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Abstract
Through this research paper, we aim to shed light on the conceptual framework small
and medium enterprises and the most important problems and obstacles that hinder
their development and ensure their development, in addition to addressing how to
finance these projects by presenting the most important financing sources used in
their financing and the most important financing difficulties that you in light of lack
of the proportionality and conventional financing provided by conventional banks,
and in the end the discussion of Islamic finance as an alternative to traditional
sources in finance small and medium enterprises, especially in light of the diversity
and multiplicity of its formulas and mechanisms on the one hand and its treatment of
the principles and foundations of the Islamic debt on the other hand.
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دور المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا

أ .حميمة خميفة الحصادي  /جامعة عمر المختار؛ أ .أميرة محمد إسماعيل  /جامعة عمر المختار؛ ...
 0 -0تمييد:
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم أدوات التنمية المستدامة والتي يهتتم بهتا المستيولين عتن التخطتيط
بكافة المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وهي من أهم الدعايم في عممية تحقيق أهداف الدول ،ومما
يدل عمى أهميتهتا أنهتا تم تل عمتى مستتوا العتالم نحتو ( )%95-90متن عتدد المشتروعات وتتوفر متا بتين (-35
 )%88من إجمالي الوظايف وتساهم ما بين ( )%44-29من الناتج المحمى اإلجمالي (الشمحى.)2005 ،
وبتتالر م متتن هتتذي األهميتتة لممشتتروعات الصتتغيرة والمتوستتطة ،أال أنهتتا تواجههتتا الك يتتر متتن العقبتتات والصتتعوبات،
ويأتي عمى رأس هذي العقبات مشكمة التمويل ،حيث تحتتاج هتذي المشتروعات لمصتادر تمويتل مختمفتة خت ل دورة
حياتهتتا والم ارحتتل التتتي تمتتر بهتتا ،لتتذلك تتتأتى مستتألة تطتتوير هتتذي المشتتروعات وقفتتية تمويمهتتا فتتي مقدمتتة االلويتتات
المتعمقتة بأعتتداد السياستات م يمتتة لترقيتتة دورهتا التنمتتوي فتي البمتتدان بصتتفة عامتة وعمتتى وجت الخصتتوص البمتتدان
الناميتة الحتواهتا الك يتر متتن المشتك ت كالبطالتة و تبتاطؤ النمتتو و يرهتا ،وبتذلك فتان األمتتر يستتدعى البحتث عتتن

صتتيأ وأستتاليب تمويتتل جدي تتدة وتطتتوير األستتاليب القديمتتة منهتتا ،والبحتتث عتتن مصتتادر التمويميتتة المتنوعتتة التتتي
تتناسب مع طبيعة وحجم وخصايص هذي المشروعات ( عدوان.)2016 ،
وعمتتى فتتول إشتتكالية تمويتتل المشتتروعات الصتتغيرة والمتوستتطة وتعقتتد مصتتادر التمويتتل التقميتتدي وعتتدم م لتهتتا
لطبيعة وخصوصية هذا النتوع متن المشتروعات أصتب متن الفتروري البحتث عتن بتدايل ومصتادر تمويميتة أخترا

تكون م يمة لهذي المشروعات.

ومن أهم هذي البدايل نجد التمويل عن طريق صيأ واليتات التمويتل اإلست مي ،إذ إن التمويتل بالصتيأ اإلست مية
ال يعتمد عمى فوايد ابتة وتتميز هذي الصيأ بقدرتها عمتى تحقيتق العدالتة بتين طرفتي المعاممتة .وليبيتا كغيرهتا متن
ال تتدول ب تتادرت ف تتي تنمي تتة المش تتروعات الص تتغيرة والمتوس تتطة وذل تتك م تتن خت ت ل محاول تتة ترقيته تتا وتطويره تتا واتخ تتاذ

مجموعة من اإلجرالات التي تساهم في تقديم الدعم والمساندة لهذي المشروعات.
 0 -0مشكمة الدراسة:

تمقتى المقدمتة الستابقة الفتول عمتى متدا أهميتتة المشتروعات الصتغيرة والمتوستطة فتي التنميتة االقتصتادية ،ومتتدا
أهمية التمويل لهذي المشروعات.
وعمية جالت هذي الورقة البح ية لمعالجة وتحميل اإلشكالية التالية- :
مااا الموصااود بالتموياال اإلسااالمي الا ت تودمااو المصااارف اإلسااالمية فااي ليبيااا؟ ومااا ىااي أىاام صاايغو المناساابة

لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
 3-0أىمية الدراسة:

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاع محوري في تحقيتق التنميتة االقتصتادية واالجتماعيتة ،فهتي تمعتب دو ار

مهما في إنتاج السمع وخمق فرص العمل والمساهمة في الدخل القومي ،فقتد واجهتت هتذي المشتروعات الك يتر متن
التحتديات والعقبتتات متتن أهمهتتا اختيتار صتتيأ التمويتتل المناستتبة حيتث يعتبتتر تمويتتل هتتذي المشتروعات متتن بتتين أهتتم
المحاور التي دارت حولها أبحاث الك ير من االقتصاديات عمى اعتبار ان تحدا كبير تواجهت هتذي المشتروعات

05

aisc.elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة الموافق  01-9نوفمبر 0101
األهداف العالمية لمتنمية المستدامة – الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل AISC2020

في صراعها من اجل البقال واالستتمرار ،ومتن هنتا تتأتى أهميتة هتذا البحتث فتي تستميط الفتول عمتى أهتم مصتادر
التمويل لهذي المشروعات المتم ل في التمويل اإلس مي ودور هذي المؤسسات في تمويل تمك المشروعات.
 4 -0أىداف الدراسة:
الهدف من هذي الدراسة هو:
 محاولة المساهمة في مساعدة أصتحاب المشتروعات الصتغيرة والمتوستطة عمتى تجتاوز عقبتة التمويتل بتوفتيما يمكن أن يقدم نظام التمويل اإلس مي لهذا النوع من المشروعات.
 -إظهتار متدا تنتتوع نظتام التمويتتل فتي المصتتارف اإلست مية ،ومتدا صت حيتها لمتطبيتق فتتي مختمتف القطاعتتات

االقتصادية.

 إ بات مدا م يمة نظام التمويل في المصارف اإلس مية لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 5-0مصادر جمع البيانات:
تتتم الحصتتول عميت متتن خت ل االطت ع عمتتى ادبيتتات الموفتتوع محتتل الد ارستتة وذلتتك متتن خت ل الكتتتب والتتدوريات
العممية المتخصصة في هذا المجال.
 6 -0الدراسات السابوة:
 -0دراسة (الحكيم )0113 ،بعنوان :دور المصارف االسالمية في تمويل المشروعات الصاغيرة :دراساة لادور
العوود االسالمية في التمويل

تناولتتت الد ارستتة دور المصتتارف اإلست مية الصتتغيرة ،د ارستتة لتتدور العقتتود اإلست مية فتتي التمويتتل .هتتدفت الد ارستتة
إلى إلقال الفول عمى العقود التي تجريها المصارف اإلس مية والتي تتناسب مع المشروعات الصتغيرة ،وتوفت
الفرق بين الصيأ اإلس مية والصيأ الربوية ،وبيان مدا أهمية التمويل وفق هذي العقود.
توصتتمت الد ارستتة إلتتى العديتتد متتن النتتتايج أهمهتتا أن لجتتول المشتتروعات إلتتى ستتد احتياجاتهتتا التمويميتتة متتن خ ت ل
الصيأ التي تقدمها المصارف اإلس مية أففل متن لجويهتا إلتى التمويتل بالصتيأ الربويتة التتي تقتدمها المصتارف

التجارية وذلك لما يتوفر في الصيأ اإلس مية من االستقرار والمرونة ،وتحقيق األرباح لممشروعات الصغيرة.
 -0دراسة (عبد الرسول :)0112 ،بعنوان إدارة وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان.

هدفت هذي الدراسة بشكل أساسي إلى دراسة واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصايصها في لبنان والتعرف
عمى المشك ت والصعوبات التي تواج نموها كما تهدف إلى تحديد الدور المهم الذي يمكن لهذي المؤسستات أن
تمعب في نجاح االقتصاد المبناني.
توصمت الدراسة إلى تعد المشك ت التمويمية من المشك ت الرييسية التي تواج المؤسسات الصغيرة والمتوستطة
فتتي لبنتتان وخاصتتة عقبتتة الفتتمانات التتتي تشتتكل حجتتر ع ترة كبي ترة فتتي وج ت هتتذي المؤسستتات ،الم توارد البش ترية

والخبرات المتراكمة تمعب دو ار مهما في نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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 -3دراسة (بوزيد :)0101 ،بعنوان التمويل اإلسالمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة
هدفت هذي الدراسة إلى إبراز دور التمويل اإلس مي لممؤسسات الصغيرة والمتوستطة حيتث شتممت الد ارستة ت ث
فصول أولها تناول طبيعة التمويل اإلس مي وخصص ال اني ألهمية المؤسسات الصتغيرة والمتوستطة أمتا ال التث
دراسة ميدانية عن واقع التمويل اإلس مي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزاير.
وتوصتتمت هتتذي الد ارستتة إلتتى أن تمويتتل هتتذي المشتتاريع التتتي تمتتت د ارستتتها تمويتتل فتتييل متتا أدا إلتتى استتتنتاج بتتان

دور المصتتارف اإلس ت مية فتتي التنميتتة محتتدودا نستتبيا وان البنتتوك اإلس ت مية انتشتترت فتتي التتب د وحصتترت نظتتام
التموي تتل اإلست ت مي ف تتي التموي تتل المصت ترفي فق تتط ،ويمكت تن أن تك تتون األست تواق المالي تتة له تتا دور ف تتي تموي تتل ه تتذي
المشاريع.
 -4دراسااة (ناصاار وعواطااف :)0100 ،بعن اوان تموياال المؤسسااات الصااغيرة والمتوسااطة بالصااي المصاارفية
اإلسالمية.

