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أهـم  ، وفلسطينتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التمويل األصغر اإلسالمي في 
ومن أجـل تحقيـق أهـداف     ،مع حجم الطلب عليهالمعوقات التي تحول دون انتشاره بما يتناسب 

الدراسة فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتصميم استبانة خصيصـاً لخدمـة أهـداف    
موظفي المدراء والدراسة، كما استخدم الباحث أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة والمتمثل في 

ء الفاعلون في الشبكة الفلسطينية لإلقـراض  األعضاوهم اإلقراض العاملين في مؤسسات اإلقراض 
، ويبلغ عدد هـؤالء  أعضاءويبلغ عددهم عشرة  في قطاع غزة) شراكة(الصغير والمتناهي الصغر 

 .من المجتمع الكلي للدراسة% 83استبانة أي بنسبة  75موظفاً، وقد تم إرجاع  90العاملين 

أن محفظة التمويـل اإلسـالمي   : وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها
من مجموع المحفظـة النشـطة   %  15.88لمؤسسات اإلقراض العاملة في فلسطين تشكل ما نسبته 

وهي نسبة ضعيفة مقارنة بحجم الطلب العـالي علـى    2009ديسمبر  31لهذه المؤسسات بتاريخ 
، وأنه يمكن تطبيق عدد من صيغ التمويل اإلسـالمي فـي   اإلسالمي في فلسطيناألصغر التمويل 

ألنهما مـن أقـل الصـيغ    )المرابحة واإلجارة المنتهية بالتمليك(مؤسسات التمويل األصغر خاصة 
 مؤسسات اإلقراض العاملة في قطاع غزةمخاطرة، كما توصلت الدراسة إلى أن نصف العاملين في 

التمويل األصغر اإلسـالمي، وأن   يواجههاحديات التي يعتقدون أن هناك صعوبة في التغلب على الت
من العاملين في تلك المؤسسات يرون أنه يمكن التغلب على التحديات التي تواجه % 70.7ما نسبته 

انتشار التمويل األصغر اإلسالمي من خالل تطوير قدراتهم، وبينت الدراسة أنه توجد فـروق ذات  
بين آراء أفراد الدراسة حول آفـاق تطـوير التمويـل      0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

تمويل تقليدي  –تمويل إسالمي (تعزى لمتغير مجال عمل المؤسسة قطاع غزةاألصغر اإلسالمي في 
 ).تمويل إسالمي وتمويل تقليدي –

: وفي ضوء نتائج الدراسة فقد تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من أهمها  
اإلقراض العاملة في فلسطين على تطبيق التمويل األصغر اإلسالمي، ضرورة أن تعمل مؤسسات 

وذلك بفتح نوافذ تمويل إسالمي أو تحول هذه المؤسسات بالكامل من مؤسسات تطبق التمويل 
التقليدي إلى مؤسسات للتمويل األصغر اإلسالمي وذلك استجابة للطلب المتزايد على التمويل بما 

ية، وأن تقدم البنوك اإلسالمية على فتح فروع متخصصة بتمويل يتوافق مع الشريعة اإلسالم
المشاريع المتناهية في الصغر وأن تطبق أفضل الممارسات في التمويل األصغر مستفيدة من 
التجارب الناجحة في هذا المجال، وأن تعمل الجهات المانحة ومؤسسات التمويل اإلسالمي على 

  .يل اإلسالمي وتعزيز توعيتهم بصيغ التمويل اإلسالميتطوير قدرات العاملين في مجال التمو
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Abstract: 

This study aims to identify the reality of Islamic microfinance in Palestine 
and the obstacles that put off spreading it according to its demand size.  

To accomplish the study’s aims, the researcher used the descriptive analytical 
method and designed particularly questionnaire to serve the study’s aims. In 
addition, he used the comprehensive survey technique for the study’s community 
that represented the managers and loan officers at the microfinance institutions 
(MFIs) - the active members at the Palestinian Network for Small and 
Microfinance (Sharakeh) in the Gaza Strip. The study was conducted on a sample 
consisting of 90 employees according to a group of criteria were used objectively 
to select the sample. Returned lists counted (75); in other words, the percentage 
of (83%) reaction was achieved for the total number of sample unites that were 
subjected to analysis.  

The main results of the study: the portfolio of Islamic microfinance in 
the MFIs operating in Palestine represents 15.88% of the total outstanding 
portfolio as of December 31, 2009, which is weak percentage comparing with the 
high demand on Islamic Microfinance in Palestine. Furthermore, many types of 
Islamic microfinance can be applied at the MFIs specially (Murabaha and Ijara 
ended by ownership) because of their less risk. Also, half of the employees at the 
MFIs operating in Gaza Strip think that it is difficult to confront the challenges 
facade the Islamic microfinance; moreover, 70.7% of the employees perceive 
that there is possibility to overcome these challenges through developing their 
capacities. In addition, statistical significant differences exist at the level of 0.05 
among the units of the study concerning Islamic microfinance development in 
Gaza Strip due to the variable of microfinance types (Islamic microfinance - 
traditional microfinance - Islamic microfinance and traditional microfinance). 

In light of the study a set of recommendations had been deduced: 
MFIs are recommended to apply Islamic microfinance in Palestine through 
opening new branches to provide Islamic microfinance services or spinning off 
entirely these institutions from traditional MFIs to Islamic MFIs in response to 
the increasing demand of Islamic microfinance and in compatible with Islamic 
Sharee’ah. Furthermore, Islamic banks are recommended to open special 
branches to finance the microenterprises and to launch the best practices of 
microfinance benefiting from the successful experiences in the field. Also, the 
researcher recommended that the donors and Islamic MFIs should develop the 
workers’ capacities in the field of Islamic microfinance and sustain their 
awareness in Islamic microfinance forms. 
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1.1  

  ، والصالة والسالم على سيدنا محمد الهادي األمين أما بعد ،،،هللا رب العالمين الحمد

الستيعاب جميع المسـتجدات  إن من سمات الشريعة اإلسالمية الشمول والمرونة والسعة 
لحيـاة   ولما كانت كذلك فإنها تتسم بالنظام الدقيق الذي يجعل منها منهاجاً التي تطرأ على الناس،
له في اآلخرة بإذن اهللا، وعلى هذا فهي تعالج شـتى القضـايا الدينيـة     اإلنسان في الدنيا ومأمناً

  .الحياةواالجتماعية واالقتصادية والسياسية في 

، حيث إنه طاع التمويل اٍإلسالمي من أسرع الصناعات نمواً ومن أكثرها انتشاراًيعتبر ق
في الربع األخير مـن العـام    The bankerحسب االستقصاء السنوي الثالث الذي قام به موقع 

الصـناعة   نفقد تبـين أ  ،مؤسسة مالية إسالمية على مستوى العالم 500 لتصنيف أفضل 2009
حيـث وصـل إجمـالي     . نمواً هائالً ومضاعفاًَ في السنوات األخيرة حققتقد المالية اإلسالمية 

 )سواء اإلسالمية بالكامل أو تلك التي تمتلك فروع إسـالمية (أصول المؤسسات المالية اإلسالمية 
 500.5و .2008مليار دوالر أمريكي في العـام   639مليار دوالر أمريكي مقارنة ب  822إلى 

سنوياً خـالل السـنوات   % 28 نسبةمما يعني نمواً يقدر ب .2007لعام مليار دوالر أمريكي في ا
ويعني ذلك أنه من المقدر أن تصل أصول تلك الصناعة ألكثر من ترليون دوالر الثالث األخيرة 

مؤسسة مالية جديدة للصناعة  20فقد انضمت  2009وخالل العام ،2010العام نهاية أمريكي في 
 the bankerالمسجلة للتصنيف على  المؤسسات المالية اإلسالمية ليصبح عددالمالية اإلسالمية 

وقـد أعلنـت    .  2007فـي العـام    524و 2008في العام  624مؤسسة مقارنة ب  646إلى 
بريطانيا مؤخراً أنها تهدف لجعل لندن مركزاً عالمياً لألسواق اإلسالمية في العـالم اإلسـالمي،   
ومع بروز األزمة المالية العالمية فإن الصيرفة اإلسالمية تشهد دعما واهتماماً متزايداً حتـى أن  

  .)The banker,2009. (ت مؤخراً قوانين لتشجيع البنوك اإلسالميةفرنسا قد سنّ

وعلى الرغم من أن بداية تقديم الخدمات المالية اإلسالمية كانت فـي منطقـة الخلـيج    
إال أن هـذه   ،م1975العربي بإنشاء بنك دبي اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنميـة فـي العـام    

بـل امتـدت   ، مليار نسمة فحسـب  1.6الخدمات لم تعد تجذب المسلمين الذين يزيد عددهم عن 
بلداً في العالم من بينها الهند والصين وألمانيا واليابـان وسويسـرا وإيـران     75 لتصل أكثر من

 Karim) وماليزيا وجنوب أفريقيا وكينيا وفرنسا وبريطانيـا والواليـات المتحـدة األمريكيـة     

at.el.,2008).  
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على بدايته أكثر  ل اإلسالمي في أن  كالهما لم يمضويتالقى التمويل األصغر والتموي
وقد كانت اللحظة ،واسعاًمن أربعة عقود ومع ذلك فإن كل منهما قد أصبح شائعاً وانتشر انتشاراً 

بفوز البروفيسور محمد يونس وبنك جرامين  2006األكثر شهرةً للتمويل األصغر في العام 
قديم تمويل عيني بشكل عام إلى ت التمويل األصغر اإلسالمييشير مفهوم و .بجائزة نوبل للسالم

..... التأمين،واالدخار،وتحويل األموال (:قديم خدمات مالية أخرى لهم مثلأو نقدي  للفقراء أو ت
بصيغ تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية ) الخ

  . لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

 ممـا يميـز  الصيغ واألساليب التمويلية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ، وهذا  وتتنوع
، والمشـاركة، والمضـاربة،   السلَم المرابحة، واإلجارة ، و(:التمويل اإلسالمي، ومن هذه الصيغ

ولكل صـيغة مـن تلـك    ) واالستصناع، والبيع بالعمولة، والمزارعة، والبيع بالتقسيط، وغيرها
  .تختلف عن الصيغ األخرىصيغ طبيعة ال

أن ربع إلى ثلث عدد العمالء المحتملين في العالم العربي قد ال يحصلون ويقدر الخبراء 
  .)Khaled at.el.,2006( تتفق مع  الشريعة اإلسالميةلم تكن تلك القروض  على قروض إذا

فإن عدد قليل من مؤسسات اإلقـراض فـي    2007ومن المالحظ أنه حتى نهاية  العام 
 اًوأنه ال يمثل إال جـزء التمويل األصغر اإلسالمي الضفة الغربية وقطاع غزة هي التي تمارس 

  .رغم ارتفاع الطلب عليهمن محفظة تلك المؤسسات  ضئيالً

واقع التمويل األصغر في الضفة الغربية  لدراسةالباحث  يسعىومن خالل الدراسة لذلك 
  ؟تطويره وقطاع غزة، والتعرف على آفاق
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1.2  

تشير الدراسات التي أجريت على تقدير الطلب على التمويل األصغر في الضفة الغربية 
حيث إن المتوافق مـع الشـريعة اإلسـالمية،   جداً على التمويل  أن الطلب عاٍلإلى وقطاع غزة 

هدفت إلى استقصاء الطلب على التمويـل األصـغر فـي     Planet Financeة قامت بها دراس
مـن  ) في قطاع غزة% 61) (في الضفة الغربية % 56( الضفة الغربية وقطاع غزة كشفت أن 

الزبائن المحتملين للتمويل األصغر سيختارون التمويل بشروط إسالمية  لو أتيح لهم الخيار فـي  
م الفائدة، وحسب الدراسة فإن ثلـث الزبـائن   ذلك حتى ولو كانت التكلفة أعلى من التمويل بنظا

المحتملين لقطاع التمويل األصغر في الضفة الغربية وثلثي الزبائن المحتملين لقطـاع التمويـل   
األصغر في قطاع غزة يمتنعون عن اإلقبـال علـى مؤسسـات التمويـل األصـغر ألسـباب       

  ).Planet Finance ,2007(دينية

واقع التمويل األصغر اإلسالمي في فلسطين والوقوف وعليه فإن الدراسة تسعى لدراسة 
  .على آفاق تطويره وفرص انتشاره بما يتناسب مع حجم الطلب عليه

  :عن مشكلة البحث في السؤال التاليويمكن التعبير 

 ؟ آفاق تطويرههي  وما ،فلسطينالتمويل األصغر اإلسالمي في ما هو واقع 

 

1.3  
 

  .قطاع غزةانتشار التمويل األصغر اإلسالمي في  •

 

  .اإلسالميتمويل األصغر البآليات تطبيق ؤسسات اإلقراض وإلمام العاملين في ممدى معرفة  •
 .التمويل األصغر اإلسالميمستوى وعي زبائن مؤسسات التمويل األصغر ب •

 .اإلسالمي بالتمويل األصغر فيما يتعلقسياسات الممولين والمانحين  •

  .التحديات والمعوقات التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي •
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1.4  
خبـرة  ال وتـوفر يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين انتشار التمويل األصغر اإلسـالمي   .1
 .مؤسسات اإلقراضالعاملين في بآليات تطبيقه لدى معرفة الو

مستوى وعي زبائن انتشار التمويل األصغر اإلسالمي  إحصائية بينيوجد عالقة ذات داللة  .2
 .مؤسسات التمويل األصغر به

وسياسات الممولين يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين انتشار التمويل األصغر اإلسالمي  .3
 .والمانحين

تحـديات  وجـود  ويوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين انتشار التمويل األصغر اإلسالمي  .4
 .أمامه عوقاتوم

 

1.5  

فلسطين من هذه الدراسـة كونهـا   في سوف تستفيد مؤسسات وبرامج اإلقراض العاملة 
يشهد طلبـاً  ستشخص وتحدد المعوقات التي تحول دون انتشار التمويل األصغر اإلسالمي والذي 

مرجعاً هامـاً لمـن   ، كما أن الدراسة ستكون متزايداً يفوق الطلب على التمويل األصغر التقليدي
متـه للتمويـل   ءومدى مال أراد أن يتعرف على التمويل األصغر اإلسالمي وخصائصه وأساليبه

  .األصغر

وكـذلك   فلسطينومن المتوقع أن تستفيد مؤسسات اإلقراض وبرامج التمويل العاملة في 
ت وغيرهـا  الجهات المانحة والممولين من هذا الدراسة، ومن المتوقع أيضاً قيام هذه المؤسسـا 

تطوير منتجات تمويل إسالمي أصغر استجابة للطلب المتزايد عليه في فلسطين وهـذا سـيلبي   ب
  .لمجتمع وينعكس بشكل إيجابي عليهرغبات أفراد ا

هذه الدراسة ستكون مرجعاً هاماً للمهتمين والباحثين والجهات المانحـة كونهـا سـتلقي    
ومن المتوقع االستفادة من نتائج وتوصـيات   الضوء على التمويل األصغر اإلسالمي في فلسطين

  .ولين والجهات المانحةمالدراسة في كتابة مقترحات التمويل المقدمة للم
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1.6  

  :تتمثل أهداف الدراسة في

 .واقع التمويل األصغر اإلسالمي في فلسطين التعرف على .1

  .نحو التمويل األصغر اإلسالمي الممولين والمانحينالتعرف على توجهات وسياسات  .2
 .للتمويل األصغر مالءمتهاصيغ التمويل اإلسالمي ودراسة مدى على التعرف  .3

قطـاع  على المعوقات التي تحول دون انتشار التمويل األصغر اإلسالمي فـي  الوقوف  .4
 .بما يتناسب مع حجم الطلب عليه غزة

نحو التمويل  ةقطاع غزالتعرف على توجهات وسياسات مؤسسات اإلقراض في  .5
 .األصغر اإلسالمي

ـ     .6 ي الخروج بالتوصيات المناسبة للمساهمة في انتشار التمويـل األصـغر اإلسـالمي ف
 .بما يتناسب مع حجم الطلب عليه لسطينف

  
1.7      

 

1.7.1  


ý  مدى تطبيق ركائز الجودة  ": رسالة ماجستير بعنوانوهي ) 2008(العاجزدراسة
ها على األداء المالي في مؤسسات اإلقراض النسائية في قطاع غزة من الشاملة وتأثير

 ".وجهة نظر العاملين

وقد هدفت الدراسة للتعرف على مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات اإلقراض 
  .النسائية العاملة في قطاع غزة وتأثيرها على األداء المؤسسي

الوصفي التحليلي، كما استخدام أسلوب المسح الشامل لكافة األفراد العاملين  وتم استخدام المنهج
  .بمؤسسات اإلقراض النسائية بكافة مستوياتهم اإلدارية 

تطبق مؤسسات اإلقراض النسائية العاملة في قطاع غزة : وتوصلت الدراسة عدة نتائج من أهمها
  .ستويات متفاوتةركائز إدارة الجودة الشاملة بشكل إيجابي بدرجات وم

وأوصت الدراسة مؤسسات اإلقراض النسائية العاملة في قطاع غزة بضرورة االستمرار في 
تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة بطريقة منظمة ومدروسة ومتخصصة بما يزيد من كفاءة 

 .وفعالية التطبيق، كما أوصت الدراسة بضرورة إنشاء دائرة للتحكم بالجودة
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ý وهي ورقة عمـل بعنـوان  ) 2008(اإلسالمي للبحوث والتدريب دراسة المعهد:     
 )".التحديات والمبادرات ( تنمية التمويل األصغر اإلسالمي  "

لتفحص التحديات التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي وتقديم  الدراسةهدفت   
 على اإلسالمي األصغر التمويل لمواجهة تلك التحديات ،وقد تناولت الورقة المبادرات والحلول

 المنتجات،/األصغر،والعقود التمويل مؤسسات( الصغر متناهي المستوى :ثالثة مستويات

 السياساتي اإلطار( الكلي والمستوى ،)المالية البنية( ألوسطا والمستوى ،)والموارد

التي التحديات ،وكان من النتائج  لتلك كحلول إستراتيجية مبادرات ،وطرحت الدراسة)والتنظيمي
 الجهات تواجهها التي الكبرى التحديات تنبع الصغر متناهي المستوى أنه على الدراسةتوصلت لها 

 بالشريعة بااللتزام الصلة ذات والقضايا المتنوعة، هياكلها التنظيمية من األصغر التمويل تقدم التي

 مبادرات وقد طرحت .المال رأس البنوك وأسواق مع الروابط وضعف المنتجات تنوع وغياب

 نطاق وتوسيع قضايا الشريعة، لكل الشاملة التسوية صوب التحرك مثل كحلول، إستراتيجية

 من خالل األصغر التمويل في البنوك مشاركة وزيادة المالية والهندسة البحوث خالل من المنتجات

 التثقيف توفير في األوسط المستوى مبادرات وتتمثل .األمان وشبكات االئتمانية الضمانات توفير

 األوقاف صناديق خالل من المالية والمساعدة الشبكات، وتكوين التنسيق والتدريب،وتحسين

 حيث من الصغر بالغ اإلسالمي التمويل بمؤسسات تحديداً التقييم المتعلقة خدمات وتوفير والزكاة،

 فقد تمثلت الكلي المستوى على المبادرات أما .صندوق للتقييم تأسيس خالل من االستثنائية مخاطرها

   .ةمالئم وسياساتية تنظيمية بيئة تنمية في
  

ý  أثر التمويل متناهي الصغر في مصر: "بعنوان ) 2008(دراسة بالنت فينانس " 
دراسة مسحية لقطاع التمويـل   2008إلى يناير  2007خالل الفترة من سبتمبر  الدراسة أجريت

هدفت الدراسة إلى مساعدة مؤسسات التمويل متنـاهي الصـغر فـي    . متناهي الصغر في مصر
مصر لتوسيع نطاق خدمات التمويل بشكل مستدام وفعال في هذا القطاع، وبمـا يضـمن قيـام    

في الجوانـب المتعلقـة بتخفيـف حـدة الفقـر، والتنميـة       التمويل األصغر برسالته االجتماعية 
ة وست مجموعـات نقـاش   \مقترض 2470وقد أجريت الدراسة بمقابلة . االقتصادية، والتمكين

من المنسـحبين مـن بـرامج    % 44أشارت نتائج الدراسة أن . مركزة من خالل عينة عشوائية
ت التمويل كانـت السـبب األول   التمويل األصغر قد اعتبروا أن طبيعة منتجات وخدمات مؤسسا

      .وراء انسحابهم والتي ال تتماشي مع طبيعة احتياجاتهم

من المبحـوثين  % 87وفيما يتعلق في المفاضلة بين القرض التقليدي واإلسالمي، أشار 
اهتمامهم بالقرض اإلسـالمي  % 7 ىأنهم ليسوا مهتمين بالحصول على قرض إسالمي، بينما أبد
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فقط من العمالء التقليديون مهتمون بنظام التمويـل  % 7و. التقليدي أكثر كلفةإذا ثبت أن القرض 
من المبحوثين في تفضيل المنتجات التقليدية هو حرية % 35والسبب األول الذي أبداه . اإلسالمي

  .فقط% 8 ىاإلنفاق، والسبب الثاني هو الحاجة إلى الحصول على النقدية لد

ý  نحو أساليب حديثة في تمويل المشروعات  :"بعنوان)  2006(دراسة البحيصي
  ".الصغيرة دراسة استطالعية ألصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع غزة 

 وقدرتها غزة قطاع في الصغيرة للمشاريع الحالية التمويل أساليب تقييم إلى الدراسة هدفت

 من أن كثيراً، ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة  المشاريع هذه احتياجات على مواكبة

تنفيذ مشاريعهم، وأن  في البدء عند مالية مشاكل يواجهون غزة قطاع في المستثمرين صغار
 في توجه صغار المستثمرين عدم إلى تؤدي التي األسباب أهم من المرتفعة والفائدة الربوية الصبغة

لمشروعاتهم، كما الالزم  التمويل على للحصول أو مؤسسات اإلقراض  البنوك إلى غزة قطاع
مباشراً  سبباً اإلسالمية البنوك تعرضها التي المرابحات في المرتفعة الربح نسبة أظهرت الدراسة أن

 مشروعاتهم ، وقد اقترح البحيصي إنشاء لتمويل البنوك لهذه المستثمرين صغار توجه عدم في

 بسيطة عمولة ولكن دةفائ وال ربح يتقاضى ال غزة في قطاع الصغيرة المشروعات لتمويل صندوق

 الصندوق وهذا بتمويلها، يقوم سوف التي الصغيرة للمشاريع المالية واإلدارية المتابعة نفقات لتغطية

  .أهلية مؤسسة أو حكومية مؤسسة تحت إشراف يكون قد

ý  صيغ مقترحة لتمويـل المنشـآت الصـغيرة     : بعنوان)  2005(دراسة البلتاجي
  .المشاركة المنتهية بالتملكوالمعالجة المحاسبية لصيغة 

والدراسة مقدمة للمؤتمر السنوي الثاني عشر لألكاديمية العربية للعلوم المالية 
والمصرفية تحت عنوان دور المصارف والمؤسسات المالية واالقتصادية في ترويج وتمويل 

نشآت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ومما هدفت إليه الدراسة تقويم الصيغ التمويلية للم
الصغيرة القائمة علي االئتمان بفائدة وأثر ذلك علي الربحية، وعرض مفهوم وخصائص صيغ 

للمنشآت الصغيرة، و تقديم نماذج لتمويل المنشآت الصغيرة  مالءمتها ىالتمويل اإلسالمي ومد
المنهج  ىمن خالل المصارف اإلسالمية ، وكان من نتائج الدراسة بيان أن هناك انتقادات إل

صرفي التقليدي في إحجامه عن تمويل المنشآت الصغيرة، وأن التمويل عن طريق االقتراض الم
بفائدة غير مناسب لتمويل المنشآت الصغيرة، حيث يسبب الكثير من المخاطر والمشكالت نتيجة 
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التزام المنشأة بضرورة دفع القرض مع فوائدة حتى لو حققت أرباحاً أقل من أسعار الفائدة أو 
 اائر ، كما أظهرت الدراسة أن التمويل عن طريق صيغ التمويل اإلسالمي يعد مناسبحققت خس

صيغة البيوع ومبدأ المشاركة في الربح والخسارة ،  يل المنشآت الصغيرة، حيث يقوم علىلتمو
وبينت الدراسة أن المنهج اإلسالمي يقدم منظومة من صيغ التمويل اإلسالمي التي تناسب 

واالستصناع والمرابحة والبيع  السلَم يرة ، مثل اإلجارة والمشاركة وظروف المنشآت الصغ
 .اآلجل

تمويل المنشآت الصغيرة عن طريق  اسة بتشجيع المصارف اإلسالمية علىوأوصت الدر
وة الفقهاء والعلماء إصدار قوانين منظمة لذلك من البنوك المركزية ومؤسسات النقد و دع

ابتكار صيغ تمويلية إسالمية غير تقليدية تتناسب مع التغيرات المعاصرة في نشاط  والخبراء إلى
  .المنشآت الصغيرة 

ý  منهجيـة اإلقـراض    ": رسالة ماجستير بعنوانوهي ) 2004(الصفدي دراسة
دراسة حالة برامج اإلقراض بضمان المجموعة واالدخار في قطاع  –بضمان المجموعة 

 ".غزة 

إلى التعرف على منهجية اإلقراض بضمان المجموعة وكيفية عمله في مؤسستين هدفت الدراسة 
من مؤسسات اإلقراض بضمان المجموعة واالدخار في فلسطين وهما فاتن وأصالة، وقد تم 

من مقترضات مجتمع % 20تحديد نتائج الدراسة بناء على توزيع استبانات على عينة مكونة من 
ج االستبانات الموزعة على مدراء برامج اإلقراض بضمان باإلضافة إلى نتائالدراسة ، 

  .المجموعة واالدخار وموظفات اإلقراض في المؤسستين المشار إليهما سابقاً

أنه يوجد معرفة قوية بين عضوات المجموعة  :أهمهاوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 
اإلقراض بترشيح المقترضات قبل االشتراك بالقرض، لكن عند تشكيل المجموعة تقوم مؤسسة 

لبعض إلكمال عدم المجموعة وال يخترن بأنفسهن، ووجدت الدراسة أن عضوات ا لبعضهن
المجموعة يقمن بالضغط على العضوة التي ال تقوم بالسداد لتأكيد السداد أكثر من تركهن األمر 

بشكل واضح ، كذلك بينت نتائج الدراسة أن المقترضات يعرفن ولمؤسسة اإلقراض للمتابعة
  .بأنهن مسئوالت عن سداد قرض زميلتهن في حال عدم استطاعتها السداد
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   .التمويل الالربوي للمؤسسات الصغيرة في األردن:وانبعن) 1992(دراسة خطاطبة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع المنشآت الصغيرة في األردن وآفاق تطويرها   
ها وهيكلها التوزيعي، والصعوبات التي تواجهها ، والتطرق دفي المستقبل، والتعرف على أعدا

  .اإلسالمي الالربوي باألسلوببشكل موسع إلى مشكلة التمويل، وكيفية معالجتها 

وقد تناولت الدراسة مصادر التمويل الالربوي وتناولت صيغ التمويل اإلسالمي   
المية في حل مشكلة التمويل للمنشآت الصغيرة، كما تناولت دور البنوك اإلس مالءمتهاومدى 

  .التي تواجهها تلك المشاريع

وأوصت الدراسة بضرورة بلورة فلسفة إجرائية اقتصادية ذات ثوابت ال تتغير   
تشرف عليها الحكومة تعكس تطلعات االقتصاد األردني وتقوي عناصر الربط بين فكرة 

البنك  ثْ، كما أوصت بحالمشروعات الصغيرة والمشكالت التي يواجهها االقتصاد األردني 
المركزي األردني على زيادة نشاطه وتوجيه سياساته صوب زيادة كمية االئتمان الموجهة لهذا 

  .القطاع

كما أوصت الدراسة المصارف اإلسالمية بزيادة نزولها للميدان باعتبارها مؤسسات   
  .تنموية وأن تشرف على المشاريع التي تمويلها ميدانياً

  

1.7.2  

ý   دراسةFrasca,2008) (التمويـل األصـغر    "سوق متخصصة" :وهي بعنوان
  اإلسالمي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

على استخدام التمويل اإلسالمي في التمويل هدفت الدراسة إلى تسليط  الضوء   
والتي تعمل جنباً إلى جنب األصغر العاملة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في العقد األخير 

مع مؤسسات التمويل األصغر التقليدي، وما إذا كان بإمكانها تلبية االحتياجات المالية لزبائن 
مع الشريعة  يتالءمالتمويل األصغر، وتغطية تكاليفها وتلبية الطلب على تقديم خدماته بما 

  .اإلسالمية
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  :اإلسالمي وهمااألصغر وتناولت الورقة دراسة حالتان عمليتان للتمويل 

  .مشروع صندوق بجبل الحص بسوريا •
  .مشروع الحديدة للتمويل األصغر اإلسالمي باليمن •

وتوصلت الدراسة إلى أنه بإمكان مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي أن تخدم في   
واالقتصادية وتغطي تكاليفها وتحقق أرباحاً وذلك من خالل تمويل  االجتماعيةمجال التنمية 

  .لمشاريع الصغيرةا

كما توصلت الدراسة إلى أنه يمكن أن تكون مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي   
منافسة لمؤسسات التمويل األصغر التقليدي في المنطقة وتلبي االحتياجات والطلب المتزايد من 
قبل الفئات ذوي الدخل المحدود والذين يمتنعون عن الحصول على قروض من مؤسسات 

اإلسالمي يمكن أن  األصغرمؤسسات التمويل  األصغر التقليدي ألسباب دينية، كما أنيل التمو
تحقق نجاحاً من خالل المحافظة على معدالت قادرة على التنافس مع مؤسسات التمويل األصغر 

المتزايدة التي تنتج عن المنتجات التقليدي خاصة فيما يتعلق باالنتشار وتغطية التكاليف التشغيلية 
  .لية اإلسالميةالما

إلى أن الوضع القانوني لمؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي الدراسة وأشارت   
يلعب دوراً في كثير من األحيان في تحديد ما إذا كان ) الخ...منظمة حكومية، مؤسسة مالية (

ان وتعبئة الودائع وما إذا ك أنشطتها وتنويع منتجاتها مثل االدخار بإمكان هذه المؤسسات توسيع
  .بإمكانها أن تصبح مكتفية ذاتياً وتحقق أرباحاً 

ý  دراسة :(CGAP,2008)  التمويل األصغر  :مذكرة مناقشة مركزة بعنوانوهي
  .سوق متخصصة ناشئة: اإلسالمي 

للتمويل اإلسـالمي   المتزايدالتمويل األصغر اإلسالمي وبينت النمو  الدراسةتناولت   
إلى عدد من الدراسات التي قامـت بهـا المجموعـة االستشـارية      الدراسةفي العالم، وتطرقت 

وأشـارت  على التمويل األصغر اإلسالمي،  بينت أنه هناك طلباً كبيراً جداًلمساعدة الفقراء والتي 
  :التحديات المحتملة أمام التمويل األصغر اإلسالمي ، ومن هذه التحديات  إلى
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  .تصميم برامج قابلة لالستمرار •
  .عض العمالء في أن المعامالت متوافقة مع الشريعة اإلسالميةضعف ثقة ب •
  .الحاجة إلى بناء القدرات على جميع المستويات  •
  .قلة تنوع المنتجات وصيغ التمويل المستخدمة •
 .خيرية وغير مستردة االنظر إلى الصناديق المعتمدة على الزكاة والصدقات أنه •

 

ý  دراسةKhan,2008)( النظرية والسياسة : األصغر اإلسالمي التمويل  :بعنوان
 .والتطبيق
مـن الناحيـة النظريـة    التمويل األصغر اإلسالمي  الوقوف علىهدفت الدراسة إلى   

، وكذلك عرض تجربة اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم في عرف على أساليب التمويل اإلسالميوالت
اإلسالمي و السياسات المتبعة عندها خاصة في مكاتبها في كل مـن البوسـنة   األصغر  التمويل

يعمـل وفقـاً   إسالمي  تمويلنموذجاً ومرجعاً لبرنامج  الدراسةوالهرسك وكوسوفو ، وتعتبر هذه 
  .للشريعة اإلسالمية

نتجـات  جاً لمذوقدمت نمو ،متنوعة للتمويل األصغر اإلسالمي أساليب الدراسةوعرضت 
، كمـا عرضـت   )، القروض االسـتهالكية  اإلسكانويل المشاريع الصغيرة ، تمويل تم(متعددة 

المتعلقـة بصـرف القـروض ومتابعتهـا والنمـاذج       واإلجراءاتالدراسة العديد من السياسات 
  .المستخدمة في ذلك 

ý دراسة(Aliyev,2007) التمويـل األصـغر   مشاكل وتطلعـات تقـديم    :بعنوان
  .أذربيجانفي جمهورية اإلسالمي 

