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خاطر 
ُ
 دور املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة برأس املال امل

 مقرتح" "منوذج متويلي  

The role of Islamic banks in financing SMEs with venture capital 

  "a proposed financing model " 

 ملخص 

تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية بصفة عامة من نقص يف احلصول على التمويل وهذا يشكل 
عائقاً مهماً حيد من منوها وتطورها، فاملصارف واملؤسسات املالية الرمسية ترتدد يف متويل هذه املؤسسات األمر الذي 

ماشى مع طبيعة هذا القطاع   والعمل على حتسني سبل أدى إىل التفكري يف البحث عن نظام متويلي جديد يت
حصوله على املوارد املالية الالزمة من خالل اجياد ووضع حلول وخدمات مصرفية يراعى فيها القدرات التمويلية 
هلذه املؤسسات وحمدوديتها يف توفري الضماانت اليت تشرتطها عادة املصارف واملؤسسات املالية الرمسية ومن بني 

خاطر كنوع جديد حلل املشاكل التمويلية اليت هذه  
ُ
احللول استحدثت الدول املتقدمة تقنية التمويل برأس املال امل

تواجهها املشاريع التمويلية الناشئة خاصة املبتكرة منها وهو ما ساعد يف التقليل من فجوة التمويل اليت ظلت تعاين 
 منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة لعقود. 

تشار هذا النوع من التمويل يف دول العامل املتقدمة والنامية وجناحه إال أن مسامهته يف الدول العربية ال تزال  ورغم ان
حمدودة رغم توفر املوارد املالية ورؤوس األموال ويرجع ذلك إىل عدم وجود املؤسسات القادرة على إدارته بتوظيفه يف 

الرايدية واليت تليب احتياجاهتا يف مراحل التمويل املختلفة، ويف ظل متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال  
هذه املعوقات ونقص مصادر التمويل فقد شكلت صعوبة يف الوصول إىل رؤوس األموال االستثمارية عن طريق 

، ولذلك مصادر التمويل الرمسية عائقاُ أمام تطور هذا القطاع املهم والضروري القتصادايت البلدان خاصًة النامية
أصبح من الضروري البحث عن بدائل جديدة لتمويل هذه املشروعات وقنوات وسيطة تعمل على ايصال التمويل 

 هلا لتجنب معوقات التمويل التقليدي الرمسي. 



 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
221 

 
 

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021 

أكتوبر |  04العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

وهلذا فاملصارف اإلسالمية أصبحت مبثابة احلل األمثل ملشكلة حصول هذه املؤسسات على التمويل املناسب عن 
خاطر ألهنا تتعامل مببدأ املشاركة يف الربح واخلسارة وهو ما يتوافق متاما مع رأس املال طريق متويلها  

ُ
برأس املال امل

خاطر وهلذا لن ميتنع املصرف اإلسالمي عن متويل أي مشروع انشئ أو مشروع صغري إذا تبني من دراسته للجدوى 
ُ
امل

 كفاءة اإلنتاجية وكفاءة القائمني عليه. 

خاطر صيغيت التمويل ابملضاربة املؤقتة وإن من أهم  
ُ
الصيغ املناسبة متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة برأس املال امل

 واملشاركة املتناقصة ومها من الصيغ التمويل اإلسالمي املعتمدة يف املصارف اإلسالمية. 

 كلمات مفتاحية 

 مشروعات صغرية ومتوسطة واألعمال الرايدية. 

خا 
ُ
 طر. رأس املال امل

 . املصارف اإلسالمية
Summary 

SMEs and entrepreneurship generally suffer from a lack of access to finance and this is an 

important obstacle to their growth and development, banks and official financial institutions 

are reluctant to finance these institutions, which led to the thinking of looking for a new 

financing system in line with the nature of this sector and working to improve its access to the 

necessary financial resources through the creation and development of banking solutions and 

services Taking into account the financing capabilities of these institutions and their limited 

availability in providing the guarantees normally required by official banks and financial 

institutions, among these solutions, developed countries developed venture capital financing 

technology as a new type to solve the financing problems faced by emerging financing projects, 

particularly innovative ones, which helped to reduce the financing gap that SMEs have been 

experiencing for decades. 

Despite the spread of this type of financing in the developed and developing countries of the 

world and its success, its contribution to the Arab countries is still limited despite the 

availability of financial resources and capital due to the lack of institutions able to manage it 

by employing it to finance small and medium-sized enterprises and entrepreneurial businesses 
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that meet their needs at various stages of financing, and in light of these constraints and lack of 

sources of financing, difficulty in accessing investment capital through . 

That is why Islamic banks have become the ideal solution to the problem of these institutions 

obtaining appropriate financing by financing them with venture capital because they deal with 

the principle of profit and loss sharing, which is fully compatible with risk capital, and for this 

reason the Islamic bank will not refrain from . 

One of the most appropriate formulas for financing small and medium enterprises with venture 

capital are the two forms of financing by temporary speculation and diminishing musharakah, 

which are two of the Islamic financing modes adopted in Islamic banks. 

Key words 

Small and medium enterprises and entrepreneurial businesses. 

Venture capital. 

Islamic banks. 

 

 املقدمة 

الرايدية للدول النامية واملتقدمة على حد السواء أهم مرتكزات التنمية تعترب املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال  
االقتصادية وأحد دعائمها الرئيسية لقيام النهضة ملا هلا من دور يف تنشيط االقتصاد وحتريك عجلة التنمية وخلق 

 فرص العمل. 

يب حاجاهتا ويتالءم مع طبيعتها وبرغم من أمهيتها إال أهنا تعاين من مشاكل احلصول على التمويل الكايف الذي يل 
وظروف نشأهتا حيث أهنا عادًة تعتمد يف متويلها على أموال ذاتية ملالكها كمصد متويل داخلي غالباً ما تكون غري 
كافية لتغطية احتياجاهتا عرب مراحل نشاطها املختلفة خاصًة يف مرحلة االنشاء والتكوين وذلك لصعوبة احلصول 

من املؤسسات التمويلية الرمسية واألسواق املالية وكذلك املصارف التقليدية واإلسالمية على على التمويل املناسب  
حد السواء بسبب عدم مقدرهتا على تقدمي الضماانت املطلوبة اليت تفرضها هذه املؤسسات للحصول على التمويل، 

 اضافتاً إىل ارتفاع تكلفة القروض وغياب دور املؤسسات الداعمة. 
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املعوقات ونقص مصادر التمويل فقد شكلت صعوبة يف الوصول إىل رؤوس األموال االستثمارية عن  ويف ظل هذه 
النامية،  البلدان خاصًة  املهم والضروري القتصادايت  القطاع  أمام تطور هذا  الرمسية عائقاُ  التمويل  طريق مصادر 

نوات وسيطة تعمل على ايصال ولذلك أصبح من الضروري البحث عن بدائل جديدة لتمويل هذه املشروعات وق
 التمويل هلا لتجنب معوقات التمويل التقليدي الرمسي. 

خاطر )رأس املال اجلري  
ُ
املغامر( كنشاط متويلي يهدف إىل   –ومن بني هذه البدائل التمويل عن طريق رأس املال امل

وقع منها عوائد عالية، فحسب تقرير متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال ذات املخاطر العالية واملت
خاطر يساهم مبا يزيد عن  

ُ
مليار دوالر أمريكي سنواي على   100ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن رأس املال امل

% 50مستوى العامل فقد تضاعفت قيمته يف دول العامل خاصة املتقدمة ففي الوالايت املتحدة تضاعف مبا يزيد عن  
 ( ).1946يل العاملي منذ نشأته هبا سنة  من جمموع التمو 

ومن هنا جاءت فكرة الباحث إبعداد منوذج ميكن من خالله جتميع هذه األموال من أصحاهبا عن طريق املصارف 
خاطر وتوظيفها يف متويل املشروعات الصغرية 

ُ
اإلسالمية يف حمافظ استثمارية )صناديق استثمارية( خاصة برأس املال امل

الربح واخلسارة بعد دراستها واملتوسطة و  القائمة على املشاركة يف  رايدة األعمال وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية 
وتقييمها من خالل اخلرباء واملستشارين مبا يضمن تدفق هذه األموال من أصحاهبا )املمولني( إىل طالبيها )املستثمرين( 

 نية احملددة وحتقيق األرابح وخروج رأس املال املخاطر. ومتابعتها إىل أن ينتهي التمويل وفق الشروط واملدة الزم

 مشكلة الدراسة

على حاجاهتا  احلصول  األعمال يف  ورايدة  واملتوسطة  الصغرية  املشروعات  قدرة  الدراسة يف عدم  تتمثل مشكلة 
ية االقتصادايت التمويلية يف ظل عزوف املؤسسات املالية واملصرفية عن متويلها، وألمهية هذه القطاع املهم يف تنم

خاطر( كأداة جديدة لتمويل مثل هذا النوع 
ُ
والتطوير التكنولوجي أنتجت الدول املتقدمة اسرتاتيجية )رأس املال امل

من املشروعات وكان له األثر اإلجيايب يف متويل وتطوير هذه املشروعات، ومن خالل ذلك أييت هذا البحث ليطرح 
خاطر وفق الضوابط الشرعية    إمكانية إشراك املصارف اإلسالمية يف

ُ
متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة برأس املال امل

 اإلسالمية ابعتبارها أداة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وفقاً لفلسفتها اليت أتسست عليها. 
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ية وفق الشريعة فاملصارف االسالمية ختتلف عن املصارف التقليدية ليس فقط مبا تقدمة من خدمات مالية ومتويل
اإلسالمية وابتعادها عن التعامل ابلراب أو الفائدة بل يتعدى دورها إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من 
خالل املسامهة يف إعمار األرض يف إطار إعادة توظيف املال يف املسار الصحيح الذي حيقق التنمية الشاملة من 

الية واالستشارية والذي يتمحور حول توظيف املال على أساس املشاركة يف خالل عملها القائم على الوساطة امل
وتقدمي  منها  املالئم  وحتديد  االقتصادي  لألنشط  املناسبة  التمويل  أداة  واختيار  دراستها  بعد  واخلسارة  الربح 

 ن جناحها. االستشارات االقتصادية واإلدارية واملالية واإلنتاجية والتسويقية للمشروعات ومتابعتها لضما 

على جذب  مقدرهتا  من خالل  املالية  الوساطة  بدور  القيام  يف  تتمثل  اإلسالمية  املصارف  عمل  طبيعة  أن  ومبا 
املشروعات  متويل  توظيفها ابستثمارها يف  مث  ومن  استثمارية  أو حمافظ  وتعبيتها يف صناديق  وجتميعها  املدخرات 

دور املصارف اإلسالمية يف شكالية البحث يف التساؤل عن  االقتصادية املختلفة، وبناًء على ذلك ميكن صياغة إ
خاطر؟ 

ُ
 متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية عن طريق رأس املال امل

 فرضيات الدراسة 

الوصول إن املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية خاصًة يف الدول النامية والدول العربية تعاين صعوبة يف  
إىل رؤوس األموال االستثمارية عن طريق وسائل التمويل التقليدية مما أعق تطورها ومنوها وحد من إمكانية حتقيق 

 أهدافه. 

خاطر يعترب البديل األمثل لتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال ألنه متويل 
ُ
أن التمويل برأس املال امل

 .تمان اليت تنتهجها املصارف التقليدية ومؤسسات التمويل الرمسيةال خيضع لقيود سياسات االئ

خاطر يتفق متاماً مع فلسفة التمويل اإلسالمي الذي يقوم على قاعدة "الغنم ابلغرم" أو 
ُ
أن التمويل برأس املال امل

ستثمرين يف الربح العالقة بني العائد واملخاطرة حيث يشارك الطرفني أصحاب األموال املمولني وأصحاب املشروع امل
 واخلسارة.
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خاطر وتوظيفه يف متويل 
ُ
إن املصارف اإلسالمية أكثر املؤسسات املالية قدرة على استقطاب وجتميع رأس املال امل

 املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية وفق الضوابط الشرعية اإلسالمية.

 أهداف البحث 

تقوم   البحث إىل وضع منوذج متويلي  املشروعات يهدف  أساسي يف متويل  املصارف اإلسالمية بدور  من خالله 
خاطر كأداة متويلية طويلة األجل بتجميعه يف حمافظ استثمارية 

ُ
الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية برأس املال امل

لتنمية االقتصادية خاصة به وتوظيف أمواله يف متويل هذا القطاع وفق قواعد الشريعة اإلسالمية مبا يساهم يف حتقيق ا
 واالجتماعية الشاملة اليت تسعى املصارف اإلسالمية للوصل إىل حتقيقها. 

 أمهية البحث 

ترجع أمهية البحث حلاجة اجملتمع للمشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرائدة مبا تساهم فيه من دعم لالقتصاد 
ألمهية كان البد من البحث عن سبل جديدة لتمويل الوطين وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، وهلذه ا

خاطر حيث هناك بعض من 
ُ
امل املال  البدائل رأس  فيها طبيعتها وخصوصياهتا ومن هذه  تراعي  املشروعات  هذه 

أصحاب رؤوس األموال الذين يرغبون يف استثمار أمواهلم يف مشروعات حتقق هلم مكاسب عالية وإن كانت درجة 
 ة مع ضمان مصداقية هذه املشروعات ومقدرة أصحاهبا على إنشاؤها وحتقيق األرابح. املخاطرة فيها مرتفع

من  األموال  رؤوس  أصحاب  ورغبات  التمويل  على  احلصول  من  املشروعات  هذه  أصحاب  متطلبات  ولتحقيق 
ؤوس االستثمار تظهر أمهية قيام املصارف اإلسالمية بدوره يف عملية التمويل من خالل الوساطة بني أصحاب ر 

خاطر )املمولون( وأصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية )املستثمرون( مبا متتلكه من 
ُ
املال امل

مقدرة على جتميع هذه األموال وتوظيفها يف متويل هذا القطاع بعد دراستها للمشروعات املتقدمة وتقييمها واختيار 
  تصادية ومتابعتها إىل أن حتقق غاايهتا وأهدافها.األنسب منها مبا متتلكه من خربات مالية واق

 وهبذا ميكن حتديد أمهية البحث مبا أييت: 
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مبا تساهم فيه هذه املشروعات من حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل   على املستوى االقتصاد الوطين: 
 القومي. خلق فرص العمل وحتريك عجلة االقتصاد واملسامهة يف زايدة الدخل  

اسهاماً منها يف حتقيق أهدافها اليت انشاءات من أجلها وهو توظيف األموال على مستوى املصارف اإلسالمية:  
واملدخرات يف متويل املشروعات االقتصادية احلقيقية ملختلف القطاعات وفق املبادئ اإلسالمية مبا حيقق التنمية 

 الشاملة ومبا يساهم يف عمارة األرض. 

فهؤالء ميتلكون األموال ومستعدين للمخاطرة هبا يف املشروعات أصحاب رؤوس األموال املخاطرين:  على مستوى  
واألعمال الرايدية ذات املخاطرة املرتفعة واليت من املمكن أن حتقق عوائد عالية يف املستقبل إذا توفرت هلم املؤسسات  

 املالية القادرة على إدارة واستثمار هذه األموال.

الذين أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة وأصحاب األفكار الرايدية وخرجني اجلامعات اجلدد:    على مستوى
املال إلنشائها وال  تنفيذها وال ميلكون رأس  األفكار والقدرة على  انشاء مشاريع خاصة هبم ولديهم  يرغبون يف 

م على تقدمي الضماانت الالزمة اليت يستطيعون احلصول على التمويل من املصارف واملؤسسات املالية لعدم قدرهت
 تطلبها هذه املؤسسات الرمسية. 