تهتتدف هتتذي الد ارستتة إلتتى إب تراز أهميتتة قطتتاع المؤسستتات الصتتغيرة والمتوستتطة ،وتركتتز عمتتى تعظتتيم االستتتفادة متتن
صيأ التمويل المصارف اإلس مية في تنمية هذا القطاع وتعزيز قدرت التنافسية.
وتوصتتمت الد ارستتة إلتتى متتن اجتتل تحقيتتق األهتتداف الستتابقة يتطمتتب تبنتتى استتتراتيجية طويمتتة األجتتل لمتنميتتة ،كتتذلك
تحستتين البييتتة الكميتتة ل ستتت مار والعمتتل عمتتى اإلص ت ح المتتالي لوا ازلتتة المعوقتتات الناتجتتة عتتن اختتت الت الستتوق،
وتسهيل اإلجرالات واستكمال األطر التشريعية والتنظيمية ،وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص.
 -5دراسة (تماام :)0105 ،بعناوان تمويال المؤسساات الصاغيرة والمتوساطة بالصاي المصارفية :دراساة حالاة
بنك البركة الجزائرت وكالة بسكرة.

تناولتتت تمويتتل المؤسستتات الصتتغيرة والمتوستتطة ،الصتتيأ المص ترفية اإلس ت مية .حاولتتت هتتذي الد ارستتة أن تحصتتر

كافتتة صتتيأ التمويتتل اإلس ت مي لممؤسستتات الصتتغيرة والمتوستتطة ،وكتتان ذلتتك متتن خ ت ل تطرقهتتا إلتتى مفهتتوم كتتل

صيغة إذ يمكن إن يكون لهذي الصيأ دور فعال في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 6-6دراسة (ابو شنب :)0105 ،بعنوان :دور التمويل اإلسالمي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
هتتدفت الد ارستتة ال تتى التعتترف عم تتى دور ص تتيأ التمويتتل اإلست ت مي ف تتي تمويتتل المش تتروعات الصتتغيرة والمتوس تتطة
ودعمها وتوسيع انتشارها ،وتوصمت الد ارستة التى ان عتددا متن صتيأ التمويتل اإلست مي تقتدم حمتوال فعالتة لتعزيتز
الدور االقتصادي لممشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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 -0الجانب النظرت
 0-0التعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وطبيعتيا:
 0-0-0مفيوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 -0تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تختمف اآلرال حول وجود تعريف دقيق لممشروعات الصتغيرة والمتوستطة حيتث يختمتف التعريتف بتين دولتة وأخترا
باخت ف إمكاناتها وقدراتها االقتصادية ومراحل نموها ويمكن إبراز أهم التعاريف الواردة في هذا الشأن كما يمي:

أ-التعريتتف االمريكتتى - :قتتدم لنتتا قتتانون المؤسستتات الصتتغيرة لعتتام  1953مفهتتوم المؤسستتة الصتتغيرة والمتوستتطة
عمتتى أنهتتا تم تتل المؤسستتة التتتي يتتتم امت كهتتا واداراتهتتا بطريقتتة مستتتقمة حيتتث يتتتم تحديتتد مفهتتوم المؤسستتة الصتتغيرة
والمتوستتطة باالعتمتتاد عمتتى معيتتار حجتتم المبيعتتات وعتتدد العتتاممين ولتتذلك فقتتد حتتدد القتتانون حتتدودا عميتتا لممؤسستتة

الصغيرة والمتوسطة كما هو موف في الجدول التالي- :
الجدول رقم ( :)1التعريف االمريكى لممؤسسات الصغيرة
أنواع المؤسسات

المعيار المعتمد

المؤسسة الخدمية والتجارية بالتجزية

من  1إلى  5مميون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية

مؤسسات التجارة بالجممة

من  5إلى  15مميون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية

المؤسسات الصناعية

عدد العمال  250عامل أو اقل

المصدر:

إسماعيل مناصري  ،نصيرة عقبة ،أ ر أساليب التدريب الحدي ة فتي تفعيتل المؤسستات الصتغيرة والمتوستطة ،مجمتة العمتوم اإلنستانية ،العتدد ،15جامعتة محمتد

خيفر بسكرة ،الجزاير2008 ،

ب -تعري تتف البن تتك ال تتدولي - :يع تترف البن تتك ال تتدولي ع تتن طري تتق فرعت ت المتم تتل ف تتي المنظم تتة الدولي تتة لمتموي تتل،
المؤسستتة الصتتغيرة والمتوستتطة باالعتمتتاد عمتتى

تتة معتتايير هتتي- :عتتدد العمتتال (معيتتار كمتتي يتتر نقتتدي) عتتدد

االعمال السنوي (معيار كمي نقدي) مجموع األصول (معيار كمي نقدي) وبالتالي يتم تصنيف كاآلتي- :
الجدول رقم ( :)2المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمبنك الدولي
معيار الحجم

عدد العمال

مجموع األصول

رقم اإلعمال السنوي

المؤسسة المصغرة

اقل من  10عمال

اقل من  100ألف $

اقل من  100ألف $

المؤسسة الصغيرة

اقل من  50عامل

اقل من  3مميون$

اقل من  3مميون $

المؤسسة المتوسطة

اقل من  300عامل

اقل من  15مميون $

اقل من  15مميون $

المصدر :بوقري الصديق ،مساهمة المؤسسات الصتغيرة والمتوستطة فتي النمتو االقتصتادي ،د ارستة قياستية حالتة الج ازيتر خت ل الفتترة ( )2006 – 1999متذكرة ماجستتير
في العموم االقتصادية ،كمية العموم االقتصادية والتسيير ،جامعة محمد خفير بسكرة ،الجزاير.2009 ،
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ج – تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا- :
عت تترف ق ت ترار رقت تتم ( )472لست تتنة  2009الصت تتادر عت تتن المجنت تتة الشت تتعبية العامت تتة ل ست تتابقال المشت تتروعات الصت تتغرا
والمتوسطة عمى النحو التالي- :
المشروعات متناهية الصغر ألتزيد قيمة القرض عن  000 ،10دينار ليبي.
المشروعات الصغرا ألتزيد قيمة القرض عن  000 ،1000دينار ليبي ،وال يزيد عدد العمال عن  25عامل.
المشتتروعات المتوستتطة ألتزيتتد قيمتتة القتترض عتتن  000 ،5000دينتتار ليبتتي ،ويتجتتاوز عتتدد العتتاممين فيهتتا 25
عامل.
وهذا التعريف يختمف عن تعريف و ازرة الصناعة التي عرفت المشروعات الصغرا والمتوسطة عمى النحو التتالي
(و ازرة الصناعة - :)2013 -
المشروعات متناهية الصغر ألتزيد قيمة األصول ال ابتة عن  000 ،250دينار ليبتي ،وال يتجتاوز عتدد العتاممين
 10أفراد.
المشتتروعات الصتتناعية الصتتغرا ألتزيتتد قيمتتة األصتتول ال ابتتتة عتتن  000 ،1000وال يتجتتاوز عتتدد العتتاممين 50

فرد.

المشروعات الصناعية المتوسطة ألتزيد قيمة األصول ال ابتة  000 ،5000وال يتجاوز عدد العاممين  80فرد.
ومتن الم حتظ فتان االختتت ف بتين التعتريفين قتتد ظهتر متن خت ل اعتمتاد التعريتف األول عمتتى قيمتة القتروض أمتتا
التعريف ال اني فقد اعتمد عمى قيمة األصول ال ابتتة وذلتك لتحديتد حجتم المشتروع ،كمتا ظهتر اختت ف أختر وهتو

تحديد عدد العاممين في كل نوع من أنواع المشاريع.

 -0خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تتمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الخصايص يمكن تحديدها في اآلتي- :


سهولة التأسيس واالنتشار:

تتميز هذي المشروعات بصغر حجم رأس المال ال زم لتأسسيها إلتى جانتب قصتر الوقتت الت زم ل عتداد د ارستات
التأسيس والشروع في تأسيسها ،وتتميز كذلك بسهولة تنفيذ المبتاني وترتيتب خطتوط اإلنتتاج متن اآلالت ومعتدات،
فف عن سهولة تحفير مستمزمات التشغيل من مواد ختام ومتواد أخترا ،كمتا تتميتز بستهولة إجترالات التأستيس

وانخفاض المصروفات اإلدارية (السه وا :2001 ،ص.)335-303


خمق فرص العمل:

تعتمتد المشتروعات الصتغيرة والمتوستطة بشتتكل كبيتر عمتى تقنيتات إنتاجيتة بستتيطة وأستموب إنتتاجي يتطمتب عمالتتة
ك يرة ،باإلفافة إلتى ذلتك فتان معظتم المشتروعات الصتغيرة والمتوستطة هتي مشتروعات فرديتة أو عايميتة وبالتتالي
يمكتتن أن تستتاهم فتتي تتتوفير العديتتد متتن فتترص العمتتل المتنوعتتة ل قتتارب والكتوادر الفنيتتة والحرفيتتة وبتتذلك فهتتي أداة

جيدة لمحد من البطالة (مجمس التخطيط الوطني.)2008 ،
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استغ ل الطاقة اإلنتاجية:

تقتوم المشتتروعات الصتتغيرة والمتوستتطة فتتي الغالتتب باستتتغ ل الطاقتتة اإلنتاجيتتة بهتتا إلمكانيتتة الستتيطرة والتتتحكم فتتي
عناصتر اإلنتتتاج وتتتوفر مستتمزمات وعتتدم تعقيتتد العمميتتة اإلنتاجيتة ،وبالتتتالي رفتتع الكفتالة اإلنتاجيتتة وتحقيتتق أقصتتى
رب ممكن وهذا يصاحب سرعة دوران رأس المال العامل وقصر دورة اإلنتاج (الخطيب والرفاعى.)2006 ،


سهولة الدخول إلى السوق والخروج من :

نظت ار النخفتتاض قيمتتة رأس المتتال ال ابتتت لممشتتروعات الصتتغيرة والمتوستتطة ،كتتاآلالت والمعتتدات التتتي يتتتألف منهتتا
ختتط اإلنتتتاج وقمتتة المختتزون الستتمعي متتن الم تواد الختتام والمنتجتتات النهاييتتة ،فتتان ذلتتك يتتتي لممشتتروعات الصتتغيرة
والمتوسطة الفرصة لمدخول في السوق والخروج من في فترة زمنية قصيرة (السه وا.)2001 ،


