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Abstract  

The study aims at highlighting the role of Islamic banks in the development of small and medium enterprises 

through the provision of necessary funding. It also aims at clarifying the privacy of Islamic financing system and 

its adaptation for small and medium enterprises. The study has taken the Jordan Islamic Bank as an example of 

Islamic banks in Jordan, and it concluded a number of results, most notably that the reality of Islamic finance for 

small and medium enterprises was very limited, as shown by limiting that Islamic banks on the two versions of 

Murabaha, and participation ended by ownership, within the program of financing craftsmen and professionals in 

the Jordan Islamic Bank, and not rely on any other  formats of  funding. The main reason behind choosing 

financing through Islamic banks is the belief of dealers in the legality of transactions in Islamic banks, but the 

guarantees and complications in procedures fall short in obtaining financing from Islamic banks. The researchers 

recommend at the end of the study that Islamic banks in Jordan need to take care of  SMEs for their contribution 

in economic and social development, and recommend also relying more on other funding methods based on the 

apportionment of risks and profits that are relevant to SMEs, which diversify methods of financing and guarantee 

more contribution  to the   development of these institutions. 
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 الملخص:

كما  ،من خالل تقدیم التمویل الالزم لها هاوتطویر ات الصغیرة والمتوسطة براز دور المصارف اإلسالمیة في تنمیة المؤسسإالدراسة إلى  هدفتلقد 

سالمي األردني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وقد اتخذت الدراسة البنك اإل ومدى مالءمته ،سالميإلى بیان خصوصیة نظام التمویل اإل یضاً أهدفت 

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  ةاإلسالمیالمصارف تمویل : ضآلة نتائج أبرزها للمصارف اإلسالمیة في األردن، وتوصلت الدراسة إلى عدةحالة 

المشاركة سلوب أمر بالشراء، و آلالمرابحة ل سلوبأعلى للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة سالمیة اإلالمصارف  أسالیب التمویل فيقتصار وكذلك ا

خرى، األتمویل ال أسالیبأسلوب من ، وعدم االعتماد على أي سالمي األردنيلبنك اإلالمنتهیة بالتملیك ضمن برنامج تمویل الحرفیین والمهنیین في ا

 ، ولكن الضمانات والتعقیداتسالمیةة المعامالت في البنوك اإلاعتقاد المتعاملین بمشروعیسالمي هو كما أن السبب األبرز الختیار التمویل اإل

سالمیة في إلالمصارف ا ىعنأن تُ في نهایة الدراسة بضرورة  انالباحث وأوصى .ذه المصارفمن هعلى التمویل الالزم حصول حالت دون ال جرائیةاإل

أیضا باالعتماد بشكل أكبر على الصیغ التمویلیة  انیوصیكما بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لمساهمتها في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، األردن 

 بما  لیةطرق التمویالوسائل و الإلى تنوع في باح التي لها صلة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، التي تؤدي األخرى التي تقوم على قسمة المخاطر واألر 

 .تهاوتنمی یسهم في تطویر تلك المؤسسات

  والمتوسطة.المؤسسات الصغیرة  سالمیة،إلاالمصارف  سالمي،إلاالتمویل  الكلمات المفتاحیة:

  مقدمة

ناتجة التطورات التحوالت و ال مجموعة منقتصاد العالمي شهد اال

 كغیره ت السیاسیة واالقتصادیة، واألردنعن ظاهرة العولمة والتكتال

 ،قتصادیةتها االامن التقلبات في سیاس عددا شهد، من دول العالم

ونظرا  .قتصاد المخطط إلى اقتصاد السوقالنتقال من االأبرزها اكان و 

السلطات  قامت، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كثیر منإلفالس 

، مع االستثماریة المنشآتتشجیع تبني سیاسات متعددة لب ةالمعنیّ 

وساعدها على ذلك قدرتها  ،والمتوسطةمنها الصغیرة التركیز على 

وتحقیق التطور  ،فرص عمل یجادإ و  ،على المزج بین النمو االقتصادي

وحتى تحقق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  .االقتصادي واالجتماعي

، ویمكن تحقیق ذلك أنشطتهادافها تحتاج إلى رؤوس أموال لتمویل أه

ال سیما البنوك اإلسالمیة التي  ،البنوك والمؤسسات المالیةمن خالل 

لبنوك التقلیدیة في اتمتاز بطرق تمویلیة مختلفة عن الطرق التمویلیة 

المؤسسات جعلها محل اهتمام مما التجاریة والمؤسسات المالیة، 

عن ، حیث توجهت بتلبیة احتیاجاتها التمویلیة لمتوسطةالصغیرة وا

  طریق البنوك اإلسالمیة.

من روافد التنمیة  هاّماً  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رافداً  دّ تعو 

تلك المؤسسات  دتعجتماعیة على مستوى العالم، إذ قتصادیة واالاال

 وٕالى حد - یمكن القولحیث ، له والدافع المحرك لعجلة االقتصاد

في  رئیسیاً  عامالً  دن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعإ -كبیر

، ومنها األردنجتماعیة في جمیع دول العالم التنمیة االقتصادیة واال

لزیادة الطاقة االنتاجیة من جهة،  أساسیاً  وذلك باعتبارها منطلقاً 

والمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من جهة أخرى، لذلك 

 عددها استراتیجیا لدى تمام بهذا النوع من المؤسسات توجّ هأصبح اال

  )١٦ -14 : ٢٠٠٣( صیام، من الدول

یة و أول یحتلّ  وأصبحت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمثل طرحاً 

ات الدول النامیة، ومنها البلدان العربیة یمتقدمة على أجندة اقتصاد

لقصیر تمثل في األجل ا منها: أنهاواإلسالمیة، وذلك ألسباب عدة 

ن تعاني یاللتوالبطالة لإلسهام في حل مشكلتي الفقر  ضروریاً  حالً 

أن النمط السائد إضافة إلى العربي واإلسالمي، العالم منهما دول 

للعملیات اإلنتاجیة في ظل العولمة یعتمد على إسهام أكثر من بلد في 

  الواحد.المنتج 

متوسطة بحجم المؤیدون لفكرة المؤسسات الصغیرة وال ویستدلّ 

في أمیركا والیابان وغیرهما  ةالكبیر ات قتصادیاالبعض إسهاماتها في 

، لى العدد الكلي للمؤسسات فیهاإبنسبة عددها  من البلدان المتقدمة

من  % ٩٧ ما نسبته ففي أمیركا تشكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  ١٢/٣/٢٠١٣تاریخ قبول البحث                 ٢٨/١/٢٠١٣ تاریخ استالم البحث  
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ملیون مشروع یعمل فیها  ١٣عدد المؤسسات فیها، حیث یوجد نحو 

ن ثلثي فرص العمل للعمالة تؤمّ و  ،أكثر من نصف العاملین في أمیركا

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نحو نسبة الجدیدة، وفي الیابان تبلغ 

 %٤,٨٤من عدد المؤسسات فیها، وتستخدم هذه المؤسسات  %٤,٩٩

  ).١٩٩٩( الطباع،من إجمالي العمالة 

 هفإن ،تنمویةوبما أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مشروعات 

وذلك بما  ،بدور كبیر في التمویل ةیجب أن تقوم المصارف اإلسالمی

ذ أن من أهم إ ،خصائصتتمیز به من من أهداف و  تتوق إلى تحقیقه

أهدافها مساهمتها في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الشاملة، وجدیر 

في  وتنوعاً  بالذكر أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتطلب مرونةً 

یوفره التمویل اإلسالمي  وهذا ما )،٢٠٠٣،بو دیابأ( أسالیب التمویل

سالیب متعددة تؤدي إلى زیادة الطلب على أبما یمتلكه من أدوات و 

بما و التمویل من قبل المتمولین للمشروعات الصغیرة والمتوسطة 

 ها،وشروطقتصادیة ویخدم متطلبات التنمیة اال یتوافق مع رغباتهم،

المصرفیة اإلسالمیة ، ولهذا جاءت هذه الدراسة التي  ویحقق أهداف

والدور الذي  ،لمصارف اإلسالمیةلالواقع العملي إلى  التعرفتهدف 

في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل النظام تؤدیه 

  التمویلي الذي تنتهجه.

  مشكلة الدراسة وأسئلتها:

في  استخدامهإلى  سالمي، والحاجةانطالقا من أهمیة التمویل اإل

تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والنهوض باالقتصاد والتنمیة 

النهوض لتحقیق ردنیة نحو ذلك ه الدولة األوتوجّ  ،في األردن

االقتصادي الحدیث عن طریق تشجیع تمویل المؤسسات الصغیرة 

، ودعم دراكًا منها لدورها المتمیز في االقتصاد المحليإ والمتوسطة

أهمیة التركیز على تبرز ، لهذا التوجه سالمیةإلسات والبنوك االمؤس

دراسة دور البنوك اإلسالمیة في تمویل المؤسسات الصغیرة 

المتعلقة بتمویل حتى یمكن التوصل إلى الحلول  ،والمتوسطة

التي تتناسب توسطة سالمیة للمؤسسات الصغیرة والمالمصارف اإل

 نیخبرة الباحثویدعم ذلك ات، التوجه لتحقیق تلكواألهداف المرجوة 

قلق بعض المسؤولین من  انیتلمس ماجعلتهحیث  مامن خالل عمله

عدم إحراز تقدم في هذه المجاالت، مما خلق اتجاها عاما للبحث عن 

مختلف مستویات التمویل، وأهمیة التي تتعلق بالصعوبات دراسة 

جراها شخصیة أ تسالمي، وتفعیل دوره  من خالل مقابالالتمویل اإل

وجود  ماسالمي األردني تبین لهمع المشرفین في البنك اإل انالباحث

التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  الصعوباتمن  عدد

سالمیة، ومدى موافقة طرق التمویل هذه للشریعة اإل، أنشطتهاتمویل 

جوانب السالمي في تفعیل دور التمویل اإلاألمر الذي یتطلب 

ختلفة حیال التفعیل الصحیح والمأمول من أهداف یرجى االقتصادیة الم

تحقیقها، ونظرًا لقلة الدراسات التي عالجت هذا الموضوع  فقد سعى 

  تیین:للقیام بهذه الدراسة، التي تتحدد مشكلتها في السؤالین اآل انالباحث

ردن ( البنك سالمیة العاملة في األما دور المصارف اإل -١

خالل  سسات الصغیرة والمتوسطةسالمي ) في تمویل المؤ اإل

 ؟٢٠١١ – ٢٠٠٢الفترة الزمنیة الممتدة ما بین 

ما تقییم مالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للدور الذي تقوم  -٢

  سالمیة في تمویل تلك المؤسسات ؟ به المصارف اإل

  فرضیات الدراسة

الدراسة على  فرضیتيوبناء على مشكلة الدراسة، فقد تمت صیاغة 

  ي:تالنحو اآل

للمصارف فعال دور ال یوجد   HO1:الفرضیة العدمیة األولى  -١

مي ) في تمویل ردن ( البنك االساللعاملة في األسالمیة ااإل

خالل الفترة الزمنیة الممتدة ما  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 ؟٢٠١١ – ٢٠٠٢بین 

من مالك یجابي إال یوجد تقییم  : HO2 الفرضیة العدمیة الثانیة -٢

الصغیرة والمتوسطة للدور الذي تقوم به المصارف  المؤسسات

  سالمیة في تمویل تلك المؤسسات ؟ اإل

  الدراسة:هداف أ

   ي:یأتتتلخص أهداف الدراسة فیما 

لى دور المصارف اإلسالمیة في تنمیة المؤسسات إالتعرف  .١

 من خالل تقدیم التمویل الالزم لها. هاوتطویر الصغیرة والمتوسطة 

النظام  االعتماد علىمدى لمتمولین في لى رأي اإالتعرف  .٢

 لمشروعات الصغیرة والمتوسطة.تمویل االتمویلي اإلسالمي ل

المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغیرة  لىإالتعرف  .٣

  سالمیة.والمتوسطة لدى سعیها للتمول من المصارف اإل

 أهمیة الدراسة:

ساهم به الدور الذي تالوقوف على تأتي أهمیة الدراسة من 

والحد من  ،قتصادیةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة اال

مشكلتي الفقر والبطالة، وما ینبغي للمصارف اإلسالمیة القیام به من 

دور في تمویل تلك المؤسسات، بما تحمله من مبادئ وأسس ، إذ أن 

المشاركة الحقیقیة في المغنم والمغرم  تهدف إلىالمصارف اإلسالمیة 

وى المعیشي للمجتمعات مشروعات تصب في رفع المستتمویل في 

  اإلسالمیة.

