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مستخلص البحث

يناق�ش ه�ذا البحث االس�تصناع كأحد املنتجات املالية اإلس�امية يف متوي�ل  املرشوعات 
الصناعي�ة الصغرية التي أصبحت متثل طرحا حيت�ل أولية متقدمة عىل أجندة اقتصاديات الدول 
النامية، ومنها البلدان العربية واإلسامية، ومن ثم  تنبع أمهية البحث من أنه يتيح عىل املستوى 
الفك�ري اس�تحداث أحد املنتجات اإلس�امية )االس�تصناع( الت�ي أفرزها الفق�ه االقتصادي 
اإلس�امي وم�دى تطبيقاهت�ا الواقعي�ة عىل النظ�ام املرصيف اإلس�امي كأحد احلل�ول الواقعية 
لتموي�ل املرشوع�ات الصناعية الصغرية، بل واملس�امهة يف تس�ويق املنتج�ات املصنعة من تلك 

املرشوعات . 

حي�ث تع�د عقب�ة التموي�ل واح�دة م�ن املعوق�ات املهم�ة لقي�ام املرشوع�ات الصغرية ، 
فأصح�اب ه�ذه املرشوعات ع�ادة ما يكونون من املهني�ن وال تتوافر لدهي�م مدخرات متكنهم 
من إقامة مرشوعاهتم ، كام ال يوجد لدهيم من الضامنات التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول 
بموجبه�ا ع�ىل قروض ، ومن جانب آخ�ر فإن مصادر التمويل يف صورة ق�روض بفائدة ترهق 
ه�ذه املرشوعات ، إذ تعد فوائد هذه القروض بمثاب�ة تكلفة ثابتة ترهق كاهل هذه املرشوعات 
وجتعله�ا تفق�د ميزة  تنافس�ية م�ع املرشوعات األخرى من حيث س�عر منتجاهت�ا ، كام يتخوف 
عدد ال بأس به من الراغبن يف إقامة املرشوعات الصغرية من شبهة الربا التي تلحق بالقروض 
بفائ�دة ، وم�ن هنا توجد جمموعة م�ن املميزات التي جتعل اعتامد أس�اليب التمويل اإلس�امية 

واجبة التطبيق من أجل النهوض باملرشوعات الصغرية.

ت�م اختي�ار دول جملس التعاون لدول اخلليج وذلك الرتفاع مس�امهة االس�تصناع كمنتج 
م�ايل يف توظيف�ات البنوك اإلس�امية يف تلك الدول والت�ي تصل إىل 30% وع�دم تقديم ذلك 
املنتج يف البنوك اإلس�امية يف باقى املنطقة العربية حيث تصل النس�بة يف مرص عىل س�بيل املثال 

إىل 1% من حجم االستثامرات واملوجهة  أساسا  إىل املرابحة وحدها كمنتج وحيد .
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مقدمة 

ظهر مصطلح »االقتصاد اإلسامي« إبان النصف الثاين من القرن العرشين كنتيجة طبيعية 
الس�تقال بعض الدول اإلسامية عن االس�تعامر وحماولة تنمية اقتصاد وطني مستقل،  حيث 
ع�اش معظم العامل اإلس�امي بمختلف أقطاره حالة من التيه االقتصادي والتخبط العش�وائي 
م�ن ج�راء تطبيق�ات اقتصادية رأس�املية تارة واش�راكية ت�ارة أخ�رى دون النظ�ر أن لكل أمة 

خصوصيتها وعقيدهتا ونظرهتا إىل الكون واإلنسان واحلياة.

ومن قبيل ذلك ما يراه كثري من دعاة املدارس اإلنامئية أنه لضامن حلاق الدول النامية ومنها 
اإلس�امية باملس�تويات االقتصادية املتقدمة التي حققتها الدول الغربي�ة فإن عليها أن تتخلص 
من النظم واملعتقدات االجتامعية البالية السائدة فيها ، والتي من أمهها املعتقدات الدينية فالدين 
عن�د ه�ؤالء من  أهم دواعي التواكل وعدم االس�تجابة إىل دواع�ي التحديث واالنطاق ومن 
ث�م ضي�اع الثمرة من وراء أي جمهودات إنامئية جديدة ، ويف رأي هؤالء أيضًا أن العاج األمثل 
يف ه�ذه احلالة هو إح�ال تلك املعتقدات تدرجييًا بالنظم االقتصادي�ة ، واالجتامعية ، والثقافية 

السائدة يف دول الغرب.

وكل ه�ذا مم�ا أث�ار حفيظة الصفوة م�ن املثقفن الوطني�ن وجعلهم أكثر رغبة واس�تعدادًا 
خلوض معركة االستقال الفكري للحفاظ عىل اهلوية اإلسامية.

و بعد س�قوط االش�راكية ويف إطار مناخ التحدي للرأس�املية العاملية تزايدت الدعوة إىل 
إحياء الرشيعة والقيم والنظم اإلسامية بآليات مناسبة حتى تتم مواجهة الرأساملية وحتديات�ها 
االستعامرية ومتكن لألقطار اإلسامية التخلص من سيطرة احلركات واألفكار اجلديدة التي ال 
تتف�ق أيضًا مع الرشيعة اإلس�امية وحتقق التقدم يف املجال االقتص�ادي، وقد صار من اجليل ما 

للقوة االقتصادية من أمهية عظمى يف البناء السيايس واالجتامعي.
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ومن ثم فقد ظهر االجتاه نحو إقامة االقتصاد اإلسامي فكرا وتطبيقا ، ففي ظل هذا املناخ 
نمت التوجهات الفكرية يف االقتصاد اإلسامي ، وظهرت مسامهات عديدة حول تطور الفكر 
االقتص�ادي اإلس�امي وخصائص�ه ، ونمت الدراس�ات بص�ورة ملحوظة يف جم�االت الزكاة 
والوق�ف والتنمي�ة اإلس�امية ، والنق�ود ، والبنوك اإلس�امية ، والربا ، بل ويف جم�ال التعاون 
االقتصادي بن األقطار اإلسامية وسبل تفعيل التكامل بينها ، وشهدت الثاثن عاما املاضية 

نضوجا للفكر االقتصادي اإلسامي .

ويف ظ�ل ب�روز ه�ذه التوجه�ات الفكري�ة يف االقتص�اد اإلس�امي، ظه�رت ص�ور م�ن 
التطبي�ق املؤس�ي هلذا االقتص�اد يف العديد من أقطار الدول اإلس�امية يف خ�ال ثاثن عاما 
مض�ت، وخاصة يف جمال املرصفية اإلس�امية وزيادة حجم املصارف اإلس�امية عىل مس�توى 
العامل اإلس�امي، أو من خال التطبيق اإلس�امي ملنظومة التعلي�م، وإدخال مناهج االقتصاد 

اإلسامي يف العديد من جامعات العامل اإلسامي عىل خمتلف أرجاءه .

و إقامة النظام النقدي واملرصيف اإلس�امي  ال حيتاج  إىل انتظار حتقيق املجتمع اإلس�امي 
املث�ايل الواع�ي أخاقي�ًا . ذل�ك ألن املنتجات املالية اإلس�امية  ق�د ال تتطلب بال�رورة بيئة 
إسامية كاملة ، بل يمكن تطبيقها بنجاح حتى يف البلدان غري اإلسامية ، وإن كان وجود البيئة 
اإلس�امية الواعية أخاقي�ًا واملتجهة إىل العدالة مما يقوي النظ�ام ، ويمكنه من محل ثامر أطيب 

وبوفرة أعظم . 

 فروض الدراسة :

1- النظ�ام النق�دي واملرصيف املطبق ببعض الدول اإلس�امية يمثل أح�د إفرازات الفكر 
االقتصادي اإلسامي  وله دور مهم يتعن أن ينهض به يف االقتصاد اإلسامي وال بد أن يسهم 
يف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتامعية الكربى لإلس�ام ، وال بد أيضًا من أن يس�تمر هذا 

النظام يف أداء وظائفه العادية املرتبطة بحقله اخلاص .
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2- إحج�ام املص�ارف اإلس�امية ع�ن اس�تخدام بع�ض صي�غ التموي�ل واالقتصار عيل 
اس�تخدام بعض املنتجات املالية اإلس�امية األخرى مثل املرابحة و املش�اركة و التورق فقط ، 
دون االهتامم  بتنمية الصيغ التمويلية األخرى ، يف ظل غياب اجلهة التي يمكن أن تكون مسئولة 
عن تطوير املنتجات اجلديدة لتنمية الصناعة املرصفية اإلس�امية هل هي املصارف اإلس�امية 
فق�ط أم جه�ة تتويل القيام بتطوير منتج�ات وخدمات الصناعة املرصفية اإلس�امية  من خال 

التنقيب والبحث يف جمال االقتصاد اإلسامي ؟ .

3- تتيح فكرة االس�تصناع كأحد املنتجات املالية اإلس�امية متويل  املرشوعات الصناعية 
الصغ�رية الت�ي أصبحت متثل طرحا حيتل أولي�ة متقدمة عىل أجندة اقتصادي�ات الدول النامية، 
ومنه�ا البل�دان العربية واإلس�امية ، وذلك ألس�باب ع�دة ، فهي يف األج�ل القصري متثل حا 
رضوريا لإلسهام يف حل مشكلتي البطالة والفقر اللتان تعاين منهام دول عاملنا العريب واإلسامي 
، ويف اجلانب اآلخر نجد أن النمط السائد للعمليات اإلنتاجية يف ظل العوملة يعتمد عىل إسهام 
أكث�ر م�ن تلك املرشوعات لتحقيق التنمي�ة االقتصادية املرجتاة وقد تبنت الدراس�ة تفعيل ذلك 

الدور يف دول جملس التعاون لدول اخلليج . 

أهمية البحث :

 تنبع أمهية البحث  من أنه يتيح عىل املستوى الفكري  استحداث  أحد املنتجات اإلسامية 
)االس�تصناع(  الت�ي أفرزها الفقه االقتصادي اإلس�امي ومدى تطبيقاهت�ا الواقعية عىل النظام 
املرصيف اإلسامي كأحد احللول الواقعية لتمويل املرشوعات الصناعية الصغرية ، بل واملسامهة 

يف تسويق املنتجات املصنعة من تلك املرشوعات . 

حي�ث تع�د عقب�ة التموي�ل واح�دة م�ن املعوق�ات املهم�ة لقي�ام املرشوع�ات الصغرية ، 
فأصح�اب ه�ذه املرشوعات ع�ادة ما يكونون من املهني�ن وال تتوافر لدهي�م مدخرات متكنهم 
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من إقامة مرشوعاهتم ، كام ال يوجد لدهيم من الضامنات التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول 

بموجبه�ا ع�ىل قروض ، ومن جانب آخ�ر فإن مصادر التمويل يف صورة ق�روض بفائدة ترهق 

ه�ذه املرشوعات ، إذ تعد فوائد هذه القروض بمثاب�ة تكلفة ثابتة ترهق كاهل هذه املرشوعات 

وجتعله�ا تفق�د ميزة  تنافس�ية م�ع املرشوعات األخرى من حيث س�عر منتجاهت�ا ، كام يتخوف 

عدد ال بأس به من الراغبن يف إقامة املرشوعات الصغرية من شبهة الربا التي تلحق بالقروض 

بفائ�دة ، وم�ن هنا توجد جمموعة م�ن املميزات التي جتعل اعتامد أس�اليب التمويل اإلس�امية 

واجبة التطبيق من أجل النهوض باملرشوعات الصغرية.

ت�م اختي�ار دول جملس التعاون لدول اخلليج وذلك الرتفاع مس�امهة االس�تصناع كمنتج 

م�ايل يف توظيف�ات البنوك اإلس�امية يف تلك الدول والت�ي تصل إىل 30% وع�دم تقديم ذلك 

املنتج يف البنوك اإلس�امية يف باقى املنطقة العربية حيث تصل النس�بة يف مرص عىل س�بيل املثال 

إىل 1% من حجم االستثامرات واملوجهة  أساسا  إىل املرابحة وحدها كمنتج وحيد . 