إلى التعرف على واقع التمويل اإلسالمي في أذربيجان والوقوف على أهم  الدراسةهدفت 
، وتحديـد  فـي أذربيجـان  التمويل األصغر اإلسالمي المشاكل التي يواجهها التمويل الصغير و

   .التغلب على تلك المشاكل إمكانية

 في أذربيجان إلى أن الفرصة متاحة بشكل جيد أمام التمويل اإلسالمي الدراسةوخلصت 
وأن تطوير التمويل اإلسالمي يحتاج إلى تكاتف الجهود من قبل جهات عدة من بينهـا التحـالف   

والحكومـة والمنظمـات   ، الدولي لمؤسسات التنمية اإلسالمية والمنظمات الدولية غير الحكومية 
،ومؤسسات التمويل األصـغر   أذربيجان والجماعات الدينية واألوقافغير الحكومية المحلية في 

  .القائمة
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وافترضت الدراسة أن هذا يحتاج لتمويل خارجي كبير خاصة فـي المراحـل األولـى    
للمشروع ، مع التوقع بأن تصل مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي لالكتفاء الذاتي في مراحل 

  .الحقة

بصيغتي المرابحة واإلجارة باعتبار أنهما أقل خطورة من  أن يتم البدء الدراسةوأوصت 
  .الصيغ األخرى

ـ واعتبرت الدراسة أنه حسب التحليل   اًالمبدئي للجهات ذوي الصلة يتبين أن هناك دعم
، وهذه الجهات جاهزة للتعاون مع البنك ات الرسمية الحكومية في أذربيجانمن الجه اً كافديوتأي

  .يا التمويل اإلسالمي األصغراإلسالمي للتنمية في قضا

وهناك خطوات هامة قامت بها الحكومة بهذا الصدد تمثلت في إنشاء مشروع صـندوق  
  .للتمويل واالستثمار اإلسالمي في أذربيجان

من مشـروع أكثـر    المي باعتباره جزءاًبإدخال التمويل األصغر اإلس الدراسةوأوصت 
سالمي ككل وإدراجه في نظام اإلقـراض فـي   مثل في طرح وترويج التمويل اإلتطموحاً وهو ي

  .أذربيجان

ý دراسة Planet Finance,2007) ( مسح سوق التمويل األصغر في : نبعنوا
 .الضفة الغربية وقطاع غزة

هدفت الدراسة إلى استقصاء الطلب على التمويل األصغر في الضفة الغربية وقطاع   
غزة ولتوضيح خصائص سوق التمويل األصغر في الضفة الغربية وقطاع غزة والقضايا الهامة 

محافظات في الضفة  6وقد تم إجراء االستقصاء في . التي يلزم معالجتها لتعزيز هذا القطاع
من أصحاب المشاريع الصغيرة جداً، وكان من نتائج  1,202ث تم مقابلة الغربية وقطاع غزة حي

ألف زبون وحجم  190األصغر في الضفة الغربية وغزة بـ الدراسة تقدير الطلب على اإلقراض
من أصحاب المشاريع الصغرى % 90الدراسة أن حوالي  وكشفت. مليون دوالر 157السوق بـ

تنقصهم سبل الوصول إلى الخدمات المالية وأظهرت ينشطون باألساس في القطاع التجاري و
الدراسة أن هناك طلب كبير على التمويل بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية في كٍل من الضفة 

من الزبائن ) في قطاع غزة% 61) (في الضفة الغربية % 56( الغربية وقطاع غزة حيث أن 
إسالمية لو أتيح لهم الخيار في ذلك حتى  المحتملين للتمويل األصغر سيختارون التمويل بشروط

ولو كانت التكلفة أعلى من التمويل بنظام الفائدة ، وحسب الدراسة فإن ثلث الزبائن المحتملين 
لقطاع  التمويل األصغر في الضفة الغربية وثلثي الزبائن المحتملين لقطاع التمويل األصغر في 
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مويل األصغر ألسباب ومعتقدات دينية،وقد قطاع غزة يمتنعون عن اإلقبال على مؤسسات الت
مع الشريعة  يتالءمأوصت الدراسة مؤسسات التمويل األصغر بضرورة تطوير منتجاتهم بما 

  .اإلسالمية للوصول للزبائن المحتملين واالنتشار بما يتناسب مع الطلب على التمويل األصغر

ý ةدراسKhaled& others,2006) (خدمات التمويل تلبية الطلب على : بعنوان
  .األصغر في الضفة الغربية وقطاع غزة

وهذه الدراسة توجز النتائج التي توصلت إليها بعثتان وكذلك البحوث التحضيرية المتابعة 
البعثتان عبارة عن بعثة  و كانت. مستشار قانوني فلسطيني التي قام بها المؤلفون بمساعدة
االرتباط وبعثة  قبل عملية فك 2005تموز /في يوليو تحضيرية قام بها محمد خالد

 Mohammed Khaled, Kate :التعرف على السياسات العامة التي قام بها كل من/التشخيص

Lauer, and Xavier Reille  وقد  في األيام األخيرة من فك االرتباط 2005في سبتمبر
الفلسطيني، وقدمت وصفاً للنظام المالي ، ناقشت الدراسة أوضاع االقتصاد الفلسطيني

التمويل األصغر والمشروعات التي تضطلع بها الجهات  واستعرضت الوضع الحالي لقطاع
ووصفت الدراسة البيئة القانونية والتنظيمية  التي تقدم للفقراء المانحة في مجال الخدمات المالية

يواجهها لغربية وقطاع غزة محددة المعوقات التي التمويل األصغر في الضفة ا الحالية ألنشطة
  . التمويل األصغر في قطاع غزة والضفة الغربية

للتمويل األصغر  )على األقل ( ثلث الزبائن المحتملين وقد أشارت الدراسة إلى أنه من المقدر أن
، وأن ثلث إضافي الضفة الغربية يطلبون التمويل بما يتفق مع الشريعة اإلسالميةوفي قطاع غزة 

  .المية إذا أتيح له الخيار في ذلكقة تتفق مع الشريعة اإلسيفضل الحصول على التمويل بطري

ý  دراسةGTZ,2005) ( في إندونيسيا التمويل األصغر اإلسالمي : بعنوان.  

هدفت الدراسة إلى التعرف على قطاع التمويل األصغر اإلسالمي الناشئ في إندونيسيا 
 اتكيف تطورت ومقارنتها بمؤسسوالمصارف الريفية والتعاونيات، خاصة المالية منها، وتقييم 

  .التمويل التقليدية
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وأوصت الدراسة صناع القرار في المؤسسات اإلسالمية والجهات الحكومية أو الجهات المانحة 
م مالي إسالمي سليم في التي يمكن أن تساهم في تطوير نظا التاليةالمجاالت أن تدرس 
  :إندونيسيا

  :المصارف التجاريةعلى صعيد : أوالً 

مع بفتح شبكة فروع للتمويل األصغر اإلسالمي والذي سيكون مربحاً أوصت الدراسة 
من التجربة الناجحة لمؤسسات التمويل األصغر في إندونيسيا وخاصة تجربة  االستفادةضرورة 

  .أحد أنجح برامج التمويل األصغر في دول العالم النامي) Rakyat(بنك 

  :ةالمصارف اإلسالمي على صعيد: ثانياً 

رها دوراً رائداً ومتميزاً أكبر من دوالمصارف اإلسالمية تلعب  لكياعتبرت الدراسة أنه 
، فإن هذا يتطلب المشاركة في خطة تنموية شاملة إلى جانب وجود الهامشي حالياً في إندونيسيا

جمعية مصرفية قوية توفر مجموعة متكاملة من خدمات الدعم ألعضائها، وهذه البنوك قد يكون 
  .لها أكثر نجاحاً في المناطق الريفيةعم

  :التعاونيات اإلسالمية على صعيد: ثالثاً 

تلك المشكالت حد كبير تواجه مشكالت تشبه إلى افترضت الدراسة أن هذه التعاونيات 
القطاع التعاوني بأكمله، والفرصة ضئيلة لتحقيق نجاحاً ملموساً في المدى القصير،  هايعانيالتي 

وهذه التعاونيات بحاجة لعناية ويجب أن تمول بالكامل من خالل األسهم والودائع االدخارية 
جمع والتدقيق على  اإلشراف الجيدمع ، القوية بالعمللألعضاء؛ ينبغي السماح للتعاونيات 

لتوفير مجموعة كاملة من خدمات الدعم  والتي تحتاجها هذه التعاونيات ير األعضاءالودائع من غ
   .ألعضائها

ý دراسة Habbib,2002) (دراسة :  تمويل المنشآت المتناهية في الصغر: بعنوان
 .تحليلية على مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي

لتأسيس مؤسسات تمويـل  هدفت الدراسة للتعرف على القواعد النظرية واإلطار العملي 
أصغر تعمل وفق نهج الشريعة اإلسالمية ، وبينت الورقـة أن مؤسسـات التمويـل األصـغر     

ا مؤسسات التمويل التقليدية فيما يتعلق بعـدم التغلـب   هاإلسالمية ال تواجه التحديات التي تواجه
العالية، وتظهر على مشكلة الفقر ومشاكل الوقوع في فخ المديونية وكذلك نسب انسحاب الزبائن 

أقوى من مؤسسات التمويل التقليدية  ويمكن أن التمويل األصغر اإلسالمي الدراسة أن مؤسسات 



15 
 

التمويـل األصـغر اإلسـالمي    تعلب دور أكبر في التعامل مع مشكلة الفقر، وتتميز مؤسسـات  
إلـى الصـدقة   االستفادة من رأس المال االجتماعي المنبثق من القيم اإلسالمية الداعيـة   بإمكانية

والتبرع، وتناولت الورقة تحليل لتجربة ثالثة برامج تمويل إسالمي أصغر تعمل في بـنجالدش،  
يعتمد علـى تـوفر   التمويل األصغر اإلسالمي ومن نتائج الدراسة أن نمو واستمرارية مؤسسات 

   .العمل ءمراحل األولية لبداألموال الخارجية في ال
ý  دراسة)MASSAR ,2002 ( الصغير للتمويل والطلب العرض دراسة: بعنوان 

 ).2002-2000االنتفاضة ( الحالية األوضاع ظل في الغربية والضفة غزة قطاع في الصغر وبالغ

لدراسـة   وذلـك  الغربية والضفة غزة قطاع بين موزعين مشروع 687 من الدراسة عينة تكونت 
مؤسسـات   مـن  المقـدم  العـرض  دراسة إلي باإلضافة المشاريع، هذه في اإلقراض على الطلب

 الغربية، وقد هدفت الدراسة إللقاء والضفة غزة قطاع في الصغر بالغ اإلقراض وبرامج اإلقراض

 مؤسسـات  مقدرة ومدى الطلب، من حيث الصغر بالغ التمويل ألنشطة الحالية الظروف على نظرة

 المقامـة  المشـاريع  أغلـب  ، وقد توصلت الدراسة إلى أنالطلب هذا تلبية على اإلقراض وبرامج

والضـفة   غـزة  فـي  االقتصـادية  األنشطة على أثرت الحالية السياسية األوضاع ، وأناًذاتي ممولة
 بسـبب الظـروف   متاح غير االقتراض أن المشاريع أصحاب ىلد الموجود االعتقاد وأن  الغربية

 .االقتراض مصدر على اًبناء االختالفات بعض مع الحالية السياسية

 الصـغر  وبالغة المشاريع الصغيرة أصحاب رغبة تؤكد التي الدراسات بعض نتائج الدراسة قدمت

 المشـاريع  أصحاب أغلب رغبة الصغر، وبينت الدراسة أن وبالغة صغيرة قروض على بالحصول

  .البنوك اإلسالمية من قروض على الحصول في

ý  دراسة(Dhumale&Sapcanin,1998) تطبيق مبـادئ الصـيرفة     :بعنوان
 .اإلسالمية على التمويل متناهي الصغر

هدفت الدراسة إلى التعرف على الصلة بين النظام المصرفي اإلسـالمي والتمويـل     
البالغ الصغر وقد أوضحت الدراسة إلى أن النظام المصرفي اإلسالمي وبـرامج التمويـل بـالغ    

سواء، وتوصـلت  خر من جوانب أيديولوجية وعملية على حد آلالصغر يمكن أن يكمل أحدهما ا
الف مـن أصـحاب   ية اإلسالمية يمكن أن تتـيح حصـول اآل  الدراسة إلى أن األساليب المصرف

ـ     اربة المشروعات الصغيرة الفقراء على التمويل البالغ الصغر وقـدمت لـذلك نموذجـا المض
، وبينت الدراسة أنه في ظل أوضاع معينـة يمكـن أن يكـون    والمرابحة بشكل تطبيقي مفصل

مالئمـين  ) إعـادة  البيـع   + الشـراء  ( ونموذج المرابحة ) تقاسم األرباح ( ربة نموذج المضا
للتمويل بالغ الصغر، وأشارت الدراسة أنه قد تبرز أنواع أخرى من القروض اإلسـالمية مثـل   

، كما أشارت الدراسة إلى أنه مـن  )بدون فوائد مع وجود رسوم خدمة  قرض( القرض الحسن 
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والتطبيق الميداني في زيادة المعرفـة وتحسـين الفهـم     من التجاربتسهم المزيد  أنالمفترض 
  .باآلليات الفعالة لتقديم القروض باستخدام مبادئ المعامالت المصرفية اإلسالمية

 
1.7.3  

ـ  أن معظمها قد يالحظ الباحث من خالل الدراسات السابقة    اًأشارت إلى أن هناك طلب
اإلسالمي األصغر مما يعني ضرورة االهتمام بالتمويل  ،على التمويل األصغر اإلسالمي اًمرتفع
 ،المستفيدين من برامج التمويل األصغر اإلسـالمي  عن طريق زيادة عدد لمحاربة الفقر كمدخل

، كما أشارت بعض الدارسـات السـابقة   المجتمعات ذات األغلبية المسلمة الذي يناسب الكثير من
لذلك فقد تم االسـتفادة مـن الدراسـات     ها التمويل األصغر اإلسالمي،ات التي يواجهلتحديإلى ا

الوقوف على جوانب تخص موضـوع  قد تم و إثراء الجانب النظري للدراسة الحالية، فيالسابقة 
ة الدراسـة،  أدا وبناء الدراسة، كما تم االستفادة من الدراسات السابقة في منهجية الدراسة الحالية

 اسـتعراض طالع على بعض المراجع التي استندت إليها تلك الدراسات، باإلضافة إلى اإلكما تم 
  .ما توصلت إليه تلك الدراسات من نتائج وتوصيات

هـو أنهـا   عن الدراسات السابقة وبناء على ذلك يمكن مالحظة أن أهم ما يميز الدراسة الحالية 
األصـغر  الدراسات فيما يتعلق بارتفاع الطلـب علـى التمويـل     تلكتحاول االستفادة من نتائج 

آفـاق  أمام انتشاره والتعـرف علـى    والتحديات اإلسالمي متجهة منحى آخر لمعرفة المعوقات
، كما أن الدراسة تعتبر من الدراسات العربية القليلة التي تتنـاول موضـوع   تطويره في فلسطين

ميزت الدراسة بتناول صيغ التمويـل  وقد ت متخصصة،اإلسالمي كدراسة علمية األصغر التمويل 
صيغ التمويل اإلسالمي للتمويل بالغ الصـغر   مالءمةظهر مدى تُ تطبيقية اإلسالمي بأمثلة عملية

المميزات والعيوب لتطبيق كل صيغة من صيغ التمويل اإلسالمي في مؤسسات التمويل  موضحةً
للمؤسسات التي تقدم التمويل األصـغر  يداني األصغر، كما تطرقت الدراسة من خالل البحث الم

في قطاع غزة سواء تلك المؤسسات األعضاء في الشبكة الفلسطينية للتمويل األصغر والمتنـاهي  
ن الدراسـة الحاليـة   وبذلك فإ .الصغر أو الجهات األخرى غير األعضاء في الشبكة الفلسطينية

  .اإلسالمياألصغر اء لموضوع التمويل ليست تكراراً بل تعتبر مكملة للدراسات السابقة وإثر
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  مقدمة  .2.1

، من حيث المفهوم واإلسالميالتمويل األصغر التقليدي كالً من  الفصليتناول هذا 
األصغر مع التركيز على التحديات التي تواجه التمويل ،والعالقة بينهماواألهداف واألهمية 

لتمويل األصغر مع تها لمءمالمدى توضح تناول صيغ التمويل اإلسالمي بأمثلة ي، كما اإلسالمي
  .التمويل األصغر اتمن خالل مؤسس هاذكر مزايا وعيوب استخدام كل صيغة من

  

  مفهوم التمويل األصغر  .2.2

خاصـة أولئـك الـذين ال    ( صغر إلى تقديم قروض صغرى للفقـراء التمويل األيشير 
بالتحديـد لتـوفير    تصـمم من خالل بـرامج  ) يستطيعون االستفادة من الخدمات المالية الرسمية

الخصـائص المميـزة   ، وهناك مجموعـة مـن   مع  ظروفهم يتالءماحتياجات أولئك الفقراء بما 
  :)Khan،2008( تتلخص فيما يلي التمويل األصغر لبرامج 

، وبشكل عام تكون لتمويل رأس ) شهر 12غالباً أقل من ( رة األجلالقروض تكون قصي .1
المال العامل وتكون على دفعات أسبوعية أو شهرية ، ويتم صرفها بسرعة بعد الموافقة ، خاصة 

  .لمن يحصلون على تلك القروض بشكل متكرر
على عكس ما يتم طلبه من خالل المقرضين التقليديين من ضمانات ملموسة مثل رهـن   .2

سهلة كنظام ضمان المجموعة وفيه يكفـل األعضـاء بعضـهم     يتم طلب ضمانات، فإن الملكية 
  .بعضاً بالتبادل لضمان السداد

مـع   يتالءميتم تصميمها بما تكون بسيطة وسهلة الفهم وطلب القرض وإجراءات صرفه  .3
  .منخفضي الدخلالمقترضين 

تقديم قروض صغرى ألسر غاية في الفقـر وذلـك    وفي تعريف آخر فإن التمويل األصغر يعني
كمـا  . هذه األسر على البدء في أنشطة إنتاجية أو تنميـة مشـاريعهم الصـغرى    بهدف مساعدة
اإلقـراض  (على مرور الزمن لتشـمل مزيـداً مـن الخـدمات      الصغيرالتمويل  واتسعت دائرة

 متنوعة من الخدمات المالية بعد ؛ وذلك نظراً لحاجة الفقراء لمجموعة)الخ... والتأمين  واالدخار
البوابة العربية للتمويـل األصـغر،   (أن استعصى عليهم االنتفاع من المؤسسات المالية الرسمية 

  .)بدون تاريخ، صفحة الكترونية
قطـاع  فـإن    الصغير ومتناهي الصـغر  الشبكة الفلسطينية لإلقراض ومن وجهة نظر

أداة فعالة للتنمية االقتصادية تهدف إلى الحد من الفقر فـي   هوومتناهي الصغر ر التمويل الصغي
من قلة الخدمات المالية بسبب االسـتراتيجيات  يعانون أصحاب الدخل المحدود  وبما أنالمجتمع، 

فهذا القطاع يوفر خدمات مالية أساسية لشريحة واسعة من أصحاب المشـاريع   ؛التقليدية للبنوك
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ومقدرتهم االقتصادية البسـيطة، وهـذه    لتتالءمبدونها  ئتمان أوبالقليل من الضمانات وشروط اال
المقدرة ال تؤهلهم للحصول على خدمات مالية من البنوك، بحيث يتم تمويل مشـاريع صـغيرة   

الشبكة الفلسـطينية  ( توظف عشرة عمال فأقل بشروط وضمانات بسيطة سعياُ لتنميتهم وتطويرهم
  .)2003،لإلقراض

إلـى إتاحـة   يشير ، "الصغير ومتناهي الصغرالتمويل "فإن مصطلح   تعريف آخروفي 
الفقراء وأنشطة األعمال الصغرى، بحيث يشمل ليس فقـط   الخدمات المالية على نحو مستدام إلى

في ذلك خدمة إرسال التحـويالت   بما(القروض بل وأيضاً المدخرات، وخدمات تحويل األموال، 
وبصفة  في المعتاد ينصب اهتمام أنشطة األعمال الصغرى مبدئياًو. ، والتأمين)المالية الهامة جداً

ذلك إلى الحصول على االئتمانات إال كوفي الوقت الذي يحتاج فيه الفقراء . رئيسية على االئتمان
  .)Khaled at.el.,2006(المدخرات وخدمات تحويل األموال أيضاً نهم يحتاجونأ
  

  صغرالفرق بين اإلقراض األصغر و التمويل األ  .2.3

على مرور الـزمن لتشـمل مزيـداً مـن الخـدمات       الصغيرالتمويل  دائرة لقد اتسعت
؛ وذلك نظراً لحاجة الفقراء لمجموعة متنوعة من الخدمات )الخ... والتأمين  اإلقراض واالدخار(

البوابـة العربيـة   (أن استعصى عليهم االنتفاع من المؤسسات المالية الرسمية القائمـة  المالية بعد
 ).ويل األصغر، بدون تاريخ، صفحة الكترونيةللتم

  

  مؤسسات التمويل األصغر  .2.4

قائمة على بـرامج القـروض   قدم خدمات مالية للفقراء، وأغلبها مؤسسات هي المؤسسات التي ت
وقـد أصـبح   . زبائنها فقط وليس من العامة /مالئهاع الصغرى وتقبل إيداع المبالغ الصغرى من

عناه مجموعة منوعة من المنظمات المعنية بتقديم هـذه  م يشمل" مؤسسة تمويل أصغر"اصطالح 
الحكومية واالتحادات االئتمانية والتعاونيات والبنـوك التجاريـة    الخدمات ومنها المنظمات غير

المالية غير البنكية التي تحول بعضها من منظمـات غيـر حكوميـة إلـى      الخاصة والمؤسسات
البوابة العربية للتمويل األصـغر، بـدون   ( .مية الرسميةالحكو وأقسام من البنوك مؤسسات مقّننة

  .)تاريخ، صفحة الكترونية
  :ويل األصغراألساسية للتممبادئ ال .2.5

 تسـعى  التي الكبرى المبادرات ضمن الفقراء لمساعدة االستشارية المجموعة تأسيس جاء

 مكرسـة  متعـددة  مانحـة  جهات من اتحاد عن عبارة وهي لأللفية، اإلنمائية األهداف تحقيق إلى

 نطـاق  لتوسـيع  سوياً تعمل وخاصة عامة تنموية هيئة 31 يتألف من األصغر بالتمويل للنهوض
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 وتتصـور  .األصـغر  التمويـل  إليها بمصطلح يشار التي المالية، الخدمات على الفقراء حصول

 لنطاق الدائم مكان بالوصول كل في الفقراء فيه يتمتع عالماً الفقراء لمساعدة االستشارية المجموعة

قنـوات   طريـق  عـن  المالية بالخدمات للتزويد المختلفة الجهات تقدمها التي المالية الخدمات من
 أنهـم  علـى  الناميـة  الدول في الدخل ومنخفضي للفقراء فيه ينظر ال عالم وهو ،متنوعة توصيل

 يعني ما وهو ،بلدانهم في المالية لألنظمة والشرعيين المحوريين العمالء أنهم من على بل مهمشين،

ألعـداد   للوصول الوحيدة الطريقة وهي شاملة، مالية رؤية ألنظمة هي الرؤية هذه أن آخر بمعنى
المعهد اإلسالمي (الرؤية هذه تحقيق للتقدم صوب سعيها وفي .الدخل ومنخفضي الفقراء كبيرة من

  .)2008للبحوث والتدريب،
 المبادئ ههذ أعضائها بمساعدة الفقراء لمساعدة االستشارية المجموعة وضعت ولقد

 رؤساء اجتماع في الثمانية مجموعة قبل من عليها التصديق تم كما عليها، وصادقت األساسية
 هي المبادئ وهذه .م2004يونيو في األمريكية جورجيا بوالية Sea Island في الدول تلك

  -:)2004المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء،(
  : الفقراء ال يحتاجون إلى القروض بل إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية  .1
 مـة ئماليحتاج الفقراء ، مثلهم مثل اآلخرين إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية  ال   

التحـويالت  وال يحتاج الفقراء إلى القروض فقط بل أيضاً إلى االدخار و. والمرنة بأسعار معقولة
  .حسب أوضاعهالنقدية كل 

  : التمويل بالغ الصغر يعتبر أداة قوية لمكافحة الفقر  .2
ن الفقراء من زيـادة الـدخل وتكـوين    الحصول على الخدمات المالية بشكل مستمر يمكّ

يجعل التمويل بالغ الصـغر مـن   و األصول وتخفيض فرص تعرضهم إلى الصدمات الخارجية،
البقاء على قيد الحياة من يوم إلى يـوم إلـى التخطـيط    الممكن لألسر الفقيرة االنتقال من مجرد 

  .للمستقبل واالستثمار في تحسين تغذيتهم وأوضاعهم وصحة وتعليم أطفالهم
  : أنظمة مالية تقدم خدمات للفقراء التمويل بالغ الصغر يعني بناء .3

األكبـر  يشكل الفقراء األغلبية الكبيرة من السكان في معظم الدول النامية، إال أن العـدد  
  . ةمن الفقراء مازالوا يفتقرون القدرة على الحصول على الخدمات المالية األساسي

، مازال ينظر للتمويل بالغ الصغر على أنه قطاع هامشـي وعلـى انـه    في بلدان كثيرة
بصورة رئيسية اهتمام تنموي للجهـات المانحـة والحكومـات وللمسـتثمرين ذوي المسـئولية      

كانات التمويل بالغ الصغر الكاملة في الوصول إلى عدد كبير من الفقراء لتحقيق إمو. االجتماعية
  .جزءاً ال يتجزأ من القطاع الماليأن يصبح  البد

  

 : االستمرارية المالية ضرورية للوصول إلى عدد كبير من الفقراء  .4
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ال يستطيع معظم الفقراء الحصول على الخدمات المالية بسبب نقص مؤسسات الوسـاطة  
لالستمرار غاية  مالية قابلة ال يعتبر إنشاء مؤسسات. المالية القوية العاملة على مستوى التجزئة 

في حد ذاته ، بل هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى حجم ذي شأن وأثر أبعد بكثير لما يمكـن أن  
الهيئات المانحة ، قابلية االستمرار هو قدرة مؤسسات التمويل بالغ الصغر علـى تغطيـة    تموله

جميع تكاليفها وهي تجعل من الممكن استمرار عمل مؤسسات التمويل بالغ الصـغر واسـتمرار   
وهذا ألن تحقيق االستمرارية الماليـة يعنـي تخفـيض تكـاليف     . تقديم الخدمات المالية للفقراء

ياجات البلدان المتعاملـة مـع المؤسسـات    ترض منتجات وخدمات أفضل تلبي احالمعامالت وع
  .المعنية والعثور على طرق جديدة للوصول إلى الفقراء المحرومين من التعامل مع البنوك

 

 :مؤسسات مالية محلية دائمةالتمويل بالغ الصغر معني بإنشاء  .5
تحتاج  ،خدماتها على أساس مستمرطلب مؤسسات مالية محلية تقدم تي الفقراء إن تمويل 

. استقطاب التوفير المحلي وتقديمه على شـكل قـروض وخـدمات أخـرى     هذه المؤسسات إلى
س المال، يقل االعتمـاد علـى تمويـل المتبـرعين     أهذه المؤسسات وأسواق ر وعندما تتطور
  .بما في ذلك بنوك التنمية والحكومات

 

األداة األفضـل   ال يعتبر التمويل األصغرف ؛االحلول دائم التمويل األصغرال يقدم  .6
 .لكل فرد أو في كل الظروف

لهم وال مقدرة عندهم على السداد يحتـاجون   ن األفراد المعدمين والجياع الذين ال دخلإ 
ففي الكثير من . قادرين على استخدام القروض بشكل جيد أنواع أخرى من الدعم قبل أن يكونوا

التوظيـف   ؛ثر الفقر بشكل أفضل مثل المـنح الصـغيرة  أأخرى تقلل من  خدماتاألحيان، هناك 
 يجب أن تصاحب هذه الخدمات عمليات التـوفير إذا  ،أو تحسين البنى التحتية ؛التدريب وبرامج

  .باإلمكانكان ذلك 
 ن تحديد سقف ألسعار الفائدة يضر بالفقراء ويجعل من الصعب عليهم الحصولإ .7

 :على القروض
إعطاء عدد قليل مـن   إعطاء عدد كبير من القروض الصغيرة أعلى من تكلفة إن تكلفة 

الصغر تغطية تكـاليفهم إال إذا كـان    ال يستطيع مقدمو القروض متناهية. القروض كبيرة الحجم
ن نمـوهم سـيكون محـدودا    إ. تفرضه البنـوك  بمقدورهم فرض فوائد أعلى من المعدل الذي

فعندما تحدد الحكومـات أسـعار    ،المتبرعين والحكومات لبالعرض الشحيح وغير األكيد ألموا
بمستويات متدنية ال تساعد القروض متناهية الصـغر علـى تغطيـة     الفائدة، تقوم عادة بتحديدها

يعمـل مقـدمو    وفي الوقت ذاتـه، يجـب أالَّ  . يجب تجنب مثل هذا التحديد نهإوعليه ف ؛تكاليفها
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تدفع المقترضين على تغطية تكلفة عـدم   افعة جدالصغر على فرض فوائد مرت القروض متناهية
  .المقرض كفاءة

 :دور الحكومة هو تسهيل الخدمات المالية وليس تقديمها مباشرة إن .8
بدور هام في خلق بيئة مساندة من السياسات تحفز تطوير الخدمات  الدولتسهم حكومات 

من ضمن أهم األمور التي يمكن أن تقوم بها الحكومات من . المالية مع حماية مدخرات الفقراء 
أجل التمويل بالغ الصغر الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي وتجنب غطاءات  أسـعار الفائـدة   

ببرنامج إقراض مدعوم عالية التـأخر فـي السـداد وغيـر قابلـة      واالمتناع عن تشويه السوق 
يمكن أن تساند الحكومات الخدمات المالية المقدمة للفقراء بتحسين بيئـة األعمـال   . لالستمرار 

ألصحاب مشروعات العمل الحر وقمع الفساد وتحسين فرص الوصول إلى األسواق والحصـول  
ة ، قد يكون التمويل الحكومي لمؤسسـات ماليـة   في أوضاع خاص. على خدمات البنية التحتية 

  .بالغة الصغر مبررا عند االفتقار إلى أنواع أخرى من التمويل
 :س المال الخاص ال أن تتنافس معهأيجب أن تكمل أموال المتبرعين ر .9

يجـب أن  . س المال للتمويل متناهي الصغرأالمتبرعون الهبات، القروض ور يقدم حيث 
 ا ويجب أن يستخدم لبناء مقدرة مقدمي القروض متناهية الصغر، لتطـوير الدعم مؤقتً يكون هذا

ولـدعم   دعم البنى التحتية مثل مؤسسات التقييم، مجالس اإلقراض والمقـدرة علـى التـدقيق،   
إليهم إلى دعم طويل  وفي بعض األحيان قد تتطلب خدمة األفراد الذين يصعب الوصول. التجربة

التمويل متناهي الصغر في النظـام   يسعى المتبرعون إلى دمج ويجب أن ،األجل من المتبرعين
 ،النجاح عند تصـميم وتطبيـق المشـاريع    عليهم االستعانة بخبراء لهم سيرة جيدة منو ،المالي

ويجـب أن  . يجب تحقيقها قبل استمرار التمويـل  يحددوا أهداف واضحة لألداء بحيث ويجب أن
ل إلى نقطة ال يعد عنـدها حاجـة إلـى دعـم     بحيث يص تكون هناك خطة معقولة لكل مشروع

 .الممولين

 :ن العقبة األساسية هي نقص المؤسسات القوية والمدراء األكفاءإ .10
يعتبر التمويل بالغ الصغر من الميادين المتخصصة التي تجمع بين األعمال المصـرفية  

المسـتويات ،   التي لها أهداف اجتماعية وبين االحتياجات للقدرات التي يجب بناؤها على جميـع 
وبدءاً من المؤسسات المالية للهيئات التنظيمية وجهات اإلشراف وأنظمة المعلومـات ، لهيئـات   

يجب أن تركز معظم االستثمارات في هذا القطاع ، سـواء  . التنمية الحكومية والهيئات المانحة 
  . العام أو الخاص ، على بناء القدرات
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 :أفضل عند قياس األداء واإلفصاح عنهيعمل التمويل متناهي الصغر بشكل  .11

 ويتضمن ذلـك . ن المعلومات النمطية والدقيقة والخاصة باألداء تعتبر في غاية األهميةإ   
والمعلومات ؛ )مثل نسبة الفوائد، تسديد الفروض، واسترداد التكاليف(المعلومات المالية  :من كالً