   مصطلحات الدراسة:

من الكتاب صعوبة كبیرة في التوصل إلى  عددوجد  :اإلسالميالبنك 

في كتابات  وردت تعاریف كثیرة، فقد بشكل عام تعریف محدد للبنك

عرفة ملإال أنها جاءت  ،ٕان لم تكن تختلف كثیرا في قصدهامتعددة، و 
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)، ٢٥:  ٢٠٠٠ت ( المالقي،لألعمال التي تقوم بها هذه المؤسسا

 )١٠: ١٩٩٧٧( عرفت اتفاقیة إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیةو 

البنوك أو بأنها في الفقرة األولى من المادة الخامسة البنوك اإلسالمیة 

 المؤسسات التي ینص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على 

سالمیة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا لتزام بمبادئ الشریعة اإلاال

  وعطاء.

مؤسسة مصرفیة هدفها  أیضًا بأنهوقد تم تعریف البنك اإلسالمي 

تجمیع األموال والمدخرات من كل من ال یرغب في التعامل بالربا 

(الفائدة) ثم العمل على توظیفها في مجاالت النشاط االقتصادي 

وكذلك توفیر الخدمات المصرفیة المتنوعة للعمالء بما یتفق ، المختلفة

ویحقق دعم أهداف التنمیة االقتصادیة  ،مع الشریعة اإلسالمیة

  .)١٧٣ :١٩٩٦ویونس،  (مبارك» واالجتماعیة في المجتمع

ستخدامها لتشغیل المؤسسات وا ،هوالحصول على األموال التمویل:

ر للحصول على أموال من تحدید أفضل مصد التي تتركز أساسًا على

، ویقول موریس دوب: التمویل في هاعدة مصادر متاحة أو تطویر 

ة القائمة، أما بیش فیعرفه یالواقع لیس إال وسیلة لتعبئة الموارد الحقیق

، وكذلك یعرفه بأنه اإلمداد باألموال الالزمة في أوقات الحاجة إلیها

 مشروع خاص أو عام توفیر المبالغ النقدیة الالزمة لدفع  ه:على أن

  ).١٩٩٧(المناصرة،  هوتطویر 

أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الذین حصلوا  ن:والمتمّول

  سالمي.على تمویل من البنك اإل

فیعرف بأنه الحقل اإلداري أو مجموعة سالمي أما التمویل اإل

الوظائف اإلداریة المتعلقة بإدارة مجرى النقد وٕالزامیته لتمكین المؤسسة 

الوقت  ومواجهة ما یستحق علیها من التزامات في ،ن تنفیذ أهدافهام

  ). ١٩٩٧المحدد حسب الشریعة اإلسالمیة ( المناصرة، 

یختلف تعریف مفهوم المؤسسات  والمتوسطة:المؤسسات الصغیرة 

الصغیرة والمتوسطة من دولة ألخرى وفقا الختالف إمكانیاتها وظروفها 

، هطبیعة مكونات اإلنتاج وعوامل مثل ناالقتصادیة واالجتماعیة

ونوعیة الصناعات الحرفیة التقلیدیة القائمة قبل الصناعة الحدیثة، 

ودرجة تأهیلها، والمستوى ، والكثافة السكانیة، ومدى توفر القوى العاملة

العام لألجور والدخل، وغیرها من الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة 

. كما یختلف تهاوطبیع فیها التي تحدد مالمح الصناعات القائمة

لألغراض  والتعریف وفقا للهدف منه، وهل هو لألغراض اإلحصائیة أ

التمویلیة أو ألیة أغراض أخرى، وكذلك وفقا للمعاییر المتبعة في 

تصنیفها كأن یكون المعیار مثال عدد العاملین فیها، أو حجم رأس 

  المبیعات.المال، أو حجم 

بعض الدول العربیة تستخدم معیار رأس ومع اختالف التعاریف، فإن 

  المال المستثمر للتمییز بین المؤسسات حسب حجمها، وصفوة القول،

ن الدول الصناعیة والنامیة تختلف في تعریف المؤسسات الصغیرة إ 

والمتوسطة مما یجعل من الصعوبة إجراء المقارنة بینهما، فالمؤسسات 

غیرة في الدول الصناعیة، متوسطة في الدول النامیة تعد ص دالتي تع

كما أن المؤسسات الكبیرة في الدول النامیة تعد متوسطة في الدول 

  .)١٩٩٠، (خطاطبةالصناعیة 

من الدول  عددوفي سبیل مواجهة الصعوبات في المقارنة درجت 

المتقدمة والنامیة على تبني تعریف منظمة العمل الدولیة وهو التعریف 

المؤسسات الصغیرة بأنها  ة العملمنظم ُتعرف، و جرائي أیضااإل

عّمال، والمؤسسات المتوسطة  ١٠المؤسسات التي یعمل بها أقل من 

تعد  ٩٩عامال، وما یزید عن  ٩٩إلى  ١٠التي یعمل بها ما بین 

  .)١٩٩٧مؤسسات كبیرة (المناصرة،

  طار النظري والدراسات السابقة:اإل

ي للمؤسسات سالمطار النظري وخصائص التمویل اإلاإل يأتی فیما

  والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة. ،الصغیرة والمتوسطة

  طار النظريإلا وال:أ

ردني، ردني مركزًا مرموقًا في االقتصاد األسالمي اإلیحتل البنك اإل

 ردنمن المؤسسات الرائدة في تمویل قطاع األعمال في األ دویع

ي أتردني، وفیما یقتصاد األ، ویقوم بدور هام أیضًا في تنمیة االهودعم

ردني في سالمي األالبنك اإلالذي یقوم به دور الهداف و األبیان لنشأة و 

 .هادعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتمویل

سالمي األردني كنموذج لتمویل المنشآت الصغیرة إلالبنك ا

  والمتوسطة

  نشأة البنك وأهدافه  -أ

(قانون البنك  ١٩٧٨سالمي األردني في عام تم تأسیس البنك اإل 

)، وباشر أعماله المصرفیة في شهر أیلول عام ٢١: ١٩٧٨سالمي،اإل

اسالمي األردني المرتبة الثالثة بین البنوك ولقد احتل البنك اإل ،١٩٧٩

جمالي قیمة إالعاملة في األردن من حیث الموجودات حیث بلغ 

ملیون دینار مقابل  )٣,١٥٠( ٢٠١١الموجودات في نهایة العام 

وبنسبة نمو مقدارها  ٢٠١١) ملیون دینار في نهایة العام ٢,٨٨١(

،  ٣٠،  ٢٥:  ٢٠١١سالمي: السنویة للبنك اإل (التقاریر %٩,٣

فقد بلغت عدد  هما بالنسبة لفروع البنك ومكاتبأ).  ١٢٨،  ١٢٧

) فرعا ومكاتبا في ٧٥ردن وخارجه (الفروع والمكاتب العاملة في األ

ي أ) فرعا ومكتبا، ٧٢( ٢٠١٠في العام بینما كانت  ٢٠١١العام 

ما قیمة حسابات العمالء أ) ٢٠١١) مكاتب خالل العام (٣بزیادة (

فقد بلغت قیمتها  ٢٠١١جمالي لسنة إلالجاریة وتحت الطلب ا

) ملیون دینار ٦٧,٧١٧,١٦٠) ملیون دینار، منها (٧٨٢,١٧٣,٤٤٨(

 ٢٠١٠للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بینما بلغت في العام 
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) ملیون دینار ٥٥,٦٧٩,٦٧٢) ملیون دینار منها (٦٦٨,٦٥٩,٠٨٢(

  ).%٩,٣بنسبة نمو للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مقدارها ( أي

ردني یسعى إلى تحقیق عدة سالمي األن البنك اإلأبذلك نالحظ 

  أهداف منها :

توسیع نطاق تعامل الجمهور مع القطاع المصرفي عن طریق  .١

 دخال الخدماتإلربویة، مع االهتمام بالخدمات المصرفیة غیر ا

جتماعي المنظم على أساس الالهادفة إلحیاء صور التكافل ا

 المنفعة المشتركة.

تطویر وسائل اجتذاب األموال والمدخرات وتوجیهها نحو  .٢

 المشاركة في االستثمار باألسلوب المصرفي غیر الربوي.

فة، وال سّیما لسد احتیاجات القطاعات المختل توفیر التمویل الالزم .٣

ستفادة من التسهیالت تلك القطاعات البعیدة عن إمكانیة اال

 المصرفیة المرتبطة بالفائدة.

ردني، حیث تغطي سالمي األفیما سبق یتضح شمول أهداف البنك اإل

  احتیاجات وحدات العجز وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة.

ات وتمویل المؤسس ،لمحة عن دور البنك اإلسالمي األردني  - ب

  الصغیرة والمتوسطة:

لقد بدأ البنك اإلسالمي األردني برنامجه الخاص بتمویل   

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، عندما استحدث برنامجا خاصا 

بتمویل المهنیین والحرفیین، والصناعات الصغیرة والمتوسطة، وقد 

  .١٩٩٤باشر البنك أعماله في هذا البرنامج عام 

  یة:تواالستثمار لدى البنك تمویل الفئات اآلوتضمنت سیاسة التمویل  

  .صغار المستثمرین وأصحاب األعمال الصغیرة لتنمیة أعمالهم .١

 الحرفیین لتمكینهم من إیجاد فرص عمل ودخل . .٢

نه یمنح فإأما بالنسبة للقطاعات المستهدفة من هذا البرنامج، 

الفنیین و  ،والمهنیین ،والحرفیین ،والجامعات نالتمویل لخریجي المعاهد

الذین تتوافر لدیهم الخبرة الكافیة، وذلك في جمیع األنشطة االقتصادیة 

كان المشروع جدیدًا أوسواء  ،بما یتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

ویمكن  ،) دینارًا أردنیاً ٢٠٠٠٠ویبلغ الحد األعلى للتمویل ( ،قائماً  مأ

  أن یزداد باستمرار إذا ما ثبت نجاح المؤسسة.

 التقدم بطلب تمویل:شروط 

 أن یكون طالب التمویل حسن الخلق وحسن السمعة. .١

 أن یكون صاحب خبرة في المجال الذي یطلب التمویل له. .٢

 أن یكون المشروع ذا جدوى اقتصادیة. .٣

 أن یكون المشروع داخل األردن. .٤

 یتنافى المشروع مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. أال .٥

بنسبة نقدیة أو  ل سواءأن یساهم طالب التمویل في رأس الما .٦

 عینیة یوافق علیها البنك.

 أن یكون طالب التمویل حاصال على التراخیص الالزمة. .٧

المشروع ة دار إلأن یكون طالب التمویل مستعدًا للتفرغ الكامل  .٨

 وتشغیله.