 مشكلة  البحث:

يسود العامل اإلسامي العديد من املشكات االقتصادية واالجتامعية ، أمهها الفقر والبطالة 

وضع�ف التموي�ل ، ويف حال�ة وجوده فهو يمثل ثق�ل وعبء عىل املدين) الق�رض ، والفائدة(  

خاصة التى متول بالربا  تأسيسا عىل ذلك فإن هذا البحث جييب عىل التساؤل  التايل :- 

م�ا ه�و دور البحث يف  جمال االقتصاد اإلس�امي يف اس�تحداث وتطوي�ر املنتجات املالية 

وما هو دور هذه الصيغ  التمويلية- وحتديدا عقد االس�تصناع-  يف دعم املرشوعات الصناعية 

الصغرية واملتوسطة بالتطبيق عىل دول جملس التعاون لدول اخلليج ؟؟ .
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طريقة معاجلة البحث:

 سيتم التعرض لدور البحث يف جمال االقتصاد اإلسامي يف استحداث وتطوير املنتجات 
املالية اإلس�امية ، ويس�تعرض البحث نموذج عقد االستصناع يف  البنوك اإلسامية وتدعيمه 

للمرشوعات الصناعية الصغرية وذلك عىل النحو التايل :

 هيتم املبحث األول بتوضيح اإلطار النظري للدراسة، فيام يتناول املبحث الثاين كيفية

تفعي�ل عقد االس�تصناع يف البنوك اإلس�امية لتمويل املرشوع�ات الصناعية الصغرية يف 
دول جملس التعاون اخلليجي . 
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املبحث األول

اإلطار النظري للدراسة

متهـــيد:

يزخ�ر الفق�ه االقتصادي اإلس�امي بالعديد م�ن األف�كار التفصيلية الت�ي مكنت ألفراد 
املجتمع احلياة يف  مس�تويات رغدة ،  حيث  أدى االس�تصناع دورًا مهاًم يف احلياة العملية، فأفاد 
الصان�ع الذي قدم صنعته وخربته وأفاد املس�تصنع الذي اس�تطاع من خال عقد االس�تصناع 
احلص�ول ع�ىل ما يرغب فيه وإرضاء ذوق�ه وحتقيق مصلحته وفق املقاييس املناس�بة له والفنون 

التي يتصورها ويتأمل توافرها لديه .

1- االستصناع لغًة واصطالحًا : 

1/1 االستصناع يف اللغة : 

االس�تصناع اس�تفعال م�ن صن�ع ، فاألل�ف والس�ن للطل�ب ، يق�ال : اس�تغفار لطل�ب 
املغف�رة، والصن�ع  ، والصناعة - بكرس الصاد : حرفة الصان�ع ، واصطنعه : اختذه ، قال تعاىل : 
﴿ واصطنعتك لنفيس ﴾ )طه : آية 41( ، ويقال اصطنع فان خامتًا إذا س�أل رجا أن يصنع له 

خامتا » واستصنع اليشء : دعا إىل صنعه ، فاالستصناع لغة : طلب الفعل)1(.

2/1-  تعريف االستصناع يف االصطالح الفقهي :

اختلف�ت عب�ارات العل�امء يف تعريف االس�تصناع ، ويرجع ذل�ك إىل اختافهم يف حقيقة 
االس�تصناع وتكييفه ،  حيث أدخله اجلمهور ضمن الس�لم ، أما األحناف فعدوه عقدًا مستقًا  

)1( أب�و الفض�ل مج�ال الدي�ن بن منظور ، لس�ان الع�رب ، ج 7  ، دار الري�ان للراث ، القاه�رة ، 1987 م  ، 
ص 270 .
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ويعد مذهب األحناف من أكثر املذاهب تناوالً للموضع يف صورة مستقلة  )1(، لكنهم اختلفوا يف 

تعريفه ، ومرجع ذلك االختاف إىل إدخال بعض القيود أو إخراجها ، ومن تلك التعريفات: 

- تعريف الكاساين : » هو عقد عىل مبيع يف الذمة رشط فيه العمل « )2(. 

وهنا قد بننّ كونه عقدًا ، لكن مل يذكر اشراط حتديد الثمن ، فلم يكن جامعًا .

- تعريف ابن اهلامم : » االس�تصناع طلب الصنعة وهو أن يقول لصانع خف أو مكعب أو 

أواين الصفر اصنع يل خفا طوله كذا وس�عته كذا أو دس�تا أي برمة تس�ع كذا وزهنا كذا عىل هيئة 

كذا بكذا ويعطى الثمن املسمى أوال يعطي شيئا فيعقد اآلخر معه « )3(.

وهو تعريف بالرسم ال احلد ، حيث عرف االستصناع بذكر بعض صوره .

- تعريف السمرقندي : » هو عقد عىل مبيع يف الذمة ورشط عمله عىل الصانع« )4(.

وهو تعريف خمترص جيد ، لكن ياحظ عليه عدم ذكر الثمن واشراطه . 

- تعريف جملة األحكام العدلية: » مقاولة مع أهل الصنعة عىل أن يعمل شيئًا « )�(.

)1( ش�مس الدين حممد بن أمحد أيب بكر الرسخي ،  املبس�وط ، ج 10  ،  دار املعارف بريوت الطبعة الثانية ، 
)1402ه�( ، ص 33.

)2( أبو بكر بن مسعود بن أمحد عاء الدين الكاساين احلنفي ، بدائع الصنائع،  ج : �  ، دار أهل السنة للطبع 
والنرش ، القاهرة ، 1999م ، صفحة  �9.

)3( ك�امل الدي�ن اب�ن اهلامم الس�يويس ، رشح فت�ح القدي�ر ، ج : 7   ، دار اهلدى ، القاه�رة ، 2000 ، صفحة  
.114

)4( عاء الدين السمرقندى ، حتفة الفقهاء ، دار الريان للراث ،  القاهرة ، 1989م  ، ج2 ، ص124.
)�( حمم���د الزحي�يل، قض�اء املظامل يف الفق��ه اإلس�امي،   دار الراث للطب�ع والنرش، دمش�ق 2004 ، ج7 

ص�3.
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وهو من أجود التعريفات ، لكن ياحظ عليه كذلك عدم ذكر الثمن واش�راطه ،وكذلك 
فهو غري مانع حيث يدخل فيه اإلجارة.

ويمكننا من خال التعريفات السابقة وما لوحظ عليها أن نقول : إن االستصناع هو : 

     » عقد عىل مبيع يف الذمة رشط فيه العمل عىل وجه خمصوص بثمن معلوم «.

رشح التعريف :  v

عقد:  خيرج ما هو وعد ، وهو الصحيح خافًا ألكثر فقهاء األحناف .  o

عىل مبيع : خيرج اإلجارة ، فهي عقد عىل منافع ال عىل عن .  o

يف الذمة : قيد ثالث احرز به عن البيع عىل عن حارضة .  o

رشط فيه العمل : أخرج السلم ، حيث ال يشرط فيه كون املسلم فيه مصنوعًا .  o

ع�ىل وجه خمص�وص : أي : جامع لرشوط االس�تصناع ببيان اجلن�س والنوع والقدر   o
وغري ذلك مما تصري به معلومة ، بحيث ال يؤدي إىل نزاع .

بثمن معلوم : أي : قدره ونوعه ، وال يلزم قبضه يف جملس العقد .   o

2- ضوابطه الرشعية وأمهيته :

إن الضوابط الرشعية لعقد االس�تصناع  توجب أن »يكون املعقود عليه )املصنوع( معلومًا 
بدق�ة، ويتحق�ق ذلك من خال: بيان جنس�ه ) املصنوع: س�يارة، أو طائ�رة، أو عقار... (، بيان 
نوعه  )ماركة وطراز السيارة أو الطائرة... (، بيان صفاته ) جدول املواصفات اخلاصة باملنَتج(، 
وأن يك�ون الثمن معلومًا بدقة من ِقبل الطرف�ن، مع ماحظة كون الثمن مؤجا فيجب حتديد 
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األجل للتصنيع منعًا للغرر، أالنّ يتأثر بزيادة األسعار أو أجرة العمل يف األحوال العادية، وجيوز 
تعديل الثمن يف حال إدخال تعديات عىل املصنوع وموافقة الطرفن عىل التعديات املطلوبة 

تتض�ح أمهي�ة عقد االس�تصناع باحلاجة العظيمة إلي�ه يف احلياة البرشي�ة ، حيث بن اهلل أن 
البرش متفاوتون فيام بينهم تس�خريا منه سبحانه لبعضهم البعض ، فقال سبحانه : » نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضُا سخريا 
ورمحة ربك خري مما جيمعون » ) سورة الزخرف . آية : 32 ( ، ومن صور تسخري البرش لبعض : 
عقد االستصناع ، فإن املستصنع حمتاج ملن يصنع له حاجته بالشكل الذي يريد ، والصانع حمتاج 

إىل املال الذي يأخذه مقابل صنعته ليستعن به عىل مصارف احلياة هذا عىل وجه اإلمجال .

�- الغرض من عقود االستصناع:

من جهة الصانع: فبالنظر يف كون ما يصنعه جرى بيعه مسبقًا، وحتقق أنه ربح فيه، وعرف 
مق�دار ربح�ه، فهو يعمل بطمأنينة، وعىل هدى وبصرية، أما بغري عقد االس�تصناع فإن الصانع 
قد حيتاج إىل مدة لتس�ويقه وربام خيرس خس�ائر كبرية عىل حفظه حلن البيع، وقد تكسد البضاعة 

فتكون اخلسارة مضاعفة - من جهة العمل ومن جهة املواد.

م�ن جهة املس�تصنع: فبكونه حيصل عىل ما يريد بالصف�ة والنوع الذي يريد، فا يضطر إىل 
رشاء م�ا قد ال يناس�به من البضائ�ع اجلاهزة، بل إن بعض األمور ال توج�د جاهزة بل ال بد من 
طل�ب صنعه�ا من الصانع فتصنع حس�ب الطلب، كبع�ض البيوت واألبنية، كام أن املس�تصنع 
يكون مطمئنًا باالس�تصناع لكونه يتابع الصنع بنفس�ه، فيتأكد من عدم وجود غرر أو تدليس يف 

املصنوع، ما جيعله مرتاح النفس مطمئنًا.

م�ن جه�ة املجتمع: فباالس�تصناع تتح�رك األموال من جه�ة إىل أخرى مم�ا ينعش احلركة 
االقتصادي�ة يف البل�د، ولذل�ك يدع�و كثري م�ن االقتصادين املس�لمن إىل أمهية جع�ل أطراف 
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االس�تصناع م�ن املس�لمن لتنع�ش اقتصاده�م وتزيد من مص�ادر دخله�م، كام أن في�ه تفريغًا 
ألصحاب التخصصات يف 

ختصصاهت�م، فل�و أن العامل أراد أن يبني بيتًا ومل جيد م�ن يصنع له، لكان يف ذلك رضر كبري 
ع�ىل املجتمع بإش�غال هذا العامل مما حيرم املجتمع من علمه ونفع�ه، ومثل ذلك الطبيب واملفكر 

وغريهم )1(.

�- االستصناع يف البنوك اإلسالمية :

ال حيت�اج البائع يف معاملة االس�تصناع إىل أن يورد بنفس�ه اخلدمات الازمة لصنع الس�لع 
أو أن يمتلك املصنع الذي س�ينتجها؛ بل يمكن ملؤسس�ات التمويل كالبنوك اإلسامية أن تقوم 
ب�دور البائ�ع يف عقد االس�تصناع، غري أن�ه ال مفر يف هذه احلال�ة أن تقوم تلك املؤسس�ة بإعادة 
تأجري عقد االستصناع إىل جهة تكون قادرة عىل تقديم اخلدمات الازمة أو متتلك املصنع املنتج 

للسلعة .

 ويف هذه احلالة يصبح أطراف عقد االس�تصناع ثاثة هي: البائع : وهو البنك أو مؤسس�ة 
التمويل التي تتوىل متويل العقد. املش�ري: الذي يشري السلعة يف وقت حمدد بأوصاف معينة. 

الصانع: الذي يورد اخلدمات الازمة أو يمتلك املصنع املنتج للسلعة.

يعترب االس�تصناع للمصارف خطوة رائدة لتنش�يط احلركة االقتصادية يف البلد ، وذلك إما 
بكون املرصف صانعًا ، أو بكونه مستصنعًا : 

- أم�ا كون�ه صانع�ًا : فإنه يتمكن عىل أس�اس عقد االس�تصناع من دخول ع�امل الصناعة 
واملقاوالت بآفاقهام الرحبة ، كصناعة السفن والطائرات والبيوت والطرق ، وغري ذلك ، حيث 

)1( كاسب البدران ، عقد االستصناع  ، دار املنار االسامي ، القاهرة ، 1998 ، ص 42.
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يق�وم امل�رصف بذلك م�ن خال أجه�زة إدارية خمتصة بالعم�ل الصناعي يف امل�رصف ؛ لتصنع 
االحتياجات املطلوبة للمستصنعن .

- وأم�ا كون�ه مس�تصنعًا ، فبتوف�ري م�ا حيتاج�ه امل�رصف من خ�ال عقد االس�تصناع مع 
الصناعي�ن وال�ذي يوفر هل�م التمويل املبكر ، ويضمن تس�ويق مصنوعاهت�م ، ويزيد من دخل 

األفراد ، مما يزيد من رخاء املجتمع بتداول السيولة املالية بن أبناء البلد .