جودة اإلنتاج:

إن التخصتتص التتدقيق والمحتتدد لم تتل هتتذي المؤسستتات يستتم لهتتا بتقتتديم إنتتتاج ذو جتتودة عاليتتة حيتتث يعتمتتد التتنمط
اإلنتتتاجي فيهتتا عمتتى مهتتارات حرفيتتة ومهنيتتة ،ممتتا يجعمهتتا تستتتجيب بشتتكل مباشتتر ألذواق واحتياجتتات المستتتهمكين
وهو ما يسهل عممية التكيتف والتطتور وتستتجيب بتذلك لمتقمبتات المفاجيتة فتي تتوفير المنتجتات (الغتالبى:2009 ،
ص.)28


المرونة العالية:

تتمت تتع المش تتروعات الص تتغيرة والمتوس تتطة بمرون تتة عالي تتة وبق تتدرة كبيت ترة عم تتى التغيتتتر ،هت تتذي الميت تزة ال تتمتت تع به تتا
المؤسسات الكبيرة ،وذلك ألنها تممك جها از اداريا وتنظيما أكبر يجعمهتا اقتل قتدرة عمتى كشتف األخطتار واألخطتال
ومعالجتهتتا ،هتتذي المرونتتة والميتزة المهمتتة هتتي نتيجتتة خصوصتتية مهمتتة وهتتي أن المشتتروعات الصتتغيرة والمتوستتطة
تش تتغل ع تتدد ص تتغير م تتن العم تتال ويجعمه تتا تمم تتك تنظيم تتا بس تتيطا ال يس تتم بتخص تتص ع تتال (برن تتوطى:2005 ،

ص.)80


تدنى مستوا التكنولوجيا المستعممة:

تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها ال تستعمل مستوا عال من تكنولوجيا ومن الموارد البشرية المؤهمتة،
وهذا لكون بعض الصناعات التتي تنتمتي لقطتاع المشتروعات الصتغيرة والمتوستطة ال تتطمتب استت ما ار كبيت ار وأليتد
عاممتتة ذات اختص تتاص عتتال م تتل قطتتاع النس تتيج وتفصتتيل الم ب تتس ،لتتذا فه تتي تستتتخدم تكنولوجي تتا اقتتل تناس تتب

الظروف المحمية ،وال تحتاج إلى استيراد تكنولوجيا عالية (برنوطى.)2005 ،
 0-0-0أىمية وأىداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 -0أىمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة وخاصتة فتي مجتال التنميتة التذي تستعى كتل التدول إليت متن
اجل النهوض بمجتمعاتها ،ويمكن تحديد أهمية هذي المشروعات في اآلتي( :درديرة :2005 ،ص)11
-

تشكل نواة المشروعات الكبرا.

-

توفر فرص العمل المتنوعة وبتكاليف رأسمالية منخففة.
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-

عامل مهم لتنمية المناطق الريفية ،وتقميتل الهجترة متن األريتاف إلتى المتدن ،بتل قتد تستاهم فتي تحقيتق الهجترة
العكسية.

-

تستخدم الموارد المحمية بشكل كبير.

-

تتميز بالمرونة في مواجهة التقمبات االقتصادية.

-

دع تتم سياس تتات االكتف تتال ال تتذاتي عم تتى األق تتل ف تتي بع تتض الس تتمع والخ تتدمات والتقمي تتل م تتن االس تتتيراد وتحس تتين
الصادرات ،والمساهمة الفعمية في دعم الناتج القومي.

 -0أىداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تحقق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الهدف من إنشالها من خ ل اآلتي( :يعقوبى)2006 ،
-

تمكتتين فيتتات المجتمتتع التتتي تمتمتتك األفكتتار االستتت مارية الجيتتدة ولكنهتتا ألتممتتك القتتدرة الماليتتة واإلداريتتة عمتتى
تحويل هذي األفكار إلى مشاريع واقعية.

-

ترقية روح المبادرة الفردية والجماعية ،باستخدام أنشطة اقتصادية سمعية أو خدمية لم تكن موجودة من قبل.

-

يمك تتن أن تك تتون حمق تتة وص ت تل ف تتي النس تتيج االقتصت تتادي م تتن خت ت ل مجم تتل الع قت تتات التت تتي تربطه تتا ببت تتاقي
المؤسسات المحيطة بها والمتفاعمة معها والتي تشترك في استخدام نفس المدخ ت.

-

يمكن أن تشكل أداة فعالة لتوطين األنشطة في المناطق النايية.

استتتعادة كتتل حمقتتات اإلنتتتاج يتتر المربحتتة و يتتر الهامتتة التتتي تخمصتتت منهتتا المشتتروعات الكبتترا متتن اجتتل

أعادة تركيز طاقاتها عمى النشاط األصمي.
 3-0-0أىم التحديات والمشاكل التي تواجو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا:
تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا عدة مشاكل وعقبات أهمها( - :سويكر)2012 ،
-

عتتدم تتتوفر مستتتمزمات البييتتة األساستتية ال زمتتة لتتدعم وتنميتتة المشتتروعات الصتتغيرة والمتوستتطة فتتي مختمتتف
المجاالت.

-

البطل والتعقيدات في إجرالات من الترخيص.

-

العزوف عن المبادرة.

-

افتقار أصحاب المشروعات إلى المهارات اإلدارية والفنية.

-

عدم وجود تكامل بينها وبين المشروعات الكبيرة.

-

التغير المستمر في التشريعات والق اررات المنظمة ل ست مار الخاص.

-

المنافسة التسويقية.

-

التسعير العشوايي لمسمع والخدمات.

-

عدم اهتمام أصحاب المشروعات ببحوث التسويق.

وهذا باإلفافة إلى فعف الرقابة فتي ليبيتا وستول اإلدارة وتفشتى الفستاد فتي م اركتز متن التمتوي ت ممتا ادا إلتى

فشل دعم هذي المشروعات.
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 4-0-0دوافع االىتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا:
تتم ل الدوافع الرييسية ورال االهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا بتوفير فرص العمل لمباح ين عتن

العمتتل متتن خرجتتي الجامعتتات والمعاهتتد التقنيتتة المتوستتطة والعميتتا ،وكتتذلك لتتتوفير فتترص العمتتل ألصتتحاب التتدخول
المنخففتتة ال تتذين ير بتتون فتتي إقامتتة مش تتاريع اقتصتتادية تستتاهم فتتي تحستتين مستتتوا دخ تتولهم ،ولكتتن ال يممكتتون
التمويل الكافي إلقامة هذي المشاريع (نور الدين وآخرون.)2017 ،
ك تتذلك يس تتاهم االهتم تتام بتنمي تتة وتط تتوير ه تتذي المش تتروعات أنه تتا تس تتاهم وبش تتكل كبي تتر ف تتي تنوي تتع مص تتادر ال تتدخل
ل قتصاد القومي.
وبالتالي يمكتن التتخمص متن االعتمتاد الكامتل عمتى المتورد الوحيتد التنفط ،كتذلك إقامتة هتذي المشتروعات متن شتأن
استتتغ ل المتوارد المحميتتة وأحتتداث التنميتتة المكانيتتة لممنتتاطق الريفيتتة والناييتتة ،والمستتاهمة فتتي تشتتجيع روح المبتتادرة
واالبتكار من خ ل تبنى المشروعات التي تعتمد عمى األفكار جديدة.
 0-0تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 0-0-0تعريف التمويل وأىميتو
 -0تعريف التمويل:
يمكن إبراز مفهوم التمويل من خ ل اآلتي_ :
التعريف األول :هو مجموعة من الق اررات حول كيفية الحصول عمى األموال ال زمة لتمويل است مارات المؤسستة
وتحديتتد الم تزيج التمتتويمي األم تتل متتن مصتتادر التمويتتل المقترفتتة واألم توال الممموكتتة متتن اجتتل تغطيتتة استتت مارات
المؤسسة (الشيخى ،الحزاوا :199 ،ص.)20
التعريف ال اني :يعترف التمويتل بأنت تتوفير األمتوال (الستيولة النقديتة) متن اجتل إنفاقهتا عمتى االستت مارات وتكتوين

رأسمال ال ابت ،بهدف زيادة اإلنتاج واالسته ك (عجام :2001 ،ص.)31
 -0أىمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

تبرز أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النقاط التالية( -:خوني ،حساني :2008 ،ص)96
-

تحرير األموال أو الموارد المالية المجمدة سوال داخل المؤسسة أو خارجها.

-

يساعد عمى انجاز مشاريع معطمة وأخرا جديدة والتي بها يزيد الدخل القومي.

-

يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة من اجل اقتنال أو استبدال المعدات.

-

يعتبر التمويل كوسيمة سريعة تستخدمها المؤسسة لمخروج من حالة العجز المالي.

-

يساهم في ربط الهييات والمؤسسات المالية والتمويل الدولي.

-

المحافظة عمى سيولة المؤسسة والمحافظة عميها من خطر اإلف س والتصفية.
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 0-0-0أنواع التمويل لممشروعات الصغيرة والمتوسطة
 -0أنواع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
يقسم أنواع التمويل عمى أساس عدة معايير نذكر أهمها( - :كروشي :2014 ،ص)64
-

تقسيم التمويل عمى أساس المدة الزمنية كاآلتي- :



تمويل قصير األجل :يقصد بها تمك األموال التي ألتزيد فترة استعمالها عن سنة واحدة.



تمويل متوسط األجل :ينشتا هتذا التمويتل عتن تمتك العمميتات التتي تتطمتب استتعماال ل متوال لفتترة تتتراوح بتين
سنتين وخمس سنوات قبل استردادها كشرال اآلالت والمعدات.



صبغة االست مار طويل األجل والتي تؤدا إلى زيادة إنتاجيتة الوحتدة المستت مرة فتي المتدا البعيتد والتتي تزيتد

عن خمس سنوات فما فوق.
-

تقسيم عمى أساس الغرض من استخدام - :



تمويتتل االستتتغ ل :يتم تتل فتتي استتتغ ل األم توال التتتي ترصتتد لمواجهتتة النفقتتات التتتي تتعمتتق أساستتا بتشتتغيل
الطاقة اإلنتاجية لممؤسسة.