 أن یوفر طالب التمویل ضمانًا مقبوًال للبنك، بما یتناسب وقدراته. .٩

في نطاق الدور التنموي  -١٩٩٤ ولقد بدأ البنك اإلسالمي في عام

بتطبیق سیاسة  -جتماعي له ومساهمة منه في الحد من البطالةواال

والعاطلین عن العمل بتقدیم  ،والمهنیین ،جدیدة لألخذ بید الحرفیین

لى التمویل الذي یتم تقدیمه إلى إضافة إالتمویل بأسلوب المشاركة، 

من أموال البنك  هذه الفئة بأسلوب المرابحة، ویتم تخصیص مبلغ

تم حصر  ٢٠٠١الخاصة الستثمارها في هذا المجال، ولكن في عام 

وهي التمویل بأسلوب المشاركة المتناقصة  ،التمویل بصیغة واحدة فقط

 ،المنتهیة بالتملیك ضمن برنامج یسمى "تمویل الحرفیین والمهنیین

والصناعات الصغیرة والمتوسطة وفق صیغة المشاركة المتناقصة 

  یة:تنتهیة إلى التملك"، ویتضمن هذا البرنامج المزایا اآلالم

 المتمول شریك للبنك في الربح والخسارة . .١

 .لطالب التمویل داریة والمالیة الالزمة مجاناً إلیقدم البنك الخبرة ا .٢

 المتمول غیر ملزم بتسدید قسط شهري. .٣

، إلى ثالث حصص (حصة لصاحب المشروعیوزع صافي العائد  .٤

قابل المال المستثمر ، وحصة لصاحب المشروع حصة للبنك مو 

ُتخصص لشراء مساهمة البنك في رأس المال الخاص 

 بالمشروع).

یقدم البنك الخدمة ألصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من  .٥

 خالل فروعه التي تغطي معظم أنحاء المملكة.

سالمي للمؤسسات الصغیرة إلثانیا: خصائص التمویل ا

  والمتوسطة:

سالمي بشككل عام والمؤسسات الصغیرة التمویل اإل ویتمیز

  ي:أتوالمتوسطة بشكل خاص بما ی

. التركیز على األهداف التنمویة والتطویریة لهذه المؤسسات أكثر من ١

التركیز على الربحیة، وذلك لعالقتها بشریحة كبیرة في المجتمع، 

فقر، ي الحد من البطالة ومحاربة الفمكانیة المساهمة الحقیقیة إ و 

  سالمیة.إلاألمر الذي یعزز األهداف االجتماعیة للبنوك ا

سالمي وعدم حصرها بصیغ محددة تصب . تنویع صیغ التمویل اإل٢

  في مصلحة البنك.

. التركیز على تجنب الربا والشبهات المحیطة به، حیث یثار جدلیا ٣

سالمیة وبین اإلعدم وجود فرق بین تكلفة التمویل في البنوك 

تمویل في البنوك التقلیدیة، وأن مسمى المرابحة ما هو في تكلفة ال

والهدف منه استغالل عواطف الناس  ،حقیقته إال وجه آخر للربا

  الدینیة.

یفترض تمییز نقطة التعادل في تمویل الشركات الصغیرة والمتوسطة  .٤

عن نقطة التعادل في تمویل الشركات الكبیرة، وذلك بما یصب 
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تاحة الفرصة لهذه المؤسسات إللفة التمویل في تخفیض تك      

  بالنهوض والتطویر.

. المشاركة في المغرم والمغنم، ویرتبط بذلك عدم التركیز على ٥

سالمیة اسلوب المرابحة لآلمر بالشراء، حیث أن البنوك اإلأ

  بانتهاجها ذلك ال تشارك في أي مغرم.

هم في . ضرورة توسیع نطاق القرض الحسن ورفع سقفه بما یسا٦

تغطیة متطلبات التمویل لجزء كبیر من المؤسسات الصغیرة 

  والمتوسطة بحكم انخفاض حجم التمویل المطلوب فیها.

 من خالل طرح بدائل تمویلیة تامة المشاركة الحقیقة في االستثمار .٧

كالمضاربة بحیث یكون البنك هو الممول والمؤسسة الصغیرة 

على أال یتعارض ذلك  والمتوسطة هي المضارب لبعض األنشطة

  مع المحافظة على أصول البنك وأمواله.

سالمیة المتعلقة بالبیوع . ضرورة االلتزام بمتطلبات الشریعة اإل٨

وخاصة بیع المرابحة، وذلك فیما یتعلق بحیازة السلعة قبل بیعها، 

  سالمیة.وملكیتها كذلك، والتعامل مع التأمین وفق أسس الشریعة اإل

  ت السابقة : الدراسا ثالثا

 بتمویل المتعلقة السابقة الدراسات ألهم موجز ي عرضأتفیما ی

  الصغیرة والمتوسطة: المؤسسات

 الالربوي للمؤسسات التمویل "، بعنوان١٩٩٠. دراسة خطاطبة، ١

 على الضوء إلقاء إلى الدراسة هذه هدفت حیث "األردن في الصغیرة

 المستقبل، في رهاوآفاق تطوی ،األردن في الصغیرة الصناعات واقع

 تواجهها، التي والصعوبات التوزیعي وهیكلها ،أعداده لىإ والتعرف

 وقد اإلسالمیة، بالصیغ وكیفیة معالجتها التمویل لمشكلة والتطرق

هذه الدراسة على افتراض وجود مشكلة للتمویل تحول دون  تقام

 الدراسة توصلت وقد ،األردن في الصغیرة المؤسسات قطاع تطویر

 في الصغیرة المؤسسات قطاع مفادها أن عدد من النتائج إلى

الصناعیة،  المؤسسات من عدد  % 94 نسبته ما یشكل األردن

 كما القومي، الناتج إجمالي من % 9.6 بـ یساهم القطاع هذا وأن

 وقد الصناعة، قطاع في القوى العاملة إجمالي من % 40 یشغل

 تطور تواجه التي تالصعوبا أهم أن نتائجها أوضحت الدراسة في

 تعود التي التمویل تتمثل بمشكلة في األردن الصغیرة المؤسسات

 األسلوب على التمویل مؤسسات اعتماد أهمها: األسباب من ددلع

 عن التمویل طالبي من كبیرة نسبة إحجام الذي یسبب الربوي

تطرقت  وقد مشاریعهم، لتمویل المؤسسات هذه مثل إلى اللجوء

 ثم الالربوي، التمویل مصادر أهم لعرض وجزم الدراسة بشكل

 عن المؤسسات الصغیرة قطاع لتطویر خطة ذلك بعد استعرضت

 محاور ثالثة في استعرضها التي تم  ،اإلسالمیة المصارف طریق

 والتأجیر، واشتراط المشاركة صفتي على التركیز  :وهي رئیسة،

 تسهیلو  التمویل، لطالبي الدورات وعقد، الفنیة المشورة تقدیم

 .المصرفیة الضمانات

 في اإلسالمیة المصارف دور " بعنوان، ٢٠٠٣الحكیم،  . دراسة٢

في  اإلسالمیة العقود لدور دراسة  :الصغیرة المؤسسات تمویل

 تجریها التي العقود على إلى القاء الضوء هدفتحیث  "التمویل

 وتوضیح الصغیرة مع المؤسسات وتتناسب اإلسالمیة، المصارف

 أهمیة مدى وبیان الربویة، والصیغ اإلسالمیة الصیغ بین الفرق

 النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت ولقد العقود. هذه وفق التمویل

 التمویلیة احتیاجاتها سد إلى الصغیرة المؤسسات لجوء نإ :أهمها

 من أفضل  اإلسالمیة المصارف تقدمها التي الصیغ من خالل

 المصارف تقدمها التي ربویةال بالصیغ التمویل إلى هائلجو 

 ،االستقرار من اإلسالمیة الصیغ في یتوفر لما التجاریة، ذلك

  .الصغیرة للمشروعات األرباح وتحقیق، والمرونة

 األسالیب ابتكار إمكانیات " بعنوان : ، ٢٠٠٣. دراسة البعلي، ٣

 الصغیرة والمتوسطة المنشآت لتمویل الجدیدة والعملیات ،واألدوات

 والمؤسسات المصارف هذه الدراسة التعرف إلى أسالیب توهدف،  "

 وكذلك والمتوسطة، الصغیرة المنشآت تمویل في اإلسالمیة المالیة

 اإلسالمیة المالیة والمؤسسات المصارف تمویل معوقات

 وتوصلت، علیها التغلب وسبل ها،وصعوبات الصغیرة للمشروعات

التمویلیة  نماذجال بعضبرزها اقتراح أإلى مجموعة من النتائج 

 .والمتوسطة الصغیرة للمشروعات مةءمال األكثر

 في اإلسالمیة المصارف دوربعنوان : " ، ٢٠٠٣. دراسة ریحان، ٤

 وهدفت،  "واآلفاق الواقع : والمتوسطة الصغیرة المنشآت تمویل

 الصغیرة، المؤسسات تمویل أهمیة هذه الدراسة إلى بیان مدى

 المؤسسات لتمویل واالجتماعیة االقتصادیة المزایا واستعرض

 بتمویل المؤسسات المتعلقة والصعوبات الصغیرة، والمخاطر

 مةءمال الصیغ هذه الدراسة إلى أن أكثر وتوصلت، ةالصغیر 

 اإلسالمیة، المصارف قبل من هذه المؤسسات والمستخدمة لتمویل

 و بالتملیك المنتهیة المتناقصة والمشاركة بالمرابحة حصرها وقد

 .والتأجیر اربةالمض

 The Role of Islamicبعنوان "، ٢٠٠٣، Ahmed. دراسة ٥

Financial Institutions In Financing Micro 

Enterprises: Theory And Evidence  " ،هذه  هدفت

 اإلسالمیة لمصارفالدراسة إلى بیان الدور الفعلي والمؤثر ل

 تمویلها خالل من من الفقر والحد ،الثروة تولید في تستطیع

 لطبیعة االجتماعي الدور الدراسة وبینت الصغیرة. للمشروعات

 تستطیع خاللها من التي، اإلسالمیة المصارف في العقود

 المؤسسات تمویل في األفضل تكون أن اإلسالمیة المصارف
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 بدأت الربویة البنوك من عددا هناك الصغیرة. كما بینت الدراسة أن    