- وهناك حالة ثالثة ، وهي أن يكون املرصف صانعًا ومس�تصنعًا يف نفس الوقت ، وهو ما 
يسمى باالستصناع املوازي  .

االستصناع املوازي : 

- صورة االستصناع املوازي : أن يربم املرصف عقد استصناع بصفته صانعًا مع عميل يريد 
صنعة معينة، فيجرى العقد عىل ذلك ، و تتعاقد املؤسس�ة مع عميل آخر باعتبارها مس�تصنعًا ، 

فتطلب منه صناعة املطلوب باألوصاف نفسها .

- الغ�رض من االس�تصناع املوازي : بناًء ع�ىل التغري الكبري الذي حي�دث يف املجتمعات ، 
ونظرا للحاجة الكبرية لدعم االقتصاد بمشاريع ضخمة وبرؤوس أموال كبرية ، فقد أصبح عقد 
االس�تصناع من العق�ود ذات األمهية الكبرية للمصارف تلبي�ة الحتياجات ورغبات اجلامعات 
واألفراد ، والتي ال يمكن متويلها بعقود البيوع األخرى وذلك من خال تصنيع السلع وسداد 

الثمن مؤجًا أو عىل أقساط ، وفقًا لقدرات املستصنِع وموافقة الصانع عىل ذلك .

- حكم االس�تصناع املوازي : االس�تصناع املوازي بالصورة الس�ابقة جائز ، ألهنام عقدان 
خمتلفان ، وقد سبق بيان أن االستصناع عقد الزم ، فعىل هذا يصح العقد يف اجلهتن ، وال رضر 
ع�ىل أحدمه�ا ، وذل�ك ألنه املعقود عليه هو الع�ن ، وأما العمل فهو تاب�ع ، وأن الصانع لو أتى 
بالصنع�ة نفس�ها من آخر فإن ذل�ك يصح ، ويلزم املس�تصنع قبوهلا - ما مل يرصح باش�راط أن 
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تكون من عمل الصانع ، أو أن تقوم قرينة باش�راط ذلك ، والغالب يف االس�تصناع املوازي أن 
العمي�ل يعل�م أن املرصف ال يصنع ذلك اليشء بل يس�تصنعه عند جه�ة أخرى ، وحينئذ يكون 

االستصناع جائزًا )1(.

- رشوط االس�تصناع املوازي : اش�رط أه�ل العلم رشوطًا خاصة باالس�تصناع املوازي 
- إضافة إىل رشوط االس�تصناع - وذلك لئا يكون االس�تصناع املوازي حيلة إىل الربا ، ومن 

تلك الرشوط : 

أن يكون عقد املرصف مع املستصنع منفصًا عن عقدها مع الصانع .  .1

أن يمتلك املرصف السلعة امتاكًا حقيقيًا ، وتقبضها قبل بيعها عىل املستصنع .  .2

أن يتحمل املرصف نتيجة إبرامه عقد االستصناع بصفته صانعًا كل تبعات املالك ، وال   .3
حيق له أن حيوهلا إىل العميل اآلخر يف االستصناع املوازي .

 االستصناع يف التمويل العقاري :

يمك�ن تطبي�ق االس�تصناع يف التموي�ل العقاري يف ع�دة تطبيقات خمتلفة ، كبناء املس�اكن 
والعامئر وغريها ، وذلك ببيان موقعها والصفات املطلوبة فيها ، كام يمكن أن يكون االستصناع 
يف ختطي�ط األرايض وإنارهت�ا وش�ق الطرق فيه�ا وتعبيدها ، وغري ذلك من املج�االت العقارية 

والتي يمكن االستفادة من االستصناع فيها .

االستصناع يف التمويل الصناعي :

يمكن االستفادة من عقد االستصناع بتطبيقه يف املجال الصناعي باختاف أشكاله وأنواعه، 
كصناع�ة الطائ�رات واملركبات الس�فن - مما يمك�ن ضبطه باملقاييس والصف�ات - ، وكذلك : 

)1( وهبة الزحييل ، عقد االستصناع   ، دار اهلداية ، دمشق 2000 ، ص �1.
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صناعة اآلالت املختلفة ، بل وحتى القطع الصغرية يف اآلالت ، وذلك بدالً من اس�تريادها من 
الباد األجنبية بقيم باهظة مع مشقة النقل وتكلفته العالية ، خاصة وأن يف االستصناع الداخيل 
حتريكًا للنش�اط االقتصادي ، وإبقاء للسيولة املالية بن أبناء املجتمع ، واالستفادة من الطاقات 

املختلفة وتوظيفها يف جماهلا املناسب .

�- املفردات العملية لعقد االستصناع املرصيف )صيغة مرصفية لعقد االستصناع( .

التعريف بالعقد لدى املرصف اإلسالمي:

  االس�تصناع عقد يش�ري به يف احل�ال يشء مما يصنع صنعًا يلتزم البائ�ع بتقديمه مصنوعًا 
بمواد من عنده بأوصاف معينة لقاء ثمن حمدد . 

االستصناع املرصيف : توسط البنك لتمويل صناعة سلع أو إنشاء أصل معن يطلبه العميل 
بمواصفات حمددة . 

الصان�ع : ه�و البائع ال�ذي يلتزم يف عقد االس�تصناع بتقديم املصن�وع للعميل عند حلول 
األجل سواء بارش الصنع بنفسه أو عن طريق صانع  آخر . 

الصان�ع النهائ�ي : املق�اول أو الصان�ع ال�ذي يب�ارش الصن�ع يف عق�د يك�ون البن�ك في�ه 
مستصنعًا. 

املستصنع : هو الطرف املشري يف عقد االستصناع وامللتزم بموجب العقد بقبول املصنوع 
إذا جاء مطابقًا للمواصفات . 

التكلف�ة الكلي�ة لالس�تصناع : هي التكلفة الت�ي يدفعها البن�ك للصانع النهائ�ي زائدًا أية 
تكاليف يتحملها البنك لطرف ثالث حتى حلظة تسليم املصنوع للمستصنع . 
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ربح البنك : هو املبلغ الزائد عىل التكلفة الكلية لاس�تصناع الذي حيققه البنك كعائد من 

عملية االستصناع . 

مبلغ االستصناع : جمموع التكلفة الكلية لاستصناع زائدًا ربح البنك . 

دين االستصناع : هو مبلغ االستصناع مطروحًا منه أي دفعة مقدمة من العميل عند التوقيع 

عىل العقد . 

عقد االستصناع املوازي : عقد االستصناع الذي يوقعه املرصف مع الصانع النهائي لتنفيذ 

املصنوع . 

املصن�وع : هو كل ما يتم صناعته يف عقد االس�تصناع ويمكن أن يكون أصًا رأس�امليًا أو 

مبان أو آالت أو أجهزة أو س�لعًا اس�تهاكية أو إنتاجية أو تصميم برامج احلاس�ب اآليل ، وما 

ماثل ذلك ، ويشار إليه فيام بعد بالسلعة ومجعها سلع . 

نطاق املعيار :

خيتص هذا املعيار بعمليات متويل صنع السلع التي تنضبط بالوصف . 

ال يش�مل متوي�ل التج�ار للحصول ع�ىل املحاصي�ل واملنتج�ات الطبيعي�ة والزراعية غري 

املصنعة. 

ال يدخل يف نطاق هذا املعيار عمليات متويل تصنيع الس�لع التي يقدم فيها املس�تصنع كل 

أو بع�ض م�واد اإلنتاج األولية ، عدا احلاالت التي يقدم فيها املس�تصنع األرض ، حيث يقترص 

العقد يف هذه احلال عىل البناء . 
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نص املعيار :

يمكن للبنك أن يقوم بتمويل صنع سلع موصوفة يف الذمة عن طريق عقد االستصناع . 

كل س�لعة مباح�ة تنضب�ط بالوصف وتصن�ع صنعًا يمك�ن متويل صنعها م�ن خال عقد 
االستصناع . 

يكون عقد االستصناع املرصيف ملزمًا لطرفيه بمجرد توقيعه . 

ال يل�زم عق�د االس�تصناع املرصيف البن�ك بمب�ارشة الصنع بنفس�ه ، ولكن يلزمه بتس�ليم 
املصنوع طبقًا للمواصفات املتفق عليها . 

جيوز للبنك التعاقد يف حالة االستصناع مع طرف ثالث لصناعة األصل الذي يطلبه العميل 
، بحيث يكون فيه البنك مستصنعًا والطرف الثالث صانعًا ، عىل أن ال ينشئ هذا التعاقد الاحق 

أية التزامات تعاقدية بن عميل البنك وذلك الطرف الثالث . 

جيوز أن يكون الثمن يف عقد االستصناع املرصيف نقدًا حارضًا يدفعه العميل عند التعاقد، أو 
عند االستام ، أو دينًأ مؤجًا ، يدفعه املستصنع دفعة واحدة أو عىل أقساط حسب االتفاق. 

عن�د التوقي�ع عىل عقد االس�تصناع املرصيف جيب أن يك�ون مبلغ االس�تصناع مبلغًا حمددًا 
ومعلومًا للطرفن . 

إذا ثب�ت مبل�غ االس�تصناع دين�ًا يف ذم�ة املس�تصنع ف�ا جي�وز أن يتغ�ري إال إذا تغ�ريت 
املواصفات. 

توفري املواد األولية املس�تخدمة يف صناعة الس�لعة موضوع عقد االس�تصناع هي مسؤولية 
الصانع ، وال جيوز أن يساهم املستصنع يف توفري تلك املواد أو بعضها منها . 
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ال مانع أن يرشف العميل طالب الصنعة عىل عمل الصانع النهائي الذي يتعاقد معه البنك 
لتنفي�ذ املصنوع ، وذلك للتأكد من التزام الصانع باملواصفات املتفق عليها بن البنك والعميل، 
ب�رشط أن ال ينش�أ ع�ن ذلك عاق�ة تعاقدية مب�ارشة بن العمي�ل والصانع النهائ�ي ذات صلة 

باملصنوع . 

إذا حصل املرصف من الصانع النهائي عىل ضامن للعيوب اخلفية أو حس�ن التنفيذ أو عىل 
التزام بالصيانة لفرة بعد التسليم جاز له حتويل ذلك لصالح العميل . 

جي�وز أن يتضمن عقد االس�تصناع خدم�ات الركيب أو التدريب عىل تش�غيل األصل أو 
صيانته أو أي خدمات أخرى مرتبطة باملصنوع . 

ال مان�ع ، إذا كان البن�ك مس�تصنعًا من توكيل الصانع ببيع املصن�وع بربح إىل طرف ثالث 
نيابة عن املستصنع . 

ال جي�وز للبنك الصان�ع توكيل العميل املس�تصنع بمبارشة الصناعة وتنفي�ذ املصنوع نيابة 
عنه.

* * *



21د. مصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

املبحث الثاني 

 كيفية تفعيل عقد االستصناع لدى البنوك اإلسالمية

لتمويل املشروعات الصناعية الصغرية واملتوسطة

يف دول جملس التعاون لدول اخلليج

متهــيد :

ذكرن�ا أن عقد االس�تصناع ه�و أحد العق�ود اجلائزة رشع�ا، والتي يمكن اس�تخدامها يف 
األع�امل املرصفية اإلس�امية، ويمكن عن طريقه املس�امهة بش�كل فاعل يف تنمي�ة املرشوعات 

الصغرية والصغرى التي تعمل يف جمال الصناعة .

وه�ذا العق�د مل يس�تخدم إىل اآلن عىل أي نح�و يذكر رغم أمهيت�ه البالغة يف مجي�ع البلدان 
اإلس�امية الت�ي ما ت�زال املرشوع�ات احلرفية الصغرية والصغرى تضم نس�بة كب�رية من القوة 

العاملة خارج النشاط األويل. 

وعىل س�بيل املثال،  وحيث تش�هد الصناعة املرصفية اإلس�امية بالسوق السعودي تطورا 
كبريا س�واء يف حجم التمويل املمنوح للعماء حيث زاد حجم التمويل املرصيف اإلسامي من 
�0 مليار ريال عام 2000 بنس�بة 29 % من إمجايل حجم التمويل بالس�وق السعودي ،  إىل أكثر 
من 273 مليار ريال يف سبتمرب عام 2006 بنسبة نمو تصل إىل 400 % وبنسبة �6% من إمجايل 

حجم التمويل بالسوق السعودي )1(.