 ؛كـل مـن المتبـرعين    ).م ومستوى فقرهممثل عدد العمالء الذين تم الوصول إليه(االجتماعية 
للحكم على التكاليف والمخاطر  والعمالء يحتاجون هذه المعلومات ؛ومشرفي البنوك ؛المستثمرين

 . والعوائد

  أهمية التمويل األصغر .2.6

البوابة العربية للتمويل األصغر، (أنهالتمويل الصغير ومتناهي الصغر في  تكمن أهمية قطاع

 : )الكترونيةبدون تاريخ، صفحة 

مساعدة المجتمعات المحلية على زيادة دخولهم وتنمية  باستطاعة التمويل األصغر .1
وبذلك يمكن اعتبار  ،من نسبة تأثرهم بالصدمات الخارجية دوبالتالي الح ؛مشاريعهم

وبخاصة النساء من االعتماد  ،وسائل تمكين الفقراء التمويل الصغير وسيلة فعالة من
  .اإليجابي على النفس وإحداث التغيير االقتصادي

أن الدخل الذي يدره أحد المشاريع ال يساعد فقط على تطوير هذا المشروع بذاته بل  .2
بأكملها بما ينعكس على أمور أخرى ة ا على تنويع مصادر دخل األسرويساعد أيض

 . ة األطفال وتعليمهمحيوية مثل ضمان األمن الغذائي وتربي

التفاعل  يتولد لدى المرأة العاملة مع مؤسسات التمويل األصغر ثقة بالنفس وقدرة على .3
  .مع المجتمع ويحقق لها االستقالل المالي

 التخفيف من تأثر الفقراء بالصدمات الخارجية كمرض رب األسرة وعائلها أو .4

مما يترتب عليه عبء  ،ذلك التقلبات المناخية أو التعرض للنهب أو السرقة وغير
فإن لم تتوفر الخدمة المالية الكافية تقع األسرة  ،موارد األسرة المحدودة شديد على

لمزيد من الفقر والحاجة بحيث يتعذر عليها استرداد أنفاسها إال بعد زمن  فريسة
 .طويل

 األصغر ومحاربة الفقر  التمويل .2.7

، هامة جداً للحد من الفقرازداد مؤخراً االهتمام بالتمويل األصغر باعتباره أداة         
  .المستوى المعيشي لفقراء العالم الذين يقدر عددهم بأكثر من مليار شخصوتحسين 
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 عام  المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت طار الجهود الدولية لمحاربة الفقر فقدإوفي         

 .)(www.yearofmicrofinance.com" للتمويل األصغر المتحدة األمم عام" أنه على 2005

 في عقد الذي المتحدة لأللفية الثالثة األمم قمة مؤتمر في والحكومات الدول وأكد رؤساء         

 خالل للفقراء، من والسيما المالية، الخدمات على الحاجة الضرورية لتوفير 2005 سبتمبر

 الصغر للمشروعات متناهية بالنسبة األصغر التمويل أهمية األصغر، وأشاروا إلى التمويل

 واالقتصادي االجتماعي األثر لتعزيز االدخار بالنسبة أنظمة وكذا والمتوسطة، الحجم وصغيرة

  (United Nations Forum, 2005). المالي للقطاع

 للفقراء المالية الخدمات توفر التي الفقر من الحد أدوات أحد األصغر التمويل كما يعد     

 بسبب )البنوك التجارية الرسمية(الرسمية  المالية من األنظمة المستبعدين الدخل ومنخفضي

الفقراء في   مشاركة خدمات التمويل األصغر تسهل المتدنية، كما أن توفير االقتصادية ظروفهم
 األصول واالستثمارات وتحفيز وبناء الدخل على زيادة عملية البناء االقتصادي، وتساعد

 على أجريت عدة دراسات أشارت المحلية خاصة في الدول النامية، حيث االقتصاديات

 عجزهم في الضالعة العوامل أكبر من يعد المالي  النظام من أن استبعاد الفقراء الفقر موضوع

 الخدمات إلى الوصول على عدم القدرة ففي ظل. التنمية االقتصادية عملية في المشاركة عن

 الفرص االقتصادية من لصعوبات حادة تحول دون االستفادة األسر الفقيرة المالية، تتعرض

 بهم يدور المالي أن االستبعاد يعني مما االقتصادية، األزمات من ومن الخدمات المالية للحماية

 على للقائمين هدفاً محورياً يعد الشاملة األنظمة المالية بناء فإن الفقر، لذا من مفرغة ةدائر في

األهداف  هذه االهتمامات في انعكست وقد العالم، أنحاء شتى في والتخطيط السياسات صنع
 .)2008المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ( .األلفية الثالثة في اإلنمائية لألمم المتحدة

  

http://www.yearofmicrofinance.com)


25 
 

 التطور التاريخي للتمويل األصغر .2.8

الودي بين األصدقاء ) سليفأو الت(باإلقراض األصغر بدأ التطور التاريخي للتمويل  
، ، ثم المرابون، فتجار الرهن)أو جمعيات التوفير الدوارة(يات ، ثم ظهرت الجمعواألهل

منظمات تمويل المشروعات  وظهرت أخيراً المنح والهيئات من الدول األكثر غنى وأخيراً
، على وجود رأس مال مملوك أو ممنوح، وتعتمد منظمات التمويل المتناهي في الصغر الصغيرة

، لكي تقدم تمويل قصير سة التمويل في األماكن المستهدفةوعلى فروع محلية منتشرة لمؤس
ضيل مع تف، باً، وأغلبها للنساء، وبدون ضمانات تقريوبسرعة، وبإجراءات بسيطة األجل،

، وتقوم )أسبوعياً مثالً(، على أن يتم السداد على أقساط سريعة اإلقراض للمجموعات المتجانسة
منظمات التمويل المتناهي في الصغر بتقديم القروض والمساعدات المالية والمشورة والخدمة 

  .تضمن سرعة السداد ونجاح المشروع والتدريب لكي

لفردية الصغر خدمات مالية أهمها القروض ا وتقدم مؤسسات التمويل المتناهي في
، هذا باإلضافة إلى خدمات والقروض الفردية المتدرجة، وخدمات التوفير، والقروض الجماعية

  .مشروعات والنصح والمشورة الماليةمتابعة السداد ومتابعة ال

ل في خوف العمالء من هناك عقبات تواجه مؤسسات التمويل المتناهي في الصغر تمث
ية متنوعة ومعقدة وال يسهل ، كما أن الخدمات التمويلدخول البنوك، وعدم قدرتهم على السداد

، كما أن موظفي البنوك تنقصهم الخبرة في التعامل مع صغار المقترضين، هذا باإلضافة فهمها
إلى عقبات في المشروع الصغير نفسه، ولقد استطاعت مؤسسات التمويل دراسة هذه العقبات 

مبرة (ممارسات فعالة وناجحة تستطيع من خاللها السيطرة على هذه العقبات والتحدياتوتصميم 
  .)بدون تاريخالمؤسسة العالمية للتنمية، 
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  ودوره في انتشار التمويل األصغروبنك القرية  تجربة محمد يونس .2.9

أو ( بنك جرامين يونس القصة التي أدت لظهور فكرة  المسلم محمد البروفيسور يذكر
م، وهو العام التالي لحصول بنجالديش 1972في عام  :فيقول الذي يترأس إدارته) القرية بنك 

وبعد عامين أصيبت البالد بمجاعة . على استقاللها بدأتُ بتدريس االقتصاد في إحدى الجامعات
النظريات ، وكنت أقوم في الجامعة بتدريس "قُتل فيها ما يقرب من مليون ونصف المليون" قاسية
، بينما كان الناس في الخارج يموتون بالمئات، فانتقلت إلى قرى بنجالديش أكلم الناس صاديةاالقت

حيث "تقوم بتصنيع كراسٍ من البامبو الذين كانت حياتهم صراعا من أجل البقاء، فقابلت امرأة 
، وكانت تحصل في نهاية كل يوم على "تنبت أشجار البامبو في كل مكان على أرض بنجالديش

كفي للحصول على وجبتين، واكتشفت أنه كان عليها أن تقترض من تاجر كان بكاد فقط يما ي
وقد تكلمت مع اثنين وأربعين شخصا آخرين في القرية ممن كانوا . يأخذ أغلب ما معها من نقود

واقعين في فخ الفقر، ألنهم يعتمدون على قروض التجار المرابين، وكان كل ما يحتاجونه من 
فأقرضتهم هذا المبلغ من مالي الخاص، وفكرت في أنه إذا قامت . الثين دوالراً فقطائتمان هو ث

إال أن . المؤسسات المصرفية العادية بنفس الشيء؛ فإن هؤالء الناس يمكن أن يتخلصوا من الفقر
سعيد  ; www.islamonline.net( تلك المؤسسات ال تقرض الفقراء، وبخاصة النساء الريفيات

،2001(.    

قرية أخرى محيطة، واكتشف  42أحوال الفقراء في " يونس"وبمساعدة طالبه استطلع 
أن الوضع القائم ال يتيح للفقراء توفير قرش واحد ومن ثم ال يستطيعون تحسين أحوالهم مهما 
بلغ جدهم واجتهادهم في العمل، ومن ثم اكتشف أنهم ال يحتاجون سوى رأس مال يتيح لهم 

امرأة من الفقراء مبلغاً بسيطا من المال من  42أموالهم، ومن ثم فقد أقرض االستفادة من عوائد 
وألنه رأى عدم إمكانية االستمرار في ذلك . جيبه الخاص بدون فائدة، ودونما تحديد لموعد الرد

فقد مضى يحاول إقناع البنك المركزي أو البنوك التجارية لوضع نظام إلقراض الفقراء بدون 
عا رجال البنوك للسخرية منه ومن أفكاره، زاعمين أن الفقراء ليسوا أهال ضمانات، وهو ما د

لإلقراض، وعبثاً حاول إقناعهم أن يجربوا، ومن ثم فقد اقترض قرضاً خاصا ليبدأ به مشروعا 
في  1979حتى عام  1976في قرية جوبرا بمساعدة طالبه أمضى في متابعته ودراسته من عام 

م حتى 1979بأن الفقراء جديرون باالقتراض، وفي الفترة من محاولة إلثبات وجهة نظره 
وباتواخالي  Rangpurورانجبور  Dhakaم امتد العمل بنجاح إلى محافظات دكا 1983

Patuakhali .جرامين مصرف م تحول المشروع إلى مصرف مستقل باسم 1983وفي سبتمبر
Grameen Bank )من %  60الحكومة فيه بنسبة ، ساهمت )جرامين كلمة بنغالية معناها القرية
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وفي عام . الباقية مملوكة للفقراء من المقترضين%  40رأس المال المدفوع بينما كانت الـ
  .للمقترضين%  75للحكومة و%  25النسبة  أصبحتم 1986

تم  ومنذ تلك المرحلة فقد قرر يونس إنهاء حياته األكاديمية وأن يمضي في طريقه حيث
ياته بهذه المؤسسة التي كانت كمؤسسة مستقلة لترتبط ح. م1983اعتماد بنك جرامين في العام 

  .)2001سعيد، ; www.islamonline.net(منذ تلك اللحظة وإلى األبد اًواعد اًفصارت واقع اًحلم

  

  "جرامين " ريةبنك الق .2.9.1

من تعداد بنجالديش يعيشون في القرى وبينما % 80وترجع فكرة بنك القرية إلى أن 
يقوم الرجل بالفالحة تسعي المرأة إلى تحسين دخلها من خالل المنتجات المنزلية والخدمات التي 
تنطلق من المنزل وحيث أنه يصعب االقتراض من البنوك ألغراض اإلنتاج المنزلي المتميز 

كما أن المرأة في بنجالديش ليس لديها ما تقدمه كضمانات للبنك ، هذا باإلضافة    بغير الرسمية
وهي تكلفة (أن البنك ال يستطيع أن يقدم قروضا في منتهى الصغر الن تكلفة إصدار القرض

ستكون عالية على مثل هذا القرض الصغير ) ثابتة ال تختلف من القرض الكبير للقرض الصغير
العديد من النماذج  انا موافقة الزوج ، كما تتطلب ملءأن البنوك التقليدية تشترط أحي، كما 

تقوم درجة من التعليم لمن يقترض ولهذا ظهرت فكرة بنك القرية التي  اشتراطهاباإلضافة إلى 
إقراض مجموعة من سيدات القرية ، وهن يتقاسمن القرض ويقدمن الدعم والنصيحة على 

مثلن نوعا من الضغط على بعضهن البعض في سداد القرض وفوائده لبعضهن البعض، وي
مبرة المؤسسة العالمية ( وبالتالي فإن مجموعة السيدات يمثلن ضمانات لكل سيدة في المجموعة

  .)بدون تاريخللتنمية، 

  Grameen Bank,2010 ) ( القريةبنك ولقد كانت النتائج باهرة لفكرة  

  .مليون فرد مقترض 8حوالي  §
  .بليون دوالر كقروض 8.7تقديم أكثر من تم  §
  .ألف قرية استفادت من هذه التنمية83,458   §
  .فرع لبنك القرية  2,562 §
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  لتمويل األصغر اإلسالميا .2.10
  مفهوم التمويل  اإلسالمي  .2.10.1

إلـى  يشـير   وهـو ، "التمويل وفق الشريعة اإلسـالمية " على التمويل اإلسالمييطلق  
أداؤها حسب المبـادئ المسـتمدة مـن قواعـد الشـريعة اإلسـالمية       الخدمات المالية التي يتم 

  )2007،عبد الرحمن ; www.microfinancegateway.org(.وأصولها
فقد تم النظـر إلـى التمويـل     وفي ورقة نقاش مركزة حول التمويل األصغر اإلسالمي

 الشـريعة  باسـم  عموماً تعرف التي( القوانين اإلسالمية على القائم التمويل نظام "اإلسالمي بأنه 

 تحقيـق الرفاهـة   على العمل في يتمثل عام مبدأ على اإلسالمية المالية وتقوم المبادئ) اإلسالمية

  .(Karim at.el.,2008)االستغاللية  أو العادلة غير الممارسات عن النهي مع للناس
  

 "فقد تم النظر للتمويل اإلسالمي بأنه  اإلسالمي للبحوث والتدريبوفي دراسة للمعهد 
بصيغ تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية،  تمويل عيني أو مالي إلى المنشآت المختلفة

ة، ويشمل المرابحة، لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمي ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية
   .)2008المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،(" اإلجارة، والتكافلالمضاربة والمشاركة، 

معنى التمويل اإلسالمي يدور حول تقديم تمويل عيني أو معنوي   نوفي تعريف آخر فإ
إلي المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسـالمية ووفـق معـايير    

ــال   ــدور فع ــاهم ب ــة لتس ــرعية وفني ــوابط ش ــادية  وض ــة االقتص ــق التنمي ــي تحقي ف
  )2005،البلتاجي(واالجتماعية

وبالنظر للتعريفات السابقة يخلص الباحث إلى أن التمويل اإلسـالمي يمكـن تعريفـه    
تتفق مع أحكام  وضوابط لألفراد أو للمنشآت المختلفة بصيغيتم تقديمه عيني نقدي أو تمويل (بأنه

  .)ومبادئ الشريعة اإلسالمية
  تحكم النظام المصرفي اإلسالمي  التي والمعايير الشرعيةضوابط ال .2.10.2

ال يتم فهم النظام المصرفي اإلسالمي فهماً كامالً ودقيقاً إال في سياق فهم موقف الشريعة 
، ودور  واالقتصادية االجتماعيةاإلسالمية من المبادئ األخالقية ، وتوزيع الثروة ، والعدالة 

قاسم المخاطر والحقوق والواجبات الفردية ، وحقوق الملكية ، الدولة ، والمبادئ التي تدعو لت
وقدسية العقود ، فهذا كله جزءاً من الشريعة اإلسالمية التي يستند إليها العمل المصرفي 

  .Sapcanin,1998) &(Dhumaleاإلسالمي
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  :العمل المصرفي اإلسالمي فيما يليويمكن تلخيص أهم خمسة مبادئ شرعية تحكم 
  .الفائدة التقليدية على المال في حد ذاته أخذاً أو عطاءتحريم  .1
  .عدم السماح بتمويل مشاريع تمارس أنشطة محرمة في اإلسالم .2
بمعنى أن الحق في الحصول على الربح يكون بقدر ( االلتزام بقاعدة الغنم بالغرم  .3

  ).االستعداد لتحمل الخسارة والمخاطرة 
و غير مباشر بنشاط اقتصادي بشكل مباشر أ جميع العمليات المالية يجب أن ترتبط .4

  .(Frasca,2008)حقيقي
منع االستغالل التعاقدي ويعني ذلك أن جميع األطراف المعنية يجب أن تكون على  .5

 .(Frasca,2008)دراية تامة بشروط العقد وماهية النشاط التجاري 

  والتمويل األصغر التقليديرق بين التمويل األصغر اإلسالمي الف .2.10.3

إلى الخدمات المالية المقدمة للفقراء سواء كانت ) التقليدي ( مفهوم التمويل األصغريشير 
التـأمين ، واالدخـار،   ( تمويل مشروعات صغيرة بالقروض أو تقديم خدمات مالية أخرى مثـل 

  .)البوابة العربية للتمويل األصغر، بدون تاريخ، صفحة الكترونية( . )الخ ....تحويل األموال 
إلى تقديم تمويل عيني أو نقـدي  للفقـراء أو   فإنه يشير التمويل األصغر اإلسالمي أما  "

بصيغ تتفق مـع  )  الخ..... التأمين،واالدخار،وتحويل األموال ( تقديم خدمات مالية أخرى مثل 
أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعـال فـي   

وبالنظر للمفهوم السابق نجد أن هناك اتفاق بين التمويل ، االقتصادية واالجتماعية  التنميةتحقيق 
في أن كالهما يهدف لمساعدة الفقراء إلخـراجهم  التمويل األصغر اإلسالمي التقليدي األصغر و

من براثن الفقر والمساهمة في التنمية ولكن االختالف هو في الوسيلة أو الطريقة التي يـتم بهـا   
التمويل، فحسب الشريعة اإلسالمية  فإن التمويل يمكن أن يكون عيني أو نقدي بصيغ تتفق  تقديم

مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ووفق ضوابط شرعية حتى تسـاهم فـي تحقيـق التنميـة     
االقتصادية واالجتماعية، أما التمويل التقليدي فيقدم القروض والخدمات المالية األخـرى حسـب   

  ).2008،غانم(" دة وال يشترط خضوع معامالته لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية نظام الفائ

  لتمويل األصغر اإلسالمي والمرأةا .2.10.4

أكثر من نصف عمالء مؤسسات التمويل األصغر هن من النساء، وتتنـافس مؤسسـات   
قدم خدماتها التمويل األصغر فيما بينها بتقديم خدمات مالية للنساء ويتم اإلشادة بالمؤسسات التي ت

المالية للمرأة وخاصة النساء الريفيات في المجتمعات التي تعاني من الفصـل بـين الجنسـين ،    
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مؤسسات توجـه خـدماتها فقـط    ومعظم مؤسسات التمويل األصغر العاملة في قطاع غزة هي 
  .للنساء

 تمكـين  اإلسـالمية  المجتمعات في تحقيقها يمكن التي األصغر التمويل فوائد ضمن ومن

 للنسـاء  الماليـة  الخدمات تقديم على األصغر التمويل مؤسسات يشاد بقدرة فبينما ،المسلمة المرأة

 قضية يعتبر المسلمة المرأة مع التعامل فإن الفصل الجنسي، من تعاني التي المجتمعات في الريفيات

التمويـل   مؤسسات بعض وتسعى، االجتماعية النواميس في بالتدخل اتهامات تثير ما عادة حساسة
 تمكين" إلى "تمكين المرأة" من تركيزهم تحويل خالل من ذلك على التغلب إلىاألصغر اإلسالمي 

  .)2008المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ("  األسرة
ولعل أحد المزايا الكامنة للتمويل األصغر هو تقوية المرأة المسلمة فقدرة صندوق النقد الـدولي  "

جتمعـات تفصـل بـين    المالية إلى المرأة الريفية له مغزى خاص فـي م على توصيل الخدمات 
ولقد شهدت المنطقة العربية تحسن كبير وملحوظ في إطـار الوصـول إلـى    ، الرجال والنساء 

ن أكثر من نصف عمالء هذه المؤسسات ولعل العمل مـع  واللواتي يشكلالمقترضات من النساء 
اتهامات بالتحرش أو التدخل في التقسيمات االجتماعيـة   المرأة المسلمة قضية حساسة تفيد أحياناً

  (UN-HBITAT,2005)". التي تفرق بين الذكور واإلناث 
هناك فهم خاطئ مؤداه أن التمويل اإلسالمي يخلو إلى حد ما من أيـة مزايـا بالنسـبة    

فقـد  . هي أبعد ما تكون عن حقيقة الواقعال يستطعن إليه سبيال، وهذا محض فرية للنساء وأنهن 
فالمرأة . أقر اإلسالم حق المرأة في الملكية المستقلة قبل األنظمة القانونية األخرى بقرون عديدة 

، سواء بسـواء ، كمـا   ا كالرجال تماماًواالستثمار وتحسين أوضاعه االدخارالمسلمة مدعوة إلى 
ــى المنتجــات اإلســالمية   ــى الوصــول والحصــول عل ــدرة عل ــع أيضــاً بالق ــا تتمت أنه

)www.microfinancegateway.org ;  ، 2007عبد الرحمن(.  
اإلسالمي لإلغاثـة  األصغر في دراسة من خالل خبرة عملية في التمويل  Khanويذكر 

وبـال  إن الخبرات الدولية وخبرات برامج اإلغاثة اإلسالمية عبر العـالم  " اإلسالمية عبر العالم 
استثناء تظهر أن المرأة المقترضة كانت أكثر التزاماً وجدية من الرجل ، والدرس العملي الـذي  
يجب أن يستفاد من ذلك هو التركيز على المرأة أكثر من الرجل في برامج التمويل األصـغر ،  

فـراد  ويعتقد خان أنه هناك عالقة قوية بين تمكين المرأة وتحسين رفاهيتها وانعكاس ذلك على أ
  .(Khan,2008)األسرة مثل األطفال

فـي قطـاع    %)59(النشطين وجدير بالذكر أن أكثر من نصف عمالء التمويل األصغر
 ,The Palestinian Network for Small and Microfinance)غزة والضفة الغربية هن من النساء 

without date b)  ع غـزة والضـفة   الكثير من مؤسسات اإلقراض العاملة في قطـا وكذلك فإن
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الغربية والتي تستحوذ على غالبية أعداد المقترضين هي جمعيات تسـتهدف النسـاء بالدرجـة    
  .و لديها برامج تستهدف النساء فقطاألولى أ

يتضح مما سبق أنه يمكن لمؤسسات التمويل األصغر أن تعمل علـى تمكـين األسـرة    
واستهداف النساء الفقيرات مثل األرامل والمطلقات وخريجات الجامعات اللواتي لديهن مشـاريع  

  .منزلية أو غيرها لالستفادة من خدماتها 
 

  طلب على التمويل األصغر اإلسالميال .2.10.5

أن هناك فرصة هائلة أمام سـوق التمويـل    راؤها مؤخراًتم إج التيتثبت االستقصاءات 
ذلك السوق الناشئ الشاب للنمو والوصول إلى عدد غير مسبوق من عمـالء  ، األصغر اإلسالمي

من قبل عمالء التمويل األصغر  هناك طلب قوي، فالتمويل األصغر على مستوى العالم اإلسالمي
  .اإلسالميعلى أدوات التمويل في المجتمعات اإلسالمية 

وقد أشارت عدد من دراسات السوق التي أجريت بتكليف من مؤسسة التمويـل الدوليـة   
)IFC( إلى وجود طلب قوي على أدوات التمويل األصغر المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.  
سوق اإلقراض في الضفة الغربية وقطاع  لدراسة  Planet Financeفقد بينت دراسة قامت بها 

من الزبـائن المحتملـين للتمويـل    ) في قطاع غزة% 61) (في الضفة الغربية  %56(أن غزة 
األصغر سيختارون التمويل بشروط إسالمية  لو أتيح لهم الخيار في ذلك حتى ولو كانت التكلفـة  
أعلى من التمويل بنظام الفائدة، وحسب الدراسة فإن ثلث الزبائن المحتملـين لقطـاع التمويـل    

ربية وثلثي الزبائن المحتملين لقطاع التمويل األصغر فـي قطـاع غـزة    األصغر في الضفة الغ
  .(Planet Finance, 2007)(يمتنعون عن اإلقبال على مؤسسات التمويل األصغر ألسباب دينية

 الوكالة األمريكية للتنمية الدوليـة  :كل من وفي األردن ، أظهرت الدراسات التي أجرتها
في المائة على التـوالي مـن أولئـك الـذين      32في المائة و 24,9أن  ومؤسسة التمويل الدولية

، لحصول على القـروض التقليديـة  أجريت معهم مقابالت ذكروا أسباباً دينية لعدم إقدامهم على ا
في المائة من أولئك الذين أجريت معهم مقـابالت يجعلـون    18,6وأظهرت دراسة أيضاً أن من 
  .اتخاذهم لقرار الحصول على القرض األكثر أهمية فياألسباب الدينية العامل األوحد 

مـن مـالكي المؤسسـات    % 20,7أن  2006وفي الجزائر، كشفت دراسة أجريت عام 
  .الصغرى ال يتقدمون بطلبات للحصول على قروض ألسباب دينية في المقام األول 

اليـة اإلسـالمية   بالخدمات الم -حسب التقديرات–في المائة من الفقراء  40وفي اليمن ، يطالب 
  .مهما كانت كلفتها
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من المشاركين يرون أن األسباب الدينية هـي  %  43وفي سوريا، كشف االستقصاء أن 
من المشـاركين  %  46عالوة على ذلك فقد ذكر ،األصغر االئتمانأكبر مانع أمام حصولهم على 

  .الرئيسي وراء ذلكنية كانت السبب ن األسباب الديألأنهم لم يتقدموا للحصول على القرض 
، أشار تقريـر  بتكليف من مؤسسة التمويل الدوليةوإضافة إلى تلك الدراسات التي تمت 

من سكان المناطق الريفية فـي شـرق جافـا يؤمنـون     % 49إلى أن  2000لعام  اندونيسيابنك 
 بتحريم الربا ويحبذون التعامل مصرفياًَ مع مؤسسة مالية خاضعة ألحكام الشـريعة اإلسـالمية  

(Karim at.el.,2008).  
  

  تطبيق التمويل اإلسالمي على التمويل األصغر .2.10.6

ـ  تـم مناقشـة إمكانيـة      Dhumale, Rahul and Amela Sapcanin ـفي مذكرة ل
تطبيق التمويل اإلسالمي على التمويل األصغر،وناقشت المذكرة كل مـن صـيغتي المشـاركة    

وبينت الدراسة بشـكل  ) ربح معلوم + التكلفة ( وصيغة المرابحة ) تقاسم األرباح ( والمضاربة 
حيث أظهرت وسلبيات تلك الصيغ  ايجابياتتفصيلي أمثلة للتطبيق العملي كما أوضحت الدراسة 

أن المرابحة هي األسهل في التطبيق وتعتبر أقل مخاطرة من وجهة نظر مؤسسة التمويل ويمكن 
لمؤسسة التمويل األصغر أن تؤجل نقل ملكية البضائع لحين انتهاء السداد ، كما بينـت إمكانيـة   

سـابات  تطبيق المضاربة على التمويل األصغر مع اإلشارة إلى أنها تحتاج إلى شفافية ومسك ح
لتحديد الربح المحقق وأوضحت مخاطرها على برنامج اإلقراض في حال عدم تحقيق حد أدنـى  

  .Sapcanin,1998) &(Dhumale من الربح
وفي دراسة أخرى بعنوان التمويل األصغر اإلسالمي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

بنك القرية في جبـل  : ، تم دراسة حالة برنامجين للتمويل اإلسالمي األصغر في المنطقة وهما 
وتوصلت الدراسة إلى أنه مع افتراض أن التمويـل  ، الحص بسوريا ،وبرنامج الحديدة في اليمن 

على تحسين مستوى المعيشة والتخفيف من حدة الفقر فـإن مؤسسـات التمويـل     األصغر يعمل
األصغر اإلسالمي يمكن لها أن تلعب نفس الدور، كمـا بينـت الدراسـة أن النمـو المسـتقبلي      
لمؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي يمكن تحقيقه في قدرة تلك المؤسسات على تحقيق معدالت 

ويل األصغر التقليدية وتمكنها من تغطيـة التكـاليف التشـغيلية    تمكنها من منافسة مؤسسات التم
اإلضافية التي يتطلبها تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي، وإذا كان االكتفـاء الـذاتي هـدفا لتلـك     

لتصل لعدد أكبـر مـن    انتشارهالها أن تحسن من أدائها ومنافستها وتزيد من  فينبغيالمؤسسات 
 ذاتيا وتـتمكن مـن االسـتمرارية    كتفاءاجاري لكي تحقق الزبائن وتبحث عن مصادر تمويل ت

(Frasca,2008)  
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 البنوك اإلسالمية والتمويل األصغر .2.10.7

انطالقاً من الدور االجتماعي المطلوب من البنوك اإلسالمية فال بد من يكـون لهـا دور   
الناجحـة   إيجابي في محاربة الفقر بتقديم تمويل للمشاريع المتناهية في الصغر وبدراسة التجارب

في هذا المجال يمكن تخصيص فروع لهذا الغرض وتطبيق  أفضل الممارسات الدولية المتعارف 
عليها في التمويل األصغر بما فيها تغطية التكاليف وتحقيق أرباح ، ويمكن تطبيق صيغ التمويـل  

  .التي بها مخاطر قليلة مثل المرابحة واإلجارة المنتهية بالتمليك
  :قدمت تمويالً للمشاريع الصغرى ومنهاوهناك تجارب لمصارف إسالمية    

  :)2006جبريل،( تجربة بنك فيصل اإلسالمي السوداني .2.10.7.1

تتضمن إستراتيجية بنك فيصل اإلسالمي السوداني االستثمارية العمـل علـى توزيـع     
التمويل على القطاعات االقتصادية تحقيقاً للبعد التنموي للمصارف اإلسالمية وتقلـيالً للمخـاطر   
وتوزيعها إضافة إلى تطبيق صيغ االستثمار اإلسالمي وتكثيف البحث عن صيغ إسالمية جديـدة  

لبات العمالء ونشر الوعي المصرفي اإلسالمي إلى جانب ربط التنمية االقتصادية مع تحقيقاً لمتط
  .التنمية االجتماعية

ويستخدم بنك فيصل العديد من صيغ التمويل لتمويل المنشآت الصـغيرة منهـا صـيغة    
وقد . المرابحة والمشاركة، باإلضافة إلى صيغ أخرى مثل المضاربة والسلم والمزارعة واإلجارة

م البنك بتخصيص فرع لتمويل المنشآت الصغيرة ، مع منح بعض االمتيازات مثل اإلعفاء من قا
فـي التنميـة الزراعيـة     الجدية وقبول الضمانات الشخصية، ولقد ساهمت هذه التجربـة هامش 

  .والصناعية كما حقق البنك اإلسالمي منها نجاحاً وعائداً مرتفعاً

خالل الفترة من عـام  % 16ة نسبة المنشآت الصغيروقد بلغ معدل العائد الفعلي لتمويل 
   .%12في حين أن متوسط عائد البنك الصافي  2000 -1996
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 المنشآت تمويلفي  السعودي المصري التمويلتجربة بنك  .2.10.7.2
  :الصغيرة والمتوسطة

يعد بنك التمويل المصري السعودي أحد المصارف اإلسـالمية بجمهوريـة مصـر    
بمصر بنشـاط لتمويـل    االجتماعيالعربية وقد قام البنك وبالتنسيق مع صندوق الضمان 

  -:)2005البلتاجي،(  المنشآت الصغيرة وذلك من خالل

  .تخصيص بعض فروعه لتمويل تلك المنشآت الصغيرة  .أ 
 .المتناقصة والمنتهية بالتمليك لتمويل تلك المنشآتاستخدام صيغة المشاركة   .ب 

 .استخدام صيغة التأجير مع الوعد بالتمليك لتمويل تلك المنشآت  .ج 

 .إعداد دليل إجراءات لتمويل المنشآت الصغيرة  .د 

ولقد تبين من الدراسة الميدانية تحول العديد من العمالء من نظام التمويـل بالفائـدة مـن    
  .هذه الفروع لمناسبة هذه الصيغ مع مشروعاتهم الصغيرةالبنوك التقليدية إلى 

   :اإلسالمي التحديات أمام التمويل األصغر .2.10.8

وعضو المجموعة االستشارية لمسـاعدة  " أحد خبراء التمويل األصغر"محمد خالد  يذكر
التمويـل األصـغر   من مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي الوصول ب اًالفقراء أنه لم تستطع أي