تمويل االست مار :يتم ل في األموال التي خصصت لمواجهة النفقات التتي تترتتب عنهتا أنشتال طاقتة إنتاجيتة
جديدة أو توسيع الطاقة الحالية.

-

تقسيم عمى أساس مصدر الحصول عمى األموال- :



تمويل داخمي :وهو الشكل المففل لتمويل المؤسسات حيث يتمتع بسهولة استخدام .



تمويل الخارجي :تمجا إلي المؤسسة لتمويل احتياجاتهتا إلتى المتدخرات المتاحتة فتي الستوق المتالي أو البنتوك
عن طريق القرض.

 -0مصادر التمويل لممشروعات الصغيرة والمتوسطة
هنتتاك عتتدة مصتتادر لتمويتتل المشتتروعات الصتتغيرة والمتوستتطة ،ويمكتتن ذكتتر أهمهتتا فبمتتا يمتتي( - :حتتداد:2006 ،
ص)07
-

مصادر التمويل التقميدي :تتم ل فيما يمي- :



التمويل الذاتي (الداخمي) :ويقصد ب مجموع الوسايل التمويمية التي أنشأتها المؤسستة بفعتل نشتاطها العتادي

أو االستغ لي والتي تبقى تحت تصرفها بصتورة دايمتة أو لمتدة طويمتة ،ففتي الغالتب يتتم التمويتل عتن طريتق
المدخرات الشخصية لصاحب المؤسسة ،أو المجول إلى بعض األصدقال أو المعارف كشركال.


التمويل الخارجي :وهتي األمتوال التتي يتتم الحصتول عميهتا متن ختارج المؤسستة وهتي نتوعين :أمتا تمويتل متن
السوق ير الرسمي والذي يتم من خ ل قنوات تعمل خارج أطار النظام القانوني الرسمي لمدولة ،أو تمويل

عتتن طريتتق الستتوق الرستتمي أي فتتي أطتتار قتتانوني ويتم تتل فتتي االقتتراض متتن البنتتوك التجاريتتة او المؤسستتات
المالية.
-

مصادر التمويل البديل (البنوك اإلس مية)- :

وهتتي مصتتادر التمويميتتة التتتي تمتتتزم فتتي نشتتاطاتها وتعام تهتتا المختمفتتة فتتي تطبيتتق قواعتتد الش تريعة اإلس ت مية متتن
عدل لوانصاف في المعام ت دون االستي ل عمى حقوق البعض لحساب البعض األخر.
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 3-0التمويل اإلسالمي بديل لممصادر التوميدية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 0-3-0محدودية التمويل التوميدت:
إن المصارف التقميدية القايمة عمى معدل الفايدة مسبقا تتميز بمحدوديتها في إتاحة الحجتم المناستب متن التمويتل
التذي تتطمبت خصوصتية المشتتروعات الصتغيرة والمتوستطة وترقيتهتتا وزيتادة مكانتهتا فتتي اقتصتاديات التدول الناميتتة
عامة واالقتصاد الميبي خاصة ،ولعل من أهم المخاطر واآل ار الناجمة عن المصارف التجارية التقميدية ما يمي:

 (الخالدا ،ب.ت :ص)148-147-

اآل تتار المتعمق تتة بالتك تتاليف والف تتمانات :إذا تعتب تتر مش تتكمة التك تتاليف التموي تتل التقمي تتدي المتم م تتة ف تتي الفواي تتد
المستتبقة ومشتتكمة الفتتمانات عوايتتق تحتتد متتن مرونتتة التمويتتل بتتالحجم المناستتب وتزيتتد متتن إرهتتاق المستتت مرين
خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،فالمقبمين عمى إنشال هذا النوع من المشروعات أصبحوا

يعزفون عمى التمويل التقميدي في ظل ارتفاع أسعار الفايدة ،وتكاليفت وذلتك بستب شتعورهم بعتدم القتدرة عمتى
تحقيق العوايد التي تفمن تغطية خدمات القرض واسترجاع الفمانات.
-

اآل تتار المتعمقتتة بالصتتيأ واإلج ترالات :إن التمويتتل التقميتتدي القتتايم عمتتى معتتدل الفايتتدة مستتبقا ال يتتتي مجتتاال
واستعا لممفافتمة واالختيتار أمتام المستت مرين ،فتف إلتى ذلتك اإلجترالات الو ايقيتة والزمنيتة الطويمتة والمعقتتدة
المتعمقة بالحصول عمى التمويل.

-

أ ار متعمقتة بتالحجم :إن آليتات النظتام المصترفي التقميتدي تحتابي األ نيتال عمتى حستاب الفقترال وخاصتة فتي
الدول النامية.

-

أ تتار متعمقتتة بطبيعتتة عمتتل المصتتارف التقميديتتة :وتتم تتل فتتي تحتترج الك يتتر متتن المستتممين متتن التعامتتل متتع
المصارف التقميدية وذلك بسبب مخالفة تعام تها مع فوابط المعام ت المالية في اإلس م.

 0-3-0مفيوم التمويل اإلسالمي والمصارف اإلسالمية
 -0تعريف المصارف اإلسالمية:
يمكن استعراض بعض التعاريف كما يمي:
-

البنوك اإلس مية هي مؤسسات بنكيتة تستعى إلتى تخمتى عتن ستعر الفايتدة ،لواتبتاع قواعتد الشتريعة اإلست مية
كأستتس إس ت مية لمتعامتتل بينهتتا وبتتين العم ت ل ،س توال متتن جانتتب قبتتول الودايتتع أو توظيتتف هتتذي الودايتتع فتتي
االستخدامات المختمفة في النشاط االقتصادي (الشناوي ومبارك ،ب.ت :ص.)31

-

البنوك اإلس مية هي مؤسسات بنكية ال تتعامل بالفايدة أخذا أو عطالا ،فالبنك اإلس مي ينبغي أن يت قتى
متن العمت ل نقتتودهم دون أي االلتتزام أو تعهتد مباشتتر أو يتر مباشتر بععطتتال عايتد ابتت عمتتى ودايعهتم متتع
فمان رد األصل عند الطمب (يسرا :2001 ،ص.)259

 -0نشأة المصارف اإلسالمية في ليبيا:
يعتبر الجهاز المصترفي الميبتي حتديث العهتد بالمصترفية اإلست مية ،لكتن هنتاك توجهتات قويتة فتي اآلونتة األخيترة

لتبنى العمل المصرفي اإلس مي من خ ل إط ق نشاط البنوك اإلس مية ،داخل السوق الميبي والستماح لمبنتوك
التقميدية القايمة بممارست أنشطة الصيرفة اإلس مية.
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أ .حميمة خميفة الحصادي  /جامعة عمر المختار؛ أ .أميرة محمد إسماعيل  /جامعة عمر المختار؛ ...
لقتتد كانتتت البدايتتة فتتي مصتترف الجمهوريتتة ،التتذي باشتتر العمتتل بصتتيأ التمويتتل واالستتت مار المصتترفية اإلس ت مية،
المنتج تتات المصت ترفية البديم تتة من تتذ بداي تتة  ،2009وك تتان ذل تتك ف تتي أط تتار إذن مص تترف ليبي تتا المرك تتزي لممص تتارف
التجاريتتة العاممتتة بفتتت نوافتتذ لتقتتديم التحتتوي ت و الختتدمات المصترفية اإلست مية ،وفقتتا لممنشتتور رقتتم ،2009/09

الصتتادر عتتن مصتترف ليبيتتا المركتتزي بتتتاري  ،2009/08/29بشتتان المنتجتتات المصتترفية البديمتتة كتتأدوات وصتتيأ
تموي تتل واس تتت مار متوافق تتة م تتع الشت تريعة اإلست ت مية ،وح تتددها ف تتي ت ت ث ص تتيأ تم م تتت ف تتي المرابح تتة ،المف تتاربة،
المش ت تتاركة ،ولق ت تتد أت ت تتاح الحق ت تتا المج ت تتال إلمكاني ت تتة التعام ت تتل بص ت تتيأ أخ ت تترا م تت تتل اإلج ت تتارة ،الستت تتمم ،االستت تتتنقاع.
(الطرادوالحوتى)2010:
 -3تعريف التمويل اإلسالمي:
لق تتد ع تترف ص تتندوق النق تتد ال تتدولي مص تتطم التموي تتل اإلست ت مي عم تتى انت ت يق تتدم الخ تتدمات المالي تتة طبق تتا لمشت تريعة
اإلس مية ومباديها وقواعدي ،وتحترم الشتريعة تقافتى الربتا (الفايتدة) وتقتديمها ،وعمميتات البيتع عمتى المكشتوف أو
أنشتتطة التمويتتل التتتي يعتبرهتتا فتتارة بتتالمجتمع ،وبتتدال متتن ذلتتك يتعتتين عمتتى األط تراف المعنيتتة اقتستتام المختتاطر
والمنافع المترتبة عمى المعام ت التجاريتة كمتا ينبغتي أن يكتون لممعاممتة ترض اقتصتادي محتدد دون المفتاربة
ال داعي لها ،واال تنطوي عمى أي استغ ل ألي من طرفين.
كمتا عترف عمتى انت التمويتل التذي يخفتع لمعتايير وأستس محتددة نظت ار لمتا لت متن خصتايص تميتزي عتن التمويتتل

التقميدي آذ ان ال يعتمتد عمتى الفايتدة المستبقة أو الفتمانات م تل متا هتو حتال التمويتل التقميتدي وهتذا متا يتناستب
مع خصوصيات وطبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 -4خصائص التمويل اإلسالمي:
يتميز التمويل اإلس مي بالخصايص التالية( - :هريان :2015 ،ص)48-47


عدم استخدام الفايدة المسبقة والفمانات لتمويل المشروعات.



تنتتوع وتع تتدد آليتتات وص تتيأ التمويتتل اإلس ت مي ،وه تتذا متتا يستتم لممش تتروعات الصتتغيرة والمتوس تتطة باختي تتار



توجي التمويل نحو االست مار الحقيقي .بمعنى توجيهها لإلنتاج وتوزيع السمع والخدمات.