 منهجية البحث 

 : اعتمد الباحث على

فيما يتعلق بواقع املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول املتقدمة والنامية من خالل  املنهج االستقرائي االستنباطي
ومدى   االقتصادية  واملؤشرات  واإلحصاءات  الصغرية الدراسات  املشروعات  متويل  يف  اخلاطر  املال  رأس  مسامهة 

   واملتوسطة.

خاطر وأساليب التمويل   املنهج الوصفي التحليلي  
ُ
فيما يتعلق بدور املصارف اإلسالمية يف التمويل برأس املال امل

خاطر اإلسالمي املناسب مع هذه املشروعات وتوظيفها يف بناء منوذج متويلي ميكن من خالله توجيه رأس  
ُ
املال امل

 اإلسالمي إىل املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال.
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 الدراسات السابقة 

تظهر الدراسات السابقة أن املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال قد حظيت ابهتمام كبري من العلماء 
اقتصادية   تنمية  الوطين وإحداث  فيه من دعم لالقتصاد  لنا والبحاث مبا تساهم  تقدم  واجتماعية شاملة، حيث 

األدبيات احلالية مناقشات مستفيضة حول املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال إال أن الدراسات احلالية 
مازالت جمزاه وتسري يف سياقات متوازية فمثال تركز بعض الدراسات على طبيعة املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة 

لها ومدى مسامهتها يف تنمية اقتصادايت اجملتمعات وقدرهتا على خلق املنتجات واخلدمات. األعمال ونطاق عم
بينما تركز دراسات أخرى على مصادر متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وصعوبة وصوهلا إىل رؤوس األموال 

ملخاطر كنظام متويلي بديل لدعم االستثمارية من مصادر التمويل الرمسية. وركز علماء آخرون على دراسة رأس املال ا
ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة. من خالل هذه الدراسات، قدم العلماء العديد من األطر واملفاهيم املنظمة 

واجلدول   املختلفة.  متويها  ومصادر  واملتوسطة  الصغرية  حول   1للمشروعات  السابقة  للدراسات  ملخص  هو 
ومص واملتوسطة  الصغرية  هذه املشروعات  لتمويل  جديدة  متويل  املخاطر كأداة  رأس  إىل  ابإلضافة  متويلها  ادر 

 املشروعات.  

 مت وصف الدراسات السابقة يف هذا اجلانب عل النحو التايل: 

( منوذجاً متكامل لتمويل رأس املال املخاطر للمشروعات الصغرية واملتوسطة عن 2019قدمت لنا دراسة اهلامشي )
يتم انشاؤها لغرض إدارة رأس املال املخاطر يف متويل هذه املشروعات. وأهم ما مييز هذه   طريق صناديق استثمارية

الدراسة عن دراسة اهلامشي أبهنا تقدم منوذج متويلي للمشروعات الصغرية واملتوسطة برأس املال املخاطر عن طريق 
 املصارف اإلسالمية وذلك لعدة اعتبارات سيتم تناوهلا يف املباحث التالية. 

( التعرف على متويل املؤسسات الصغرية 2018بينما قدمت الدراسات األخرى كدراسة كعواش وكعواش وكعواش )
واملتوسطة من حيث املفهوم، املصادر، والفجوة التمويلية اليت تعاين منها هذه الشرحية من املؤسسات التعريف بسوق 

واملتوسطة،   الصغرية  ابملؤسسات  اخلاصة  املصرفية  وخلصت العمليات  العامة،  واجتاهات  الصناعة،  هذه  وأوضاع 
الدراسة املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعاين من فجوة متويل نتيجة صعوبة حصوهلا على اخلدمات املالية الالزمة، 
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وتتكون هذه الفجوة عادة بسبب امتناع املصارف التجارية عن تقدمي اخلدمات املالية اليت حتتاجها هذه املؤسسات 
( قامت بدراسة إشكاليات 2012متها احلصول على التمويل الالزم ملختلف أنشطتها. أما دراسة برجي )ويف مقد

مصادر متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من وجهة نظر املصارف وخلصت إىل أنه مع كل التطور 
ل إىل حلول جذرية ملشاكل الضماانت الذي حصل يف متويل املصارف للمشروعات الصغرية واملتوسطة إال أهنا مل تص

( عمر   دراسة  قامت  املشروعات. يف حني  هذه  جتاه  املخاطرة  درجة  متويل 2002وارتفاع  معوقات  بدراسة   )
املشروعات الصغرية غري احلرفية من وجهة نظر مصرفية ابستخدام عينة من املصارف السعودية، وتوصلت الدراسة 

املتبعة يف املصارف للمشروعات الصغرية وكذلك عدم انتظام السجالت احملاسبية   إىل أن عدم مالئمة معايري اإلقراض
للمشروعات الصغرية، وضعف الضماانت املقدمة، وعدم القدرة على إعداد ملف ائتماين مستويف، وارتفاع درجة 

ف يف متويل املخاطرة، وعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية سليمة، تعترب هي املعوقات األساسية أمام املصار 
 املشروعات الصغرية. 

( وإلياس  الصديق  أخرى كدراسة  دراسات  قدمت  متويلي 2016بينما  املخاطر كنظام  املال  برأس  التعريف   )
إلنشاء  الالزمني  والفين  املايل  الدعم  توفري  يف  مسامهته  خالل  من  التقليدي  ابلتمويل  مقارنة  ومرن  مستحدث 

إىل أن مؤسسات رأس املال املخاطر من أهم وسائل التدعيم املايل والفين   املشروعات االستثمارية، وتوصلت الدراسة
البديل  التمويلية خالل خمتلف أطوار حياهتا دون ضماانت هو مبثابة  ألي مشروع استثماري، وتغطية احلاجات 

ملبتكرة منها، األمر التمويلي األمثل املوجه حلل املشاكل التمويلية اليت تواجهها املشاريع التمويلية الناشئة خاصة ا
الذي أثبتته خمتلف التجارب عرب العامل واليت تشري كلها أبن رأس املال املخاطر وسيلة متويلية واعدة، متكن من تطوير 

( سلطت 2008شبكة من املنشآت الصناعية، التجارية، واخلدمية الفاعلة والقادرة على البقاء. أما دراسة بلعيدي )
املال املخاطر، وتكييفه تكييفاً شرعياً وكذا إبراز البدائل اإلسالمية اخلاصة ابلتمويالت الضوء على التمويل برأس  

واألدوات املرتبطة هبا يف ظل نظام املشاركة، وتوضيح الفروق القائمة علمياً وعملياً بني التمويل برأس املال املخاطر 
الدرا وتوصلت  االقتصادية،  فعاليتها  ومقارنة  املال والتمويل ابملشاركة  رأس  تفعيل أكرب ملؤسسات  إىل ضرورة  سة 

املخاطر لتلعب الدور املنوط هبا خاصة يف الدول النامية بعد أتكد جناحها يف الدول املتقدمة وذلك بتوفري مناخ 
استثماري مالئم اقتصاداي وسياسيا وتشريعيا، وإن البنوك اإلسالمية جتربة انجحة يف عمومها، لذا البد من توسيع 
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وتشجيعها نظرايً وعملياً حىت جتذب أموال املسلمني وال تستفيد منها البنوك األجنبية على حساب املسلمني.   نطاقها
( وخمتار  السعيد  دراسة  متويلي 2007أما  املخاطر كبديل  املال  رأس  تقنية  األول  حمورها  يف  استعرضت  فقد   )

ة واألهداف، وأمناط التمويل برأس املال املخاطر مستحدث لنظام التمويل التقليدي، وتوضيح إطارها املفاهيمي النشأ
مزاايه وعيوبه، جتارب بعض الدول الرائدة يف جمال هذا النوع من التمويل، أما يف احملور الثاين استعرضت الدراسة 

اجلزائر، وجدت الدراسة أن  البنوك اجلزائرية مل تتمكن   SOFINANCEدراسة حالة شركة رأس املال املخاطر  
من حل إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة نتيجة استناد قرار منح القروض البنكية إىل معيار الضماانت 

لتحفظ القانونية وإمهال معايري أخرى موضوعية تتعلق جبدية وفعالية املؤسسة موضوع اإلقراض األمر الذي يؤدي إىل ا
واحلذر الكبري من طرف البنوك يف منح القروض هلذه املؤسسات، وضرورة تشجيع الدولة على إنشاء شركات رأس 
بينما  الشركات.  بتخفيضات جبائية على هذه  القيام  مثل  اليت متلكها وذلك  األدوات  املخاطر من خالل  املال 

وإطاره املفاهيمي، وإبراز مكانته يف احلد من   (  أسلوب رأس املال املخاطر 2019استعراض دراسة يدر وبوحرب )
املشاكل التمويلية اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومزااي اليت يقدمها لتمويل هذه املؤسسات، وتوصلت 
الدراسة أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعاين من صعوبة احلصول على التمويل بسبب حجم املخاطرة وصعوبة 

ماانت اليت تطلبها املؤسسات املصرفية، ورأس املال املخاطر أكثر األساليب  التمويلية مالءمة لطبيعة تقدمي الض 
خماطر هذه املؤسسات وتوجهاهتا االستثمارية خاصة يف مراحلها األوىل،  ويتميز بكونه أسلوب يتحمل حجماً كبرياً 

 ومتزايداً من املخاطر مبختلف أنواعها. 

 لسابقة الفجوة يف الدراسات ا

من خالل ما تقدم نالحظ أن الدراسات السابقة أولت اهتمام كبري للمشروعات الصغرية واملتوسطة من حيث   
مسامهتها يف التنمية االقتصادية ومن حيث مصادر متويلها ومدى الصعوابت اليت تواجهها يف احلصول على التمويل 

بدراسة رأس املخاطر كأداة متويلية جديدة سامهت   الالزم يف خمتلف مراحل نشاطها، بينما قامت دراسات أخرى
بشكل كبري يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية. وهذه الدراسة استكمال ما قدمته الدراسات 
السابقة من خالل تكوين منوذج متويلي جديد للمشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية برأس املال املخاطر 
هذه  لتمويل  وتوجيهه  املخاطر  املال  رأس  وإدارة  جتميع  على  قادرة  متويلية  اإلسالمية كأداة  املصارف  طريق  عن 
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واملتوسطة ورأس املال : الدراسات السابقة املتعلقة ابملشروعات الصغرة  1دول  املشروعات واإلشراف عليها ومراقبتها.
 املخاطر واملصارف اإلسالمية 

واملنهجية  املؤلف الرقم الدراسة  هدف 
 املستخدمة 

 النتائج املستخدمة   املنهج

اهلامشي،  1
2019 

التعريف  إىل  الدراسة  هدفت 
مباهية وأمهية التمويل برأس املال 
املشروعات  دعم  يف  املخاطر 
ورايدة  واملتوسطة  الصغرية 
متويل  منوذج  وتقدمي  األعمال، 
الصغرية  للمشروعات  إسالمي 

 واملتوسطة برأس املال املخاطر.
 
 

املنهج  الدراسة  اتبعت 
االستنباطي  االستقرائي 
األداء   بواقع  يتعلق  فيما 
واملنهج  االقتصادي، 
فيما  التحليلي  الوصفي 
املال  رأس  بتقنيات  يتعلق 
وصناديق  املخاطر 
وأساليب  االستثمار 

 ل اإلسالمي. التموي

 توصلت الدراسة إىل: 
جمتمع    اقتصادايت  إن 

مالية  وفرة  متتلك  الدراسة 
متويل  مشكلة  حبل  كفيلة 
الصغرية  املشروعات 

 .املتوسطة
أن دور املؤسسات التمويل 
اإلسالمي التزال ضعيفة يف 

 جمتمع الدراسة . 
املخاطر  املال  رأس  يلعب 
متويل  يف  مهم  دور 
الصغرية  املشروعات 
والشركات   واملتوسطة 

 الناشئة.
االستثمار  صناديق  إن 
للقيام  مؤهلة  اإلسالمية 
من  ميكن  الوسيط  بدور 
املال  رأس  توظيف  خالله 
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املخاطر لتمويل املشروعات 
 الصغرية واملتوسطة. 

يدر،  2
 بوحرب 
2019 

استعراض  إىل  الدراسة  هتدف 
املخاطر   املال  رأس  أسلوب 
 وإطاره املفاهيمي، وإبراز مكانته

التمويلية  املشاكل  من  احلد  يف 
اليت تواجهها املؤسسات الصغرية 
يقدمها  اليت  ومزااي  واملتوسطة، 

 لتمويل هذه املؤسسات. 
 

توصلت الدراسة إىل النتائج  
 التالية:

الصغرية  املؤسسات  إن 
يف  دور كبري  هلا  واملتوسطة 
 إحداث التنمية االقتصادية. 

الصغرية  املؤسسات  تعاين 
صعوبة  من  واملتوسطة 
التمويل  على  احلصول 
املخاطرة  حجم  بسبب 
الضماانت  تقدمي  وصعوبة 
املؤسسات  تطلبها  اليت 

 املصرفية.
أكثر  املخاطر  املال  رأس 
األساليب  التمويلية مالءمة 
هذه  خماطر  لطبيعة 
وتوجهاهتا  املؤسسات 
يف  خاصة  االستثمارية 

 مراحلها األوىل. 
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يتميز أسلوب التمويل برأس 
أسلوب  بكونه  املخاطر 
كبرياً  حجماً  يتحمل 
املخاطر  من  ومتزايداً 

 مبختلف أنواعها. 
كعواش،  3

كعواش، 
كعواش، 
2018 

 هدفت الدراسة إىل : 
املؤسسات  متويل  على  التعرف 
حيث  من  واملتوسطة  الصغرية 
والفجوة  املصادر،  املفهوم، 
هذه  منها  تعاين  اليت  التمويلية 

 املؤسسات. الشرحية من  
العمليات  بسوق  التعريف 
ابملؤسسات  اخلاصة  املصرفية 
الصغرية واملتوسطة، وأوضاع هذه 

 الصناعة، واجتاهات العامة. 
الصناعة  هذه  أمهية  ايضاح 
الصغرية  للمؤسسات  ابلنسبة 
التجارية  والبنوك  واملتوسطة 
حد  على  املالية  واملؤسسات 
يف  أمهيتها  إىل  ابإلضافة  سواء، 

من   هذه التقليل  متويل  فجوة 
 املؤسسات. 