ولتحقيق االستدامة الماليـة  " ن من العمالء النشطيعشرات اآلالف " على نطاق واسع اإلسالمي 
، ويعتقد خالد أن سبب ذلك قد يعود إلى كون التمويل اإلسالمي قد نجح مـع  ) أن تحقق ربحية (

لتمويل األصغر األنشطة الصغيرة والمتوسطة لكنه لم يتم اعتماده بالشكل الصحيح على مستوى ا
  )بدون تاريخ، البوابة العربية للتمويل األصغر(وعمالئه 

هناك حاجة ماسة إلى بناء الجسور بين المؤسسة الدينية ومؤسسات  أن ويقول باحث آخر
التمويل األصغر، وأن هناك مفهوماً خاطئاً يزعم انعدام التالقي بين الطرفين من حيث األهـداف  

ألرضية المشتركة في التنمية البشرية التي  تجمع هذين الطرفين معـاً  اويتمثل التحدي في إدراك 
، ويرى عبد الرحمن أن هناك تحد آخر يتمثل في معالجة الروح التشكيكية السائدة فـي أوسـاط   

المسلمين وخاصة في منطقة جنوب آسيا حول صحة ومطابقة هذه المنتجات ألصول  المستهلكين
ويضيف أن صناعة التمويل اإلسالمي تحتاج إلى تكييف وتحوير . الشريعة اإلسالمية وقواعدها 

ليس بطريقة جوهرية نظراً لوجود الهياكل األساسـية   منتجاتها ونماذج التشغيل المتبعةمجموعة 
أجل تلبية احتياجات الفقراء بوصفهم الشريحة التي يستهدف خـدماتها التمويـل   الً ، وذلك من فع

  )2007عبد الرحمن،  ; www.microfinancegateway.org(األصغر 

http://www.microfinancegateway.org
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التحديات تناول وفي دراسة لمعهد البحوث والدراسات التابع للبنك اإلسالمي للتنمية تم 
المعهد (ومن هذه التحديات التي تناولتها الدراسة ما يليأمام التمويل األصغر اإلسالمي 

  :)2008اإلسالمي للبحوث والتدريب، 

  :الهياكل التنظيمية المتنوعة .1

ب آسيا تأسست حيث أن معظم مؤسسات التمويل األصغر في الشرق األوسط وجنو
الحكومية يسمح لها أن تولد الربح وال يسمح له أن  وهذه المنظمات غير. كمنظمات غير حكومية

في ) صناديق(تحصل عليه، وهذا ال يتماشى مع النموذج القائم على الشراكة كما هو في برنامج 
  .سوريا، الذي يوزع حصصاً على حاملي األسهم باستخدام أسلوب اقتسام األرباح

شركات ا بموجب قانون الوتسعى المؤسسات الهادفة للربح بشكل عام إلى تسجيل نفسه
  .في الدول التي تتواجد فيها

  .مها القوانين المصرفية ذات الصلةوالبنوك التي تتجه إلى التمويل األصغر عادة تحك

تأسست كتعاونيات مسجلة )  إندونيسياخاصة في ( وكثير من مؤسسات التمويل األصغر 
وفقاً لقانون التعاونيات وتخضع لقانون التعاونيات والختصاص وزارة التعاون وليس ووزارة 

  .كما أن كثير منها ال يكون مسجالً ويعمل بشكل غير رسمي.المالية 

  :االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية عدم  .2

بين مؤسسات التمويل األصغر رئيسي إن االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية هو فرق 
التقليدي واإلسالمي، وينبغي على مؤسسة التمويل األصغر اإلسالمي أن تعمل على االلتزام 
الشرعي بجميع معامالتها ومنتجاتها وان تظهر ذلك وتبينه لعمالئها بشكل واضح وال تكتفي 

  . بالتطبيق فحسب

  :الرقابة الشرعية غياب  .3

اإلسالمية لديها هيئة رقابة شرعية تراقب عملها من الناحية  معظم المؤسسات المالية
الشرعية وهذا يعطى ثقة لحملة األسهم والمتعاملين حول شرعية معامالت تلك المؤسسات 

التمويل األصغر فسنجد أنه ال  اتلقينا نظرة على مؤسسأفقتها للشريعة اإلسالمية، وإذا اومو
ن التحدي أمام تلك المؤسسات في إيجاد البديل العملي إفلذا  يوجد ألي منها هيئة رقابة شرعية،

  . لهيئة الرقابة الشرعية
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  :المشكالت الفقهية  .4

، ياً أمام تطوير التمويل اإلسالمييشكل اختالف آراء العلماء في الفقه اإلسالمي تحد
 وذلك بسبب بعض الممارساتاإلسالمي األصغر المشكلة تبدو أكبر حدة في إطار التمويل  هوهذ

المحلية في مجال التمويل األصغر التي سمحت بالحياد عن العقود التي حددتها كتب الفقه 
  .المي مما يفتح المجال أمام الجدلاإلس

  .ذلك اختالف اآلراء في المعاقبة على التأخر أو االمتناع عن السداد ومثال

بالخصائص التالية والتي  هتمتاز قروضبنك جرامين الذي أيضاً ذلك  ومن األمثلة على
  :تجعل قروضه تختلف عن القروض التقليدية المدرة للفائدة

 .المستحقة الفائدة إلجمالي أقصى حد وجود •

 .المشروع إخفاق حالة في القرض استرداد عدم  •

 .ةالفائد لسداد رسمي وجود عقد  عدم  •

تؤدي  االختالفات وهذه .الخ ...آخر كطرف الفائدة يتلقون مالكين أسهم حاملي يوجد ال  •
 .التمويلية األساليب هذه في الربا شبهة بشأن المناقشات تجدد إلى بطبيعتها

  

  للمفهوم المختلف اإلدراك .5

 من تعد والتي الحسن، والقرض والمرابحة المضاربة لمفاهيم العمالء إدراك يختلفحيث 

 قطاع أمام خطيراً تحدياً يضع قد مما كبيراً اختالفاً ،اإلسالمي األصغر للتمويل السائدة الصيغ

 جهل بسبب متأصالً الخاطئ اإلدراك هذا يكون األحيان بعض وفي اإلسالمي األصغر التمويل

 .الربا شبهة من الخالية المختلفة اآلليات تحكم التي الفقهية بالقواعد العمالء

 التمويل أشكال من المسلم المقترض موقف تناولت التي المسوحات بعض وتشير نتائج
  :ما يلي البديلة

 أنهم حيث المضاربة، أي – األرباح في ةكالمشار آللية مبدئياً تفضيالً المقترضون يظهر :أوالً 

   .اإلسالمية الشريعة روح من قرباً ثركأ يعتبرونها

 عليهم تكلفة ثركأ تكون قد األرباح في ةكالمشار آلية أن المقترضين الكثير من يستوعب ال :ثانياً

 معينة بأشكال تصميمها تم إذا بصيغ التمويل األخرى المصرفية اإلسالمية  مقارنة
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 وبين األصغر التمويل برنامج بين خالف نشوء إمكانية المقترضين الكثير من يدرك ال:ثالثاً

  . الربح تحديد بشأن المقترض

 يرغبون ال ألنهم المضاربة إطار في األرباح في كةالمشار يحبذون ال المقترضين بعض :ابعاًر

  .إليها ينتمون التي للمجموعة للبرنامج أرباحهم عن اإلفصاح في

صيغة المرابحة ألنها تبدو شديد الشبه بتثبيت  شرعية في مبدئياً يتشككون المقترضين أن :خامساً
مع مالحظة أنه بمجرد أن يتم توضيح هذه الصيغة لهم بشكل صحيح فإنهم ) الربا ( سعر الفائدة 

  . يقبلونها

 سداد ضرورة ويتقبلون تكاليف تفرض األصغر التمويل برامج أن المقترضون يعلم : سادساً

 .المالية الخدمات تقديم في البرنامج استمرارية أجل من التكاليف هذه

 تسمح وشفافية بساطة من "البيع وإعادة الشراء" آلية به تمتاز ما أيضاً المقترضين يقدر: سابعاً

   .ومراقبتها إدارتها من ييسر مما متساوية أقساط على بالسداد

 من أمامكبيرة  مشاكل يخلق البديلة التمويل أشكال تجاه للعمالء المتردد الموقف وهذا

  .األصغر اإلسالمي التمويل قطاع في اإلسالمية  المنتجات تصميم على يعملون

  .وبين الصدقةاني وال يفرقون بينه بعض العمالء إلى القرض الحسن أنه مج ينظركما 

 المنتجات تنوع عدم .6
على  يرتكز اإلسالمي األصغر التمويل زال ما الفقهية، المؤلفات كثرة من الرغم على

 الكثيرون يعتبرها والخسارة الربح في ةكالمشارصيغ  أن من الرغم وعلى، . المرابحة صيغة

   .)إندونيسيا ة في دول مثللمع وجود استثناءات قلي( تستخدم قلما فإنها مثالية

 ذلك وغير والتحويالت والتأمين اإليداعات وخدمات اإللزامية المدخرات فإن عاموبشكل 

مستخدمة بالشكل المطلوب في مؤسسات التمويل األصغر  غير الرسوم على القائمة الخدمات من
  .اإلسالمي

  المال رأس وسوق البنوك مع الروابط .7
 

 مع قوية روابط يقيم أن يجب شاملة، مالية أنظمة بناء في األصغر التمويل يساعد كي

 اقتصاديات باستثناء الروابط، هذه غياب ويشكل .المال رأس الرسمي وأسواق المصرفي القطاع
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 إدخال يريدون الذين السياسات صناع أمام كبيراً وإندونيسيا،تحدياً ماليزيا في الحال هو كما معينة

 .الرسمية األنظمة المالية ضمن "المصرفية لألهلية المفتقدين"و "المستبعدين"

 أنظمة وجود عدم األصغر بالتمويل االهتمام غياب في تسهم التي الهامة العوامل ومن

 .اإلسالمية  البلدان في معظم االئتماني للضمان مؤسسية

 األصغر التمويل تولي التقليدية، أو اإلسالمية سواء التجارية، البنوك فإن عام وبوجه

 يعد المثال، سبيل فعلى .مميزة خصائص من به يتميز لما قد يرجع ما وهو ،منخفضة أولوية

 التي يصعب استيعابها األمور من ضمان ملموس وجود وعدم السمعة ضمان على االعتماد

  .التقليديين البنوك خبراء من لكثير بالنسبة

 المال، رأس سوق فيالتمويل األصغر اإلسالمي  تقدم التي الجهات نشاط ينعدم ويكاد

 لزيادة الكافي البديل توفر الحديثة العصور في أصبحت المال رأس أن أسواق من الرغم على

  .المال رأس

 السداد أنظمةفي عدم المشاركة  .8
 تكون ما عادة التي المشاركة، المالية المؤسسات بين المال بتحويل السداد أنظمة تسمح

 النظام قيام على جوهرياً اعتماداً تعتمد والموثوقة اآلمنة السداد أنظمة أن من وبالرغم بنوكاً

 ال التقليدية ونظيراتها اإلسالمية األصغر التمويل مؤسسات معظم فإن فعال، بشكل بمهامه المالي
   .األنظمة هذا في تشارك

 المعلوماتية األساسية والبنية الشفافيةضعف  .9
 قابل وبشكل وانضباط بدقة الصلة ذات المعلومات توفير أنها على الشفافية تعرف

 جذب على الشفافية وتعمل .واسع نطاق على وإتاحتها المالية المؤسسات أداء عن للمقارنة

 والجهات الخاص القطاع لمستثمري الموحدة المقاييس ذات الدقيقة المعلومات تسمح  .الممولين

 تسمح الشفافية وأخيرا،فإن .صحيحة معلومات على مستندة تمويلية قرارات باتخاذ العامة المانحة

 التي الجهات بين المنافسة من يزيد قد ما وهو العمالء، إلى أفضل بشكل المعلومات بتوصيل

 وتعتمد .الجهات تلك بمقارنة ويقومون المعرفة العمالء يكتسب حيث المالية الخدمات تقدم

 ذات واألدوات الخدمات من مجموعة توافر على جوهرياً اعتماداً فوائد من تتيحه وما الشفافية

 التكاوو الحسابات ومدققي الموثوقة، المعلوماتية اآللي الحاسب برامج من بدءاً الصلة،

 .للعمالء االئتمانية بالسجالت تحتفظ التي االئتمانية والمكاتب العالية، الكفاءة ذات التصنيف

  .اإلسالمية األصغر التمويل مؤسسات لدى تتوافر ما نادراً الخدمات هذه فإن الحظ ولسوء
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  والتدريب التثقيفغياب  .10
 أمام بيراًك تحدياً بالمنظمات والعاملين العمالء بين فيما والتدريب التثقيف غياب يشكل

 دون يحول كبير عائق بمثابة المدربة العمالة في النقص ويعد . اإلسالمي األصغر التمويل قطاع

 برامج إلى إضافة الموارد، زكمرا من محدود عدد سوى حالياً يتوافر وال .والدمج والتوسع النمو

 ومواد الموارد زكمرا لتوفير ماسة حاجة وهناك .المحلية باللغة متوافرة عدداً أقل تدريبية

   .المحلية باللغات التدريب

 الشبكات تأسيسغياب  .11
 ضخم عدد هناك ألن بيرةك أهمية لها والشبكاتآخر، تحد الفعالة الشبكات غياب يشكل

 الشبكات خالل من بشكل جماعي هاؤأدا ويمكن فردي بشكل بها  القيام يتعذر التي األنشطة من

 واللوائح القانونية األطر بشأن الحوار في البدء مثل والمجال الوفرة اقتصاديات إلى يرجع وذلك

 وتحديثها، (economies of scale and scope)  المعلومات قواعد وتأسيس والضرائب،

 التمويل مجال في عليا تنسيق جهة اإلسالمي العالم في يوجد وال  .الخ..التدريب برامج وعمل

 اإلسالمي العالم حجم مع بالمقارنة ولكن ،قليلة إقليمية شبكات توجد ولكن اإلسالمي، األصغر

 التكرار إلى يؤدي مما محدوداً، المؤسسات بين فيما التنسيق ،ويعتبرجداً صغيراً يعتبر الرقم فإن

  .الكفاءة وعدم
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  :صيغ التمويل اإلسالمي .2.11
  :لآلمر بالشراء المرابحةالتمويل ب .2.11.1

بيع السلعة بالمواصفات التي حددها اآلمر : "تعرف المرابحة لآلمر بالشراء بأنها
بالشراء بمثل الثمن األول الذي اشتراها المصرف اإلسالمي مع زيادة ربح معلوم متفق عليه 

  ).2007شويدح، "( وعلى أساس الوعد الملزم

على أمانة البائع في إخبار المشتري  ةبنيالماألمانة  ويعتبر الفقهاء بيع المرابحة من بيوع
ما  بالثمن األول الذي اشترى به السلعة، وتمارس البنوك اإلسالمية ومؤسسات التمويل األصغر

البنك، (يعرف بالمرابحة لآلمر بالشراء وفيها يطلب المتعامل من جهة التمويل اإلسالمي
أن تشتري له سلعة أو سلع بمواصفات محددة وذلك على أساس وعد  )الخ...المؤسسة، الشركة

 اًربح إلى ثمن الشراءمن جهة التمويل اإلسالمي مضافاً  مرابحةً أو السلع بشراء تلك السلعة منه
 اريخ استحقاقة وتقيم يتم تحديدأو نسبة ربح متفق عليها، على أن يتم السداد على أقساط  اًمعين

  .هاكل من

  :الستخدام صيغة المرابحة لآلمر بالشراء في التمويل األصغرتوضيحي  مثال

بيع أجهزة الهاتف لمحل صاحب مشروع متعامل مؤسسة تمويل أصغر يعمل بفرض أن 
ثمنها النقدي  المواصفات، أن تشترى له بضاعة محددة المؤسسة طلب منقد  )الجوال(الخلوي 
أن يسدد ثمنها  و% 8من المؤسسة بربح بنسبة  البضاعةعلى أن يلتزم بشراء هذه $ 1000

على الطلب بعد الموافقة ، فإنه من الشهر التالي لتنفيذ المعاملة اًاإلجمالي على أقساط شهرية بدء
حيازتها ثم تبيعها وتقوم المؤسسة بشراء هذه البضاعة  وتوقيع الوعد بالشراء والمستندات الالزمة

بناء على طريقة االحتساب  الشهرية ليقوم المتعامل بسداد األقساط) اآلمر بالشراء ( للمتعامل 
  :التالية

  $1000) = صافي التمويل(البضاعة قيمة  •
  1000X 8 %  =80$أرباح المرابحة   •
  $ 1080 األرباح  شامالًً قيمة إجمالي التمويل •
 $ 90 =شهر  12/ $1080القسط الشهري  •
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  .في مؤسسات التمويل األصغر" المرابحة"مزايا وعيوب استخدام صيغة 

  :المزايا: أوالً 

  .قليلة المخاطر •
  .سهلة التطبيق •
  .تناسب الكثير من المشاريع الصغيرة •

  :ثانياً العيوب

تشبه القرض التقليدي لذلك يشتبه األمر عند بعض الناس ويعتبرونها التفاف للحصول  •
  .على قرض ربوي

يسيء بعض المتعاملين للمرابحة بتحايلهم على مؤسسة التمويل األصغر للحصول على  •
مثالً االتفاق مع البائع إلرجاع  البضاعة له بعض أن تشتريها (النقد بطريقة غير جائزة شرعاً 
  ).المؤسسة وتبيعها لآلمر بالشراء

  
 :التمويل بالمشاركة .2.11.2

يل األصغر وزبون هذه الجهة حيث كة بين جهة التمواشرحسب صيغة المشاركة تنشأ 
تقدم المؤسسة التمويل الالزم لتنفيذ مشروع معين، بينما يقوم العميل بتغطية الجزء المتبقي من 
التمويل، وفي حال تحقق أرباح يتم توزيعها بين الطرفين بنسب يتم االتفاق عليها مسبقاً بين 

  .مساهمة كل منهما برأس المال الطرفين، وعند الخسارة يتم تحميلها للطرفين بحسب نسبة

ويمكن لجهة التمويل األصغر تفويض المتعامل باإلشراف على العملية وإدارتها وال يكون تدخل 
  .ية والتزام الشريك بشروط االتفاقالمؤسسة إال بالقدر الذي يضمن لها االطمئنان على سير العمل

  :أنواع المشاركة  .2.11.2.1
وفيها تدفع مؤسسة التمويل األصغر اإلسالمي جزءاً من رأس : المشاركة البسيطة   . أ

المتبقي ويشارك بالعمل ويتم تقاسم األرباح بحسب االتفاق بينما المال ويقوم الزبون بدفع الجزء 
 .الخسارة يتم تقاسمها بحسب مشاركة كل طرف برأس المال
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  :األصغرمثال توضيحي الستخدام صيغة المشاركة البسيطة في التمويل   . ب

أن يدفع المتعامل مبلغ بفرض أنه قد تم الموافقة لمتعامل مؤسسة تمويل أصغر على  
دجاج ) دورة (دوالر لتربية فوج  700دوالر أمريكي وتدفع مؤسسة التمويل األصغر  300
  :تقاسم صافي الربح من المشروع كما يلي  وبفرض أنه تم االتفاق علىالحم 

صافي الربح وذلك مقابل جهده باإلدارة والعمل في من % 30يحصل الزبون على  •
  .المشروع 

يوزع بين المتعامل والمؤسسة بنسبة المساهمة في ) من صافي الربح % 60(الباقي  •
 .رأس المال

دوالر في نهاية الفوج فإن األرباح يتم توزيعها كما  500فإذا حقق المشروع ربحاً صافياً  
  :يلي
  .$150% = 30× $ 500: هده هيحصة العميل من الربح مقابل ج •
يتم تقاسمها بين المتعامل والمؤسسة الشريك بنسبة المساهمة في رأس $ 350باقي الربح  •

  المال فيكون الناتج
• 350 $ ×)300/1000= ( 105 $  
• 350  ×)700/1000 = (245 $  

رة خارجة أما إذا كانت النتيجة النهائية لتربية فوج الدجاج الالحم هي خسارة، وكانت هذه الخسا
 تقصير أو إهمال منه فإنه يتم تقاسم هذه الخسارة  أوعن إرادة المتعامل وغير ناتجة عن تعد

ه إضافة من المؤسسة والمتعامل في رأس المال كما يخسر المتعامل جهد بنسبة مشاركة كٍل
  .لخسارته في رأس المال

  :المشاركة المنتهية بالتمليك  . ت

الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة هي شركة يعطى المصرف فيها " 
  ).2001ارشيد،" (واحدة، أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها

و الدائمة من حيث أن وتسمى المشاركة المتناقصة وهي تختلف عن المشاركة البسيطة أ
في الحلول محلها ال تقصد االستمرار بالمشاركة وإنما تعطي الحق للشريك اآلخر جهة التمويل 

  .في ملكية المشروع تدريجياً
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  :الستخدام صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك في التمويل األصغرتوضيحي  مثال

، $  10,000بفرض أن مؤسسة تمويل أصغر قد اشترت سيارة أجرة وتملكتها بمبلغ 
من رأس مال السيارة ثم استلم السيارة من المؤسسة ليعمل عليها  )$2,500(%25فدفع المتعامل 

  :حسب الشروط التالية

  .من صافي األرباح% 30أن يكون للمتعامل  •
  .من صافي األرباح% 20يكون لمؤسسة التمويل األصغر  •
في حساب خاص إلطفاء رأس المال حتى يبلغ من صافي األرباح % 50يتم تجنيب  •

  .ازل المؤسسة عن ملكيتها للسيارة لصالح المتعامل المشاركدوالر، وعندها تتن 7500

  :يتم توزيعها كما يلي هفإن$ 500 كانت األرباح الشهريةوبفرض أن 

يتم تجنيبها في $ 250حصة المؤسسة، $ 100، ن من نصيب المتعاملتكو$  150أرباح بقيمة 
السيارة بعد تلك تلك محساب خاص بإطفاء رأس مال المؤسسة، وعليه بالحساب فإن المتعامل ي

  .شهراً 30

  .أما إذا كانت النتيجة خسارة فإنها توزع بحسب مساهمة كل طرف برأس المال

  .في مؤسسات التمويل األصغر "المشاركة"مزايا وعيوب استخدام صيغة 

  :المزايا: أوالً 

  .المساهمة بشكل مباشر في تحقيق التنمية االقتصادية •
  .تحقيق عائد مرتفع للمؤسسة •
  .يفضلها الكثير من المتعاملين ويعتبرونها أقرب للشريعة اإلسالمية •
  .فيها جدية بسبب مشاركة الشريك بجزء من رأس المال •

  :العيوب: ثانياً 

  .مخاطرة عالية على مؤسسة التمويل األصغر •
  .تعتمد على أمانة الشريك •
 .تحتاج للتسجيل ومسك دفاتر عند الشريك المتعامل •

 .وتوجيه محاسبي خاص في مؤسسة التمويل األصغر تحتاج لخبرة محاسبية •
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 :التمويل بالمضاربة .2.11.3

بينهما أن يدفع المالك إلى العامل ماالً ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركاًَ  هي المضاربة
بحسب ما شرطا وأما الخسارة فهي على رب المال وحده وال يتحمل العامل المضارب من 

  ).1997الزحيلي،(وجهده  الخسران شيئاً،وإنما هو يخسر عمله

وبموجبها تدفع مؤسسة التمويل األصغر ماالً للمتعامل، ويتم تقاسم األرباح بنسب يتم 
االتفاق عليها بينما الخسارة تتحملها المؤسسة التي دفعت المال للمضارب الذي يخسر جهده 

  .وعمله فقط إال إذا كانت الخسارة بسبب تعد أو تقصير وإهمال منه

  :حي الستخدام صيغة المضاربة في التمويل األصغرتوضيمثال 

أن تعطى مؤسسة التمويل األصغر ألحد المتعاملين بقرةً إلنتاج الحليب أو تعطيه ماالً 
دوالر أمريكي، وتوقع معه عقد مضاربة ينص على تقاسم  2000لشراء بقرة حلوب بقيمة 

للمؤسسة وبفرض أنه قد تولدت أرباح شهرية قيمتها % 70للمضارب و% 30األرباح بنسبة 
 350من نصيب المضارب و$  150يكون وب النسب المتفق عليها دوالر فإنها توزع حس 500

من نصيب المؤسسة التي قامت بتمويل المشروع، وفي حال الخسارة فإن المؤسسة تتحمل 
ما لم تكن الخسارة ناتجة ( يخسر جهده وعمله ) المتعامل ( الخسارة في رأس المال والمضارب 

  .)عن إهمال وتقصير منه

  :في مؤسسات التمويل األصغر صيغة التمويل بالمضاربة استخداممزايا وعيوب 

  :المزايا: أوالً 

  .تحقق أرباحاً عالية •
  .بشكل مباشر االقتصاديةتساهم في التنمية  •
  .ا خالية من الشبهات الشرعيةهيفضلها الكثير من المتعاملين ويعتبرون •

  :العيوب: ثانياً 

  .أمانة وأخالق المتعاملأكثر صيغ التمويل اإلسالمي مخاطرة العتمادها على  •
  .الجدية أقل لعدم مساهمة المضارب بأي جزء من المال •
  .تحتاج من المتعامل مسك دفاتر وتسجيل لإليرادات والمصروفات •
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  :التمويل باالستصناع .2.11.4

عقد يتعهد بموجبه أحد أطرافه بإنتاج شيء مخصوص وفقاً لمواصفات  االستصناع هو
  ).2001صوان،(وتاريخ تسليم محددينمخصوصة يتم االتفاق بشأنها وبسعر 

بتصنيع ما يرغبه  تقوم مؤسسة التمويل األصغر وبموجب صيغة االستصناع فإن
ط المبلغ على دفعات تشتمل عن طريق المصنعين ثم تقس أو عقارية إنتاجيةالمتعامل من وحدات 
  .من االستصناع على ربح للمؤسسة

االستصناع لتمويل متعاملين يرغبون  ويمكن لمؤسسات التمويل األصغر استخدام صيغة
في تطوير مشاريعهم أو إنشائها وتحتاج لتصنيع مثل األثاث أو بعض اآلالت واألصول التي 

  الخ...تحتاج لتصنيع وتركيب 

وبرامج تمويل مؤسسات التمويل األصغر التي تقدم منتجات  مئيالكذلك فإن االستصناع 
  .لتحسين السكن أو بناء وحدات سكنية 

  :توضيحي الستخدام صيغة التمويل باالستصناع في التمويل األصغر مثال

منزل ويرفق تعامل إلى مؤسسة التمويل األصغر طالباً منه إتمام بناء يتقدم الم .1
مع طلبه بياناً كامالً مدعماً بالرسوم والخرائط للمواصفات المطلوبة موضحاً التكاليف 

 .المتوقعة

  .والمستندات المرفقةوالخرائط يتم دراسة الطلب  .2
في حال الموافقة تطلب المؤسسة من المتعامل توقيع عقد استصناع يحدد فيه  .3

حقوق والتزامات كل طرف ويتضمن العقد الثمن المتفق عليه و تواريخ التسليم طبقاٌ 
للمواصفات المطلوبة ومدة السداد وقيمة األقساط وقيمة العربون الذي سيدفعه المتعامل 

  .لضمان الجدية
لمؤسسة بتوقيع عقد بعد توقيع عقد االستصناع بين المؤسسة والمتعامل ، تقوم ا .4

مقاول لتنفيذ العمل ويسمى عقد استصناع موازي واليكون للمتعامل  استصناع آخر مع
  .أي عالقة بالمقاول بل العالقة هي بين المؤسسة والمقاول وبين المؤسسة والمتعامل

سليم المؤسسة حسب االتفاق ويحصل على يقوم المقاول الذي نفذ العمل بت .5
  .أجرته 

المتعامل حسب االتفاق ويبدأ جاهزاً المنزل للمتعامل تقوم المؤسسة بتسليم  .6
 .حسب عقد االستصناع االمتفق عليه األقساطبسداد 
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 :في مؤسسات التمويل األصغر صيغة االستصناع استخدام مزايا وعيوب

  :المزايا:  أوالً

  .في تمويل السلع والوحدات السكنية التي تحتاج لتصنيع يالئم •
  .يؤكد صرف التمويل في الهدف المحدد له •
  .يمكن الحصول على دفعات وأقساط االستصناع قبل التسليم النهائي •
  .لالستصناع دور كبير في تنشيط الصناعة والنهوض باالقتصاد •

  :العيوب: ثانياً 

  .ويطلب منهم تقديم ضمانات لحسن التنفيذيحتاج إلى تعاقد مع مصنعين ومقاولين  •
 .يحتاج إلشراف ومتابعة من المؤسسة للتأكد من سير العمل حسب االتفاق •

  

2.11.5. لَالتمويل بالسم: 

  ).2001صوان،" (بيع آجل بعاجل"يعرف السلم بأنه 

كبديل يغني عن  ملَيمكن لمؤسسات التمويل األصغر أن تستخدم صيغة التمويل بالسو
لَالقرض النقدي بفائدة حيث أن السعكس المرابحة وفيه يتم تسليم مبلغ نقدي للمتعامل على  م

عطي المؤسسة بضاعة أو سلعة معينة محددة ومتفق عليها ويسلمها للمؤسسة في أن ي
  .المستقبل

ة،وبمقتضى هذه القرض بفائدالنقدي بدالً من ويمكن أن يكون عقد السلَم  طريقاً للتمويل 
الصيغة يمكن لزبون مؤسسة التمويل األصغر الحصول على المال حاالً من المؤسسة مقابل 

  .في المستقبل لمؤسسة سلعاً محددةًام منه بأن يسلّ اًوعد

وعند استالم المؤسسة للبضاعة في المستقبل فإنها تقوم ببيعها في السوق وتحقق ربحاً حسب 
  .ما قسم اهللا

سلماً بسيطاً، ويمكن للمؤسسة أن تتفق مع طرف ثالث لشراء البضاعة سلماً وهذا يسمى 
  .وتقبض الثمن حاالً وهذا يسمى سلماً موازياً
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لَمفي التمويل األصغر مثال توضيحي الستخدام صيغة الس:  

أحد مع  ملَأغسطس عقد س 1في قد وقعت  مؤسسة التمويل األصغر بفرض أن 
التوت طن من  3ثمن دوالر  2400له  وبموجب هذا العقد فإنه دفعت مزارعي التوت األرضي

أي خالل سبعة  (فبراير  28 فيتنتهي بكميات يومية محددة  بعد بدء الحصاد لتتسلمه األرضي
مصنع يشتري التوت األرضي إلنتاج مع  ملَبعقد سثم تقوم المؤسسة  ،)من بدء التعاقد أشهر

توت أرضي يتم تسليمه للمصنع بنفس طن  3ثمن $ 3000 المربى فتقبض المؤسسة من المصنع
 ألجلعند حلول او. التواريخ المتفق عليها مع المزارع وبنفس  المواصفات والجودة المتفق عليها

 600مه إلى المصنع محققة بذلك ربحاً بقيمة لم المؤسسة التوت األرضي من المزارع وتسلّتتس
 افإنهبالتواريخ المتفق عليها من المزارع وت األرضي لم المؤسسة  التتستأما إذا لم .دوالر 

لةً مخاطر ملزمة بتوفير التوت األرضي للمصنع في التواريخ المتفق عليها  من السوق متحم
  .فروق األسعار

ويفضل أن تقوم مؤسسات التمويل األصغر المتخصصة في التمويل للمزارعين 
مع المزارعين حيث أن لديها الخبرة والمعرفة الجيدة في مجال الزراعة  السلَم بتطبيق 

  .ومستلزماتها 

مع متعاملين ينتجون أثاثاً أو منتجات تحتاج لمواد أولية  السلَم كما يمكن تطبيق 
ومصاريف تشغيلية حتى يتم إنتاجها، ويمكن لمؤسسات التمويل المتخصصة في اإلسكان 

  .لمستقبل وقبض ثمنها سلماً أي سلفاً وحاالً قبل التسليمتسليم وحدات سكنية في ا

  :في مؤسسات التمويل األصغرالسلَم استخدام صيغة  وعيوبمزايا 

  :المزايا: أوالً 

في إنفاق يوفر سيولة نقدية للمتعامل كبديل للقرض الربوي ويكون أمامه مرونة  •
  .المصاريف التشغيلية وشراء المواد الخام الالزمة

  .الكثير من المشاريع الزراعية والمشاريع اإلنتاجية يناسب •

  :العيوب: ثانياً 

  .مخاطرة عالية على مؤسسة التمويل ألنها ستستلم بضاعة في المستقبل •
 .يحتاج لخبرة فنية في مواصفات السلع والمنتجات التي سيتم استالمها •

   .احتمال تقلّب أسعار السلع المتفق على تسليمها •
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 :بالتمليكالتمويل باإلجارة المنتهية  .2.11.6