 إال أن صيغ�ة التموي�ل باملرابح�ة وه�ي أق�دم الصيغ تش�كل مبل�غ 64مليار ريال بنس�بة 

)1( د.حمم�د بلتاج�ي ، املرصفي�ة اإلس�امية باململك�ة العربية الس�عودية ، جملة امل�ال واألعامل ، ع�دد  يونيو 
.2007
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23 % م�ن إمج�ايل حج�م التموي�ل  ، ك�ام حيت�ل التموي�ل بالت�ورق احلدي�ث نس�بيا يف الصناعة 
املرصفي�ة اإلس�امية املرك�ز األول بمبلغ 183مليار ريال بنس�بة 67 %  ، أي تش�كل الصيغتن 
نس�بة 90 % م�ن إمجايل حج�م التمويل وباقي الصيغ األخرى تش�كل نس�بة 10 % الباقية وهي 
)املشاركة ، االستصناع ، السلم ، التأجري ، املضاربة ، البيع بالعمولة ، البيع بالوكالة ، االستثامر 

املبارش()1(.

وبالتايل فإن هناك أسبابا إلحجام املصارف اإلسامية عن استخدام صيغ التمويل األخرى 
واالقتصار عيل اس�تخدام التورق واملرابحة فقط ، منها  س�هولة اس�تخدام تلك الصيغ من قبل 
العامل�ن واملتعاملن مع الصناعة املرصفية اإلس�امية ، إضافة إىل انخفاض خماطر تلك الصيغ 

مقارنة بالصيغ األخرى .

كام أن هناك العديد من العوامل التي حتد من اس�تخدام باقي صيغ التمويل من أمهها عدم 
تواف�ر اخلربات واملوارد البرشية املؤهلة لتطبيق تلك الصي�غ، إضافة إيل أن اهلياكل التنظيمية يف 
بعض املصارف اإلسامية مل تأخذ بعن االعتبار املتطلبات واإلجراءات التنظيمية التي تتناسب 

مع طبيعة صيغ التمويل اإلسامية املختلفة.

إن التطور الذي تش�هده الصناعة املرصفية اإلس�امية وش�دة املنافس�ة باألس�واق الدولية 
واملحلية وخاصة بعد تطبيق اتفاقيات التجارة احلرة فأن األمر يتطلب وجود جهة تنظيمية تضم 
العدي�د من اخلرباء واملتخصص�ن تتويل العمل عيل تطوير وابت�كار منتجات للصناعة املرصفية 
اإلس�امية إضافة إيل مس�اعدة املصارف اإلس�امية عيل تطوير منتجاهتا القائمة ، والعمل عيل 
وض�ع أنظم�ة عمل متكن م�ن تطبيق صيغ التموي�ل بفاعلية من أجل تلبي�ة احتياجات العماء 
املتزاي�دة ومن أجل تطور وتقدم الصناعة املرصفية اإلس�امية ، وه�و مقصد وهدف االقتصاد 

اإلسامي عىل املستوى الفكري والتطبيقي .

)1( املرجع السابق .
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1- مفهوم املرشوعات الصناعية الصغرية :

عندم�ا يطل�ق لفظ املرشوع�ات الصغرية كثريا ما يتب�ادر إىل األذه�ان الصناعات الصغرية 
مع أن كلمة املرشوعات تتس�ع للمجاالت املختلفة س�واء كانت صناعية أو جتارية أو زراعية أو 
خدمية ، وهناك ما يس�مى باملرشوعات متناهية الصغر ، وتوجد معايري عدة لتعين املرشوعات 

الصغرية منها حجم رأس املال ، وعدد العاملن ، وحجم املبيعات ، وشكل امللكية .

فعىل س�بيل املث�ال معيار عدد العاملن ينظ�ر إىل املرشوع الذي يس�توعب عددا من العامل 
ب�دءا من عام�ل إىل أربعة عامل ع�ىل أنه مرشوع متن�اه يف الصغر واملرشوع الذي يس�توعب من 
مخس�ة عامل إىل أربعة عرش عاما عىل أنه مرشوع صغري ، أما املرشوع الذي يس�توعب من مخسة 
عرش عاما إىل تس�عة وأربعن عاما عىل أنه مرشوع متوس�ط ن وما زاد عىل ذلك فهو مرشوع 

كبري  )1(.

2- أمهية وخصائص الصناعات الصغرية واملتوسطة يف دول جملس التعاون اخلليجي:

تقوم الصناعات الصغرية واملتوسطة بدور رئيي يف توفري فرص العمل، إىل جانب مسامهتها 
بنصي�ب كبري يف إمجايل القيمة املضافة وقيامها بتوفري الس�لع واخلدمات بأس�عار يف متناول اليد 
لرشحية ضخمة من ذوى الدخل املحدود،وهى تعترب وس�يلة مفيدة لتوجيه املدخرات الصغرية 
إىل االس�تثامر،كام أهنا قادرة عىل تدعيم التجديد واالبتكار وإجراء التجارب التي تعترب أساسية 
للتغي�ري اهليكيل من خال ظه�ور جمموعة من رواد األعامل ذوى الكفاءة والطموح والنش�اط، 
وه�ى قادرة أيضا عىل لعب دور أكثر اجيابية يف تنمية الصادرات وىف املس�اعدة عىل اس�تحداث 
منتج�ات جديدة،وهى عند مس�تويات معين�ة من اإلنتاجي�ة يمكنها العم�ل كصناعات مغذية 

)1( نيفن فرج ،  دور املرشوعات الصناعية الصغرية يف التنمية االقتصادية، رس�الة ماجس�تري غري منشورة  يف 
االقتصاد ، كلية التجارة ، جامعة املنوفية ، مرص، ص 121.
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للصناع�ات الكب�رية )كام هو احلال يف الياب�ان(، وهبذا يتم توفري النق�د األجنبي الذي ينفق عىل 
استرياد السلع الوسيطة أو الرأساملية.

ومصطل�ح املرشوعات الصغرية مصطلح واس�ع انترش اس�تخدامه مؤخرًا، ويش�مل هذا 
املصطلح األنشطة التي تراوح بن من يعمل حلسابه اخلاص أو يف منشأة صغرية تستخدم عدد 
مع�ن م�ن الع�امل وال يقترص ه�ذا املصطلح عىل منش�آت القطاع اخل�اص وماكها وأصحاب 
األعامل واملس�تخدمن ولكنه يشمل كذلك التعاونيات وجمموعات اإلنتاج األرسية أو املنزلية.
وجتمع اآلراء عىل األمهية املتعاظمة للمرشوعات الصغرية يف االقتصاد القومي س�واء يف الباد 

املتقدمة أو النامية خاصة يف ظل االحتياج املتزايد لتوليد فرص العمل املنتجة.

وتش�ري بع�ض اإلحصائي�ات إىل أن املرشوعات الصغرية واملتوس�طة متث�ل نحو 90% من 
إمجايل الرشكات يف معظم اقتصاديات العامل،كام  تسهم هذه املرشوعات بحوايل 46% من الناتج 
املحىل العاملي، كام أهنا توفر ما بن 40% - 80% من إمجايل فرص العمل،وتس�اهم بنس�بة كبرية 
ىف الناتج املحىل للعديد من الدول ،فعىل س�بيل املثال تس�اهم املرشوعات الصغرية واملتوس�طة 
بنحو �8% ، �1% من إمجايل الناتج املحىل يف كل من انجلرا والواليات املتحدة األمريكية عىل 

الرتيب )1(.

وتكتس�ب املرشوع�ات الصغرية أمهيتها يف دول جملس التعاون ل�دول اخلليج من جمموعة 
اعتب�ارات تتعلنّ�ق بخصائ�ص هياكلها االقتصادية واالجتامعية، ونس�ب توف�ر عوامل اإلنتاج، 
والتوزي�ع املكاين للس�كان والنش�اط. ويمك�ن إجياز أهم الظواه�ر اإلجيابية الت�ي تقرن بقطاع 

األعامل الصغرية فيام ييل: 

(1)	Aygagari	 Meghana	 &	 Thorsten	 Beck	 and	 Asli	 Demirguc-Kunt,	 «Small	 and	

Medium	Enterprises	Across	The	Global:	a	New	Database»,	World	Bank	Policy	

Research	,	Working	Paper	3127	,	August	,2006	pp	2-3.



�2د. مصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

1. تس�تخدم ه�ذه املرشوعات فنونًا إنتاجية بس�يطة نس�بيًا تتمينّز بارتف�اع كثافة العمل، مما 
يساعد الدول العربية التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس املال عىل مواجهة مشكلة البطالة 

دون تكبنّد تكاليف رأساملية عالية.

2. تتمينّز هذه املرشوعات باالنتش�ار اجلغرايف مما يس�اعد عىل تقلي�ل التفاوتات اإلقليمية، 
وحتقي�ق التنمي�ة املكانية املتوازنة، وخدمة األس�واق املح�دودة التي ال تغرى املنش�آت الكبرية 

بالتوطنّن بالقرب منها أو بالتعامل معها.

3. توف�ر ه�ذه املرشوعات س�لعًا وخدمات لفئ�ات املجتمع ذات الدخل املح�دود والتي 
تس�عى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبيًا تتفق مع قدراهتا الرشائية )وإن كان األمر يتطلب 

التنازل بعض اليشء عن اعتبارات اجلودة(. 

4. توف�ر ه�ذه املرشوع�ات فرصًا عدي�دة للعمل لبع�ض الفئات، وبصف�ة خاصة اإلناث 
لن بع�د لانض�امم إىل املرشوعات الكبرية  والش�باب والنازح�ن من املناط�ق الريفية غري املؤهنّ

والقطاع امُلنظنّم بصفة عامة.

صة  �. تق�وم هذه املرشوعات بتلبية احتياجات األس�واق من الس�لع واخلدم�ات املتخصنّ
الت�ي ترتبط بأذواق وتفضيات املس�تهلكن بدرجه أكرب من املنش�آت الكب�رية، نظرًا لاتصال 

الشخيص املبارش بن أصحاهبا والعماء. كام ُتسِهم يف تنشيط الصادرات كثيفة العمل.

6. تع�د هذه املرشوعات أكثر كفاءة يف تعبئ�ة وتوظيف املدخرات املحلية وتنمية املهارات 
البرشية، وبذلك يمكن اعتبارها مصدرًا هامًا للتكوين الرأس�اميل وللمهارات التنظيمية وخمتربًا 

لنشاطات وصناعات جديدة.

7. تلع�ب هذه املرشوعات دورًا هامًا يف دعم املنش�آت الكب�رية من خال توزيع منتجاهتا 
وإمدادها بمس�تلزمات اإلنتاج، ومن خال تصنيع بعض مكوناهتا وإجراء العمليات اإلنتاجية 
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التي يكون من غري املجزى اقتصاديًا تنفيذها بواس�طة املرشوع الكبري. وبذلك ُتس�ِهم املنش�آت 
الصغرية يف تدعيم عاقات التشابك القطاعي يف االقتصاد الوطني. 

دة واملتباينة،  8. ُتسِهم هذه املرشوعات يف تنويع اهليكل االقتصادي من خال نشاطاهتا املتعدنّ
ز وزيادة درجة املنافس�ة بن  ة الركنّ كام تس�اعد عىل تغيري اهليكل الس�وقي من خال ختفيف ِحدنّ
ة  الوحدات اإلنتاجية واخلدمية، فضا عن تنمية املدن الثانوية مما يس�اعد عىل التخفيف من ِحدنّ

التمركز العمراين والتحرنّ الزائد لعواصم الدول ومدهنا الرئيسية.

والواق�ع إن املج�االت املتاح�ة أمام هذه املرشوعات ليس�ت قارصة عىل امل�زارع الصغرية 
واألنش�طة احلرفي�ة والبيئية واملصانع الصغرية، وإنام متتد لتش�مل الكثري من األنش�طة التجارية 
واخلدمي�ة، مث�ل اخلدم�ات الرصفي�ة والفندقي�ة والس�ياحية، وخدم�ات الصيان�ة والتش�غيل، 
وخدمات النظافة، وخدمات لنقل والتحميل والتفريغ، وخدمات اإلعان والنرش واحلاس�ب 
اآليل، ومطاع�م الوجب�ات الرسيع�ة والوح�دات العاجية اخلاص�ة، هذا باإلضافة إىل أنش�طة 

املحاجر واملناجم والتشييد واملقاوالت.

وغن�ي ع�ن البيان ، فق�د أصبح االعت�امد قويا حول أمهية ال�دور الذي تلعب�ه املرشوعات 
الصغرية واملتوس�طة كمصدر لروح املبادرة واإلبداع املتواصل ، فالصناعات الصغرية اجلديدة 
تب�ادر إىل ابت�كار منتجات وعملي�ات إنتاجية جديدة ، وهي غالبا ما تك�ون صغرية احلجم عند 

بداية نشاطها ثم ما تلبث أن تنمو برسعة إذا أثبتت نجاحًا .

