهوم اإلستراتيجية. ب

 :مفهوم اإلسرتاتيجية كخطة. 0 

تأخذ اإلسرتاتيجية هنا شكل اخلطة اليت تعد مسبقًا ملواجهة البيئة ويرشابه هذا   
 .الرشكل من اإلسرتاتيجية النظر  اليت يقدمها املفهوم اخلطي

 :مفهوم اإلسرتاتيجية كنمط. 4

ملتجانسة اليت تأخذ اإلسرتاتيجية هنا شكل التصرفات واألفعال والقرارات املتكرر  وا  
تسعى لتحقيق املوائمة املستمر  ما بني الرشركة والبيئة اخلارجية ويرشابه هذا الرشكل من 

 40.اإلسرتاتيجية النظر  اليت يقدمها مفهوم التكيف

 :مفهوم اإلسرتاتيجية كرؤية.  1

يقول مينتزبرغ أن اإلسرتاتيجية قد تأخذ شكل رؤية معينة للبيئة وللفرص وللمخاطر   
هذه الرؤية لدى أفراد اإلدار    القو  والضعف ولطريقة مطابقة هذه مع تلك، تـتبلور ولنقاط

وعليه فاإلسرتاتيجية قد تكون عبار  عن   العليا بصفتهم صناع القرارات اإلسرتاتيجية،
طريقة لرؤية العامل لدى املديرين أو عقيد  واقـتـناع وانطباع وصور  ذهنية حمدد  لدى 

 40.ركة حتدد مستـقبلها وطريقتها يف العمل واملنافسة والتوسعالقياديني يف الرش

 :مفهوم اإلسرتاتيجية كمركز تنافسي. 2

                                                             
 .411-410إبراهيم منيف، مصدر سابق، ص  40
  . http://blogs.ksu.edu.sa/sunhat  .، مدونة((أستاذ جبامعة امللك عبد العزيز بالسعودية)) صنهات العتييب  40

http://blogs.ksu.edu.sa/sunhat
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تبعًا هلذا الرشكل فإن اإلسرتاتيجية تـتمثل يف االختيار السليم لألسواق واملنتجات   
علي الرشركة " التـفوق غاية كربى"اليت حتقق تـفوق " حتديد اخلاصية أو امليز "وطرق املنافسة 

 .خصومها وهم أوال كبار املنافسني وكذلك العوامل واألطرا  البـيئية احمليطة عموما

 :مفهوم اإلسرتاتيجية كخدعة. 1

يصور هذا الرشكل اإلسرتاتيجية و كأهنا حركة مؤقتة أو مراوغة تتخذ بذكاء ملواجهة   
للتفوق عن طريق أمور وتقلبات طارئة، ويالحظ أن هذا الرشكل يركز على حتقيق الرشركة 
 40.سلسلة من احلركات واالختيارات املرنة والذكية ملواجهة التيريات البيئية

 :أهمية التخطيط اإلستراتيجي. ج

 يوفر التخطيط اإلسرتاتيجي أسباب وجود املنظمة كما يرشاركها الرؤية .0
 يقدم التخطيط اإلسرتاتيجي الدعم لإلدار  وبرشكل عام .4
 باإللتزام جتاه املرشرتكةيعمل علال زياد  اإلهتمام  .1
 حتديد األولويات .2
 41إدار  األزمات برشكل سليم .1

 :مفهوم المشروعات الصغيرة. د

عندما يطلق لفظ املرشروعات الصيري  كثريًا ما يتبادر إىل األذهان الصناعات   
الصيري ، مع أن كلمة املرشروعات تتسع للمجاالت املختلفة سواًء كانت صناعية أو جتارية 

                                                             
 . http://blogs.ksu.edu.sa/sunhat.، مدونة ((جبامعه امللك بن عبد العزيز أستاذ )) صنهات العتييب    

 .5 ، ورقة عمل، مصر، ص"التخطبط اإلسرتاتيجي ملنظمات اجملتمع املدين"   

http://blogs.ksu.edu.sa/sunhat
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أو خدمية، وهناك ما يسمى باملرشروعات متناهية الصير، وتوجد معايري عد   أو زراعية
 : لتعيني املرشروعات الصيري  منها

 ((حجم رأس املال، عدد العاملني، حجم املبيعات وشكل امللكية))      

إن معيار عدد العاملني مثاًل ينظر إىل املرشروع الذي يستوعب عددًا من العمال  
أربعة عمال على أنه مرشروع متناه يف الصير واملرشروع الذي يستوعب  بدءًا من عامل إىل

من مخسة عمال إىل أربعة عرشر عاماًل على أنه مرشروع صيري، أما املرشروع الذي يستوعب 
من مخسة عرشر عاماًل إىل تسعة وأربعني عاماًل على أنه مرشروع متوسط،  وما زاد على 

  11.ذلك فهو مرشروع كبري 

رشاريع الصيري  يف االقتصاد الوطين كوسيلة فعالة لزياد  اإلنتاج وتنبع أمهيتة امل 
وختصيص التكاليف وإن التطور االقتصادي ألي دولة يعتمد على مدى قدر  مؤسساهتا 
على اإلنتاج وفق املعايري االقتصادية، ومما ال شك فيه أن الرشركات الكبري  والعمالقة هلا 

ي، لكن ال ميكن جتاهل دور املرشروعات الصيري  دور كبري يف التطور والنهوض االقتصاد
ومدى مسامهتها بصر  النظر عن درجة تقدمها، وخاصة الدور الذي تلعبه يف خلق فرص 

  .العمل ومسامهتها أيضاً بالناتج القومي اإلمجايل

كما وان اإلحصاءات تؤكد أمهية املرشروعات الصيري  واملتوسطة، فمثاًل املرشروعات  
من إمجايل املرشروعات االمريكية وتساهم يف % 10اليات املتحد  ترشكل الصيري  يف الو 

                                                             
 .204/، العددجملة الوعي اإلسالميعبد احلافظ الصاوي،   11
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من إمجايل % 10اإلمجايل االمريكي، وتساهم يف خلق  10من الناتج القومي% 12حوايل 
 .فرص العمل املتاحة يف امريكا 

واندونسيا % 02والفلبني % 1140ويف اليابان % 11ويف كندا تساهم يف توفري   
 .- %11ية وكوريا اجلنوب% 00

 :الخصائص العامة للمشروعات الصغيرة -أ.د

من املعرو  أن قطاع املرشروعات الصيري  ييطي أنرشطة إنتاجية وخدمية كثري   
، كما تساهم تلك واملرشروع الصيري يليب طلب قطاع عريض من احتياجات السوق
مرشكلة البطالة بني املرشروعات بقدر كبري يف إعداد العمالة املميز  واملاهر ، وكذالك يف حل 

الرشباب، وحىت تضمن ملرشروعك الصيري النجاح واملزيد من املكسب واألرباح سنذكر أهم 
 -:اخلصائص العامة للمرشروع الصيري، واليت نذكرها يف النقاط التالية

فرأس مال املرشروعات الصيري  قد يقدمه  :الملكية المحدودة لرأس المال. 0 
 14ردي، كما يقدمه عدد من الرشركاء يف حالة شركة التضامنفرد واحد يف حالة املرشروع الف

و التوصية البسيطة، وبالطبع يتوقف حجم رأس مال املرشروعات علي املقدر  املالية 
ألصحاهبا، وعلي مدى استعدادهم لتجنيب قدر من أمواهلم اخلاصة علي ذمة متويل 

 .أنرشطة هذه املرشروعات

فيالبًا ما يتويل اإلدار  مالك املرشروع :  عدم فصل اإلدارة عن الملكية. 4 
الصيري فنجد يف املرشروعات الفردية يكون صاحب املرشروع هو نفسه املسئول عن إدار  

                                                             
 .4101لب االسرج، املرشروعات الصيري  ودورها التنموى ىف مصر، ورقة مقدمة لوزار  التنمية، حسني عبد املط  10

- http://yallanbda2.blogspot.com/2012/04/blog. شيماء جابر، معار  دراسية من خالل دراسيت اجلامعية 14 

post.html. 

http://yallanbda2.blogspot.com/2012/04/blog%20-post.html
http://yallanbda2.blogspot.com/2012/04/blog%20-post.html
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املرشروع، فهو الذي يتويل مهام التخطيط والتنظيم والرقابة علي العاملني يف املرشروع وقد 
روع شكل شركة تضامن أو يرشاركهم يف أداء بعض األعمال التنفيذية، أما إذا اختذ املرش

توصية بسيطة، فعاد  ما يعني جملي مديرين من الرشركاء املتضامنني إلدار  املرشروع، حبيث 
خيتص كل شريك مبهام معينة، فقد يوكل إيل أحد الرشركاء املهام املالية ويوكل آلخر املهام 

 .التسويقية، ولثالث اإلشرا  علي األنرشطة الداخلية وهكذا

األحوال فإن امللكية غري منفصلة عن اإلدار ، علي خال  الوضع ولكن يف مجيع  
يف الرشركات املسامهة، حيث حيدث فصل بني اإلدار  وامللكية فيمكن للجمعية العمومية 

جملس لإلدار  من غري املسامهني، وقد يلجأ  املرشروع الصيري إيل  11للمسامهني أن تنتخب
  شئون املرشروع ولكن تظل املسئولية النهائية االستعانة ببعض ذوي اخلرب  يف تسيري وإدار 

 .عن اإلدار  يف يد املالك

فاإلجراءات الرمسية قلياًل ما تستخدم يف هذه : التوجه البيروقراطي المحدود. 1 
املرشروعات، فال توجد حاجة إيل لقاءات رمسية مع العاملني مثاًل أو تقدمي تقارير رمسية 

 .للمديرين قبل اختاذهم للقرارات

فاإلداريني العاملني هبذه املرشروعات : التوجه اإلنساني للعملية اإلدارية. 2 
يفخرون دائمًا مبعرفة كل العاملني لديهم معرفة شخصية، فاإلتصال الرشخصي غري املباشر 
واحتكاك اإلدار  بالعاملني، والعمل علي تذليل الصعاب أمامهم بصور  شخصية ومباشر ، 

 .12رشروعات الصيري هي مسة أساسية من مسات امل

                                                             
 .م4101حسني عبد املطلب االسرج، املرشروعات الصيري  ودورها التنموى ىف مصر، ورقة مقدمة لوزار  التنمية،  11
حبث مقدم للملتقى السنوي نبيل أبو دياب، تعريف املنرشأت الصيري  واملتوسطة وأمهيتها يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية،   12

 .2، ص 40/41/4111، األكادميية العربية للعلوم املصرفية، عمان، "املصار  واملؤسسات املالية الصيري  دور"حتت عنوان   السادس
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ففي جمال الصناعة تنخرط هذه املرشروعات وتنشط في العديد من المجاالت،  
يف الصناعات اجللدية واألدوات املنزلية واألدوات الكهربائية، وصناعة البالستيك وصناعة 
املنسوجات، وصناعة األخرشاب، والصناعات اليذائية، وصناعة األلبان ومنتجاهتا، وغري 

 .ذلك الكثري

 .أما جمال التجار  هناك متاجر التجزئة ومتاجر اجلملة ومستودعات التخزين 

ويف جمال اخلدمات هناك منرشآت النقل والسياحة والفنادق وحمطات التموين  
وحمطات أنابيب الياز ومراكز اإلصالح والصيانة واملطاعم، كما تنرشط املرشروعات الصيري  

 .ملقاوالت والديكور وغريهايف جمال الترشييد والبناء مثل أعمال ا

فاملرشروعات الصيري  تكون أمامها : وجود الموارد المحدودة للمنظمة. 2 
مرشاكل تتعلق بالقدر  علي توفري املوارد الالزمة وبصفة خاصة املوارد املالية، ونظرًا لصير 
 حجم األصول الرأمسالية املستثمر  يف املرشروع فأن قدر  هذه املرشروعات على االقرتاض

 .تكون حمدود ، لعدم وجود الضمان الكايف للقيام بعملية االقرتاض

لذلك يكون يسرياً أن تقام   :تواضع احتياجاتها من خدمات البنية األساسية. 2 
يف العديد من املواقع اجليرافية، ولعل ذلك من األسباب اليت تفسر سرعة انترشار وتزايد مثل 

أن هذا االنترشار اجليرايف يساهم يف التنمية هذه املرشروعات يف االقتصاد، وال خيفي 
 .الرشاملة لكل املناطق اجليرافية

فاملرشروعات الصيري  تدور دائمًا حول  :التوجه بأفكار مالك المشروع. 7 
األفكار اخلاصة بالفرد املؤسس هبا والذي عاد  ما يتويل إدارهتا، أما املرشروعات الكبري  

اإلداريني احملرتفني، وأيضًا هي تتمتع بالقدر  علي  فهي قادر  علي تعيني واستخدام بعض
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إحالل هؤالء اإلداريني الذين ال حيققون مستوي إجناز عاملي بآخرين، ومثل ذلك ال يتوافر 
يف املرشروعات الصيري ، فال يعقل االستيناء عن خدمات املؤسس اإلداري إذا كانت قدرته 

 .اإلدارية حمدود 

إذا كان املرشروع  :فروع المشروع يكون كبير جداً تأثير الفشل في فرع من . 0 
له فروع، فإن أثر فرشل أحد هذه الفروع علي املرشروع ككل يكون بالياً، وال يوجد مثل 

 11.ذلك األثر يف حالة املرشروعات الكبري 

فاإلطار التحليلي لعملية اختاذ : اتخاذ القرارات دون تحليل ودراسة كافية. 6 
وضوحًا يف املرشروعات الكبري ، وعاد  ما يكون السبب يف استخدام القرارات يكون أكثر 

إطار حتليلي غري ناضج يف املرشروعات الصيري ، هو عدم قدر  اإلداري علي تربير التكلفة 
واملنفعة من استخدام إطار حتليلي أكثر نضجًا يف عملية اختاذ القرارات فالقرارات يف 

، ومن هنا فأن التربير بضرور  القيام بالتحليل املتعمق املرشروعات الكبري  تكون آثارها كبري 
قبل اختاذ القرار يكون منطقيًا ومقبواًل، ولكن القرارات يف املرشروعات الصيري  تكون ذات 
أثر حمدود مقارنة باملرشرعات الكبري ، ومن هنا فأن الدفع بضرور  القيام بالتحليل املتعمق 

 .ن غري مقبوالً من حيث التكلفة والوقت واملنفعة يكو 

فضاًل على أن درجة اآللية   :النمط غير المتقدم للتكنولوجيا المستخدمة. 01 
يف ممارسة النرشاط ال تكون عالية جبانب االعتماد يف اليالب على اخلامات ومستلزمات 
اإلنتاج احمللية، وهذا ال مينع بالطبع إمكانية االسترياد سواء لآلالت أو اخلامات، إذا كان 

  .يف إطار املقدر  املالية والتنظيمية للمنرشأ ذلك 
                                                             

دور املرشروعات الصيري  "قاسم احلمودي،  التمويل اإلسالمي للمرشروعات الصيري ، ورقة عمل مقدمة للندو  اإلقتصادية بعنوان   11
 . 0، ص2/1/0111واالجتماعية إلقليم الرشمال جامعة إربد األهلية، األردن، 
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مما جيعلها من العناصر األساسية واهلامة   :األكثر عددًا قياساً في اإلقتصاد. 00 
يف اقتصاد الدولة، كما أن وجود هذه املرشروعات الصيري  خيلق دوماً منافسة بني املنرشآت، 

  10.ماتمما يدفع إيل التجويد والتحسني يف تقدمي السلع واخلد

قياس احلجم هنا   :الحجم الصغير قياسًا للقطاعات التي ينشط فيها. 04 
يتمثل يف قيمة رأس املال املستثمر أو يف عدد العاملني باملرشروع، أو معدل دوران األصول 

 .أو مبزيج من هذه املعايري كلها أو بعضها

يف املنطقة حيث يتم تصريف املنتجات   :أتسام األسواق بالتركيز والضيق. 01 
أو املناطق اجليرافية احمليطة باملرشروع، ويصدق هذا القول على املرشروعات اجلديد  يف بداية 
النرشاط، ولكن مع منو املرشروع واستقراره، يبحث عن أسواق جديد  مبا فيها أسواق 

 10.التصدير

 :أهمية المشروعات الصغيرة -ب.د

واملتوسطة تلعب دورًا كبريًا يف  أمجع خرباء اقتصاديون على أن املرشاريع الصيري  
تنمية االقتصاد، ال سيما يف ظل دورها الرئيسي يف حماربة الفقر والبطالة ودور هذه املرشاريع 
يف تعزيز طموحات الرشباب ومتكينهم من مواجهة األوضاع االقتصادية الصعبة خاصة وأهنا 

عانون أوضاعًا اقتصادية ال حتتاج لرأمسال كبري، وعلى أن هذه املرشاريع هي متنفس ملن ي
صعبة وقاسية، فهي ال حتتاج اىل رأس مال كبري، إال أهنا تعد مصدر رزق ألصحاهبا ويكون 

                                                             
 .00-01، ص 4101 الدول العربية، القاهر ، حسني عبد املطلب األسرج، املرشروعات الصيري  واملتوسطة ودورها يف الترشييل يف 10
 .0قاسم احلمودي، املصدر السابق، ص  10
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هلا عائد جمزي مما يساهم ىف حتسني دخل األسر  بداًل من اعتمادها على اإلعانات من 
 .اآلخرين

صائص وقد عر  املرشروع الصيري بأنه املرشروع الذي تتوافر فيه جمموعة من اخل 
وهي قلة عدد العاملني به ورأس مال صيري وحيتاج ملعرفة فنية بسيطة وحجم إنتاجه حمدود 
وحسب الطلب ويتم عرض املنتج يف السوق احمللي، كما أن أنواع املرشروعات الصيري  من 
حيث اجملال، هي مرشروعات صناعية وزراعية وخدمية وتربية الطيور كما تنقسم من حيث 

ات تنفيذية ملرشروع كبري أو مرشروعات صيري  لتحقيق ربح أو إلشباع اهلد  إىل مرشروع
احلاجات أو إلجياد فرص العمل، كما تنقسم من حيث نظم اإلنتاج ايل نظام الصناعة 

 10.العائلية ونظام احلر  اليدوية ونظام الورش

كما  أن أمهية املرشروعات الصيري  تتمثل يف توفري فرص عمل جديد  مالئمة    
لرشباب املتطلع إىل العمل، وحتافظ على رأس املال الوطين وال حتتاج إىل خرب  فنية لظرو  ا