 ،الصغیرة للمشروعات تمویلها في مياإلسال التمویل صیغ تتبع

 اإلسالمي المصرف أن الدراسة هو إلیه توصلت ما أبرز ومن

 الربویة، البنوك أقل من بتكلفة الصغیرة المؤسسات تمویل یستطیع

 طریق عن أعلى ربح تحقیق الصغیرة المؤسسات تستطیع وبالتالي

 یقطر  عن وأثبتت الدراسة ذلك اإلسالمیة، المصارف من لهایتمو 

ى اعتمدت الدراسة عل وقد هذا الریاضیة، المعادالت من عدد

 اإلسالمي والبنك ،المحدود بنجالدش اإلسالمي بنك من خبرات

  .للتنمیة

دور التمویل اإلسالمي في ، ٢٠١٢. األسرج، حسین عبد المطلب، ٦

وتهدف الدراسة التعرف  ،تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة

مي في تنمیة المشروعات الصغیرة إلى دور التمویل اإلسال

سالمى على والمتوسطة، من خالل دراسة قنوات تأثیر التمویل اإل

وعرض أهم صیغ التمویل  المشروعات الصغیرة والمتوسطة،

ومزایا التمویل  سالمى للمشروعات الصغیرة والمتوسطة،اإل

لقاء الضوء على أهم معوقات استخدام التمویل إثم  سالمى.اإل

 :، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهااإلسالمي

ارتفاع أهمیة صیغ التمویل اإلسالمي في قدرتها على تحقیق 

العدالة بین طرفي المعاملة، بحیث یحصل كل طرف على حقه، 

بدال من نظام اإلقراض بالفوائد الذي یضمن حق صاحب القرض 

یة عادة على حساب المقترض، كذلك تضمنت الشریعة اإلسالم

من الضوابط الشرعیة التي تكفل حسن استثمار المال، كذلك  عددا

وتدعیم  ،براز مزایا التمویل اإلسالمي في توفیر رؤوس األموالإ

القدرة التمویلیة الالزمة لالستثمارات الضروریة إلنتاج السلع 

القضاء و المساهمة في تحقیق العدالة في توزیع الثروة، و  والخدمات،

  القضاء على الفقر.و ،  هاوتوفیر  شاء فرص العملنإ على البطالة و 

  یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة: ما

 هو أنها  السابقة الدراسات الحالیة عن الدراسة یمیز ما إن أهم

سالمیة الربحي من خالل تتعرض لكیفیة الموازنة بین هدف البنوك اإل

تلبیة متطلبات عوائد تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وبین 

مكانیة تحمل مخاطر المغنم إ و  ،التنمیة والتطویر لهذه المؤسسات

والمغرم معها،  وذلك من خالل حصر المشاكل والمعوقات التي تواجه 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عند رغبتها في الحصول على التمویل 

سالمیة، ونوعیة صیغ التمویل التي یعتمدها البنك من البنوك اإل

سالمي ، إضافة إلى معرفة تقدیر المتمولین في المؤسسات الصغیرة اإل

سالمیة كممولین ألنشطتهم والمتوسطة للتعامل مع المصارف اإل

  .المختلفة

  

  

  الطریقة واإلجراءات: 

یشتمل هذا الجزء على التعریف بإجراءات الدراسة، ویتضمن 

ة، وأداة المنهج المتبع في الدراسة، ومجتمع الدراسة، وعینة الدراس

حصائي الوصفي المستخدم إلالدراسة، ومتغیرات الدراسة، والجانب ا

  النتائج.في وصف 

  الدراسة:منهجیة 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، والنوعي المستند على 

سالمي نموذجًا لدراسة دور دراسة الحالة، التي اتخذت من البنك اإل

الصغیرة والمتوسطة، وقد  سالمیة في تمویل المؤسساتإلالمصارف ا

تم االعتماد في جمع البیانات الالزمة الختبار فرضیات الدراسة على 

عدادها بشكل أساسي، إضافة إلى المقابالت الالزمة، إاستبانة تم 

دوات أودورها التنموي، و  ،دراسة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةلوذلك 

التقاریر الصادرة من وتحلیل البیانات المنشورة في  ،التمویل اإلسالمي

  المصارف اإلسالمیة محل الدراسة (البنك اإلسالمي األردني).

  :تهاوعین مجتمع الدراسة

الدراسة من جمیع أصحاب المؤسسات الصغیرة  مجتمعیتكون 

سالمي، سالمیة ممثلة بالبنك اإلوالمتوسطة في األردن، والمصارف اإل

المؤسسات صحاب أفقد تم اختیار عینة عرضیة من  عینةأما 

سالمي بهدف الحصول الذین یراجعون البنك اإل، الصغیرة والمتوسطة

على تمویل لمؤسساتهم، وقد استغرق حصر العینة ثالثة شهور كان 

صحاب المؤسسات أخالل هذه الفترة بالمراجعین من  انالباحثان یلتقی

تي ) اآل١ردني، والجدول (سالمي األالصغیرة والمتوسطة لدى البنك اإل

  راد عینة الدراسة.أف ح خصائصیوض

  فراد عینة الدراسةأخصائص : )١جدول (

التكرار من   الخصائص االقتصادیة واالجتماعیة للعینة

  ٥٢٨أصل 

النسبة 

  الفئات  الخاصیة   المئویة

  %١٦  ٨٥  غیر متعلم  المؤهل العلمي

  %٦١  ٣٢٢  دون الثانویة العامة

  %١٠  ٥٢  الثانویة العامة 

  %١٣  ٦٩  غیر ذلك

  %٨٤  ٤٤٤  دینار فأقل ١٠٠  دخل العامل

  %١٠  ٥٢  ادینار  ١٥٠إلى  ١٠١من 

  %٣  ١٦  ادینار  ٢٥٠إلى  ١٥١من 

  %٣  ١٦  أكثر من ذلك

الـنـشـاط الـرئـیـسي 

  للمؤسسة

  %٧,٤  ٤٠  صناعات حرفیة

  %١١,٦  ٦١  تربیة مواشي

  %٢,٥  ١٣  سكانیةإمؤسسات 

  %٦٥  ٣٤٣  مؤسسات تجاریة

  %٢,٥  ١٣  صیادلة

  %١١  ٥٨  مؤسسات زراعیة

  حجم المؤسسة 

  حسب عدد العاملین

  %٨٣,٥  ٤٤١  صغیرة

  %١٦,٥  ٨٧  متوسطة
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 ،) السابق توزیع عینة الدراسة حسب العمر١یبین الجدول (

والنشاط الرئیسي للمؤسسة وحجمها، حیث  ،والدخل ،والمؤهل العلمي

الصغیرة  یظهر من النتائج أن معظم العاملین في قطاع المؤسسات

سالمیا ممن هم في سن العمل، فقد وجد أن إوالمتوسطة الممولة 

سنة، كذلك وجد  ٦٠ – ١٩منهم أعمارهم تتراح ما بین  %٨٥حوالي 

 منهم یحملون مؤهال %٦١حیث أن  أن مستوى التعلیم لهذه الفئة متدنٍ 

 دینار ١٠٠منهم دخولهم أقل من  %٨٤دون التوجیهي، وأن حوالي 

  شهریا.

فقد وجد أن النشاط  ؛خصوص النشاط الرئیسي للمؤسسةما بأ

، بینما  %٦٥التجاري الذي احتل المرتبة األولى سجل ما نسبته 

جمالي حجم إمن  %١١إلى  %٢تراوحت نسب األنشطة األخرى بین 

من  %٦٦,٥العینة، أما بالنسبة لحجم المشروع فقد تبین أن 

  المؤسسات الممولة إسالمیا مشروعات صغیرة .

  الدراسة:داة أ

ألصحاب المؤسسات الصغیرة  هةموج ةلقد تم تطویر استبان

لبي أیضا توثیق تبحیث  ا) تم تصمیمه١(الملحق رقم  والمتوسطة

لى وجهات إللتعرف ها ؤ جراإالمعلومات الالزمة في المقابالت التي تم 

نظر المتمولین من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حول تقییمهم لعدد 

 ةسالمیة، وقد تم توزیع االستبانالتعامل مع المصارف اإل من متغیرات

على البیانات الالزمة الختبار  ةاالستبان تناء المقابالت، وقد تركز أث

ن وبعض مولیفرضیات الدراسة، وكذلك معلومات أخرى عن المت

  م.ئهآرا

  ومحدداتها:حدود الدراسة 

  تیة:لقد تم تنفیذ هذه الدراسة في ضوء الحدود والمحددات اآل

صحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أتم تطبیق الدراسة على  -١

 سالمیة.الذین یتعاملون مع المصارف اإل

-٢٠٠٢تم تطبیق الدراسة خالل الفترة الزمنیة الممتدة ما بین  -٢

 م.٢٠١١

سالمي فقط باعتبارها دراسة تم حصر الدراسة على البنك اإل -٣

 حالة.

صحاب أات نظر تتوقف نتائج هذه الدراسة على صدق وجه -٤

والمتمولین من المصارف  ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

سئلة المقابلة أ جابة علىسالمیة، التي تم الحصول علیها باإلإلا

 الغایة.الواردة في االستبانة الموزعة لهذه 

  الدراسة:إجراءات 

عداد إبعد  یة لتنفیذ هذه الدراسة:تلقد اتبع الباحثان الخطوات اآل

التي تم  والمقابالتا تم توزیعه لتيا ةة والمتمثلة في االستبانأداة الدراس

سالمیة، اتبع اإلالمصارف  ها، وجمع البیانات المالیة من وثائقؤ جراإ

    الباحثان اإلجراءات اآلتیة في التنفیذ: 

االطالع على الدراسات السابقة المرتبطة بسؤالي الدراسة  -

 للدراسة.طار النظري وكذلك على اإل

 ة،أسئلة المقابلة كأدة للدراس تتضمن التي ةاالستبان عدادإ -

وعرضها على عدد من المتخصصین للتأكد من صدقها، بأخذ 

نها ممثلة لما تود أمالحظاتهم وتعدیالتهم علیها، والتأكد من 

 الدراسة الحصول علیه من بیانات.

صحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أاللقاء مع المتمولین  -

لمؤسساتهم من خالل  على تمویلللحصول دهم و جو ثناء أ

وخالل فترة زمنیة استغرقت ثالثة شهور،  ،سالمیةالمصارف اإل

االستبانات، وأخذ المالحظات الهامة من واقع  ملءو 

 المقابالت.

حصائیة التي تم استخراج النتائج في ضوء البیانات اإل -

م حصائیة التي تم اقتراحها، وتقدیوالمعالجة اإل ،الحصول علیها

  التوصیات في ضوئها.

  المعالجة اإلحصائیة:

استخدم الباحثان أسالیب اإلحصاء الوصفي باستخدام حزمة  

حصائیة بیانات اإلال) في الحصول على SPSSحصائیة (البرامج اإل

جابة لإل t-testواختبار  ،والرتب ،والنسب المؤیة ،المتعلقة بالتكرارات

  عن سؤالي الدراسة.

  یدانیة استعراض الدراسة الم

برز في تنمیة المؤسسات الصغیرة التمویل العامل األ دیع

سالمیة أن تساهم في وینبغي للمصارف اإل ،هاوتطویر  والمتوسطة

وامتداد ذلك  ،تمویل تلك المؤسسات ألثرها المباشر على المتمولین

و من أمن حیث الجهة التي تقوم بتمویلها،  االقتصاد، سواءاألثر على 

خرى، أو الغرض أتي تتم بها عملیة التمویل من جهة حیث الكیفیة ال

  ثالثة.الذي یتم تمنح التمویل ألجله من جهة 

ن الواجب المناط بتلك المصارف كما هو معلن عنه، یتمثل إ و 

مكن، ویجب أبقدرتها على تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ما 

الیة ها مراعاة هذا الجانب، ومن أهم المصارف والمؤسسات المیعل

سالمي سالمیة التي یمكن اعتبارها دراسة حالة هو  البنك اإلاإل

  .ورد سابقاردني كما األ

  الدراسة:ي عرض للنتائج وفق سؤالي أتوفیما ی

 البنك( ردنسالمیة العاملة في األ ما دور المصارف اإل ول:أل االسؤال 

سالمي) في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خالل الفترة إلا

  :تيمن حیث اآل، ٢٠١١ – ٢٠٠٢یة الممتدة ما بین الزمن

  (مشاركة)مبلغ التمویل 
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  (مرابحة)مبلغ التمویل  

  عدد المؤسسات 

  نسبة المشاركة 

 ؟نسبة المرابحة 

السؤال الثاني: ما تقییم مالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للدور 

خاصة  ،سالمیة في تمویل تلك المؤسساتالذي تقوم به المصارف اإل

  :أتيفیما یتعلق بما ی

 التي یواجهونها عند التعامل الصعوبات. 

 .الفترة الزمنیة المستغرقة لتقدیم التمویل 

 سالمیة التي تم الحصول بموجبها على انواع الصیغ اإل

 التمویل.