وق�د بينت دراس�ات ميدانية يف كندا ، أن املؤسس�ة الصغرية واملتوس�طة يف قطاع الصناعة 
أخ�ذت تف�وق املؤسس�ة الكربى يف املي�دان التكنولوج�ي ليس باس�تعامل التقني�ات احلديثة يف 
اإلع�ان ، فحس�ب بل أيض�ا باس�تعامل اآلالت واملعدات األكثر تناس�با ومائمة م�ع القطاع 

املوجودة فيه  )1(.

)1( املرجع السابق.

The Lend of Last Resort
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وبصف�ة خاص�ة تنب�ع رضورة االهتامم بدعم ومس�اندة ورفع كف�اءة املرشوعات الصغرية 
واملتوسطة يف دول جملس التعاون لدول اخلليج  من عدة حقائق تتمثل فيام ييل : 

2 -  يف الكويت يشكل هذا القطاع ما يقرب من 90% من املؤسسات اخلاصة العاملة،ويضم 
عاملة وافدة تقدر بنحو �4% من قوة العمل،وعاملة وطنية بنس�بة تقل عن 1%، ،وتس�اهم بنحو 
90% من الوظائف.وىف دولة اإلمارات شكلت املشاريع الصغرية واملتوسطة نحو 94.3% من 
املشاريع االقتصادية ىف الدولة،وتوظف نحو 62% من القوة العاملة،وتساهم بحوايل �7% من 

الناتج اإلمجايل للدولة )1(.

2- أن ه�ذه املرشوع�ات توفر فرص عمل لقاعدة عريضة من ق�وة العمل العربية يف دول 
اخلليج  تقدر بحوايل ثلث القوة العاملة أو يزيد.

3- أن ه�ذه املرشوع�ات تش�ارك يف اإلضاف�ة ع�ىل االقتص�اد القومي حيث ق�درت هذه 
املسامهة بنحو �2% ، من الناتج املحىل اإلمجايل يف السعودية خال نفس العام )2(.

4- أن ه�ذه املرشوعات متثل الركيزة األساس�ية التي يعمل م�ن خاهلا القطاع اخلاص يف 
دول جمل�س التع�اون لدول اخللي�ج العربية وبالتايل فإن مس�اندة هذه املرشوعات يعد مس�اندة 

وتدعيام لدور القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي.

�- جذب االس�تثامرات األجنبية: أشاد تقرير صدر عن منظمة األونكتاد بالدور الريادي 
للمؤسس�ات الصغ�رية واملتوس�طة من واقع مس�ح ميداين ودراس�ة حاالت معين�ة متت ما بعد 
األزمة املالية اآلس�يوية يف س�بع دول آس�يوية، إىل إمكانية أن ترفع هذه املؤسسات حصة منطقة 

)1( د.حممد فتحي صقر ، واقع املرشوعات الصغرية واملتوسطة وأمهيتها االقتصادية ، ن����دوة : املرشوعات 
الصغرية واملتوسطة يف الوطن العريب: اإلشكاليات وآفاق التنمية القاهرة - مجهورية مرص العربية، 18-

22 يناير �200 ،ص 10-1 .
)2( املرجع السابق ، ص �1 .
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آس�يا من االس�تثامرات األجنبية املبارشة ألكثر من 10%،وأن بإمكاهنا استقطاب قدر غري قليل 
من االس�تثامرات األجنبية والدخول ىف مرشوعات مش�ركة مع رشكاء أجانب،مما قد يس�اهم 
يف نقل وتوطن التقنية احلديثة وتوس�يع القاعدة اإلنتاجية وحتس�ن جودة املنتج وتعزيز القدرة 

التصديرية خاصة يف القطاعات اإلنتاجية الناشئة يف دول جملس التعاون اخلليجي )1(. )16(

وق�د بلغ ع�دد املصان�ع العاملة املرخص هل�ا يف جمال الصناع�ات التحويلي�ة بدول جملس 
التعاون اخلليجي لعام 2006 حوايل )81�4( مصنعا ، واجلدول التايل يوضح ذلك .

جدول )1( بنية الصناعات التحويلية يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام �200

الفئات

الصناعية 
عدد املنشئات 

نسبة مئوية

% 

إمجايل

االستثامرات

)مليون دوالر(

%

إمجايل القوى 

العاملة

)باأللف(

%

الصناعات 

الصغرية
������.��2���.�2����.�

الصناعات 

املتوسطة
1���1�.��2�1�.�11�1�.�

الصناعات 

الكبرية
122�1����1��1�0���.�

�1��100�����100��1100اإلمجايل 

املصدر: منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية ، ملف اخلليج اإلحصائي ، الدوحة، 2007.

)1( املؤسس�ة العربية لضامن االس�تثامر، تقرير مناخ االس�تثامر ىف الدول العربية لعام 2006، الكويت ،يونيو 
2006، ص 78 .
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ياح�ظ م�ن اجل�دول رق�م )1( أن منش�آت الصناع�ات الصغ�رية ق�د احتل�ت مرك�ز 
الص�دارة م�ن حيث الع�دد ، حيث بلغ عددها )�439( منش�أة ، مثلت ما نس�بته 66.7% من 
 إمج�ايل ع�دد املنش�آت الصناعية ، واس�توعبت حوايل �24 أل�ف عامل وموظف أي ما نس�بته 
36.6 %، وبلغ�ت اس�تثامراهتا ح�وايل 3.3 ملي�ار دوالر ، وه�و م�ا يمث�ل 3.4% م�ن إمجايل 

استثامرات الصناعات التحويلية .

ويتب�ن م�ن اجلدول أيض�ا قلة رأس املال املوظف فيها ، مقابل اتس�اع عدد العاملة نس�بيا ، 
حيث بلغ متوس�ط االس�تثامر يف املنش�أة الصغرية حوايل0.6 مليون دوالر مقابل حوايل �.3 
ملي�ون دوالر يف الصناع�ات املتوس�طة وحوايل 70.9 ملي�ون دوالر يف الصناع�ات الكبرية . 
وباملقابل فإن متوس�ط ما تستوعبه املنشآت الصغرية من العاملة هو )�4( عامل مقابل )80( يف 

الصناعات املتوسطة و)2�1( عاما  يف الصناعات الكبرية.

وتش�كل الصناعات املتوس�طة مع الصغرية معا حوايل �8% من الع�دد اإلمجايل للمصانع 
التحويلي�ة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،و 9% من إمجايل االس�تثامر ، وحوايل �4.2% من 
إمجايل عدد العاملن ، وهذا يؤكد أمهية ومزايا هذه الصناعات التي ال حتتاج عىل رؤوس أموال 

ضخمة ، وهي باملقابل تفتح امليادين الرحبة الستقطاب القوى العاملة املحلية. 

�- التوزيع اجلغرايف للصناعات الصغرية واملتوسطة بدول جملس التعاون اخلليجي:

تشري قاعدة البيانات اخلاصة بتوزيع املنشات الصناعية يف دول جملس التعاون وفق الدول 
إىل أن نس�بة ع�دد املصانع الصغرية واملتوس�طة قد بلغ�ت حوايل �.�9% يف دول�ة اإلمارات ، 
وهذه النس�بة تتجاوز املتوس�ط العام ل�دول جملس التعاون البالغ�ة �8% ، وبلغت حوايل %92 
يف كل م�ن البحري�ن وعامن وقط�ر ، ونحو 86.8% يف الكويت ، أما يف الس�عودية ، فقد بلغت 
النس�بة حوايل 74.7% ، وهذا يش�ري إىل انتش�ار واس�ع للصناعات الكبرية فيها .واجلدول رقم 

)2( يوضح ذلك.
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جدول )2( توزيع املنشآت الصناعية يف دول جملس التعاون لعام �200

الدولة 
عدد املرشوعات

الصغرية واملتوسطة

النسبة إىل اإلمجايل

 % 

���2�2اإلمارات

�.����2البحرين 

����22السعودية 

�.����1سلطنة عامن

�.����2قطر

�.����1الكويت

�����2اإلمجايل 

 Source:	 Gulf	 Organization	 for	 Industrial	 Consulting,	 Gulf	 Industrial	 Bulletin,	

Volume	(4)	Issue	(31)	Jan	2007.									

وياح�ظ من اجلدول أعاه بأن دولة اإلم�ارات العربية املتحدة حتتل املركز األول يف عدد 
املصانع الصغرية واملتوس�طة يف دول جملس التعاون اخلليجي ، حيث مثلت ما نس�بته �.%36 
م�ن الع�دد اإلمجايل لتل�ك املصانع ، تليها اململكة العربية الس�عودية بنس�بة33% ، فعامن بنس�بة 

11.4%، ثم الكويت بنسبة 8.9% ، فقطر بنسبة 4.�% ، وأخريا البحرين بنسبة %4.8 .

أما من حيث االستثامرات املوظفة يف الصناعات الصغرية واملتوسطة ، فتؤكد اإلحصاءات 
إىل أن الس�عودية تس�تأثر عىل 60% من حجم االستثامر املوظف يف هذه الصناعات بدول جملس 
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التعاون اخلليجي ، تليها اإلمارات بنسبة 18.2% ، ثم الكويت بنسبة 8% ، فعامن بنسبة %7.1، 
ثم قطر بنسبة 3.8% ، وأخريا البحرين بنسبة %2.9. 

ومن حيث مس�امهة راس املال املس�تثمر يف هذه الصناعات مقارنة باالستثامرات الكلية يف 
الصناعات التحويلية عىل مستوى كل قطر من أقطار املجلس ، فقد جاءت عامن يف املقدمة ، إذ 
بلغت نس�بة اس�تثامراهتا يف الصناعات الصغرية واملتوس�طة أكثر من �2% من إمجايل استثامراهتا 
يف الصناعات التحويلية ، تلتها اإلمارات بنس�بة 14% ، فالكويت بنس�بة 8.7% ، ثم السعودية 

بنسبة 8.2% ، فقطر بنسبة �% ثم البحرين بنسبة 4.7% ، واجلدول رقم )3( يوضح ذلك .

جدول )�( إمجايل االستثامرات  يف الصناعات الصغرية واملتوسطة

يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام �200  )مليون دوالر (

الدولة 
االستثامر يف الصناعات

الصغرية واملتوسطة
النسبة إىل إمجايل االستثامر
يف الصناعات التحويلية  %

�.�%2�0البحرين

�1%���.1اإلمارات

2.�%121.�السعودية 

�0�2�.1سلطنة عامن

�.��22قطر 

�.����الكويت

�%���.�إمجايل

املصدر : منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية ، إدارة معلومات األسواق.
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أما من حيث متوس�ط االس�تثامر يف املصنع الواحد من هذه الفئة ،فقد جاءت السعودية يف 
املقدم�ة إذ بل�غ أكثر من مليوين دوالر بقلي�ل ، تليها الكويت 1.1 مليون دوالر ، ثم قطر 8�9 
أل�ف دوالر  ، فع�امن 766 أل�ف دوالر ، ثم البحري�ن 746 ألف دوالر ، وج�اءت اإلمارات 

باملركز األخري حيث بلغ املتوسط 680 ألف دوالر للمصنع الواحد )1( . 

أما من حيث التوزيع اجلغرايف  إلمجايل عدد العاملن يف الصناعات الصغرية واملتوس�طة ، 
لوحظ بأن أكرب عدد منهم كان يف اإلمارات العربية املتحدة ، حيث مثل ما نس�بته 41.2% من 
جممل قوة العمل يف الصناعات الصغرية واملتوسطة يف دول املجلس ككل ، تليها اململكة العربية 
الس�عودية بنس�بة 34.6% ،فسلطنة عامن بنس�بة 8.3% ، فالكويت بنسبة6.3% ، ثم البحرين 

بنسبة�% ، وأخريًا قطر بنسبة 4.6% . واجلدول رقم )4( يوضح ذلك .

)1( الصندوق العريب لإلنامء ، التقرير االقتصادي العريب املوحد 2006 ، أبو ظبي ، 2006، ص 190 .
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جدول )�( التوزيع اجلغرايف لعدد العاملني يف الصناعات الصغرية واملتوسطة

يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام �200  ) ألف عامل (

الدولة
عدد العاملني يف الصناعات

الصغرية واملتوسطة
النسبة إىل إمجايل عدد العاملني

يف الصناعات التحويلية  %

�.1��1البحرين

�.��1�0االمارات

�.���12السعودية 

�0��.1سلطنة عامن

1���.2قطر

�.���2الكويت

2.�����اإلمجايل 

املصدر : منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية ، ملف اخلليج اإلحصائي لعام 2007 .