 

 توصلت الدراسة إىل:  
الصغرية  املؤسسات 
حيوي  عامل  واملتوسطة 
وتنمية  دعم  يف  وفعال 
سواء   دولة،  أي  اقتصاد 
البلدان  أو  املتقدمة  البلدان 

 النامية.
الصغرية  املؤسسات  تعاين 
متويل  فجوة  من  واملتوسطة 
نتيجة صعوبة حصوهلا على 
الالزمة،  املالية  اخلدمات 
عادة  الفجوة  هذه  وتتكون 
املصارف  امتناع  بسبب 
تقدمي  عن  التجارية 
اليت  املالية  اخلدمات 
املؤسسات  هذه  حتتاجها 
ويف مقدمتها احلصول على 
ملختلف  الالزم  التمويل 

 أنشطتها.
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الصغرية  املؤسسات 
شركات  ليست  واملتوسطة 
وإمنا  فقط،  حجما  أصغر 
من  خاص  نوع  هي 
واملؤسسات،  الشركات 

 فخدمتها من طرف وابلتايل 
أو  املالية  املؤسسات 
يتطلب  التجارية  املصارف 
املؤسسات  لسوق  فهم 
الصغرية واملتوسطة من أجل 
ومنتجات  خدمات  تقدمي 
هلذه  الرحبية  تضمن 
املصارف من جهة، وكذلك 
اليت  املالية  اخلدمات  توفر 
املؤسسات  هذه  حتتاجها 

 من جهة اثنية.
الصغرية  املؤسسات  حتتاج 

خدمات   واملتوسطة إىل 
مالية متنوعة مثل: الودائع، 
خدمات  التحويالت، 
ال  فهي  التأمني...اخل، 
عمليات  إىل  فقط  حتتاج 

 اإلقراض.
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اخلدمات  وتساهم  سامهت 
اخلاصة  املصرفية 
الصغرية  ابملؤسسات 
واملتوسطة يف تقليص فجوة 
متويل هذه املؤسسات، ومع 
تفعيل  على  فالعمل  ذلك 
وحتفيز املصارف على تقدمي 
خدمات مالية خاصة هبذه 
التحدي  يبقى  املؤسسات 
يواجه  الذي  األبرز 
يتوجب  والذي  احلكومات 
من  الكثري  القيام  عليها 
أجل  من  اإلصالحات 
جعل هذه اخلدمات متاحة 
املؤسسات  مجيع  امام 
الصغرية واملتوسطة، وكذلك 
املصارف  وحتفيز  حلث 
على  املالية  واملؤسسات 

 خدمة هذه املؤسسات. 
الصديق،  4

 إلياس، 
 مراد،  

2016 
 

التعريف  إىل  الدراسة  هتدف 
برأس املال املخاطر كنظام متويلي 
مقارنة  ومرن  مستحدث 
خالل  من  التقليدي  ابلتمويل 
املايل  الدعم  توفري  يف  مسامهته 

على  الدراسة  اعتمدت 
دراسة  يف  الوصفي  املنهج 
واملنهج  النظرية،  اجلوانب 

التحليلي االستقرائي  

توصلت الدراسة إىل النتائج 
 التالية:

املال  رأس  تعترب مؤسسات 
وسائل  أهم  من  املخاطر 
ألي  والفين  املايل  التدعيم 
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إلنشاء   الالزمني  والفين 
االستثمارية، وميكن  املشروعات 

 اجيازها يف االيت: 
للمشروعات  التمويل  توفري 

ديدة أو عالية املخاطر واليت اجل
تتوافر لديها إمكانيات منو وعائد 

 مرتفع. 
التمويل  على  الضوء  تسليط 
برأس املال املخاطر كنمط متويلي 

 مستحدث. 
اخلاصة  االحتياجات  مواجهة 

 ابلتمويل االستثماري. 
 

وتفسري  جلمع  والقياسي 
 املادة العلمية. 

وتغطية  استثماري،  مشروع 
خالل  التمويلية  احلاجات 
دون  حياهتا  أطوار  خمتلف 
كفاءة  خبالف  ضماانت 

وفعالية فكرة   املشروع 
 أشخاصه. 

رأس املال املخاطر هو مبثابة 
األمثل،  التمويلي  البديل 
املشاكل  حلل  املوجه 
تواجهها   اليت  التمويلية 
الناشئة  التمويلية  املشاريع 
خاصة املبتكرة منها، األمر 
خمتلف  أثبتته  الذي 
واليت  العامل  عرب  التجارب 
املال  رأس  أبن  تشري كلها 

متوي وسيلة  لية املخاطر 
تطوير  من  متكن  واعدة، 
املنشآت  من  شبكة 
التجارية،  الصناعية، 
والقادرة  الفاعلة  واخلدمية 

 على البقاء. 
خالل  من  االقتصادي 
تتمثل   رئيسيتني،  قناتني 
يسهم   إدخال  يف  األوىل 
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رأس املال املخاطر يف النمو 
منتجات وعمليات جديدة 
القناة  أما  السوق،  على 

يف   فتتمثل  تطوير  الثانية 
املعرفة  حتصيل  على  القدرة 
خالل  من  وحتسينها 
مؤسسات حبث عمومية أو 

 خاصة. 
إن هناك ارتباطاً إجيابياً قوايً 
املخاطر  املال  رأس  بني 
وحجم االستثمارات، وفيما 
العمل،  فرص  توفري  خيص 
فقد ركزت الدراسات على 
فرص  زايدة  بني  العالقة 
رأس  يف  النمو  مع  العمل 

و  املخاطر،  أن املال  أثبتت 
نسبة   يف  زايدة  هناك 
املال  رأس  استثمارات 
الدخل  إىل  نسبة  املخاطر 

 احمللي اخلام. 
5 
 

برجي، 
2012 

دراسة  إىل  الدراسة  هدفت 
متويل  مصادر  إشكاليات 
واملتوسطة  الصغرية  املشروعات 

على  الدراسة  اعتمدت 
التحليلي  الوصفي  املنهج 
لكيفية تعامل املصارف مع 

توصلت الدراسة إىل أنه مع 
كل التطور الذي حصل يف 
املصارف  متويل 
الصغرية  للمشروعات 
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نظر   وجهة  من  اجلزائر  يف 
 املصارف. 

الصغرية  املشروعات  متويل 
 واملتوسطة.

تصل  مل  أهنا  إال  واملتوسطة 
ملشاكل  جذرية  حلول  إىل 
درجة  وارتفاع  الضماانت 
هذه  جتاه  املخاطرة 

 املشروعات. 
 

بلعيدي،  6
 الطاهر،
2008 

الضوء   لتسليط  الدراسة  هدفت 
املال  برأس  التمويل  على 
املخاطر، وتكييفه تكييفا شرعيا 
اإلسالمية  البدائل  إبراز  وكذا 
واألدوات  ابلتمويالت  اخلاصة 
نظام  ظل  يف  هبا  املرتبطة 
الفروق  وتوضيح  املشاركة، 
بني  وعمليا  علميا  القائمة 
املخاطر   املال  برأس  التمويل 
ومقارنة  ابملشاركة  والتمويل 

 فعاليتها االقتصادية. 
 

على  الدراسة  اعتمدت 
املنهج املقارن، للمقارنة بني 
التمويل برأس املال املخاطر 
املشاركة،  بنظام  والتمويل 
املنهج  إىل  ابإلضافة 
التحليلي جلمع  االستقرائي 
املادة العلمية الالزمة إلجناز 
الوصفي  البحث، وابملنهج 

جو  بعض  الدراسة يف  انب 
على  عامة  صورة  إلعطاء 

التمويليني  النظامني 
التنظيمي  اإلطار  ولتحديد 
يف  خصوصا  واملتمثل  هلما 

 املؤسسات املصرفية.

 توصلت الدراسة إىل: 
أكرب  تفعيل  ضرورة 
املال  رأس  ملؤسسات 
الدور  لتلعب  املخاطر 
املنوط هبا خاصة يف الدول 
النامية بعد أتكد جناحها يف 

دمة وذلك بتوفري الدول املتق 
مالئم  استثماري  مناخ 
وسياسيا   اقتصاداي 

 وتشريعيا.
إن موضوع نظام رأس املال 
الساعة  موضوع  املخاطر، 

 لذا جيب على املفكرين 
يولوا له  اليوم أن  والباحثني 
ابلبحث  األكرب  االهتمام 

 والتطوير. 
جتربة  اإلسالمية  البنوك  إن 
لذا  عمومها،  يف  انجحة 
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نطا توسيع  من  قها البد 
وعمليا  نظراي  وتشجيعها 
حىت جتذب أموال املسلمني 
البنوك  منها  تستفيد  وال 
حساب  على  األجنبية 

 املسلمني. 
املال  رأس  نظام  إرساء 
نظام  وإرساء  املخاطر، 
الدول  بني  املشاركة، 

 اإلسالمية.
السعيد،  7

خمتار، 
2007 

هدفت الدراسة يف حمورها األول 
رأس   تقنية  استعراض  املال إىل 

متويلي  كبديل  املخاطر 
التمويل  لنظام  مستحدث 
إطارها  وتوضيح  التقليدي، 
واألهداف،  النشأة  املفاهيمي 
املال  برأس  التمويل  وأمناط 
جتارب  وعيوبه،  مزاايه  املخاطر 
بعض الدول الرائدة يف جمال هذا 

 النوع من التمويل.
استعرضت  الثاين  احملور  يف  أما 

أس الدراسة دراسة حالة شركة ر 
املخاطر   املال 

SOFINANCE  .اجلزائر 

على  الدراسة  اعتمدت 
أداء  لتقييم  حالة  دراسة 
شركة  وخدمات  نشاط 

Sofinance . 

وجدت الدراسة أن  البنوك 
اجلزائرية مل تتمكن من حل 
املؤسسات  متويل  إشكالية 
نتيجة  واملتوسطة  الصغرية 
القروض  منح  قرار  استناد 
معيار  إىل  البنكية 

قانونية وإمهال الضماانت ال 
موضوعية  أخرى  معايري 
وفعالية  جبدية  تتعلق 
اإلقراض  موضوع  املؤسسة 
إىل  يؤدي  الذي  األمر 
الكبري من  التحفظ واحلذر 
منح  يف  البنوك  طرف 

 القروض هلذه املؤسسات. 
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يف  Sofinance أن جتربة
جديدة  جتربة  هي  اجلزائر 
ومتواضعة من حيث النتائج 

يف   املسامهة  متويل ونسبة 
تتعدى  ال  حيث  املشاريع 

النسبة   ,%وهي 35هذه 
بعض  متويل  يف  متخصصة 
القطاعات دون غريها واليت 
الضعيفة  ابملخاطر  تتميز 

 الغذائية.
من  االستعانة النوع  هبذا 

وذلك  وتشجيعه  التمويل 
   من خالل

إنشاء  على  الدولة  تشجيع 
شركات رأس املال املخاطر 
اليت  األدوات  خالل  من 

و  القيام متلكها  مثل  ذلك 
على  جبائية  بتخفيضات 

  هذه الشركات.
تشجيع القطاع اخلاص على 
من  النوع  هذا  مثل  إنشاء 
اقتصارها  وعدم  الشركات 

 على القطاع العام. 
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توسيع متويل هذه الشركات 
ذات  القطاعات  لتشمل 

 املخاطر العالية. 
هلذه  التشريعي  احمليط  هتيئة 
خالل  من  الشركات 
القانون يف   تضمينها 

مما  اجلزائري  التجاري 
مواجهة  على  ها  يساعد 

 الصعوابت. 
8 
 

عمر، 
2002 

دراسة  إىل  الدراسة  هدفت 
املشروعات  متويل  معوقات 
وجهة  من  احلرفية  غري  الصغرية 
نظر مصرفية ابستخدام عينة من 

 املصارف السعودية.

على  الدراسة  اعتمدت 
 املنهج الكمي. 

أن  إىل  الدراسة  توصلت 
معايري اإلقراض عدم مالئمة  

املصارف  يف  املتبعة 
الصغرية  للمشروعات 
انتظام  عدم  وكذلك 
احملاسبية   السجالت 
الصغرية،  للمشروعات 
الضماانت  وضعف 
املقدمة، وعدم القدرة على 
ائتماين  ملف  إعداد 
درجة  وارتفاع  مستويف، 
وجود  وعدم  املخاطرة، 
اقتصادية   جدوى  دراسات 
سليمة، تعترب هي املعوقات 
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ية أمام املصارف يف األساس
 متويل املشروعات الصغرية. 

 

 ملبحث األول 

 دور املشروعات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية

هناك العديد من التصنيفات اليت ميكن على ضوءها تعريف   أوالً: املفهوم العام للمشروعات الصغرية واملتوسطة: 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة وهذه املعايري وضعت لتساعد يف حتديدها وتصنيفها ومن هذه املعايري ما هو كمي 

 ومنها ما هو نوعي. 

حجم حصتها السوقية واملعيار فاملعايري الكمية تتمثل يف حجم العمالة ورأس املال املستثمر، أما النوعية فتتمثل يف  
التنظيمي واملعيار القانوين. وبناًء على هذه املعايري خيتلف تعريف املشروعات الصغرية واملتوسطة من بلد إىل أخر إال 

 أننا سنتناول أهل التعريفات املعتمدة لدى بعض املنظمات الدولية. 

عمال، أما   10واملتوسطة "أبهنا املؤسسات اليت يعمل هبا أقل من  فتعرف منظمة العمل الدولية املؤسسات الصغرية  
 ()عامل تعد صناعات كبرية".   99عامل، وما زاد على    99إىل    10املؤسسات املتوسطة فهي اليت يعمل هبا ما بني  

 أما البنك الدويل فيعرفها عن طريق فرعه املؤسسة الدولية للتمويل ما بني ثالثة أنواع من املؤسسات:

 مؤسسات مصغرة ومؤسسات صغرية ومؤسسات متوسطة. 

املصغرة: من    املؤسسات  أقل  موظفيها  عدد  يكون  اليت  من   10وهي  أقل  أصوهلا  إمجايل  ويبلغ  أشخاص 
 دوالر سنواي.   100,000.000دوالر أمريكي وإمجايل مبيعاهتا ال يتعدى أيضا    100,000.000

دوالر أمريكي وإمجايل   3,000,000.000موظفا وتبلغ أصوهلا    50وهي اليت تضم أقل من    املؤسسات الصغرية:
 دوالر سنواي.   3,000,000.000مبيعاهتا تصل أيضا إىل 
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املتوسطة:   من  املؤسسات  أقل  موظفيها  عدد  يبلغ  اليت  من   300وهي  أقل  فهي  أصوهلا  أما  موظف 
 ( )دوال.  15,000,000.000ا السنوية إىل دوالر أمريكي وتصل امجايل مبيعاهت   15,000,000.000

وهبذا فإن هناك اختالف بني الدول حول حتديد مفهوم موحد للمشروعات الصغرية واملتوسطة وذلك الختالف 
معايري تصنيفها مما جيعل من الصعوبة إجراء مقارنة بينهما فاملؤسسات واملشروعات اليت تعترب متوسطة يف بعض 

 .ول أخرىالدول تعد صغرية يف د

 اثنياً: دور املشروعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية

تلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة دوراً هاماً وحيوايً يف عملية التطوير الصناعي للدول املتقدمة وتعترب ركناً أساسياً 
النمو االقتصادي وخلق فرص العمل وفيما يلي بعض من أركان اقتصاداهتا وتعود أمهيتها لقدرهتا اهلائلة يف املزج بني  

 املؤشرات اليت تدل على أمهيتها يف االقتصاد العايل: 

 . املتطورة  % من فرص العمل يف البلدان60% من القيمة املضافة و70تتيح املؤسسات الصغرية واملتوسطة  

حيتوي على   األوريب نسيجاً  االحتاد  توفر حوايل  مليون مؤسسة صغرية ومتوسط  17.6ميتلك  اليد 66ة  % من 
 العاملة. 

% من إمجايل املشاريع وتستقطب ما 95يف منطقة شرق آسيا تشكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ما يزيد عن  
 % من اليد العمالة. 85% و35بني  

% 81% من إمجايل العمالة الصناعية بينما يف إيطاليا  50يف اهلند تستوعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة حوايل  
 % من إمجايل العمالة يف القطاع الصناعي.35أما يف سنغافورة  

% من اإلنتاج العاملي للسلع واخلدمات 70تساهم املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية مبا يزيد عن  
 ومتثل القوة احملركة يف اإلبداع واالبتكار يف فروع اإلنتاج املختلفة. 

 % من اإلنتاج احمللي اإلمجايل. 35الصغرية واملتوسطة يف الدول النامية بنسبة تساهم املؤسسات  
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% يف 56% يف الصني و60متثل مسامهة صناعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف صادرات بعض الدول اآلسيوية  
 اتيوان.