 .نسبة ما حصلت علیه قیاسا بالتمویل التقلیدي 

 .نسبة المرابحة قیاسا مع البنوك التقلیدیة 

 الممنوحة عند تقدیم التمویل.نواع الضمانات أ 

 ؟فترة السماح المسموحة قبل البدء بتسدید اقساط التمویل 

 ول:النتائج المتعلقة بالسؤال األ  أوال:

 سالمیةما دور المصارف اإل اآلتي:ول على لقد نّص السؤال األ    

في تمویل المؤسسات الصغیرة  اإلسالمي) (البنكردن ألالعاملة في ا

 .٢٠١١ – ٢٠٠٢الفترة الزمنیة الممتدة ما بین والمتوسطة خالل 

 جابة عن هذا السؤال تم حصر قیمة التمویل (مشاركة)، وقیمةإلول

، وعدد المؤسسات، وتم احتساب نسبة المشاركة، (مرابحة)التمویل 

ونسبة المرابحة لكل سنة، وظهرت نتائج ذلك كما هو مبین في الجدول 

)٢(.  

والمتوسطة التي مولها البنك اإلسالمي  المؤسسات الصغیرة: )٢الجدول (

  بالدینار األردني ٢٠١١ – ٢٠٠٢األردني من 

  السنة

مبلغ 

التمویل 

  مشاركة

مبلغ 

التمویل 

  مرابحة

عدد 

  المؤسسات

نسبة 

  المشاركة

نسبة 

  المرابحة

٠,٦  %١,٣  ٨  ١٧٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  ٢٠٠٢%  

٠,٦  %١,٦  ٥  ١٩٠٠٠٠٠  ١٧٠٠٠٠  ٢٠٠٣%  

٠,٣  %٠,٨  ٦  ٧٠٤٠٠٠  ٨١٠٠٠  ٢٠٠٤%  

٠,١  %٠,٥  ٣  ٢٧٥٠٠٠  ٥٧٠٠٠  ٢٠٠٥%  

٠,١  %٠,٤  ٤  ٢٣٢٠٠٠  ٧٤٠٠٠  ٢٠٠٦%  

٠,١  %٠,٤  ٤  ٢٨٤٠٠٠  ٤٣٠٠٠  ٢٠٠٧%  

ــ  ٨٦٠٠٠  ٢٠٠٨ ــ  %٠,٧  ٢  ـــ   ـــ

ــ  ٢٠٠٠٠  ٢٠٠٩ ــ  %٠,٢  ٢  ـــ   ـــ

ــ  ٨١٥٠٠  ٢٠١٠ ــ  %٠,٦  ٦  ـــ   ـــ

ــ  ٣٧٥٠٠٠  ٢٠١١ ــ  %٠,٣  ١٦  ـــ   ـــ

      ٥٦  ٥٠٩٥٠٠٠  ١٠٨٧٥٠٠  جمالياإل

  %٠,٣  %٠,٩    ٤٦٣١٨  ٩٨٨٦٣  المتوسط

  

من الجدول السابق یتضح تناقص المبلغ الممنوح بأسلوب المشاركة 

 الصغیرة المتناقصة المنتهیة بالتملیك، وبالتالي تناقص أعداد المؤسسات

 ٢٠٠٢والمتوسطة المستفیدة، فقد بلغت قیمة التمویل في عام 

)، ولكن ٧٠٠٠٠ر (بمقدا ٢٠٠٣) دینار، وازدادت في عام ١٠٠٠٠٠(

مؤسسات فقط، بینما  تناقصت أعداد المؤسسات حیث تم تمویل خمس

، كذلك لم ٢٠٠٤دینار في عام  )٨١٠٠٠تراجع مبلغ التمویل إلى (

یمول سوى ست مؤسسات، ومن ثم تناقصت أعداد المؤسسات حیث لم 

، ثم تراجعت في العام ٢٠٠٥یمول سوى ثالث مؤسسات في العام 

) أنه في عام ٢یل مؤسستین فقط. كما یبین الجدول (ذ تم تمو إ ٢٠٠٨

جمالي التمویل إمؤسسة، وبلغ  ةتم تمویل ست عشر  ٢٠١١

ادت من هذا البرنامج ف) دینار، أما عدد المؤسسات التي است٣٧٥٠٠٠(

) ٥٦فكانت ( ٢٠١١حسب التقاریر السنویة للبنك حتى نهایة عام 

التي تمولت حسب ) أیضا أن المؤسسات ٢مؤسسة، ویبین الجدول (

أسلوب المرابحة لآلمر بالشراء فقد حظیت بمبالغ كبیرة حیث تراوحت 

لم یتم تمویل  ٢٠٠٨) دینار، وفي عام ٧٠٤٠٠٠ - ١٧٠٠٠٠بین (

مؤسسة صغیرة أو متوسطة إال بأسلوب المشاركة المتناقصة  ةیأ

سلوب المرابحة لآلمر بالشراء، ومنه أالمنتهیة بالتملیك فقط ، بعیدا عن 

) %٠,٩فقد شكلت نسبة التمویل الممنوحة بأسلوب المشاركة ما نسبته (

منذ عام فبدأ البنك التمویل بأسلوب المرابحة  ،جمالي المشاركاتإمن 

) من نسبة المرابحات في %٠,٣) وسجلت ما نسبته (٢٠٠٧- ٢٠٠٢(

  جماًال هي نسب ضئیلة جدا كما هو واضح.إ البنك و 

لسابق، أن دور البنك اإلسالمي األردني الذي یظهر من التحلیل او     

في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كان ضئیال ، ویقتصر على 

التمویل ضمن برنامج تمویل الحرفیین الذي لم یتجاوز تمویله لها 

  .ملیوني دینار تقریبا طیلة عشر سنوات من تطبیق البرنامج

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانیا:

تي: ما تقییم مالك المؤسسات السؤال الثاني على اآل لقد نص

للدور الذي تقوم به المصارف  والمتوسطة المتمولینالصغیرة 

  سالمیة في تمویل تلك المؤسسات؟إلا

جابة عن هذا السؤال تم حصر الصعوبات التي تواجههم، ولإل

سالمیة والفترة الزمنیة المستغرقة في التمویل، وأنواع الصیغ اإل

یل، ومبلغ التمویل، ونسب المرابحة، وأنواع الضمانات، وفترة للتمو 

تظهر ذلك على  )١٤ – ٣(السماح المسموحة للسداد، والجداول من 

  ي: تالنحو اآل

صحاب المؤسسات أفیما یتعلق بالمشكالت التي تواجه  .١

ناء تقدیم طلب الحصول على تمویل أثالصغیرة والمتوسطة 

مؤسسات عینة الدراسة. فقد وتحدید الصعوبات التي تواجه ال

 ي: ت) اآل٣جاءت نتائجها كما یتضمنها الجدول رقم (
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التكرارات والنسب المئویة لتقدیرات أفراد العینة : )٣جدول (

  سالميإلللصعوبات التي تواجههم خالل التعامل مع المصرف ا

  التكرار  الصعوبة
النسبة 

  المئویة
  الرتبة

  رابعةال  %٤,٢  ٢٢  سوء استقبال العمیل

  الثانیة  %٣٩,٤  ٢٠٨  التعقیدات والتأخیر في االجراءات

  األولى  %٤٥,٤  ٢٤٠  كثرة الضمانات

  الثالثة  %١١  ٥٨  ارتفاع تكلفة التمویل

    %١٠٠  ٥٢٨  المجموع

یبین الجدول السابق أن من أبرز الصعوبات التي تواجه أفراد 

، حیث سالمي "كثرة الضمانات"العینة خالل تعاملهم مع المصرف اإل

، بینما %٤٥,٤وبنسبة قدرها  ،٢٤٠جاءت في المرتبة األولى بتكرار 

جراءات" المرتبة جاءت الصعوبة المتعلقة بـ "التعقیدات والتأخر في اإل

، فیما %٣٩,٤، وبنسبة قدرها ٢٠٨الثانیة في الصعوبات بتكرار 

 وبنسبة ٥٨جاءت صعوبة "ارتفاع كلفة التمویل" بالمرتبة الثالثة بتكرار 

، وأخیرًا جاءت الصعوبة المتعلقة بـ"سوء استقبال العمیل" %١١قدرها 

لى إ، وذلك یعود %٤,٢وبنسبة قدرها  ٢٢وبتكرار  ،في المرتبة الرابعة

ن یحافظ على ودائع المستثمرین من أسالمي یحاول ن المصرف اإلأ

لذلك یتشدد في الحصول على ضمانات كافیة لتقلیل هامش  ؛الضیاع

قل درجة ممكنة، أما التعقیدات وكثرة ألى إالتسدید مخاطرة عدم 

لى سیاسة البنك في عدم منح الصالحیات في منح إجراءات فتعود اإل

شخاص تجنبًا للمزاجیة و عدد قلیل من األألى شخص معین إالقروض 

وعدم الكفاءة في منح القروض والتسهیالت، لذلك تتم الموافقة على 

ن تستوفي المعاملة أنة مختصة بعد القروض والتسهیالت من خالل لج

  جمیع الشروط .

والحصول على التمویل  ،فیما یتعلق بالفترة الزمنیة بین تقدیم الطلب .٢

  ).٤( الجدول ایتضمنهالالزم فجاءت نتائجها كما 

التكرارات والنسب المئویة لتقدیرات أفراد العینة حول : )٤جدول (

  سالميلى التمویل اإلالفترة الزمنیة بین تقدیم الطلب والحصول ع

  التكرار  الزمنیة لفترةا
النسبة 

  المئویة
  الرتبة

  األولى  %٥٣  ٢٨٠  أقل من شهر

  الثانیة  %٣٦,٤  ١٩٢  شهرین –من شهر 

  الثالثة  %١٠,٦  ٥٦  أشهر ٦ – ٣من 

  الرابعة  %٠  ٠  أكثر من ذلك

    %١٠٠  ٥٢٨  المجموع

الحصول على ) أن الفترة الزمنیة بین تقدیم الطلب و ٤یبین الجدول (

سالمي  "أقل من شهر" جاءت في المرتبة األولى بتكرار التمویل اإل

ى إلوجاءت الفترة الزمنیة "من شهر ،  %٥٣وبنسبة قدرها   ،٢٨٠

، بینما  %٣٦,٤ونسبة قدرها  ١٩٢شهرین" في المرتبة الثانیة بتكرار 

لى ستة  إأشهر  ثالثةجاءت في المرتبة الثالثة الفترة الزمنیة من "

وأخیرا جاءت  %١٠,٦وبنسبة قدرها  ٥٦شهر" حیث جاءت بتكرار أ

 %٠وبنسبة قدرها  ٠كثر من ذلك" في المرتبة الرابعة بتكرار أصعوبة "

سالمي بأخذ الوقت الكافي لدراسة لى رغبة المصرف اإلإویعود ذلك  ،

ة المالیة للمتمول، وقدرته على مللتأكد من المالءو كل حالة على حده، 

لى التأكد من وجود إضافة قساط المترتبة علیه، باإلاأل سداد قیمة

  الضمانات الكافیة بالنسبة للمصرف.