ياحظ من الدول أعاه بان أعىل نس�بة عاملن يف الصناعات الصغرية واملتوس�طة بالنسبة 

إلمجايل عدد العاملن يف الصناعات التحويلية كانت يف دولة اإلمارات ، حيث بلغت %77.7، 

تليه�ا س�لطنة عامن بنس�بة 7�.1% ، ثم قطر بنس�بة 68.2% ، فالبحرين بنس�بة 61.2% ، ثم 

الكويت بنسبة �4.2% ، أخريًا اململكة العربية السعودية بنسبة %37.8 .
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خامسًا: توزيع الصناعات الصغرية واملتوسطة حسب النشاط الصناعي :

تش�ري البيان�ات إىل أن الصناعات الصغرية واملتوس�طة يف قطاع املنتج�ات املعدنية املصنعة 

واآلالت واملع�دات احتلت موقع الصدارة ، من حيث عدد املصانع العاملة يف هذه الصناعات 

يف دول جملس التعاون اخلليجي ، إذ سامهت بام نسبته 27.7 % من العدد اإلمجايل للمصانع يف 

فئة الصناعات الصغرية واملتوسطة ، يليها قطاع الصناعات الكياموية بنسبة 19.1% ، ثم قطاع 

صناعة البناء بنسبة 1�.6 % ،  فصناعة املواد الغذائية واملرشوبات بنسبة 13.1% ، ثم صناعة 

األخش�اب بنس�بة 7.2% ، وبنس�بة متقاربة بلغت 6.7% بالنسبة لقطاع النس�يج والورق ، ثم 

صناعات أخرى مل تذكر بنسبة 2.8 % ، وأخريا صناعة املعادن األساسية بنسبة %1 . 

أما من حيث عدد مصانع الصناعات الصغرية واملتوس�طة قياس�ا إىل جممل عددها للقطاع 

نفس�ه يف دول املجلس ، فياحظ أن قطاع الصناعات األخرى غري املذكورة س�ابقا حتتل املركز 

األول ، حيث أسهم بنسبة 94% من جممل عدد هذه الصناعات بدول املجلس يف النشاط نفسه 

، تاه قطاع صناعة األخشاب واألثاث اخلشبي بنسبة 93.8% ، فصناعة املنسوجات واملابس 

اجلاهزة بنسبة 89.3% ، ثم صناعة املنتجات املعدنية املصنعة بنسبة �.88% ، وصناعة منتجات 

مواد البناء بنسبة �.86% ، ثم الصناعات الورقية بنسبة 8�.2% ،فالصناعات الكياموية بنسبة 

�.80% ، ثم الصناعات الغذائية بنس�بة �.77% ، وأخريا صناعة املنتجات املعدنية األساس�ية 

بنس�بة 62.8% ، حي�ث أن ه�ذه الصناع�ات األخرية تتس�م بكثافة رأس امل�ال ، وكرب حجمها 

واجلدول التايل يوضح ذلك.
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جدول )�( توزيع املنشآت الصناعية الصغرية واملتوسطة

يف دول جملس التعاون اخلليجي طبقا للنشاط الصناعي لعام �200

النشاط الصناعى 
عدد املرشوعات

الصغرية واملتوسطة
النسبة إىل إمجايل

املرشوعات الصناعية 

��.��%�11صناعة األغذية واملرشوبات والتبغ

�1.��%���صناعة النسيج واملالبس

��.��%���صناعة األخشاب واألثاث

22.��%���صناعة ورق الطباعة والنرش

��.�0%1�20صناعة املنتجات الكياموية والبالستيك

املنتجات التعدينية غري املعدنية
عدا النفط

10��%��.��

��.�2%�1الصناعات املعدنية األساسية

املنتجات املعدنية املصنعة
واآلالت واملعدات 

1�22%��.��

�1.��%��1صناعات حتويلية أخرى 

��%���2اإلمجايل 

املصدر : منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية ، إدارة معلومات األسواق.

ومن حيث حجم االستثامر املوظف يف الصناعات الصغرية واملتوسطة ،فقد تبوأ قطاع صناعة 
املنتجات املعدنية املصنعة واملعدات واآلالت املركز األول ، حيث شكل ما نسبته �.26% من 
إمجايل االستثامر املوظف يف هذه الصناعات بدول جملس التعاون اخلليجي، ويشمل هذا النشاط 
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الكثري من الصناعات املعدنية الفرعية : كقطع الغيار ، والرباغي ، واملس�امري، واألثاث املعدين، 
واألدوات املعدني�ة والزراعي�ة والصناعية والربادات والغس�االت وغريه�ا، وتا ذلك صناعة 
املواد الكياموية التي حازت عىل حوايل 22.7% ، ,تشمل هذه املنتجات صناعة الغاز الصناعية، 
واملبي�دات احلرشي�ة والعط�ور واألصب�اغ واألدوي�ة ، إضاف�ة إىل منتجات صناعة الباس�تيك 
واملطاط . وجاءت الصناعات الغذائية واملرشوبات باملركز الثالث من حجم االس�تثامر و بنسبة 
16.2% ، ث�م صناع�ة منتجات مواد البناء بنس�بة 14.4% ، ثم بقية القطاعات بنس�بة متفاوتة 

واجلدول رقم )6( يوضح ذلك .

جدول ) �( إمجايل االستثامرات يف الصناعات الصغرية  واملتوسطة
يف دول جملس التعاون اخلليجي وفقا للنشاط الصناعي لعام �200  ) مليون دوالر (

النشاط الصناعي
إمجايل االستثامرات يف

الصناعات الصغرية واملتوسطة 
النسبة إىل إمجايل االستثامرات

يف الصناعات التحويلية 

�1�.2%���.1صناعة األغذية واملرشوبات والتبغ

��.�2%��0صناعة النسيج واملالبس

��.�2 %���صناعة األخشاب واألثاث

��.�2 %���صناعة ورق الطباعة والنرش

��.� %1.��2صناعة املنتجات الكياموية والبالستيك

12.�0%1.2�2املنتجات التعدينية غري املعدنية عدا النفط

1.�0%100الصناعات املعدنية األساسية
املنتجات املعدنية املصنعة

واآلالت واملعدات 
2.2��%2�.��

��.�1%��1صناعات حتويلية أخرى 

� %���.�اإلمجايل

املصدر : منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية ، إدارة معلومات السوق .
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أم�ا من حيث توزيع القوى العاملة يف الصناعات الصغرية واملتوس�طة ، فياحظ أن صناعة 
املنتجات املعدنية املصنعة قد اس�تحوذت عىل ما نس�بته 27% من إمجايل قوة العمل يف الصناعات 
الصغرية واملتوس�طة بدول جملس التعاون اخلليجي ، تلتها صناعة الغزل والنس�يج وامللبوس�ات 
بنس�بة 17.4% ، حيث تس�تخدم هذه الصناعة األس�لوب التكنولوجي املكثف للعمل ، تليها يف 
األمهية صناعة املنتجات الكياموية بنسبة �.16% ، ثم منتجات مواد البناء بنسبة 12.9% تقريبا، 

وتوزعت النسبة الباقية عىل باقي القطاعات بنسب متباينة واجلدول رقم )7( يوضح ذلك .

جدول )�( توزيع القوى العاملة يف الصناعات الصغرية واملتوسطة

يف دول جملس التعاون اخلليجي وفقا للنشاط الصناعي ) ألف عامل (

النشاط الصناعي
عدد العاملني يف الصناعات 

الصغرية واملتوسطة

النسبة إىل إمجايل عدد العاملني

يف الصناعات التحويلية

�0.�2%��صناعة األغذية واملرشوبات والتبغ

�1.�2%��صناعة النسيج واملالبس

��.�� %�2صناعة األخشاب واألثاث

��2.2%22صناعة ورق الطباعة والنرش

��.�2 %�0صناعة املنتجات الكياموية والبالستيك

��2.2%��املنتجات التعدينية غري املعدنية عدا النفط

��.�1 %�الصناعات املعدنية األساسية
املنتجات املعدنية املصنعة

واآلالت واملعدات 
��%��.��

21.��% �صناعات حتويلية أخرى 
20.��%���اإلمجايل

املصدر : منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية، إدارة معلومات األسواق .
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 �- التحديات التي تواجه الصناعات الصغرية واملتوسطة :

تواج�ه الصناع�ات الصغ�رية واملتوس�طة يف دول جمل�س  التع�اون اخلليج�ي جمموعة من 
التحدي�ات ، قس�م منها داخلية ترجع إىل قضايا فنية وتنظيمي�ة ومتويلية ختص هذه الصناعات، 
وقس�م منه�ا خارجي�ة تتعل�ق باملنافس�ة العاملي�ة يف ظ�ل العومل�ة، وفيام ي�يل توضي�ح ألهم هذه 

التحديات:

�/1-  حتدي العوملة  :

تض�ع التح�والت اجلارية عىل الصعيد العامل�ي نتيجة لظاهرة العومل�ة الصناعات الصغرية 
واملتوسطة يف دول جملس التعاون اخلليجي أمام حتديات كبرية تتمثل باأليت :

�/1/أ- حتدي التكتالت االقتصادية :

نج�م عن النظام العامل�ي اجلديد خلق حتالفات اقتصادية ، وس�يعزز من توجه العديدة من 
ال�دول صوب التكامل االقتصادي للقدرة عىل البقاء واالس�تمرار مما س�يقود إىل تأجيج درجة 
املنافس�ة بن تل�ك التكتات االقتصادية واألمر الذي س�ينعكس بدوره ع�ىل قطاع الصناعات 

الصغرية واملتوسطة .

�/1/ب- حتدي اإلصالح االقتصادي :

تبن�ت اغل�ب دول جملس التعاون اخلليجي سياس�ة حترير األس�واق واالنفت�اح عىل العامل 
اخلارجي ، حيث أنضم اغلبها إىل منظمة التجارة العاملية ، كام قامت بتشجيع االستثامر األجنبي 
للدخول يف املشاريع االقتصادية الوطنية ، ورشعت القوانن التي تنظم عمله ، كام تبنت برامج 
خلصخصة املؤسس�ات احلكومية وحتويلها إىل مؤسس�ات خاص�ة . وإن كل ذلك يتطلب إعادة 
هيكلة قطاع الصناعات الصغرية واملتوس�طة بام يكف�ل قدرته عىل التفاعل مع الربامج واخلطط 

التنموية ، ومسامهته يف استحقاقات إنجاح برامج اإلصاح االقتصادي .
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�/1/ج- حتدي ثورة املعلوماتية :

تش�ري الدالئ�ل عىل أن س�مة القرن احل�ادي والعرشين ه�ي املعلوماتي�ة ،  وأن املعلومات 
ستش�كل عنرص إنتاجي جديد س�يتفوق عىل عن�ارص اإلنتاج األخرى التقليدي�ة العمل ورأس 
امل�ال واألرض والتنظي�م وس�تصبح العنرص احلاس�م يف النم�و االقتصادي احلدي�ث ، ما يضع 
الصناع�ات الصغ�رية واملتوس�طة أمام وج�وب االعتامد املتصاع�د عىل تكنولوجي�ا املعلومات 
ووس�ائلها املتقدمة بقصد توس�يع وتطوير خدماهتا بام حيقق التأقلم مع االحتياجات املس�تقبلية 

للمتعاملن معها .

�/1/د-   حتدي التنافسية العاملية : 

يقود االنفتاح عىل العامل اخلارجي ورفع القيود أمام حركة التجارة الدولية إىل تزايد املنافسة 
يف القطاع�ات االقتصادية املختلفة مما يس�تدعي انط�اق روح اإلب�داع والتطوير واحلفاظ عىل 
اجلودة الش�املة للخدمات والس�لع املقدمة كي تستطيع الصناعات الصغرية واملتوسطة يف دول 
جمل�س التع�اون اخلليجي غزو األس�واق العاملية أو عىل األقل محاية نفس�ها من غزو الصناعات 

األجنبية )1(.

�/2- حتديات إدارية وتسويقية :

تواج�ه معظم الصناع�ات الصغرية واملتوس�طة يف الوقت الراهن جمموعة من املش�كات 
اإلدارية والتس�ويقية والتي ختتلف بطبيعة احلال باختاف نوع املنش�أة ، وطبيعة النش�اط الذي 

متارسه، وتتمثل أهم هذه املشكات باآليت)2(: 

)1( حسن عبد املطلب األرسج، مستقبل املرشوعات الصغرية مرص،كتاب األهرام االقتصادى، العدد229، 
القاهرة، أكتوبر2006، ص 30.

(2)			UNCTAD,	The	Handbook	on	FDI	by	SMEs:	Lessons	Learnt	from	Asia,	2006.
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أ - مش�كلة نقص القدرات واملهارات اإلدارية والتس�ويقية وما يصاحب ذلك من مشكلة 

عدم إتباع أساليب وإجراءات اإلدارة الصحيحة يف ترصيف أمور الصناعة وعدم اختاذ القرارات 

السليمة عىل املستويات كافة .

ب- عدم وضوح اإلجراءات واألنظمة املرابطة بعمل هذه الصناعات .

ج- مشكلة املنافسة بن املنتجات املستوردة ونظرياهتا من املنتجات الوطنية .