متميز  يف اإلنتاج وتعترب قاعد  للتدريب على املرشروعات املتوسطة والكبري  ويتجه إنتاجها 
غالبا للسوق احمللي وتستخدم اخلامات احمللية وال حتتاج إىل عملة صعبة، كما أن  الصفات 

حب املرشروع الصيري قد تكون أمهها القياد  واملخاطر  وسرعة البديهة والطموح املميز  لصا
 .والصرب والقدر  على اإلتصال الفعال واختاذ القرار

فال رمبا مقومات جناح أي مرشروع صيري هي االملام الكايف بتقنيات موضوع   
حقيقية  املرشروع وحسن إختيار املرشروع املناسب لقدرات صاحبه وإعداد دراسة جدوي

                                                             
 00-01حسني عبد املطلب األسرج، املصدر السابق، ص    
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للمرشروع وتوفري السيولة املناسبة ووجود مستوى للجود  ووجود طلب على السلعة أو 
 11.اخلدمة الىت نرغب ىف عمل مرشروع صيري إلنتاجه

 الصغيرة المشروعاتأشكال  -ج.د
 على الصيري  املرشروعات تصنف أن ميكن اليت التصنيفات من العديد هناك 

 :أمهها من واليت أساسها
 المنتجات طبيعة. أ
 :يأيت ما إىل التصنيف هذا حسب الصيري  املرشروعات تنقسم     

 : اإلستهالكية للسلع المنتجة المشروعات. 0
االستهالكية  السلع إنتاج يف التصنيف هذا ضمن الصيري املرشروع نرشاط يتمثل 
 .ذلك وغري اجللدية النسيج، املنتجات املالبس، املنتجات اليذائية، : مثل
 : الوسيطة للسلع المنتجة الصغيرة المشروعات. 4
 مثل الوسيطة للسلع املنتجة الصيري  املرشروعات كل التصنيف هذا ويرشمل 
 صناعة مواد والبالستيكية، الكيميائية الصناعات امليكانيكية والكهربائية، الصناعات))

 . (واملناجم احملاجر البناء،
 :التجهيز لسلع المنتجة الصغيرة المشروعات. 1
اكرب  مال ورأس مؤهلة عاملة ويد مركبة، تكنولوجيا التجهيز سلع صناعة يتطلب 

وتركيب  تصليح مثل صعوبة أكثر فيها الدخول جيعل مما بالصناعات السابقة مقارنة
 21.األثاث

                                                             

  egy.com/?p=24046-bnewshttp://ara". امهية املرشروعات الصيري  وكيفية ادارهتا " ندو  بعنوان مسري ابراهيم،  11 
  .1-4م، ص4114،  عمل ورقة اجلزائر، حلالة اإلشار  مع الصادرات وتنمية واملتوسطة الصيري  سعيدي، املؤسسات وصا  21
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 :النشاط .ب
 :اإلنتاجية المشاريع .0
 أو هنائي منتج إىل اخلام املواد حتويل التحويل، أي هو املرشاريع هذه أساس إن 

 استهالكية سلعا تنتج اليت املرشروعات مثل مضافة قيمة ختلق املرشاريع اليت تلك أي وسيط
 .املوارد احمللية تستخدم اليت اإلنتاج واليدوية وورش الصيري  املرشروعات مثل
 :الخدمية المشروعات. 4
 خدمات مثل أجر، مقابل اآلخرين لصاحل ما خدمة تقدم اليت املرشروعات هي 

 .20اخلدمات من ذلك وغري واإلصالح والتنظيف، السياحة رحالت
 : التجارية المشروعات .1
الربح  حتقيق أجل من خمتلفة سلع عد  أو ما سلعة وتوزيع وبيع شراء  أساسها 
 يقوم بإعاد  مث سلعة برشراء  يقوم مرشروع كل وهي ((والبيع الرشراء  سعر بني الفرق))
 اجلملة مثل جتار  ربح على احلصول بقصد بيعها مث ومن تيليفها أو تعبئتها أو بيعها
 .والتجزئة

 :التوجه طبيعة .ج
 : يأيت ما إىل توجهها حسب الصيري  املرشروعات تصنيف ميكن 

 : العائلية المشروعات. 0
من  اليالب يف مكونه وتكون هلا موقعا املنازل من تتخذ اليت املرشروعات هي 

 24.فيها العاملة اليد األحيان غالب يف وميثلون العائلة أفراد  مسامهات
 :التقليدية المشروعات. 4

                                                             
 .0 اجلزائر، ص التنمية، يف ودورها واملتوسطة الصيري  املؤسسات حول األول الوطين امللتقى  20
 .011-012، كلية بيداد، العراق، ص جملة العلوم اإلقتصاديةعمر خلف فزع، مرشروعات األعمال الصيري  يف العراق،   24
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املرشروعات  هذه ألن السابق النوع كثريًا من يقرتب املرشروعات من النوع هذا  
 على بأهنا تكون السابق النوع عن تتميز لكنها العائلية املسامهة على اعتمادها أغلب يكون
 .بسيطة وسائل على وتعتمد املنزل عن مستقلة صيري  ورشات شكل

 :  المتطورة وشبه المتطورة الصغيرة المشروعات. 1
 تقنيات بأستخدامه السابقني النوعني عن املرشروعات من النوع هذا يتميز 

 أو للعمل اجليد التنظيم ناحية من أو التوسع ناحية من سواء احلديثة الصناعة وتكنولوجيا
 21.العصرية واحلاجات احلديثة الصناعة ملقاييس مطابقة منظمة منتجات إنتاج ناحية من

 :الصغيرة المشروعات تواجه التي المشاكل. د.د
 املرشاكل من العديد هناك أن الصيري  املرشروعات لقطاع والدارسون املهتمون يتفق 

 أسباهبا حيث من بينها ما يف متداخلة تكون اليت النرشاط هذا منها يعاين اليت واملعوقات
 : األيت اإلشكاالت هذه مقدمة ويف ونتائجها

على  احلصول يف صعوبة هناك إذ التمويل، مرشكلة من الصيري  املرشروعات تعاين. 0
 لطبيعة هذه يف املصار  املتبعة املعايري مالئمة لعدم وذلك املصار  التجارية، من القروض
 توفر لعدم أما ومالئمة ميسر  الالزم شروط التمويل على للحصول ومتطلباهتا املرشروعات
 حيث من لصعوبة شروط التمويل املصار ، أو  تلك تطلبها اليت الالزمة الضمانات
 على احلصول فرص تتجسد يف صعوبة وضعف وفرتات التسديد واليت واألقساط الفوائد
 . املناسب  اخلارجي التمويل

 املعرفة بعوامل أو الدراية غياب هو الصيري  املرشروعات فرشل عوامل أهم احد إن. 4
 الطاقة اإلنتاجية حمكومة استيعاب 22على األسواق قدر  أن حيث والرتويج، التسويق

                                                             

 .4 سوريا، ص ماجستري، رسالة ،التنمية إسرتاتيجية ضل يف املمولة الصيري  للمرشروعات التنموي األثر ،سلمان حبيب ميساء 21 
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 اكرتاث أصحاب عدم فان لذا املنافسة والسلع األفراد دخول السكان، عدد منها بعوامل
 تصريف منتجاهتم الوسطاء يف واعتمادهم على العوامل هذه ملثل الصيري  املرشروعات
 .املنافسة أمام الصمود على املرشروع قدر  من يضعف

بعيده عن  جيعلها املرشروعات هذه داخل املستخدمة اإلدارية اإلجراءات بساطة .1
األحيان تكون  أغلب يف إذ األخرى، املرشروعات داخل املتبعة احلديثة اإلدارية األساليب
 تنظيم أو متخصصة  إدار  هنالك توجد ال أي املرشروع، بصاحب مناطة املرشروع إدار 
 .تقليدياً  املرشروع وبقاء عمل التحديد عن فضالً  فيها، العمل يقود متكامل إداري

تنمية  تقف بوجه اليت الرئيسية املرشاكل من األولية املواد على احلصول صعوبة تأيت .2
 الصيري  بسبب اعتماد الكثري من هذه املرشروعات على املواد األولية املستورد  املرشروعات

 .اخلارج من
 حتول اليت املعوقات من النامية الدول يف املتبعة والترشريعية التنظيمية اإلجراءات تعترب. 2
 الصيري  املرشروعات إجراءات إنرشاء وتعدد تعقيد من بدءاً  الصيري ، املرشروعات منو دون

 21.الرتاخيص الرمسية هلا على احلصول وصعوبة
احلديثة والدقيقة  املعلومات وتوافر االقتصادية اجلدوى الدراسات الفنية ودراسات تعد .2
 الضرورية إلقامة املرشروعات الصيري  املستلزمات من االقتصادية والبيئة األسواق حركة حول
 النامية وينعكس وخاصة يف الدول جمتمعة اجملاالت هذه يف شديد نقص من تعاين واليت
 على وعدم القدر  عامة بصفة والتسويق البيع وأسعار اإلنتاج تكاليف مستوى على ذلك

                                                                                                                                                                          
، مركز البحوث والتطوير جملة البحوث اإلداريةأشر  حممد ودابه، إشكالية متويل املؤسسات الصيري  واملتوسطة يف الدول العربية،   22

 .4110أكتوبر  2القاهر ، العدد 
 .0-0ص  ليبيا، املختار، عمر ، جامعةرسالة ماجستري الصيري، املرشروعات متويل ملرشكالت حتليلية دراسة الربيعي، خلف فالح  21
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 وفق إلنتاج السلع واخلدمات اليت تليب رغبات املستهلكني احلديثة التطورات مواكبة
 20.املنافسة رهان املطلوبة لكسب الدولية املواصفات

 :مفهوم التمويل اإلسالمي وخصائصه. ه
 :مفهوم التمويل. أ. ه
إقتصادية،فقد جاء تعريف تعددت التعاريف اليت تناولت التمويل من وجهة نظر  

وتعريف عبد العزيز هيكل " تدبري األموال يف املرشروع"عبد الفتاح حسن للتمويل بأنه 
والتصرفات اليت متدنا بوسائل الدفع يف أي وقت يكون هناك  جمموع األعمال"للتمويل بأنه 

حاجة إليها،وميكن أن يكون هذا التمويل قصري األجل أو متوسط األجل أو طويل 
 .جلاأل
األمداد )) ومن التعاريف األقرب ملفهوم التمويل من وجهة النظر اإلقتصادية  

 20((.لألصول يف أوقات احلاجة إليها 
 :مفهوم التمويل اإلسالمي. ب.ه
رتبط ارتباطًا وثيقًا باجلانب املادي اإلسالمية أهنا ت التمويلإن املالحظ يف صيغ  

 التمويللالقتصاد أو باإلنتاج احلقيقي الذي يضيف شيئًا جديدًا إىل اجملتمع، فإذا كان 
ته على الربوي يف أغلب األحيان يعتمد على ذمة املستفيد و يقدم على أساس قدر 

اإلسالمي يقدم على أساس مرشروع استثماري معني متت دراسته و  التمويلالسداد، فإن 

                                                             
 .011، كلية بيداد، العراق، ص جملة العلوم اإلقتصاديةعمر خلف فزع، مرشروعات األعمال الصيري  يف العراق،  20
، جامعة فرحات، فطيس، رسالة ماجستريبوقر  زهر الدين، دور البنوك اإلسالمية يف متويل وتنمية املؤسسات الصيري  واملتوسطة،   20

 .14م، ص 4101اجلزائر، 
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 التمويلالربوي ال يرشرتط أن يكون  التمويلدراسة جدواه ونتائجه املتوقعة، بينما جند أن 
 20.مرتبطا بعملية إنتاجية حقيقية

الرشخص بتقدمي شئ ذو قيمة مالية أن يقوم )) ويعرفه الدكتور فؤاد السرطاوي  
لرشخص آخر إما على سبيل التربع أو على سبيل التعاون بني الطرفني من أجل استثماره 
بقصد احلصول على أرباح تقسم بينهما على نسبة يتم اإلتفاق عليها وفق طبيعة عمل كل 

 ((.منهما ومدى مسامهته يف رأس املال واختاذ القرار اإلداري واإلستثماري 
تقدمي ثرو  عينية أو نقدية إما على سبيل اللزوم أو التربع أو التعاون : )) يعرفه آخرون و 

أو االسرتباح من مالكها إىل شخص آخر يديرها ويتصر  فيها لقاء عائد معنوي أو 
 21.مادي حتث عليه أو تبيحه األحكام الرشرعية

 :أهمية التمويل اإلسالمي وخصائصه. ج.ه
رشريعة اإلسالمية يساهم يف توفري رؤوس األموال وتدعيم بديل يقوم على أسس ال 

القدر  التمويلية الالزمة لالستثمارات الضرورية إلنتاج السلع واخلدمات، للقيام باالستثمار 
املباشر يف مرشروعات إمنائية أو املرشاركة فيها، أو القيام بتمويلها، وذلك هبد  إقامة 

ل مرشروعات قائمة فعال، مما يساهم يف توسيع مرشروعات إمنائية جديد  أو لتجديد وإحال
الطاقة اإلنتاجية يف خمتلف القطاعات، ويؤدي إىل دفع عملية التنمية االقتصادية 
واالجتماعية يف الدولة، ويستلزم ذلك قيام هذه االستثمارات على أسس عملية وخطط 

والتخبط،   مدروسة، وقد توجد جهات متخصصة للقيام بدراسات حىت ال تتسم باالرجتال
كما أن املسامهة يف حتقيق العدالة يف توزيع الثرو  أمر مهم، وذلك بتوفري التمويل الالزم 
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لصيار املنتجني وأصحاب اخلربات واملرشروعات الذين ال ميلكون رؤوس األموال الكافية 
توفري بدائل متعدد  أمام أصحاب رؤوس األموال الختيار جمال ، و لتنفيذ هذه املرشروعات

استثمار مدخراهتم إىل جانب اختيار نظام توزيع األرباح الذي يتالءم مع ظرو  كل 
منهم، وحتقيق التنمية املتوازنة والرشاملة يف اجملتمع وذلك بتنويع االستثمار ومشوله  
لقطاعات إنتاجية عديد  إىل جانب انترشار املرشروعات االستثمارية يف احناء الدولة وهو ما 

لالمركزية يف التنمية، واالعتماد على املوارد احمللية يف إنرشاء وتوفري فرص يعين اتباع نظام ا
العمل، و حتفيز الطلب فال يرشرتط يف عدد من صيغ التمويل اإلسالمي توافر الثمن يف 
احلال كما ال يتوافر يف عدد آخر توافر املنتج يف احلال فإذا افرتضنا وجود رغبة لدى 

منتجات معينة هنائية أو وسيطة فإن عدم توافر قيمة تلك املستهلكني أو املنتجني على 
املنتجات ال مينع عقد الصفقات على شراء تلك املنتجات على أساس دفع الثمن يف 
املستقبل دفعة واحد  أو على أقساط، أيضا ميكن إمتام الصفقات بدفع قيمة هذه 

 11.ملتفق عليهااملنتجات مقدما على أن يتم تسليمها يف املستقبل وفقا للرشروط ا

وينتج عن ذلك ترشجيع الطلب على املنتجات وال يقف عدم توافر الثمن أو املنتج    
عائقا حيول دون إمتام عقد الصفقات مع هذه املرشروعات، وال شك أن ترشجيع الطلب 
يؤدي إىل استيالل املوارد ورفع مستوى النرشاط االقتصادي وتوفري املزيد من فرص العمل، 

ط الطلب على منتجات املرشروعات وإحداث الرواج االقتصادي ومن أهم وبالتايل تنرشي
،  فالتمويل اإلسالمي يوفر اجملال واسعًا أمام ((القضاء على الفقر )) مميزاته وأمهيته أيضًا 

أصحاب املهارات لإلبداع والتميز وتسخري مواهبهم يف اإلنتاج واالبتكار دومنا عوائق من 
لى بذل أقصى جهد مع حرصهم على جناح مرشروعاهتم أصحاب األموال، وترشجعهم ع
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واالرتقاء هبا، ألهنم شركاء يف الربح الناتج وبذلك نضمن آلية ماهر  لتخصيص املوارد من 
جهة وزياد  اإلنتاج من جهة أخرى، األمر الذي ينعكس على رفع مستوى املعيرشة 

 .القضاء على البطالة والقضاء على الفقر و

 : سرة للتمويل اإلسالميالنظريات المف. د.ه
 ((الملكية))نظرية المال في الفكر اإلسالمي .  0.د.ه
ينظر اإلسالم للمال على انه قوام احليا ، به تنتظم معايش الناس ويتبادلون   

على أساسه جتارهتم ومنتجاهتم ويقومون على اساسه ما حيتاجون إليه من أعمال 
 . ومنافع
احد األمرين اللذين مها زينة احليا  لدنيا يف قوله وقد أخربنا اهلل تعاىل بانه   
، ويقسم املال يف هذه النظرية للمال املتقوم 10((املال والبنون زينة احليا  الدنيا )) تعاىل 

املنقول هو كل . ما يباح االنتفاع، واملال احملرر واملال وغري املنقول: وغري املتقوم نوعان
آخر وغري املنقول فهو العقار أي ما يقابل املنقول  ما ميكن نقله وحتويله من مكان إىل

 .من حيث أنه ما ال ميكن نقله من حمل إىل آخر كالدور واألراضي
وعند املالكية املنقول ما أمكن نقله مع بقاء هيئته، وصورته دون تييري    

ر وتكون فوائد هذا التقسيم يف الرشفعة اليت جتري يف العقا. كاالمبس والسيارات والعقار
دون املنقول، وعند بيع أموال املدين وفاء لدينه، وجيوز للوصي أن يبيع للصيار ما 

 14.ميلكون من منقول حسب ما يراه من وجود للمصلحة
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  .بدران أبو العينني، تاريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود  14



 

 
 

57 

وأما املال املثلي فهو ما له نظري ومثل يف األسواق من غري تفاوت بني   
 .اجزائه او آحاده يعتد به يف لتعامل

املكيالت، واملوزونات، العدديات املتقاربة يف : اعواألموال املثلية أربعة أنو   
 .احلجم، الذرعيات

فهو ما ال مثل له يف األسواق أو له نظري واكن بتفاوت  : وأما املال القيمي  
 .كبري ال يتسامح به عاد ، كالدور واحليوانات واألحجار الكرمية

الذي ال ميكن وأما املال االستهالكي واالستعمايل، فاملال االستهالكي    
االنتفاع به إال باستهالك عينه، كأنواع الطعام والرشراب واحلطب والورق والنقود 
واملال االستعمايل هو ما ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه كالعقارات واملفروشات 