سالمي التي تتعامل بها المصارف وفیما یتعلق بصیغ التمویل اإل .٣

   ).٥الجدول ( افقد جاءت نتائجها كما یتضمنه ،سالمیةاإل

 التكرارات والنسب المئویة لتقدیرات أفراد العینة على: )٥جدول (

  سالمیةصیغ التمویل في البنوك اإل

  الرتبة  النسبة  التكرار  الصیغة

  األولى  %٨٥,٦  ٤٥٢  مرابحة

  الثانیة  %٧,٦  ٤٠  مشاركة متناقصة

  ـــــ  %٠  ٠  مضاربة

  ـــــ  %٠  ٠  استصناع

  الثالثة  %٦,٨  ٣٦  ارةإج

    %١٠٠  ٥٢٨  المجموع

) أن أعلى صیغة مقبولة لدى المتمولین هي ٥یبین الجدول (

وبنسبة  ٤٥٢حصلت على المرتبة األولى بتكرارات  حیث لمرابحةا

 المتناقصة المشاركة، وجاءت بعد ذلك صیغة %٨٥,٦قدرها 

 ،%٧,٦وبنسبة قدرها  ٤٠بالمرتبة الثانیة وبتكرار  بالتملیك المنتهیة

جارة  فقد جاءت في المرتبة الثالثة واألخیرة حیث بلغت ما اإلأ

ن صیغة أ، وتظهر الدراسة %٦,٨ وبنسبة قدرها ٣٦التكرارات 

المضاربة واالستصناع لم تكن من الصیغ التي اعتمدت للتمویل لدى 

ضمان قیمة في سالمي رغبة المصرف اإلإلى المتمولین. وذلك یعود 

و المشاركة المتناقصة كون الضمانات والرهونات أالعائد من المرابحة 

جارة وغیرها إلتصناع واما المضاربة واالسأكافیة لسداد قیمة التمویل، 

سالمي من صیغ التمویل الشرعیة األخرى، فال یتعامل بها البنك اإل

مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كون العائد على االستثمار غیر 

نه یعتمد على عدة عوامل خارجیة وغیر مضمون أیضا، أل ،معروف

  تتحكم في حجم العائد على االستثمار.

ویل التي حصلت علیه المؤسسات الصغیرة وفیما یتعلق بحجم التم  .٤

  ).٦الجدول ( اوالمتوسطة فقد جاءت نتائجها كما یتضمنه

التكرارات والنسب المئویة لتقدیرات أفراد العینة حول : )٦جدول (

  سالميحجم التمویل الممنوح من المصرف اإل

  الرتبة  النسبة  التكرار  حجم التمویل

  الرابعة  %١٨,٢  ٩٦  فأقل ٢٠٠٠

  الثانیة  %٢٨,٢  ١٤٩  ٤٠٠٠ – ٢٠٠١من 

  الثالثة  %٢٤,٨  ١٣١  ٨٠٠٠ – ٤٠٠١من 

  األولى  %٢٨,٨  ١٥٢  دینار ٨٠٠٠أكثر من 

    %١٠٠  ٥٢٨  المجموع

 ٢٠٠٠) أن حجم التمویل ضمن الفئة "٦یتضح من نتائج الجدول ( 

وبنسبة  ٩٦فأقل" حصلت على المرتبة الرابعة حیث بلغت التكرارات 
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 – ٤٠٠١جاء حجم التمویل ضمن الفئة "، بینما %١٨,٢قدرها 

 بنسبة ١٣١" دینار في المرتبة الثالثة حیث بلغت التكرارات ٨٠٠٠

وجاء في المرتبة الثانیة حجم التمویل ضمن الفئة  ،%٢٤,٨قدرها 

بنسبة قدرها  ١٤٩" دینار حیث بلغت التكرارات ٤٠٠٠ – ٢٠٠١"

دینار فقد " ٨٠٠٠ما حجم التمویل ضمن الفئة "أكثر من أ، %٢٨,٢

وبنسبة  ١٥٢جاء في المرتبة األولى، حیث بلغت التكرارات 

صحاب أ. وهذا یبین أن أغلب المتمولین هم من  %٢٨,٨قدرها

فراد عینة أالنشاط التجاري، وهذا یتمثل في حجم التمویل المطلوب من 

  الدراسة.

وفیما یتعلق بنسبة التمویل الذي حصلت علیه المؤسسات   .١

سالمیة قیاسا بالحجم الكلي إلة من المصارف االصغیرة والمتوسط

 اللتمویل الملطوب للمشروع، فقد جاءت نتائجها كما یتضمنه

  )٧الجدول (

النسب المئویة لتقدیرات أفراد العینة لنسبة التمویل : )٧جدول (

سالمیة مقارنة بالحجم الكلي للتمویل إلالممنوح من المصارف ا

  المطلوب للمشروع

  الرتبة  النسبة  التكرار  لنسبة حجم التموی

  الثالثة  %٢٠,٣  ١٠٧  %٢٥

  األولى  %٣٧,٣  ١٩٧  %٥٠

  الثانیة  %٢٥,٥  ١٣٥  %٧٥

  الرابعة  %١٦,٩  ٨٩  %١٠٠

    %١٠٠  ٥٢٨  المجموع

ولى جاءت لصالح ن المرتبة األأ)  ٧یتضح من نتائج الجدول (

من الحجم الكلي للتمویل المطلوب  %٥٠نسبة التمویل التي تشكل 

في  ت، وجاء%٣٧,٣حیث حصلت على نسبة قدرها  للمشروع،

حیث حصلت على نسبة قدرها  %٧٥المرتبة الثانیة لنسبة التمویل 

حیث حصلت  %٢٥، ویلیها في المرتبة الثالثة نسبة التمویل %٢٥,٥

خیرة نسبة التمویل في المرتبة األ ت، وجاء%٢٠,٣على نسبة قدرها 

ن أذا یدل على ، وه%١٦,٩حیث حصلت على نسبة قدرها  %١٠٠

غالبیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعتمد على التمویل من 

سالمیة، حیث أن أغلبیة المتمولین هم من الموظفین إلالمؤسسات ا

وبالتالي لیس لدیهم ما  ،العاطلین عن العمل أوو العمال أالسابقین 

 لى التمویل من المصارف.إیمكنهم من القیام بمشاریعهم دون الحاجة 

ما یتعلق بتكلفة التمویل المتمثلة بنسب المرابحة التي تحددها وفی .٢

  )٨سالمیة ، فجاءت النتائج كما یتضمنها الجدول (البنوك اإل

فراد العینة حول أالتكرارات والنسب المئویة لتقدیرات : )٨جدول (

  سالمیة مقارنة بالبنوك التقلیدیةتكلفة التمویل في المصارف اإل

  الرتبة  النسبة  ارالتكر   نسبة المرابحة

  األولى  %٧١,٨  ٣٧٩  متقاربة

  الثانیة  %٢٨,٢  ١٤٩  غیر متقاربة

    %١٠٠  ٥٢٨  المجموع

من أصحاب المؤسسات  %٧١,٨) أن حوالي ٨ویبین الجدول (

سالمیة الصغیرة والمتوسطة یرون أن تكلفة التمویل المصارف اإل

 )، (الفوائد (نسب المرابحة) تقارب تكلفة التمویل في البنوك التقلیدیة

سالمیة أقل منها في إلیرون أن تكلفة في المصارف ا %٢٨,٢مقابل 

  البنوك التقلیدیة.

وفیما یتعلق بنوع الضمانات المطلوبة من أجل الحصول على   .٣

سالمیة، فجاءت النتائج كما یتضمنها تمویل من المصارف اإل

  )  ٩الجدول (

فراد العینة على نوع التكرارات والنسب المئویة لتقدیرات أ: )٩جدول (

  الضمانات المطلوبة

  الرتبة  النسبة  التكرار  الضمانات

  الرابعة  %١٢,١  ٦٤  عقار

  الثالثة  %١٣,١  ٦٩  رهون

  الثانیة  %٢٢,١  ١١٧  ضمان شخصي

  األولى  %٥٢,٧  ٢٧٨  كل ماسبق

    %١٠٠  ٥٢٨  المجموع

یبین الجدول السابق أن أبرز أنواع الضمانات المطلوبة هو "كل 

قدرها  ) وبنسبة٢٧٨حیث احتلت المرتبة األولى بتكرار  ماسبق"

 ١١٧، وجاء الضمان شخصي في المرتبة الثانیة بتكرار %٥٢,٧

، بینما احتل ضمان العقار"المرتبة األخیرة %٢٢,١وبنسبة قدرها 

 .%١٢,١وبنسبة قدرها  ٦٤بتكرار 

سالمي إلوفیما یتعلق بفترات السداد المسموح بها من قبل البنك ا .٤

صحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فجاءت النتائج كما أل

    .)١٠یتضمنها الجدول (

التكرارات والنسب لتقدیرات أفراد العینة لفترة السماح : )١٠جدول (

  التي منحت قبل البدء بتسدید أقساط التمویل

  الرتبة  النسب  التكرار  فترة السماح

  األولى  %٤٩,٤  ٢٦١  أشهر  ٣أقل من  

  الثانیة  %٤٥,١  ٢٣٨  أشهر ٦من  إلى أقل ٣

  الثالثة  %٤,٢  ٢٢  أشهر إلى  سنة ٦

  الرابعة  %١,٣  ٧  أكثر من سنة

    %١٠٠  ٥٢٨  المجموع

) أن البنك یمنح فترة سماح أقل من ثالثة أشهر ١٠یبین الجدول (

تسبق البدء بتسدید أقساط التمویل جاءت في المرتبة األولى، حیث 

، بینما جاءت فترة %٤٩,٤قدرها وبنسبة  ،٢٦١بلغت التكرارات 

السماح من ثالثة إلى أقل من ستة أشهر في المرتبة الثانیة بتكرار 

، بینما جاءت فترة السماح من ستة %٤٥,١وبنسبة قدرها  ،٢٣٨

)، أما %٤,٢وبنسبة قدرها ( ،٢٢أشهر إلى سنة المرتبة الثالثة بتكرار 

 ٧من سنة بتكرار كثر أخیرة فقد جاءت فترة السماح في المرتبة األ

على نسبة سماح یمنحها البنك أن أمما یدل على  .%١,٣وبنسة قدرها 

  شهر للمتمولین.أسقفها ستة 
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وفیما یتعلق بأسباب التعثر التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