قيام المصرف اإلسالمي بتأجير عين إلى شخص : باإلجارة المنتهية بالتمليك  قصودالم
مدة معينة، وقد تزيد األقساط عن أجرة المثل، على أن يملكه إياها بعد انتهاء المدة، ودفعه 
لألقساط المحددة اآلجال بعقد جديد، فإذا أدى المستأجر األجر انتقل األصل المالي إلى ملك 

  .)2001ارشيد،(أو عند دفعه القسط األخير زي ، أو بثمن رم)هبة ( المستأجر في بيع بالمجان 

 :وتتم حسب الخطوات التالية

الـذي   المتعامـل معهـا  بناء على طلب  ئهبشرا تقومو أ لجهة التمويليكون األصل مملوكا  §
  .سيستأجره 

للعميـل   يتم نقـل الملكيـة  ن ألمدة معلومة على  للمتعاملبتأجير األصل  جهة التمويل تقوم §
  .جيريةأجر بدفع األقساط التأذا التزم المستإالمستأجر في نهاية العقد 

ى األصل من صيانة عليكون المستأجر مسئوال عن جميع النفقات الثابتة ، خالل فترة العقد  §
  .و تامين و غير ذلك 

  .و بثمن رمزيأ) هبة(جر في بيع بالمجان ألى ملك المستإبنهاية العقد ينتقل األصل  §
رة بفسـخ العقـد   احكام عقد اإلجأ يتم تطبيقالمستأجر عن دفع األقساط  المتعاملا تخلف ذإ §

  .واسترداد األصل المؤجر لعدم دفع اإليجار
  :معاملتين واإلجارة المنتهية بالتمليك تتكون من  §
  .معاملة تأجير األصل لالنتفاع به .1
 .تم تمليكه بثمن إذامعاملة البيع  أومعاملة الهبة إذا تم تمليك األصل مجانا  .2

  :في التمويل األصغر بالتمليكمثال توضيحي الستخدام صيغة اإلجارة المنتهية 

اإلجارة ه بصيغة أن تمولّمن المؤسسة طلب  أصغر متعامل مؤسسة تمويل ض أنبفر
 المطلوبة سيارةالوبفرض أن المؤسسة قد اشترت ،سيارة أجرة للعمل عليهاالمنتهية بالتمليك 

توقيع العقود الالزمة يتم تسليم الموافقة على الطلب و دوالر أمريكي وبعد  10000بمبلغ 
وبفرض أن عدد هذه السيارة للمتعامل وتبقي ملكيتها للمؤسسة ويدفع المتعامل أقساطاً شهرية 

بفرض أن المتعامل قد التزم بسداد و دوالر 300منها قسط كل  قيمةأن قسط و 40 األقساط كان
األقساط فإن المؤسسة تنقل ملكية السيارة له بعقد منفصل عن عقد اإلجارة األول ، وتكون جميع 

  .دوالر أمريكي  2000قيمتها  اًبذلك قد حققت أرباح
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في مؤسسات صيغة اإلجارة المنتهية بالتميلك استخدام صيغة  مزايا وعيوب
  :التمويل األصغر

  :المزايا: أوالً 

قليلة (قساط يمكن استرداد األصل المؤجرلألفي حال عدم سداد المتعامل  •
  ).المخاطر

  .المقصودتؤكد أن التمويل تم استخدامه في الهدف  •
  .سهلة التطبيق •
  .الكثير من المشاريع اإلنتاجية التي تحتاج آلالت ومعدات تالئم •
  .يمكن استخدامها في برامج تمويل المسكن •

  :العيوب: ثانياً 

  .بعض المشاريع التي تحتاج لمصاريف تشغيلية تالئمقد ال  •
  .لتقليل المخاطر يجب التأمين على األصل المؤجر •

  .التمويل بالقرض الحسن .2.11.7

نى أنه دين من عهو قرض ال يكون فيه أي نوع من أنواع الفوائد، بم القرض الحسن
ا القرض وغالباً ما يتم منح هذ. جهة معينة لفترة زمنية محددة ويرد دون زيادة أو نقصان

لغايات اجتماعية وإنسانية ويحق للجهة الممولة فرض رسوم رمزية مقابل مصاريف إدارية 
الشبكة (تحملتها في سبيل منح هذا القرض وال تمت بصلة لقيمة ومدة وهدف هذا القرض

  ).2003،الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر

  :التمويل األصغرمثال توضيحي الستخدام صيغة القرض الحسن في 

يسدد $ 500يتم إقراض أحد أصحاب المشاريع الصغيرة بقرض حسن بقيمة 
  . $  50على عشرة أقساط شهرية فإنه يسدد كل شهر 
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  مزايا وعيوب التمويل بالقرض الحسن في مؤسسات التمويل األصغر

  :المزايا: أوالً 

لشـراء مـا يلـزم لمشـروعه     يعطى للمتعامل فرصة ألنه  المتعاملين الكثير منيفضله  •
 .بحرية

  .سهل التطبيق •

  :العيوب: ثانياً 

 وذلـك بسـبب تآكـل رأس المـال     لمؤسسة التمويل األصـغر  يهدد بعدم االستمرارية •
  .المخصص لمنح قروض حسنة في المصاريف التشغيلية وغيرها

  .كثير من الجهات الممولة ألنه ال يؤدي لالستمراريةالفضله تال  •
االلتزام بالضـوابط  ات التمويل رسوماً على القرض الحسن دون قد تفرض بعض مؤسس •

ه الرسوم عبارة عن فوائد تحت اسم رسوم قـرض  مما يجعل هذ، لتحصيل هذه الرسومالشرعية 
 .يضر بسمعة التمويل اإلسالمي وهذا حسن

  
 ):البيع بالتقسيط( التمويل عن طريق البيع اآلجل  .2.11.8

المبيع، ويتأجل فيه الثمن، كله أو بعضه ، على أقساط هو بيع يعجل فيه : البيع بالتقسيط
  ).2007شويدح،( معلومة، آلجال معلومة

يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء كان وبموجبه 
التأجيل للثمن كله أو لجزء منه ، وعادة ما يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات أو 

، فإذا تم سداد القيمة مرة واحدة   في نهاية المدة المتفق عليها مع انتقال الملكية في البداية أقساط 
فهو بيع آجل، وإذ تم سداد الثمن على دفعات من بداية تسلم الشيء المباع مع انتقال الملكية في 

  ).البيع بالتقسيط( فهو. نهاية فترة السداد 

  :بالتقسيط في التمويل األصغرمثال توضيحي الستخدام صيغة البيع 

تقوم المؤسسة بشراء مجموعة من السلع التي يتوقع الطلب عليها بشكل متكرر مستفيدة 
من خصم نقدي من التجار وإمكانية الشراء بسعر الجملة ثم بيع هذه السلع للمتعاملين طالبي 

أسعار مخفضة التمويل بسعر يزيد عن سعر السوق محققة بذلك أرباحاً ناتجة عن الشراء ب
 .وزيادة سعر البيع مقابل البيع ألجل
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  مزايا وعيوب استخدام البيع بالتقسيط في مؤسسات التمويل األصغر

  :المزايا: أوالً 

  .سهلة التطبيق •
  .مخاطرة قليلة حيث يمكن نقل الملكية بعد االنتهاء من دفع جميع األقساط •

  :العيوب: ثانياً 

المؤسسة للسلع أو الوحدات التي تشتريها بهدف البيع احتمال تغير األسعار بعد تملك  •
  .بالتقسيط

  .تحتاج لتخزين ومتابعة •
  .لجان مشترياتللشراء، وتحتاج لتحتاج لخبرة فنية  •
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 :مقدمة 3.1

الفلسطيني مع التركيز يتناول هذا الفصل لمحة عن االقتصاد الفلسطيني والنظام المالي 
، كما تم احل تطور قطاع التمويل األصغر فيهاعلى مؤسسات  اإلقراض العاملة في فلسطين ومر

في فلسطين ودراسة المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة  االقتصاديةتناول أهم القطاعات 
ويل التم والرتباطمن حجم المنشآت العاملة في فلسطين، % 99والمتوسطة وهي تسيطر على 

األصغر بتنمية وتمويل المشاريع المتناهية في الصغر بشكل كبير فقد تم التطرق لماهية هذه 
  .واالجتماعيةاالقتصادية  واألهميةالتعريف والخصائص  حيث المشاريع من

  :لمحة عن االقتصاد الفلسطيني  3.2

تدهوراً ي م شهد االقتصاد الفلسطين2000سبتمبر عام  28منذ بداية انتفاضة األقصى في 
اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في إحكام إغالق المعابر وتعمد تبعية خطيراً بسبب الممارسات و

عزل قطاع غزة عن العالم  ، وازداد الوضع تشوهاً ودماراً منذإلسرائيلاالقتصاد الفلسطيني 
من قيودها  فشددت إسرائيل،2006النصف الثاني من العام واعتباره كياناً معادياً في الخارجي 

وزادت من القيود على إدخال السلع  عليه على قطاع غزة وأحكمت الحصار واإلغالق والعزلة
ازداد الوضع سوءاً بعد الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة ، كما بما في ذلك السيولة النقدية

دمره  عمار ماإبسبب الخسائر المادية والبشرية وعدم السماح بإدخال المواد إلعادة  2009
  .االحتالل خالل الحرب

ولقد كان لذلك أثراً واضحاً على معدالت الفقر والبطالة التي وصلت إلى مستويات 
في %  45.7( حيث أصبح حوالي نصف الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر قياسية وسيئة جداً
  )(Crisis Action ,2008 )في قطاع غزة 79.4الضفة الغربية و 

 األسعارلفردي إلى جانب تأثره باألداء االقتصادي بتطورات وتأثر مستوى الدخل ا
خاصة قطاع غزة ، فالعزلة التي يعاني منها لقطاع وعدم حرية الحركة والعبور، وسوق العمل 

مقابل % 14ونقص السلع دفعت بمعدالت التضخم في القطاع إلى مستويات قياسية وصلت لنحو 
التطورات بارتفاع معدالت البطالة إلى ما يزيد عن في الضفة الغربية ، كما تسببت هذه % 9.8
في الضفة الغربية ، والتي بدورها تمخضت عن تراجع في % 19في قطاع غزة و % 40

معدالت األجور اليومية ، وتزايد معدالت الفقر تحديداً في قطاع غزة ، وانعكاسات ذلك على 
مقابل الشيكل اإلسرائيلي بعين  ألمريكياالقدرة الشرائية للمواطنين إذا ما أخذت أسعار الدوالر 

  )2009،سلطة النقد الفلسطينية(االعتبار 
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  :النظام المالي الفلسطيني  3.3

هو جزء من النظام االقتصادي الفلسطيني وهو نظـام يخضـع    النظام المالي الفلسطيني
للوائح التنظيمية ويتكون من القطاع المصرفي وشركات تمويل الرهن العقاري وشركات تـأمين،  
ومؤسسات اإلقراض المتخصصة، وشركات تمويل أخرى ومؤسسات صرافة، وسوق لـألوراق  

صغر وهي ة أنواع من مؤسسات التمويل األالمالية ، أما خارج النظام الخاضع للتنظيم فهناك عد
، وشركات تهدف للربح وشركات أخرى ال تهدف للربح ) (NGO.sتشمل منظمات غير حكومية
  (Khaled at.el.,2006) وتعاونيات القروض واالدخار

ــد   ــراض فق ــات اإلق ــق بمؤسس ــا يتعل ــطينية  وفيم ــد الفلس ــلطة النق ــت س وقع
مؤسسات اإلقـراض والتمويـل الصـغير العاملـة فـي      مذكرة تفاهم مع   16/4/2009 بتاريخ
، )فـاتن (، والمؤسسة الفلسطينية لإلقـراض والتنميـة   طين، شملت مؤسسة اإلسكان الدوليةفلس

وشركة ريف لخدمات التمويل الصغير، والمركز العربي للتطوير الزراعي، والجمعية الفلسطينية 
 . ، ووكالة األونروا)أصالة(لصاحبات األعمال 

بموجب مذكرة التفاهم الموقعة تنظيم العالقة بين سـلطة النقـد وبـين مؤسسـات     ويتم 
اإلقراض والتمويل الصغير العاملة في فلسطين في مجال االستفادة من خدمة مكتب المعلومـات  

، والذي يضم قاعدة بيانـات  2008االئتمانية اإللكتروني الذي أطلقتها سلطة النقد الفلسطينية عام 
فير المعلومات االئتمانية والديموغرافيه ذات العالقة عن األشخاص المقترضـين  شامله تقوم بتو

   (www.pma.ps). وكفالئهم سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات

  :القطاع المصرفي الفلسطيني  3.4

مصرفاً  20القطاع المصرفي هو محور نشاط النظام المالي الفلسطيني، وهو يتكون من 
والنصف اآلخر هي بنوك وافدة كلها عربية ماعدا بنك واحد أجنبي هو  نصفها بنوك فلسطينية

HSBC  للشرق األوسط.  

لم يكن يعمل في قطاع غزة والضفة الغريبة أي من البنوك العربية  1993وحتى العام 
وبنك القاهرة عمان الذي افتتح أول فرع له في . م1960سوى بنك فلسطين الذي تأسس عام 

  .)2008،لطة النقد الفلسطينيةس(م1986فلسطين عام 

كما يشتمل القطاع المصرفي الخاضع لسلطة النقد الفلسطينية والتي تتولى المهمة 
اإلشرافية والرقابية على المؤسسات المصرفية المتخصصة كالمؤسسة المصرفية الفلسطينية التي 

http://www.pma.ps)
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الودائع ، كما تعمل من خالل فرعين، ويقتصر نشاطها المصرفي على منح القروض دون جذب 
يشتمل هذا القطاع على الصرافين وعلى مؤسسات اإلقراض صغيرة الحجم والتي تسعى سلطة 
النقد إلى تنظيم عملها بما يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى وقد أعدت سلطة النقد 
 الفلسطينية مسودة نظام ترخيص لهذه المؤسسات وبما يكفل تعزيز الثقة في القطاع المالي في

  .)2009،الفلسطينيةسلطة النقد (األراضي الفلسطينية
  )1( جدول رقم

  ) 2009- 2005(من العام  بعض بیانات المیزانیة الموحدة للمصارف العاملة في فلسطین
 )مليون دوالر( 

  2009  2008  2007  2006  2005  البيان
 6295.29  5846.9  4215.9  4215.9  4195.5  ودائع الجمهور

 2164.36  1828.2  1705.2 1843.4  1787.5  االئتمانيةالتسهيالت 

  2826.05  3277.7  3150.1 2370.6  2338.8  أرصدة لدى المصارف في الخارج

  967.77  853.0  702.0  597.0  552.2  حقوق الملكية
  730.34  633.3  530.4 481.6  316.3  رأس المال المدفوع

  7879.49  7640.4  7003.9  5769.0  5604.0  إجمالي الموجودات

سلطة النقد الفلسطينية من الموقع  –والميزانية المجمعة للمصارف  2008التقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطينية : المصدر
 www.pma.psاإللكتروني 

  

  )2( جدول رقم
  ) 2008-2005(من العام  مؤشرات األداء للمصارف العاملة في فلسطینأھم 

   )نسب مئوية(          

 2008  2007  2006  2005  المؤشر
  1.2  1.0  0.9  1.9  الموجودات/ األرباح الجارية

  29.1  29.8  39.4  38.8  إجمالي الودائع/ التسهيالت االئتمانية المباشرة
  33.1  33.3  43.7  42.8  الودائع غير المصرفية/ التسهيالت االئتمانية المباشرة

  52.1  55.0  50.7  50.6  إجمالي الودائع)/ األرصدة(التوظيفات الخارجية
  56.1  61.6  56.2  55.7  الودائع غير المصرفية)/األرصدة(التوظيفات الخارجية

  76.6  73.1  73.1  74.9  إجمالي الموجودات/ الودائع غير المصرفية 
  24.0  24.3  32.0  31.9  إجمالي الموجودات/ التسهيالت االئتمانية المباشرة

  ) 2009 ،سلطة النقد الفلسطينية(: المصدر
  

   

http://www.pma.ps
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 مراحل تطور قطاع التمويل األصغر في فلسطين  3.5

  بدایات نشوء قطاع التمویل األصغر في فلسطین: 1995- 1986المرحلة األولى 

مع نشوء االهتمام عالمياً بقطاع التمويل الصغير ومتناهي الصغر، كانت فلسطين، 
سات تمويل ولظروف وقوعها تحت االحتالل اإلسرائيلي، تعاني من افتقادها إلى نظام ومؤس

بشكل مطلق، سواء تلك التي تستهدف أصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة أو تلك التي 
أغلقت السلطات  1967تستهدف الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، فمنذ اليوم األول لالحتالل عام 

اتفاقية  اإلسرائيلية كافة البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن أعيد افتتاحها بعد
  .1993أوسلو عام 

، برز اهتمام عالي بضرورة تقديم 1987ومع تفجر االنتفاضة الفلسطينية األولى عام 
وزيادة الدعم المالي واالقتصادي المباشر دون المرور باألجهزة اإلسرائيلية لسكان الضفة وغزة 

  .في كافة القطاعات

اعدات مباشرة وبتنسيق غير وبادر االتحاد األوروبي، وبقرار رسمي، إلى تقديم مس
معلن مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولتقديم دعم إلى مؤسسات فلسطينية غير حكومية قائمة أو 

ومن ضمن هذا الدعم خصصت موازنات لدعم مؤسسات فلسطينية . جديدة يديرها فلسطينيون
مؤسسات خصيصاً وقد أنشأت . أهلية تقدم خدمات تمويل ألصحاب المشاريع القائمة أو الجديدة

المجموعة االقتصادية للتنمية ، والشركة الفنية للتنمية ، والشركة العربية : لهذا الغرض مثل
التابع لوكالة  وعلى صعيد آخر أنشئ برنامج التشغيل. لإلقراض ، والشركة الزراعية المتحدة

مؤسسات إضافة إلى العديد من برامج التمويل المحدودة في عدد من ال. 1991الغوث عام 
  . )2009،الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر(األهلية

  :بروز مؤسسات التمويل األصغر: 2000- 1995المرحلة الثانية 

مع دخول اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل حيز التطبيق 
بإعادة فتح فروعها  1967عام  ، تم السماح للبنوك العاملة قبل1994العملي في بداية عام 

  .وإنشاء بنوك جديدة، وأنشأت سلطة النقد الفلسطينية، وتم إصدار قانون البنوك الفلسطيني

ومع وجود القطاع المصرفي الرسمي نشأت تساؤالت حول دور مؤسسات التمويل غير 
سوق وأنها تعمل في ذات ال ى الصمود في مواجهة البنوك، خاصةالربحية ومدى قدرتها عل

وتستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، علماً أنها تعاني محدودية الموارد المالية والخبرة 
  .المصرفية واإلطار القانوني بالمقارنة مع البنوك
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وأخذت تتبلور قناعة بأن التمويل البنكي يستهدف المشاريع المتوسطة والكبيرة والفئات 
بنكية، في حين يستهدف التمويل غير الرسمي القادرة على تقديم الضمانات والمتطلبات ال

القطاعات الفقيرة وذوي الدخل المحدود غير القادرين على الوصول إلى البنوك وبهدف ) األهلي(
  .اجتماعي في مكافحة الفقر

على المؤسسات األهلية العاملة في مجال التمويل أن تختار بين أحد  وبات لزاماً
، والشركة الفنية المجموعة االقتصادية للتنمية (ات وهي مؤسس 3االتجاهين، وفعالً اختارت 

، وبمساعدة من االتحاد األوروبي، الطريق البنكي وبدأت في )، والشركة العربية لإلقراضللتنمية
، 1996مليون دوالر عام  30إجراءات اندماج وأسست صندوق التنمية الفلسطيني برأسمال 

لتي سجلت كبنك تنموي لدى سلطة النقد الفلسطينية والحقاً المؤسسة المصرفية الفلسطينية ا
  .وتعمل بموجب قانون البنوك

في االتجاه اآلخر، اختارت الشركة الزراعية المتحدة، الممولة من ذات المصدر 
دت تسجيل نفسها كجمعية غير األوروبي، االتجاه إلى التمويل الصغير ومتناهي الصغر وأعا

وكذلك فعل . 1993رة لفقراء المزارعين منذ عام ، وتخصصت في تقديم قروض صغيربحية
حيث عزز انحيازه لصالح التمويل  1991برنامج التمويل التابع لوكالة الغوث الذي أنشأ عام 

. الصغير ومتناهي الصغر بإنشاء برنامج اإلقراض عبر مجموعات التضامن في قطاع غزة
  .1992لذي أنشأ عام وكذلك برنامج التشغيل التابع لجمعية الشبان المسيحية ا

بادرت مؤسسة إنقاذ الطفل األميركية بإنشاء برنامج إقراض متناهي  1995وفي عام 
الصغر يستهدف النساء عبر اإلقراض الجماعي واعتماد النماذج التي بات متعارف عليها دولياً 

نية انفصل البرنامج على شكل مؤسسة فلسطي 1999والحقاً في عام . في مجال التمويل الصغير
  )فاتن(باسم الفلسطينية لإلقراض والتنمية 

أسست مؤسسة أنيرا األميركية بالتعاون مع مؤسسة الثقافة والفكر الحر  1995وفي عام 
أنشأت . صندوق قروض النساء في غزة ملتزماً بمبادئ التمويل الصغير ومتناهي الصغر

قتصادية النسوية الذي تحول مركز المشاريع اال   1996مؤسسة أوكسفام كيوبيك الكندية في عام
 "أصالة"ية الفلسطينية لصاحبات األعمال إلى مؤسسة فلسطينية مستقلّة عرفت باسم الجمع   الحقا

  .وهي مؤسسة تمويل صغير ومتناهي الصغر تستهدف النساء

أطلقت مؤسسة اإلسكان التعاوني وهي مؤسسة أمريكية برنامج إقراض  1995وفي عام 
 إلىلتحسين ظروف السكن للفئات الفقيرة والريفية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتطورت 

  .مؤسسة ريادة
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، في محاولة لدفع البنوك الرسمية على 1997وبادرت الوكالة األميركية للتنمية عام 
التمويل الصغير ومتناهي الصغر، إلى دعم برنامج خاص لفتح نافذة مع البنك  العمل في مجال

مع انتهاء المشروع وبدء االنتفاضة  2000إال أن العمل توقف عام ، العربي وبنك األردن
الفلسطينية ليعكس حقيقة أن البنوك الرسمية لم تكن بعد ناضجة الستيعاب فكرة التمويل الصغير 

  . )2009ة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر،الشبك(ومتناهي الصغر
  

  مأسسة القطاع وتعزيز وجوده: المرحلة الثالثة

مع تفاقم األوضاع االقتصادية ووصولها إلى حافة االنهيار بعد اندالع االنتفاضة 
وما أعقبها من إعادة احتالل مدن الضفة الغربية من قبل القوات  2000الفلسطينية الثانية عام 

اإلسرائيلية، تأثرت مؤسسات التمويل إلى حد كبير ودخلت في أزمة عميقة دفعتها إلى عقد 
تدارس أشكال مواجهة األزمة والتعامل معها وجرى التوافق على إنشاء شبكة تسلسلة اجتماعات ل

وسجلت  2002لمؤسسات التمويل الصغير ومتناهي الصغر، تم اإلعالن عنها في نهاية عام 
صناعة التمويل الصغير وحددت ھویتھا بتمثیل  .كجمعية أهلية 2004نياً عام رسمياً وقانو

ومتناهي الصغر والدفاع عن مصالحه أمام السلطات المختصة والممولين، وخلق بيئة قانونية 
وابتدأت . لتطور القطاع والتوعية العامة بأهمية التمويل الصغير ودوره في مكافحة الفقر ةمالئم

مؤسسة عاملة في مجال التمويل الصغير  13الشبكة بتسعة أعضاء مؤسسين، واآلن تضم 
وتم االعتراف العملي بالشبكة كممثل وعنوان . ومتناهي الصغر في الضفة الغربية وقطاع غزة

  .الصغير لدى الجهات الرسمية والجهات الممولةلصناعة التمويل 

ومتناهي لشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ا( ھذه المرحلةوأھم ما تمیزت بھ 
  : )2009الصغر،

اإلقرار الحكومي الرسمي بمطالب مؤسسات التمويل بضرورة خلق إطار قانوني ينظم  .1
لطة النقد الفلسطينية مع مؤسسات فقد شارك مندوبين عن س. هذه الصناعة ويفتح اآلفاق لتطورها

التمويل و خبراء من االتحاد األوروبي في نقاش وإعداد قانون خاص بإنشاء بنوك للتمويل 
، ولكن حالت التطورات السياسية وما 2005الصغير ومتناهي الصغر والذي تم إنجازه في عام 

ً، في مطلع عام والحقا. أعقبها من انتخابات تشريعية من عرضه على المجلس التشريعي
، أقر مجلس الوزراء بضرورة تنظيم قطاع التمويل الصغير وأحال هذه المهمة إلى سلطة 2008

النقد الفلسطينية التي بدورها أعدت مشروع نظام بشأن الترخيص والرقابة على شركات 
. اإلقراض والتمويل بعد عرضه على مؤسسات التمويل، وينتظر حالياً المصادقات النهائية



59 
 

مذكرة تفاهم مع كافة مؤسسات التمويل إلشراكها في ) 2009/إبريل(قعت سلطة النقد مؤخراً وو
 .قاعدة بيانات العمالء أسوة بكافة البنوك

دخول القطاع الخاص إلى مجال صناعة التمويل الصغير ومتناهي الصغر، وبشكل  .2
مليون  30برأسمال  2006/ إذ تم اإلعالن عن االفتتاح الرسمي لبنك الرفاه في ابريل. مباشر

دوالر وحدد أهدافه بتقديم رزمة من الخدمات المالية في مجال التمويل الصغير ومتناهي الصغر 
وتم إنشاء البنك وفقاً لقانون البنوك التجارية المعمول به في . بما في ذلك خدمات التوفير

 .فلسطين

لبنك اإلسالمي للتنمية في دخول ممولين جدد، إضافة إلى الممولين التقليديين، وتحديداً ا .3
مؤسسات عاملة في فلسطين،  5جدة، الذي بادر إلى عقد اتفاقات تجريبية بمبالغ صغيرة مع 

تخفيف الفقر عن األسر مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحقاً أطلق بالتعاون مع 
وكان . ليون دوالرم 15لدعم قطاع التمويل بموازنة تتجاوز  )DEEP-ديب (المحرومة اقتصادياً 

 .لهذا الدخول أثره في إشاعة أساليب التمويل اإلسالمي في صناعة التمويل الصغير في فلسطين

بروز االهتمام لدى مؤسسات التمويل وبعد االعتماد الطويل على الهبات والمساعدات  .4
د وافقت ، فق"التمويل التجاري"بتنويع مصادر التمويل، فمن جهة بدأت تنمو، بشكل أولي، بذور 

على الحصول على قروض مستردة من البنك اإلسالمي للتنمية بقيمة  2005مؤسسات عام  5
حصلت مؤسسة أصالة على قرض من مؤسسة  2004وفي عام . لكل منها 200,000
Cordaid  آكاد(حصلت  2008وفي بداية . لتمويل محفظتها اإلقراضية% 4الهولندية بفائدة( 

وفي نهاية عام %. 4ألف دوالر وبفائدة  150رنسية بقيمة الف SIDIعلى قرض من مؤسسة 
ومن %). 2( مؤسسات على قروض من البنك اإلسالمي للتنمية بفائدة مدعومة  5وقعت  2008

الى إنشاء جمعيات توفير وتسليف نسويه  2004جهة أخرى بادرت جمعية اإلغاثة الزراعية عام 
 .التمويلكأداة الستخدام التوفيرات في مجال اإلقراض و

انتقال مبادئ الممارسة المثلى من القناعة النظرية إلى الممارسة الفعلية، حيث استطاعت  .5
وفقاً لمؤشرات  2008العديد من المؤسسات من الوصول إلى الكفاية التشغيلية في نهاية عام 

وإجماالً، فقد . 2009الصادر عن شبكة اإلقراض في إبريل  2008األداء المالي حتى ديسمبر 
 .بقليل% 100أشار التقرير إلى أن معدل الكفاية التشغيلية في القطاع ككل تجاوز 
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 . صناعة التمويل األصغر في فلسطينحجم  3.6

  
التي تقدر أن عدد زبائن التمويل األصغر المحتملين  )2007،شراكة(استناداً إلى دراسة   

ة جداً لالسوق ال تزال قلينسبة تغطية زبون، فإن  202,500هو  الغربية غزة والضفةقطاع في 
يقدر ب ) أعضاء شراكة وغيرهم ( حيث أن عدد الزبائن النشطين % 18.7وهي تمثل فقط 

لدى مؤسسات التمويل عدد الزبائن النشيطين  بلغفقد  .م30/09/2009تاريخ ، وبزبون 38,000
 30,800عدد المقترضين النشطين نساء، وبلغ منهم % 57.16زبون،  36,226األصغر 

 51,106,264صافي محفظة اإلقراض  ، وقد بلغ نساء%  49.61قترض، من بينهم ما نسبته م
  . 1دوالر أمريكي 57,106,264دوالر أمريكي من إجمالي محفظة اإلقراض البالغة 

 (The Palestinian Network for Small and Microfinance, without date a) .  