ة واملتوسطة يف صادرات تشري تقديرات منظمة التنمية والتعاون االقتصادي إىل أن معدل مسامهة املؤسسات الصغري 
  ()%.53% من إمجايل الصادرات حيث حتتل إيطاليا املركز األول بنسبة  26دول املنظمة تبلغ حوايل  

النمو  الرايدية يف حتقيق  الدور الذي تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة واألعمال  خالل املؤشرات يتضح أمهية 
اعتماد اقتصاداهتا عليها يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل ومدى مسامهتها يف االقتصادي للدول الصناعية ومدى  

 ( يوضح دور هذا القطاع احليوي يف حتريك االقتصاد وحتقيق التنمية الشاملة. 1توظيف العمالة والشكل ) 

 

 ( مسامهة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اإلنتاج احمللي والتوظيف للدول املتقدمة 1الشكل )

 
 (24حليمة احلاج على، ص   -عداد )الباحث ابالستناد على 
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من الرسم البياين السابق يتضح أمهية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول الصناعية املتقدمة إذ أهنا تشكل ما 
% من إمجايل سوق العمل هبا وتساهم بنسبة 63% من جمموع مؤسسات هذه الدول وتوظف حوايل  99.7نسبته  

 % من جمموع الناتج اإلمجايل. 60إمجايل الناتج احمللي بينما تساهم ابقي املؤسسات ما نسبته   % من40

% 67.2% من إمجايل اإلنتاج احمللي وتستوعب ما يقرب من  30ففي امللكة املتحدة وحده حتقق هذه املؤسسات  
ولة، بينما يف الياابن متثل % من إمجايل عدد املؤسسات الصناعية يف الد99.9من العمالة النشطة ومتثل نسبة  

% من 27.1% من إمجايل اليد العاملة وحتقق  73.8% من إمجايل عدد املؤسسات وتوظف ما يتجاوز  99.3
 .إمجايل اإلنتاج احمللي الياابين

هذه البياانت تدل على أمهية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اقتصادايت البلدان املتقدمة ومدى مسامهتها يف 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية بدعم الناتج القومي وزايدة معدالت دخل الفرد وحتقيق الرفاهية االقتصادية. حتقيق  

 اثلثاً: واقع املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية

اجتهت أغلب الدول العربية والدول النامية يف هناية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن املاضي بعد استقالهلا 
الدول االستعمارية وإىل حتسني املستوى  اليت دمرهتا  اقتصاداهتا  انشاء صناعات اسرتاتيجية ضخمة لتحسني  إىل 

مملوكة  الصناعات كانت  وأغلب هذه  ملواطنيها،  أن هذه   املعيشي  إال  الدولة  قبل  من  تدار  العام وكانت  للقطاع 
الصناعة مل حتقق األهداف املرجوة منها ومل تستطيع الوصول إىل التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة منها، بل 

 أصبحت عبئاً على هذه الدول.

ملا له من دور كبري يف حتريك عجلة   وهلذا بدأت احلكومات يف تغيري سياساهتا االقتصادية بتوجه إىل القطاع اخلاص 
االقتصاد واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية خبلق فرص العمل وزايدة الدخل القومي القتصادايت هذه 

 البلدان الذي عجز القطاع العام عن حتقيقه. 
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يف اآلونة األخرية وأصبحت حتتل نظرا للدور املتعاظم للمنشآت الصغرية واملتوسطة، ازداد اهتمام الدول العربية هبا  
أولوية يف برانمج اإلصالح االقتصادي واملؤسسي يف العديد من هذه الدول أييت هذا االهتمام يف ظل تنامي عدد 

 املنشآت يف عدد كبري من الدول العربية وزايدة مسامهتها يف االنتاج وخفض البطالة. 

نسبة كبرية من املنشآت العاملة يف القطاع الرمسي يف بعض   وتشكل املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة 
الدول العربية وحتتل كل من مصر والسعودية وتونس ولبنان واألردن صدارة الدول العربية من حيث عدد املنشآت 

 (: 2كما يوضح الشكل ) 

 ()( عدد املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف بعض الدول العربية2)الشكل )

 
إال أنه عند تشخيص واقع املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية جند أهنا الزالت غري قادرة ابملسامهة يف 
التنمية االقتصادية فالزال أدائها ضعيفاً مقارنتاً ابلدول األخرى رغم امتالك معظم الدول العربية املوارد املالية والبشرية  

ا للنهوض هبذا  الكافية  لسنة  والطبيعية  العريب  النقد  تقرير صندوق  أن حجم مسامهة 2017لقطاع، فحسب  م 
% من الناتج 33املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اقتصادايت الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية تقدر بنسبة  
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% 23وح بني  % من حجم العمالة ابلقطاع الرمسي. أما مسامهتها يف الدول العربية فهي ترتا45احمللي اإلمجايل و
 (: 3% من الناتج احمللي كما هو موضح يف الشكل )80و

 

 () ( مسامهة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الناتج احمللي لبعض الدول العربية3الشكل )

 
فربغم من زايدة اهتمام الدول العربية يف السنوات األخرية هبذه املؤسسات وجعلها من أولوايت برامج اإلصالح 

ي واملؤسسي إال أهنا الزالت بعيدة عن حتقيق األهداف املنشودة منها فلم يتعدى متوسط مسامهتها يف االقتصاد
% من إمجايل الناتج القومي العريب وهي نسبة متواضعة ابملقارنة مع الدول 37الناتج احمللي حسب الشكل السابق  

 املتقدمة. 

فري فرص العمل وتشغيل القوى العاملة فإهنا ترتاوح بني أما من حيث مسامهة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف تو 
 (: 4% كما هو موضح الشكل ) 32% و10

 ()مسامهة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف توفري فرص العمل يف بعض الدول العربية )4)الشكل )

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

مصر تونس األردن اإلمارات  الجزائر السعودية المغرب  عمان فلسطين 

80%
73%

40% 39%
35% 33%

29%
23%

16%
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% من فرص 31.6توفر  نالحظ تباين نسب مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التوظيف ففي تونس مثال  

% من حجم سوق العمل وهذه النسب تظل يف جمملها نسب متواضعة مقارنتا 9.9العمل أما يف قطر فتوفر فقط  
 )(% من إمجايل الوظائف70% إىل  60بنسب التوظيف يف الدول غري العربية، فبينما توفر يف الدول النامية ما بني  

% فقط. وهذا ما أكده تقرير صندوق النقد العريب لسنة 32% و 10بني  جندها مل توفر يف الدول العربية إال ما  
% من جممل 42م أن نسبة البطالة يف الدول العربية ضعف معدل البطالة يف العامل وقد مثلث فئة الشباب  2019

لسنة   العمل  عن  العاطلة  اجلامعات 2018القوة  خرجني  من  املتعلمني  أوساط  بني  ترتكز  البطالة  أغلب  وأن  م 
 )(ملؤسسات التعليمية والداخلني اجلدد لسوق العمل.وا

فمن خالل هذه البياانت نالحظ ضعف يف أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابملقارنة مع أدائها يف الدول املتقدمة 
سواء على مستوى حتسني معيشة أفراد اجملتمع من خالل خلق فرص العمل وتوفري السلع واخلدمات ابلكميات 

  ة املناسبة أو على مستوى االقتصاد الكلي بزايدة الناتج احمللي وحتقيق التطور االقتصادي والتنمية املنشودة.والنوعي

وهذا يرجع إىل عدة أسباب أمهها مشكلة احلصول على التمويل املناسب والكايف وهو ما أكده استطالع أجري 
تلك املشروعات كما أجريت دارسة مماثلة يف   يف عدة دول حيث أثبت أن مشاكل التمويل أتيت على أرس معوقات 

أوراب أكدت نفس النتائج وتعترب املؤسسات املالية املتمثلة يف البنوك التجارية والبنوك املتخصصة هي املصدر املعتاد 
للحصول على وسائل التمويل إال أن املشروعات الصغرية واملتوسطة ال يتيسر هلا تدبري احتياجاهتا من البنوك بسبب 
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عدم امتالكهم للضمان العيين الذي يتعني تقدميه مقابل القرض ابإلضافة إىل قصور الوعي املصريف لدى صغار 
الصناع والتجار مما جيعلهم أكثر ترددا يف التعامل مع البنوك ملا تضعه املصارف من عراقيل وما تفرضه من شروط 

واملت  الصغرية  املشروعات  متويل  أمام  معوقات  ترجع يف وما ختتلقه من  التمويل  إن إشكالية  القول  وسطة. وميكن 
األساس إىل مجلة من املعوقات منها ما هو عائد إىل املشروعات الصغرية واملتوسطة ومنها ما هو متعلق ابلبنوك 
ومؤسسات التمويل، وابلتايل ختتلف املعوقات من وجهة نظر مؤسسات التمويل عنها من وجهة نظر القائمني على 

 صغرية. ال املشاريع 

 وابلتايل املعوقات اليت تواجه البنوك ومؤسسات التمويل هي: 

افتقاد عنصر الثقة يف القائمني على املشروع الصغري وينجم ذلك يف أغلب األحيان عن فقدان صاحب املشروع 
 .للجدارة االئتمانية املقنعة للمؤسسة التمويلية

 .للمشروع الصغريعدم توافر الضماانت الكافية ملنح التمويل  

 افتقار املشروع الصغري للخربة يف أساسيات املعامالت املصرفية.

 اخنفاض القدرة على تسويق املنتجات مما ينعكس سلبيا على املشروع. 

 اخنفاض العائد الذي حتققه البنوك من التعامل مع أصحاب الصناعات الصغرية بسبب ضآلة حجم معامالهتم.

إقراض املشروعات الصغرية واملتوسطة فأغلبها مشروعات فرديدة ال يتوفر عنها املعلومات ارتفاع درجة املخاطرة يف  
الكافية ابملقارنة مع املشروعات الكبرية وأغلب القروض لدى املصارف ذات آجال قصرية وذات عائد سريع، يف 

 حني أن املشروعات الصغرية واملتوسطة حتتاج إىل متويل طويل األجل. 

 :املشكالت التمويلية اليت تواجه القائمني على املشاريع فتتمثل يفأما املعوقات و 

 .يرغبون يف احلصول عليه  ارتفاع تكلفة التمويل الذي
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ارتفاع نسبة املديونية مقارنة أبصول املشروع، وهذه نقطة ذات أمهية خاصة ألن أصول املشروع الصغري ال توفر 
جديد إذا مدا احتاج إليه يف فرتة تشغيله من أجل االستمرار يف العملية أصوهلا الضمان الكايف للحصول على متويل  

 .اإلنتاجية

تدخل مؤسسات التمويل وفرض الوصاية على املشروع الصغري وذلك عند غياب الثقة فيه مما يؤدي إىل ظهور 
 مشكالت بني مؤسسات التمويل واملشروعات الصغرية خاصة يف الدول النامية.

املتا  التمويل  مدة أن  الخنفاض  نظراً  التمويلية  مناسب الحتياجاهتا  يعترب غري  املشاريع  هلذه  األحيان  بعض  ح يف 
 االئتمان أو لعدم كفايته. 

ندرة املؤسسات املالية املتخصصة يف التعامل مع هذه املشروعات وخاصة يف الدول النامية وحىت إن وجدت فعادة 
شروط صعبة لالقرتاض ابلنسبة هلذه املشروعات )توفري الضماانت ما تكون حمدودة اإلمكانيات فضال عن أهنا تضع  

املالية والرهوانت الشخصية املعروفة واشرتاط قيمة معينة من رأس املال.....( فهذه املشروعات ال تستطيع أن تقدم 
ن الالزم أنه يالحظ الضمان الكايف ألهنا ال متلك السمعة التجارية املعروفة وال املقدرة املالية. وبفرض توفر االئتما
  ()يف الكثري من األحيان أن تكلفة احلصول عليه تفوق ما هو عليه ابلنسبة للمشروعات الكبري.

ويشري التقرير السنوي العاملي للمجلس الدويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة ابتساع الفجوة التمويلية للمشروعات 
مرة أكرب من املستوى   1.4  – تريليون دوالر مبا يعادل    5.2الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية حيث تقدر بـ  

مليون مشروع حيتاج إىل   131أن هناك    MSME Finance Gapوهو ما يؤكده موقع    ()احلايل لإلقراض  
% من املشروعات الصغرية واملتوسطة غري ملباة وأن الوصول إىل التمويل يف 41متويل يف الدول النامية ما يعادل  

التمويلية  الفجوة  بتقليل  املسألة  املشاريع ويشري إىل ضرورة معاجلة هذه  أمام منو  يعترب حاجزاً  األحيان  كثري من 
 ()عات الصغرية واملتوسطة.للمشرو 

أما على مستوى دول جملس التعاون اخلليجي يف دراسة أصدرها البنك الدويل إىل اتساع فجوة متويل املشروعات 
% فقط من هذه املؤسسات 11مليار دوالر أمريكي حيث اشارت الدراسة إىل أن    250الصغرية واملتوسطة بنحو  

كما كشفت ندوة التمويل والتنمية اليت نظمها بنك التنمية العماين عن وجود ( )ميكنها احلصول على ائتمان مصريف
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فجوة واسعة بني التعامل مــــع املـــؤسسات الصغرية واملتـــوسطة يف الدول العربية ومــــا هو عليه احلال حملياً وإقليمياً 
  103حيث أظهرت نتــــائج مســـــح مشل  

% فقط من حجم االقرتاض يذهب إىل هذه املؤسسات يف مجيع أحناء الشرق 8مصرفاً يف الشرق األوسط أن  
 ( )% يف بنوك جملس التعاون اخلليجي.2األوسط وترتاجع هذه النسبة إىل أقل من  

الرايدية  الصغرية واملتوسطة واألعمال  املشروعات  وبناًء على هذه اإلحصاءات نالحظ أن هناك فجوة يف متويل 
الن امية والدول العربية مما شكلت صعوبة يف الوصول إىل رؤوس األموال االستثمارية عن طريق خاصًة يف الدول 

وسائل التمويل التقليدية وأعاق تطور ومنو هذا القطاع احليوي وحد من إمكانية حتقيق أهدافه، ولذلك أصبح من 
ة ومن بني هذه البدائل ما تطرحه الضروري البحث عن بدائل متويلية جديدة لتخطي عقبة التمويل التقليدية والرمسي

خاطر كاسرتاتيجية بديلة لتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال 
ُ
هذه الورقة وهي تقنية التمويل برأس املال امل

 الرايدية. وهو ما حنن بصدد دراسة كيفية استخدامه وتوظيفه يف متويل هذه املشروعات عن طريق املصارف اإلسالمية. 

 املبحث الثالث 

خاطر كأداة لتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال 
ُ
 رأس املال امل

خاطر 
ُ
 أوالً: نشأة وتطور رأس املال امل

املاضي كمصدر بديل عن اجلهات  القرن  املتحدة األمريكية يف مخسينيات  الوالايت  خاطر يف 
ُ
امل املال  ظهر رأس 

إحجامها عن متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألفكار الرايدية يف جمال التقدم   التمويلية التقليدية كالبنوك بعد
التكنولوجي خاصًة يف صناعة الكمبيوتر واإللكرتونيات والربجميات وتكنلوجيا املعلومات اليت تعتمد على األفكار 

 يتم تطويرها وحتويلها إىل واقع ملموس اليت ال تساوي شيئاً مهما كانت أمهيتها وقيمتها االستثمارية واالقتصادية مامل 
 يف منتج قابل للتداول ميكن استخدامه. 