 11.والثياب والكتب

 : نظرية العمل في الفكر اإلسالمي. 4.د.ه
االقتصادي وعناصره، قاهتم إىل  إن وعي الفكر اإلسالمي بأمهية النرشاط  

تاكيد امهية التخصص وتقسيم العمل يف هذا النرشاط، إن رؤيتهم االقتصادية لتقسيم 
العمل تعد رؤية اقتصادية متقدمة يف الفكر اإلسالمي، وذلك ، وذلك ألن تقسيم 
العمل عندهم إمنا هو شكل من اشكال إدار  االستخال ، فهو نظام اقتصادي 

 .خاليف، ولدعم وتطوير العملية اإلنتاجيةللنرشاط االست
ينرشأ تقسيم العمل من قدر  الفرد احملدود  على ممارسة النرشاط   

االقتصادي، خاصة إذا كانت ممارسة هذا النرشاط تتوقف على العلم واملعرفة هبذا 
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النرشاط، إضافة إىل تعدد احلاجات اإلنسانية اليت حتتاج إىل املزيد من النرشاط 
 . شباعها، ولذلك فال مفر من التخصص وتقسيم العملاإلنتاجي ال

 :نظرية اإلنفاق في الفكر اإلسالمي. 1.د.ه
مل ترتك الرشريعة اإلسالمية اليراء ال شارد  وال وارد  يف حيا  املسلم إال   

وضبطتها بضوابط حمدد  للياية منها حتقيق أقصى ما ميكن من النفع والفائد  
منها إىل ادىن ما ميكن وهذه القناعة جيب أن تكون هي للمكلف، هبا وتقليل خسارته 

املبدأ الذي حيكم سلوكيات اإلنسان املسلم ألن املرشرع له هو اخلالق العزيز الذي يعلم 
مصلحته ومنفعته وما ييسر له طريق العيش بأمان وسالم، وال شك ان احليا  

اهتا مبا خيد اإلنسان االقتصادية لإلنسان املسلم حمكومة بضوابط ترشدها وتضبط ايقاع
املسلم واالنفاق جزء هام من حيا  املسلم االقتصادية، وتتعدى آثاره للوسط الذي 

مراعا  االولويات يف عملية اإلنفاق واالعتدال . يعيش فيه ولذلك وضع ضوابط أمهها
والتوسط والبعد عن اإلسرا ، واالبتعاد عن التقليد يف عملية اإلنفاق، واالبتعاد عن 

الستهالك الرتيف والكمايل، وابتياء وبناء على هذه الضوابط كنت نظرية الينفاق منط ا
 12يف اإلسالم حيث حث عليها الرشارع احلكيم يف غري موضع من القران الكرمي وخاصة

أن املال هو اهلل واإلنسان مستخلف ومؤمتن عليه، إضافة إىل أن النفس قد   
فقد كان االمر باإلنفاق هو ابتالء من فطرت على حب املال واحلرص على مجعه لذا 

اخلالق جل وعل ولكنه سبحانه عاجل فطر  اإلنسان املبنية على حب املال بوعده له بأنه 
سو  يعوضه أضعافًا كثري  يف حال ابتياء وجه اهلل يف هذا اإلنفاق حيث قال تعاىل 
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ه عديد  يف ، ولإلنفاق وجو 11((وما انفقتم من شيء فهو خيالفه وهو خري الرازقني))
 . اإلسالم أبرزها الزكا 

 :نظرية المحاسبة المالية في الفكر اإلسالمي. 2.د.ه
يقوم علم التكاليف بتنظيم استخدام عناصر النفقات وتنسيق تدفق عوامل   

اإلنتاج يف املرشروعات املختلفة، إذا أنه يعرض الوسائل العلمية اخلاصة حبصر بنود 
بويبها، هبد  اظهار النتائج ودراستها، وتفسريها، حىت النفقات وتسجيلها وحتليلها وت

ميكن االستفاد  منها يف أغراض التخطيط للمستقبل والرقابة على املاضي، وهذا يبني 
أن علم التكاليف باملفهوم احلديث يعتمد على أمهية اإلنفاق، والنهي عن اإلسرا ، 

ستقبل، والرقابة على وجتنب البخل، وتنظيم األنفاق، واإلعتدال، والتخطيط للم
 10.املاضي
 :نظرية خطورة الربا واالكتناز في الفكر اإلسالمي. 2.د.ه
حرم اإلسالم وكل الرشرائع السماوية الربا، ملا فيه من األضرار االجتماعية   

واالقتصادية وذلك ألن الفائد  اليت حيصل عليها املرايب ال تأيت نتيجة عمل انتاجي، بل 
د، أو من ثرو  االمة، فالفائد  تدفع إىل الكسل والبطالة، وتؤدي استقطاع من مال الفر 

الظاهر  التضخم يف اجملتمع واثقال كاهل املقرتضني عند العجز عن التسديد لتضاعف 
سعر الفائد  احملرمة شرعاً، واما عن األضرار االجتماعية، فالربا يستيل حاجة احملتاجني 

ار منهم ينمي الضيائن واألحقاد بني الناس، ويلحق هبم الكثري من األضرار دون اختي
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لعدم اقتناع املقرتض مبا اخذ منه مهما كانت حاجته ورغبته فيه، يليي معاين الفضيلة 
 10.والتعاون والرب والتقوى

الكنز هو جعل املال بعضه على بعض وحفظه، فاالكتناز ميثل منع املال   
لتجارية وحتقيق النماء، ويؤدي االكتناز املال من اجلريان بني الناس الجراء املعامالت ا
 . إىل حبس األموال املعد  للتداول يف أوجه خمتلفة

ان اإلنسان حسب فطرته يقوم مببادلة املال والعمل مبوجب هذه املبادلة   
 . يستقيم اجملتمع اإلنساين وحيصل مبوجبه اإلمناء والتطور يف االنتاج

اجاته االحتمالية على حاجة وحيصل االكتاز بسبب تقدمي املكتنز ح  
 .اجملتمع احلالية

ان مفهوم املال يف اإلسالم ينهى عن هذا التصر  ويعتربه وبااًل على   
صاحبه، ويعتقد بعض فقهاء املسلمني بعدم حصر االكتناز باملال السائل فقط بل 
يتوسع ليرشمل األموال الثابتة مثل األراضي حيث ال جيوز تعطيل استثمارها الكثر 

 . ن ثالث سنواتم
ففي فريضة الزكا  وظيفة مهمة يف حماربة االكتناز من ناحية اجلباية،   

 .فوجوهبا يف املال يؤدي إىل حتريكه واستثماره

 : نظرية البيع في الفكر اإلسالمي. 2.د.ه
مقابلة الرشيء برشيء، فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعاً، وقال بعض   

وقد جاءت مرشروعية البيع والرشراء يف الكتاب والسنة . الفقهاء متليك املال باملال
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ويف السنة عن  10((.واحل اهلل البيع وحرم الربا : )) واإلمجاع، يف الكتاب قل تعاىل 
لبيع وشاهد الناس يتعاطون البيع والرشراء قد باشر ا)) الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 ((. فأقرهم 
وأركان البيع ستة وهي الصيية والعاقد واملعقود عليه، وكل منهما ينقسم   

قسمان، ألن العاقد إما أن يكون بائعًا أو مرشرتياً، واملعقود عليه إما ان يكون مثنًا او 
كان ستة واملراد بالركن هنا ما يتوقف مثمناً، والصيية اما أن تكون إجيابًا أو قبواًل، فاألر 

عليه وجود الرشيء وغن كان غري داخل يف حقيقته، وهذا جمرد اصطالح، ألن ركن 
الرشيء احلقيقي هو أصله الداخل فيه، وأصل البيع هو الصيية اليت لوالها ما اتصف 

 . العاقدان بالبائع واملرشرتي ولكل ركن من األركان أحكام وشروط
تقسم إىل البيع املطلق، بيع السلم، وبيع الصر ، بيع  وأنواع البيوع  
 11.والبيوع املستخدمة يف البنوك اإلسالمية هي املراحبة والبيع االجل. املقايضة

 :مصادر التمويل اإلسالمي. ه.ه 

إن املصار  اإلسالمية تقوم بصياغة الكثري من اخلدمات والتسهيالت فاملصار   
ة هتد  مجيعها إىل تدعيم التنمَية يف اجملتمع، ويأيت اإلسالمية تقوم بعمليات خمتلف

االستثمار يف مقدِّمة العمليات، ولالستثمار اإلسالمي طرق وأساليب متميِّز  وعديد  
َيغ التمويل  :هتد  كلُّها إىل حتقيق الربح احلالل، ومن أبرز صي
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 :المضاربة: أوالً 
ماله ويبذل اآلخر جهده ونرشاطه ملضاربة هي اتفاق بني طرفني يبذل أحدمها فيه ا 

يف اإلجتار والعمل هبذا املال، على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يرشرتطان من 
أما إذا خسرت الرشركة فإن اخلسار  تكون على صاحب   اخل، .النصف أو الثلث أو الربع

ليس من  املال وحده وال يتحمل عامل املضاربة شيئا منها مقابل ضياع جهده وعمله، ألن
العدل أن يضيع جهده وعمله مث يطالب مبرشاركة رب املال فيما ضاع من ماله مادام ذلك 

  01.مل يكن عن تقصري أو إمهال

 :صيغه التمويل عن طريق المشاركات: ثانيا

تعر  املرشاركة بأهنا اإلشرتاك بني شخصني أو أكثر، يف إستثمار مال معني أو  
وتوزيع األرباح أو اخلسائر الناشئه عن القيام بعمل أو أموال معينه وذلك من أجل إقتسام 

 .أعمال حمدوده

وخيتلف نظام املرشاركة عن املضاربه يف أن رأس املال يتم تقدميه من مجيع املرشرتكني  
يف االتفاق، بينما يقتصر األمر يف املضاربة على تقدمي املال من جانب شخص معني وهو 

 00.املضارب بعمله رب العمل ليقوم بالعمل شخص أخر هو

وتكون عاده حمدود  مبد  معينة ولتنفيذ مرشروع معني، وتكون املرشاركه أما يف  
مرشروع جديد أو بتوفري أموال إضافية للمرشروعات القائمة، ويتم تقسيم األرباح بطريقة 
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ويف هذه  04متفق عليها مسبقًا وإقتسام اخلسائر بصور  تتناسب مع املسامهة يف رأس املال،
يف شراكة مع مرشروع ( شركة خاصة مبمارسة هذا األسلوب)ميكن أن يدخل بنك أو  احلالة

صيري أو عد  مرشروعات صيري  حيث يرشارك كل منهما يف رأس املال اململوك وميكن أن 
 .يرشارك يف إدار  املرشروعات ويتم إقتسام األرباح واخلسائر طبقا ملسامهتهم يف رأس املال

 :القواعد اليت تضبط التمويل عن طريق املرشاركة وهيوضع الفقهاء جمموعة من  ولقد

أن يكون رأس املال من النقود واألمثان وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عروضاً . 0
 (.بضاعة)

 .أن يكون رأس املال معلوماً وموجوداً ميكن التصر  فيه. 4

 .اليرشرتط تساوي رأس مال كل شريك بل ميكن أن تتفاوت احلصص. 1

بينهم على حسب ما إشرتطوا بنسبه شائعة معلومة فإذا مل يرشرتطوا يكون  يكون الربح. 2
 .الربح حسب رأس مال كل منهم إىل رأس مال املرشاركة

 .يكون توزيع اخلسار  حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط. 1

جيوز أن ينفرد أحد الرشركاء بالعمل ويرشرتكوا يف الربح بنسبه متساوية،كما جيوز  أن . 0
 .  الربح برغم تساويهم يف املالخيتلفوا يف
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يف حالة عمل مجيع الرشركاء يف إدار  الرشركة، جيوز أن تكون حصص بعضهم يف الربح . 0
أكرب من نسب حصصهم يف رأس املال، نظرا ألن الربح يف شركات العنان هو عائد رأس 

تجار  من املال والعمل، والعمل مما جيوز التفاوت فيه، فقد يكون أحد الرشركاء أبصر بال
 .غريه

وتكون املرشاركة إما ثابته أو متناقصة أي منتهية بالتمليك، واملرشاركة الثابته هي  
املرشاركة اليت تبقي فيها حصة الرشريك أو الرشركاء يف رأس مال املرشروع طوال أجلها احملدد 

رشركاء يف العقد، أما املرشاركة املتناقصة أو املنتهية بالتمليك، فهي اليت يعطى فيها أحد ال
احلق لألخر يف شراء حصته تدرجييا حبيث تتناقص حصته وتزيد حصة األخر إىل أن ينفرد 

 01.مبلكية كامل رأس مال املرشروع

 :ومن صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك بالمصارف اإلسالمية 

 :الصورة األولى. أ

املصر   أن يتفق املصر  مع الرشريك على أن يكون إحالل هذا الرشريك حمل 
بعقد مستقل يتم بعد إمتام التعاقد اخلاص بعملية املرشاركة حبيث يكون للرشريكني حرية  

 .كاملة يف التصر  ببيع حصته لرشريكه أو ليريه

 :الصورة الثانية. ب
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أن يتفق املصر  مع الرشريك على املرشاركة يف التمويل الكلي أو اجلزئي ملرشروع  
ملصر  مع الرشريك األخر حلصول املصر  ذي دخل متوقع وذلك على أساس إتفاق ا

على حصة نسبيه من صايف الدخل احملقق فعال مع حقه باإلحتفاظ باجلزء املتبقي من 
اإليراد أو أي قدر يتفق عليه ليكون ذلك اجلزء خمصصا لتسديد أصل ما قدمه املصر  من 

  . همتويل، وعندما يقوم الرشريك بالتسديد ذلك التمويل، تؤول امللكية له وحد

 :الصورة الثالثة. ج

حيدد نصيب كل شريك حصص أو أسهم يكون له قيمة معينه وميثل جمموعها  
إمجايل قيمة معينه وميثل جمموعها إمجايل قيمة املرشروع أو العملية، وللرشريك إذا شاء أن 

عددًا معينًا حبيث تتناقص أسهم املصر   02يقتين من هذه األسهم اململوكه للمصر 
 .مبقدار ما تزيد أسهم الرشريك إىل أن ميتلك كامل األسهم فتصبح ملكيته كاملة

هي البديل عن التمويل باحلساب اجلاري املدين حيث مت  املرشاركة املتيري وأما  
يف  متويل العميل بدفعات نقدية حسب إحتياجه مث يتم أخذ حصته من األرباح النقدية

 .أثناء العام

وصيغة المشاركة قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة األجل وذلك طبقا لما  
 :يلي

قد تكون املرشاركة طويلة األجل وذلك يف حال ماإذا كانت مرشاركة طويلة األجل . 0
ويصلح هذا األسلوب لتمويل العمليات اإلنتاجية املختلفة واليت تأخذ شكاًل ( مستمر )
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كة تضامن أو شركة توصية، وسواًء كانت تلك الرشركات صناعية أو زراعية أو قانونيًا كرشر 
 01.جتارية

قد تكون املرشاركة متوسطة األجل وذلك يف حالة املرشاركة املنتهية بالتمليك وهي اليت . 4
ويصلح  .حيل فيها الرشريك حمل املصر  يف ملكية املرشروع إما دفعة واحد  أو على دفعات

ق يف اجملال التجاري والصناعي والتجاري والزراعي والعقاري واملهين، هذا األسلوب للتطبي
وقد تكون املرشاركة قصري  وذلك يف حال متويل العمليات اليت تستيرق زمنا قصريا، ومن 
تلك العمليات اإلعتمادات املستندية حيث تكون قيمة اإلعتماد مرشاركة بني املصر  

 .والعميل

 :كة المنشأت الصغيرة للمبررات األتيةوتالئم صيغة التمويل بالمشار  

مرونة أسلوب املرشاركة يف إمكانية متويل أي مرشروع سواء أكان صيريا أو متوسطا . 0
والسيما املرشاركة املنتهية بالتمليك حيث متكن الرشريك من متلك املرشروع بعد ختارج 

 .املصر  األسالمي

إستخدام اسم املصر  عند إمكانية إستفاد  تلك املنرشأت وخاصة اإلنتاجية من . 4
 .تسويق منتجاهتا

 .مسامهة صاحب املنرشئة يف حصة من التمويل جيعله حريصا على جناح املنرشئة. 1

 .زياد  رحبية املصر  مع زياد  منو نرشاط املنرشئة. 2
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مسامهة املرشاركة بطريقة مباشر  يف التنمية االقتصادية وزياد  القيمه املضافة للدخل . 1
 00.القومي

ن استخدام صيية املرشاركة يف متويل صادرات املنرشأت الصيري  عن طريق فتح وميك 
 .إعتماد مستندي لتوريد منتجات العميل اليت حتتاج إىل متويل نقدي إلنتاجها مث تصديرها

 :صيغة التمويل عن طريق بيع المرابحة: ثالثاً 

الزبون مث بيعها له تعترب املراحبة املصرفية َتوسط البنك لرشراء سلعة بناء على طلب  
باآلجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للرشراء زائداً ربح معلوم متفق عليه بينهما، بينما تعترب 
التكلفة الكلية للرشراء مثن شراء السلعة مضافًا إليه كل النفقات اليت يدفعها البنك حلياز  

تايل يكون مبلغ وبال. حيصل عليه البنك من البائع( خصم)السلعة، مطروحًا منه أي حسم 
 .املراحبة عبار  عن التكلفة الكلية للرشراء زائداً ربح البنك

ووفقًا للدكتور علي حميي الدين القره داغي عميد كلية الرشريعة بقطر، فإن املراحبة  
 .اليت جتريها البنوك اإلسالمية(  املراحبة لألمر بالرشراء ) و ( املراحبة العادية : ) نوعان، مها 

: ول هو عبار  عن أن يكون لدى التاجر بضاعة فيأيت شخص إليه فيقولفالنوع األ 
مثال، فيوافق % 01أريد أن أشرتي هذه البضاعة بالثمن نفسه الذي اشرتيتها به مع ربح 

التاجر على ذلك، فهذه املراحبة العادية اليت تكون البضاعة جاهز  عند التاجر ويبيعها 

                                                             
 .211مد شلهوب، املصدر السابق، صعلي حم 00

 

 



 

 
 

68 

ربح معلوم، وهذه املراحبة جائز  باإلمجاع وال خال  بالثمن الذي قامت عليه البضاعة مع 
  وال شبهة فيها، وهي كانت موجود  منذ عصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 :أما النوع الثاين، أي املراحبة لألمر بالرشراء، فتتكون من عد  خطوات 