التمويل األصغر في فلسطين وبعض مؤشرات األداء حجم سوق أدناه يلخص ) 3(والجدول رقم 
  .2009وحتى نهاية سبتمبر 2006الخاصة به لألعوام من 

  )3(جدول رقم 
  حجم سوق التمويل األصغر في فلسطين وبعض مؤشرات األداء به

  . (The Palestinian Network for Small and Microfinance, without date a) :المصدر

                                                             
الصادر عن الفترة المنتھیة بتاریخ ) شراكة(استنادًا إلى تقریر الشبكة الفلسطینیة لإلقراض الصغیر ومتناھي الصغرھذه البیانات   1

، وتمثل األعضاء التسعة التي )شراكة(مؤسسة ھي أعضاء في  13مؤسسات من أصل  9وھو تقریر یعطى بیانات عن  30/09/2009
  .فلسطین من سوق التمویل األصغر في% 92شملھا التقریر 

  .عدد األشخاص الذین لدیھم قروض بأرصدة قائمة ، وھو رقم یعتمد على األشخاص أكثر منھ على المجموعات  2
عدد األشخاص الذین لدیھم قروضاًَ قائمة أو إیداعات أو قروض وإیداعات ویتم اعتبار الشخص الذي لدیھ أكثر من قرض من نفس    3

  .المؤسسة بنفس الوقت زبون واحد

  2009سبتمبر 30  2008  2007  2006  البيان
 57,106 48,554 32,337  38,173  )باأللف دوالر( إجمالي محفظة اإلقراض

  51,782  43,312  26,686  30,197  )باأللف دوالر( صافي محفظة اإلقراض
  69  68  60  63  عدد الفروع

  382  381  329  342  عدد الموظفين

  215  207  165  183  عدد موظفي اإلقراض 

 30,800 26,661 19,750  23,528  2عدد المقترضين النشطين

  36,226  32,028  24,705  27,930  3عدد الزبائن النشطين

  143  129  121  130  عدد القروض النشيطة لكل موظف إقراض

  81  70  61  69  عدد القروض النشيطة لكل موظف

 2,400 2,261 1,569  1,526  )بالدوالر(  متوسط حجم القرض

  ROE(  -12.29%  -4.41% 3.92%  4.40%( العائد على حقوق الملكية

  ROA(  -7.48%  -3.01%  -2.94%  0.50%(العائد على األصول
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  2009ديسمبر 31محفظة اإلقراض النشطة ألعضاء شراكة بتاريخ  3.7

على المقابالت  بناء ماعدادهاللذان تم و) 5(والجدول رقم ) 4(رقم يتضح من الجدول 
الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير مؤسسات اإلقراض األعضاء في لالميدانية  اتالزيارو

في نهاية العام أن إجمالي المحفظة النشطة لمؤسسات اإلقراض مجتمعة  ومتناهي الصغر،
وأن محفظة التمويل اإلسالمي بلغت دوالر أمريكي ، 53,666,431قد بلغت  2009

من إجمالي المحفظة  % 15.88شكلت ما نسبته حفظة التمويل اإلسالمي أي أن م 8,522,908
النشطة لمؤسسات اإلقراض األعضاء في الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر 

  .2009في نهاية العام 

  )4( جدول رقم

  2009ديسمبر 31محفظة اإلقراض النشطة ألعضاء شراكة كما هي بتاريخ 
ديسمبر  31في  الفعالة/ إجمالي المحفظة النشطة   اسم المؤسسة  #

2009  
 31في  الفعالة/ النشطة  عدد القروض

  2009ديسمبر
  اإلجمالي  قطاع غزة  الضفة الغربية  اإلجمالي  قطاع غزة  الضفة الغربية    

برنامج التمويل  .1
  )نرواواأل(الصغير 

8,164,670 3,038,307 11,202,977 7,698 2,122 9,820 

 7,008 1,151 5,857 12,190,000 2,400,000 9,790,000  فاتن .2

 2,340 1,123 1,217 2,995,817 596,205 2,399,612  أصالة .3

 5,397 1,140 4,257 11,998,550 4,242,800 7,755,750  1ريادة .4

 3,055 156 2,899 3,125,716 101,315 3,024,401  أكاد .5

 2,349 1,990 359 4,062,889 390,381 3,672,508  اإلغاثة الزراعية .6

 381 381 0 800,236 800,236 0  .اإلغاثة اإلسالمية .7

برنامج غزة  .8
  .لإلقراض النسائي

0 18,674 18,674  0 29 29 

صندوق التنمية  .9
  .الفلسطيني

2,919,723 1,446,586 4,366,309 389 159 548 

 541 140 401 2,905,263 450,000 2,455,263  ريف.10

 31,468 8,391 23,077 53,666,431 13,484,504 40,181,927  المجموع
  

                                                             
حول إجمالي محفظة ریادة بتاریخ   mixmarketحفظة ریادة في الضفة الغربیة تم تقدیرھا بناًء على البیانات المنشورة على موقع م 1

  .وذلك لعدم التمكن من الحصول على ھذه البیانات من مكتب ریادة في الضفة الغربیة. م30/9/2009
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  )5( جدول رقم

  .2009ديسمبر 31محفظة التمويل اإلسالمي النشطة ألعضاء شراكة كما هي بتاريخ 
في  الفعالة/ النشطة  محفظة التمويل اإلسالميإجمالي   اسم المؤسسة  #

  2009ديسمبر  31
 الفعالة/ النشطة  المعامالت اإلسالميةعدد 

  2009ديسمبر 31في 
  اإلجمالي  قطاع غزة  الضفة الغربية  اإلجمالي  قطاع غزة  الضفة الغربية    
 476 236 240 1,881,640 874,300 1,007,340  فاتن .1

 421 0 421 1,019,510 0 1,019,510  أصالة .2

 395 10 385 990,627 29,213 961,414  أكاد .3

 381 381 0 800,236 800,236 0  .اإلغاثة اإلسالمية .4

صندوق التنمية  .5
  .الفلسطيني

615,485 310,146 925,632 144 71 215 

 541 140 401 2,905,263 450,000 2,455,263  ريف .6

 2429 838 1591 8,522,908 2,463,895 6,059,012  المجموع

  
  :تقديم منتجاتهامؤسسات اإلقراض في الطرق التي تستخدمها  3.8

أن اثنتان من مؤسسات اإلقراض العاملة  )1(والشكل  )6(يتضح من خالل الجدول رقم   
مؤسسات ليس  7، في حين أن مي فقط وليس لديها تمويل تقليديفي فلسطين تقدم تمويل إسال

بالطريقة التقليدية فقط، وأن هي لديها التي منتجات اإلقراض  وأنلديها أي منتج تمويل إسالمي 
  .لتقليدي في تقديم منتجاتها للزبائن مؤسسات تستخدم كالً من التمويل اإلسالمي والتمويل ا 4

  )6( جدول رقم

 الطرق التي تستخدمها مؤسسات اإلقراض لتقديم منتجاتها  

طريقة تقديم التمويل لدى   اسم المؤسسة  #
  .المؤسسة 

  مالحظات

  تمویل تقلیدي فقط  )نرواواأل(برنامج التمويل الصغير  .1

 تمویل إسالمي وتمویل تقلیدي  فاتن .2
-دیب (منحة مشروع الحصول على 

DEEP( 

  أصالة .3
 تمویل إسالمي وتمویل تقلیدي

-دیب (الحصول على منحة مشروع 
DEEP( ال یوجد أي قرض إسالمي نشط ،

  في غزة
  تمویل تقلیدي فقط  ريادة .4

 تمویل إسالمي وتمویل تقلیدي  أكاد .5
-دیب (الحصول على منحة مشروع 

DEEP( 

 جمعیات التوفیر والتسلیف تمویل تقلیدي فقط  اإلغاثة الزراعية .6

برنامج التمویل الصغیر من خالل فرع   تمویل إسالمي فقط  .اإلغاثة اإلسالمية .7
  .واحد في قطاع غزة فقط

  تمویل تقلیدي فقط  .برنامج غزة لإلقراض النسائي .8
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  )1(رقم  شكل

 الطرق التي تستخدمها مؤسسات اإلقراض لتقديم منتجاتها  

 

  
  ).شراكة( متناهي الصغر والشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير  3.9

، وتمثل الشبكة مؤسسات 2002هي مؤسسة غير ربحية وغير حكومية ،تأسست عام 
مؤسسات حاصلة  9مؤسسة أعضاء فيها، منها  13اإلقراض العاملة في فلسطين، ولدى الشبكة 

 التمويل دائرة "نرواواأل"وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (وهي  فاعلةعلى عضوية 
، "أصالة" الفلسطينية األعمال صاحبات جمعية، "فاتن"الفلسطينية لإلقراض والتنمية  الصغير،
 ،المسيحية الشبان معية، جالفلسطيني التنمية وقدصن ،"أكاد" الزراعي للتطوير العربي المركز
 لمساعدة األدنى الشرق، "ريادة"للقرض الوصول جمبرنا )CHF(التعاوني اإلسكان صندوق
   ).والتسليف التوفير تعاونيات/ الفلسطينية الزراعية اإلغاثة لجان ،"أنيرا" الالجئين

 The Palestinian)من سوق التمويل األصغر في فلسطين% 92وتمثل هذه المؤسسات التسع  

Network for Small and Microfinance, without date a) .تمثل األعضاء %) 8( والباقي
  .)شراكة( عضاء في والبرامج األخرى غير األمؤسسات وال) شراكة (المؤازرين في 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

إسالمي فقط نقلیدي+ إسالمي تقلیدي فقط
ات

سس
مؤ

 ال
عدد

طریقة تقدیم التمویل

  تمویل إسالمي وتمویل تقلیدي  .صندوق التنمية الفلسطيني .9

 .2008مطلع العام  بدء العمل في فقطتمویل إسالمي   ريف.10

 تجمید برنامج القروض في غزة تمویل تقلیدي فقط  الشبان المسيحية.11

 ال یوجد برنامج حالیا تمویل تقلیدي فقط  أنيرا.12

 تعمل في القدس فقط تمویل تقلیدي فقط  كاريتاس.13
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 -شركة ريف لخدمات التمويل الصغير، اإلغاثة اإلسالمية(أعضاء مؤازرين  4وتضم الشبكة 
  ).النسائيغزة لإلقراض  برنامجالقدس،  - برنامج تنمية المشاريع الصغيرة، مؤسسة كاريتاس

، وتزود الشبكة أعضائها وتعتبر الشبكة صلة تربط مؤسسات التمويل متناهي الصغر معاً
بمجموعة متنوعة من الخدمات واألنشطة لتعزيز قدرات موظفيها وبالتالي أدائها، لمساعدة 

  .1يهاوالحفاظ عل ليةاالستدامة التشغيلية والما إلىمؤسسات التمويل متناهي الصغر على الوصول 

وتهدف الشبكة إلى تزويد المنشآت الصغيرة بالخدمات المالية، وتركيز الجهود على 
التطور في صناعة التمويل متناهي الصغر في قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة أن التمويل 

االقتصاد متناهي الصغر يعتبر واحداً من أقوى أدوات التنمية االقتصادية بما يتفق مع احتياجات 
الفلسطيني، وتقدم الشبكة من الخدمات غير المالية ألصحاب المنشآت الصغيرة والصغيرة جداً، 
كما تقوم الشبكة بعقد العديد من الدورات التدريبية لمؤسسات اإلقراض األعضاء وتركز على 

في تنمية قدرات العاملين لدى تلك المؤسسات، وقد قامت الشبكة بتأسيس أول مكتبة متخصصة 
قطاع تمويل المنشآت الصغيرة لتكون مرجعاً لمؤسسات اإلقراض األعضاء ومؤسسات أخرى 

  .) www.palmfi.ps (عاملة ومهتمة في هذا القطاع

  :حسب الحجم فلسطين العاملة في مؤسسات اإلقراض تصنيف 3.10

 The Small Enterprise Education and Promotionتصنيف  )شراكة(تعتمد   

(SEEP)  لمؤسسات التمويل األصغر والتي تعتبر أن مؤسسات التمويل األصغر التي لديها
محفظة إقراض إجمالية ثمانية مليون دوالر فأكثر هي مؤسسة تمويل أصغر كبيرة الحجم ، بينما 

مؤسسات متوسطة وصغير  يمليون دوالر أمريكي ه 8المؤسسات التي لديها محفظة تقل عن 
  .الحجم

   فإن  على هذا التصنيفوبناءUNRWA/MD, CHF/REYADA,FATEN  هي مؤسسات
هي مؤسسات متوسطة وصغير  )شراكة(كبيرة الحجم وباقي مؤسسات اإلقراض األعضاء في 

  .(The Palestinian Network for Small and Microfinance, without date a) الحجم
   

                                                             
  .م2010والصغیر جدًا في غزة،مارس مقابلة مع منسقة الشبكة الفلسطینیة لإلقراض الصغیر  1

http://www.palmfi.ps
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 الصغير للتمويل الفلسطينية الشبكة في األعضاء المؤسساتنبذة عن  3.11
 .كةاشر - ومتناهي الصغر

  ":أصالة" الفلسطينية األعمال صاحبات جمعية .1
The Palestinian Business women Association “ASALA”: 

 مركز باسم ، 1997 العام في تأسست األعمال لصاحبات الفلسطينية الجمعية - صالةأ
 الفلسطينية، الداخلية وزارة في تسجيلها تم 2001 العام من الثاني كانون وفي. النسوية المشاريع
 النساء تستهدف. "أصالة" األعمال لصاحبات الفلسطينية الجمعية باسم ربحية، غير أهلية كجمعية

ولها فروع منتشرة في الضفة الغربية  الصغر ومتناهي الصغير التمويل خدمات خالل من
على  الجمعية لدى أصالة منتج تمويل إسالمي في الضفة الغربية وقد حصلت ، وقطاع غزة

    DEEP( www.asalah.ps-ديب (منحة من 

  ":أكاد" الزراعي للتطوير العربي المركز
The Arab Center for Agricultural Development “ACAD”: 

الزراعي مؤسسة تنموية غير حكومية غير هادفة للربح المركز العربي للتطوير 
 2001، وكذلك مرخص من السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 1993رسمياً في العام  مرخص
   .للقانون الفلسطيني استناداً

مقتصرة على القطاع الزراعي، وبعد ذلك تم  2003كانت خدمات أكاد اإلقراضية حتى عام 
  .أت أكاد بموجبها تقديم قروض لجميع القطاعات باستثناء اإلسكانتبني سياسة التنوع التي بد

ولديه برنامج منتج تمويل إسالمي إلى جانب ) DEEP-ديب (والمركز حصل على منحة مشروع
  .www.acad.org  التمويل التقليدي

  ":فاتن" والتنمية قراضإلل الفلسطينية .2
Palestine for Credit and Development “FATEN”: 

الصغيرة  بهدف تمويل المشاريع "فاتن" والتنمية لإلقراضتأسست الشركة الفلسطينية 
الطفل،  إنقاذعن مؤسسة  1995 العام ومتناهية الصغر وهي شركة غير هادفة للربح انبثقت في

شؤونها وبرامجها  إدارةواستقلت في  ، 1998 تموز 14 وسجلت كشركة فلسطينية غير ربحية في
 بدأت فاتن تقديم خدماتها للنساء الفلسطينيات صاحبات المشاريع الصغيرة  1999آذارفي 

http://www.asalah.ps
http://www.acad.org
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المشاريع الصغيرة، وذلك  وقد توسعت عمليات فاتن لتشمل الرجال أصحاب . ومتناهية الصغر
  .أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة المنتشرة في مختلف ( 10 ) عبر فروع المؤسسة العشر

 ما مجموعه قرضاً 82,755 منحتها المؤسسة منذ نشأتها ما بلغ عدد القروض التيك

  . 2009مع نهاية العام دوالر وذلك 73,439,961
منتج للتمويل ) فاتن(عشرة فروع منتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولدى ) فاتن( ـول

   .DEEP-ديب بالمرابحة ، وقد حصلت فاتن على منحة وقرض من مشروع 
  www.Faten.org 

 
  :والتسليف التوفير تعاونيات/  الزراعية اإلغاثة لجانإتحاد  .3

Palestinian Agricultural Relief Committees “PARC”: Savings and 
Credit Cooperatives: 

 جسم هي والتسليف التوفير وتعاونيات فلسطينية، أهلية مؤسسة هي الزراعية ةاإلغاث
 تعاونياتهن، يدرن اللواتي النساء على مقتصرة والعضوية ،وإداريا مالياو قانونيا ومستقل مسجل
 التوعية التدريب، خدمات تقدم التعاونيات فان) وتسليف توفير( التمويلية الخدمات إلي إضافة
  . ع غزة، ولالتحاد فروع في الضفة الغربية وقطاللعضوات القدرات وبناء

  ":أنيرا" األدنى الوكالة األمريكية لدعم الشرق .4

American Near East Refugee Aid “ANERA”:  

 غزة في وعملت ،.م1995 العام منذ وللمزارعين للنساء الصغيرة القروض أنيرا قدمت
وبالتعاون مع البنوك  IFAD خالل من مولت ،شريكة فلسطينية أهلية مؤسسة خالل من

  .1الوقت الحالي ال تنفذ أنيرا أي برنامج للتمويل األصغر، وفي الشريكة

  :الصغير التمويل دائرة -نرواواأل –وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  .5

United Nations Relief and Works Agency - UNRWA, 
Microfinance Department MD 

نروا مبادرتها للتمويل الصغير واأل -أطلقت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
حيث تهدف دائرة التمويل الصغير إلى دعم  1991في الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران 

التنمية االقتصادية وتخفيف حدة الفقر عن طريق توفير القروض االستثمارية وتمويل رأس المال 

                                                             
  .تم االتصال بأنیرا عبر الھاتف  1

http://www.Faten.org
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باإلضافة إلى تقديم . ة جداًالعامل للرياديين الفلسطينيين وألصحاب المشاريع الصغيرة والصغير
وتلعب دورا ملحوظا في . قروض استهالكية وقروض إسكان ألرباب األسر ذوي الدخل المحدود

خلق فرص عمل وتوليد الدخل وتمكين الالجئين الفلسطينيين والفئات الفقيرة األخرى بما فيها 
وائد تسمح بتغطية النساء والشباب وتعمل الدائرة على تحقيق االستدامة عبر تحديد نسب ف

وفي . إضافة لذلك تدير الدائرة في غزة برنامجا لتدريب الرياديين و أصحاب المشاريع .تكاليفها
وسعت الدائرة نطاق عملياتها لتشمل األردن وسوريا لتتمكن االونروا من مساعدة  2003عام 

  .أصحاب المشاريع والالجئين األكثر فقرأ في تلك المناطق

ال يوجد لدى دائرة التمويل الصغير في فلسطين منتجات تمويل إسالمي، وقد بلغ عدد 
مشروعاً بقيمة إجمالية   140,845غزة  قطاعوالضفة الغربية المشاريع التي قامت بتمويلها في 

  .1دوالر أمريكي  161,964,238

  :ريادة جمبرنا/ التعاوني مؤسسة اإلسكان .6

Cooperative Housing Foundation “CHF” / Ryada 

 التعاوني، اإلسكان مؤسسةل تابع إقراض برنامج هو) ريادة( للقروض الوصول برنامج
 وقطاع الغربية الضفة في اإلسكان إلقراض متخصص برنامج أول تبريعو دولية، مؤسسة يوه
 عمليات وسع ثم ،األمريكية التنمية وكالة من بمنحة 1994 عام غزة في البرنامج انشأ. غزة

 )(www.ryada.ps 2001 عام الغربية الضفة إلى التمويل

كان لمؤسسة اإلسكان التعاوني تجربة مع التمويل اإلسالمي حيث  2000وفي العام 
اإلسالمي إلى جانب التمويل التقليدي في المؤسسة وتم األصغر كانت فكرة فتح نافذة للتمويل 

فعالً بالبرنامج لكن سرعان ما توقف إعداد الدراسات وعقد ورش عمل وتدريب وتم البدء 
أن تحديات كبيرة حالت دون االستمرار بهذه الفكرة  في غزة وتعتقد إدارة البرنامج .البرنامج

وصعوبة اإلجراءات ووجود فجوة وعدم وضوح بين في  ومن هذه التحديات ارتفاع التكاليف
ها ، ويسود اعتقاد أن الفتاوى الصادرة عن جهات االختصاص الشرعي التي تم التواصل مع

الموظف الذي يعمل في مؤسسة تمويل تقليدي على األغلب لن تكون لديه القناعة الكافية بوجود 
زبائن مؤسسات من يسود االعتقاد أن  الكثير كذلك فرق بين التمويل التقليدي واإلسالمي، و

على التمويل  الحصول ويفضلونلحصول على تمويل عيني التمويل األصغر التقليدي يرفضون ا
  .2)تمويل تقليدي( النقدي بفائدة 

                                                             
  .2010مقابلة مع مدیر دائرة التمویل الصغیر التابع لألنروا في قطاع  غزة ، یونیو   1
  .2010مقابلة مع مدیر ریادة في قطاع غزة ، یونیو   2

http://www.ryada.ps)
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  :الفلسطيني التنمية وقدصن .7
Palestinian Development Fund “PDF”: 

باندماج ثالث مؤسسات تمويل عملت في .م1996تشكل صندوق التنمية الفلسطيني عام 
تلك  كبديل للمصارف الفلسطينية والعربية في.م1986األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

وكانت الخدمات . كالفترة ، حيث كان االحتالل اإلسرائيلي ال يسمح بعمل المصارف آنذا
الشركة العربية : وتلك المؤسسات هي . المصرفية متوفرة فقط من قبل المصارف اإلسرائيلية 

، ومجموعة التنمية  (TDC)، المؤسسة العربية الفنية للتنمية  (ADCC)  لإلقراض والتنمية
  . (EDG)دية االقتصا

ويهدف صندوق التنمية الفلسطيني كشريك في عملية التنمية االقتصادية في فلسطين إلى 
تشجيع النمو السليم لمؤسسات القطاع الخاص ، وذلك من خالل تقديم برامج تمويل متنوعة 

كما ويهدف الصندوق . تساعد في بناء قاعدة إنتاجية وخلق فرص عمل في السوق الفلسطيني 
وير آليات التمويل المتوفرة للمشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر للفئات التي يصعب إلى تط

  .عليها الحصول على التمويل من السوق المصرفي الفلسطيني 

ويعتمد الصندوق نظام التمويل وللصندوق فروعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
 الخاص للقطاع اإلقراض ماتدخ ميتقدل )قليدي الت( بالمرابحة ونظام التمويل بالطريقة االعتيادية 

  .)ق التنمية الفلسطيني، بدون تاريخصندو(الصغيرة تآالمنش ذلك في بما الرسمي، غير والقطاع

  :المسيحية الشبان معيةج .8
Young Men Christian Association  " YMCA:" 

 خلق إطار في الدائرة أنشأت الخيرية، الجمعية إطار في الصغيرة للمشاريع دائرة
 وتعمل. الفلسطيني للشباب الطارئة االحتياجات تلبي والتي العمل، فرص من المختلفة األنواع
  .الفلسطيني الشباب قدرات وبناء،المهني التدريب المالية، الخدمات تقديم خالل من ذلك على

ودائرة إقراض المشاريع الصغيرة وللجمعية فروعاً في الضفة  الغربية وقطاع غزة 
  .م2006منذ العام في قطاع غزة متوقفة عن إصدار قروض جديدة 
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  )القدس( مؤسسة كاريتاس  .9

 الستة األيام حرب أعقاب في 1967 عام في تأسست وقد القدس مقرها كاريتاسمؤسسة 
وال  ولديها برنامج قروض ميسرة يهدف لخلق فرص عمل والمساهمة في التنمية االقتصادية

  .(www.caritas.org)مؤسسة كاريتاس فروعاً في قطاع غز يوجد ل

 شركة ريف لتقديم خدمات التمويل الصغير .10
Reef Finance Company 

.  2007يوليو ريف للتمويل هي شركة فلسطينية مساهمة خاصة غير ربحية سجلت في 
وتعمل على تقديم الخدمات المالية المتنوعة والمستدامة للمشاريع الصغيرة في الناطق الريفية 
وخدمة الفئات المحتاجة من المزارعين والمزارعات من الشباب وتعمل ريف في قطاع غزة 

عامل من الت(والضفة الغربية وتقديم تمويل بصيغ التمويل اإلسالمي إضافة لتقديم تمويل عيني 
  ).الموردين

من قيمة المشروع، وفترات سداد تصل لغاية % 80تمويال يصل إلى  وتقدم شركة ريف
 "ماكنتي"ثالث سنوات، وسماح تصل لمدة ستة أشهر، ويشمل التمويل منتجات متنوعة مثل 

شهرا،  30ألف دوالر لمدة  100وقيمة القرض للجمعيات التعاونية ، يصل "الشراء الجماعي"و
ألف دوالر  15قيمة القرض لألفراد يصل " مستقبلي"و" ريفنا"ألف دوالر،  15فراد ولأل

  . ألف دوالر 30ألف دوالر، والمجموعات التضامنية  60وللشركات 
بلغت قيمتها  ، 2009ديسمبر  31وحتى  2008قرضا منذ مطلع العام  541 وقد منحت ريف

 ، ما قيمته  2009في نهاية العام محفظتها االئتمانية القائمة بلغت ر، فيما 5,498,061 $ ةاإلجمالي
$ 2,905,263 .  

التمويل بطريقة تمويل عيني وتمويل ويتم تقديم ولريف ثالثة فروع في غزة والضفة 
 www.reef.ps . نقدي وتمويل إسالمي

 :الصغيرة جداًاإلغاثة اإلسالمية برنامج تنمية المشاريع  .11

 –اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم أحد برامج برنامج تنمية المشاريع الصغيرة جداً هو 
ويقدم ، 1998وقد بدأت اإلغاثة اإلسالمية تنفيذ هذا البرنامج في أواخر عام  -مكتب فلسطين

م قروضاً ، كما يقدلآلمر بالشراءنظام المرابحة  البرنامج تمويالً للمشاريع الصغيرة جداً وفق
 1203م،  2009ديسمبر  31وقدم مول البرنامج منذ بدايته وحتى  حسنةً لتلك المشاريع،
معاملة،   381فيما يبلغ عدد المعامالت النشطة للبرنامج ، $3,098,132مشروع بقيمة إجمالية 

 .1قطاع غزة فقط  وينشط البرنامج في$   800,236بقيمة إجمالية 

                                                             
  .م2010اع غزة، یولیو مقابلة مع منسق برنامج المرابحة في اإلغاثة اإلسالمیة في قط  1

http://www.caritas.org)
http://www.reef.ps
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 :برنامج اإلقراض النسائي .12

 والذي الحر والفكر الثقافة يةلجمع التابعة البرامج أحد هو النسائي لإلقراض غزة برنامج
وللبرنامج فرع واحد يعمل في  األمريكية أنيرا مؤسسة مع بالتعاون 1995 عام في تأسيسه تم

قطاع غزة وليس له فروع في الضفة الغربية كما أنه يقدم قروضه بالطريقة التقليدية فقط وال 
 ps.org-www.cfta  يلديه تمويل إسالميوجد 

 
 في قطاع غزةاإلسالمي صغر األتمويل الخرى تقدم جهات أ 3.12

 :وزارة االقتصاد الوطني  3.12.1

تمويـل  أنشأت وزارة االقتصاد الوطني في قطـاع غـزة برنـامج     2008في نوفمبر 
البرنـامج  (المشاريع الصغيرة وهو يتبع للهيئة العامة لتشجيع االستثمار في الوزارة، ويسـتهدف 

، ويتم )العاطلين عن العمل، وأصحاب الحرف الراغبين بتطوير مشاريعهم ، وخريجي الجامعات
التمويل بنظام القرض الحسن بحد أقصى عشرة آالف دوالر للمشروع الواحد وفتـرة سـداد ال   

الصندوق لعمل بداية كدوالر  150,000بدفعة بقيمة نشاطه شهر،وقد بدأ المشروع  36يد عن تز
يـتم  ) مـن الراتـب  % 5(استقطاع شهري بقيمـة   لها من وزارة المالية وهي جزء منتحوي تم

العـاطلين عـن   مسـاعدة  بهدف في قطاع غزة  استقطاعه حالياً من جميع موظفي القطاع العام
بقيمـة إجماليـة    اًمشـروع  55م، 2010العمل، وقد مول البرنامج منذ بدايته حتى نهاية يونيو 

  .1دوالر  240,460

 :شركة المبادرات الفردية 3.12.2

، بمبادرة من شخصيات اقتصادية ، تقدم خدماتها  2007شركة غير ربحية تأسست عام 
لفقيرة وفق معايير الكسب الحالل، تعمل التمويلية لدعم المشاريع الصغيرة ألصحاب األسر ا

دوالر للقرض  5000الشركة من خالل فرع واحد في قطاع غزة وتقدم قروض حسنة بقيمة 
دوالر   600,000مشروع بقيمة إجمالية  150شهر وقد مولت  36الواحد وبفترة سداد 

  2.أمريكي

   

                                                             
.م2010مایو  26مقابلة مع مدیر النافذة االستثماریة في وزارة االقتصاد الوطني ،  1  

  .م2010مقابلة مع مدیر شركة المبادرات الفردیة، یولیو   2
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 :شركة األصدقاء للتنمية المجتمعية واالقتصادية 3.12.3

من قبل مجموعة من رجال األعمال المحسنين  2007أنشأت عام  شركة غير ربحية
الفلسطينيين بهدف تنمية الفئات الفقيرة في المجتمع الفلسطيني على نحو يمكنها من االعتماد على 
  .ذاتها في كسب لقمة العيش الكريم من خالل تأهيلها إلدارة وامتالك المشاريع اإلنتاجية الصغيرة

وفق صيغة المرابحة وصيغة البيع بالتقسيط ، وقد بلغ إجمالي المعامالت وتقدم الشركة تمويالً 
  .1أمريكي دوالر 573628معاملة بقيمة إجمالية  366. م2010يونيو  30الممنوحة حتى 

 :المجمع اإلسالمي 3.12.4

 ،هو أحد برامج جمعية المجمع اإلسالميبرنامج تنمية قدرات األسرة الفلسطينية يعتبر 
 2009، بدأ المشروع في ديسمبر تي لديها فكرة إلنشاء مشروع جديديرة اليستهدف األسر الفقو

عائلة بقيمة  65لعدد  حسنةً اًقطر، وقد منح قروض –بتمويل من مؤسسة الشيخ عيد الخيرية 
شهر  25دوالر بفترة سداد  4000دوالر والحد األقصى للقرض الواحد   260,000إجمالية 

  .  2وفترة سماح شهرين
  

أن هذه الجهات يغلب على عملها الطابع الخيري، و هي ال تسعى إلى تغطية مما سبق ظ يالح
واالستدامة وهذا يجعلها عرضة لالنتهاء والتوقف، كما أنها على ما يبدو ال التشغيلية  التكاليف

  .تسعى لتطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها في التمويل األصغر
  

 في تقديم التمويل األصغر الفلسطينية دور البنوك 3.13

وهو بنك " بنك الرفاه"يعمل في فلسطين بنك واحد متخصص في التمويل األصغر هو 
أسس بنك الرفاه ، وقد توليس له أية فروع في قطاع غزة ينشط حالياً في الضفة الغربية فقط

دمج ى ويقوم بنك الرفاه عل.  2006عام  لتمويل المشاريع الصغيرة وبدأ عمله في شهر أيار
 المصرفية العادية وخدمات المشاريع الصغيرة في التسهيالت والقروض في مؤسسة الخدمات

 ).http://www.alrafahbank.ps(. ويقدم خدماته وفق نظام اإلقراض التقليدي واحدة

 الةكالو من بمساندة الصغرى القروض لتقديم برنامجان ذلك قبل األردن وبنك العربي للبنك انكقد و

  ..(Khaled at.el.,2006)األقصى انتفاضة أثناء انتهيا ولكنهما الدولية للتنمية األمريكية

لكن هذا  ،م2005العام  في الصغرى للقروض برنامجه فلسطين بنك كما كان لدى 
  .البرنامج سرعان ما توقف بعد عام تقريباً

                                                             
.م2010مقابلة مع محاسب شركة األصدقاء للتنمیة المجتمعیة واالقتصادیة، یولیو    1  

.م2010منسق البرنامج ، مایو مقابلة مع بسام مناصرة،  2  

http://www.alrafahbank.ps


72 
 

 الصغيرة األعمال أنشطة بقروض فلسطين في األخرى التجارية البنوك غالبية وتهتم

 بسبب بركأ مخاطر تمثل أنها يرون التي المتناهية الصغر بالقروض منها ثركأ الحجم والمتوسطة

  .الضمانات توفر عدم
 

  1المقدم من البنك اإلسالمي للتنمية )DEEP-ديب (مشروع نبذة عن  3.14

برنامجاً ) UNDP(المتحدة اإلنمائي ، أطلق برنامج األمم 2007في منتصف عام 
برنامج التمكين : تجريبياً لألسر التي تعاني فقراً مزمناً في األراضي الفلسطينية المحتلة

برنامج على الدمج بين أنشطة شبكة الويعمل ). ديب - DEEP(االقتصادي لألسر المحرومة 
ر الفقيرة للخروج ال أمام األسوخدمات التمويل متناهي الصغر وذلك لفتح المج االجتماعياألمان 

وخدمات  االجتماعيويتكون البرنامج من مكونين رئيسيين هما شبكات األمان ، من دائرة الفقر
للمساعدة  متلقين كونهم من المستهدفين بالمستفيدين االنتقال إلى البرنامج هدفالتمويل األصغر، وي

 ،يساعدها في عدم االعتماد على المساعدات اإلنسانية لدخلاسر يتوفر لها مصدر  إلى اإلنسانية
ويبدأ ذلك من خالل توفير شبكة أمان اجتماعي لهؤالء األشخاص لتمكينهم من الخروج من دائرة 

، وهي النقطة التي يمكن عندها تقديم خدمات “العادي”الفقر المدقع والوصول إلى خط الفقر 
  .التمويل متناهي الصغر

فقد  2009نامج ثالثون مليون دوالر أمريكي، وحتى نهاية العام تبلغ موازنة البر
، وقد أسرة بما يقارب ستة ماليين وسبعمائة ألف دوالر أمريكي 1800استهدف البرنامج حوالي 

  : التالية كل من المؤسساتاستفادة من شق التمويل األصغر في البرنامج 

الفلسطينية لصاحبات الجمعية ، )FATEN( الفلسطينية لإلقراض والتنمية
إتحاد لجان اإلغاثة الزراعية ، )ACAD(المركز العربي للتطوير الزراعي  ،)ASALA(األعمال

  .)YMCA(، جمعية الشبان المسيحيةREEF)(ريف للتمويل ،)PARC(الفلسطينية

شبكة التمويل األصغر في البلدان العربية  عقدته السنوي السابع الذي مؤتمرهاو في 
في  اإلسالمي األصغر محفظة التمويلأن إجمالي  إلىأشارت  فقد 2010عام  في دمشق )سنابل(

في باقي مؤسسات  اإلسالمياألصغر محفظة التمويل  إجماليمن % 98فلسطين تشكل ما نسبته 
  .   في سنابل األعضاءالعربية  اإلقراض

                                                             
  .في قطاع غزة   DEEP –مقابلة مع منسق برنامج دیب   1
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اإلغالق الذي تفرضه برنامج في غزة الكثير من التحديات بسبب نظام الويواجه تنفيذ 
-El(.إسرائيل، ونقص المواد الخام، والزيادة السريعة في األسعار، وعدم استقرار سعر الصرف

Madhoun at.el.,2009( 
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  :مقدمة 4.1

السنوات األخيرة باهتمام كبير في "الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة "حظيت المنشآت 
  .في األوساط األكاديمية وفي أوساط صانعي قرارات السياسات االقتصادية

ومن بين العوامل التي عززت االهتمام بهذه المنشآت ما حدث خالل األزمة المالية التي 
إذ أدت األزمة إلى انهيار عدد كبير من المنشآت . م1997أصابت دول جنوب شرق آسيا في 

، عطياني والحاج علي(ظلت الصغيرة والمتوسطة في منأى عن األزمة نسبياً الكبيرة في حين 
2009.(  

أهم القطاعات االقتصادية في فلسطين ودراسة المنشآت الصغيرة جداً  يتناول هذا الفصل
من حجم المنشآت العاملة في فلسطين، والرتباط % 99والصغيرة والمتوسطة وهي تسيطر على 