خاطر األمريكية يف شكله املؤسسايت اعتباراً أهنا قبل ذلك 1946وتعترب سنة  
ُ
م سنة انطالق صناعة رأس املال امل

أمثال الكبرية  العائالت  طرف  من  مؤسسايت(  )غري  آخر  بشكل  متارس   و   WHITNEY كانت 
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ROCKFELLER  حيث انشاء ،DORTOT   الفرنسي األصل يف أمريكيا أول مؤسسة متخصصة
خاطر استجابة 

ُ
خاطر يف العامل ختتص يف متويل الشركات اإللكرتونية وهكذا بدأ نشاط رأس املال امل

ُ
يف رأس املال امل

الحتياجات التمويل ابلنسبة للشركات الصغرية واملتوسطة والثورة اجلديدة يف جمال التقدم التكنولوجي وخاصة يف 
مثل  صن شركات كبرية  منو  يف  وساهم  والتكنولوجيا  الكومبيوتر   ,Digital, Equipment, Appleاعة 

Sun, Microsoft, Oracle, Compaq, Intel, Microsystems()مل تُعرف هذه  ، أما يف أوراب
خاطر )1983املؤسسات حىت عام  

ُ
 Venture Capitalم عندما أتسست اجلمعية األوربية لرأس املال امل

Association European خاطر حيث عرفته إجنلرتا أوال مث فرنسا
ُ
( يف بركسل لتطوير حرفة رأس املال امل

م أبملانيا وابقي الدول األوربية ومنها انتقل إىل ابقي دول العامل وبعض الدول 1992وهولندا مث انتشر بداية من سنة  
ف دول العامل كاجلزائر واملغرب ودول اخلليج استجابة العربية كمصر وتونس، ويف مطلع القرن احلايل ظهر يف خمتل
 ( )ملواجهة االحتياجات املختلفة اخلاصة ابلتمويل االستثماري

استثمارات وأعمال  املخاطرة يف  نظرته ملستوايت  التقليدي يف  التمويل  خاطر عن 
ُ
امل املال  برأس  التمويل  وخيتلف 

ستثمارات حتتوي على نسب خماطرة أعلى من النسب املتعارف الشركات اليت حتتاج إىل التمويل فيقوم بتمويل ا
عليها ويف نفس الوقت من املمكن أن حتقق أرابح عالية يف حالة جناح املشروع، كما أنه متويل يف مقابل التملك 

 خيضع للربح واخلسارة فليس له عائد مضمون حمدد كاألنواع التمويلية التقليدية. 

 
ُ
 خاطراثنياً: مفهوم رأس املال امل

وهو واحد من أشهر طرق التمويل اليت   (Venture Capital)ويطلق عليه أيضا رأس املال )املغامر واجلري(  
يعتمد عليها رواد األعمال أثناء سعيهم لتأسيس شركة جديدة غالبا ما يكون لديها إمكانيات منو واعدة، ولكن يف 

 نفس الوقت حتوطها خماطر عالية.

خاطر، بل تك
ُ
امل املال  لرأس  مباشراً وصرحياً  البحث يف املصادر واملراجع مل جند تعريفاً  بتقدمي وعند  تفي معظمها 

 خصائصه وتفسري له إال أن بعض اجلهات قدمت تعريفات له نذكر منها: 
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خاطر الوالايت املتحدة األمريكية
ُ
"هو استثمار نشط ابألموال اخلاصة   NVCA  اجلمعية الوطنية لرأس املال امل

 () طويلة األجل يف منشآت متلك استعدادات قوية منجزة من طرف مستثمرين متخصصني".

خاطر
ُ
امل املال  الفرنسية للمستثمرين برأس  املال   AFIC  اجلمعية  "هو استثمار حمقق من طرف مستثمرين برأس 

 ( )بواسطة األموال اخلاصة وشبه اخلاصة يف منشآت شابة أو يف طور اإلنشاء تتضمن حمتوى تكنولوجي كبري"

خاطر ميثل يف الغالب احلصص املأخوذة يف املنشآت الصغرية واملتوسطة الناشئة  البنك املركزي األملاين 
ُ
"رأس املال امل

تكرة تكنولوجيا غري املدرجة اليت رغم اخنفاض رحبيثها احلالية يقدر أن متتلك استعدادات منو واسعة وكافية، كما املب
خاطر ال تزود املشاريع الناشئة ابألموال اخلاصة فقط لكن أيضا ابخلربة التسيري الواسعة 

ُ
أن مؤسسات رأس املال امل

  ()وخدمة النصائح.

"هو كل رأس مال يوظف بواسطة وسيط مايل متخصص يف مشروعات خاصة ذات   EVCAاجلمعية األوربية  
خماطر مرتفعة تتميز ابحتمال منو قوي لكنها ال تضمن يف احلال يقيناً ابحلصول على دخل أو التأكد من اسرتداد  

عة يف املستقبل رأس املال يف التاريخ احملدد )وذلك على مصدر املخاطر( أمالً يف احلصول على فائض قيمة مرتف
 ()البعيد نسبياً حال بيع حصة هذه املؤسسات بعد عدة سنوات.

خاطر كأداة متويلية يوفر للمشروع رأس مال مرن وطويل األجل نسبيا يف منشآت انشئة غري معروفة 
ُ
فرأس املال امل

 املقابل يتوقع املمولني يف أسواق املال ويرتبط بتمويلها خماطر أعلى من مستوى السوق ومن املعدالت العادية ويف 
خاطر ارتفاع عائدات استثماراهتم واحلصول على عائد مايل كبري، كما ال يتوقف عند الدعم 

ُ
أصحاب رأس املال امل

بينهم وبني  أيضا تقدمي االستشارات واخلربات واملهارات الالزمة إلجناح املشروع، فالعالقة  املايل فقط بل يشمل 
 عالقة شراكة وليست جمرد عالقة بني صاحب مشروع وممول. أصحاب املشروع املستثمرين  

خاطر عن التمويل التقليدي القائم على االقرتاض حيث أن املصرف أو املؤسسة املالية 
ُ
وهنا خيتلف رأس املال امل

دائنة وسوف تتحصل على حقوقها ابسرتداد أمواهلا وأرابحها من خالل الضماانت حىت ولو فشل املشروع يف حني 
خاطر فهو شريك يف املشروع وأحد مالكه ولن يتحصل على ماله أو أرابحه إال إذا جنح املشروع أن ر 

ُ
أس املال امل

وهو مبدأ يعكس مبدأ اإلنصاف والعدالة يف املعاملة التجارية حيث يتجلى يف تقاسم الربح واخلسارة يف شكله 
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خاطر يساهم يف إدارة وتشغيل ا
ُ
ملشروع يف حني أن املصرف املقرض جمرد دائن وال املثايل ، كما أن رأس املال امل

يشارك يف اإلدارة وال العمليات التشغيلية وال يتعدى دوره يف بعض املشاريع الضخمة أن يضع ممثل له يف جملس 
 اإلدارة.

خاطر عن طريق املصارف اإلسالمية وهو م
ُ
ا سوف وهذه النقطة سيتم الرتكيز عليها يف إمكانية التمويل برأس املال امل

 نتناوله يف املبحث القادم. 

خاطر 
ُ
 اثلثاً: خصائص رأس املال امل

خاطر عن غريه من أنواع التمويل األخرى ابخلصائص التالية: 
ُ
 يتميز التمويل برأس املال امل

بينما ينظر   أنه السابق للمشروع  التقليدي ينظر إىل السجل  التقليدية فاملمول  التمويل  متويل خيتلف عن مصادر 
خاطر إىل مستقبل نشاط املشروع وأهدافه وليس إىل ماضيه. 

ُ
 املمول برأس املال امل

متويل يتميز بدرجة عالية من املخاطرة أعلى من املتوسط املتعارف عليه يف البيئة االقتصادية إال أنه متويل واعد أبرابح 
املقابل ميكن أن حيقق عائد كبري يف حالة جناحه رأمسالية عالية فمن املتوقع أن خيسر املستثمر إذا فشل املشروع ويف  

 مما يعد أتكيداً ملبدأ أن "الرحبية مرتبط إىل حد كبري مبستوى املخاطرة". 

خاطر يف متويل املشروعات اجلديدة ورايدة األعمال اليت تقوم على أفكار رائدة أو ابتكارات 
ُ
يساهم رأس املال امل

ال ميول عادًة من قبل املصارف إما بسبب ارتفاع درجة املخاطرة فيها أو علمية جديدة وهذا النوع من املشروعات  
 لعدم توفر الضماانت املالية. 

خاطر متويل طويل األجل ترتاوح مدته من  
ُ
سنوات وينتهي ابنتهاء املشروع أو   10إىل    5يعترب التمويل برأس املال امل

 انتهاء أجل العقد املربم بني املمول وأصحاب املشروع. 

ل املمول كشريك يف املشروع من خالل نسبة يتم االتفاق عليها يف العقد مقابل متويله للمشروع وهذا يضمن يدخ
 له احلق يف متابعة أعمال املشروع وتقدمي الدعم الفين واالستشاري.
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خاطر على الفائدة كالتمويل التقليدي الذي يقدم التمويل مقابل ضماان
ُ
ت ابسرتداد ال يعتمد التمويل برأس املال امل

 أمواهلا والفائدة املتحصلة منها سواء جنح املشروع أو خسر.

خاطر للمالك )مؤسسي املشروع( أو 
ُ
يسرتد املمول أمواله من خالل بيع حصته يف املشروع املمول برأس املال امل

 يه.لغريهم ممن يرغب يف شراء حصص يف املشروع يف هناية العقد أو ابنتهاء املدة الزمنية احملددة ف

خاطر يف طبيعة املشروعات اليت يقوم بتمويلها كاالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات اليت تقوم 
ُ
تظهر قيمة رأس املال امل

على أفكار واعدة بتطبيقها حىت تتحول إىل مشروع قائم بذاته ابإلضافة إىل متويل أنشطة قائمة ومساعدهتا على 
 النمو والتوسع ودخول إىل أسواق جديدة. 

خاطر يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايديةرابعاً 
ُ
 : دور رأس املال امل

خاطر دوراً هاماً يف تنمية القطاعات االقتصادية من خالل متويله للمشروعات الصغرية واملتوسطة 
ُ
يلعب رأس املال امل

والشركات الناشئة، حيث أدركت الكثري من الدول املتقدمة هذه األمهية فأعطت األولوية لالهتمام به ضمن براجمها 
جلي لك  ويظهر  والتمويلية  االقتصادية  يف وسياساهتا  مطرداً  منواً  حتقق  جعلها  مما  الدول  هذه  اقتصادات  يف  اً 

خاطر، فخالل العقود الثالثة السابقة خاصة يف قطاع التكنولوجيا والكمبيوتر 
ُ
االستثمارات اليت توظفها برأس املال امل

ور والربجميات حيث ساهم يف إنشاء شركات صغرية ودعمها إىل أن منت وتطورت وصارت شركات عمالقة هلا د
 ,Digital, Equipment, Apple, Sun, Microsoft, Oracleكبري يف تطوير التكنولوجيا مثل  

Compaq, Intel, Microsystems . 

خاطر األمريكي واألورويب مدى اعتماها عليه يف 
ُ
فقد أظهرت حجم االستثمارات اليت مت توظيفها برأس املال امل

م ويف 1999مليار دوالر أمريكي سنة    30صادية لتبلغ يف أمريكيا  التطوير التكنولوجي ويف حتقيق التنمية االقت
% من إمجايل 90م وساهم أيضا حبوايل  1998أمريكي يف هناية سنة    مليار دوالر  14.5االحتاد األورويب حنو  

خاطر   11الوظائف اجلديدة اليت بلغ عددها حنو  
ُ
مليون وظيفة جديدة خالل مخس سنوات فقط، ويوفر رأس املال امل

مليار   100ما يزيد على    OCDEغطاًء متويلياً للمشروعات حسب تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  
 ( )دوالر أمريكي سنواي.ً 
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لسنة   السنوي  التقرير  خاطر1997ويشري 
ُ
امل املال  لرأس  الوطنية  املؤسسة  عن  يصدر  والذي   Nationalم 

Venture Capital Association  خاطر من خالل تسليط الضوء على يف أمريكيا عن أتث
ُ
ري رأس املال امل

م أبن الشركات اليت 1995  –م 1991على خلق وظائف حيث أوضح أنه بني عامي  قدرات قطاع التكنولوجيا
خاطر زادت من عدد عامليها وموظفيها بنسبة 

ُ
% 5% يف املتوسط سنواي ابملقارنة مع 34مت متويلها برأس املال امل

% 23.81% ابملقارنة مع  36.8عات األخرى ككل، كما زاد معدل منو الشركات مبتوسط  فقط يف سائر القطا 
م إىل 1970( وقد حققت الوالايت املتحدة األمريكية من سنة  متوسط منو الشركات اليت متول برأس مال املخاطر)

خاطر قدرت بـ  2009سنة  
ُ
أمريكي وسامهت يف حتقيق فرص مليار دوالر    1300م عوائد من صناعة رأس املال امل

تريليون دوالر أمريكي   2.1م فقط حققت عوائد تقدر  2005مليون فرصة عمل، ويف سنة    7.6عمل مبقدار  
خاطر إىل  2006مليون فرصة عمل أما يف سنة    10و

ُ
تريليون   2.8م ارتفعت عوائد االستثمارات برأس املال امل

مؤسسة حديثة إلدارة رأس املال   1000ايً انشاء ما ال يقل عن  مليون فرصة عمل ويتم سنو   10.4دوالر أمريكي و 
خاطر)

ُ
( وتوفر إيرادات شركات املخاطر من أرابحا عالية وذلك فضالً عن إعادة بيع أسهم املشاركة بعد جناح امل

هر % سنواًي وتظ300% و  250الشركات وشعبية منتجاهتا حيث تصل األرابح الرأمسالية يف حدودها العادية بني  
مليار   54م يف الوالايت املتحدة  1993م و1990أمهية ذلك إذا علمنا أن االستثمار طويل األجل بلغ بني سنيت  

خاطر ميثل  
ُ
منه وهي تنسب إيل بنوك كبرية هلا عمر حوايل مائيت سنة  %60دوالر أمريكي أي أن رأس املال امل

خاطر عن نصف قرن. هذا فضالً 
ُ
خاطر تصل بينما مل يزد عمر رأس املال امل

ُ
 عن أن النسبة اليت ميوهلا رأس املال امل

   ( ).% من املشاريع العالية املخاطر64إىل 

خاطر يف االقتصاد األمريكي من خالل متويله للمشروعات الصغرية واملتوسطة 
ُ
نالحظ هنا مدى جناح رأس املال امل

لف التكنولوجي أمام الياابن ففي دراسة مشلت واألعمال الرايدية ورعايتها حيث ساهم يف انقاد أمريكيا من التخ
خاطر عمرها ال يتجاوز أربعة سنوات حوايل    500

ُ
% منها تعمل يف 80مؤسسة أمريكية مت متويلها برأس املال امل

 (: 5اجلدول ) قطاع التكنولوجية بعدد مماثل ملؤسسات ممولة ذاتياً كانت النتائج كالتايل
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خاطر واملشروعات املمولة ذاتيا يف أمريكيا( مقارنة بني املشروعا5اجلدول ) 
ُ
 )(ت املمولة برأس املال امل

 أوجه املقارنة
املال   برأس  املمولة  املشروعات 

 املُخاطر
املمولة  املشروعات 

 ذاتيا 
 % 59- % 59+ خلق عمالة كفؤة )%( 

 % 3- % 25+ العمالة املنشأة سنوايً )%( 
للشخص  ابلنسبة  والتطوير  البحث  نفقات 

 الواحد ابلدوالر 
16000 8000 

 % 9+ % 35+ معدل االستثمارات السنوية )%( 
 % 5+ % 12+ معدل اإلنتاج السنوي )%( 

خاطر يف بركسل عام  
ُ
م عن طريق اجلمعية األوربية لرأس 1983أما يف أوراب فربغم حدثة اتريخ نشأت رأس املال امل

خاطر  
ُ
خاطر بشكل ملحوظ خالل أربع سنوات منذ إنشائها   EVCAاملال امل

ُ
إذ تطور بفضلها نشاط رأس املال امل

( فقد زاد نشاط املؤسسات املمولة عن أضعاف)مليار دوالر أمريكي أي أبكثر من ثالثة    29مليار إىل   9من  
طريقه بشكل ملحوظ ويتجلى ذلك من خالل األرابح اليت جتنيها هذه املؤسسات واليت تصل يف احلدود العادية ما 