ربتتط التمويتتل اإلست مي لممشتتاريع االستتت مارية باالحتياجتتات الحقيقتتة لممجتمتتع عمت بأولويتتات االستتت مار فتتي

الصيغة المناسبة لها حسب نشاطها االقتصادي وطبيعتها.

الشريعة (الفروريات والحاجيات والتحسينات).


التركيز عمى توجي سموك الفرد نحو األخ ق الفافمة.

 3-3-0أىمية التمويل اإلسالمي وأثاره االيجابية عمى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 -0أىمية التمويل اإلسالمي:
يسهم التمويل اإلس مي من خ ل المؤسسات المالية اإلس مية المختمفة في تعزيز التنمية االقتصادية من خ ل
جممتتة متتن الصتتيأ المتعتتددة والمشتتروعة التتتي تتناستتب متتع األنشتتطة االقتصتتادية المختمفتتة س توال كانتتت تجاريتتة،

صتتناعية ،زراعيتتة ،عقاريتتة ،مهنيتتة ،حرفيتتة ،ويع تد نشتتاط التمويتتل متتن أهتتم األنشتتطة بالمصتتارف اإلس ت مية حيتتث
تم ل عوايدي أهم مصدر ل رباح وتظهر أهمية التمويل اإلس مي من خ ل( - :عبادة ،ممحم)2019 ،
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أهمية التمويل المصرفي اإلس مي في االدخار واالستت مار :حيتث تعمتل هتذي المصتارف عمتى نشتر الستموك
االدختاري ومحاربتة االكتنتاز وتقتوم المصتارف بتعبيتة المتدخرات التتي يفتترض أن تعيتد توظيفهتا فتي األنشتطة
االست مارية المختمفة.



أهميت في التوزيع :حيث يسهم عند التطبيق الصحي لممصرفية اإلس مية إلى حد كبير في تحقيتق التوزيتع
العادل.



أهميت ت فتتي االستتتخدام األم تتل لمم توارد وزيتتادة اإلنتتتاج :وهنتتا ينبغتتي أن تكتتون المشتتاركة فتتي ال ترب والخستتارة

وتحمل المخاطر.


أهميت ت فتتي تحقيتتق االستتتقرار فتتي مستتتوا األستتعار (مقاومتتة التفتتخم) :حيتتث يعمتتل عمتتى تحقيتتق االستتتقرار
االقتصادي بصف عامة ،واالستقرار في مستوا األسعار ومن م في قيمة النقود.



أهميت في التقميل من البطالة من خ ل التشغيل والحد من البطالة.



أهميتت ت ف تتي التنمي تتة االجتماعي تتة م تتن خت ت ل زي تتادة التوظي تتف ،وتعزي تتز الرخ تتال االقتص تتادي ،باإلف تتافة إل تتى
المش تتاركة ف تتي المؤسس تتات الت تتي تستتتهدف الخي تتر لممجتم تتع كالمؤسس تتات الصتتحية والتعميمي تتة والقي تتام ب تتبعض
المساعدات والتبرعات لهذي المؤسسات.

 -0اآلثاااار االيجابياااة لمتمويااال اإلساااالمي عماااى المشاااروعات الصاااغيرة والمتوساااطة وبالتاااالي عماااى التنمياااة
االقتصادية
التمويتتل بالمشتتاركة أك تتر فتتمان لتحقيتتق النجتتاح لممشتتروعات الصتتغيرة والمتوستتطة ،فمتتن المعتتروف أن معتتدالت
فشتتل المشتتروعات الصتتغيرة كبيتتر فاألستتباب متتن قصتتور الد ارستتات االقتصتتادية ومتتن قصتتور اإلدارة’ ونقتتص فتتي
التخطيط ،وسول في القيادة إلى الظروف البييية وظروف األسواق كانت المنشاة الصغيرة في مهب الري
أن أهتتم متتا يترتتب عتتن تطبيتتق المشتتاركة فتتي التمويتتل فتتي إلغتتال التكمفتتة التتتي تتحممهتتا المشتتروعات عنتتد التوظيتتف
واست مار األمتوال عتن طريتق الفايتدة الربويتة فتصتب تمتك التكمفتة ماديتة صتفر ،ويتنعكس ذلتك عمتى تكتاليف إنتتاج
الستتمع والخ تتدمات وعمتتى القتتدرة الش ترايية ،ودرجتتة رواج فتتي الستتوق ممتتا ي تتؤدا إلتتى ت تتوفير المنتتاخ وتجديتتد ح تتافز
االست مار لدا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة( .خالدي)2010 ،
إن تطبيق صيأ التمويل اإلس مي تؤدا إلى سهولة المزج والتأليف بين عناصر اإلنتاج ،وخاصة عنصر العمل
ورأس المال في صور متعددة من المفاربة والمشاركة والمرابحة والسمم......األمر الذي يؤدا إلى فت مجاالت
التشتتغيل ألصتتحاب المهتتن وذوي الخب ترات فتتي مختمتتف المجتتاالت ،وم تن جهتتة أختترا تتج ت األم توال المتتدخرة إلتتى
االست مار في تمك األنشطة التي تصب قنوات جذب ومحفزات است مارية هام .
نظتتام التمويتتل اإلست مي هتتو أك تتر استتتق ار ار ومرونتتة فهتتو يتتوفر المنتتاخ المناستتب لخمتتق ونمتتو المؤسستتات الصتتغيرة
والمتوسطة والتي تدفع بعجمة التنمية االقتصادية إلى اإلمام.
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أ .حميمة خميفة الحصادي  /جامعة عمر المختار؛ أ .أميرة محمد إسماعيل  /جامعة عمر المختار؛ ...
 :3ضوابط ومعايير التمويل اإلسالمي لممشروعات الصغيرة والمتوسطة
هنتتاك العديتتد متتن الف توابط والمعتتايير التتتي يجتتب مراعاتهتتا فتتي التمويتتل اإلس ت مي وتتم تتل فتتي اآلتتتي( :الحكتتيم،
 :2003ص)19
-

المعايير الشرعية :تتم ل فيما يمي:



عدم التعامل بالربا



تمويل المشروعات مباح شرعا ،ف يجوز التمويل لممشاريع محرما شرعا.

-

المعتتايير الفنيتتة :البتتد متتن اختتذ االعتبتتارات الفنيتتة واالقتصتتادية فتتي الحستتبان قبتتل البتتدل بالتمويتتل الستتيما هتتذي
المعتتايير المتعمقتتة بالتمويتتل االستتت ماري وأهمهتتا :معتتايير الس ت مة الماليتتة والتتتي تعتمتتد عمتتى القتتدرة الماليتتة
لمعميل ،قوة مركزي المالي ،التعرف عمى حالة السيولة والتدفقات النقدية ،مراجعة و ايق ال بوتية.

-

المعايير اإلدارية :وتشمل ما يمي:



معايير متعمقة بالشخص طالب التمويل :من حيث االلتزام الديني ،األمانة ،الكفالة ،الخبرة.



معتتايير د ارستتة جتتدوا المؤسستتة :د ارستتة جتتدوا المشتتروع وعناصتتر النفقتتات واإلي ترادات فتتي المشتتروع ،والفت ترة
األزمة ل ستعادة األموال المست مرة.


-

معايير المتابعة واإلشراف :ويقصد بها متابعة النشاط وتقييم .

معتتايير الفتتمانات الماليتتة :إن صتتيأ التمويتتل اإلس ت مي ألتطمتتب فتتمانا عمتتى ال ترب والخستتارة لوانمتتا يكتتون
الفمان عمى التعدي والتقصير فيجب التأكد منها.

 :4المعايير العامة لوبول مشروع صغير لمتمويل اإلسالمي
وجتتب وجتتود مجموعتتة متتن المعتتايير فتتي فتتويها يتتتم قبتتول مشتتروع صتتغير بأحتتد الصتتيأ اإلس ت مية وتغطتتى هتتذي
المعايير جانبين ،األول :االلتزام بالفوابط الشرعية.
ال تتاني :الجوان تتب االيتماني تتة مم م تتة ف تتي الربحي تتة وت تتوفر المق تتدرة عم تتى س تتداد مديوني تتة المص تترف (ب تتدران:2005 ،

ص )58-53ومن هذي المعايير:
-

معيار المشروعية :بمعنى أن يكون نشاط المشتروع الصتغير حت ال طيبتا يتوافتق متع أحكتام ومبتادئ الشتريعة
اإلس مية.

-

معيار الربحيتة :بمعنتى أن يحقتق هتذا المشتروع أرباحتا حتتى يمكتن العميتل متن ستداد االلت ازمتات عميت حستب
الوارد بدارسة الجدوا وكشف التدفقات النقدية.

-

معيتتار المختتاطر :أن تكتتون المختتاطر المرتبطتتة بتنفيتتذ المشتتروع مقبولتتة فتتي فتتول األع تراف ويمكتتن د أرهتتا أو

التحقق من حدتها بأي أسموب من أساليب التأمين المشروعة.
-

معيتتار الفتتمان فتتد التقصتتير واإلهمتتال :بمعنتتى أن يقتتوم العميتتل بتتبعض الفتتمانات الممكنتتة فتتد إهمال ت
وتقصيري وتعدي عمى التمويل وفياع األموال.

-

معيار حق المصرف من المتابعة والرقابة عمى المشروع :يجب أن يكون هناك اتفاق بين المصرف والعميل

عمى حق األول في إرسال مم مين ل لمتابعة سير تشغيل المشروع لواعداد التقارير ال زمة.
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-

معيار الكفالة الفنية :بمعنى أن يتوافر في العميل شروط الخبرة والقدرة عمى تنفيذ المشروع حسب المتعتارف
عمي باإلفافة إلى توافر القيم اإليمانية واألخ قية.

-

معيتتار الخطتتة االستتت مارية :أن يتفتتق المشتتروع متتع خطتتة المصتترف اإلس ت مي االستتتراتيجية فتتي االستتت مار
والسيما من منظور التنمية االقتصادية.

-

المعيار القانوني :أن يكون العميل كيان قانوني وأهمية لمتعاقد.