د- مشكلة انخفاض حجم الطلب عىل منتجات الصناعات الصغرية واملتوسطة.

�/�- حتديات فنية :

تعترب الدراسات الفنية ودراسات اجلدوى االقتصادية وتوافر املعلومات احلديثة والدقيقة 

حول حركة األسواق والبيئة االقتصادية من املستلزمات الرورية إلقامة واستمرار أي مرشوع 

خاصة يف املجال الصناعي .

وم�ن املؤس�ف حقًا ف�إن اغلب الصناع�ات الصغرية واملتوس�طة يف منطق�ة اخلليج العريب 

تعاين من نقص ملحوظ يف هذه املجاالت جمتمعة ، وينعكس ذلك عىل مستوى تكاليف اإلنتاج 

وأس�عار البيع والتس�ويق بصفة عامة وعدم القدرة عىل مواكبة التطورات احلديثة إلنتاج السلع 

واخلدم�ات الت�ي تلب�ي رغبات املس�تهلكن وف�ق املواصفات الدولي�ة املطلوبة لكس�ب رهان 

املنافسة )1(. 

)1( رسوار هوب�وم ، املرشوع�ات الصغرية واملتوس�طة يف التنمية االقتصادية - جترب�ة اليونيدو ، جملة التعاون 
االقتصادي بن الدول اإلسامية ، املجلد )23( ، 2006، ص 24-23 .



�1د. مصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

�/�-  حتديات التمويل :

يش�كل حت�دي ضعف التموي�ل معوق رئيي حيول دون نمو نش�اط الصناع�ات الصغرية 
واملتوس�طة . ويش�ري بع�ض الباحث�ن إىل أن إجي�اد ف�رص متوي�ل تتناس�ب م�ع حجم ونش�اط 
الصناع�ات الصغرية واملتوس�طة ال تزال متثل عائقا حقيقيا عىل نط�اق العامل بصفة عامة ، وعىل 
نط�اق ال�دول النامية بصفة خاص�ة ، حيث ياحظ أن ضعف متوي�ل الصناعات املذكورة يمثل 
العقبة الرئيس�ة أمام تنميتها ، بل وحتى اس�تمراريتها وترصد اجله�ات املختصة عن التجارة يف 
بعض الدول الش�كوى الرئيس�ية ألصحاب الصناعات الصغرية واملتوس�طة ويرون أهنا تركز 
بصورة مس�تمرة يف ان املشكلة احلقيقية تكمن يف عدم احلصول عىل التمويل والدعم واحلوافز، 
وان�ه إذا م�ا توفر هذا العنرص ، ف�إن املعوقات يكمن حلها . أما العديد من مؤسس�ات التمويل 
احلكومية التي أنش�ئت هلذا الغرض يف العديد من الدول اخلليجية ، فرى أن التمويل الذي تم 
توف�ريه هل�ذه الصناعات مل حيقق نتائج اجيابية ، بل إن أغلبية هذه الصناعات قد خرست بس�بب 

ضعف دراسات اجلدوى ، وسوء اإلدارة ، وقلة اخلربة ، وعدم توفر املبادرات الفردية )1(.

�/�-  غياب اإلطار املؤسيس املستقل الذي يراعى مصالح الصناعات الصغرية واملتوسطة:

    أسفر غياب اإلطار التنظيمي أو الكيان املؤسي الذي تعمل يف ظله الصناعات الصغرية 
واملتوسطة بدول جملس التعاون متمثا يف الترشيعات اخلاصة هبا ، وجهة عليا أو مستقلة مقامة 
لرعاية مصاحلها إىل افتقاد الصناعات الصغرية واملتوس�طة العديد من الركائز الرئيسية املطلوبة 

لتنمية وتطوير دورها يف االقتصاد الوطني والتي تتمثل أمهها باآليت )2(: 

(1)		Lowson,	B.		,		Quick	Response	for	Small	and	Medium-sized	Enterprises	-	A	

Feasibility	Study	(University	of	Wales,	Cardiff/The	Textile	Institute,	(2006).

)2( عيل مهال ، أمهية القيادة االبتكارية يف متويل املؤسس�ات الصغرية واملتوس�طة ، الس�جل العلمي ، للمؤمتر 
الس�نوي الراب�ع يف اإلدارة _القي�ادة اإلبداعي�ة لتطوي�ر وتنمية املؤسس�ات يف الوطن العريب ، دمش�ق ، 

�200 ، ص 314.
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أ - حوافز االستثامر :

إن حوافز االستثامر املتاحة يف الوقت الراهن يف دول جملس التعاون من إعفاءات مجركية ، 

وجمانية أو رمزية أس�عار أرايض املرشوعات ، والقروض ذات التكلفة املنخفضة ، واملس�اندات 

املادية والفنية من اجلهات احلكومية تستدعي رشوطا قد ال تتوفر بأغلب هذه املنشآت .

ب- الدعم الفني :

تفتق�ر الصناعات الصغرية واملتوس�طة اخلليجية ملقومات الدعم الفن�ي خصوصًا يف جمال 

حاضن�ات اإلع�امل التي تكتس�ب مه�ارات ومقوم�ات العمل اخل�اص س�واء ألصحاب هذه 

الصناع�ات أو العامل�ن فيه�ا ، وتؤهل مس�توى اإلنت�اج ملطابق�ة املواصفات القياس�ية العاملية 

» األيزو « .

 ج- قواعد البيانات واملعلومات :

تتصف قواعد البيانات بش�كل عام بالدول النامي�ة ومنها الدول اخلليجية بالقصور وعدم 

توحيد املفاهيم واملعايري التي تقدر عىل أساس�ها املتغ�ريات االقتصادية ، وتزداد درجة القصور 

عندما يتعلق األمر باملنش�آت الصناعية الصغرية واملتوس�طة ، خصوصا مع غياب هيئة مركزية 

هتتم بتجميع هذه البيانات وإعداد قاعدة معلومات ختدم مصالح هذه املنشآت.

وبالت�ايل فإن�ه بالرغم من اجلهود التي تبذهلا العديد من األجه�زة احلكومية واألكاديمية يف 

جمال بحوث املنش�آت الصناعية الصغرية واملتوس�طة ، غري أهنا مل تزل تتس�م بالعديد من أوجه 

القص�ور . ع�اوة عىل أهن�ا ال تعمل وفقا لتنس�يق متكامل هبدف الوص�ول إىل نتائج فعالة هبذا 

اخلصوص .
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�/�- املعوقات االستشارية :

وتتمثل املعوقات االستشارية باآليت :

أ - الكث�ري من املش�اريع الصناعية الصغرية واملتوس�طة تفش�ل يف مهده�ا الفتقار صاحب 
املرشوع لاستش�ارات الكافية والصحيحة والتي هو عادة حيتاجها للتأكد من صحة اخلطوات 

والقرارات التي يتخذها سواء تلك اخلاصة بتأسيس املرشوع أو إدارته أو تسويق منتجاته .

ب-  الكث�ري م�ن املرشوعات الصناعي�ة الصغرية بحاجة إىل استش�ارات فني�ة وذلك لقلة 

خربهتا وعدم متكنها من االستعانة بمتخصصن يف املجاالت كافة التي حتتاجها .

ج- افتق�ار صاحب امل�رشوع لبعض البيانات املهمة التي قد تس�اعده عىل إنش�اء املرشوع 

بالشكل الصحيح ويف الوقت املناسب ، املستثمرون بحاجة إىل بيانات عن األسواق واملنافسن 

والتصدير .. الخ ، كل ذلك ال يأيت إىل من خال وجود من يستشريهم باستمرار .

د- الكثري من املرشوعات بحاجة إىل بيانات عن املصادر املناسبة السترياد املواد اخلام التي 

حيتاجون هلا ، لذا فهم بحاجة إىل استشارة دائمة يف هذا املجال .

ه��- من املش�اغل الت�ي ربام يتع�رض هلا العدي�د من املرشوع�ات هو عدم إمل�ام صاحب 

امل�رشوع بفن�ون التعامل مع األزمات املالية او اإلدارية ، لذا فهو بحاجة إىل من يس�اعده ويقدم 

له النصح.

�/�- حتديات أخرى :

 باإلضافة إىل التحديات الرئيس�ة التي تواجه املرشوعات الصناعية الصغرية واملتوسطة يف 

دول جمل�س التع�اون اخلليجي توجد هناك حتديات أخرى ال تقل أمهية عن التحديات الرئيس�ة 



آلية تطبيق عقد االستصناع يف املصارف اإلسالمية )دول جملس التعاون منوذجًا( ��

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

يمكن إمجاهلا باآليت :   

   أ-ارتفاع كلفة اإلنتاج ، وذلك العتامد اغلب هذه الصناعات عىل التكنولوجيا الغربية ، 

ومستلزمات اإلنتاج املستوردة والتي تأيت أغلبها يف أطار فردي وليس مجاعي .

ب-غياب التنسيق من حيث اإلنتاج والتسويق والتوزيع ، وحتسن مستوى األداء ، وعدم 

توفر قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن املتغريات التي تشهدها األسواق املحلية والعاملية.

ج-ممارسة املنافسة غري العادلة ، واملتمثلة باحلرب السعرية بن الكثري من املنتجن والتجار 

املستوردين للسلع املامثلة .

د-ضعف االستفادة من أنظمة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف الكثري من الصناعات 

الصغرية واملتوسطة .

ه�-عدم وجود رشكات متخصصة متعددة يف تنمية الصناعات الصغرية واملتوسطة ، مثل 

الرشكات القابضة والتسويقية وغريها .

و-التوج�ه الضعي�ف نح�و االندماج ، وع�دم املعرفة والدراي�ة التامة بآلي�ات وإجراءات 

وفوائد، وكذلك حمدودية الدراسات واألبحاث اخلاصة به.

�- تعظيم استفادة املرشوعات الصناعية الصغرية من عقد االستصناع املرصيف:

ويف جمال احلديث عن دور البنك اإلسامي يف عملية التنمية نجد أن عمليات االستصناع 

ذات أمهية خاصة بالنس�بة ألصحاب األعامل الصناعية الصغرية، فالرشكات الصناعية الكبرية 

أو املتوس�طة ق�ادرة عىل أن تتقدم مب�ارشة للجهات التي تطلب تصنيع س�لع بمواصفات معينة 

وتقوم بتمويل عملياهتا دون صعوبات.
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أم�ا أصح�اب األع�امل الصغرية فه�م يواجهون ع�ادة مش�كات ح�ادة يف احلصول عىل 
التمويل الازم ألعامهلم من مصادرهم الذاتية أو من املصادر التمويلية التقليدية، وعىل رأس�ها 
البنوك التجارية، لذلك فإن دخول البنك اإلس�امي مموال لصغار الصناع ووس�يطا بينهم وبن 
الرشكات الكربى واملؤسسات العامة التي تطلب تصنيع سلع بمواصفات معينة يمكن أن هييئ 
هلم فرصة غري عادية للنمو، بينام حيقق له أيضا إيرادات مناسبة من وراء ذلك النشاط. وياحظ 

أن دور البنك اإلسامي ما يزال حمدودا للغاية إىل اآلن يف هذا املجال.

واملرشوع�ات الصغ�رية أصبحت متث�ل طرحًا حيتل أولي�ة متقدمة عىل أجن�دة اقتصاديات 
الدول النامية ، ومنها البلدان العربية واإلسامية ، وذلك ألسباب عدة ، فهي يف األجل القصري 
متثل حا رضوريا لإلسهام يف حل مشكلتي البطالة والفقر اللتان ن تعاين منهام دول عاملنا العريب 
واإلسامي ، ويف اجلانب اآلخر نجد أن النمط السائد للعمليات اإلنتاجية يف ظل العوملة يعتمد 

عىل إسهام أكثر من بلد يف املنتج الواحد .    

وقد القت املرشوعات الصغرية قبوال يف البلدان العربية واإلسامية بشكل كبري بعد إقبال 
هذه الدول عىل تطبيق برامج اخلصخصة ، حيث تم التخيل عن املرشوعات ذات احلجم الكبري 
الت�ي كانت متتلكها الدولة، ويف الوقت نفس�ه ، فالقطاع اخلاص غري مؤه�ل للقيام هبذا الدور، 
وأي�ا كان�ت األس�باب فإن املرشوع�ات الصغرية واقع مع�اش ، وأصبحت ل�ه مجعياته وبرامج 
متويله، ولكن نظرا ألن معظم هذه الربامج تأيت يف إطار املعونات واملنح اخلارجية ، فإهنا تعتمد 

آلية اإلقراض بفائدة كطريقة وحيدة لتمويل هذه املرشوعات .