  .)١١الجدول ( افجاءت النتائج كما یتضمنه

اد العینة حول التكرارات والنسب المئویة لتقدیرات أفر : )١١جدول (

  األقساط المستحقة غیر المسددة وأسبابها

  الرتبة  النسبة  التكرار  سبب التعثر

  الثالثة  %١٦,٨  ٨٩  ة المالیةمعدم المالء

  األولى  %٣٦,٤  ١٩٢  ارتفاع تكلفة التمویل

  الثانیة  %٣٣,٩  ١٧٩  ارتفاع كلفة الضرائب على المشروع

  الرابعة  %١٢,٩  ٦٨  نتاجكساد اإل

    %١٠٠  ٢٨٥  المجموع

سباب أكثر أ) أن ارتفاع تكلفة التمویل كانت ١١یبین الجدول (

وبنسبة  ،١٩٢ولى بتكرار تعثر المشروع حیث جاءت في المرتبة األ

، في حین جاء ارتفاع تكلفة الضرائب على المشروع %٣٦,٤قدرها 

ما عدم أ، %٣٣,٩وبنسبة  قدرها  ،١٧٩في المرتبة الثانیة بتكرار 

،  ٨٩لیة للعمیل فقد جاءت في المرتبة الثالثة بتكرار ة المامالمالء

نتاج في المرتبة الرابعة واألخیرة ، وكان كساد اإل%١٦,٨وبنسبة قدرها 

ن معدل العائد على أ. وهذا یبین %١٢,٩ونسبة  ،٦٨بتكرار 

، بحیث ال یكفي لتسدید الضرائب المترتبة على االستثمار متدنٍ 

لى حصة البنك من المرابحة، إضافة إلوأقساط التمویل با ،المشاریع

  لى التعثر في السداد من قبل المتمولین.إمما یؤدي 

جر المدفوع لهم ما فیما یتعلق بالعمل السابق للمتمولین وقیمة األأ .٥

سالمیة، فجاءت لى التمویل من قبل المؤسسات اإلإقبل التحول 

  ).١٣) و (١٢الجدوالن ( انتائجها كما یتضمنه

كرارات والنسب لتقدیرات أفراد العینة المتعلقة بالعمل الت: )١٢جدول (

  السابق للمتمولین

  الرتبة  النسبة  التكرار  العمل السابق للعاملین

  األولى  %٦٦,٧  352  موظف في القطاع الحكومي

  الثانیة  %٢٠,٨  ١١٠  عامل

  الثالثة  %١٢,٥  ٦٦  عاطل عن العمل

    %١٠٠  ٥٢٨  المجموع

فراد العینة المتعلقة أسب المئویة لتقدیرات التكرارات والن: )١٣جدول (

  لباألجر المدفوع للمتمو

  الرتبة  النسبة  التكرار  األجر المدفوع بالدینار

  األولى  %٨٣,٣  ٤٤٠  فأقل ١٠٠

  الثانیة  %١١,٤  ٦٠  ١٥٠ – ١٠١من 

  الثالثة  %٥,٣  ٢٨  ٢٥٠ – ١٥١من 

  الرابعة  %٠  ٠  أكثر من ذلك

    %١٠٠  ٥٢٨  المجموع

فقط من  % ١٢,٥) أن حوالي ١٣،  ١٢جدولین (یتضح من ال

، والمتوسطة كانوا عاطلین عن العملالعاملین في المؤسسات الصغیرة 

ن حوالي أأما بالنسبة لمستوى دخل العاملین في المؤسسات، فقد تبین 

دینار فأقل  ١٠٠من العاملین یحصلون على أجر قدره  %٨٣,٣

اإلسالمیة في التنمیة شهریا، وهذا یدل على أن مساهمة المصارف 

  ى حد ما.إلوالحد من الفقر والبطالة ضعیفة  ،االقتصادیة

وفیما یتعلق بتسویق منتجات هذه المؤسسات، فجاءت النتائج   .٦

  ). ١٤كما یتضمنها الجدول (

فراد العینة حول أالتكرارات والنسب المئویة لتقدیرات : )١٤جدول (

  نتاجمكان  تسویق اإل 

  الرتبة  النسبة  رارالتك  نتاج المشروعإ

  األولى  %٧٦,١  ٤٠٢  داخل المحافظة

  الثانیة  %٢٣,٩  ١٢٦  خارج المحافظة

  ــــ  ـــ  ــــ  خارج البلد

    %١٠٠  ٥٢٨  المجموع

من المؤسسات یتم تسویق  %٧٦,١) أن ١٤یتبین من الجدول (

نتاجها خارج إیتم تسویق  %٢٣,٩نتاجها في المحافظة ذاتها، مقابل إ

نسبة ما یطلب للسوق الدولي الخارجي فقد وجد أنه ال  المحافظة، أما

من منتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للدول  أي یتم تصدیر

  األخرى .

  ثالثا: اختبار الفرضیات

التي تنص على   HO1:نتائج اختبار الفرضیة العدمیة األولى  .١

ردن ألسالمیة العاملة في اإلف ادور فعال للمصار أنه ال یوجد 

) في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خالل ميسالاإل البنك(

، وتم اختبار هذه ٢٠١١ – ٢٠٠٢الفترة الزمنیة الممتدة ما بین 

، الذي جاءت نتائجه ةمن االستبان ١٥الفرضیة بموجب السؤال رقم 

 ١٥للعینة الواحدة كما یتضمنه الجدول  t-testباستخدام تحلیل 

  ي:آلتا

الجدولیة، وبناء  tالمحسوبة أقل من  tن أ )١٥(ویتضح من الجدول 

على ذلك نقبل الفرضیة العدمیة األولى التي تنص على أن المصارف 

سالمیة غیر فعالة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ویؤید إلا

ونتائج تحلیله ، التي أبرزها أن حجم  )٢(ذلك ما ورد في الجدول 

دینار مشاركة  ١٠٨٧٥٠٠سنة كان  ١١جمالي لمدة التمویل اإل

سنویا،  ادینار  ٩٨٨٦٤متناقصة منتهیة بالتملیك بمتوسط قدره 

 ددینارًا، ویع ٤٦٣١٨دینار مرابحة بمتوسط سنوي قدره  ٥٠٩٥٠٠٠و

  ذلك حجم تمویل ضئیل.
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  نتائج اختبار الفرضیة األولى): ١٥(الجدول 

  دولیةالج t  المحسوبة t  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  السؤال
Sig*  مستوى

  الداللة

نتیجة اختبار الفرضیة 

  ولىاأل  العدمیة

 فعالسالمي إلى أي مدى تعتقدون أن دور البنك اإل

  ؟في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
  قبول  ٠,٨٩٥  ١,٩٩٩  ١,٢٥٥  ٠,٩٠٦  ٤,١٠٣

التي تنص على  : HO2 الفرضیة العدمیة الثانیة. نتائج اختبار ٢

یجابي من مالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إیم أنه ال یوجد تقی

  ، سالمیة في تمویل تلك المؤسساتللدور الذي تقوم به المصارف اإل

حیث جاءت نتائجه باستخدام  ١٦وتم اختبار هذه الفرضیة في السؤال 

  ي:تاآل )١٦(للعینة الواحدة كما یتضمنه الجدول  t-testتحلیل 

  ):١٦(الجدول 

  الجدولیة t  المحسوبة t  نحراف المعیاريال ا  سابيالوسط الح  السؤال
Sig* 

  مستوى الداللة

ختبار الفرضیة انتیجة 

  الثانیة العدمیة

یهتم سالمي أن البنك اإل مدى تعتقدونإلى أي 

أكثر من اضطالعه بدعم المؤسسات  بربحیته

  الصغیرة والمتوسطة؟

  قبول  ٠,٨٩٥  ١,٩٩٩  ١,٣٢٥  ٠,٩٢٥  ٤,٢٤٥

الجدولیة، وبناء  tالمحسوبة أقل من  tأن  ١٦ویتضح من الجدول 

أنه ال یوجد تقییم  على ذلك نقبل الفرضیة العدمیة التي تنص على

یجابي من مالك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للدور الذي تقوم به إ

ما ورد في ك سالمیة في تمویل تلك المؤسسات، ویؤید ذلإلالمصارف ا

الصعوبات التي تواجه  تأبرز ونتائج تحلیلها، التي  ١٤-٣الجداول 

، كذلك حصر ٣سالمیة التي تضمنها الجدول المتمولین في البنوك اإل

 ،والمشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك ،صیغ التمویل بالمرابحة

والتركیز على الصیغة األولى في الغالب، وذلك كما یتضمنه الجدول 

)٥(.  

  النتائج والتوصیات:

  أوال: النتائج

یجازها على النحو یمكن إمن النتائج التي  عددات الدراسة لقد أظهر 

  ي:تاآل

سالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة عدم فعالیة التمویل اإل .١

سالمي سالمیة (البنك اإلالممنوح من قبل المصارف اإل

مؤسسة  ٥٦ردني)، فعلى سبیل المثال لم یمول البنك سوى ألا

 في هذا المجال. همنذ بدایة نشاط

ومتطورة تتناسب مع نمو الحیاة  ،د صیغ تمویل حدیثةال یوج .٢

ن صیغ التمویل أاالقتصادیة، إضافة إلى عدم تنوعها، حیث 

سالمیة هي قدیمة ومحدودة التي تتعامل معها المصارف اإل

 فقط.وتخص قطاعات اقتصادیة محدودة  ،جدا

جراءات من اإلكثرة الضمانات والتعقیدات والتأخیر في  .٣

واجه المتمولین في اللجوء للمصارف الصعوبات التي ت

 و المتوسطة.أسالمیة لتمویل مؤسساتهم الصغیرة اإل

وعدم  ،سالميقصر فترة السماح التي یمنحها المصرف اإل .٤

ن أغلب أكفایتها للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث 

كبر كي تتمكن ألى فترة سماح إاألنشطة االقتصادیة تحتاج 

و أیرادات وتحقیق اإل ،یةمن تأسیس مؤسستها االقتصاد

قساط ألتزاماتها في تسدید ارباح التي تمكنها من الوفاء باأل

 التمویل المترتبة علیها.

سالمیة قریبة إن نسبة المرابحة التي تفرضها المصارف اإل .٥

جدا ومتشابهة مع نسبة الفائدة التي تفرضها البنوك التجاریة، 

مؤسسات الصغیرة وبالتالي ال تشكل نسبة المرابحة حافزًا لل

سالمیة في تمویل أعمالها لمصارف اإلإلى اوالمتوسطة للجوء 

 مقارنة مع الفوائد التي تتقاضاها البنوك التجاریة.

سالمیة التمویلي، ضعف تقییم المتمولین لنشاط البنوك اإل .٦

حیث أن االعتقاد السائد بأن مصلحة البنك أوًال من خالل 

لتمویلیة األكثر ربحیة واستخدام الصیغة ا ،ضمان الربحیة

وهي المرابحة لآلمر بالشراء، إضافة إلى عدم مشاركته 

 بالمغرم الذي تتحمله المؤسسة الصغیرة والمتوسطة.

  ثانیا: التوصیات

  تي:باآل یمكن التوصیةفي ضوء نتائج الدراسة 

لى ضرورة زیادة االهتمام بتمویل إسالمیة دعوة المصارف اإل .١

طة لما تؤدیه من دور هام في المؤسسات الصغیرة والمتوس

 تحقیق التنمیة االقتصادیة.

خرى غیر الصیغ التقلیدیة التركیز على صیغ التمویل األ .٢

(المضاربة والمرابحة) واالهتمام بصیغ تمویل حدیثة 

التورق)، والبحث عن و السلم، و المضاربة، و (االستصناع، 

صیغ تمویل تتماشى مع التطورات االقتصادیة واالجتماعیة، 

 وتعزز مشاركة البنك في العملیة التنمویة.

توفیر فترة سماح أطول ُتمنح للمتمولین لتمكینهم من استكمال  .٣

جراءات المشاریع التي یقومون بتأسیسها حتى تصبح قادرة إ

 على الوفاء بالتزامات التمویل.
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ومنافسة  ،دراسة نسبة المرابحة لتقدیم نسب مرابحة متوسطة .٤

ها البنوك التجاریة، حتى تكون هذه لنسبة الربح التي تقدم

لمصارف إلى اللجوء  ب والتحفیزذالنسبة من عوامل الج

 سالمیة.اإل

التخفیف من الضمانات المطلوبة، لتكون ممكنة وقابلة  .٥

وتساعد في سهولة الحصول على التمویل الالزم  ،للتحقق

ن كثرة ألتلك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث 

كبر التي تواجه هي الصعوبة األ الضمانات وتعقیداتها

المتمولین في الحصول على التمویل الالزم لتمویل مؤسساتهم 

 الصغیرة والمتوسطة.

سالمیة إلداد دراسة شاملة ومقارنة بین المصارف اإع .٦

والمصارف التجاریة تبین دور كل منهما في تمویل 

والصعوبات التي تواجه  ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  المتمولین.