( وهلذا سعت أغلب الدول األوربية إىل تبين هذا األسلوب من التمويل وكان له دور % سنواي)300% و250بني  
 القطاعات االقتصادية. كبري يف تنمية  

% منها تعمل يف قطاع التكنولوجي 38ففي فرنسا حسب دراسة أعدها بنك فرنسا على جمموعة من املؤسسات  
عامل   400إىل    100م وتستخدم ما بني  1980م والباقي منشأ مند  1990% منها منشأ مند عام  30كان  

 (: 6وكانت النتائج كالتايل اجلدول )

خاطر واملشروعات املمولة ذاتيا يف فرنسا( مقارنة بني  6اجلدول ) 
ُ
 )(املشروعات املمولة برأس املال امل

 املشروعات املمولة ذاتيا املشروعات املمولة برأس املال املُخاطر أوجه املقارنة
 % 5.3+ % 34+ تطوير رقم األعمال )%( 
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 % 12+ % 67.8+ تطوير حجم الصادرات )%(
 % 4- % 51.3+ تطوير حجم االستثمار )%( 

 % 3.4- % 19.9+ تطوير حجم العمالة )%( 
املتوسطة  اإليرادات  معدل 

 )%( 
+5.4 % -3.5 % 

املتحدة  الوالايت  بعد  خاطر 
ُ
امل املال  لرأس  نشط  أكرب سوق  املتحدة اثين  اململكة  تتصف  الربيطانية  التجربة  أما 

من   خاطر    233األمريكية ابمتالكها أكرت 
ُ
امل املال  لرأس  اخلاص شركة  احلكومي  والدعم  االقتصادي  فاالستقرار 

خاطر ابلتعاون مع 
ُ
امل املال  تنفيد وتوسيع االستثمار برأس  للمشروعات الصغرية واملتوسطة ساهم بشكل كبري يف 

خاطر 500اإلحتاد األوريب حيث سامهت إجنلرتا بـ 
ُ
% تقريبا من إمجايل االستثمار األوريب السنوي يف رأس املال امل

م ما 2007م إىل  2002% وبلغ حجم االستثمار يف الفرتة من  3.08م حققت منو مبعدل  2001  ففي سنة
يقارب املليار دوالر أمريكي وتشمل عدة قطاعات كقطاع تكنولوجيا املعلومات والشركات اإلعالمية وشركات الربيد 

 ( )السريع كما مت االستثمار يف عمليات حتويل امللكية الصحية واألدوية وغريها.

خاطر يف عام  
ُ
خاطر على مستوى الدول النامية ففي اهلند مثال بدأ رأس املال امل

ُ
م 1973كما ساهم رأس املال امل

إال أنه مل يطبق فعليا إال يف أواخر الثمانينيات من القرن املاضي ابلتعاون البنك الدويل مع احلكومة اهلندية، ففي 
 م أتسست 1988عام  

خاطر يف شركات التقنية حبوايل 1991التكنولوجيا املعلومات ويف عام  شركة اهلند لتطوير  
ُ
م مت استثمار رأس املال امل

مليون دوالر أمريكي ويف منتصف التسعينيات من القرن املاضي مت إدخال جمموعة من القوانيني والضوابط   320
قانون لتطوير   خاطر األجنيب واحمللي ووضعت 

ُ
امل املال  املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومنحتها إلدارة وتنظيم رأس 

خاطر 
ُ
امل املال  التمويل وهبذه اإلجراءات أصبح للهند مؤسسات مستقلة لرأس  الالزمة حلصوهلا على  التسهيالت 

خاطر اتبعة ملؤسسات مالية بنسبة  63بنسبة  
ُ
% وبلغت استثمارات اهلند 11,2% تليها مؤسسات لرأس املال امل

خاطر
ُ
مليار دوالر سامهت يف متويل   43م ما يقارب 2011م إىل  2004خالل الفرتة من   يف سوق رأس املال امل

 ( )مؤسسة صغرية ومتوسطة.  1400ما يقارب  
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خاطر حديث نسبياً فقد أنشأ عام 
ُ
م ومل يبدأ العمل 1992وعلى مستوى التجربة املصرية يعترب سوق رأس املال امل

خاطر منها ما هو مرخص وفق م عن طريق شركات أطلق عليه1994به إال يف عام  
ُ
ا أسم شركات رأس املال امل

خاطر يشكل أحد أنشطة الشركات اليت تعمل يف جمال االستثمار 
ُ
قانون سوق املال وذلك بوصف أن رأس املال امل

م وذلك العتبار أن رأس املال 1997لسنة   8يف األوراق املالية ومنها ما هو مرخص له وفق قانون االستثمار رقم 
 
ُ
 ( )خاطر يعد من الشركات اخلاضعة لقانون االستثمار.امل

خاطر سواء املرخص هلا من البيئة العامة لسوق رأس املال أو من اهليئة العامة 
ُ
إال أن معظم شركات رأس املال امل

خاطر وذلك آلن
ُ
خاطر وإمنا تعمل يف جماالت أخرى غري رأس املال امل

ُ
 لالستثمار ال تعمل كشركات رأس املال امل

خاطر،
ُ
خاطر مل يبلغ مرحلة النضج الالزم بسبب غياب التشريعات املنظمة إلدارة رأس املال امل

ُ
ولكن   ()رأس املال امل

خاطر يف مصر حيث أنشأت عدد من 
ُ
خالل األعوام السابقة بدأت احلكومة تويل االهتمام بسوق رأس املال امل

خاطر وهي عبارة عن صندوق رأمساله    الشركات إلدارة هذا االستثمار كشركة مصر لرأس املال
ُ
مليون جنيه   150امل

م يهدف هذا الصندوق إىل استقطاب األموال من احلكومة 2017مصري أطلقته وزارة الصناعة يف منتصف عام  
 ( )واملؤسسات التمويلية املختلفة وإعادة ضخها للشركات املتعثرة من أجل متكينها من استئناف العمل واإلنتاج.

أما على مستوى التجربة التونسية فقد بدأت مبكراً ابالهتمام ابلتمويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة عن طريق 
عام   خاطر وذلك إبنشاء صندوق عمومي 

ُ
امل املال  لدعم 1973رأس  اخلاصة  األموال  تدفق  تقوية  م كان هدفه 

من املدن الكربى إىل املناطق الداخلية وقد املشروعات الصغرية واملتوسطة يف إطار سياسة تشجيع نقل املؤسسات  
وبظهوره يعترب أول صندوق عمومي لرأس املال   FOPRODIأطلق عليه صندوق الرتقية الالمركزية الصناعية  

خاطر.
ُ
 ( )امل

خاطر
ُ
خاطر يف االجتماع األول لالحتاد العريب لرأس املال امل

ُ
يف (  )وقد أشر رئيس اجلمعية التونسية لرأس املال امل

شركة رأس مال خماطر تعمل يف تونس معظمها تركز على جمال تكنولوجيا املعلومات وختصص   40تونس أن هناك  
خاطر يف تونس أفرع 50وعموماً فإن  (  )% من أرابحها للبحث والتطوير1.5نسبة  

ُ
% من شركات رأس املال امل

كات اليت متول املشاريع حسب القطاعات % من رأمساهلا ألنشاء هذه الشر 80للبنوك حيث ختصص هــذه األخرية  
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مشروع مت متويله من طرف هذه   428حيث مت إحصاء   ( يوضح نسبة متويل  كل قطاع على حدى،5والشكل )
 م. 2000مليون دينار تونسي حىت عام   140الشركات مببلغ قدره 

 ( نسبة مسامهة البنوك يف متويل املشروعات حسب القطاعات 5الشكل )

 
 ( 20، ص  2014سامية عبديش,   - ث استناداً عليإعداد )الباح

خاطر حيث أكد د/ أمحد جويلي أمني عام 
ُ
وعموما فإن الدول العربية تعترب متأخرة يف جمال االستثمار برأس املال امل

خاطر ابملنطقة العربية تقدر 
ُ
 جملس الوحدة االقتصادية العربية أن حجم االستثمارات املطلوبة يف جمال رأس املال امل

يف   2بنحو   اخنفاض كبري  وجود  إىل  وأشار  االستثمار،  هذا  من  تطوير  أجل  من  وذلك  أمريكي  دوالر  مليار 
خاطر يف عملية التمويل 

ُ
خاطر وأن مسامهة رأس املال امل

ُ
االستثمارات اجلديدة اليت تركز عليها شركات رأس املال امل

اتج اإلمجايل للدول العربية بينما يصل مسامهته يف % من الن01يف العامل العريب ال تزال حمدودة فهي ال تتعدى  
% من 0.23% وأرواب  0.35% من الناتج القومي األمريكي ويف كندا نسبة  06الوالايت املتحدة األمريكية إىل  

 ( )الناتج القومي.

خاطر يف الدول العربية يرجع إىل  
ُ
العديد من األسباب إن هذا الضعف يف متويل مشاريع التنمية عن طريق رأس املال امل

خاطر من خالل استقطاب املمولني وجتميع أمواهلم وتوجيهها إىل 
ُ
أمهها عدم وجود مؤسسات تدير رأس املال امل

املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية واالبتكارات اليت قد حتقق أرابح عالية يف املستقبل، فالدول العربية 
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لتمويل متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولكن يف املقابل هناك تدين لديها موارد مالية ضخمة تكفي  
ومن هنا يظهر دور املصارف اإلسالمية كمؤسسات مالية متويلية هتدف إىل تنمية .  واضح يف إدارة هذه املوارد املالية

الصغرية واملتوسطة واألع املشروعات  خاطر يف متويل 
ُ
امل املال  الرايديةاجملتمع إبدارة رأس  وهذ ما سنتناوله يف   مال 

 املبحث التايل. 

 املبحث الثالث 

خاطر 
ُ
 مسامهة املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية برأس املال امل

الصغرية   املشروعات  البياانت واملعلومات مدى أمهية  السابقني الحظنا من خالل  املبحثني  واملتوسطة من خالل 
واألعمال الرايدية يف تنمية اقتصادايت الدول مبا تساهم به من تطوير للصناعة وخلق لفرص العمل وزايدة الدخل 
القومي، إال أن مسامهتها يف الدول العربية تعترب متواضعة نسبياً مقارنتاً ابلدول املتقدمة فعلى سبيل املثال أن مسامهة 

% فقط من 32% إىل  10توفري فرص العمل ترتاوح يف الدول العربية ما بني    املشروعات الصغرية واملتوسطة يف 
% يف الوالايت املتحدة األمريكية من إمجايل القوة 53.7% و73.8إمجايل القوة العاملة بينما حققت يف الياابن 

 العاملة مما أدى إىل ارتفاع مستوى البطالة يف أغلب الدول العربية. 

أمهها وأكثرها أتثرياً مشكلة احلصول على التمويل الالزم لنمو هذه املشروعات وتطورها   ويرجع ذلك إىل عدة أسباب 
فعزوف املؤسسات املالية واملصارف عن متويلها بسبب طبيعة املخاطر العالية اليت حتيط بنشاطها وعدم قدرهتا على 

يجية وحدها يشري البنك الدول إىل تقدمي الضمان العيين الذي تفرضه املؤسسات املالية، فعلى مستوى الدول اخلل
% فقط من هذه املؤسسات 11مليار دوالر أمريكي وأن    250أن املشروعات الصغرية واملتوسطة حتتاج متويل بنحو  

تتحصل على التمويل رغم توفر املوارد املالية الكافية مما يعين وجود فجوة بني املوارد املالية املتاحة وقصور يف توظيفها 
  املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية.ووصوهلا إىل 

ويف املقابل الحظنا يف املبحث الثاين أن الدول املتقدمة يف سعيها إىل دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال 
خاطر كاسرتاتيجية خمتلفة عن التمويل الرمسي 

ُ
 املعتاد.   الرايدية إىل انتاج نوع جديد من التمويل عرف برأس املال امل
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وأثبت هذا النوع من التمويل جناحه وحقق أرابح عالية خالل سنوات قصرية وساهم يف هنوض اقتصادايت العديد 
 1000من البلدان ودول العامل ففي الوالايت املتحدة األمريكية على سبيل املثال يتم سنوايً متويل ما ال يقل عن  

خاطر كما 
ُ
تريليون دوالر أمريكي ووفر  2.8أنه حقق عوائد وأرابح تقدر بـ  مؤسسة صغرية ومتوسطة برأس املال امل

مليون فرصة عمل، أما يف الدول العربية من خالل التجارب اليت عرضت يف املبحث السابق الحظنا ضعف   10.4
خاطر ال تزال حمدودة فهي ال تتعدى  

ُ
يرجع % و 0.1يف التمويل هبذه االسرتاتيجية املهمة وأن مسامهة رأس املال امل

خاطر. 
ُ
 ذلك لعدم وجود مؤسسات تدير رأس املال امل

لذلك يرى الباحث أمام هذه املؤشرات ضرورة اشراك املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة 
خاطر يتفق متاماً مع  

ُ
خاطر خاصة أن التمويل برأس املال امل

ُ
فلسفة التمويل واألعمال الرايدية عن طريق رأس املال امل

اإلسالمي الذي يقوم على قاعدة "الغنم ابلغرم" أو العالقة بني العائد واملخاطرة حيث يشارك الطرفني أصحاب 
 األموال املمولني وأصحاب املشروع املستثمرين يف الربح واخلسارة وهو ما سنتناوله يف هذا املبحث. 

 مية االقتصاديةأوالً: دور املصارف اإلسالمية يف متويل مشروعات التن

املصارف اإلسالمية هي مؤسسات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة اإلسالمية على حشد وجتميع املدخرات وتوظيفها 
يف متويل املشروعات االقتصادية مبا خيدم أو حيقق التنمية االقتصادية واالجتماعية فاهلدف األساسي ألنشأها هو 

 عمارة األرض. توظيف املال يف مساره الصحيح مبا حيقق 

ومن هذا املنطلق أخذت املصارف اإلسالمية على عاتقها عند ممارستها للعمل املصريف القيام بدور الوساطة املالية 
بدعم ومتويل األنشطة االقتصادية اليت حتقق التنمية للمجتمع، حيث متد القطاعات اإلنتاجية واخلدمية ابالحتياجات 

املشاكل التمويلية اليت تعاين منها معظم املؤسسات املالية يف الدول العربية. فالبنوك املالية الالزمة واملسامهة يف حل 
النظر عن دور  التقليدية هي مؤسسات تعمل على تعظيم أرابحها عن طريق اإلقراض ابلفائدة بغض  الربوية أو 

حىت ولو كانت مشاريع تنموية حيتاجها املشروع التنموي كما أهنا ال تقوم بدعم املشاريع التنموية قليلة الفائدة املالية  
اجملتمع فالربح مرتبط بسعر الفائدة الذي خيضع لقيود حيددها البنك املركزي وقيود تضعها البنوك التقليدية بنفسها 
حلماية أمواهلا وهذه القيود ال تتناسب مع طبيعة االحتياجات التمويلية للمشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال 
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 -غري املتوفر أصاًل عند هذه املشروعات –يث تفرض عليها ضماانت عينية للحصول على التمويل الالزم  الرايدية ح
فهي مؤسسات غري مرنه يف التعامل مع هذه املشاريع ذات الطبيعة اخلاصة، أما املصارف اإلسالمية أكثر انفتاحاً 

واخلسارة فمعدل الرحبية يتميز مبرونة أكثر من سعر   على هذا النوع من املشاريع ألهنا تتعامل مببدأ املشاركة يف الربح
الفائدة يف آلية التمويل ابلدين يف املصارف التقليدية، فباإلضافة إىل قدرة املصارف اإلسالمية على جذب وجتميع 

التنمي اجملتمع وحتقق  بتمويل مشروعات حيتاجها  النقدية  املوارد  توزيعها هذه  أيضا على  القدرة  لديها  ة املدخرات 
االقتصادية واالجتماعية، فاملصرف اإلسالمي لن ميتنع عن متويل أي مشروع انشئ أو مشروع صغري إذا تبني من 
االجتماعي  الربح  إىل  ينظر  اإلسالمي  املصرف  أن  أي  عليه  القائمني  وكفاءة  اإلنتاجية  للجدوى كفاءته  دراسته 

 ابإلضافة للربح االقتصادي. 