 تأسيس�ًا ع�ىل ذل�ك فم�ن خال صي�غ التمويل اإلس�امية تس�مح ب�أن يقدم املس�لمون 
إس�هامهم يف النه�وض هبذه املرشوع�ات، يبقى األمل معق�ودا عىل دور االس�تصناع يف توجيه 
التموي�ل والدع�م لتلك املرشوعات الصناعي�ة الصغرية و، والتي حتي�زت كل البنوك التقليدية 

ضد أصحاب األعامل الصغرية رافضة تقديم العون وتسهيل االئتامن هلم .
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والبد من اإلشارة إىل أن الفائدة عىل القروض )املقدمة من البنك التقليدي( خاصة الصغرية 
تره�ق كاه�ل أي صاحب مرشوع صغري، وتفقده امليزة التنافس�ية مع املرشوعات األخرى، من 
حي�ث س�عر منتجاهتا؛ لذا فق�د بدأت أدوات التمويل اإلس�امي خترق ه�ذا القطاع العريض 
الذي أصبح منفذا للخروج من أزمتي البطالة والفقر اللتن تعصفان باملنطقة العربية، ال سيام يف 

ظل عمليات اخلصخصة، وختيل الدولة عن املرشوعات ذات احلجم الكبري)1(.

وتتب�دى هن�ا أمهي�ة أدوات التموي�ل اإلس�امي، يف قدرهتا ع�ىل حتقيق العدال�ة بن طريف 
املعامل�ة، بحيث حيصل كل طرف عىل حقه، بدال من نظام اإلقراض بالفوائد الذي يضمن حق 
صاحب القرض عادة عىل حساب املقرض، كام تضمن هذه األدوات استخدام التمويل املتاح 
يف مرشوع�ات تنمي�ة حقيقية تفيد املجتمع ، وال ش�ك أن  عقد االس�تصناع  يعد من أبرز صيغ 
التموي�ل اإلس�امي يف ه�ذا املجال ، خاصة ملن يعج�زون عن التعامل مع مؤسس�ات التمويل 

الرسمية أو غري الرسمية.

  وتعد عقبة التمويل واحدة من املعوقات املهمة لقيام املرشوعات الصغرية ، فأصحاب هذه 
املرشوعات عادة ما يكونون من املهنين وال تتوافر لدهيم مدخرات متكنهم من إقامة مرشوعاهتم، 
كام ال يوجد لدهيم من الضامنات التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول بموجبها عىل قروض ، 
وم�ن جانب آخر فإن مص�ادر التمويل يف صورة قروض بفائدة ترهق هذه املرشوعات ، إذ تعد 
فوائد هذه القروض بمثابة تكلفة ثابتة ترهق كاهل هذه املرشوعات وجتعلها تفقد ميزة تنافسية 
مع املرشوعات األخرى من حيث س�عر منتجاهتا ، كام يتخوف عدد ال بأس به من الراغبن يف 
إقامة املرشوعات الصغرية من شبهة الربا التي تلحق بالقروض بفائدة ، ومن هنا توجد جمموعة 
م�ن املميزات التي جتعل اعتامد أس�اليب التمويل اإلس�امية واجبة التطبي�ق من أجل النهوض 

باملرشوعات الصغرية ، ورفع احلرج الرشعي عن الراغبن يف إقامتها ، نذكر منها ما ييل : � 

)1( د.عبد الرمحن يرسي ، دور البنوك اإلس�امية يف التنمية االقتصادية ، الدار اجلامعية للنرش ، اإلس�كندرية 
، �200، ص 42 .
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- املحافظ�ة ع�ىل اهلوية الذاتية للمس�لمن يف ظل العوملة والتأكيد عىل قدرة املس�لمن عىل 
التأث�ري املتب�ادل واإلس�هام اإلجي�ايب يف نظ�ام العومل�ة بتقديم ما لدهي�م من أس�اليب ونظم تفيد 

اجلميع.

- حتقق أساليب التمويل اإلسامية العدالة بن طريف املعاملة بحيث حيصل كل طرف عىل 
حق�ه بدال من نظام اإلقراض بفوائد الذي حيص�ل املقرض عىل حقه من مبلغ القرض والفوائد 
دائام ، بينام يظل حق املقرض حمتما قد حيدث أو ال حيدث ، ومن جانب آخر فأساليب التمويل 
اإلس�امية تضمن اس�تخدام التمويل املتاح يف مرشوعات حقيقية وهو م�ا يؤدي إىل قيام تنمية 
تفيد املجتمع بينام يف األس�اليب األخرى قد تس�تخدم األموال يف حاجات ش�خصية بعيدة عن 

املرشوعات املقدمة للتمويل مما يكرس حال الديون والفقر يف املجتمع .

ولعل السنوات املاضية قد  شهدت تضاعفا يف حجم عمل البنوك اإلسامية، بام يسمح هلا 
بلعب دور أس�ايس يف متويل للمرشوعات الصغرية يف الدول العربية واإلسامية، فقد بلغ عدد 
هذه البنوك يف عام 2007 حوايل 300 مؤسس�ة، بدون اعتبار نوافذ البنوك التقليدية ورشكات 

التأمن وصناديق االستثامر اإلسامية، وذلك وفقا للمجلس العام للبنوك اإلسامية. 

ك�ام بلغ�ت قيمة الودائع يف ع�ام 2006 ما قيمته 260 ملي�ار دوالر، بعد أن كانت 94.3 
ملي�ار دوالر  بحس�ب املجل�س العام. ومم�ا يزيد من أمهية دور ه�ذه البنوك، هو ثق�ة الناس يف 
التعام�ل معها، فتش�ري الدراس�ات احلديث�ة إىل أن دوافع م�ا بن 86% إىل 96% م�ن العماء يف 

التعامل مع هذه البنوك هي إسامية تلك املؤسسات املرصفية )1(. 

وبالت�ايل يظ�ل األمل دائاًم يف اس�تخدام منتج�ات التمويل اإلس�امية يف دعم املرشوعات 
الصغرية واملتوس�طة يف املنطقة اإلس�امية وخاصة يف دول جملس التعاون لدول اخلليج والذي 

)1( املجلس العام للبنوك اإلسامية ، تقرير عام عن البنوك اإلسامية  2006،  حتليل أداء البنوك اإلسامية 
الشاملة - »حاالت تطبيقية عىل مستوى اخلليج العريب و دولة قطر« ، البحرين ،  ص 198.
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تربز فيه عقود االس�تصناع كأحد املنتجات املالية اإلسامية باملقارنة بالدول العربية األخرى يف 
املنطقة اإلفريقية حيث تتقوقع فيها البنوك اإلس�امية حول منتج املرابحة فقط والذي يثري أكثر 
م�ن إش�كالية حول تقارب املنتج م�ن صيغ التمويل الربوية يف حالة ع�دم إتباع رشائط املرابحة 
كمنتج إسامي ، ومن ثم ففي ظل بروز تنامي دور االستصناع كأحد املنتجات املالية اإلسامية 
الت�ي يمك�ن هل�ا أن حتدث نق�ات نوعية يف حجم الس�وق امل�رصيف  يمكن هلذا املنت�ج أن يقوم 
بدور فعال يف متويل املرشوعات الصناعية الصغرية واملتوس�طة يف املنطقة العربية ككل واملنطقة 

اخلليجية عىل وجه اخلصوص .

* * *
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نتائج وتوصيات

1- حقق البحث العلمي يف االقتصاد اإلسامي نموًا كبريًا عىل مدى ثاثن عاما ، ومتثل 
هذا النمو يف عدد من األبحاث واملؤلفات وتنوعها بلغات عاملية خمتلفة ، إال أن البحث العلمي 
يف جمال الفكر االقتصادي اإلسامي واملرتبط باستحداث منتجات مالية تتفق  ومبادئ اإلسام 
ينقص�ه الكث�ري من األبح�اث التي ترب�ط الفك�ر بالعم�ل ، وأن اجتاهات املصارف اإلس�امية 

الستخدام صيغ متويلية حمددة بعينها دون أخرى هلو خري دليل عىل ذلك .

2- وج�ود بديل إس�امي للق�روض الربوية الت�ي هتمن عىل جمال املرشوع�ات الصغرية 
يف منطقتن�ا العربية ، كام أن البنوك اإلس�امية متكنت من متويل تل�ك املرشوعات بالفعل، دون 

احلصول عىل الدعم من أي جهة حكومية أو دولية كام هو احلال مع البنوك التقليدية.  

3- عىل املصارف اإلسامية تطوير تعاملها مع قطاع املرشوعات الصغرية وهو ما يستلزم 
األخ�ذ بتوصيات أطلقها عدد من اخلرباء والعلامء، ومنها: عمل دليل رشعي لتمويل املنش�آت 
الصغ�رية، وحتدي�د معايري الختي�ار هذه املنش�آت، فضا عن وجود نظ�ام للمتابع�ة واملراقبة، 
وحتديد جهة موثوق هبا إلعداد دراسات اجلدوى لكافة املنشآت الصغرية، ووضع تأمن تعاوين 

إسامي عىل عمليات التمويل.

4- امتدادًا ملا يقوم به البنك اإلس�امي للتنمية من متويل ملرشوعات بنية أساس�ية وتنميته 
للتقنية املرتبطة بالتنمية االقتصادية يف الدول األعضاء، فيمكن له أن يعمل عىل ختصيص جانب 
من التمويل لصالح الصناعات الصغرية التي تركز نسبة كبرية منها يف األقاليم الريفية ويف املدن 

الصغرية يف معظم الدول اإلسامية .

�- رضورة تع�اون البن�وك اإلس�امية الت�ي دخلت فع�ا يف عمليات متوي�ل للصناعات 
الصغرية يف بلداهنا وسجلت نجاحا، وذلك هبدف مساعداهتا يف توسيع نشاطها املرصيف يف هذا 

املجال ، مع إمكانية نقل جتربتها لبنوك أخرى يف دول إسامية أخرى . 
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6- اإلرشاف عىل إنشاء صندوق لتنمية الصناعات الصغرية يف البلدان اإلسامية بتمويل 
مش�رك من حكومات هذه البلدان والبنوك اإلس�امية فيها، باإلضاف�ة إىل الرشكات واألفراد 

الراغبن، ويمكن أن يتم التمويل عن طريق إصدار صكوك إسامية .

7- رضورة التوعي�ة اإلعامي�ة يف األوس�اط املالية عن منتجات وأدوات متويل إس�امية 
يمكن هلا أن تقوم بدور هام يف جمال التنمية االقتصادية ، وعقد االستصناع يعد من أهم الصيغ 
التمويلي�ة التى تس�اعد بنج�اح عىل تقدم وتطوير األع�امل يف املرشوع�ات الصناعية الصغرية ، 
ويرجى من هذا التوجه أن يساهم بحجم كبري يف دعم القطاع الصناعي يف الدولة التى تطبقه . 

* * *
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that make the adoption of Islamic finance and applicable for the promotion 

of	small	businesses.	

Was	the	choice	of	the	countries	of	the	Gulf	Cooperation	Council	because	

of the high financial contribution Istisna’a product placement in the Islamic 

banks	in	those	countries,	which	reached	30%,	non-submission	of	the	product	

in	the	Islamic	banks	in	the	rest	of	the	Arab	region,	where	the	ratio	in	Egypt,	

for	example,	to	1%	of	the	volume	of	investments	directed	mainly	to	the	mark	

and	only	a	single	product.

* * *
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The Role of Istisna’a in Islamic Banks in the Financing of

 Industrial Projects, Small and Medium - 

(Gulf Cooperation Council states of the Gulf model) 

Dr. MOSTAFA MAHMOUD ABD ELSALAM

abstract  

This research discusses the istisna’a as the Islamic financial products 

in the financing of industrial projects has become a small initial offering 

is	high	on	the	agenda	of	the	economies	of	developing	countries,	 including	

Arab	and	Islamic	countries,	and	 thus	stem	the	 importance	of	 research	 that	

allows	 for	 the	 development	 of	 the	 intellectual	 level	 of	 a	 product	 (Islamic	

istisna’a), which brought about the Islamic doctrine and the extent of the 

economic	applications	of	realism	to	the	Islamic	banking	system	as	a	realistic	

solution for the financing of small industrial projects, and even contribute to 

the marketing of products made from those projects. 

Where	is	the	obstacle	of	funding	and	one	of	the	important	constraints	for	

small projects, the holders of these projects are usually not available to the 

professionals they have savings to enable them to build their projects, and 

have	no	guarantees	that	can	be	provided	to	the	banks	for	which	the	loans,	and	

the	other	sources	of	funding	in	the	form	of	loans	that	put	more	burdens	on	

the usefulness of the projects, which are the benefits of these loans as a fixed 

cost burden of these taxes the projects and make them lose a competitive 

advantage with other projects in terms of the price of their products, and fear 

a good number of those who wish to establish small projects of the suspicion 

of	interest	incurred	by	loans	interest	rate,	hence	there	is	a	range	of	features	