وهناك معايير أخرا حسب طبيعة كل مشروع.
 4-0صااي وأساااليب التموياال اإلسااالمي ومجاااالت اسااتخداميا وانتواداتيااا فااي تموياال المشااروعات الصااغيرة
والمتوسطة

 0-4-0أىم الصي المتاحة أمام المصارف اإلسالمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من أهم صيأ التمويل اإلس مي التي يمكن أن تستخدم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يمي- :
-

بيتتع المرابحتتة ل متتر بالش ترال :ويعتترف البيتتع بالمرابحتتة ل متتر بالش ترال بأن ت لطمتتب المشتتترا متتن شتتخص أو

مصتترف شترال ستتمعة معينتتة ،وذلتتك عمتتى أستتاس وعتتد منت بشترال تمتتك الستتمعة ،بترب معتتين عميت  ،زيتتادة عمتتى
رأس المال ،ويدفع ال من نقدا ،أو بعد اجل معين ،أو مقسطا عمى دفعاتل (دي )2009 ،
-

صتتيغة المشتتاركة :تعتتد صتتيغة المشتتاركة أحتتد أهتتم صتتيأ التمويتتل اإلس ت مي ،حتتتى أن المصتتارف اإلس ت مية
تعرف بمصارف المشاركة.

وتعتترف المشتتاركة عمتتى أنهتتا “تقتتديم المصتترف والعميتتل المتتال بنستتب متستتاوية أو متفاوتتتة متتن اجتتل إنشتتال مشتتروع
جديتد أو المستاهمة فتي مشتروع قتايم بحيتث يصتب كتل واحتد منهمتا متممكتا حصتة فتي رأس المتال بصتفة ابتتتة أو

متناقصة ومستحقا لنصيب من األرباح ،وتقسم الخسارة عمى قدر حصة كل شريك في رأس المال “.
-

التمويل بالمفاربة“ :هي إن يشترك ا نان أحدهما بمال واألخر ببدن وعمم  ،فيدفع صاحب المال مال إلى
أخر ليعمل ل في مال مقابل نسبة معينة من الرب “ (أيوب)2003 ،

-

اإلجارة :وعرفها المالكية بأنها “تمميك منافع شيل مباحة مدة معمومة بعوض“ (حميش وشواط)2001 ،

فعقتتد اإلجتتارة يكتتون بتتين ط ترفين (المتتؤجر) والعميتتل (المستتتأجر) يستتتفيد متتن خ ل ت المستتتأجر متتن حتتق االنتفتتاع
بأصل معين خ ل فترة زمنية معينة مقابل مبمأ اإليجار.
-

بيع السمم :السمم أو السمف هو “أن يسمم عوفا حاف ار في عوض موصوف في الذمتة إلتى أجتل” (حمتيش

وشواط )2001 ،فهو نتوع متن أنتواع البيتوع التذي يتفتق فيت الطرفتان عمتى متن الستمعة عنتد التعاقتد ،وتأجيتل
تسميم السمعة المبيعة أو األصل إلى أجل مستقبمي محدد.
-

االستص تتناع :يع تترف بأنت ت “عق تتد ب تتين الب تتايع يس تتمى الص تتانع ،ومش تتتر يس تتمى المستص تتنع ،عم تتى بي تتع س تتمعة
موصوفة في الذمة يصنعها البايع بمادة من عندي في مقابل من حال أو مؤجل أو عمى األقساط “ (بمخير،
.)2008

-

عقد المزارعتة :وتعترف عمتى إنهتا “دفتع األرض لمتن يزرعهتا ،ويعمتل عميهتا والتزرع بينهمتا“ (حمتيش ،شتواط،

.)2001
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عقد المساقاة :عمى أنها ”هي معاقدة دفع شجر إلى من يعمل فيها عمى أن ال مرة بينهما “ (حميش ،شتواط،

-

.)2001
 0-4-0أمثمة لخيارات استخدام صي وأساليب التمويل اإلسالمي لممشروعات الصغيرة والمتوسطة
هن تتاك ع تتدة ص تتيأ وأس تتاليب لمتموي تتل اإلست ت مي متاح تتة أم تتام المش تتروعات الص تتغيرة والمتوس تتطة مم تتا يت تتي له تتذي
المشروعات فرصة االختيار بينها عمى حسب نوع النشاط االقتصادي حسب ما هو موف في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)3الصيأ اإلس مية وأم مة لخيارات استخدامها في التمويل األصغر
الصيغة

المجال المناسب

المشاركة

تمويل شراء األصول الثابتة
تمويل احتياجات رأس المال العامل

تمويل شرال األصول ال ابتة
المفاربة

تمويل احتياجات رأس المال العامل
التمويل النقدي (احتياجات السيولة)

المزارعة
االستسقال

األنسب لتمويل الحرفين والمهنيين

تمويل احتياجات رأس المال العامل
تمويل شرال األصول ال ابتة

تصم لتمويل النشاط الزراعي

تمويل احتياجات رأس المال العامل

تمويل احتياجات رأس المال العامل
التمويل النقدي (احتياجات السيولة)

اإلجارة

تصم لكافة األنشطة اإلنتاجية

األنسب لتحقيق التنمية الريفية

تمويل شرال سمع صناعية وزراعية

االستصناع

-األنسب لتمويل الصناعة والزراعة

تمويل شرال األصول ال ابتة

تمويل تجارة الصادر والوارد
السمم

تصم لكافة األنشطة اإلنتاجية

تصم لتمويل النشاط الزراعي

تمويل شرال األصول ال ابتة
المرابحة

الم حظات

تمويل شرال األصول ال ابتة
تمويل شرال األصول ال ابتة
تمويل الخدمات (الصحية والتعميمية)

تصم لكافة األنشطة اإلنتاجية
األنسب لتمويل شرال المساكن والسيارات
تصم لتمويل النشاط الزراعي
تصم لتمويل التصنيع الزراعي
تصم لكافة األنشطة اإلنتاجية
األنسب لتمويل شرال المساكن والسيارات

القرض الحسن

تمويل كل األ راض

األنسب لتمويل النقدي

الزكاة والصدقات

تمويل كل األ راض

األنسب لتمويل النقدي

الوقف

تمويل شرال األصول ال ابتة

األنسب لتمويل الخدمات (الصحية والتعميمية)

SOURE: Islamic research and training institute (Islamic develop ment bank): from ework and strategies for development of
p16 ،2007 ،may 27 ،Senegal ،Dakar ،Isimaic micro finance development: cha iienges and initiatives
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 3-4-0انتوادات صي التمويل اإلسالمي المستخدمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وجد إن دور المصارف اإلس مية فييل مقارنة باألهمية التي يم مها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فتي

التنمي تتة االقتص تتادية واالجتماعي تتة ،وذلت تتك م تتا نممست ت مت تتن النس تتب الف تتعيف لممبت تتالأ الت تتي تس تتت مرها المصت تتارف
اإلس مية في تمويل هذا القطاع ولعل ذلك يعود إلى- :
-

عتتدم كفتتالة صتتيأ التمويتتل المستتتخدمة حاليتتا فتتي تمويتتل المشتتروعات الصتتغيرة والمتوستتطة وهتي تعتتد متتن أهتتم
معوقات التمويل حيتث إن صتيأ التمويتل المستتخدمة حاليتا قتد ال تتت يم بشتكل كامتل متع خصتايص وطبيعتة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

-

عدم وجود برامج كافية وتمك البرامج تتم تل فتي التدعم الكتافي لترأس المتال المغتامر المتم تل فتي المشتروعات
الصغيرة.

-

عدم توفر الخبرة ال زمة لدا المصرف اإلس مي في تقديم الدعم الفني والمهني لممشروع الصغير ،وهو ما
نستخمص ت متتن عتتدم وجتتود إدارات متخصصتتة بالمشتتروعات الصتتغيرة والمتوستتطة فتتي المصتتارف اإلس ت مية

خاصة بتقديم الدعم الذي تحتاج هذي المشروعات بمختمف المجاالت.
-

الفتتمانات والتتتي تحتتد متتن قتتدرة المشتتروع عمتتى التمويتتل عتتن طريتتق المصتتارف اإلس ت مية وتجعتتل متتن هتتذي
المصارف تحجم عن التوسع في تمويل م ل تمك المشروعات.

-

الكفتتالات البش ترية المؤهمتتة فتتي قطتتاع التمويتتل اإلست مي فتتي ليبيتتا ما ازلتتت يتتر كافيتتة ،وهتتذا تحتتد كبيتتر أمتتام
قطاع التمويل اإلس مي ،فصيأ التمويل اإلست مي تحتتاج فتي تطبيقهتا لنوعيتة خاصتة متن العتاممين ،لدرجتة
تجعل توافر هذي النوعية عقبة رييسية تحول دون إمكانية تطبيقها ،وذلك الن أنظمة عمل هتذي الصتيأ يم تل

بنتتال فكريتتا خاصتا مصتتدري التشتريع والفقت  ،كمتتا إن آليتتات العمتتل بهتتا تختمتتف عتتن آليتتات العمتتل فتتي األنظمتتة
التتتي تعتمتتد ستتعر الفايتتدة ،األمتتر التتذي يستتتدعى فتترورة تتوافر كتوادر مؤهمتتة تحتتيط بالقواعتتد والفتوابط التتتي
تحكم عمل هذي الصيأ.
-

افتقتتار التمويتتل اإلس ت مي إلليتتة تقيتتيم المختتاطر ،وفقتتدان عنصتتر التنتتوع واالبتكتتار ،إلتتى جانتتب عتتدم وجتتود
تشريعات وقوانين وافحة وصريحة تحدد آلية عمل هذا القطاع.

-

المصتترف اإلست مي يخفتتع لرقابتتة المصتترف المركتتزي التتذي يعمتتل أساستتا متتن خت ل نظتتم وقتوانين وفتتعية
م يمة لممصارف التجارية التقميدية.

 3تجربة المصارف الميبية في التمويل اإلسالمي:
لقتد تتأخرت ليبيتا باالنفتمام إلتى ركتب الصتيرفة اإلست مية ،فمتم يمتج العمتل فيهتا إال فتي عتام  2009األمتر التتذي

يمقى بمسؤوليت عمى عاتق المسيولين من اجل حث الخطى وتعويض هذا االنحسار الزمني.