حالة  يأيت العميل ويطلب من البنك أن يرشرتي له سيار  أو بضاعة، ويتعهد بأنه يف .0 
 .تنفيذ البنك هذه العملية أنه سيرشرتيها

 00.يقوم البنك برشراء تلك البضاعة أو السيار  وتقبضها وتدخل يف ملكية البنك. 4

مث يقوم البنك ببيع تلك البضاعة أو السيار  للعميل اآلمر بالرشراء بالثمن ونسبة ربح . 1
آال  مقسطة  001 ألف فيبيعها له011معلوم، فلنفرض أن البنك قد اشرتى سيار  

 .على أقساط شهرية أو حنو ذلك
فهذا النوع من املراحبات جائز أيضًا عند مجهور الفقهاء املعاصرين، ألنه عقد  

 .مرشروع ليس فيه حمظور شرعي إذا توافرت الرشروط املطلوبة

 :صيغة التمويل باإلجارة:رابعاً 

مقصود  قابله للبذل اإلجار  من الناحية الرشرعية هي عقد الزم على منفعه  
واإلباحه ملد  معلومة بعوض معلوم، وبذلك فهي عملية يتم مبقتضاها نقل حق اإلنتفاع 

شركة متخصصة يف تأجري األصول الألزمة ))مبلكية معينه من شخص قد تكون 
مقابل إجيار متفق عليه ومبعىن (( املرشروع الصيري))إىل شخص أخر (( للمرشروعات الصيري 

 :أخر فإن
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جار ؛ تعين إعطاء حق اإلنتفاع على أصل معني وليس املقصود إعطاؤه مقابل اإل 
اجملهود اإلنساين، وتبدو السيمه املميز  هلذا النوع من املعامالت يف اإلحتفاظ مبلكية 
األصول حىت ميكن تأجريها عندما تنتهي مد  اإلجار  السابقة وذلك لضمان عدم بقاء 

من ناحية الرشركة املؤجر  وتسهيل احلصول على اآلآلت األصول عاطلة لفرت  طويلة وذلك 
واملعدات الالزمه للمرشروع الصيري وعدم حتمله مبالغ تفوق إمكانياته وخاصة يف بداية 

 .ممارسته للنرشاط

التأجري مع الوعد )) وتستخدم صيية اإلجار  باملصار  اإلسالمية حتت مسمى 
الصادر يف (( 001))إلسالمي الدويل رقم وذلك تطبيقًا لقرار جممع الفقه ا(( بالتمليك 

دورته الثانية عرشر اليت عقدت يف مدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية خالل الفرت  
  والذي ينص على ضرور  الفصل بني عقد التأجري وبني 4111/سبتمرب/41/40من 

ال  حيث أن لكل عقد حقوق وإلتزامات لدى األطرا  ختتلف بإخت 00عقد التمليك،
العقدين حبيث يتم أوال توقيع عقد األجار  ويف هناية مد  التأجري يتم توقيع عقد البيع 

 01.وإنتقال امللكية للعميل

 :الضوابط الشرعية لإليجار المنتهي بالتمليك 

إنه جيب أن تكون السلعة املتفق على إجيارهتا أو بيعها مملوكه للمؤجر أو للبائع وقت : أوالً 
 .التعاقد
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يف  "إنه جيب أن تكون مقبوضه ويكفي يف مثل هذه السلع اليت تأخذ حكم العقار :ثانياً 
كوهنا يؤمن فيها اهلالك وغالبا يكون قبضها بالتخلية بني املبيع واملرشرتي حبيث يتمكن من 

 .اإلنتفاع به والتصر  فيه

" إنه جيوز أن جيتمع عقد اإلجيار  مع عقد البيع على رأي املالكية واحلنابلة والرشافعية :ثالثاً 
 .وابن تيمية واإلمامية، وحينئذ يراعي تطبيق أحكام كل عقد عليه" إذا كانا صفقه واحد 

إنه جيوز إشرتاط صحيح أو أكثر يف العقد، والرشرط الصحيح هو الذي حيقق  :رابعاً 
حة املتعاقدين وأال يناقض املقصود األصلي من العقد، وال خيالف مصلحة العقد أو مصل

نصا شرعيا من كتاب أو سنة، واليؤدي إىل حمظور شرعي، والإىل غرر، وال إىل ما يستحل 
 .الوفاء به

أنه جيوز تعليق عقود املعاوضات املالية على شرط مالئم للعقد أخذا برأي اإلمام  :خامساً 
 .أمحد وابن تيمية

إن الوعد بالبيع أو اإلجار  أو غريمها من العقود والتصرفات يكون ملزما ملن صدر  :سادساً 
منه، إذا كان املوعد قد دخل بسبب هذا الوعد يف شئ، أخذًا بالرأي املرشهور عند 

 .املالكية

 :ويتم نقل الملكية للعميل عن طريق إحدى الصور التالية 

عني للمستأجر معلقا على سداد كامل األجر ، أو إقرتان عقد التأجري مع عقد هبة ال. 0
 .وعد باهلبة بعد سداد كامل األجر 
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عقد إجار  مع إعطاء املالك اخليار للمستأجر بعد اإلنتهاء من وفاء مجيع اإلقساط . 4
األجياريه املستحقة خالل املد  من شراء العني املأخوذه بسعر السوق عند إنتهاء مد  

 .اإلجار 

 مع إقرتانه بوعد بيع العني املأجور  بعد سداد كامل األجر   عقد إجار . 1

عقد إجار  ويعطي املؤجر للمستأجر حق اخليار يف متلك العني املأجور  يف أي وقت . 2
 .يرشاء

مع الوعد بالتمليك من الصيغ اليت ميكن إستخدامها يف  وتعد صيغة التمويل باإلجارة
 :اب من أمههامتويل املنرشأت الصيري  للعديد من األسب

مث 01إن املصر  يستطيع توفري وشراء أي وحد  إنتاجية ألي من املنرشأت ومتلكها . 0
يعيد تأحريها إىل تلك املنرشأت مع إحتفاظه مبلكيتها ويف حالة تأخر تلك الوحدات عن 
السداد ميكن له أن يسرتد الوحده اإلنتاجية، ويعيد متلك املصر  للوحد  اإلنتاجية أحد 

مانات اهلامة للمصر ، وهو ما يعد تيلب على أهم معوقات متويل املنرشأت أشكال الض
 .الصيري  اليت ال يتوافر لديها ضمانات

ميكن للمصر  أن يقوم بالتأمني التعاوين على تلك الوحدات اإلنتاجية ضد املخاطر . 4
 .اجلسيمة
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  مصروفاً ميثل القسط اإلجاري لتلك الوحدات اإلنتاجية بالنسبة للمنرشأت الصيري . 1
 00.دوريا ميكن للوحد  حتمله شهريا

 .ميكن للمصر  أن يستأجر تلك املعدات مث يعيد تأجريها للمنرشأت الصيري . 2

وتناسب صيية التمويل عن طريق التأجري مع الوعد بتمليك املنرشأت اإلنتاجية  
وكذلك الصيري  واليت حتتاج إىل خطوط إنتاج مثل املطابع ومصانع التعبئه والتيليف، 

 . املنرشأت اليت حتتاج إىل األجهز  واملعدات مثل املعامل الطبية

 : بيع السََّلم :خامسا

بيع )) وهو بيُع شيء يقبض مثنه مااًل، ويؤجل تسليمه إىل فرت  قادمة، وقد يسمى 
، فصاحب رأس املال حيتاج أن يرشرتي السلعة، وصاحب السلعة حيتاج إىل مثنها (السََّلف

يف سلعته، وهبذا جند أن املصر  أو أيَّ تاجر ميكن له أن يقرض املال  مقدما لينفيقه
ولكن (( قرًضا بالفائد )) للمنتيجني ويسدد القرض ال باملال النقدي، ألنه سيكون

مبنتجات، مما جيعلنا أمام بيع َسَلٍم يسمح للمصر  أو للتاجر بربح مرشروع، ويقوم 
صل عليها، وهو هبذا ال يكون تاجر نقد املصر  بتصريف املنتجات والبضائع اليت حي

وائتمان، بل تاجر حقيقي يعرت  اإلسالم مبرشروعيَّته وجتارته، وبالتايل يصبح املصر  
اإلسالمي ليس جمرد مرشروع يتسلم األموال بفائد  لكي يوزعها بفائد  أعلى، ولكن يكون 

  04.له طابع خاص، حيث حيصل على األموال ليتاجر ويضارب ويساهم هبا

                                                             
 04 -01حسني عبد املطلب األسرج، مصدر سابق، ص  00
  .01-04م، ص 4110، الدار اجلامعية، القاهر ، "املؤسسات املالية البورصة والبنوك التجارية"حممد صاجل احلناوي،  04
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 :شروط السََّلم 

 .جيوز إجراء عقد السلم لرشراء كل سلعة ُمباحة .0

 .ال جيوز تقدمي عربون قبل إجراء التعاُقد، بل جيب سداد كامل املبلغ عند التعاقد.  4

ميكن تأخري سداد الثمن ملَد  ثالثة أيام إذا مت االتفاق على ذلك أو قضى العر  . 1
 .بذلك

الصفات واملعامل والكمية برشكٍل ال جيعل جمااًل للترشابه جيب أن تكون السلعة حمدد  .  2
 .مع غريها بأي شكل من األشكال

 .جيب أن يذكر مكان التسليم يف عقد السَلم. 2

جيب أن يتم حتديد أجل عقد السَّلم، والذي يلزم البائع بتسليم السلعة املتعاقد عليها . 2
 .عند حلول أجل العقد

قبل البائع يف تسليم السلعة، فإن العقد يعد مفسوخا  إذا حصل تأخري أو عجز من.  7
 .ما مل يتفق الطرفان على متديد العقد، برشرط أالَّ يدفع أي عيوض نظري ذلك

 .ال جيوز للمصر  أن يبيع بالسََّلم سلعة اشرتاها بالسلم.  0

ما ميكن أن يوكل املصر  بائع السلعة الستالمها بداًل منه عند حلول أَجل التسليم ك. 6
 01.ميكن للبائع أن يقوم ببيعها لصاحل املصر  إذا طلب منه ذلك

                                                             
 .241لي حممد، مصدر سابق، صشلهوب ع 01
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 االستصناع : سادساً 

االستصناع يف اللية طلب الصنعة، وهو عمل الصانع يف حرفته، وهو مصدر  
، أي دعا إىل صنعه، أمَّا يف االصطالح فهو عقد يرشرَتي به يف احلال "استصنع الرشيء"

 .عنده بأوصا  خمصوصة البائع بتقدميه مصنوعا مبواد منشيء ممّا ُيصَنع صنعا يلتزم 
موجبًا أخالقيًا لدى الصانع بتصنيع السلعة املوصوفة لكنه االستصناع وخَيلق عقد  

. حيق ألي من الفريقني قبل أن يبدأ التصنيع، فسخ العقد بعد توجيه إشعار لآلخر بذلك
 02.ن جانب واحدأما يف حال بدأ الصانع بعمله، فال جيوز فسخ العقد م

 البيع اآلِجل : سابعاً 

ل هو أن يتم تسليم السلعة يف احلال ُمقابيل تأجيل سداد الثمن إىل   البيع اآلجي
وقت معلوم، سواًء كان التأجيل للثمن كله أو جلزء منه، وعاد  ما يسدد اجلزء املؤجل من 

املَد  املتفق عليها مع الثمن على دفعات وأقساط، فإذا ُسددت القيمة مرَ  واحد  يف هناية 
انتقال امللكية يف البداية فهو بيع آجل، وإذا سدد الثمن على دفعات من بداية تسلم 

وتسلك املصار   الرشيء املبيع مع انتقال امللكية يف هناية فرت  السداد فهو بيع بالتقسيط،
ل أو البيع بالتقسيط بثمن أكرب من الثمن احلايل  :يف حالتني اإلسالمية طريق البيع اآلجي

يف معامالهتا مع التجَّار الذين ال يرغبون يف استخدام أسلوب  :الحالة األولى 
التمويل باملرشارَكة، وهذه الطريقة هي البديل لعمليَّة الرشراء بتسهيالٍت يف الدفع اليت 

 .مُتارسها املصار  التجارية
                                                             

 .04حسني عبد املطلب األسرج، مصدر سابق، ص  02
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 01.ؤجل كبريا وطويل األجـليف املعـــــامالت اليت يكون فيها املبلغ امل :الحالة الثانية 

 :المزارعة:ثامناً 

هي عبار  عن دفع األرض من مالكها إىل َمن يزرعها أو يعمل عليها، ويقومان  
بأن يقدِّم الرشريك اآلَخر العمل يف   "عقد شركة" باقتسام الزرع بينهما، وتُعَترَب املزارعة

 :األرض، ومتويل املصر  اإلسالمي للمزارعة هو نوٌع من املرشاركة بني طرفني

 .مُيَثِّله املصر  اإلسالمي باعتباره مقدم التمويل املطلوب للمزارعة :الطرف األول 

 .يلالذي حيتاج إىل متو  الزارع مُيَثِّله صاحب األرض أو العامل :الطرف الثاني 

 :الُمساقَاة:تاسعاً 

مأخوذ  من السقي؛ وذلك أن يقوم الرشخص على سقي النخيل والكرم  :لية 
 .ومصلحتها، ويكون له من ريعها جزء معلوم

معاقد  على دفع الرشجر والكروم إىل َمن ُيصليحها جبزء معلوم من  :اصطالًحا 
من طر  آخر، وأن مثرها، أو هي نوع شركة على أن تكون األشجار من طر  والرتبية 

ساقَا  مرشروعة كاملزاَرعة، وفيها سدٌّ حلاجة أصحاب 
ُ
يقسم الثمر احلاصل بينهما، وامل

األشجار الذين ال درايَة هلم بتعهُّد األشجار فيحتاجون إىل معاملة َمن له خرب  يف ذلك 
ساقَا  حتقيًقا ملصلحتهم

ُ
ُساقَا  نوًعا متخصًِّصا من.فُجوِّزت امل

يف القطاع  "ملرشاركةا" تُعَترب امل
 :الزراعي بني طرفني
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مُيَثِّله املصر  اإلسالمي الذي يقوم بتمويل مرشروعات مياه  :الطرف األول 
الرشرب، أو مرشروعات الري واستصالح األراضي؛ لزراعتها وتطويرها باستخدام التكنولوجيا 

 .ريةاحلديثة، ومن مَثَّ إدار  مرشروعات املياه والري على مبدأ الرحبية التجا

مُيَثِّله صاحب البستان أو الرشريك القائم عليه بالسقي واملواال   :الطرف الثاني 
الذي ميتلك أرًضا  00خبدمته حىت تنضج الثمار، وقد يكون الطر  الثاين طالب التمويل

ويرغب يف تطويرها وزراعتها باستيالل مياهها اجلوفية، أو نقل املياه إليها من موقع يتميَّز 
رِّجيي  بيزار  ميا هه، ولعلَّ مرشروعات متليك األراضي الصحراوية للرشباب، أو متليك خي

د  للقيام بزراعتها وسقايتها، تـَُعدُّ نوًعا من  كليات الزراعة أراضي معيَّنة ذات مساحة حمدَّ
املرشاركات التنموية اليت جيدر أن تُولييها املصار  اإلسالمية ما تستحقُّها من العناية 

 00.واألولوية

  القرض الحسن: راً عاش

القطع، ألن املقرض يقطع شيئًا من ماله ويعطيه للمقرتض، وهو ما تعطيه : ليةً  
  .غريك من مال على أن يرد إليك بيري زياد 

دفع مال حملتاج ينتفع به يف حالة االضطرار واحلاجة ألنه يؤدي إىل إعانته : شرعاً  
  .بسد حاجته اليت أحوجته إىل هذا االقرتاض

                                                             
،  جملة اإلقتصاد اإلسالمي العامليةحسني عبد املطلب األسرج، دور التمويل اإلسالمي يف تنمية املرشروعات الصيري  واملتوسطة،   00

 .م4101/عدد أكتوبر
 .000-001، ص"أساسيات العمل املصريف اإلسالمي"حممود حسن صوان،  00
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هو قرض يدفعه املصر  وفق شروط معينة : القرض احلسن يف املصرفية اإلسالمية 
 . متفق عليها وال يتقاضى املصر  أي زياد  عند سداد املبلغ من قبل املقرتض

 :هي كاأليت شروط القرض الحسن

  .أن يكون املال حالالً فإن اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال طيباً .  0

  .ىأال يتبعه مّن  أو أذ. 4

  .أن يدفع القرض على نية التقرب إىل اهلل، سبحانه وتعاىل.  1

قريض.  2
ُ
  .أال جير القرض نفًعا على امل

  .أن يكون من أكرم األموال.  1

  .أن يضعه يف أولوياته.  0

  .أن يقصد به وجه اهلل تعاىل. 0   

 00.يكون من أموال املصر أن . 0   

 :مصادر تمويل صندوق القرض الحسن 

 .يتمُّ متويل صندوق القرض احلسن من أموال املصر  اخلاصة. 0  

 .(حسابات االئتمان) األموال املوَدعة لدى املصر  على سبيل القرض. 4  
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ُوَدعة من قيَبل اجلمهور يف صندوق القرض احلسن اليت يـَُفوِّضون املصر   .1  
األموال امل

 01.بإقراضها للناس قرًضا حسًنا

 :االستثمار في شركات االستثمار: الحادي عشر

تعر  تلك الرشركات بأهنا شركات متخصِّصة يف بناء وإدار  احملافظ االستثمارية  
حيث تقوم هذه الرشركات بتلقِّي األموال من مستثميرين من خمتلف الفئات؛ لتقوم 

هذه  وكونه من استثمارات خمتلفة، مث توزيع أرباح وخسائر (صناديق) باستثمارها يف حَمافيظ
رشاريكني، ُمقابيل حصول شركة االستثمار على نسبٍة من األرباح، كما 

ُ
االستثمارات على امل

هو معرو  فإن املصار  اإلسالمية لديها فائض سيولة  يف بعض األحيان ال تستطيع أن 
تستثمرها، لذلك تقوم هذه املصار  بدفع تلك األموال إىل شركات استثمارية، وبرشرط أن 

االستثمارية اليت تقوم هذه الرشركات بتكوينها ال حتتوي على أصول حمرَّمة  تكون احملفظة
 01.شرًعا، مثل السندات اليت حتمل الفائد  الثابتة

 :االستثمار في األوراق المالية: الثاني عشر

تقوم املصار  اإلسالمية باالستثمار يف األوراق املالية عن طريق شراء أسهم  
غري خماليف ألحكام الرشريعة اإلسالمية، وقد أجاَز الفقهاء شركات يكون نرشاطها األساس 
جيوز للمصر  اإلسالمي شراء َسْهٍم يف مصنع احلديد : ذلك، فعلى سبيل املثال