تمويل المشاريع المتناهية في الصغر بشكل كبير فقد تم التطرق لماهية التمويل األصغر بتنمية و
  .هذه المشاريع من حيث التعريف والخصائص واألهمية االقتصادية واالجتماعية

 

 :الصغيرة  المنشآتتعريف  4.2

الصغيرة والصغيرة  د للمنشآتحمويوجد اتفاق بين دول العالم حول تعريف  ال
باختالف المعيار الذي يتم على أساسه تحديد حجم المنشأة أو  التعريفاتوالمتوسطة ، وتختلف 

أم صغيرة المشروع ومن المعايير التي تستخدم لتصنيف المنشآت هل هي صغيرة جداً أم 
... ، المعيار القانوني المبيعاتعدد العمال، معيار رأس المال، معيار حجم معيار ( متوسطة 

  ).وغيرها من المعايير

المنشآت الصغيرة بأنها تلك  فتعر األمريكيةالواليات المتحدة  فإن: يل المثال سب وعلى
  .عامل 500التي توظف أقل من 

عامالً في  50والبنك الدولي يعرف المنشآت الصغيرة بأنها تلك التي توظف أقل من 
  .عامالً في الدول المتقدمة 500وأقل من  ،الدول النامية

ركزي لإلحصاء المشاريع ألغراض األبحاث والدراسات كما وفي فلسطين يصنف الجهاز الم
  :)2008العاجز،(يلي
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 5التي يعمل بها أقل من  هي)  Micro enterprise( المشاريع المتناهية في الصغر  •
  .عمال

  .عامل 19إلى  5هي التي يعمل بها من ) Small(المشاريع الصغيرة  •
  عامل 49حتى  20هي التي يعمل بها من )Medium(المشاريع المتوسطة  •
  .عامالً فأكثر 50المشاريع الكبيرة هي التي يعمل بها  •

الذي أعده الجهاز المركزي لإلحصاء . م2007وحسب نتائج التعداد العام للمنشآت 
عامالً  20المنشآت العاملة في فلسطين هي منشآت تشغل أقل من من % 99الفلسطيني فإن نحو 

الجهاز المركزي ( ي العاملين في المنشآت من إجمال% 82وهي تساهم في تشغيل نحو 
  )2008لإلحصاء الفلسطيني،

  :المنشآت في فلسطين تصنيف 4.3

نتيجة للسياسات التعسفية ضد االقتصاد الفلسطيني فقد انحصرت معظم المشروعات 
حيث ، االقتصادية طول فترة االحتالل اإلسرائيلي في المشاريع الصغيرة ذات الملكية الفردية

للعمل بشكل غير رسمي وغير قانوني لتجاوز القوانين الضريبية التعسفية ورغم ذلك  تاضطر
الصوراني (فإنها لعبت دورا هاما في تحقيق التنمية االقتصادية وتوفير فرص عمل 

  ).2005ونصراهللا،

  :البيئة القانونية للمنشآت في فلسطين 4.4

وكثيـرة التعقيـدات    تعمل المشاريع الفلسطينية في بيئـة قانونيـة لهـا خصوصـيتها،    
إذ يختلف النظام القانوني السائد في الضـفة الغربيـة عـن نظيـره فـي قطـاع       . المشكالتو

ويسـري تطبيـق بعـض    .غزة في عدد من المجاالت والمواضـيع االقتصـادية واالجتماعيـة   
واسـتمر سـريان القـوانين القديمـة بعـد قيـام       . هذه القوانين منذ الحكم العثماني لفلسـطين 

  . م1994وطنية الفلسطينية العام السلطة ال

فقـد  أصـدر المجلـس التشـريعي العديـد مـن التشـريعات        . م1996أما بعد العام 
المنظمة لمختلف جوانب الحياة العامة ألفـراد المجتمـع الفلسـطيني؛ بهـدف تنظـيم نـواحي       
الحياة االقتصـادية واالجتماعيـة والسياسـية، وتحـديث القـوانين لتتـواءم مـع متطلبـات         
العصر، إضافة إلى توحيد القوانين بـين محافظـات الضـفة الغربيـة وغـزة، التـي كانـت        

  .تخضع لمرجعيات قانونية مختلفة
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إضافة إلى قدم القوانين واختالفها بين الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، هنـاك بعـض      
ــا ال تشــمل معظــم المنشــآت الصــغيرة جــداً والصــغيرة   القــوانين ذات العالقــة ولكنه

عدا عن أن هناك كثيـر مـن األمـور بحاجـة إلـى      . مثل قانون تشجيع االستثماروالمتوسطة 
تنظيم ولم يتم إقـرار مشـاريع القـوانين المنظمـة لهـا مثـل مشـروع الغـرف التجاريـة          

ضافة إلى ذلك؛هنـاك قـوانين صـدرت حـديثاً ولكنهـا      إ. وع قانون التجارة االلكترونيةومشر
  ).2009،ليفة وأبوهنطشخ(بحاجة إلى تعديل، مثل قانون المصارف 

ومن أهم القوانين المعمول بها في فلسطين والتي تمس المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة 
  :والمتوسطة ما يلي

  .2002لعام ) 2(قانون المصارف الفلسطيني رقم •
  .قانون المدن والمناطق الصناعية •
  .قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية •
  .قانون العمل الفلسطيني •
  .ن الشركاتقانو •
  .قوانين التجارة •
  .قانون تشكيل المحاكم النظامية •
  .القوانين المتعلقة بتسجيل العالمات التجارية •
  .قوانين الضرائب •
  .قانون تشجيع االستثمار •
 

  :توزيع المنشآت في فلسطين حسب النشاط االقتصادي وفئات العمالة 4.5

أظهرت نتائج التعداد العام للمنشآت الذي أعده الجهاز الفلسطيني المركزي لإلحصاء في   
 توزعت منشأة 132,874في فلسطين يبلغ  االقتصاديةأن التعداد العام للمنشآت  2007العام 

  .غزة قطاع في % 29.1 و الغربية الضفة في % 70.9 بواقع
ملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي من المنشآت العا% 90.2كما أظهرت النتائج أن 

 9 -5يعمل فيها ما بين % 6.8مشتغلين فأقل، في حين  4والشركات الحكومية يعمل فيها 
من المنشآت % 0.7مشتغالً، و 19-10ت يعمل فيها ما بين آمن المنش% 2.0، بينما مشتغلين

الجهاز (رالً فأكثمشتغ 50من المنشآت توظف %  0.3مشتغالً ، و 49-20ل فيها ما بين يعم
  .)2008المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
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بيان استعراض توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب القطاع وفيما يلي 
  .االقتصادي

  :القطاع الصناعي منشآت 4.5.1

 قـد بلـغ   أن عدد المنشآت الصناعية في األراضي الفلسـطينية ) 7(نالحظ من الجدول 
منها، % 77.4 أقل من خمسة عمالالمنشآت التي تشغل  شكلت، 2007في العام  منشأة 14,506
مـن  % 17.1بنسـبة   سـاهمت كمـا   في القطاع الصناعي المشتغلينمن عدد % 36.9 وشغلت

 5( نسبة المنشآت التي تشـغل   شكلت، فيما 2007إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لعام 
من إجمالي عـدد العـاملين    %41.2 شغلتمن إجمالي عدد المؤسسات % 20.8عامل )  19 -

من إجمالي القيمة المضافة للقطـاع الصـناعي   % 38.5بنسبة  ساهمتفي القطاع الصناعي كما 
مـن عـدد   % 1.8فقـط  ) عامل فـأكثر   20( المنشآت التي تشغل  شكلت، وأخيراً 2007لعام 

من % 44.4بنسبة  ساهمتكما من إجمالي عدد العاملين %  21المنشآت الصناعية وتشغل نسبة 
الصغيرة  المنشآت سيطرةونستنتج من ذلك .2007إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لعام 

وضعف إنتاجيتها وبالتالي ضعف مسـاهمتها فـي تحقيـق    من حيث العدد في القطاع الصناعي 
  . القيمة المضافة

  )7(رقم  جدول
الضفة الغربية وقطاع غزة حسب فئات أهم المؤشرات االقتصادية الرئيسية في القطاع الصناعي في باقي 

  2007العمالة عام 
  )باأللف دوالرالقيمة (

 القیمة المضافة قیمة اإلنتاج عدد المنشآت عدد المشتغلین فئات العمالة
4-1من   22,756 11,228 328,508 124,702 
19-5من   25,387 3,015 647,928.80 281,079 

 324,108.30 823,467.10 263 12,917 20أكثر من 
 729,889 1,799,904 14,506 61,060 اإلجمالي

  .رام اهللا فلسطين. 2007م للسكان والمساكن والمنشآت التعداد العا.2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر
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  :منشآت قطاع الخدمات 4.6

عـامالً ، وهـو يشـكل     21,883،  2007بلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات عـام  
من % 89.2أن ) 8(يتبين من الجدول فلسطين، و في من إجمالي عدد المنشآت العاملة  18.7%

، فيمـا  )عمال 5تشغل اقل من (هي منشآت صغيرة جداً  المشروعات العاملة في قطاع الخدمات
من العاملين في قطاع الخدمات % 54.8ه تنسبما يشكلون  عامال 35,532بلغ عدد العاملين فيها 

المشاريع التي تشغل أقل من خمسة عمـال   وساهمت، 2007عامل عام  64,855ددهم ع غوالبال
  .2007من إجمالي القيمة المضافة لقطاع الخدمات لعام % 39.5 ب 

وهذه البيانات تظهر المساهمة الكبيرة للمنشآت الصغيرة جداً في قطاع الخدمات من حيث عـدد  
وهذا يدلل على أهميتها وضرورة االهتمام بها  فرص العمل ومن حيث القيمة المضافة واإلنتاج ،

  .من قبل الجهات المختصة

  
  )8( جدول رقم

  2007أهم المؤشرات االقتصادية الرئيسية في قطاع الخدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب فئات العمالة عام 
  )باأللف دوالرالقيمة (

 القیمة المضافة قیمة اإلنتاج عدد المنشآت عدد المشتغلین فئات العمالة
4-1من   35,532 19,516 272,087 170,305 
19-5من   16,276 2,176 135,546 92,233 

 169,583 211,163 191 13,047 20أكثر من 
 432,121 618,795 21,883 64,855 اإلجمالي

  .رام اهللا فلسطين. -2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر

 :منشآت قطاع اإلنشاءات 4.7

 % 0.5عامالً ، وهو يشكل  5,046،  2007بلغ عدد العاملين في قطاع اإلنشاءات عام 
مـن  % 47.7أن ) 9(فلسـطين، و يتبـين مـن الجـدول     في من إجمالي عدد المنشآت العاملة 

، فيما )عمال 5تشغل اقل من (هي منشآت صغيرة جداً اإلنشاءات المشروعات العاملة في قطاع 
 اإلنشـاءات من العاملين في قطاع % 11.7عامال يشكلون ما نسبته  586بلغ عدد العاملين فيها 

المشاريع التي تشغل أقل من خمسة عمال ب   وساهمت، 2007عامل عام  5,046عددهم  غوالبال
  .2007لعام ت اإلنشاءامن إجمالي القيمة المضافة لقطاع % 4.2
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ضعف األهمية النسبية لمساهمة المنشآت الصغيرة والصغيرة جـداَ   وهذه البيانات تظهر
والمتوسطة في قطاع اإلنشاءات في فلسطين وهذا قد يعزى لخصوصية هذا القطاع وما يتطلبـه  

  .من رأس مال واستثمارات

  )9( جدول رقم

  2007في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب فئات العمالة عام  اإلنشاءاتأهم المؤشرات االقتصادية الرئيسية في قطاع 
  )باأللف دوالرالقيمة (

 القیمة المضافة قیمة اإلنتاج عدد المنشآت عدد المشتغلین  
4-1من   586 268 9,161 5,247 
19-5من   1,936 226 100,576 64,260 

 55,281 74,919 69 2,524 20أكثر من 
 124,788 184,656 563 5,046 اإلجمالي

  .رام اهللا فلسطين. -2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر

 :منشآت قطاع النقل والتخزين واالتصاالت   4.7.1

 يشتمل هذا القطاع على أنشطة النقل البـري وأنشـطة البريـد واالتصـاالت السـلكية     
 1عامالً ، وهو يشـكل   1,150،  2007قطاع عام هذا البلغ عدد العاملين في د قو.والالسلكية 

مـن  % 61.7أن ) 10(فلسطين، و يتبين مـن الجـدول   في من إجمالي عدد المنشآت العاملة %
، فيما بلـغ  )عمال 5تشغل اقل من (هي منشآت صغيرة جداً  هذا القطاع المشروعات العاملة في

 غقطاع والبـال هذا المن العاملين في % 17.6يشكلون ما نسبته  عامالً 1,471ن فيها عدد العاملي
المشاريع التي تشغل أقل من خمسـة عمـال ب     وقد ساهمت، 2007عامل عام  8,388عددهم 

وهذه البيانات تظهر ضعف األهمية  .2007عام  قطاع هذا المن إجمالي القيمة المضافة ل% 4.8
النقـل والتخـزين   النسبية لمساهمة المنشآت الصغيرة والصغيرة جداَ والمتوسـطة فـي قطـاع    

خبرات ومهارات في فلسطين وهذا قد يعزى لخصوصية هذا القطاع وما يتطلبه من  واالتصاالت
  .خاصة

  )10( جدول رقم

في الضفة الغربية وقطاع غزة  النقل والتخزين واالتصاالت قطاع أهم المؤشرات االقتصادية الرئيسية في 
  2007حسب فئات العمالة عام 

  )باأللف دوالرالقيمة (                          
 القیمة المضافة قیمة اإلنتاج عدد المنشآت عدد المشتغلین فئات العمالة

4-1من   1,471 710 25,723 18,036 
19-5من   2,875 416 54,333 32,339 

 327,469 379,286 24 4,042 20أكثر من 
 377,844 459,342 1,150 8,388 اإلجمالي

  .رام اهللا فلسطين. 2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر
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  :منشآت قطاع التجارة الداخلية  4.7.2

يعتبر قطاع التجارة الداخلية هو أكبر القطاعات االقتصادية الفلسطينية، حيـث يشـتمل   
من إجمالي عدد المنشآت العاملة في فلسطين، ويشغل هـذا    %46.8منشأة تمثل    54,677على 

  .من إجمالي عدد العاملين في فلسطين % 41.7عامالً يمثلون   99,680القطاع 

من المشروعات العاملة في هـذا القطـاع هـي    % 95.7أن ) 11(و يتبين من الجدول 
عـامال   84,408، فيما بلغ عـدد العـاملين فيهـا    )عمال 5قل من أتشغل (منشآت صغيرة جداً 

، وقد ساهمت المشاريع التـي  2007من العاملين في هذا القطاع عام % 84.6يشكلون ما نسبته 
  .2007ضافة لهذا القطاع  عام من إجمالي القيمة الم% 62.5تشغل أقل من خمسة عمال ب  

فـي قطـاع    يرة لمساهمة المنشآت الصغيرة جداًونالحظ من البيانات أعاله  األهمية النسبية الكب
  .خاص من الجهات المعنية  بشكلالتجارة الداخلية في فلسطين ويتطلب االهتمام بهذا القطاع 

  )11( جدول رقم

تجارة الداخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب فئات أهم المؤشرات االقتصادية الرئيسية في قطاع ال
  2007العمالة عام 

  )باأللف دوالرالقيمة (           
 القیمة المضافة قیمة اإلنتاج عدد المنشآت عدد المشتغلین فئات العمالة

4-1من   84,408 52,342 613,846 430,871 
19-5من   13,105 2,267 214,538 164,686 

 94,230 105,917 68 2,167 20أكثر من 
 689,787 934,301 54,677 99,680 اإلجمالي

  .رام اهللا فلسطين. -2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر

  :في فلسطين االقتصاديةمقارنة بين القطاعات  4.7.3

مـدى مسـاهمة    أدنـاه  )12(رقـم   الجـدول و  )2(رقـم   البيـاني يتضح من الشكل 
فـي االقتصـاد الفلسـطيني مـن     وقطاع الخـدمات  قطاع التجارة الداخلية و القطاع الصناعي

حيث عدد المنشآت وعدد المشـتغلين والمسـاهمة فـي النـاتج المحلـي والقيمـة المضـافة،        
وهذا يتطلب من الجهـات المعنيـة بتنميـة وتطـوير االقتصـاد الفلسـطيني أن تـولي هـذه         

   .طاعات اهتماماًَ خاصاًالق
   



82 
 

  )2( شكل رقم

  .2007عام  مقارنة بين أهم القطاعات االقتصادية الفلسطينية 

  
  )12( جدول رقم

مقارنة بين أهم القطاعات االقتصادية في فلسطين من حيث عدد المنشآت ومدى مساهمتها في التشغيل والناتج 
  .2007المحلي والقيمة المضافة عام 

  )دوالرباأللف القيمة (
 القیمة المضافة قیمة اإلنتاج عدد المنشآت عدد المشتغلین القطاع
 729,889 1,799,904 14,506 61,060 الصناعي
 432,121 618,795 21,883 64,855  الخدمات
 124,788 184,656 563 5,046 اإلنشاءات

 377,844 459,342 1,150 8,388 النقل
 689,787 934,301 54,677 99,680 الداخلیةالتجارة 

 2,354,429 3,996,999 92,779 239,029 اإلجمالي
  .رام اهللا فلسطين. -2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر

  :الصغرفي المشاريع المتناهية  4.8

ويعمل به عدد قليل من المشروع المتناهي في الصغر هو ذلك المشروع الذي يملكه فرد     
 ، وهم يعملون في بيئة مليئة بالمخاطر والصعوبات)عاملين 4في فلسطين ال يزيد عن (  األفراد 

  .يندرج تحت اسم المشروع المتناهي في الصغر الماليين من المشروعات حول العالمو

  . )Planet finance ,2007(مشروع   186,000ويقدر عدد هذه المشاريع في فلسطين ب  

 وهم عادة، ألصحابههو المستوى المعيشي  المتناهي في الصغريميز المشروع  وأهم ما
العيش بشرف وكرامة بدال من  ةولكسب لقم للمساندة والدعم لضمان دخل ماديفقراء يحتاجون 

  . الطارئة التي عادة ال تدومالهبات والمساعدات  ىاالعتماد عل

   

التجارة الداخیلةالنقلاالنشاءاتالخدماتالصناعي

مقارنة بین القطاعات اإلقتصادیة الفلسطینیة 

عدد المنشآت

عدد المشتغلین

قیمة اإلنتاج

القیمة المضافة
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  :خصائص المشاريع المتناهية في الصغر 4.8.1

  :حجم المشروع وعدد العاملين به: أوال 
أفراد هو ضمن المشروع  4يزيد عدد العاملين به عن  في فلسطين يعتبر المشروع الذي ال

، والوضع األكثر شيوعاً هو وجود مالك واحد للمشروع وهو )المتناهي في الصغر( الصغير جداً 
، وهناك بعض المشاريع المتناهية في الصغر يتعاون بها أفراد العائلة يعمل وحده في المشروع
  .بدون أجر وأحياناً بأجر

  : للقائمين على المشروع الدخلمحدودية : ثانيا
بأنهم من ذوي الدخل  المتناهية في الصغريتميز المالكون والعاملون في المشروعات 

، ولهذا يتم توجيه برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية حد الفقر إلىالمحدود، وقد يصل ذلك 
من مؤسسات المجتمع المدني من البرامج الحكومية ومن وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة 

مساعدتهم لتحقيق دخل يعينهم على لهذه الطبقة المعدمة ليتم مؤسسات اإلقراض المتخصصة 
يعينهم على اكتساب التحول من االعتماد على المساعدات والهبات إلى تنمية أنفسهم وتحقيق دخل 

  .لقمة العيش بكرامة

  :غير مسجلة رسمياً  مشاريع معظمها:  ثالثا
بعدم قدرة مالكيها على تسجيلها  بشكل عام تتميز المشروعات المتناهية في الصغر

  .بالدولة  ية والصناعية والزراعيةالتسجيل التجار   وإشهارها رسميا في أنظمة

  ):  البيت(  العمل مكان:  رابعاً
أو في مكان قريب  صاحب المشروع المتناهي في الصغر يمارس عمله غالباً من المنزل

  .من المنزل

  : العائد غير واضح:  خامساًَ 
غالبا ما ال يحصل أفراد األسرة الذين يعيشون معا في منزل واحد على مخصصات 

األمثلة على ذلك قيام  أفضلمالية محددة أو أجر واضح مقابل مشاركتهم في اإلنتاج، ومن 
، وهي تقوم بذلك بواعز من جات المنزليةالزوجة بمساعدة زوجها من خالل إنتاجها ببعض المنت

، وإذا اشترك األبناء في  ولتحسين المستوى المعيشي لألسرة إحساسها بالمسئولية عن أسرتها ،
، وكل ما اإلنتاج والتسويق للمنتجات المنزلية فهم غالبا ال يحصلون على أجر أو عوائد مباشرة 

ورضا الوالدين ، ومصروف وبعض الهدايا تحسين مستواهم المعيشي ، يمكن أن يحصلوا عليه 
  .)مبرة المؤسسة العالمية للتنمية، بدون تاريخ( ال يمكن مقارنتها في قيمتها بحجم اإلنتاج الفعلي
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  : محدودة الموارد :سادساً
محدودة ) أو مدخالت ( من خصائص المشروعات المتناهية في الصغر استخدام موارد 

عدد العاملين، رأس المال ( ، وهي إعادة الموارد والمدخالت المتاحة فعال للفرد أو لألسرة 
   )الخ...

  :عالية   المخاطرة: سابعاً 
على النحو التالي  يمكن تلخيص المخاطر التي تواجه المشاريع متناهية الصغر في فلسطين

(Planet finance,2007) :  

  ).الدخل انخفاضجتياحات اإلسرائيلية وتدمير المشاريع، اإلغالق ، اال( مخاطر االحتالل •
تراجع الدخل وانخفاض الطلب يقلل من النتائج المتوقعة وبالتالي : مخاطر المنافسة  •

  .زيادة المنافسة
 .سعر البيعزيادة التكلفة وعدم استقرار : مخاطر الربح •

  
  :اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروع المتناهي في الصغر  4.8.2

من اإليجابية الحديث عن أهمية المشاريع الصغيرة وآثارها من الدراسات  العديدتناولت 
مبرة )(2005البلتاجي،(،)2006البحيصي،(ومن هذه الدراسات واالجتماعية االقتصاديةالناحية 

  :يجابيةاإلثار اآلمزايا والهذه أهم  ومن ،)للتنمية،بدون تاريخالمؤسسة العالمية 

  :في المجتمع االقتصاديمصدر للنمو   :أوال 

يقدم المشروع المتناهي في الصغر فرص عمل لصاحبه ومالكه إضافة إلى فرصة عمل 
كما يساعد في زيادة النشاط التجاري والتبادل السلعي في المجتمع،   لمن يساعدوه في المشروع،

المشروعات إلى هذه تؤدى وتعتبر المشاريع المتناهية في الصغر حاضنة لإلبداع واالبتكار، و
لهذه األسرة  االقتصاديداخل األسرة المنتجة وإلى توفير األمان  زيادة كمية وقيمة أصول اإلنتاج

و )مبرة المؤسسة العالمية للتنمية، بدون تاريخ(تحميل الدولة أي أعباءدخلها دون وزيادة 
  .)2006البحيصي،(

.  
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  :عامل مساعد لالستقرار االجتماعي والسياسي  :ثانيا

المشروعات الصغيرة تعطي فرصة ألفراد الفئات التي تعيش على هامش المجتمع ألن    
 هذه تعتبر ، و)2006البحيصي،(الصغيرةتصبح قوة فاعلة فيه عبر إقامة وتأسيس المشروعات 

يؤدى العمل في ، ولألسرة دون االعتماد على الدولة فيللعمالة والتوظالمشروعات مصدرا 
المشروعات المتناهية في الصغر إلى تنويع استثمارات األسرة، فاألب قد يعمل مزارعا واألم 

ويؤدى تنويع االستثمار إلى كل من زيادة دخل األسرة   .المنزلي هي وبناتها اإلنتاجتعمل في 
ومزيد من االستقرار واألمان االقتصادي، كما يؤدى إلى توزيع المخاطرة على عدة مجاالت من 

يؤدى عمل األسرة في ، كما االستثمار، تعطي لألسرة قوة في مواجهة الظروف المتغيرة
لصغر إلى زيادة دخل األسرة وبالتالي تحسين مستوى االستهالك كميا المشروعات المتناهية في ا

على تحسين استهالكها من كمية الطعام ونوعية  أفضلونوعيا، حيث تقبل األسرة في ظل دخل 
مبرة المؤسسة العالمية للتنمية، بدون (ومكونات الطعام، كما قد يزيد إنفاقها على الصحة والتعليم

  .)تاريخ

  المجتمع في اإلنتاج أدوات تنمية  :ثالثا 

تتحسن الموارد المالية في المجتمع وذلك من خالل االستثمار بالمشروعات المتناهية في 
  الصغر حيث يمكن توجيه بعض موارد الدولة إلى تمويل المشروعات الصغيرة الناجحة

سليم ، كما وبالتالي يتحسن استخدام أحد أدوات اإلنتاج وهو رأس المال من خالل توجيهه بشكل 
يتحسن استخدام الموارد المالية من خالل تنمية مهارات رواد المشروعات باستخدام فكرة 

مويل نفسه بنفسه وبشكل التمويل المستدام ، والذي يعنى ارتفاع قدرة المشروع الصغير على ت
درات حيث أن ق اإلنتاجتتحسن الموارد البشرية على مستوى المجتمع كأحد أدوات ، ومستديم

مبرة (ده مطلقاوجو  ومهارات العمالة تزيد في ظل وجود هذا النوع من المشروعات مقارنة بعدم
  .)المؤسسة العالمية للتنمية، بدون تاريخ

  تحسين األداء المؤسسي لوحدات االقتصاد: رابعا

يتحقق التحسين في األداء المؤسسي حينما تتحسن وظائف المشروع المتناهي في     
مثل في العمليات والتكنولوجيا والتسويق والتمويل والموارد البشرية لغرض الصغر ، والتي تت

باستقرار المشروعات المتناهية في الصغر  مخرجات المشروع بشكل سلع وخدمات، تحسين 
تزيد مهارة العاملين في ترتيب األدوات والخامات والمعدات، كما يتطور األمر من استخدام 
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مبرة المؤسسة العالمية للتنمية، بدون (أكثر تقدما وتخصصاجيا فنون إنتاج بسيطة إلى تكنولو
  .)تاريخ

  :تغذية المشاريع الكبيرة باألفكار الجديدة:خامساً

اإلنتاج،  وتعتمد  تتعد المنشآت الصغيرة روافد لتغذية الصناعات الكبيرة بمستلزما
الشركات الدولية حالياً على االستفادة من الصناعات الصغيرة في إنتاج المكونات الرئيسية 

من المكون الرئيسي، وبذلك % 75لخطوط إنتاجها، والتي تشكل في بعض الصناعات أكثر من 
  .)2005البلتاجي،(تساهم المنشآت الصغيرة في تحقيق التنمية

  :االجتماعية اإليجابيةاآلثار : سادساً 

تؤدي النتائج االقتصادية االيجابية السابقة إلى تحسن ملموس في بعض الجوانب 
  االجتماعية، والتي قد تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن أمثلة اآلثار االجتماعية االيجابية

قيمة وزيادة وعيهم ب، اإلنسان واحترامه لذاته من خالل العمل الشريفزيادة وعي العاملين بقيمة 
يحد من انشغال العاملين بهذه المشروعات ، إضافة إلى أن لعمل كضرورة للحياة وتحقيق الذاتا

أن كما ، ويساعد في القضاء على الجريمة، والقضاء على المخدرات واإلدمان لتسولظاهرة ا
التعليم  إلى تحسين اإلنفاق علىيؤدي زيادة الدخل األسري للعاملين في هذه المشروعات 

مبرة ( سليمةوالصحة وإذكاء القيم اإليجابية للتعليم، والوعي بأهمية الحفاظ على عادات صحية 
  .)المؤسسة العالمية للتنمية، بدون تاريخ
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  :مقدمة 5.1

مجتمع الدراسة وعينتها، وكذلك أداة  وألفراديتناول هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة 
المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها، كما يتضمن وصفا لإلجراءات التي تم  الدراسة

المعالجات اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في  أدوات الدراسة وتطبيقها وأخيراً القيام بها لتقنين
  .تحليل الدراسة

  :منهجية الدراسة  5.2

الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة لكونه من أكثر المناهج  استخدم
كما ، وألنه يناسب الظاهرة موضع البحث، ة الظواهر االجتماعية واإلنسانيةفي دراس استخداماً

نوية من الكتب والمجالت استخدام المصادر الثانوية واألولية في الدراسة وتتكون المصادر الثاتم 
من خالل توزيع االستبانة، حيث تم إعداد  فكانالمصادر األولية  مما استخداأالمتخصصة، 

   .خصيصا لهذا الغرض )Questionnaire(استبانة

  :مصادر جمع البيانات  5.3

واقع التمويل األصغر اإلسالمي وأفاق تطويره في تهدف هذه الدراسة للتعرف على 
ولدراسة هذه الحالة تم  العاملة في فلسطيناإلقراض نظر العاملين في مؤسسات  من وجهة،فلسطين
ن من حاور وكل فقرة من فقرات هذه المحاور تتكوة وهذه االستبانة مكونة من خمسة مستباناتصميم 

) غير موافق بشدة ، غير موافق ، محايد ، موافق ، موافق بشدة(خمس خيارات وهي على الترتيب
تم تفريغ  وقد ) 5، 4، 3،  2،  1( ليكارتية على الترتيب حسب مقياس وتأخذ األوزان التال

 Science -SPSS Statistical Package ( البيانات وتحليل النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي

for Social.(  
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  :أداة الدراسة  5.4

  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .والمعلومات جل استخدامها في جمع البيانات أإعداد استبانة أولية من  .1
  .متها لجمع البياناتءمدى مال اختبارعرض االستبانة على المشرف من أجل  .2
  .نة بشكل أولي حسب ما يراه المشرفتعديل االستبا .3
تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح  .4

  .وتعديل وحذف ما يلزم واإلرشاد
ة أولية لالستبانة و إجراء تعديل عليها بما يجعلها مناسبة إجراء دراسة اختباريه ميداني .5

  .أفضل بشكل
، ة لجمع البيانات الالزمة للدراسةتوزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع و عينة الدراس .6

  :كالتالي قسمين تقسيم االستبانة إلى  وقد تم
  .فقرات  8 يحتوى على الخصائص العامة لعينة الدراسة ويتكون من: القسم األول 

اإلسالمي في فلسطين األصغر واقع التمويل مجاالت تتناول  خمسيتكون من : القسم الثاني 
  . من وجهة نظر العاملين في مؤسسات اإلقراضوأفاق تطويره 

اإللمام والمعرفة في مجال التمويل اإلسالمي لدى العاملين في مدى يناقش : المجال األول 
  .فقرات 9 ويتكون من، مؤسسات التمويل األصغر

مستوى معرفة و إلمام زبائن مؤسسات التمويل األصغر بصيغ التمويل يناقش : المجال الثاني 
  .اتفقر 6، ويتكون من من وجهة نظر العاملين في مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي

من اإلسالمي  األصغرات المانحة و الممولين للتمويل همدى قبول الجيناقش : المجال الثالث 
  .فقرات  6، ويتكون من وجهة نظر العاملين في مؤسسات التمويل األصغر

  .اتفقر 6، ويتكون من التحديات التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمييناقش : المجال الرابع 

  .فقرات  6، ويتكون من آفاق تطوير التمويل اإلسالمي األصغريناقش : المجال الخامس 
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  :مجتمع الدراسة  5.5

في مؤسسات اإلقراض  في اإلقراض واإلدارة يتكون مجتمع الدراسة من العاملين
العاملة في قطاع غزة وعددها أعضاء الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر 

ض إضافة الذين لهم عالقة مباشرة ببرامج اإلقراعشر مؤسسات، وقد تم اختيار جميع العاملين 
   :هيموظفاً، وهذه المؤسسات  90 أفراد مجتمع الدراسةويبلغ لإلدارة في كل مؤسسة 

 ".FATEN"المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية  .1

 ".ASALA"الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال  .2

 ".ACAD"المركز العربي للتطوير الزراعي  .3

 ".PARC"اتحاد لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية  .4

 ".PDF"صندوق التنمية الفلسطيني  .5

 ".MD"ونروا األ –دائرة التمويل الصغير وكالة الغوث  .6

 .) ريادة(برنامج  "CHF" تعاونيمؤسسة اإلسكان ال .7

 "GWLF "غزة  –صندوق اإلقراض النسائي  .8

 .''IR ''برنامج تنمية المشاريع الصغيرة جداً –اإلغاثة اإلسالمية  .9

 .''REEF''شركة ريف للتمويل والخدمات المالية  .10

  