وتشير البيانات إلى أن عدد فروع المصارف بمأ عام  )14( 2012فرعا إس ميا وذلك في مصارف (الجمهورية
– شمال أفريقيا – الوحدة – الصحاري) بينما بمغتت عتدد نوافتذ اإلست مية العاممتة  177نافتذة وذلتك فتي مصترفي
(الجمهورية – شمال أفريقيا) لمعام نفس ( .عجاج.)2012 ،
ويمكتتن القتتول بتتان المصتتارف اإلس ت مية ستتيكون لهتتا دور بتتارز فتتي الستتوق الميبتتي ،وستستتاهم فتتي تتتوفير التتدعم

لممشروعات الصغيرة والمتوسطة ،فصيأ التمويل اإلس مي تتسم بالتنوع والتعدد ،مما يتي فرصتا ومجتاالت أك تر
لتمويتتل المشتتروعات الصتتغيرة والمتوستتطة ،كمتتا أن أستتاليب التمويتتل اإلست مي تقتتوم عمتتى أستتاس د ارستتات الجتتدوا
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االقتصتتادية ،حيتتث يتحتتول اهتمتتام التمويتتل اإلست مي متتن إدارة لإلقتراض إلتتى أدارة ل ستتت مار ومتتن التركيتتز عمتتى
الفمان إلى التركيز عمى الجدوا االقتصادية (أجبارة ،أجبارة .)2016
ر م ذلك فان المصارف اإلس مية في ليبيا تواج العديد من التحديات منها عتدم تتوفر فتي هتذي المصتارف تقنيتة

معمومات لممنظومات الحدي ة المصرفية اإلس مية ،كما أن المصارف اإلس مية ما ازلتت تطمتب الفتمانات ذاتهتا
من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التتي تطمبهتا متن كبتار المقترفتين ،ممتا يعيتق إقبتال األفتراد لمحصتول
عمى قروض المصارف اإلس مية.
وبالتتتالي فتتان النهتتوض بالعمتتل المصت ترفي اإلس ت مي ف تتي ليبيتتا يتطمتتب جه تتدا ح ي تتا يت ارف تتق معتت تع تتديل مجم تتوع
المنظومة المالية والنقدية عمى مستوا البمتد ،ويجتب أن يكتون هنتاك تشتريع وأنظمتة وافتحة مستتمدة متن شتريعتنا

اإلس مية ومطبقة بطريقة تكفل س مة اإلجرالات المحاسبية ،ممتا يجعتل لهتذي المصتارف دو ار أساستي فتي تنميتة
ونمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 -4الخاتمة
لقد أصب االهتمتام بالمشتروعات الصتغيرة والمتوستطة فتي ت ازيتد كبيتر نظت ار لتإلدراك التدور المهتم التذي تمعبت هتذي
المش تتروعات ف تتي تحقي تتق التنميت تتة االقتص تتادية ،لوانع تتاش االقتص تتاديات فت تتي مختم تتف دول العتتتالم ،ونجت تتد إن هت تتذي
المشروعات تواج العديد من العقبات التي تحتد متن تطورهتا ونموهتا ،ولعتل أهتم هتذي العقبتات هتو التمويتل ،حيتث

تعتتاني معظتتم هتتذي المشتتروعات متتن إشتتكالية التمويتتل التقميتتدي ،لتتذلك وجتتب عمتتى هتتذي المشتتروعات البحتتث عتتن
البدايل تمويمية أخرا ،وكان التمويل اإلس مي من أففل هذي البدايل ،نظ ار الن التمويل اإلس مي أك ر استق ار ار
ومرونة.
النتائج والتوصيات:

أوالً النتائج:

 -1تحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة وخاصة في مجال التنمية االقتصتادية واالجتماعيتة لمتا
توفري من فرص العمل ،واستخدام الموارد المحمية ،والمساهمة الفعالة في الناتج القومي.
 -2يعتبر التمويل من أهم التحديات التي تواج المشتروعات الصتغيرة والمتوستطة ،حيتث قتدم التمويتل اإلست مي
صيأ تستطيع هذي المشاريع االعتماد عميها وتعتبرها بم ابتة تقنيتات تحويميتة بديمتة لمنظتام المعمتول بت فتي البنتوك

التجارية.

 -3التجربتة الميبيتتة هتتي تجربتتة حدي تتة ،وتحتتتاج التتى الك يتتر متتن التتدعم متتن اجتتل تطتتوير صتتيأ التمويتتل اإلست مي
وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 -4ستتوف يكتتون لممصتتارف اإلس ت مية مكان ت بتتارزة فتتي الستتوق الميبتتي ،وستستتاهم فتتي تتتوفير التمويتتل اإلس ت مي
لممشروعات الصغيرة والمتوسطة.

55

aisc.elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة الموافق  01-9نوفمبر 0101
األهداف العالمية لمتنمية المستدامة – الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل AISC2020

ثانيا التوصيات:
 -1إن استتتقرار األوفتتاع االقتصتتادية واألمنيتتة والسياستتية عامتتل أساستتي فتتي نجتتاح أدال البنتتوك عمومتتا والبنتتوك
اإلس مية خصوصا.

 -2عمتتى الستتمطات الميبيتتة المختصتتة المستتاهمة فتتي إنجتتاح المصتتارف اإلست مية لمتتا لهتتا تتتأ ير كبيتتر فتتي تجميتتع
المدخرات لوايجاد البديل المحمى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 -3عمتتى الدولتتة الميبيتتة أن تك تتف جهودهتتا متتن اجتتل تتتذليل بعتتض العقبتتات والمشتتك ت التتتي تواج ت المشتتروعات
الصتتغيرة والمتوستتطة ،والمتم متة فتتي تبستتيط إج ترالات متتن الت تراخيص ،اإلعفتتال الف تريبي ،تنظتتيم العمالتتة الوافتتدة،
العمل عمى استقرار التشريعات المنظمة ل ست مار الخاص.

 -4إنشال قاعتدة بيانتات خاصتة بالمشتروعات الصتغيرة والمتوستطة تقتدم كتل البيانتات ،والمعمومتات واإلحصتالات
عتتن تم تتك المش تتروعات ،بحيتتث تك تتون تم تتك القاعتتدة األساس تتية التتتي ي تتتم االعتم تتاد عميه تتا ف تتي إجت ترالات الد ارس تتات
والبحوث عن تمك المشروعات.
عمى المصارف االهتمام بالتخطيط ودعم دراسات الجدوا االقتصادية لممشاريع المتوقع تمويمهتا بالمشتاركة ،وهتذا
يقتفي استراتيجية تقفى بالتحول من المرابحة إلى المفاربة والمشاركة.
 -6ت تتدريب الم تتوظفين ف تتي البن تتوك اإلست ت مية لخدم تتة المس تتت مرين وأص تتحاب المش تتروعات الص تتغيرة والمتوس تتطة،
وتقديم أففل الخدمات وتبسيط لهم اآلليات والصيأ التمويمية المناسبة لمشاريعهم.
المراجع
 .1الشمحى ،احمد مهذب ( ،)2005دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في استيعاب مخرجات التعميم ،ورقتة
بح ية مقدمة لندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،طرابمس ،ليبيا ،ايام .7/27-25

 .2البر تتى ،ونتتيس محمتتد ( ،)2014معوقتتات تمويتتل المشتتروعات الصتتغيرة والمتوستتطة فتتي ليبيتتا ،ومقترحتتات
ع جها ،رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد ،جامعة بنغازي.
 .3السه وا ،خالد بن عبد العزيز ( ،)2001معدل وعوامل انتشار المنشتتت الصتغيرة والمتوستطة فتي المممكتة
السعودية ،مجمة االدارة العامة ،المجمد الواحد واالربعون ،العدد ال اني ،ص.335-303:

 .4الخطيب ،خالتد والرفتاعى ،خميتل ( ،)2006المنشتتت الصتغيرة فتي االردن :اهميتهتا المعوقتات التتي تواجههتا
واستتاليب تمويمهتتا ورقتتة بح يتتة مقدمتتة لمممتقتتى التتدولي لمتطمبتتات تأهيتتل المؤسستتات الصتتغيرة والمتوستتطة فتتي
الدول العربية ،جامعة حسيبة بن عمى ،الشمف ،الجزاير.
 .5الغتتالبى ،طتتاهر محستتن منصتتور ( ،)2009ادارة واستتتراتيجية منظمتتات االعمتتال المتوستتطة والصتتغيرة ،دار
وايل لمنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،ص.28:

 .6الحكيم ،منيتر ستميمان ( ،)2003دور المصتارف االست مية فتي تمويتل المشتروعات الصتغيرة :د ارستة العقتود
االس مية في تمويل ،األكاديمية العربية ،عمان ،ص.19:
 .7الشتتيخى ،حم تزة والح تزاوا ،اب تراهيم ( ،)1999االدارة الماليتتة الحدي تتة ،دار الصتتفال لمنشتتر والتوزيتتع ،عمتتان،
االردن ،ص.20:

67

aisc.elmergib.edu.ly

دور المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا

أ .حميمة خميفة الحصادي  /جامعة عمر المختار؛ أ .أميرة محمد إسماعيل  /جامعة عمر المختار؛ ...
 .8الشتتتاوا ،استتماعيل احمتتد ومبتتارك ،عبتتدالمنعم (بتتدون تتتاري ) ،اقتصتتاديات النقتتود والبنتتوك واالستواق الماليتتة،
الدار الجامعية ،االسكندرية ،ص.311:
 .9الطتراد ،استتماعيل ابتراهيم والحتتوتى ،ستتالم رحومتتة ( ،)2010التشتريعات واالجترالات التتتي تتتنظم الع قتتة بتتين
المصتتارف االس ت مية والمصتترف المركتتزا :د ارستتة مقارنتتة بتتين االردن وليبيتتا ،المتتؤتمر التتدولي ال تتاني حتتول

الخدمات المالية االس مية ،المركز العالي لممهن االدارية والمالية ،اكاديمية الدراسات العميا.
 .10ابو شنب ،سام عبتد الكتريم ( ،)2015دور التمويتل اإلست مي فتي دعتم المشتروعات الصتغيرة والمتوستطة:
دراسة حالة االردن ،مجمة كمية بغداد ،العموم االقتصادية الجامعة ،العدد.45

 .11اجبتارة ،زينتتب حستن واجبتتارة ،عبتد المتتنعم حستتن ( ،)2016دور المصتارف االست مية فتي دعتتم المشتتروعات
الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ،مجمة البحوث االكاديمية ،العدد.5
 .12ايتتوب ،حستتن ( ،)2003فقت المعتتام ت الماليتتة فتتي االس ت م ،دار الست م لمطباعتتة ونشتتر والتوزيتتع ،الطبعتتة
االولى ،القاهرة.
 .13بدران ،احمد جابر ،)2005( ،التمويل بالمرابحة فتي المصتارف االست مية ،رستايل بنتك الكويتت الصتناعي،
رقم  ،81يونيو ،ص.85-35:

 .14برنتتوطى ،ستتعاد نتتايف ( ،)2005ادارة االعمتتال الصتتغيرة ،ابعتتاد الريتتادة ،دار وايتتل لمنشتتر ،عمتتان ،االردن،
الطبعة االولى ،ص.80:
 .15بوزيتد ،عصتام ( ،)2010التمويتل اإلست مي لممشتروعات الصتتغيرة والمتوستطة :د ارستة حالتة الج ازيتر ،متتذكرة
ماجستير في العموم االقتصادية ،جامعة ورقمة ،الجزاير.