 00.والسيارات، ولكن ال جيوز له شراء أسهم يف مصنع للخمور أو يف بنوك ربوية

                                                             
 .001حممود حسن صوان، املصدر السابق، ص 01
 .00، رسالة ماجستري، ص صيغ التمويل اإلسالميسيف هرشام صباح فخري،  01
 .01حسني عبد املطلب األسرج، مصدر سابق، ص   00
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 04:الصدقات والجزية والعشور: الثالث عشر

ة من املوارد املالية العظيمة يف اإلقتصاد األسالمي لكنهما تعترب الصدقات واجلزي 
 :خيتلفان من حيث املصدر التمويلي، وبكيفية التوريد املايل لبيت املال

وتعر  على :هلا دور كبري يف متويل بيت املال ومن اهم الصدقات الزكا  : لصدقاتا. 0 
أهنا متليك جزء خمصوص من مال خمصوص لرشخص خمصوص هلل تعاىل وال تصر  أموال 

وذلك ألن صدقة الزكا  ( الفقراء واألغنياء)الزكا  على املصاحل العامة اليت جيتمع فيها 
بيت خاص يسمى ببيت مال الزكا  حىت ال فرضت لسد حاجات الفقراء وهي توضع يف 

جتمع مع بقية األموال اجملتبا  يف بيت املال والتمويــــــــــل وذلك ألن أموال الزكا  هلا مواردها 
َا الصََّدقَاُت ليْلُفَقرَاءي َواْلَمَساكينيي : )منها ومصارفها اخلاصة قال تعاىل 01اخلاصة اجملتباه  إيمنَّ
َها َواْلُمَؤلََّفةي قـُُلوبـُُهْم َويفي الرِّقَابي َواْلَياريمينَي َويفي َسبييلي اللَّهي َواْبني السَّبييلي  َفرييَضةً َواْلَعاميلينَي َعَليْـ 

 02(.ميَن اللَّهي َواللَُّه َعلييٌم َحكييٌم 

ما يؤخذ من النصارى واليهود واجملوس وأشباههم من مال مقابل أمنهم  :الجزية. 4
د اإلسالم، ويُؤخذ عليهم أال ميّسوا املسلمني يف دينهم أو عرضهم أو والدفاع عنهم، يف بال

أمنهم وتؤخذ على الرؤوس حسب احلال من غين أو فقري ويُعفى الصيري واجملنون واملرأ  
ري َواَل )  :واألصل فيها قوله تعاىل 01.والقسيس  قَاتيُلوا الَّذييَن اَل يـُْؤميُنوَن بياللَّهي َواَل بياْليَـْومي اآْلخي

                                                             
موقع معلومات املصار  واملؤسسات املالية اإلسالمية   04

http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?TermId=1764 
موقع معلومات املصار  واملؤسسات املالية اإلسالمية   01

http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?TermId=1764 
 01األية : التوبة  02
موقع معلومات املصار  واملؤسسات املالية اإلسالمية   01

http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?TermId=1764 

http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?TermId=1764
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وا اجلْيْزيََة حُيَرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َواَل َيدييُنوَن دييَن احلَْقِّ ميَن الَّذييَن أُوتُوا اْلكيَتاَب َحىتَّٰ يـُْعطُ 
  02(. َعن َيٍد َوُهْم َصاغيُرونَ 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 :ويقسم البحث إلى المنهجية التالية

 مدخل البحث ومنهجه . أ

وهو املنهج  يستخدم الباحث نوع البحث الوصفي وهو ماينتج عنه بيانات وصفية 
الذى يعتمد على دراسة الظاهر  كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرّب 
عنها كيفيا بوصفها وتوضيح خصائصها، وكميا بإعطائها وصفا رقميا من خالل أرقام 

 .ضح مقدار هذه الظاهر  أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخروجداول تو 

وهذا البحث يعتمد على املالحظة كما حيتاج الباحث ملناقرشه الوثائق والتقارير اليت  
 .تعىن باملوضوع ليتسىن للباحث حل مرشكلة البحث

 :أدوات البحث. ب

 :مصادر هذا البحث تمثلت في 

ادر اليت يتم تسجيل معلوماهتا مباشر  استنادًا إىل وهي املص: مصادر أولية. 0 
املالحظة أو املقابلة أو التجريب أو اإلصياء أو مجع بياناهتا ميدانيًا ليرض 
اخلروج بنتائج جديد  وحقائق غري معروفة سابقًا، واعتمد الباحث يف مجع 

 .املالحظة من واقع املرشكلةمعلوماته هلذه الدراسة، على املقابالت و 
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وهي مصادر تعتمد يف معلوماهتا ومادهتا أساسًا على املصادر األولية : مصادر ثانوية .4
إذ أهنا تعتمد على معلومات مت تسجيلها سابقًا وفقًا خلطط معينة لتحقيق أهدا  علمية 

 .الكتب املعنية هبذا الرشأن والتقارير الدورية والصحف واجملالت واألنرتنت وترشملمعينة، 

 :لبياناتأسلوب جمع ا. ج

ال يقف املنهج الوصفي عند جمرد مجع بيانات وصفية حول الظاهر   وإمنا يتعدى  
ذلك إىل حماولة الترشخيص والتحليل والربط والتفسري هلذه البيانات وتصنيفها وقياسها 
وبيان نوعية العالقة بني متيرياهتا وأسباهبا واجتاهاهتا واستخالص النتائج منها وما إىل ذلك 

جوانب تدور حول سرب أغوار مرشكلة أو ظاهر  معينة والتعر  على حقيقتها يف ارض من 
الواقع، مث الوصول إىل تعميمات برشأن املوقف أو الظاهر  موضوع الدراسة وقد يستخدم 

 :الباحث يف كتابة هذا البحث التايل

 : المقابلة. 0

، وقد ((احملادثة اجلاد  املوجهة حنو هد  حمدد غري جمرد الرغبة يف احملادثة ذاهتا ))  
يتم اإلعداد للمقابلة باإلتصال بالرشخص وشرح اهلد  من البحث أو الدراسة وماهي 
الياية من إجراء املقابلة، وبعد املوافقة يتم حتديد املوعد وقد يستخدم الباحث األسئلة 

حيث كانت . وجيب أن يكون الباحث حمايدًا ويتسم بالعقالنية املفتوحة أو امليلقة،
املقابلة غري مباشر  أي أن الباحث ال يلتقي املرشرتكني وجهًا لوجه مستخدمًا يف ذلك 
أسلوب املقابلة املفتوحة، يسأل فيها املرشارك سلسلة من األسئلة املعد  وترتك له احلرية 

 ما يكون الباحث حمايداً، وقد مت مقابلة  كل من التامة يف اإلجابة على هذه األسئلة، بين



 

 
 

83 

HENDRO SUGIANTO, STAF DIVISI PELAYANAN PUBLIK، م،0/1/4100 بتاريخARIF PRAKASA, 

STAF DIVISI PEMASARAN،  م0/1/4100بتاريخ.  

 :المالحظة. 4

يقصد هبا مالحظة الظواهر كما حتدث تلقائيًا يف ظروفها الطبيعية دون إخضاعها  
للضبط العلمي وبيري استخدام أدوات دقيقة للقياس للتأكد من دقة املالحظة 

ويستعان باملالحظة البسيطة يف الدراسات االستطالعية واإلستكرشافية  وموضوعيتها،
واملالحظة العلمية تكون موجهة بينما املالحظة البسيطة تكون غري موجهة، ويستخدم 

  على ظواهر احليا  العادية احمليطةهبم، كما الناس هذا النوع من املالحظة يف التعر 
يستخدمها الباحثون االجتماعيون يف الدراسات االستطالعية جلمع البيانات األولية عن 

 00.مجاعة ما أو ظاهر  ما يف ظرو  معينة

وُتستخدم يف الدراسات الوصفية  ويستخدم الباحث المالحظة المنظمة؛ 
للضبط العلمي سواء كان ذلك بالنسبة للقائم والتجريبية، املالحظة املنظمة ختضع 

 .باملالحظة أو بالنسبة لألفراد املالحظني أو بالنسبة للموقف الذي جتري فيه املالحظة

 00:تحليل البيانات. د

أن البحث الوصفي يهد  جلمع البيانات دون زياد  أو نقصان، ودون أي  
 سياق هذه البحوث تالعب بسياق البحث، مبعىن أن عامل التحكم والتالعب يف

منخفض وغري تدخلي ويتناول األحداث كما هي يف صورهتا الطبيعية، لذلك فإن الباحث 

                                                             
 .11 -41النيب السيد، ص  حممد عبد. ماثيو جدير، منهجية البحث، ترمجه ملكة أبيض، تنسيق د 00
 .012 -011ه، ص0240، عمان، دار املسري  للنرشر والتوزيع والطباعة، 0منذر الضامن، أساسيات البحث العلمي، ط  00
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" سيقوم جبمع البيانات اليت ستتوفر حتت يديه وسيقوم بتحليلها، ويستخدم أدوات البحث 
ويقوم بتحليل احملتوى ويعرضه يف جداول برشكل عام ويتحدث عنها " كاملقابلة واملالحظة 

 . كل تفصيليبرش
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها

 

 . تمويل املرشروعات الصيري لشريعة ( BNI)دوافع  املصر  اإلسالمي  .أ

 .لتمويل املرشروعات الصيري  شريعة (BNI)قرارات املصر  اإلسالمي . ب

 .شريعة يف متويل املرشروعات الصيري  (BNI)اسرتاتيجيات املصر  اإلسالمي . ج
يف  مواجهة املرشاكل والتحديات املتعلقة بالتمويل اإلسالمي للمرشروعات الصيري . د

 .شريعة (BNI)املصر  اإلسالمي 

 مناقرشة النتائج بالنظرية. ه
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شريعة، فرع ماالنج خدمات مصرفية وفقًا ملبادئ  BNIيقدم املصر  اإلسالمي  
اإلسالمية، مع مفهوم النظام املصريف املزدوج، الذي يوفر اخلدمات املصرفية العامة الرشريعة 

، الذي يسمح للمصار   0110لعام  01والرشريعة يف آن واحد، وفقًا للقانون رقم 
التجارية بفتح اخلدمات املصرفية اإلسالمية، بدًأ من إنرشاء البنك اإلسالمي يف عام 

التصاريح لترشييل املبادئ التجارية والوحدات التجارية  ، بنك أندونيسيا مث إصدار0111
 .اإلسالمية

 .تمويل المشروعات الصغيرةلشريعة (BNI)دوافع  المصرف اإلسالمي . أ

إن البنوك اإلسالمية تنطلق من فلسفة أن املال ينبيي أن يفعل دوره يف توفري  
، 01((ال َيُكوَن ُدوَلًة بـَنْيَ اأْلَْغنيياءي  َكيْ : ))الكفاية جلميع أفراد اجملتمع انطالقاً من قوله تعاىل

أن من مقاصد الرشريعة يف املال أن )ومن هنا ذهب الرشيخ املفسر الطاهر بن عاشور إىل 
، ومن وجه احلق (يدور بني أكثر عدد ممكن من األيدي بوجه حق حىت يعم النفع للجميع

خالل توظيفه واستفاد  أكرب لدوران املال أن يكون للبنوك اإلسالمية دور اجتماعي من 
  11.عدد ممكن من أفراد اجملتمع

 باملصر  اإلسالمي HENDRO SUGIANTO, STAF DIVISI PELAYANAN PUBLIKيقول السيد  

(BNI) ،أن من دوافع البنك الوطين األندونيسي 10شريعة ،(BNI)  شريعة، هو املساعد  يف
الصيري  من أجل أن تصبح أكثر " املرشاريع"خدمات تنمية األعمال التجارية للرشركات 

تقدماً، فيعد تنمية املرشاريع الصيري  آلية اقتصادية هامة لتحقيق أهدا  أمهها التنويع 
يري  االقتصادي، معاجلة الفقر، ترشييل العمالة، ترشجيع روح االبتكار، وما للمرشاريع الص

                                                             
 .0سور  احلرشر، اآلية  01
 .00-02، الدار التونسية للنرشر، ص 40حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، م 11
10  Hendro Sugianto, Staf Divisi Pelayanan Publik  م4100/مايو/0، مقابلة، بتاريخ  . 



 

 
 

87 

من دور إجيايب من حيث توفري فرص عمل جلميع الفئات االجتماعية وخاصة الرياديني مبا 
يسهم يف زياد  الدخل وحتقيق األكتفاء الذايت جزئيًا أو كليًا لبعض السلع واخلدمات اليت 
 حيتاجها اجملتمع، كما وترشكل املرشاريع الصيري  جمااًل حيويًا لروح املبادر  واستيالل املوارد
األولية احمللية وإعاد  توزيع الدخل حيث أن أساليب متويل البنك اإلسالمي تضمن 
استخدام التمويل املتاح يف مرشروعات حقيقية وهو ما يؤدي إىل قيام تنمية تفيد اجملتمع يف 
حني أن األساليب األخرى قد تستخدم األموال يف حاجات شخصية بعيد  عن 

كرس حال الديون والفقر يف اجملتمع، فلكي نسرع وتري  املرشروعات املقدمة للتمويل مما ي
التنمية االقتصادية يف اجملتمع يتطلب بالضرور  توفري التمويل الالزم إلقامة املرشروعات 
اإلنتاجية الصيري  الالزمة إلنتاج السلع واخلدمات، وقد أدرك البنك اإلسالمي أمهية عنصر 

ن من املمكن للعديد من املرشروعات الناجحة أن التمويل، فلوال الدور الذي أنيط به ما كا
 14.تقام وترتفع معها معدالت النمو االقتصادي

فاملصر  اإلسالمي ال يهد  إىل حتقيق األرباح فقط إمنا هو ملزم مبراعا  ما يعود  
 . على اجملتمع من منافع وما يلحق به من ضرر نتيجة قيامه مبزاولة أنرشطته املختلفة

اد اجتماعية واقتصادية، وهذا ما يتبعه املصر  اإلسالمي يف نظرهتا إىل فالتنمية هلا أبع
 . مفهوم التنمية ويف سلوكها مع املتعاملني

يؤكد الكتاب املسلمون إن األهدا  التنموية للمصار  اإلسالمية تتمثل يف  
 سعيها إىل حتقيق الرفاه االقتصادي وعدم وجود بطالة ومعدل امثل للنمو االقتصادي ومن
مث خروجها من دائر  التبعية االقتصادية واالجتماعية والسياسية فالنظام املصريف قادر على 
حل مرشكالت التنمية االقتصادية مبا ينسجم وعقيد  األمة وتطلعاهتا احلضارية، كما 
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ويرشكل حافزًا لظهور الطاقات الكامنة يف الدول إلسالمية وتوليد روح االبتكار واإلبداع 
  11.تنموي متميز حيقق التقدم والعدالة واالستقرارمن خالل منط 

شريعة، يعمل ألن يكون أدار  فعالة للتنيمة ( BNI)ومن هنا فأن املصر  اإلسالمي  
االقتصادية يف اجملتمع وذلك عن طريق توفري اجلو املناسب جلذب رؤوس األموال، إضافة 

 . إىل التوظيف الفعال ملواردها خدمة للمجتمع
باملصر   HENDRO SUGIANTO, STAF DIVISI PELAYANAN PUBLIKكما ويضيف السيد  

، أن للبنك دوافع لتمويل املرشروعات الصيري  ال تنحصر فقط يف شريعة (BNI)اإلسالمي 
التنمية االقتصادية وحتقيق اخلطط التنموية، بل أن جتسيد التعاون والتكافل اإلسالمي 

من خالل دعم جهود التنمية االقتصادية والتقدم  برشكل عملي حيقق اخلري للمجتمع
االجتماعي يف اجملتمع وفقًا ملباديء الرشريعة اإلسالمية، وذلك من خالل املسامهة يف 

 12.رؤوس أموال املرشروعات
وهكذا جند إن األساس االجتماعي اإلجيايب يف املصر  اإلسالمي يسعى إىل  

ينبيي أن يكون خادمًا ووسيلة يستطيع تأكيد ووضع رأس املال يف موضعه الصحيح حيث 
 . أن جيدها كل قادر على األستثمار واإلفاد  منه
 :  شريعة ( BNI)منوذج لربنامج يُدعم املرشاريع الصيري  يف املصر  

إن اهلد  الرئيسي لربنامج متويل املؤسسات الصيري  واملتناهية يف الصير هو تقدمي  
الدعم واملساعد  اليت من شأهنا أن تطور عمل أصحاب املؤسسات الصيري ، يف سوق 

 . العمل،  وأن ختلق هلا مكانة مرموقة وناجحة يف القطاع الذي تعمل فيه

                                                             
جملة القادسية للعلوم اإلدارية حيدر يونس املوسوي و كمال كاظم جواد، املصار  اإلسالمية وحتديات العوملة والتحرر املايل،   11

 .011م، ص 4111، 2، العدد00، كلية اإلدار  واالقتصاد، كربالء، العراق، مواالقتصادية
    Hendro Sugianto, Staf Divisi Pelayanan Publik م4100/مايو/0تاريخ ، مقابلة، ب  . 
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اري هلذا النوع من املؤسسات مبختلف أنواعها يقدم هذا الربنامج الدعم املايل واالسترش
شريعة الدعم املايل لتيطية املصاريف  BNIوطبيعة عملها، ويقدم املصر  اإلسالمي 

الترشييلية وكذلك لرشراء األصول اليت تساهم يف زياد  اإلنتاجية وحتسني جود  املرشروع، و 
اليت تتمثل يف املساعد   يقدم املصر  من خالل برنامج متويل املرشاريع الصيري  اخلدمات

يف صياغة خطة تسويقية وصياغة اسرتاتيجية للمرشروع، ومن أمثلة املرشروعات اليت يقدم هلا 
الدعم حمالت اخلياطة الصيري ، وأكرشاك البيع اجلزئي، كما مبني بالصور مرشروعان قد مت 

    (.BNI)متويلهم من قبل املصر  اإلسالمي 
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 شريعة لتمويل المشروعات الصغيرة (BNI)دوافع المصرف اإلسالمي   

 

 دوافع اقتصادية

املساعد  يف خدمات تنمية األعمال التجارية واملرشاريع الصيري  ملا هلا 
من دور هام وإجيايب يف القضاء على الفقر ومعاجلة البطالة وترشجيع 