  المراجع:

 المراجع العربّیة:

: إنشاء االتحاد ، اتفاقیةاإلسالمیةاالتحاد الدولي للبنوك  .١

، ١٩٧٧مصر الجدیدة، القاهرة،  الدولي للبنوك اإلسالمیة،

 ١٠ص

التمویل اإلسالمي  المطلب، دوراألسرج، حسین عبد  .٢

، بحث مقدم في تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة

إلسالمیة ودورها في التنمیة مؤتمر" المصارف ا لى  إ

االقتصادیة واالجتماعیة "، بكلیة اآلداب والعلوم 

  .٢٠١٢ اإلنسانیة بني مالل، المغرب،

 واألدوات األسالیب ابتكار إمكانیات الحمید، البعلي، عبد .٣

، الصغیرة والمتوسطة المنشآت لتمویل الجدیدة والعملیات

للعلوم  العربیة السادس، األكادیمیة السنوي بحث مقدم للملتقى

  ٢٠٠٣، ٢٧المالیة والمصرفیة، ص 

، سالمي األردنيقانون البنك اإلسالمي األردني، البنك اإل .٤

  .٢، ص١٩٧٨

، األردني قانون البنك االسالمي األردني،سالمي البنك اإل .٥

 .٨، ص١٩٨٥

  .٢ص، ٢٠٠٠ السنوي، األردني، التقریرالبنك اإلسالمي  .٦

 .٧ص ،٢٠٠٣ السنوي،التقریر البنك اإلسالمي األردني،  .٧

، ٢٠١١، التقریر السنويالبنك اإلسالمي األردني،  .٨

 .٢٥،٣٠،١٢٧،١٢٨ص

نشرة تعریفیة صادرة عن البنك البنك اإلسالمي األردني،  .٩

 .٢٠١١المنتهیة بالتملیك،  ، المشاركةاإلسالمي األردني

سالمیة في تمویل لمصارف اإلدور االحكیم، منیرسلیمان،  .١٠

سالمیة في التمویل، سة العقود اإل، دراالمؤسسات الصغیرة

كادیمیة العربیة للعلوم المالیة رسالة ماجستیر غیر منشورة، األ

  .٢٠٠٣والمصرفیة، عمان، 

التمویل الالربوي للمؤسسات الصغیرة في خطاطبة، جمیل،  .١١

كلیة الشریعة  منشورة،ماجستیر غیر  ة، رسالردناأل 

ة الیرموك، سالمیة، قسم الفقه وأصوله، جامعوالدراسات اإل

  .١٩٩٠ردن، األ

تعریف المنشآت الصغیرة والمتوسطة أبو دیاب، أنیس،  .١٢

وأهمیتها في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ومتطلبات 

، بحث مقدم إلى الملتقى نجاحها والمعوقات التي تواجهها

السنوي السادس بعنوان: دور المصارف والمؤسسات 

ة والمتوسطة، تمویل المشروعات الصغیر  سالمیة فياإل

  .٢٠٠٣عمان، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، 

 المالیة والمؤسسات المصارف دوربو ذیاب، نبیل، أ .١٣

بحث والمتوسطة،  الصغیرة المنشآت تمویل في اإلسالمیة

للعلوم  العربیة السادس، األكادیمیة السنوي مقدم للملتقى

 .٢٠٠٣ عمان، ،٢٩-٢٧المالیة والمصرفیة، ص

سالمیة في تمویل المنشآت دور المصارف اإلریحان، بكر،  .١٤

، الملتقى السنوي السادس الواقع واآلفاق والمتوسطة:الصغیرة 

سالمیة في بعنوان دور المصارف والمؤسسات المالیة اإل

تمویل المنشآت الصغیرة والمتوسطة، األكادیمیة العربیة للعلوم 

 ٢٠٠٣المالیة والمصرفیة، عمان، 

مخاطر االئتمان المصرفي ودوره في  ضمانولید،  ر،ز أبو   .١٥

، بحث مقدم لندوة دور تمویل وتنمیة المشروعات الصغیرة

المشروعات الصغیرة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

 .١٩٩٩ربد األهلیة، إقلیم الشمال، جامعة إل

واقع المشروعات الصغیرة والمتوسطة صقر، محمد فتحي،  .١٦

، ورشة تقییم المشروعات الصغیرة یةهمیتها االقتصادأو 

داریة، القاهرة، إلوالمتوسطة، المنظمة العربیة للتنمیة ا

٢٠٠٤.  

التحدیات المستقبلیة لمنشآت األعمال الصغیرة صیام، ولید،  .١٧

 ، مؤتمر منشآت األعمال الصغیرة والمتوسطة:في األردن

ة، داریالتحدیات واآلفاق المستقبلیة، كلیة االقتصاد والعلوم اإل

 .٢٠٠٣، ١٦– ١٤جامعة الیرموك، ص

دور الصناعات الصغیرة والمتوسطة في الطباع، حمدي،  .١٨

فاق التنمیة االقتصادیة آ محاضر مؤتمر التنمیة في األردن،

  . ١٩٩٩ل البیت، آواالجتماعیة في األردن ، جامعة 
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البنوك اإلسالمیة: التجربة بین المالقي، عائشة الشرقاوي،  .١٩

، المركز الثقافي العربي، الدار لتطبیقالفقه والقانون وا

  .٢٠٠٠، ٢٥البیضاء، الطبعة األولى، ص

النقود  محمود، اقتصادیاتمبارك، عبد المنعم محمد، یونس،  .٢٠

الجامعیة، اإلسكندریة،   ، الدار والصیرفة والتجارة الدولیة

  ١٩٩٦، ١٧٣ص

 .٢٠١١/ ١٢/ ٢٠مقابلة مع المسؤول عن البرنامج بتاریخ  .٢١

   المشكالت التي تواجه المؤسسات كسمري، المناصرة، ا  .٢٢

، ردن وأثرها على أدائهاالصناعیة الصغیرة والمتوسطة في األ 

داریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة االقتصاد والعلوم اإل

 .١٩٩٧الجامعة األردنیة، 
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  )١الملحق رقم (

  األخ المستجیب/األخت المستجیبة

ردن، سالمیة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في األجراء دراسة حول دور المصارف اإلإلمشاركة في ا مؤسستكم الكریمة نرجو وندعو

دور هام تضطلع به هذه لما لذلك من سالمیة في دعم تمویل المنشآت الصغیرة والمتوسطة إلمن أجل المساهمة في تفعیل دور البنوك ا وذلك

  ردني.المؤسسات في االقتصاد األ

یم التمویل الالزم لها، من خالل تقد هاوتهدف هذه الدراسة التعرف إلى دور المصارف اإلسالمیة في تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویر 

لى المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسات إمة النظام التمویلي اإلسالمي للمشروعات الصغیرة والمتوسطة، إضافة إلى التعرف ءوبیان مدى مال

 سالمیة.الصغیرة والمتوسطة لدى سعیها للتمویل من المصارف اإل

ما فیها من أسئلة ، و اكمالهحتاج منكم وقتًا ال یتجاوز خمس عشرة دقیقة إلت لتي، اةالمرفق ةبانوكجزء من الدراسة، نرجو من حضراتكم تعبئة االست

سالمیة لهذه الحاجات، كذلك حصر الصعوبات التي تواجه هذه ومدى تلبیة البنوك اإل ،یتعلق بحاجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التمویلیة

  سالمیة.الالزم من البنوك اإل المؤسسات عند رغبتها في الحصول على التمویل

  لغایات البحث العلمي فقط، وسیتم تزویدكم بنسخة من الدراسة تتضمن التوصیات والنتائج. ةوسوف یتم التعامل مع البیانات الواردة في االستبان

ة نظركم، وفي حالة عدم الرغبة في جابة واحدة فقط تكون مناسبة للسؤال من وجهإ، واختیار ةاالستبانه هذ وٕاكمالحضراتكم نغدو ممتنین لدعم 

 اضافیة، وٕاعادتهإجابة على أي سؤال، نرجو تجاوزه، كما نرجو عدم التردد باالتصال بنا عند وجود أي استفسار أو عند الحاجة إلى أي معلومات اإل

  لطفًا.

  وتفضلوا قبول فائق االحترام

  

  ؟مؤهلكم العلميما  .١

  (د) غیر ذلك                     (ج) الثانویة                      ن الثانویة            (ب) دو      (أ) غیر متعلم              

  ؟دخلكم الشهريما  .٢

  (د) أكثر من ذلك                یناراد ٢٥٠ – ١٥١(ج)                      یناراد ١٥٠ -١٠١(ب)      فأقل     ینارد ١٠٠(أ)    

  ما نشاطكم الرئیسي؟ .٣

  سكانیة          إ(ج) مؤسسسات           (ب) تربیة مواشي                     ناعات حرفیة        (أ) ص    

  (ج) مؤسسات زراعیة          (أ) مؤسسات تجاریة          (ب) صیدلیات                          

  متوسطة   (ب)         ما حجم مؤسستكم؟       (أ) صغیرة                           .٤

    ؟البنوكمؤسستكم على التمویل الذاتي أو التمویل الخارجي من  تعتمدهل  .٥

:(التمویل الخارجي من البنوك)، فهل تهتم مؤسستكم بضرورة توافق عملیات التمویل مع نصوص الشریعة ٣السؤال جابة إإذا كانت  .٦

  (نعم)، (ال).  سالمیة؟اإل

  (ال). )،(نعم ؟ردنألسالمیة العاملة في احد البنوك اإلأكم تمویل من فهل لدی )،:(نعم ٤جابة السؤال إإذا كانت  .٧

  ١٤-٨نعم، لطفًا أجب على األسئلة  :٥جابة السؤال إإذا كانت                    

ـــالتي تستغرقها المصارف اإل الفترة الزمنیةما مقدار  .٨ ـــ ـــــــ ــ ــ ــــسالمیة لغایة الموافقة على تقدیم التمویل الالزم؟   ـــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــ

ــــ التي حصل أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بموجبها على التمویل؟ صیغ التمویل اإلسالمیةما أنواع  .٩ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــــــــ

ــــ               ـــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ   ــ

الصغیرة والمتوسطة قیاسا إلى التمویل التقلیدي وٕالى المصادر  سالمیة التي حصلت علیه المؤسساتمن المصارف اإل نسبة التمویلما  .١٠

ـــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ ــ ــ   الذاتیة؟ 

ـــ رباحهانسبة ألسالمیة تضع هل المصارف اإل .١١ ـــــــــــــــ ـــــــــــ ــ ــ ــــبدرجة متقاربة مع الفوائد في البنوك التقلیدیة؟ ـ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ   ــــــــــــ

ـــ؟ تقدیم التمویل لمثل هذه المؤسساتالتي تشترطها المصارف اإلسالمیة عند  الضماناتما أنواع  .١٢ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ   ـــــــــ



  لصغیرة والمتوسطة في االردندور المصارف االسالمیة في تمویل المؤسسات ا

195  

ساط التمویل؟ أقسالمیة والمقدمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة قبل المباشرة بتسدید التي توافق علیها المصارف اإل فترة السماحما  .١٣

ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــ   ـــ

 

ـــ .١٤ ـــما المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عند التعامل مع المصارف اإلسالمیة؟ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــ

  ؟في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فعالسالمي إلى أي مدى تعتقدون أن دور البنك اإل .١٥

  (هـ) فعال بشكل كبیر        (د) كثیرا                           (ج) باعتدال           (ب) قلیال               (أ) غیر فعال        

  أكثر من اضطالعه بدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؟ یهتم بربحیتهسالمي إلى أي مدى  تعتقدون أن البنك اإل .١٦

  ة فقط(هـ) یهتم بالربحی             (د) كثیرا       (ج) موازنة بین الربحیة والدعم              (ب) قلیال              (أ) ال یهتم      

 .ستكم؟ لطفا أذكرهاسسالمیة لمؤ ثراء الدراسة لتوضیح موقفكم من التمویل عن طریق البنوك اإلإذات أثر على  معلومات أخرىهل یوجد   .١٧
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