 .16بتتوقرة ،الصتتديق ( ،)2009مستتاهمة المؤسستتات الصتتغيرة والمتوستتطة فتتي النمتتو االقتصتتادا :د ارستتة قياستتية
حالة الجزاير خ ل الفترة ( ،)2006-1999مذكرة ماجستير في العموم االقتصادية ،جامعة محمد خفتير،
بسكرة ،الجزاير.
 .17بمخيتتر ،احمتتد ( ،)2008عقتتد االستصتتناع وتطبيقات ت المعاص ترة :د ارستتة حالتتة فتتي البنتتك اإلس ت مي لمتنميتتة،
رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة الحاج خفر ،باتنة ،الجزاير.

 .18تمام ،اسمهان نعيم ( ،)2015تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصتيأ المصترفية االست مية :د ارستة
حالة بنك البركة الجزايرا وكالة بسكرة ،رسالة ماجستير ،كمية العموم االقتصادية والتجارية والتسيير ،جامعتة
محمد خيصر.

 .19ح تتداد ،من تتاور ( ،)2006دور البن تتوك والمؤسس تتات المالي تتة فتتتي تموي تتل المشتتتروعات الص تتغيرة والمتوستتتطة،
افالات من تجربة االردن والجزاير ،الممتقى الدولي حول تأهيل المؤسسات الصتغيرة والمتوستطة فتي التدول
العربية ،يومى 18-17:ابريل.
 .20حمتتيش ،عبتتد الحتتق وش تواط ،الحستتين ( ،)2001فق ت العقتتود الماليتتة ،دار البيتتادق لمطباعتتة ونشتتر ،الطبعتتة
االولى ،االردن.

 .21خالتتدا ،جديجتتة ( ،)2010خصتتايص وأ تتر التمويتتل اإلس ت مي عمتتى المشتتاريع الصتتغيرة والمتوستتطة :حالتتة
الجزاير ،ممتقى المنظومة المصرفية الجزايريتة والتحتوالت االقتصتادية ،واقتع وتحتديات ،الج ازيتر ،ص-147:
.148
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 .22ختتونى ،ارب ت وحستتانى ،رقيتتة ( ،)2008المؤسستتات الصتتغيرة والمتوستتطة ومشتتك ت تمويمهتتا ،ايت تراك لمنشتتر
والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،ص.96:
 .23عبادة ،ابراهيم عبد الحميم وممحتم ،ميستال منيتر ( ،)2019االهميتة االقتصتادية لتمويتل المصترفي اإلست مي
في االردن :دراسة حالة البنك اإلس مي األردني والبنتك العربتي اإلست مي التدولي ،كميتة الشتريعة والد ارستات
االس مية ،جامعة اليرموك.

 .24عجتتاج ،جمتتال احمتتد ( )2012التجربتتة الميبيتتة فتتي االصت ح التنظيمتتي ،عتترض تقتتديمي ،الشتريحة  ،9متتتاح
عمى شبكة االنترنت
http;//idbgf.org/assets/2012/5/2pdf/78f7ldf4-o527-4dl7.83dc-07be0127555b.pdf
 .25عتتدوان ،ستتارة ( ،)2016اشتتكالية التمويتتل اإلست مي الصتتغيرة والمتوستتطة فتتي الج ازيتتر ،رستتالة ماجستتتير فتتي
العموم االقتصادية ،جامعة محمد خفير ،بسكرة ،الجزاير.

 .26درديترة ،صتال يوستتف ( ،)2005دور اتحتتاد عتتام تترف التجتتارة والصتتناعة فتتي تنميتتة المشتتروعات الصتتغيرة
والمتوس تتطة :ورقت تة بح ي تتة مقدم تتة لن تتدوة المش تتروعات الص تتغيرة والمتوس تتطة ،طت ترابمس ،ليبي تتا اي تتام ،27-25
ص.11:

 .27عقبة ،نصيرة ومناصرية ،استماعيل ( ،)2008أ تر استاليب التتدريب الحدي تة فتي تفعيتل المؤسستات الصتغيرة
والمتوسطة ،مجمة العموم االقتصادية ،العدد  ،15جامعة محمد خفير ،بسكرة ،الجزاير.
 .28ديتتة ،عبتتد الحميتتد ( ،)2009شتتبهات وردود عمتتى بيتتع المرابحتتة ل متتر بالشترال :تجربتتة مصتتارف االست مية،
مجمة الزرقال لمبحوث والدراسات االنسانية ،المجمد التاسع ،العدد .2
 .29عبتتد الرستتول ،حستتن ( ،)2008ادارة وتمويتتل المؤسستتات الصتتغيرة والمتوستتطة فتتي لبنتتان ،رستتالة دكتتتوراي فتتي
ادارة االعمال ،كمية االقتصاد ،جامعة دمشق.

 .30عجام ،مي م صاحب ( ،)2001نظرية التمويل ،دار زهران لمنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،ص.31:
 .31رحتتاب ،فتتوزي عبتتد القتتادر والف تراح ،عبتتد التترزاق الظتتاهر ( ،)2019دور المصتتارف والمؤسستتات الماليتتة فتتي
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ،مجمة دراسات االنسان والمجتمع ،العدد ال امن ،يوليو.

 .32قاس تتم ،محم تتد وس تتويكر ،عب تتد المجي تتد ( ،)2012ال تتدور المرتق تتب لمتموي تتل اإلست ت مي ف تتي دع تتم المش تتروعات
الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ،المؤتمر األكاديمي لمدراسات االقتصادية واالعمال.
 .33كروشتتى ،نتتور التتدين ( ،)2014ستتوق االدارة الماليتتة وتمويتتل المؤسستتات الصتتغيرة والمتوستتطة :د ارستتة حالتتة
بورصة الجزاير ،األكاديمية لمدراسات االجتماعية واالنسانية ،العدد  ،11جانفى ،ص.64:
 .34مجمتتس التخطتتيط التتوطني ( ،)2018االستتتراتيجية الوطنيتتة لتطتتوير المؤسستتات الصتتغيرة والمتوستتطة وخطتتة
العمل ( ،)2018-2008طرابمس ،ليبيا.

 .35مناصري  ،اسماعيل وعقبتة ،نصتيرة ( ،)2008أ تر استاليب التتدريب الحدي تة فتي تفعيتل المؤسستات الصتغيرة
والمتوسطة ،مجمة العموم االنسانية ،جامعة محمد خيصر ،بسكرة ،الجزاير.
 .36ناصتتر ،ستتيممان وعواطتتف ،محستتن ( ،)2011تمويتتل المؤسستتات الصتتغيرة والمتوستتطة بالصتتيأ المصتترفية

االس مية :بحث مقدم الى الممتقى االول حول االقتصاد اإلست مي الواقتع ورهانتات المستتقبل ،لمعهتد العمتوم

االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،رادية ،الجزاير ،ايام  24-23فيفرا.
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 .37نو ارل تتدين ،عم تتى اب تتوبكر واخ تترون ( ،)2017تجرب تتة ليبي تتا ف تتي مج تتال تنمي تتة وتط تتوير المش تتروعات الص تتغرا
والمتوستتطة ،مؤشتتر عممتتي بعن توان :المشتتروعات الصتتغرا والمتوستتطة ،الفتترص والتحتتديات ،كميتتة االقتصتتاد
والمحاسبة ،جامعة سبها.

 .38هريان ،سمير ( ،)2015صيأ واستاليب التمويتل بالمشتاركة لممؤسستات الصتغيرة والمتوستطة لتحقيتق التنميتة
المستتتدامة :د ارستة حالتتة مجموعتتة البنتتك اإلست مي لمتنميتتة ،رستتالة ماجستتتير فتتي عمتتوم التستتيير ،كميتتة العمتتوم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة فرحات ،سطيف ،ص.48-47:
 .39و ازرة الصناعة (.)2013

 .40يسرا ،عبد الرحمن ( ،)2001قفايا اس مية معاصرة ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،ص.259:
 .41يعقتتوبى ،محمتتد ( ،)2006مكانتتة وواقتتع المؤسستتات الصتتغيرة والمتوستتطة فتتي التتدول العربيتتة ،الممتقتتى التتدولي
ح تتول متطمب تتات تأهي تتل المؤسس تتات الص تتغيرة والمتوس تتطة ف تتي ال تتدول العربي تتة ،ي تتومي  ،4/ 18-17ش تتمف،
ص.46-45:

 .42المواقع االلكترونية:

WWW.bltaqi.com/files
WWW.drdawaba.com
http://www.albayan.ae
www.mcca.com.au/docs/sharia%20INFO.dos
43. Islamic research and training institute (Islamic develop ment bank): from ework
and strategies for development of Isimaic micro finance development: cha
iienges and initiatives، Dakar ،Senegal ،may 27 ،2007 ،p16
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