اليت حيتاجها روح االبتكار وحتقيق األكتفاء لبعض السلع واخلدمات 
 .اجملتمع مما يسهم يف اإلسراع من وتري  التنمية االقتصادية يف اجملتمع

 

 دوافع اجتماعية

يعمل املصر  إىل خلق توازن إجتماعي بإتاحة الفرص لتمويل صيار 
املنتجيني وذلك بدعمه جلهود التنمية االقتصادية واالجتماعية وفقاً 

مسامهته يف رؤوس أموال ملباديء الرشريعة اإلسالمية من خالل 
 .املرشروعات

 
 .لتمويل المشروعات الصغيرة شريعة (BNI)قرارات المصرف اإلسالمي . ب
يتعني على املصر  اإلسالمي أن يلتزم بأحكام الرشريعة اإلسالمية، مجلًة وتفصيالً  

يف معامالته، دون أن يضر باألخرين، وإاّل فقد فـََقد املصر  حينها مقومات وجوده، 
عقيد  اإلسالمية تقدم نظامًا شاماًل ومتكاماًل حيكم كل شىء يف االقتصاد متمثاًل يف فال

أنرشطة اإلنتاج، والتوزيع، واالستهالك، واالدخار، والقواعد االقتصادية احلاكمة للعمل 
يف  (BNI)املصريف واضحة وصرحية تعني على البنك اإلسالمي احلرص عليها، ويلتزم بنك 

ألن البنك اإلسالمي يستمد  10معامالته باالبتعاد كل البعد عن جماالت احلرام والرشك،
مرشروعيته يف جتسيده للفكر اإلسالمي، فإنه يلزمه إلزاما كاماًل بتطبيق قاعد  احلالل واحلرام 
يف كل معامالته، والتقيد بأخالقيات اإلسالم، فال ميكن للبنك أن يقدم خدمات وأنرشطة 

                                                             
10  Arif  Prakasa,Staf Divisi Pemasaran  ، م0/1/4100مقابلة، بتاريخ. 
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دائر  التحرمي ملا هلا من أضرار تلحق باجملتمع مثل أنرشطة صناعة اخلمور أو  تدخل يف
 .املخدرات، واالبياء

البنك اإلسالمي هو الذي يقوم على العقيد  اإلسالمية ويستمد منها كيانه  
الفكري ومقومات التعامل املصريف لديه أو تصبح معامالته مجيعها يف اطار هذا الكيان 

م على أن اهلل هو خالق هذا الكون، وأن امللكية املوجود  يف هذا الكون الفكري، الذي يقو 
ده، وأنه مالك امللك وأن  هلل وحده، فاهلل مالك كل موجود فيما أنه سبحانه وتعاىل ُموجي
البرشر مستخلف فيه ومن مث فإن استخدام هذه املوجودات ومبا فيها املال تتم يف اطار 

فمن الضروري أن تكون املنتجات واخلدمات اليت شروط هذا االستخال ، وعلى هذا 
يتعامل معها املصر  أو ميول مرشروعيتها يف دائر  احلالل، فال جيوز له أن يقوم بتمويل 
مصنع إلنتاج اخلمور، مثاًل أو متويل ملهى ليليًا أو نادي للقمار، بل تنحصر مهمته يف 

وهنا تتسع كافة  10"سَتعمرُكم فيهاُهو أنرَشأُكم مين األرضي وا"قال تعاىل  10عمار  الدنيا
معامالت املصر  اإلسالمي، لترشمل كافة أوجه  النرشاط االقتصادي وغري االقتصادي 

  11" .اعمار األرض"االزم هبد  االعمار 

شريعة، عدم التعامل بالّربا وذلك لتطهري  (BNI)ومن قرارات املصر  اإلسالمي  
مع أن  011ة من مسات البنوك اليري اسالمية،املال من شبهة الظلم واالستيالل الذي هو مس

اإلسالم مل يبتدع قضية حترمي الّربا وإمنا جدد حرمة الّربا، اليت نزلت يف مجيع الرساالت 
السماوية، وعدم التعامل بالّربا يف املصار  اإلسالمية، جيعل منها أدا  ترشيد ورياد  تنموية 

بة، من خالهلا يدفع عائدًا مناسباً، جلموع جتعله يتجه بالتوظيف إىل جماالت تدرجيية مناس
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املودعني لديه، ويف نفس الوقت تنمية املال الذي اؤمتن عليه منهم، فاإلقراض بالّربا حمرم 
التبيحه حاجة، وال جتزيه ضرور ، فالّربا أشد فتكًا بالنظام االقتصادي واالجتماعي للدول، 

النقيض من تصارع وتطاحن وحروب حيث يقضي على تألف األمة وترامحها، وحيوله إىل 
 . وثورات مدمر 

ومن هنا فإن البنوك اإلسالمية ال تتعامل بالفائد  أيًا كانت صورها أو أشكاهلا  
أخذًا أو عطاًء، ايداعًا أو توظيفاً، قبواًل أو خصماً، بطريقة مباشر  أو غري مباشر ، ظاهر  

مااًل الحكام الرشريعة اليراء، والتزاماً بأمر أو خمتفية، مقدماً أو مؤخراً، كاملة أو منقوصة، أع
اهلل سبحانه وتعاىل، وجتنبًا لنواهيه، فالفائد  يف مجيع النقود ربا حمرم، يستوي يف ذلك 
قليلها وكثريها، ويستوي يف ذلك كوهنا حمدد  ومطبقة على قرض موجه لالستهالك أو 

 010.االستثمار

وليس معىن هذا أن املصر  اإلسالمي ال  والّربا هي الزياد  املطلقة يف رأس املال، 
ويعمل على إمنائه ولكن يف أطر ضوابط  014يسعى إىل الربح بل حقيقًة أنه يسعى إليه،

إسالمية حمدد ، يتحدد من خالهلا مصدر الّربح، وإن يكون هذا الّربح عاداًل غري ميالياً 
حقيقية يتضافر فيها فيه، ال ترشوبه شائبة استيالل، بل من خالل صيغ استثمار إسالمية 

وتستعيض املصار  اإلسالمية أسلوب الفائد   011كل عناصر اإلنتاج برشكل فعال،
بأسلوب املرشاركة والذي يقوم على توزيع خماطر العمليات االستثمارية بني األطرا  

الُينم "فالّربح واخلسار  بينهما كما تنص القاعد  الرشرعية " املمول وطالب التمويل"
 ".بالُيرم
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املرشاريع الصيري  ملد  سنتني، حىت تقل احتمالية  (BNI)وميول املصر  اإلسالمي  
فرشل املرشروع وتقل نسبة املخاطر  يف موته أو افالسه، وحىت يضمن املصر  جناح املرشروع 
لطالب التمويل، ومن مث قدرته على تسديد األقساط اليت فرضها البنك على طالب 

 .التمويل

ي حبسن اختيار األفراد الذين ستولون إدار  األموال سواء ويهتم املصر  اإلسالم 
وعدم أكل  012من بني موظفيه أو من بني عمالئه الذين سيتم اتاحة األموال هلم إلدارهتا،

مال الناس بالباطل، واملعرو  يف تفسري هذه اآلية أن الباطل يف األموال خال  الربا 
من أهم تلك الطرق السرقة واخليانه واملقصود هو احلصول على األموال دون وجه حق و 

لألمانة والقمار، واالبتزاز والتهديد والنصب، وهي كلها أفعال حمرمة ال جيوز للبنوك 
تسليمًا بقول اهلل عز  011اإلسالمية أن تقع فيها، أو حىت يف التصرفات اليت حتتمل البهتان

بالصدق والصراحة والوضوح  كما أن التعامل010" ال تَأُكلوا أمواَلُكم بَينكم بيالَباطل" وجل
واملكاشفة التامة بني البنك واملتعاملني، هي أحد القرارات املهمة واملتبعة داخل املصر  

 .شريعة ((BNI))اإلسالمي 

 :شريعة (BNI)ات المصرف اإلسالمي قرار 

 

قرارات المعامالت 
 اإلسالمية

شريعة أن يلتزم بأحكام  (BNI)يتعني على البنك اإلسالمي  -
الرشريعة اإلسالمية مجلًة وتفصياًل يف معامالته، دون أن 

 .يضر باألخرين، وإالّ فقد فـََقد البنك مقومات وجوده
الرشريعة اإلسالمية تقدم نظامًا شاماًل ومتكاماًل حيكم كل  -

شىء يف االقتصاد متمثاًل يف أنرشطة اإلنتاج، والتوزيع، 
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 .واالستهالك، واالدخار
ستمد املصر  اإلسالمي مرشروعية جتسيده للفكر ي -

اإلسالمي من الرشريعة اإلسالمية، ويلزمه تطبيق قاعد  
احلالل واحلرام يف كل معامالته، والتقيد بأخالقيات 

 .اإلسالم
عدم التعامل بالّربا وذلك  (BNI)يرشرتط املصر  اإلسالمي  -

لتطهري املال من شبهة الظلم واالستيالل، فالبنك ال 
 .مل بالفائد  مهما كانت صورها وأشكاهلايتعا

 

 قرارات التمويل

ال جيوز للمصر  تقدمي خدمات وأنرشطة تدخل يف دائر   -
 .التحرمي ملا هلا من أضرار تلحق باجملتمع

من الضروري أن تكون املنتجات واخلدمات اليت يتعامل  -
معها البنك أو ميول مرشروعاهتا يف دائر  احلالل، فال جيوز 

 .مصنع إلنتاج اخلمور أو ملهى ليلياً متويل 
شريعة املرشاريع الصيري   (BNI)ميول املصر  اإلسالمي  -

 .ملد  سنتان حىت تقلل احتمالية فرشل وموت املرشروع
يهتم املصر  اإلسالمي حبسن اختيار األفراد الذين  -

سيتولون ادار  األموال من بني موظفيه، أو من بني 
 .ال هلم إلدارهتاعمالئه، الذين سيتم اتاحة األمو 

 .عدم أكل مال الناس بالباطل -
التعامل بالصدق والصراحة والوضوح واملكاشفة التامة من  -
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البنك واملتعاملني هي أحد القرارات املهمة واملتبعة يف 
 . املصر  اإلسالمي

 .شريعة في تمويل المشروعات الصغيرة (BNI)استراتيجيات المصرف اإلسالمي . ج

ترشكل املرشروعات الصيري  واملتوسطة العصب الرئيسي القتصاد أية دولة، سواء  
متقدمة أو نامية، حيث تتميز بقدرهتا العالية على توفري فرص العمل، كما أهنا وسيلة 
لتحفيز الترشييل الذايت والعمل اخلاص فضاًل على أهنا حتتاج إىل تكلفة رأمسالية منخفضة 

كما أهنا تتميز بقدرهتا على توظيف العمالة، وتعطي فرصة   نسبياً، لبدء النرشاط فيها،
للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات واملهارات، واخنفاض نسبة املخاطر  فيها، وألمهية هذه 

من ضمن اسرتاتيجياته متويل املرشروعات الصيري ، (BNI)املرشروعات فقد اختار بنك 
 :رتاتيجية التاليةويستخدم البنك يف متويل املرشاريع الصيري  االس

 المضاربة أو القراض: أوالَ 

يعر  اإلقراض من خالل البنوك بأنه أحد األليات املتبعة داخل الصندوق لتلبية  
االحتياجات التمويلية للمرشروعات الصيري ، ويف البنوك اإلسالمية تعين املضاربة أو 

غ من املال للطر  هي عقد بني طرفني يقوم مبقتضاه صاحب املال بإعطاء مبل: القراض 
الستخدامه بطريقة متفق عليها، يتم بعدها رد " املضارب أي املرشروع الصيري"األخر 

رأس املال إليه باالضافة إىل حصة من األرباح متفق عليها سلفًا وحيتفظ لنفسه بباقي 
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األرباح، وال يستحمل املستثمر خسار  تتجاوز رأس ماله، كما ال يتحمل املضارب 
هوده ووقته، ولكنه يلتزم بأي خسائر نامجه عن اإلمهال أو اإلساء ، خسار  سوى جم

وميكن أن يتفق على نسبة من األرباح عند استخدام هذه الصيية يف متويل املرشاريع 
 010.الصيري 

مليون وقد ( 111gt-1)يبدأ حجم التمويل للمرشروعات الصيري  يف البنك من  
هلذه املرشاريع كبرياً، فإذا حاولنا مساعد  يزيد قلياًل، وال جيب أن يكون التمويل 

املرشروعات أكثر من االزم، سنقوم بذلك يف املسامهة يف اضعافها وقتل روح االبتكار 
 010فيها

فاملرشاريع الصيري  الناجحة على نطاق اليامل هي اليت مل تنل مساعد  كبري  من  
روع، ومن غري املفيد األساس، وهي اليت تلجأ لتحقيق االرباح كرشرط أساسي لقيام املرش

مساعد  املنرشئة غري متجهه حنو حتقيق األرباح ألهنا سو  لن تقوم بتيطية تكاليف 
اليت تقيم " منرشئة"مساعدهتا، وعلى العكس جيب مساعد  املرشاريع اليت حتمل معىن 

 011.تكلفتها وعائدها وتسعى لربح

ألسواق الرشعبية، البائعون ومن أمثلة املرشاريع الصيري  اليت ميوهلا البنك، التجار يف ا 
شراء عربات صيري ، اصالح الدراجات، ومتويل مرشاغل " بائع يف الطرقات"املتجولون 

 :اخلياطة وأكرشاك البيع اجلزئي، ويقدم البنك التمويل للعمالء األيت ذكرهم
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النرشطني اقتصاديا، أو األفراد ذوي الدخل احملدود، ولديهم مهارات : األفراد -0 
 .أن األموال اليت تعطى هلم جيب أن تكون منتجة ال استهالكية أعمال مبعىن

واألفراد جيب أن يكونوا ممن هلم دخل دائم أو ثابت على سبيل املثال، موظف  
 .حكومي وغريه، ومن له عمل خاص أي يعمل حلساب نفسه

أي أن البنك يقدم قروض مجاعية حيصل أفراد : الرشركات اليت حتتاج للمال -4 
على قروض مبدئية صيري  احلجم واملبالغ اليت تصر  عاد  ماتكون على شكل اجملموعة 

 .تدرج يف االقراض، مُتنح أكرب حجماً بعد تسديد املبالغ السابقة

وحيصل العمالء على القرض بكل سهولة حيث ال يوجد تعقيد أو صعوبة يف  
إىل املكاتب  االجراءات واليتم عرقلة الطلبات، فيقدم العمالء طلباهتم التمويلية

املتخصصة ويتم دراسة مرشروع العميل، ومن مث حصوله على القرض واختاذ القرار 
 .األمتاين

وتعطى القروض قصري  األجل بالصيغ التمويلية اإلسالمية املختلفة واليت تناسب  
 001.اسرتاتيجية البنك

 .المشاركة: ثانياُ 

ر يف استثمار مال معني أو تـَُعر  املرشاركة على أهنا اإلشرتاك بني شخصني أو أكث 
أموال معينة، وذلك من أجل اقتسام وتوزيع األرباح أو اخلسائر الناشئة من القيام بعمل 
أو أعمال حمدود ، ويتم تقدمي رأس املال من مجيع املرشرتكني يف االتفاق وتكون بالعاد  

د أو بتوفري حمدد  مبد  معينة، ولتنفيذ مرشروع معني، وتكون املرشاركة إما يف مرشروع جدي
                                                             

001  Arif  Prakasa, Staf Divisi Pemasaran ،م0/1/4100، مقابلة.  



 

 
 

98 

أموال اضافية للمرشروعات القائمة، ويتم تقسيم األرباح بطريقة متفق عليها مسبقًا 
واقتسام اخلسائر بصور  تتناسب مع املسامهة يف رأس املال، وقد يدخل بنك أو شركة 
خاصة يف شراكة مع مرشروع صيري أو عد  مرشروعات صيري ، حيث يرشارك كل منهما 

ميكن أن يرشارك يف ادار  املرشروع ويتم اقتسام األرباح واخلسائر، يف رأس املال اململوك، و 
جمموعة من القواعد اليت تضبط  000طبقًا ملسامهتهم يف رأس املال، وقد وضع الفقهاء

 :التمويل على طريق املرشاركة وهي

أن يكون رأس املال من النقود واألمثان وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عروضاً  -0 
 "بضاعة"

 .يكون رأس املال معلوماً أو موجوداً ميكن التصر  فيهأن  -4 

 .ال يرشرتط تساوي رأس املال عند كل شريك بل ميكن أن تتفاوت -1 

يكون الربح بينهم على حسب ما اشرتطوا بنسبة شائعة معلومة، فإذا مل  -2 
 يرشرتطوا يكون الربح حسب نسبة رأس مال كل منهم إىل رأس مال املرشاركة

 يع اخلسار  حسب نسبة رأس مال كل شريك فقطيكون توز  -1 

جيوز أن ينفرد أحد الرشركاء بالعمل ويرشرتكوا يف الربح بنسبة متساوية كما جيوز  -0 
 .أن خيتلفوا يف الربح برغم تساويهم يف املال

يف حالة عمل مجيع الرشركاء يف إدار  الرشركة جيوز أن تكون حصص بيضهم  -0 
 .يف رأس املاليف الربح أكرب من نسب حصصهم 
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وتكون املرشاركة إما ثابتة أو متناقصة أي منتهية بالتمليك، واملرشاركة الثابتة يف  
املرشاركة اليت تبقى فيها حصة الرشريك أو الرشركاء يف رأس مال املرشروع طوال أجلها 
احملدد يف العقد، أما املرشاركة املتناقصة أو املنتهية بالتمليك فهي اليت يعطى فيها أحد 

كاء احلق لألخر يف شراء حصته تدرجيياً، حبيث تتناقص حصته وتزيد حصة األخر الرشر 
 .اىل أن ينفرد مبلكية كامل رأس مال املرشروع

 :ومن صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك بالمصارف اإلسالمية 

أن يتفق املصر  مع الرشريك على أن يكون إحالل هذا الرشريك : الصور  األوىل  - أ
حمل املصر  بعقد مستقل يتم بعد امتام التعاقد اخلاص بعملية املرشاركة، حبيث يكون 

 .للرشريكني حركة كاملة يف التصر  ببيع حصة لرشريكه أو ليريه
ة يف التمويل الكلي أن يتفق املصر  مع الرشريك على املرشارك: الصور  الثانية  - ب

أو اجلزئي ملرشروع ذى دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق املصر  مع الرشريك 
األخر حلصول املصر  على حصة نسبية من صايف الدخل احملقق فعاًل مع حقه 
باالحتفاظ باجلزء املتبقي من اإليراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك اجلزء 