 الصغرية واملتوسطة يف الدول العربيةاثنياً: مصادر متويل املشروعات  

تتعدد اجلهات اليت تقدم التمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية يف الدول العربية وتعتمد يف متويلها 
 على مصادر داخلية وخارجية.

للمشروعات الصغرية واملتوسطة واأل التمويل  الداخلية تعتمد يف تقدمي  الرايدية على فعلى مستوى املصادر  عمال 
القروض  التمويل األصغر ومجعيات  التمويل تشمل املؤسسات املصرفية ومؤسسات  أمناط متعددة من مؤسسات 

إال أن أهم مصادر التمويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة   ( )الصغرية وشركات التمويل التأجريي وشركات االستثمار
واألعمال الرايدية املؤسسات املصرفية ففي تقرير صندوق النقد العريب أن عدد املصارف اليت تقدم قروضاً هلذا القطاع 

نان مصرف يف لبنان فحسب التقرير أن مجيع املصارف التجارية يف لب 66مصرف يف فلسطني إىل    15ترتاوح بني 
مثالً تقدم قروض للمشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية وأتيت يف املرتبة الثانية مؤسسات التمويل األخرى 
جمتمعة وتشمل شركات التمويل األصغر ومجعيات القروض الصغرية وشركات التمويل التأجريي وشركات االستثمار 

التموي املتخصصة يف تقدمي  الصناعية يف إضافة إىل بعض اجلهات  التنمية  ل كربانمج كفالة الذي يقدمه صندوق 
السعودية وصندوق الوطين لرعاية وتنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الكويت وصندوق الضمان املركزي يف 

 (. 6املغرب ووكالة التمويل األصغر يف السودان "تيسري" كما يوضح الشكل ) 
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القطاع املصريف6الشكل ) نسبة مسامهة  املالية األخرى(  ابملؤسسات  مقارنتاً  الصغرية واملتوسطة  للمشروعات   ( )

 
نالحظ الدور الكبري الذي يقوم به القطاع املصريف يف دعم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة حيث يساهم يف 

جمتمع  املالية  املؤسسات  ابقي  مسامهة  من  أكثر  الدراسة  عليها  أجريت  اليت  العربية  الدول  هذه كل  متويل  يف  ة 
% من التمويل يقوم به القطاع املصريف ابستثناء املغرب تساوى فيه القطاع املصريف مع 50املشروعات فأكثر من  

 املؤسسات املالية األخرى. 

فربغم من القيود اليت تضعها البنوك التقليدية أمام املشروعات الصغرية واملتوسطة والضماانت اليت يفرضها عليها 
القطاع وهذا مؤشر قوي على إمكانية   للحصول على  التمويل إال أنه ال يزال يساهم بنسبة كبرية يف متويل هذا 

مسامهة املصارف اإلسالمية وفق فلسفتها التمويلية القائمة على املشاركة يف الربح واخلسارة وبصيغها التمويلية املتنوعة 
شروعات ووفقاً للدور التنموي الذي هتدف إىل حتقيقه ومبا متلكه من مرونة يف التعامل مع طبيعة وخصائص هذه امل 

خاطر ووظفته يف مشروعات ذات قمة اقتصادية.
ُ
 وإمكانية جناحها كبرية خاصًة إذا استطاعت استقطاب رأس املال امل

ت للمشروعا  - املشار إليها يف اجلدول السابق-ومن اجلدير ابلذكر أن املصارف التقليدية رغم ارتفاع نسبة التمويل    
الصغرية واملتوسطة أمام املؤسسات املالية األخرى وفقاً لنظامها القائم على اإلقراض ابلفائدة غري قادر على تلبية 

 متطلبات واحتياجات هذا القطاع من املوارد املالية. 
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خاطر 
ُ
 اثنياً: منوذج لتمويل املصارف اإلسالمية للمشروعات الصغرية واملتوسطة براس املال امل

 دواعي إعداد النموذج 

من خالل ما مت استعراضه يف املبحث األول عن املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية ودورها املهم يف 
التطوير الصناعي واسهامها يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف كثري من الدول املتقدمة والنامية على حد 

الدول العربية مل تستطيع حتقيق األهداف املرجوة منها سواء كان يف حتقيق التنمية االقتصادية سواء وابملقابل فإهنا يف  
أو يف توفري فرص العمل وخفض مستوى البطالة أو على مستوى تقدمي السلع واخلدمات، وهذا كان نتيجة لعدة 

الكايف فمشكلة التمويل أعاقة أسباب أمهها كما ذكران من قبل عدم القدرة على احلصول على التمويل املناسب و 
خاطر كتقنية متويلية جديدة خترج عن 

ُ
امل املال  التمويل برأس  القطاع عن حتقيق أهدافه. وحىت بعد أن ظهر  هذا 

القالب التقليدي للمؤسسات املالية املاحنة للتمويل ذا طبيعة خاصة وساهم يف توفري التمويل املناسب لكثري من 
 - كما مت استعراضه يف املبحث الثاين- سطة واالعمال االبتكارية يف العديد من دول العامل  املشروعات الصغرية واملتو 

إال أن مسامهته يف الدول العربية كانت ضعيف ومتواضعة فمن خالل املؤشرات والبياانت اليت مت استعراضها تبني  
خاطر يف متويل هذا القطاع رغم توفر املوارد املا

ُ
 لية يف كثري من الدول العربية.حجم مسامهة رأس املال امل

لذلك يرى الباحث أن املشكلة تتمثل يف عدم قدرة املؤسسات املالية على إدارة املوارد املالية املتمثلة يف رأس املال 
خاطر وتوظيفها يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة، ويعتقد الباحث أن أكثر املؤسسات القادرة على القيام 

ُ
امل

 .هي املصارف اإلسالمية  هبذا الدور 

 

 

 النموذج املقرتح ومكوانته
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الصغرية  واملشروعات  خاطر 
ُ
امل املال  رأس  بني  يقوم ابجلمع  متويلي  لنموذج  إعداد مقرتح  النموذج يف  فكرة  تتمثل 

خاطر لتمويل هذه 
ُ
واملتوسطة بوساطة املصرف اإلسالمي كحلقة وصل بينهما وعن طريقه توظف أموال رأس امل

 املشروعات فالنموذج يقوم على ثالث مرتكزات حسب النموذج التايل: 

خاطر                 املصرف اإلسالمي                          
ُ
مشروعات صغرية ومتوسطة واألعمال    رأس املال امل

 الرايدية 

                                                                         

                                                                                                                                    
خاطر 

ُ
 يرغبون يف توظيف واستثمار أمواهلم.  ممولون برأس املال امل

 لتمويل مشروعاهتم.  مستثمرون أصحاب مشروعات صغرية ومتوسطة يرغبون يف احلصول على األموال

مصرف إسالمي حلقة وصل بني رغبات املمولني أصحاب رؤوس األموال واحتياجات املستثمرين أصحاب املشاريع 
 الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية.

 هو القناة اليت عن طريقها تتدفق املوارد املالية من املمولني إىل املستثمرين وخالل ذلك يقوم  فاملصرف اإلسالمي
بكل ما يلزم من تقييم للمشروعات املتقدمة للحصول على التمويل ومتابع نشاطها إىل أن حتقق أهدافها وال يقتصر 

 .دوره على منح التمويل فقط كاملصرف التقليدي

 آلية عمل النموذج 

 عرفنا أن النموذج املقرتح يتكون من ثالث مرتكزات أساسية وهي: 
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 رأس مال خماطر يرغب يف التمويل.  

 مشاريع تبحث عن التمويل. 

 مصارف إسالمية تدير العملية.

املمولني  ورغبات  التمويل  عن  الباحثني  املشاريع  أصحاب  املستثمرين  احتياجات  بني  املوائمة  هنا  املصرف  دور 
ف إال أهنا ختتلف عن أصحاب رؤوس األموال املخاطر وهي يف األساس من ضمن اخلدمات اليت يقدمها املصر 

غريها من األنواع األخرى للتمويل خلصوصية املشروعات املستهدفة ابلتمويل ولطبيعة رأس املال املمول به وميكن 
 :()حتديد آلية العمل يف اخلطوات التالية

 أوالً: مرحلة التهيئة واالختيار: 

الصغرية واملتوسطة واألعمال  املشروعات  يبدأ املصرف ابإلعالن عن رغبته يف متويل  أن  املرحلة يفرتض  يف هذه 
خاطر واستالم طلبات ومسوغات التمويل من أصحاب هذه املشروعات لتبدأ عملية 

ُ
الرايدية عن طريق رأس املال امل

شروع على أرض الواقع ومدى جناحها وفرص منوها تصنيفها ودراسة اجلدوى منها من حيث إمكانية جتسيد هذا امل
واملخاطر اليت ميكن التعرض هلا ونسبة األرابح احملققة وكذلك تقييم لرأس املال البشري ومن مت اختيار أهم املشروعات 

 الواعدة ابلنمو والتوسع إذا مت توفري التمويل الالزم هلا. 

هات املتخصصة كغرف التجارة والصناعة ومع جهاز املشروعات كما يقوم املصرف يف هذه املرحلة ابلتنسيق مع اجل
الصغرية واملتوسط بشأن إصدار الرتاخيص ومنع إذن املزاولة للمشروعات اليت مت تقييمها واملوافقة على متويلها وتبسيط  

 اإلجراءات الضرورية ملزاولة العمل.

يار األنسب تبدأ مرحلة حتديد االحتياجات التمويلية بعد دراسة املشروعات املقدمة من طاليب التمويل وتصنيفها واخت
هلذه املشاريع وبشكل منفصل لكل مشروع على حده ومن مت إعداد حجم التمويل الالزم جلميع املشروعات وذلك 

خاطر الذي سيتم من خالله متويل هذه املشروعات.
ُ
 للبدأ يف عملية جتميع وتوفري لرأس املال امل
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يتم وضع حيزاً من وعملية تقدير االحتياجا فيما بعد على أكمل وجه حبيث  املتابعة  ت مهمة لكي يسري نظام 
التقارير واليت تقدم يف شكل جداول واضحة ودقيقة وكاملة ويتم وضعها مع الشركاء املاليني وتتوفر فيها املعلومات 

 :التالية

 النشاط.   معلومات حول حجم

 مردودية االستثمارات.   

 ة ومتوسطة األجل والقدرة على السداد.النقدية والسيولة قصري 

فاملرحلة األوىل تقتصر على اختيار املشروعات وتصنيفها ودراستها وتقييمها وحتديد احتياجاهتا التمويلية وإحالتها 
خاطر ابملصرف اإلسالمي. 

ُ
 إىل إدارة االستثمار برأس املال امل

خاطر   اإلعالن عن التمويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة 
ُ
 براس املال امل

                                                     

 
 قبول الطلبات وامللفات                                                  
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دراسة وتقييم                                  تصيف املشروعات              إحالة                                  

 املشروعات إىل إدارة

املشروعات املتقدمة                                    املختارة                    االستثمار                               
خاطر برا

ُ
 س املال امل

 اثنياً: مرحلة التنفيذ: 

بناًء على النتائج املتحصل عليها من مرحلة التهيئة واالختيار بعد أن ُصنفت وأختري اجليد منها وفق لضوابط املصرف 
خاطر أوال إلمتام عملية التمويل وهنا

ُ
يبدأ   وبعد حتديد احتياجاهتا من التمويل تبدأ مرحلة التنفيذ بتوفري رأس املال امل

السابقة ابلتنسيق مع  اليت مت حتديها يف املرحلة  التمويل املطلوب وفق االحتياجات  املصرف بتجميع واستقطاب 
املستثمرين ورجال األعمال وأصحاب رؤوس األموال الباحثني عن فرص استثمارية واعدة أبرابح عالية واطالعهم 

للمصرف واليت مت دراستها واختيارها وحجم التمويل املطلوب   على املشاريع الصغرية واملتوسطة واالبتكارات املتقدمة
خاطر وتوجيه هذه األموال إىل املشروعات 

ُ
هلذه املشروعات والتنسيق معهم لتنفيذها وفق اسرتاتيجية رأس املال امل

خاطر
ُ
اليت ستقوم بتكوين وإدارة حمفظة استثمارية متنوعة تضم   ( )احملددة من خالل إدارة االستثمار برأس املال امل

 خمتلف املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية. 
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خاطر                             
ُ
 استقطاب وجتميع رأس املال امل

                                                       
                   

 

                                              
خاطر       برأس املال  إدارة االستثمار               

ُ
 تصنيف لرأس املال: مقيد / مطلق                 امل

بعد أن يتم حتديد االحتياجات املالية ومعرفة وحتديد املمولني يبدأ املصرف اإلسالمي بتجميع املوارد املالية املطلوبة 
خاطر على التنسيق بني أصحاب 

ُ
للتمويل وتصنيفها حسب شروط أصحاهبا، كما تعمل إدارة االستثمار برأس املال امل

وس األموال املمولني وأصحاب املشروعات املستهدفة ابلتمويل املستثمرين لتعرف على بعضهم وصياغة العقود رؤ 
خاطر كحدود 

ُ
التعاقد حبيث تتضمن الشروط حقوق أصحاب رأس املال امل القانونية بني الطرفني وحتديد شروط 

 زمنية للتمويل ابعتبارهم شركاء فيه. تدخالهتم يف املشروع وحدود صالحياهتم وحصصهم من األرابح واملدة ال

خاطر املستثمر إىل أسهم أو صكوك متويل إسالمي 
ُ
تبدأ عملية التنفيذ الفعلية للتمويل حيث يتم تقسيم رأس املال امل

خاطر وهي مبثابة واثئق 
ُ
متساوية متثل واثئق االستثمار ألصحاب رأس املال ومحلتها هم املستثمرون برأس املال امل

بني الوكالة مشاركة  أساس  على  وتدار  املشروع  أصحاب  املستثمرين  وبني  خاطر 
ُ
امل املال  رأس  أصحاب  املمولني   

 ابالستثمار من قبل املصرف اإلسالمي. 
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وتقدمي  للمشروع  املختلفة  املراحل  مبتابعة  اقسامها  خالل  من  خاطر 
ُ
امل املال  برأس  االستثمار  إدارة  أيضا  وتقوم 

شروع ومراقبة أعماله ومدى التزامه ابملخطط، حيث ستساعد عملية املراقبة اجليدة االستشارات الضرورية لنجاح امل
 ومتابعة املشروع من طرف املستثمر والوقوف على أي نوع من أنواع املخاطر.  