صر  من متويل، وعندما يقوم الرشريك بتسديد خمصصًا لتسديد أصل ماقدمه امل
 .ذلك التمويل تؤول امللكية له وحده

حيدد نصيب كل شريك حصص أو أسهم يكون له منها قيمة : الصور  الثالثة -ج
معينة وميثل جمموعها إمجايل قيمة معينة وميثل جمموعها إمجايل قيمة املرشروع أو 

األسهم اململوكة للمصر  عددًا معيناُ العملية وللرشريك إن شاء أن يقتين من هذه 
حبيث تتناقص أسهم املصر  مبقدار ماتزيد أسهم الرشريك إىل أن متلك كامل 

 .األسهم فتصبح ملكية كاملة
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وصيية املرشاركة قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصري  األجل وذلك يف    
تمويل حالة ما إذا كانت مرشاركة طويلة األجل مستمر  ويصلح هذا األسلوب ل

العمليات اإلنتاجية املختلفة واليت تأخذ شكاًل قانونيًا كرشركة تضامن أو شركة توصية 
 .وسواء كانت تلك الرشركات صناعية أو زراعية أو جتارية

وقد تكون املرشاركة متوسطة األجل وذلك يف حالة املرشاركة املنتهية    
املرشروع إما دفعة بالتمليك وهي اليت حيل فيها الرشريك حمل املصر  يف ملكية 

واحد  أو على دفعات، ويصلح هذا األسلوب للتطبيق يف اجملال التجاري والصناعي 
 .والزراعي والعقاري واملهين

وقد تكون املرشاركة قصري  األجل وذلك يف حالة متويل العمليات اليت    
تستيرق زمنًا قصرياً، ومن تلك العمليات االعتمادات املستندية حيث تكون قيمة 

 004.االعتماد مرشاركة بني املصر  والعميل
وتالئم صيية التمويل باملرشاركة املنرشأت الصيري  ألهنا تتصف باملرونة    

فأسلوب املرشاركة يف امكانيته متويل أي مرشروع صيري أو متناهي يف الصير، وال 
سيما املرشاركة املنتهية بالتمليك، حيث متكن الرشريك من متلك املرشروع بعد تسديد 

بلغ الكامل للمصر  اإلسالمي، وامكانية استفاد  تلك املنرشأت وخاصة اإلنتاجية امل
من استخدام اسم املصر  عند تسويق منتجاهتا، مسامهة صاحب املنرشأ  يف حصة 
من التمويل جيعله حريصًا على جناح املنرشأ ، وزياد  رحبية املصر  مع زياد  منو 

                                                             
 00.املطلب األسرج، تفعيل دور التمويل اإلسالمي يف تنمية املرشروعات الصيري  واملتوسطة، صحسني عبد      
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اشر يف التنمية االقتصادية وزياد  القيمة نرشاط املنرشأ ، ومسامهة املرشاركة بطريق مب
 001.املضا  للدخل القومي

 (البيع بالتقسيط)البيع اآلجل : ثالثاً 

هو أن يتم تسليم السلعة يف احلال مقابل تأجيل سداد الثمن إىل وقت معلوم،  
سواء كان التأجيل للثمن كله أو جزء منه، وعاد  مايتم سداد اجلزء املؤجل من الثمن 

ت أو أقساط، فإذا مت سداد القيمة مر  واحد  يف هناية املد  املتفق عليها، مع على دفعا
انتقال امللكية يف البداية، فهو بيع آجل، وإذا مت سداد الثمن على دفعات من بداية 
تسلم الرشئ املباع مع انتقال امللكية يف هناية فرت  السداد، فهو البيع بالتقسيط، فالبيع 

ط قد يكون بالسعر الذي تباع به السلعة نقداً، وهذا ال خال  اآلجل والبيع بالتقسي
فيه، وقد يكون البيع اآلجل والبيع بسعر أكرب من الثمن احلايل، ويف هذا اختال  بني 

" جعل للزمان مقدار من الثمن: "الفقهاء، وأجازه مجهور الفقهاء، ففي املذهب املالكي
اخلمسة نقدا : "ويف الرشافعية001" جلالثمن يزاد ملكان األ: "ويف املذهب احلنفي002

وصورته أن  000" األجل يأخذ قسطاً من الثمن : " وعند احلنابلة000" تساوي ستة نسيئة
يقوم صاحب السلعة ملرشرتي هذه السلعة ومثنها مائة إذا دفعت الثمن اآلن ومائة وعرشر  

                                                             

Arif  Prakasa, Staf Divisi Pemasaran
 .م0/1/4100، مقابلة،  001 
، 4مية، جعلي حممد، عادل أمحد عبد املوجود، بريوت، دار الكتب العل: ابن رشد القرطيب، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، حتقيق  002
 010.ص
علي حممد، عادل أمحد عبد املوجود، بريوت، دار : االمام عالء الدين الكاساين احلنفي، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشرائع، حتقيق  001

 000.، ص1الكتب العلمية،ج
، 0، دار االرقم ابن االرقم، ج0عادل عبد املوجود، ط -علي معوض: أبو أمحد اليزايل، الوجيز يف فقه االمام الرشافعي، حتقيق  000
  01.ص
، 41عبد الرمحان بن حممد، بريوت، دار الكتب العلمية، ج:امحد بن تيمية، جمموع فتاوى شيخ االسالم ابن تيمية، جتميع 000
 211.ص
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جة أن هذه إذا دفعته بعد سنة ويتم البيع على هذا، وقد منع بعض الفقهاء هذا البيع حب
وأحل اهلل "فتدخل يف عموم قوله تعاىل  000الزياد  ربا ورأى اجلمهور على أنه بيع تراضي،

قدم النيب : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: "ومارواه البخاري 001" البيع وحرم الربا
من أسلف يف : صلى اهلل عليه وسلم املدينة وهم يسلفون بالتمر السنتني والثالث فقال

  041.شىء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم

وتطبق املصار  اإلسالمية البيع بالتقسيط بثمن أكرب من الثمن احلايل يف  
معامالهتا مع التجار الذين ال يرغبون يف استخدام أسلوب املرشاركة مثاًل، ويف حالة 

 040.املعامالت اليت يكون فيها املبلغ املؤجل كبرياً واآلجل طويالً 

 :شريعة (BNI) استراتيجيات التمويل اإلسالمي في المصرف اإلسالمي

شريعة، يف صيغ التمويل اليت تناسب  (BNI)يستخدم البنك اإلسالمي  -0
، املرشاركة، البيع "القراض" صيية املضاربة: متويل املرشاريع الصيري  املتمثلة يف

 ".البيع بالتقسيط" اآلجل

-5"للمرشاريع الصيري  يبدأ من  (BNI)حجم التمويل الذي يوفره البنك  -4
500gt." 

التجار يف األسواق   (BNI)من أمثلة املرشاريع الصيري  اليت ميوهلا البنك -1
الرشعبية، البائعون املتجولون، شراء عربات صيري ، إصالح الدراجات ومتويل 

                                                             
 414-400م، ص4101، حلب، دار الرباق، 0دليلك إىل العمل املصريف، طوحيد أمحد زكريا،   000
 (401)سور  البقر  األية   001
، 4، ط"4040رقم احلديث" السلم يف وزن معلوم: أمحد علي بن حجر العسقالين، فتح البارئ يف شرح صحيح البخاري، باب  041

 .0100دار الرايات، 
040  Arif  Prakasa, Staf Divisi Pemasaran  ،م0/1/4100، مقابلة. 
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 .مرشاغل اخلياطة، وأكرشاك البيع اجلزئي

التمويل لألفراد النرشطني اقتصادياً، وللرشركات اليت  (BNI)يقدم البنك  -2
 .حتتاج للتمويل

 يتعمد البنك التعقيد يف حيصل العمالء على القرض بأبسط الطرق وال -2
اإلجراءات اإلدارية عند طلب التمويل وتعطى القروض قصري  اآلجل لسرعة 

 .تسديدها ومناسبتها هلذه املرشاريع

حيول دون " عمالء البنك"عدم توفر الضمانات الكافية لصيار املنتجني  -2
لعمالء حصوهلم على التمويل املصريف فيتيح التمويل بصيية املرشاركة الفرصة ل

 .الذين ال ميلكون ضمانات

مالئمة صيية املرشاركة لتمويل املنرشأت واملرشروعات الصيري ، وذلك ملرونه  -7
املرشاركة املنتهية "أسلوب املرشاركة يف امكانية متويلها هلذه املرشاريع وال سيما 

حيث متكن الرشريك من ملكية املرشروع بعد تسديد املبلغ املقرتض " بالتمليك
وميكن لتلك املنرشأت وخاصة اإلنتاجية منها استخدام اسم املصر   من البنك،

 . عند تسويق منتجاهتا، وزياد  رحبية املصر  مع زياد  منو نرشاط املنرشأ 

متويل املرشاريع " البيع بالتقسيط"تناسب صيية التمويل بالبيع اآلجل  -0
قرتض مع شريعة، وذلك بنقل امللكية للم (BNI)الصيري  يف البنك اإلسالمي 

هناية األقساط املالية اليت يسددها املقرتض للبنك، ويطبق املصر  اإلسالمي 
صيية البيع اآلجل بثمن أكرب من الثمن احلايل يف معامالته مع التجار، الذين 
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ال يرغبون يف أسلوب املرشاركة، ويف حالة املعامالت اليت يكون فيها املبلغ 
 .املؤجل كبرياً واآلجل طويالً 

 

 مواجهة المشاكل والتحديات المتعلقة بالتمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة. د
 . شريعة(( BNI))في المصرف اإلسالمي 

مما ال شك فيه أن أي إشكالية ألي مصر  تعترب حتديًا له، جيب أن يسعى بقو   
يعد لتجاوزها، فمع أن عقد التسعينيات يعترب اإلنطالقة الدولية للبنوك اإلسالمية، فإنه 

أيضًا عقد التحديات الضخمة اليت تواجه كافة البنوك يف العامل، غري أن نوعية التحديات 
نظرًا لطبيعة البيئة املصرفية اليت تعمل  044اليت تواجه البنوك اإلسالمية تبدو أكثر صعوبة،

فيها، واليت تبدو متنافر  مع القواعد اليت أقيمت عليها البنوك اإلسالمية من حيث توافق 
لياهتا وأنرشطتها مع روح الرشريعة اإلسالمية،  فتواجه املصار  اإلسالمية حتديات كبري  عم

ومنافسة حاد  يف ظل ما ميكن تسميته العوملة املالية، اليت فرضت واقعًا حلركة األموال 
واالستثمارات واخلدمات، األمر الذي يتطلب ضرور  مسارعة املصر  اإلسالمي يف بناء 

ملصرفية ملواكبة هذه التطورات، فال شك يف أن التقنية املتطور  هي مستقبل قدراته التقنية ا
 041.الصناعة املصرفية املميز 

ففي ظل هذه البيئة االقتصادية املنطوية على املخاطر املرتفعة واملنافسة الرشرسة،  
استطاعت مفاهيم وأدوات العمل التمويلي اإلسالمي الوصول إىل بناء قاعدهتا، وباتت 

                                                             
، الرقابة الرشرعية والتحديات املعاصر  للبنوك اإلسالمية، مذكر  حبثية، كلية (أستاذ الفقه املقارن املرشارك)عطية السيد السيد فياض  044

 . م4101الرشريعة وأصول الدين، جامعة امللك خالد، أهبا، اململكة العربية السعودية، 
 .م4110/مايو/41، 02101، العدد جملة الرياض، ((بنوك اإلسالمية على غرار البنوك التقليدية هل تندمج ال))مقالة بعنوان   041
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اعة املصرفية اإلسالمية حتظى باهتمام اجلهات املصرفية الفاعلة على املستوى اإلقليمي الصن
  042.والدويل

ومن واقع القطاع املصريف يف السنوات املنصرمة برزت املؤسسات املصرفية  
مليار ( 401)مصرفًا تربو أصوهلا اإلمجالية على ( 401)اإلسالمية وباتت تضم قرابة 

 . دوالر

إلحصائيات وبكل وضوح إىل قو  القطاع املصريف اإلسالمي وتنامي ترشري هذه ا 
 . سنوياً % 00-%01قدراته يف حتقيق درجة منو ومبعدالت عالية جداً تناهز بني 

وعلى الرغم من هذا التطور الكبري الذي حلق باملصار  اإلسالمية إال أهنا تتعرض  
التحرر املايل، فقد كانت أهم  إىل حتديات كبري  يف ظل االنفتاح االقتصادي وعمليات

املرشكالت اليت تتعرض هلا املصار  اإلسالمية يف سبعينات القرن املاضي تدور حول اآلراء 
الفقهية اليت تضبط املعامالت املالية يف املؤسسات اإلسالمية لكي تتماشى ومباديء 

 . الرشريعة اإلسالمية

القرن احلادي والعرشرين كما واجهت املؤسسات املالية اإلسالمية يف بدايات  
حتدي جديد، وهو مدى توافق األدوات املالية اليربية مع مباديء الرشريعة اإلسالمية، 
حيث كانت تطبق املؤسسات املالية اإلسالمية أدوات متويل حديثة لكنها ال تتوافق 

 041. ومباديء الرشريعة اإلسالمية

                                                             
، كلية الرشريعة والقانون، جامعة ورقة حبثيةعبدالعزيز شاكر محدان الكبيسي، املصار  اإلسالمية وأهم التحديات املعاصر ،  042

 .األمارات العربية املتحد 
جملة القادسية الفصلية الدورية حيدر يونس املوسوي و كمال كاظم جواد، املصار  اإلسالمية وحتديات العوملة والتحرر املايل،   041

 .010-010م، ص 4111، 2، العدد00، كلية اإلدار  واالقتصاد، كربالء، العراق، مللعلوم اإلدارية واالقتصادية
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لية اليربية اليت ال وتوجد جهود واجتاهات لتكييف واقتباس بعض األدوات املا 
تتعارض ومباديء الرشريعة اإلسالمية، فمن املمكن العمل حيث أهنا ال تتناىف ومباديء 

 . االقتصاد اإلسالمي وذلك إلمكان اإلفاد  منها والتعامل هبا مبا ال يتعارض مع الرشرع

شريعة  ((BNI))اليت تواجه املصر  اإلسالمي (( التحديات))أن أهم اإلشكاالت  
HENDRO SUGIANTO, STAF DIVISI PELAYANAN PUBLIKووفقًا لرأي 

باملصر  اإلسالمي   
(BNI)

 :شريعة 040

 تحديات ابتكارية  -0 

حاجة املصر  اإلسالمي إىل حمفظة من األدوات املالية املتنوعة املرنة لكي  
تستجيب ملتطلبات التيريات االقتصادية مما حيتم ابتكار أدوات مالية جتمع بني املصداقية 
الرشرعية والكفاء  االقتصادية، وذلك بضرور  توقع احتياجات العمالء برشكل مستمر 

ء  برشكل متطور، والعمل على زياد  القدرات واإلمانات وتلبيتها وتقدمي اخلدمة للعمال
 . التنافسية ووضع معايري مالية تضمن تطور املصار  اإلسالمية

 : المنافسة مع البنوك الشرعية والتقليدية -4 

أن املصر  اإلسالمي يواجه : شريعة قال (BNI)السيد رئيس ملصر  اإلسالمي  
الرشرعية اإلسالمية وعدم تعاون املصار   حتديات كبري  ومنافسة من قبل املصار 

اإلسالمية مع بعضها ملواجهة مرشكالت متويل املرشروعات والصناعات الصيري ، خاصة 
تطوير املمارسات العملية، واألخذ بأفضل األساليب يف دراسة جدوى املرشروعات 

امالت الصيري ، وتنظيم تنفيذ عمليات متويل بأقل التكاليف، بالرغم من أن شرعية املع
                                                             

040  Hendro Sugianto, Staf Divisi Pelayanan Publik م4100/مايو/0، مقابلة، بتاريخ. 
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أكسبت البنوك اإلسالمية ميز  إضافية ساعدت على إجنذاب العمالء املسلمني هلا، وان 
املؤسسات اإلسالمية أسهمت يف جذب عدد كبري من املسلمني للتعامل املصريف والتأميين 

من ، %10بعد أن كانوا يعرضون عليه يف ظل املؤسسات املالية غري اإلسالمية حيث أن 
 .ه املؤسسات دفعهم للتعامل معها كوهنا مؤسسات إسالميةاملتعاملني مع هذ

HENDRO SUGIANTO, STAF DIVISI PELAYANAN PUBLIKويضيف السيد   
باملصر    

شريعة، أن املصر  اإلسالمي يواجه حتديًا ومنافسة قوية من قبل  ((BNI))اإلسالمي 
املصار  التقليدية أيضاً، حيث بدأت تقدم اخلدمات املالية اإلسالمية عرب فروع أو نوافذ 
إسالمية باملصر ، إذ تتمثل باملنافسة اليري متكافئة من لدن البنوك التقليدية يف أحناء العامل 

   040.يف الربوي، فضالً عن ممارسة أساليب النظام اإلسالميواليت متارس العمل املصر 

تعد املنافسة مع البنوك التقليدية من التحديات املهمة اليت تواجه املصار   
اإلسالمية يف ظل االنفتاح االقتصادي والعوملة املالية، فقد أدت عد  عوامل نرشأ  ظاهر  

اور  هتد  إىل إنرشاء سوق مرشرتكة العوملة، وتناميها، من تكتالت إقليمية بني دول متج
بينها، وحتالفات لرشركة عمالقة هتد  إىل توسيع أسواقها عامليًا طفر  هائلة يف تكنولوجيا 
التقنيات، وثور  كبري  يف عامل املعلوماتية، جعلت العامل قرية واحد  متجاوز  حلواجز 

  040.اجليرافية والسياسية والثقافية

و أي صناعة فهي جترب الرشركات اليت تفتقد الكفاء  املنافسة ضرورية لنم أنحيث  
العمل على تطوير مستواها او االنسحاب من السوق، إال إن دخول املصار  اإلسالمية 
يف حيز املصار  العاملية يضع هذه املصار  أمام حالة منافسة غري متكافئة نظراً 

                                                             
040  Hendro Sugianto, Staf Divisi Pelayanan Publik م4100/مايو/0، مقابلة، بتاريخ. 
مدحت كاظم القريرشي، املصار  اإلسالمية يف مواجهة حتديات األزمة املالية العاملية، شبكة االقتصاديني العراقيني اإللكرتونية،  040

  http://iraqieconomists.net/ar/2012/12/22. م44/04/1040مقال، نرشر 

http://iraqieconomists.net/ar/2012/12/22
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مي خدمات متنوعة واإلنفاق لإلمكانات التكنولوجية اهلائلة هلذه املصار  العمالقة يف تقد
على عمليات البحث والتطوير، ولذا وجب على املصار   واملؤسسات املالية اإلسالمية 
أن توحد وتكثف جهودها إلجياد حلول ملواجهة مرشكالت التمويل وذلك بتطوير األدوات 

احلالية  املالية احلالية وابتكار اجلديد منها لكي حتافظ على وجودها أواًل وتواكب التحوالت
  041.واملستقبلية يف أسواق املال الدولية

تحديات التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة وطرق مواجهتها في المصرف 
 .شريعة (BNI) اإلسالمي

 طرق مواجهتها التحديات

حاجة املصر  اإلسالمي إىل أدوات  .0
مالية متنوعة مرنة تستجيب 

 .للتحوالت االقتصادية

ابتكار أدوات مالية ضرور  العمل على 
جتمع بني املصداقية الرشرعية والكفاء  
االقتصادية وذلك حيتم االنفاق على 
عمليات البحث والتطوير وضرور  
العمل على زياد  القدرات التنافسية  

 .لضمان تطور املصار  اإلسالمية

املنافسة من قبل املصار   - . 4
اإلسالمية وعدم التعاون سويًا حلل 

على املؤسسات واملصار  اإلسالمية 
توحيد وتكثيف جهودها إلجياد حلول 
ملرشاكل التمويل بتطوير األدوات املالية 

                                                             
041 041  Hendro Sugianto, Staf Divisi Pelayanan Publik م4100/مايو/0، مقابلة، بتاريخ. 

لعاملية، شبكة االقتصاديني العراقيني اإللكرتونية، مدحت كاظم القريرشي، املصار  اإلسالمية يف مواجهة حتديات األزمة املالية ا 041
  http://iraqieconomists.net/ar/2012/12/22. م44/04/0104مقال، نرشر 

http://iraqieconomists.net/ar/2012/12/22
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 .مويلمرشكالت الت

املنافسة اليري متكافئة من قبل  -
لبنوك التقليدية حيث متارس العمل 
املصريف الربوي، باإلضافة إىل ممارسة 

 .أساليب النظام اإلسالمي

كي تكون قادر  احلالية وابتكار اجلديد ل
على مواكبة التحوالت االقتصادية 
احلالية واملستقبلية يف أسواق املال 

 .العاملية
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 : مناقشة النتائج بالنظرية. ه

متثل املرشروعات الصيري  إحدى القطاعات اإلقتصادية اليت تستحوذ على اهتمام   
الدولية واإلقليمية والباحثني يف ظل كبري من قبل دول العامل وكافة املنظمات واهليئات 

التيريات والتحوالت اإلقتصادية العاملية، وذلك بسبب دورها احملوري يف اإلنتاج والترشييل، 
وإدرار الدخل واإلبتكار والتقدم التكنولوجي، عالو  على دورها يف حتقيق األهدا  

 .اإلقتصادية واإلجتماعية جلميع الدول

اليوم حمور اهتمام السياسات الصناعية اهلادفة اىل  وترشكل املرشروعات الصيري  
ختفيض معدالت البطالة يف الدول النامية والدول املتقدمة صناعياً، بصر  النظر عن 

 .فلسفتها اإلقتصادية وأسلوب إدار  اقتصادها الوطين

شريعة مع ماجاء يف  (BNI)مل تتعارض اسرتاتيجيات متويل املصر  اإلسالمي  
الرشريعة اإلسالمية خبصوص اسرتاتيجية التمويل، حيث أن املصر  يقوم بتمويل 
املرشروعات الصيري  يف البنك بصيغ املضاربة واملرشاركة والبيع اآلجل، وذلك ملالئمة هذه 

ن لذلك فإ" الّربا" الصيغ لتمويل املرشاريع الصيري ، وألن الرشريعة اإلسالمية الجتيز الفائد 
يتبع صيغ متويل إسالمية حترم الفائد ، وال تتعارض مع الرشريعة  (BNI)املصر  اإلسالمي 

 .اإلسالمية

شريعة قرارات ال تتعارض مع الرشريعة اإلسالمية  (BNI)ويتبع املصر  اإلسالمي  
يف متويل املرشاريع الصيري ، حيث يلتزم املصر  بأحكام الرشريعة يف التمويل مجلًة وتفصياًل، 

ميول املصر  املرشاريع املرشبوهه واحملرمة بالرشريعة اإلسالمية، كاملالهي الليلية، وحمالت  فال
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بيع اخلمر، وال يتعامل املصر  مببدأ الربا، وحيرص املصر  على الصدق والوضوح يف 
 .املعامالت اإلدارية كاملة

ليت ال شريعة دوافع اقتصادية لتمويل املرشاريع الصيري  ا (BNI)للمصر  اإلسالمي  
تتعارض مع الرشريعة اإلسالمية، حيث يتطلع املصر  لتقدمي املساعد  يف تنمية األعمال 
التجارية واملرشاريع الصيري  وذلك لدورها اهلام والفعال يف القضاء على مرشكالت البطالة 
والرفع من مستوى التنمية اإلقتصادية ألي بلد، وتقوم الرشريعة اإلسالمية بترشجيع العطاء 

ملا هلا من دور فعال وهام يف التقليل من الفقر والبطالة، " الزكا  " ع عن طريق والترب 
 .والقضاء عليها ودعم اصحاب املرشاريع الصيري  واجناحها

شريعة حتديات كبري  يف املنافسة الرشديد  بينه  (BNI)ويواجه املصر  اإلسالمي  
رى، وهذه املنافسة مرشروعة حتتم األخ" التقليدية"وبني املصار  اإلسالمية وغري اإلسالمية 

على البنك السعي لتطوير وسائل التمويل اليت يستخدمها املصر  والبحث عن وسائل 
أخرى ال تتعارض مع الرشريعة اإلسالمية وتناسب التطلعات املستقبلية للمصار  

 .اإلسالمية
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث. أ

 التوصيات واالقتراحات. ب
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 ملخص نتائج البحث . أ

شريعة دوافع اقتصادية لتمويل املرشروعات الصيري   (BNI)للمصر  اإلسالمي  -0
تتمثل يف املساعد  يف خدمات تنمية األعمال التجارية واملرشاريع الصيري  نسبة لدورها 
اهلام للقضاء على مرشكالت التنمية االقتصادية مبا ينسجم وعقيد  األمة وتطلعاهتا 

التنمية االقتصادية احلضارية، ويسعى خلق توازن اجتماعي من خالل دعمه جلهود 
 .وذلك باملرشاركة يف رؤوس أموال املرشروعات واتاحة الفرص للمنتجني الصيار

شريعة، اإللتزام بأحكام الرشريعة اإلسالمية مجلًة ( BNI)من قرارات البنك اإلسالمي  -4
وتفصياًل يف معامالته، وإال فإنه سيفقد مقومات وجوده بني البنوك، حيث أن البنك ال 

يع املرشبوهه واحملرمة يف الرشريعة اإلسالمية، وال يتعامل بالّربا والفائد ، وذلك ميول املرشار 
 .لتطهري املال من شبهة الظلم واالستيالل

شريعة املرشاريع الصيري  ملد  سنتان متواليتان حىت  (BNI)وميول البنك اإلسالمي  
يار يضمن املصر  جناح املرشروع، وتقليل خطور  فرشله، كما يهتم البنك بإخت

األشخاص املناسبون للوظيفة وعدم أكل مال الناس بالباطل، والتعامل بالصدق 
 .والصراحة والوضوح واملكاشفة التامة للعمالء

شريعة، اسرتاتيجية معينة يف متويل املرشروعات  (BNI)يتبع املصر  اإلسالمي  -1
والبيع  ، وصيية املرشاركة،"القراض" الصيري  تتمثل يف التمويل بصيية املضاربة 

وذلك ملالئمة هذه الصيغ لتمويل املرشاريع الصيري ، وترتاوح قيمة " البيع بالتقسيط"اآلجل
ومن أمثلة متويل املرشاريع الصيري  اليت ميوهلا ، "500gt-5" التمويل للمرشاريع الصيري  

التجار يف األسواق الرشعبية، والبائعون املتجولون، شراء عربات صيري ، : املصر  هي
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الدراجات، ومتويل مرشاغل اخلياطة، وأكرشاك البيع اجلزئي، ويقدم البنك التمويل إصالح 
 .لألفراد والرشركات

حاجة املصر  اإلسالمي إىل أدوات مالية يواجه املصر  األسالمي حتديات أمهها  -2
متنوعة مرنة تستجيب للتحوالت االقتصادية واملنافسة من قبل املصار  اإلسالمية 

تم على املؤسسات واملصار  اإلسالمية توحيد وتكثيف جهودها إلجياد والتقليدية مما حي
حلول ملرشاكل التمويل بتطوير األدوات املالية احلالية وابتكار اجلديد لكي تكون قادر  على 

 .مواكبة التحوالت االقتصادية احلالية واملستقبلية يف أسواق املال العاملية
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 : التوصيات واالقتراحات

ندعو املصار  اإلسالمية أن تكون هلا اسرتاتيجية تنموية شاملة من اجل دعم وتنمية . 0
قطاع املرشروعات الصيري ، حبيث تركز على اسرتاتيجيتها على ترشجيع أصحاب 
االبتكارات واملهارات واإلباعات يف تنمية أفكارهم وصقل مهاراهتم عن طريق حتويل تلك 

عات منظمة يستفيد منها الفرد واملصر  اإلسالمي املهارات والابتكارات إىل مرشرو 
واجملتمع، كما جيب ان تركز على املرشروعات التنموية للرشباب وخرجيي اجلامعات ومرشاريع 

 . تنمية املرأ 

ندعو املصار  اإلسالمية أن تعمل برشكل جاد على دراسة صيغ متويلية جديد  أكثر  -4
صائص املرشروعات الصيري  حيث جيب ان فاعلية واكثر قدر  على حتقيق التوازن مع خ

تراعي هذه الصيغ اجلديد  اختال  جماالت وختصصات املرشاريع الصيري  مما جيعل منها 
 .اكثر قدر  على ترمجة مصاحل املصر  واملرشروع الصيري

ضرور  دعم وتطوير مراكز البحث العلمي يف املؤسسات املالية واملصرفية اإلسالمية إذ  -1
وياً ودخاًل مهماً ميكن أن تعتمد عليه املصار  اإلسالمية لتطوير قدراهتا على ميثل أساساً ق

 . مواجهة حتديات العوملة املالية

ضرور  عمل املصار  اإلسالمية على تطوير ورفع كفاءهتا اخلدمية واإلدارية لكي حتقق  -2
فسية، وحتسني قدراهتا أهدافها واسرتاتيجياهتا وغاياهتا يف خضم البيئة املالية واملصرفية التنا
 .التنظيمية والعمل على تطويرها يف ظل حترير اخلدمات املالية املصرفية
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 : قائمة المراجع
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 . ليبيا املختار،
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 .1ب العلمية، بريوت،جعادل أمحد عبد املوجود، دار الكت
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بوقر  زهر الدين، دور البنوك اإلسالمية يف متويل وتنمية املؤسسات الصيري  واملتوسطة   
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جملة حسني عبد املطلب األسرج، صيغ متويل املرشروعات الصيري  يف اإلقتصاد اإلسالمي، 
 ". 0"، العدد الدراسات اإلسالمية

، العدد جملة الرياض، مقالة، ((البنوك التقليدية هل تندمج البنوك اإلسالمية على غرار ))
 .م4110/مايو/41، 02101
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حيدر يونس املوسوي و كمال كاظم جواد، املصار  اإلسالمية وحتديات العوملة والتحرر 
، كلية اإلدار  جملة القادسية الفصلية الدورية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةاملايل، 

 .م4111، 2، العدد00واالقتصاد، كربالء، العراق، م

حسني عبد املطلب األسرج، صيغ التمويل للمرشروعات الصيري  يف االقتصاد اإلسالمي، 
 .0، العدد جملة الدراسات اإلسالمية

حسني عبد املطلب األسرج، دور التمويل اإلسالمي يف تنمية املرشروعات الصيري  
 .م4101/،  عدد أكتوبرجملة اإلقتصاد اإلسالمي العامليةواملتوسطة، 

 http://www.alriyadh.com. 4110/مايو/00، 02100جملة الرياض، العدد 

، حتليل فقهي واقتصادي، املعهد مفهوم التمويل يف اإلقتصاد اإلسالميمنذر قحف، 
 .م0110، جد ،0اإلسالمي للبحوث والتدريب، ط

حبث  ،الصيرب  واملتوسطة للنفاذ لالسواق العاملية دليل املرشروعاتحممد نبيل الرشيمى، 
 . م4111، عن وزار  التجار  والصناعة،  منرشور

عبد احلميد عبد الفتاح امليريب، اإلدار  اإلسرتاتيجية، مؤسسات املعلومات األجنلو املصرية، 
 .0101القاهر ، 

 .، ورقة عمل، مصر"التخطيط اإلسرتاتيجي ملنظمات اجملتمع املدين

 عبد املطلب االسرج، املرشروعات الصيري  ودورها التنموى ىف مصر، ورقة مقدمة حسني
 .4101لوزار  التنمية، 

نبيل أبو دياب، تعريف املنرشأت الصيري  واملتوسطة وأمهيتها يف التنمية اإلقتصادية 
دور املصار  "حتت عنوان   حبث مقدم للملتقى السنوي السادسواإلجتماعية، 

http://www.alriyadh.com/
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، األكادميية العربية للعلوم املصرفية، عمان، "ية الصيري واملؤسسات املال
40/41/4111. 

قاسم احلمودي،  التمويل اإلسالمي للمرشروعات الصيري ، ورقة عمل مقدمة للندو  
دور املرشروعات الصيري  واالجتماعية إلقليم الرشمال جامعة إربد "اإلقتصادية بعنوان 
 .2/1/0111األهلية، األردن، 

املطلب األسرج، املرشروعات الصيري  واملتوسطة ودورها يف الترشييل يف الدول حسني عبد 
   .4101العربية، القاهر ، 

 اجلزائر، حلالة اإلشار  مع الصادرات وتنمية واملتوسطة الصيري  سعيدي، املؤسسات وصا 
 .م4114،  عمل ورقة

 .اجلزائر التنمية، يف ودورها واملتوسطة الصيري  املؤسسات حول األول الوطين امللتقى

فالح حسن شفيع، مفهوم الربا واالكتناز وجهة نظر اقتصادية، ورقة حبثية، مؤسسة النور 
 .4110للثقافة واإلبداع، لندن، 

حممد عبدالرؤو  محز ، لبيع يف الفقه اإلسالمي، جامعة سانت كليمنتس، الرشارقة، 
 .م4110

 .رشروعات الصيري ، اجلزائرماضي بلقاسم، التمويل باإلجار  كأدا  لتمويل امل

، الدار اجلامعية، القاهر ، "املؤسسات املالية البورصة والبنوك التجارية"حممد صاجل احلناوي، 
 .م4110

، الدار اجلامعية، القاهر ، "املؤسسات املالية البورصة والبنوك التجارية"حممد صاجل احلناوي، 
 .م4110
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، الرقابة الرشرعية والتحديات (أستاذ الفقه املقارن املرشارك)عطية السيد السيد فياض 
املعاصر  للبنوك اإلسالمية، مذكر  حبثية، كلية الرشريعة وأصول الدين، جامعة امللك 

 . م4101خالد، أهبا، اململكة العربية السعودية، 

ورقة عبدالعزيز شاكر محدان الكبيسي، املصار  اإلسالمية وأهم التحديات املعاصر ، 
 .، كلية الرشريعة والقانون، جامعة األمارات العربية املتحد حبثية

 .جامعة بسكر  ،عيسى حريش، الصيغ التمويلية اليت تنفرد هبا البنوك اإلسالمية، ورقة عمل

 .لبنوك اإلسالمية، ورقة عملأمحد السيد الكردي، لتنمية وتطوير ا

بدر الدين عبد الرحيم ابراهيم، املرشروعات الصيري  واملتوسطة، خبري اقتصادي يف وزار  
 .املالية، سلطنة عمان

حسني عبد املطلب األسرج، تفعيل دور التمويل اإلسالمي يف تنمية املرشروعات الصيري  
 .واملتوسطة

 إسرتاتيجية ضل يف املمولة الصيري  عاتللمرشرو  التنموي األثر ،سلمان حبيب ميساء
 .سوريا ماجستري، رسالة ،التنمية

، رسالة ماجستري الصيري، املرشروعات متويل ملرشكالت حتليلية دراسة الربيعي، خلف فالح
 .ليبيا املختار، عمر جامعة

بوقر  زهر الدين، دور البنوك اإلسالمية يف متويل وتنمية املؤسسات الصيري  واملتوسطة، 
 .م4101، جامعة فرحات، فطيس، اجلزائر، رسالة ماجستري

 .أمحد السيد كردي، مفهوم التمويل ومصادره يف اإلقتصاد اإلسالمي 

 .، رسالة ماجستريصيغ التمويل اإلسالميسيف هرشام صباح فخري، 
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 اإلنترنت: ثالثاً 

   http://www.almaany.com.  قاموس املعاين

 http://www .ورشه عمل حول ألية التمويل األسالمي للمرشاريع الصيري 

basher.info/news/2752136.mu 

مفهوم التمويل ومصادره يف االقتصاد اإلسالمي  أمحد السيد كردي،
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/152  

  .، مدونة((أستاذ جبامعة امللك عبد العزيز بالسعودية)) صنهات العتييب 
http://blogs.ksu.edu.sa/sunhat  

. شيماء جابر، معار  دراسية من خالل دراسيت اجلامعية
http://yallanbda2.blogspot.com/2012/04/blog post.html-. 

http://arabnews-". امهية املرشروعات الصيري  وكيفية ادارهتا " ندو  بعنوان مسري ابراهيم، 

egy.com/?p=24046  
. حسني عبد املطلب األسرج، دور التمويل اإلسالمي يف حتقيق األمن اإلقتصادي

http://islamselect.net/mat/9954  

 سات املالية اإلسالميةموقع معلومات املصار  واملؤس
http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?T

ermId=1764 

حتديات األزمة املالية العاملية،  مدحت كاظم القريرشي، املصار  اإلسالمية يف مواجهة
. م44/04/0104شبكة االقتصاديني العراقيني اإللكرتونية، مقال، نرشر 

http://iraqieconomists.net/ar/2012/12/22 
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 :شريعة BNIمناذج من املرشروعات الصيري  اليت يدعمها املصر   (:4)الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