التقليدية، بل هو شريك يف املشروع ودوره داعم ومتابع  التمويل فقط كاملصارف  فدور املصرف ال يقتصر على 
 ع من بدايته إىل أن يتم تصفيته ابنتهاء مدة التمويل واسرتداد رأس املال واألرابح. ألعمال املشرو 

املستثمرون أصحاب املشايع                                                                               املمولون 
 برأس املال 

خاطر         
ُ
 الصغرية واملتوسطة                          املصرف اإلسالمي                                        امل

                         

 
                                                 

نع                                                                                               املال  رأس  اسرتداد 
 األرابح 
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خاطر                                                  

ُ
 إدارة االستتثمار برأس املال امل

 

 

                                   

 
التعاقد مع صاحب املشروع                               متويل املشروع                                 جناح 

 املشروع وخروج 

خاطر                                 رأس املال     
ُ
الصغري أو املتوسط                                  برأس املال امل

خاطر 
ُ
 امل

 

 حلة التصفية: اثلثاً: مر 
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ابنتهاء مدة االستثمار ابلعقد وحتقق الغرض من االستثمار يف املشروع املستهدف ابلتمويل وانقضاء احلاجة إىل 
خاطر من املشروع فيتم تصفية االستثمار حسب اآللية املتفق 

ُ
التمويل وجناح املشروع حيني موعد خروج رأس املال امل

خاطر ابملصرف اإلسالمي لتبدأ عليها وذلك حسب نوع التمويل ويعاد ر 
ُ
أس املال إىل إدارة االستثمار برأس املال امل

 دورة أخرى بتمويل مشروع أخر.

املسؤولية  إطار  ففي  خاطر 
ُ
امل املال  برأس  التمويل  ينتهي ابنتهاء  املصرف اإلسالمي ال  التنويه هنا أن دور  وجيب 

االقتصادية للمجتمع يبقى املصرف اإلسالمي كداعم للمشروع مبتابعته وتقدمي االجتماعية ولتحقيق أهداف التنمية  
االستمرار  من  ومتكينها  املشروعات  هذه  خلصوصية  مراعااتً  وذلك  املشروع  حيتاجها  اليت  الضرورية  االستشارات 

 والنجاح. 

خاطر 
ُ
 أنواع وأساليب التمويل املقرتح لرأس املال امل

املصارف اإلسالمية لديها العديد من صيغ التمويل املتنوعة اليت تتيح له متويل خمتلف املشروعات من املعروف أن  
الذي  التقليدية  يقتصر على صيغة واحدة كالتمويل ابملصارف  يناسب مع طبيعتها ونوعياهتا واحتياجاهتا وال  مبا 

 يعتمد على اإلقراض ابلفائدة. 

م التمويلية  الصيغ  أنسب  أن  الباحث  واملتوسطة ويرى  الصغرية  للمشروعات  خاطر 
ُ
امل مال  برأس  للتمويل  الئمة 

املال  الصيغتني من سهولة خروج رأس  املتناقصة ملا هلاتني  املؤقتة واملشاركة  الرايدية مها صيغيت املضاربة  واألعمال 
أو لغريهم   املمولني يف املشروع إما إلصحاب املشروع  بتمليك حصص  املمول  خاطر من املشروع 

ُ
حبسب آلية امل

مبدأ  خاطر وهو 
ُ
امل املال  برأس  االستثمار  نفس مبدأ  يقوم على  التمويل هبما  نظام  املتفق عليها، كما أن  اخلروج 

 املشاركة يف األرابح واخلسائر ونظام املشاركة يلغي متاماً نظام التمويل بسعر الفائدة. 

انب )رب املال( وعمل من جانب آخر )املضارب( املضاربة شراكة يف الربح مبال من ج  التمويل ابملضاربة املؤقتة:
النوع من االستثمار فهي متويل مؤقت بني طرفني أحدهم  املناسبة هلذا  التمويل  أكثر صيغ  املؤقتة من  فاملضاربة 
صاحب املال )املمول( واآلخر صاحب العمل )املضارب( أي املستثمر وفق شروط وضوابط يتفق عليها الطرفني 

خاطر فهو أيضا استثمار حمدد أبجل معني وشروط متفق املال    سب جداً لتقنية التمويل برأس وأجل حمدد وهو منا
ُ
امل



 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
273 

 
 

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021 

أكتوبر |  04العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

خاطر وليس لديه 
ُ
عليها مسبقاً، واملصرف اإلسالمي هنا األداة اليت تنظم عالقة الوساطة بني من ميتلك رأس املال امل

فكرة املشروع ولديه الرغبة يف تطبيقها وليس لديه القدرة على العمل ولديه الرغبة يف استثمار أمواله وبني من ميتلك  
 القدرة على أتمني األموال الالزمة لتمويل املشروع. 

جواز تطبيق عقود التمويل ابملضاربة   13وقد أقرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية املعيار الشرعي رقم  
ب إطار عام أو مذكرة تفاهم على إنشاء عقود متويل "جيوز االتفاق مبوج   يف حدود فرتة زمنية حمددة ومبلغ حمدد 

 ( )ابملضاربة يف حدود مبلغ معني على مدى زمين معلوم على أن ينفذ التفاهم وفق عقود مضاربة خاصة ومتتالية"

ويرى الباحث أن املضاربة بنوعيها املطلقة واملقيدة ميكن عن طريقها أن يضارب املصرف اإلسالمي برأس املال 
خاطر يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية وذلك حسب شروط أصحاب رأس املال من 

ُ
امل

نوعية املشاريع املراد االستثمار فيها واألماكن واألسواق فإذا وضع صاحب رأس املال شروط معينة على املصرف 
روط فتعترب مضاربة مطلقة، وهذا ما تؤكده هيئة عند استثمار أمواله حتولت إىل مضاربة مقيدة أما إذا مل يضع ش

 .13احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية عند تقسيمها ألنواع املضاربة يف املعيار الشرعي رقم  

هي اليت يفوض فيها رب املال املضارب يف أن يدير عمليات املضاربة دون أن يقيده بقيود وإمنا   املضاربة املطلقة: 
تقديرية واسعة وذلك اعتماداً على ثقته يف أمانته وخربته، ومن قبيل املضاربة املطلقة ما لو قال يعمل فيها بسلطات  

املال للمضارب: اعمل برأيك الطرفني يف حتقيق مقصود   .رب  واإلطالق مهما اتسع فهو مقيد مبراعاة مصلحة 
 .ط االستثماري موضوع املضاربةاملضاربة وهو الربح، وأن يتم التصرف وفقاً لألعراف اجلارية يف جمال النشا

هي اليت يقيد فيها رب املال املضارب ابملكان أو اجملال الذي يعمل فيه وبكل ما يراه مناسباً مبا   املضاربة املقيدة:  
 ( ).ال مينع املضارب عن العمل

وهو أسلوب متويلي إسالمي يتضمن شراكة بني طرفني يف مشروع حمدد بقصد حتقيق   التمويل ابملشاركة املتناقصة:
يتعهد فيها أحد   ()"عقد بني املتشاركني يف األصل والربحعرفها الفقهاء أبهنا "الربح وهو من أنواع العقود اليت يُ 

الطرفني بشراء حصة الطرف اآلخر تدرجيياً إىل أن ميتلك املشرتي املشروع ابلكامل وقد أقرت هيئة احملاسبة واملراجعة 
واز متلك أحد الشريكني حصة اآلخر يف تعريفها للمشاركة املتناقصة ج  12للمؤسسات املالية املعيار الشرعي رقم  
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تدرجيياً إىل أن يتملك  املشاركة املتناقصة عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة األخر تدرجيياً "
األموال املنفصلة إىل مال واحد يرتتب على ذلك املشاركة ووفقاً هلذا الشكل تتحول    ()". املشرتي املشروع بكامله

يف الربح حسب االتفاق واملشاركة يف اخلسارة حسب احلصص يف رأس املال وحيق للشريكني التدخل يف اإلدارة 
 واملشاركة يف واختاذ القرارات. 

الص  املتناقصة يف متويل املشروعات   خاصةً - غرية واملتوسطة  فيمكن للمصرف اإلسالمي تطبيق أسلوب املشاركة 
خاطر مبوجب عقد مشاركة متناقصة حيدد فيه حجم   -املشروعات اليت لدى مالكها جزء من رأس املال 

ُ
برأس املال امل

التمويل واملدة الزمنية املناسبة وآلية التمويل ونسبة األرابح وآلية اخلروج من االستثمار واسرتداد رأس املال ابعتبار أنه 
وفقاً هلذه لصيغة حيق للمصرف املشاركة يف اإلدارة واإلشراف على النشاط ومتابعته لضمان جناح استثمار مؤقت، و 

 املشروع فاملصرف هنا يعترب شريكاً للمتعامل معه حيث تربطه عالقة شراكة وليست عالقة دائنة. 

خاطر تدرجيياً من االستثمار واسرتداد التمويل مع األرابح وهذا 
ُ
ومما مييز املشاركة املتناقصة سهولة خروج رأس املال امل

"ال مانع من تنظيم عملية متلك حصة   12ما نصت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية عليه يف املعيار رقم  
ا غرض الطرفني مثل التعهد من شريك املؤسسة بتخصيص حصته املؤسسة من قبل شريكها أبي صورة يتحقق هب 

من ربح الشركة أو عائدها املستحق له ليتملك هبا حصة نسبية من حصة املؤسسة يف الشركة أو تقسيم حمل الشركة 
بح إىل أسهم يقتين منها شريك املؤسسة عدداً معيناً كل فرتة إىل أن يتم شراء شريك املؤسسة األسهم بكاملها فتص

وهبذا يتحقق الغرض من التمويل حيث يتحصل املشروع على املوارد املالية الالزمة   ()له امللكية املنفردة حملل الشركة". 
 هلا ويتحقق للممولني استثمار أمواهلم وحتقيق األرابح. 

 :تكون املشاركة املتناقصة على ثالث صور هي

كل منهما يف رأس املال ويف الربح ويتم بيع حصة املصرف للمستثمر يتفق املصرف مع املستثمر على حتديد حصة  
 بعد انتهاء آجال املشاركة وذلك بعقد مستقل. 
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يتفق املصرف مع املستثمر على املشاركة يف التمويل الكلي أو اجلزئي للمشروع على أساس أن حيصل املصرف على 
ر يف الربح أو جزء منه كتسديد ملا قدمه املصرف نسبة معينة من الربح زايدة على ذلك حيتفظ بنصيب املستثم

 للمستثمر من متويل. 

يكون رأس مال املشروع يف صورة أسهم ميتلكها البنك والشريك ويقتسمان الربح ابالتفاق وهنا يقوم الشريك بشراء  
 ( )ده.جزء من أسهم البنك سنواي حىت االمتالك الكلي ألسهم البنك وهكذا يصبح املشروع ملكا للشريك لوح

وأخرياً يعترب هذين النوعني من التمويل أفضل أساليب التمويل اليت ميكن للمصارف اإلسالمية اعتمادها يف متويل 
املال  خاطر مبا حيققه من إحداث توازن بني رأس 

ُ
امل املال  الرايدية برأس  املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال 

 وجهد اإلنسان.  

 النتائج

 توصل إليها الباحث من خالل ما مت تناوله يف املبحث األول عن املشروعات الصغرية واملتوسطة أهم النتائج اليت 
ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، بناًء على ما مت طرحه يف املبحث الثاين حول مسامهة رأس املال 

خاطر يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايد
ُ
ية وواقع وأدائه يف متويل املشروعات يف الدول العربية امل

املصارف  طريق  خاطر عن 
ُ
امل املال  برأس  متويلي إسالمي  انشاء منوذج  إمكانية  البحث حول  إليه  انتهى  ما  وإىل 

 اإلسالمية حسب التصور واآللية اليت مت تقدميها، ميكن استخالص مجلة من النتائج أمهها ما يلي:

املؤسسات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية يف حتقيق النمو االقتصادي للدول الصناعية املتقدمة ومدى تلعب  
التنمية  وحتقيق  العمالة  توظيف  يف  مسامهتها  ومدى  اإلمجايل  احمللي  الناتج  تكوين  يف  عليها  اقتصاداهتا  اعتماد 

 االقتصادية.  دخل الفرد وحتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية بدعم الناتج القومي وزايدة معدالت 

وجود ضعف يف أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية يف الدول العربية ابملقارنة مع أدائها يف الدول 
واخلدمات  السلع  وتوفري  العمل  فرص  خلق  من خالل  اجملتمع  أفراد  معيشة  مستوى حتسني  على  سواء  املتقدمة 
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ابلكميات والنوعية املناسبة أو على مستوى االقتصاد الكلي بزايدة الناتج احمللي وحتقيق التطور االقتصادي والتنمية 
 املنشودة.

هناك فجوة يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية خاصًة يف الدول النامية والدول العربية مما 
األموال االستثمارية عن طريق وسائل التمويل التقليدية مما أعاق تطور ومنو شكلت صعوبة يف الوصول إىل رؤوس  

 هذا القطاع احليوي وحد من إمكانية حتقيق أهدافه. 

خاطر هو مبثابة البديل التمويلي األمثل املوجه حلل املشاكل التمويلية اليت تواجهها املشاريع التمويلية 
ُ
رأس املال امل

خاطر الناشئة خاصة املبتكرة منه
ُ
ا األمر الذي أثبتته خمتلف التجارب عرب العامل واليت تشري كلها أبن رأس املال امل

 وسيلة متويلية واعدة ساهم يف تطوير شبكة من املنشآت الصناعية، والتجارية، واخلدمية الفاعلة والقادرة على البقاء. 

خاط 
ُ
ر يرجع إىل العديد من األسباب أمهها عدم وجود تعترب الدول العربية متأخرة يف جمال االستثمار برأس املال امل

خاطر من خالل استقطاب املمولني وجتميع أمواهلم وتوجيهها إىل املشروعات واألعمال 
ُ
مؤسسات تدير رأس املال امل

 الرايدية واالبتكارات اليت قد حتقق أرابح عالية يف املستقبل. 

املشرو  ومتويل  دعم  يف  بدور كبري  املصريف  القطاع  أمامها يقوم  يضعها  اليت  القيود  رغم  واملتوسطة  الصغرية  عات 
أنه ال يزال يساهم بنسبة كبرية حيث يساهم يف كل  التمويل إال  والضماانت اليت يفرضها عليها للحصول على 
الدول العربية اليت أجريت عليها الدراسة أبكثر من مسامهة ابقي املؤسسات املالية جمتمعة يف متويل هذه املشروعات 

 % من التمويل يقوم به القطاع املصريف. 50أكثر من  ف

خاطر وتوظيفه يف متويل املشروعات 
ُ
ميكن أن تقوم املصارف اإلسالمية من خالل النموذج املعد إبدارة رأس املال امل

الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية واالرتقاء هبا من مشروعات انشئة وضعيفة إىل مشروعات انجحة تساهم يف 
 شيط االقتصاد وحتقيق التنمية. تن

خاطر للمشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية مها 
ُ
أنسب الصيغ التمويلية مالئمة للتمويل برأس مال امل

املشروع  خاطر من 
ُ
امل املال  الصيغتني من سهولة خروج رأس  املتناقصة ملا هلاتني  املؤقتة واملشاركة  املضاربة  صيغيت 
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خاطر وهو مبدأ املشاركة يف األرابح املمول، كما أن  
ُ
نظام التمويل هبما يقوم على نفس مبدأ االستثمار برأس املال امل

 واخلسائر ونظام املشاركة يلغي متاماً نظام التمويل بسعر الفائدة.

 التوصيات 

توظيفه يف متويل هذه أخرياً توصلت الدراسة إىل أن املصارف اإلسالمية قادرة على جتميع وإدارة رأس املال املخاطر و 
خاطر يتفق متاماً 

ُ
املؤسسات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية ذات الطبيعة اخلاصة، كما أن التمويل برأس املال امل

مع فلسفة التمويل اإلسالمي الذي يقوم على قاعدة "الغنم ابلغرم" أو العالقة بني العائد واملخاطرة حيث يشارك 
املمولني وأصحاب املشروع املستثمرين يف الربح واخلسارة، وأهنا قادره أيضاً على مساعدهتا   الطرفني أصحاب األموال

 بتقدمي املشورة واخلربات اليت حتتاجها خالل مراحل حياهتا. 
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