 :عينة الدراسة  5.6

لشامل احيث تم توزيع االستبانة على جميع أفراد المجتمع باستخدام المسح  
استبانة أي بنسبة  75وقد تم استرداد  )مفردة 90(حجم أفراد هذا المجتمع  وذلك لصغر

  .من اإلستبانات الموزعة% 83

 :الدراسة محددات  5.7

تشمل الحدود المكانية للدراسة مؤسسات اإلقراض األعضاء في الشبكة الفلسطينية 
لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر العاملة في قطاع غزة، وقد تم استثناء الضفة الغربية 
 .لصعوبة التواصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الحصار واإلجراءات اإلسرائيلية

  : وهذه المؤسسات هي 
(ASALA   ، FATEN   ، ACAD  ،PDF ،CHF ،GWLF ،MD ،PARC , REEF,IR) 
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 : الصدق والثبات  5.8

 :صدق األداة   5.8.1

باإلضافة و .تخصصين في هذا المجالم خمسةتم الرجوع في تحكيم االستبانة من خالل 
لتأكد من صدق لإلى صدق المحكمين فقد تم استخدام طريقة التجزئة النصفية ومعامالت االرتباط 

حيث تم حذف بعض المتغيرات التي كانت غير دالة إحصائيا SPSS) ( ٍباستخدام الحاسوب األداة
   .وتعديل بعض األسئلة

 :ثبات األداة  5.8.2

ويقصد بثبات األداة هو الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس  
 .باستخدام  نفس األداة في نفس الظروف

  : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 5.8.3

  .المتوسطات و التكرارات و النسب المؤوية  - 1
 . للعينة الواحدة Tاختبار  - 2

 .مان و سبيرمان براون ارتباط سبيرمعامالت  - 3

 .  ANOVAاختبار تحليل التباين  - 4

 اختبار بنفروني للمقارنات المتعددة - 5

 .و  الفاكرنباخاختبار التجزئة النصفية  - 6

 .الجداول والرسومات البيانية  - 7

 الوزن النسبي  - 8
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  الصدق و الثبات لمحاور الدراسة 5.9

 اإللمام والمعرفة في مجال التمويل اإلسالمي لدى العاملين في مؤسسات التمويل: المجال األول
  .األصغر

  )13( جدول رقم

  مع المتوسط الكلي للمحور من فقرات المجال األول لالستبانة بين كل فقرة طمعامالت االرتبا

  

وكان دال  %33.2نالحظ من خالل الجدول السابق أن اصغر معامل ارتباط كان 
مما يدل على وجود عالقة طردية % 73إحصائيا في حين أن اكبر معامل ارتباط كان يساوي 

أقل من   SIGحيث كانت قيمة  0.05= قوية وهذه العالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ألفا 
 33.2%كبر من أكانت  وبشكل عام فان جميع قيم معامالت االرتباط،وهذا دال إحصائيا  0.05

مما يؤكد أن بنود هذه المجموعة ذات  0.05وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
ارتباط قوي مع المتوسط  العام لدرجات هذه البنود األمر الذي يؤكد صدق المحتوى العام لهذه 

  .االستبانة

   

معمل   البيان  #
  ارتباط

)R(  

  المعنوية
Sig 

  العالقة

وآليات تطبيق صيغة المرابحة لآلمر  ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .1
  بالشراء

 طردية 0.00 61.6

 طردية 0.00 71.7  .وآليات تطبيق صيغة المشاركة ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .2
 طردية 0.00 68.7 .وآليات تطبيق صيغة المضاربة ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .3
 طردية 0.00 48.7 .وآليات تطبيق صيغة الَّسلم ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .4
 طردية 0.00 67.6 .وآليات تطبيق صيغة القرض الحسن ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .5
وآليات تطبيق صيغة اإلجارة المنتهية  ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .6

 طردية 0.00 56.8  بالتمليك

 طردية 0.00 73 .وآليات تطبيق صيغة االستصناع ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .7
 طردية 0.007 71.9 .وآليات تطبيق صيغة البيع اآلجل ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .8
يحتاج التمويل األصغر اإلسالمي إلى معرفة خاصة ال تتوفر لدى معظم  .9

 طردية 0.008 33.2  .التقليديالعاملين في مؤسسات التمويل األصغر 
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اختبار التجزئة النصفية بين البنود  تم استخدامأما بخصوص ثبات هذه المجموعة فقد 
 حيث وجد أن معامل االرتباط سيبرمان براون يساوي ةالفردية والبنود الزوجية لالستمار

وهذا يؤكد على وجود ارتباط قوي بين البنود الفردية والزوجية لهذه االستمارة ومما  84.2%
ق يستدل على ثبات صدق بنود هذه المجموعة كما ونالحظ أيضا ومن خالل التحليل أن سب

مما يؤكد ثبات وارتباط البنود الفردية مع البنود الزوجية في %  86.4معامل ألفاكرنباخ  يساوي 
  .االستبانةهذه 

  اإلسالميمستوى معرفة وإلمام زبائن مؤسسات التمويل  األصغر بصيغ التمويل :المجال الثاني

  )14( جدول رقم
  مع المتوسط الكلي للمحور من فقرات المجال الثاني لالستبانةبين كل فقرة  طمعامالت االرتبا

   

وكان دال % 30.6نالحظ من خالل الجدول السابق أن اصغر معامل ارتباط كان 
مما يدل على وجود عالقة طردية قوية %  65إحصائيا في حين أن اكبر معامل ارتباط كان 

أقل من   SIGحيث كانت قيمة  0.05= وهذه العالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ألفا 
%  30.6وهذا دال إحصائيا وبشكل عام فان جميع قيم معامالت االرتباط كانت اكبر من  0.05
مما يؤكد أن بنود هذه المجموعة ذات  0.05نت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية وكا

ارتباط قوي مع المتوسط  العام لدرجات هذه البنود األمر الذي يؤكد صدق المحتوى العام لهذه 
  .االستبانة

معمل   البيان  #
  ارتباط

)R(  

  المعنوية
Sig 

  العالقة

 طردية 0.00 65  .اإلسالميالتمويل  يفضلونوالزبائن  العمالءمعظم  .1
فرق حقيقي بين التمويل التقليدي  ال يرونوالزبائن  العمالءمعظم  .2

  .والتمويل اإلسالمي 
 طردية 0.00 44.9

 األصغر للتمويل  ضرورة وأهميةوالزبائن يرون  العمالءمعظم  .3
  .اإلسالمي

 طردية 0.00 46.3

 طردية 0.00 56.8  لدى معظم العمالء والزبائن معرفة وإلمام جيد بصيغ التمويل اإلسالمي .4
 طردية 0.007 31.2  .والزبائن معرفة جيدة بصيغة المرابحة فقطلدى معظم العمالء  .5
معظم العمالء والزبائن أصحاب المشاريع المتناهية في الصغر ال  .6

  .يناسبهم التمويل بصيغ التمويل اإلسالمي
 طردية 0.008 30.6
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اختبار التجزئة النصفية بين البنود  تم استخدامأما بخصوص ثبات هذه المجموعة فقد 
حيث وجد أن معامل االرتباط سيبرمان براون يساوي  ةالفردية والبنود الزوجية لالستمار

هذا يؤكد على وجود ارتباط قوي بين البنود الفردية والزوجية لهذه االستمارة ومما % 78.3
من خالل التحليل أن سبق يستدل على ثبات صدق بنود هذه المجموعة كما ونالحظ أيضا و

مما يؤكد ثبات وارتباط البنود الفردية مع البنود الزوجية في %  80.6معامل ألفاكرنباخ  يساوي 
  .هذه االستمارة 

  مدى قبول الجهات المانحة والممولين للتمويل األصغر اإلسالمي:المجال الثالث 

  )15( جدول رقم
  مع المتوسط الكلي للمحور الثالث لالستبانةمن فقرات المجال  بين كل فقرة طمعامالت االرتبا

  

وكان دال إحصائيا %  33.2نالحظ من خالل الجدول السابق أن اصغر معامل ارتباط 
مما يدل على وجود عالقة طردية قوية %  91.2في حين أن اكبر معامل ارتباط كان يساوي 

أقل من   SIGحيث كانت قيمة  0.05= وهذه العالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ألفا 
%  33.2كانت اكبر من  وهذا دال إحصائيا وبشكل عام فان جميع قيم معامالت االرتباط 0.05

جموعة ذات مما يؤكد أن بنود هذه الم 0.05وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

  معمل ارتباط  البيان  #
)R(  

  المعنوية
Sig 

  العالقة

معظم الممولين ال يفضلون دعم منتجات تمويل إسالمي لدى  .1
  مؤسسات اإلقراض

 طردية 0.00 73.5

يربط الممول بين دعم مؤسسات تقدم تمويل إسالمي  .2
  .المؤسسةوالتوجهات السياسية والدينية لتلك 

 طردية 0.00 69

معظم الممولين يعتقدون أنه ال يوجد طلب عالي على التمويل  .3
  .األصغر اإلسالمي

 طردية 0.00 65.6

يرى الممول األجنبي أن تقديم منتجات تمويل إسالمي تساهم  .4
  .في انتشار التمويل األصغر

 طردية 0.02 33.2

التقليدي الجهات المانحة تفضل دعم مؤسسات التمويل  .5
  .عن دعم مؤسسات التمويل اإلسالمي والمنتجات التقليدية

 طردية  0.00 71.8

تحول مؤسسة تمويل أصغر من النظام التقليدي إلى النظام  .6
يفقدها دعم وتأييد معظم الممولين بشكل كامل اإلسالمي 

   .األجانب
 طردية 0.00 71.1
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العام لدرجات هذه البنود األمر الذي يؤكد صدق المحتوى العام لهذه  ارتباط قوي مع المتوسط
  .االستبانة

اختبار التجزئة النصفية بين البنود  تم استخداما بخصوص ثبات هذه المجموعة فقد أم
%  81.2حيث وجد أن معامل االرتباط سيبرمان براون يساوي لالستبانةالفردية والبنود الزوجية 

ومما سبق يستدل  االستبانةوهذا يؤكد على وجود ارتباط قوي بين البنود الفردية والزوجية لهذه 
ت صدق بنود هذه المجموعة كما ونالحظ أيضا ومن خالل التحليل أن معامل ألفاكرنباخ  على ثبا
  . االستبانةمما يؤكد ثبات وارتباط البنود الفردية مع البنود الزوجية في هذه %  85.7يساوي 

  :التحديات التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي :المجال الرابع

  )16( جدول رقم
  مع المتوسط الكلي للمحور من فقرات المجال الرابع لالستبانةبين كل فقرة  طمعامالت االرتبا

  

وكان دال %  53.2نالحظ من خالل الجدول السابق أن اصغر معامل ارتباط كان 
مما يدل على وجود عالقة طردية  71.9إحصائيا في حين أن اكبر معامل ارتباط كان يساوي 

       SIGحيث كانت قيمة  0.05= قوية وهذه العالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ألفا 

  البيان  #
معمل 
  ارتباط

)R(  

  المعنوية
Sig العالقة  

يعتبر التمويل األصغر اإلسالمي يتطلب تكاليف تشغيلية إضافية وهذا  .1
   .من التحديات أمامه

 طردية 0.00 65

األصغر اإلسالمي تحول هناك صعوبة في إجراءات تطبيق التمويل   .2
دون إمكانية تطبيقه بشكل موسع في مؤسسات التمويل األصغر في 

  .فلسطين
 طردية 0.00 53.2

غياب التثقيف والتدريب في مجال التمويل اإلسالمي بين العاملين يعتبر  .3
  .من التحديات التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي

 طردية 0.00 66.2

العمالء في مجال التمويل اإلسالمي يعتبر من غياب التثقيف بين  .4
  .التحديات التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي

 طردية 0.00 71.9

يعتبر من ) عدم تنوع المنتجات ( انحسار التطبيق في صيغة المرابحة  .5
  .التحديات أمام انتشار التمويل األصغر اإلسالمي

 طردية  0.00 70.1

العلماء في الفقه اإلسالمي تحدياً أمام تطوير يعتبر اختالف آراء  .6
  .التمويل األصغر اإلسالمي

 طردية 0.00 62
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كانت اكبر من  وهذا دال إحصائيا وبشكل عام فان جميع قيم معامالت االرتباط 0.05 أقل من
د أن بنود هذه مما يؤك 0.05وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  % 53.2

يؤكد صدق المحتوى  وهذاالمجموعة ذات ارتباط قوي مع المتوسط  العام لدرجات هذه البنود 
  .العام لهذه االستبانه

اختبار التجزئة النصفية بين البنود  تم استخدامأما بخصوص ثبات هذه المجموعة فقد 
يبرمان براون يساوي حيث وجد أن معامل االرتباط س ةالفردية والبنود الزوجية لالستمار

وهذا يؤكد على وجود ارتباط قوي بين البنود الفردية والزوجية لهذه االستمارة ومما  %86.8
سبق يستدل على ثبات صدق بنود هذه المجموعة كما ونالحظ أيضا ومن خالل التحليل أن 

الزوجية في  مما يؤكد ثبات وارتباط البنود الفردية مع البنود% 75.1معامل ألفاكرنباخ  يساوي 
  .هذه االستمارة 

  :فلسطينآفاق تطوير التمويل األصغر اإلسالمي في : الخامس المجال

  )17( جدول رقم
 لالستبانة مع المتوسط الكلي للمحور الخامسمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 

  

 نالحظ من خالل الجدول السابق والذي يمثل معامالت االرتباط بين كل بند من بنود هذه
وكان دال إحصائيا في حين أن اكبر معامل ارتباط % 55االستبانه أن اصغر معامل ارتباط كان 

  معمل ارتباط  البيان  #
)R(  

  المعنوية
Sig 

  العالقة

التغلب على التحديات التي تواجه التمويل األصغر هناك صعوبة في  .1
  اإلسالمي

 طردية 0.00 55

التمويل األصغر اإلسالمي لعدد كبير هناك صعوبة في إمكانية أن  يصل  .2
  .من الفقراء في فلسطين

 طردية 0.00 70.7

 طردية 0.00 70.9  .المشاريع المتناهية في الصغر يالئمالتمويل اإلسالمي ال  .3
يمكن التغلب على التحديات التي تواجه انتشار التمويل األصغر  .4

عاملين في مؤسسات التمويل من خالل تطوير قدرات الاإلسالمي 
  .األصغر

 طردية 0.00 56.5

لتمويل المتعلقة بالتكاليف اإلضافية ليمكن التغلب على التحديات  .5
  .األصغر اإلسالمي وذلك بالوصول لعدد كبير من الزبائن

 طردية 0.007 59

 يساهم فيتطبيق التمويل اإلسالمي في مؤسسات التمويل التقليدي إن  .6
  .زيادة انتشار التمويل األصغر

 طردية 0.008 65.1
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مما يدل على وجود عالقة طردية قوية وهذه العالقة دالة إحصـائيا عنـد   %  70.9كان يساوي 
وهذا دال إحصـائيا وبشـكل     0.05أقل من   SIGحيث كانت قيمة  0.05= مستوى معنوية ألفا 

وكانت ذات داللة إحصـائية عنـد   %  55كانت اكبر من   عام فان جميع قيم معامالت االرتباط
مما يؤكد أن بنود هذه المجموعة ذات ارتباط قوي مع المتوسـط  العـام     0.05مستوى معنوية 

  .لدرجات هذه البنود األمر الذي يؤكد صدق المحتوى العام لهذه االستبانه

اختبار التجزئة النصفية بين البنود الفردية  تم استخدامأما بخصوص ثبات هذه المجموعة فقد 
وهـذا  % 83.2حيث وجد أن معامل االرتباط سيبرمان براون يساوي  ةوالبنود الزوجية لالستمار

يؤكد على وجود ارتباط قوي بين البنود الفردية والزوجية لهذه االستمارة ومما سبق يستدل على 
ومن خالل التحليـل أن معامـل ألفاكرنبـاخ     ثبات صدق بنود هذه المجموعة كما ونالحظ أيضا 

  .مما يؤكد ثبات وارتباط البنود الفردية مع البنود الزوجية في هذه االستمارة % 90.2يساوي 

  :وصف البيانات  5.10
  :توزيع أفراد الدراسة حسب العمر   5.10.1

  )18(جدول رقم 

  .توزيع أفراد الدراسة حسب العمر 

  المجموع  سنه 50من أكثر  سنه 50-30  سنه 30من أقل   
  75  2  51  22  التكرار
  100  2.7  68  29.3  %النسبة

  

من أفراد هذه الدراسة تقل أعمارهم % 29.3أن ) 3(والشكل رقم يوضح الجدول السابق 
 سـنة،  50سنة إلي  30عمارهم ما بين من أفراد هذه الدراسة تتراوح أ% 68، وأن سنة 30عن 

  .سنة 50الدراسة تزيد أعمارهم عن  من أفراد هذه% 2.7في حين أن 

وهذا يشير إلى أن معظم العاملين في مؤسسات التمويل األصغر تتراوح أعمارهم بـين  
سنة أي من فئة الشباب وهي الفئة التي تتمتع غالباً بالخبرة العملية والمهارات العاليـة   50و 30

  .والقدرة على التطوير

، حيث بلغت نسبة أفـراد العينـة   )8200اجز، الع( وهذه النسب قريبة من نتيجة دراسة 
 50و 30ونسبة األفراد الذين تتراوح أعمـارهم بـين   % 34.7سنة  30الذين تقل أعمارهم عن 

 % .4سنة  50ونسبة الذين تزيد أعمارهم عن %  61.3سنة 
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  )3( شكل رقم

  توزيع أفراد الدراسة حسب العمر

  

  :الوظيفي توزيع أفراد الدراسة حسب المسمى 5.10.2
  )19(جدول رقم 

  .الوظيفي  توزيع أفراد الدراسة حسب المسمى

  %النسبة  التكرار  
  4.1  3  مدير عام
  23.3  17  مدير فرع
  6.8  5  مدير مالي
  12.3  9  مدير عمليات
  15.1  11  مدير برامج

 20.6  15  مسئول إقراض

  17.8  13  غير ذلك
  100  73  المجموع

  

من أفراد هذه الدراسة كان مسماهم الوظيفي مدير % 4.1يوضح الجدول السابق أن 
من أفراد الدراسة كان مسماهم الوظيفي مدير فرع ، بينما نجد أن % 23.3عام، في حين أن 

كان مسماهم % 12.3من أفراد هذه الدراسة كان مسماهم الوظيفي مدير مالي، وأن % 6.8
من أفراد هذه الدراسة كان مسماهم الوظيفي مدير % 15.1نجد أن  الوظيفي مدير عمليات، بينما
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من % 17.8وأن  من أفراد هذه الدراسة مسماهم الوظيفي مسئول إقراض،% 20.6وأن برامج ،
والشكل التالي يوضح ظيفي يختلف عن المسميات السابقة ، دراسة كان مسماهم الو أفراد هذه

  .ذلك 

  )4(شكل رقم

 الوظيفي المسمىتوزيع أفراد الدراسة حسب 

  

  :أفراد الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع   5.10.3

  )20(جدول رقم 

  .توزيع أفراد الدراسة حسب سنوات الخبرة 

  المجموع  سنوات فأكثر 10  سنوات 10- 5  سنوات5أقل من   
  73  29  25  19  التكرار
  100  39.7  34.2  26.1  %النسبة

  

سـنوات ، وأن   5من أفراد الدراسة لديهم خبرة أقـل مـن   % 26.1يوضح الجدول السابق أن 
مـن  % 39.7أن  وسنوات ،  10إلي  5من أفراد هذه الدراسة تتراوح خبرتهم ما بين % 34.2

الغالبية العظمى للعاملين في مؤسسات وهذا يعني أن  سنوات 10أفراد الدراسة تزيد خبرتهم عن 
وهذه النتيجة قريبـة  ألكثر من خمس سنوات، تراكمية خبرة التمويل األصغر في فلسطين لديهم 

سنوات  10إلى  5حيث كانت نسبة األفراد الذين تتراوح خبرتهم من ) 2008العاجز،(دراسة من 
  %.24سنوات  10، ونسبة األفراد الذين تزيد خبرتهم عن % 46.7

مدیر عام
مدیر فرع
مدیر مالي
مدیر عملیات
مدیر برامج
مسئول إقراض
غیر ذلك

0510152025

السنبة المئویة
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  :والشكل التالي يوضح ذلك 

  )5(شكل رقم

 الخبرةسنوات توزيع أفراد الدراسة حسب 

  

  .توزيع أفراد الدراسة حسب المؤهل العلمي  5.10.4

  )21(رقم جدول

 المؤهل العمليتوزيع أفراد الدراسة حسب 

  المجموع  أقل من دبلوم  دبلوم  بكالوريوس  دراسات عليا  
  75  2  11  45  17  التكرار
  100  2.7  14.7  60  22.7  النسبة

  

 من حملة الدراسات العليـا من أفراد هذه الدراسة هم % 22.7يوضح الجدول السابق أن 
حيث كانت نسبة حملـة الدراسـات العليـا    ) 2008العاجز، ( وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدراسة 

وهذا مؤشر على توجه العاملين في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة الكتسـاب  % 5.3
ـ     % 60أن مؤهالت علمية عالية، كما يتبين  هادة من أفراد هذه الدراسـة كـانوا مـن حملـة ش

وتدل على توجه إدارات مؤسسات التمويل األصغر لتعيين حملة الشهادات الجامعية البكالوريوس 
% 2.7من أفراد هذه الدراسة كانوا من حملة الدبلوم ، بينما نجـد أن  % 14.7، في حين أن لديها

  .والشكل التالي يوضح ذلك حملون مؤهل علمي أقل من الدبلوم ، من أفراد هذه كانوا ي

   

  -   
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  )6(شكل رقم

 توزيع أفراد الدراسة حسب المؤهل العلمي

  

  .توزيع أفراد الدراسة حسب مجال عمل المؤسسة   5.10.5
  )22(رقم جدول

 حسب طرق تقديم التمويل في مؤسساتهمتوزيع أفراد الدراسة 

  النسبة  التكرار  
  9.6  7  فقط تمويل إسالمي
  38.4  28  فقط تمويل تقليدي

  52.1  38  تقليديتمويل + تمويل إسالمي 
  100  73  المجموع

  

من أفراد هذه الدراسة يعملون في مؤسسـات تمويـل   % 9.6يوضح الجدول السابق أن 
من أفراد هذه الدراسة يعملون في مؤسسات التمويل التقليدي، في حين أن % 38.4إسالمي، وأن 

التوزيـع  ، وهـذا  في مؤسسات تمويل إسالمي وتقليـدي من أفراد هذه الدراسة يعملون % 52.1
يتناسب مع طبيعة تقديم التمويل في مؤسسات التمويل األصغر من حيث أنه تمويـل تقليـدي أو   

  .تمويل إسالمي أو التمويل بصيغ التمويل اإلسالمي وبالطرق التقليدية

   

22%

60%

15%

3%

دراسات علیا بكالوریوس دبلوم أقل من دبلوم
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  :والشكل التالي يوضح ذلك  

  )7(كل رقم

 طرق تقديم التمويل في مؤسساتهمتوزيع أفراد الدراسة حسب 

  

  .بلأفراد الدراسة حول إدراج منتجات تمويل إسالمي في المستقرأي   5.10.6
  )23(رقم جدول

  :نتجات تمويل إسالمي في المستقبل إمكانية إدراج م مدىرأي أفراد الدراسة حول 

  المجموع  ال أدري  ال  نعم  
  41  13  12  16  التكرار
  100  31.7  29.3  39  %النسبة

  

هذه الدراسة يتوقعون أن تقوم المؤسسـة التـي   من أفراد %  39 يوضح الجدول السابق أن 
ال يتوقعون ذلك، في حين % 29.3، وأن تمويل إسالمي في المستقبل يعملون بها بإدراج منتجات

أن من أفراد هذه الدراسة ليس لديهم أي توقعات عن هذا الموضوع، كمـا نالحـظ   % 31.7أن 
تمثـل المؤسسـات   مفردة والقيم المفقودة  41عدد أفراد العينة الذين أجابوا على هذا السؤال هو 

  .التي لديها تمويل إسالمي في الوقت الحالي 
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  :تحليل النتائج 5.11
  :اإللمام والمعرفة في مجال التمويل اإلسالمي لدى العاملين في مؤسسات التمويل األصغر :المجال األول

  )24(رقم جدول
  أفراد الدراسة حول مدى معرفة العاملين بالتمويل اإلسالمي رأي

 

من أفراد هذه الدراسة لديهم معرفـة وإلمـام جيـد     78.3%يوضح الجدول السابق أن     
من أفراد هذه الدراسة ال %6.8بمفهوم آليات تطبيق صيغة المرابحة لآلمر بالشراء، في حين أن 

ليس لديهم معرفة بمفهوم وآليات تطبيق صـيغة المرابحـة لآلمـر     بمعنىيؤيدون الرأي السابق 
من أفراد هذه الدراسة ليس لهم رأي في هذا الموضوع ، كمـا  % 14.9بالشراء ، بينما نجد أن 

  البيان  #

شدة
ق ب

واف
م

  

فق
موا

ايد  
مح

فق  
موا

ير 
غ

ق   
واف

ر م
غي

شدة
ب

بار  
الخت

ة ا
قيم

  

si
g

  

بي
حسا

ط ال
وس

ال
  

سبي
 الن

زن
الو

  

 ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .1
وآليات تطبيق صيغة المرابحة 

  لآلمر بالشراء
32.4% 45.9% 14.9% 5.4% 1.4% 4.32 0.00 4.02 %80.4 

 ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .2
 .وآليات تطبيق صيغة المشاركة

12.2% 43.2% 27.0% 14.9% 2.7% 8.21 0.00 3.47 %69.4 

 ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .3
 .وآليات تطبيق صيغة المضاربة

10.8% 35.1% 29.7% 21.3% 2.7% 7.22 0.00 3.30 %66 

 موإلمام جيد بمفهولدي معرفة  .4
لموآليات تطبيق صيغة الَّس. 

8.1% 23.0% 32.4% 31.1% 5.4% 5.21 0.02 2.97 %59.4 

 ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .5
وآليات تطبيق صيغة القرض 

 .الحسن

24.0% 41.3% 20.0% 12.0% 2.6% 
4. 
23 

0.01 4.28 %85.6 

 ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .6
وآليات تطبيق صيغة اإلجارة 

 المنتهية بالتمليك

16.0% 29.3% 29.3% 22.7% 2.7% 12.65 0.00 3.33 %66.6 

 ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .7
 .وآليات تطبيق صيغة االستصناع

14.9% 27.0% 27.0% 27.0% 4.1% 4.21 0.02 3.22 %64.4 

 ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو .8
 .وآليات تطبيق صيغة البيع اآلجل

20.5% 38.4% 19.2% 19.2% 2.7% 4.28 0.00 3.55 %71 

يحتاج التمويل األصغر اإلسالمي  .9
إلى معرفة خاصة ال تتوفر لدى 

معظم العاملين في مؤسسات 
  .التمويل األصغر التقليدي

37.0% 37.0% 13.7% 12.3% - 7.21 0.01 3.99 %79.8 
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وهـذا   80.4%الوزن النسبي لهذه الفقـرة يسـاوي   وأن 4.02  نجد أن الوسط الحسابي يساوي 
بصـيغة المرابحـة لآلمـر    قبل أفراد الدراسـة   منواسعة أن هناك إلمام ومعرفة مؤشر على 

وهذا يعزي النتشار استخدام صيغة المرابحة في مؤسسات اإلقراض التي لديها منتجات  ،بالشراء
  .مالية إسالمية وكذلك بسبب شيوع تطبيق صيغة المرابحة لآلمر بالشراء لدى البنوك اإلسالمية

من أفراد هذه الدراسـة لـديهم   %  55.4 في الفقرة الثانية في الجدول السابق نالحظ أن    
من أفراد هذه الدراسـة  % 17.6وأن . فهوم وآليات تطبيق صيغة المشاركةمعرفة وإلمام جيد بم

من أفراد هذه الدراسة ليس لهم % 27ال يوجد لديهم معرفة وإلمام بهذا الموضوع ، في حين أن 
حسابي لهـذه الفقـرة يسـاوي    ، كما نالحظ أن الوسط الرأي واضح ومحدد حول هذا الموضوع

أن هناك معرفة جيدة لدى أفـراد الدراسـة بصـيغة    وهذا مؤشر  69.4%والوزن النسبي  3.47
  .المشاركة

من أفراد هذه الدراسة لديهم معرفـة   45.9%توضح الفقرة الثالثة في الجدول السابق أن     
من أفراد هذه الدراسة ليس لديهم  24%، وأن فهوم وآليات تطبيق صيغة المضاربةوإلمام جيد بم

من أفراد هذه الدراسة ليس لهـم رأي واضـح    29.7%معرفة بمفهوم المضاربة ، في حين أن 
 66والـوزن النسـبي   3.3حول هذا الموضوع ، كما نجد أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي 

  .من أفراد الدراسة لديهم معرفة بمفهوم المضاربة 66%أن  بمعنى%
من أفراد هذه الدراسة لديهم معرفة  31.1%توضح الفقرة الرابعة في الجدول السابق أن     

من أفراد هذه الدراسة لـيس لـديهم    36.5%وإلمام جيد حول مفهوم تطبيق صيغة السلم ، وأن 
من أفراد هذه الدراسة ليس لهـم  %  32.4وأن،)المفهوم وآليات تطبيق صيغة السلم (معرفة بهذا 

 2.97كما نجد أن الوسط الحسـابي لهـذه الفقـرة يسـاوي       ل هذا الموضوع ،رأي واضح حو
وهذا مؤشر علي وجود المعرفة بمفهوم السلم عند أفراد العينـة  % 59.4والوزن النسبي يساوي 

  .أي بدرجة أقل من الصيغ األخرى %59.4بنسبة 
من أفراد هـذه الدراسـة لـديهم     65.3%توضح الفقرة الخامسة من الجدول السابق أن     

من أفـراد هـذه    14.7%معرفة وإلمام جيد بمفهوم وآليات تطبيق صيغة القرض الحسن ، وأن 
من أفراد هذه الدراسة ليس لهـم رأي فـي    20%الدراسة ليس لديهم هذه المعرفة ، كما نجد أن 

يسـاوي   زن النسـبي والو 4.28هذا الموضوع ، كما نجد أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي 
من أفراد هذه الدراسة لديهم معرفـة بصـيغة القـرض    الغالبية العظمى وهذا يعني أن  %85.6
  .، أي أن هذه الصيغة هي األكثر وضوحاً لدى العاملين في مؤسسات اإلقراضالحسن
من أفراد هـذه الدراسـة لـديهم     45.3%توضح الفقرة السادسة من الجدول السابق أن     

مـن   25.4%جيد بمفهوم وآليات تطبيق صيغة اإلجارة المنتهيـة بالتمليـك ، وأن    معرفة وإلمام
أفراد هذه الدراسة ليس لديهم معرفة بمفهوم صيغة اإلجارة المنتهية بالتمليـك ، بينمـا نجـد أن    
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من أفراد هذه الدراسة ليس لهم رأي حول هذا الموضوع ، كما نجد أن الوسط الحسابي  %29.3
  . 66.6%والوزن النسبي  3.33%ي لهذه الفقرة يساو

من أفراد هذه الدراسة لديهم معرفة 41.9% توضح الفقرة السابعة من الجدول السابق أن     
لديهم أي  من أفراد هذه العينة ليس31.1% وإلمام بمفهوم وآليات تطبيق صيغة االستصناع، وأن 

لديهم أي معرفة حول  يسمن أفراد هذه الدراسة ل 27%، في حين أن معرفة بصيغة االستصناع
والوزن النسـبي يسـاوي    3.22، كما نجد أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي هذا الموضوع

%64.4.  
الدراسة لديهم معرفة  همن أفراد هذ 58.9%توضح الفقرة الثامنة من الجدول السابق أن      

 من أفراد هذه الدراسـة لـيس   21.9%، وأنم وآليات تطبيق صيغة البيع اآلجلوإلمام جيد بمفهو
رأي في من أفراد هذه الدراسة ليس لديهم  19.2%، في حين أنلديهم معرفة بمفهوم البيع اآلجل

والوزن النسـبي يسـاوي    3.22الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي  هذا الموضوع، كما نجد أن
%71.   
الدراسـة يـرون أن    من أفراد هـذه  74% نتوضح الفقرة التاسعة من الجدول السابق أ    

التمويل األصغر اإلسالمي يحتاج إلي معرفة خاصة ال تتوافر لدي معظم العاملين في مؤسسـات  
من أفراد هذه الدراسة ال يؤيدون الرأي السـابق،   12.3%التمويل األصغر التقليدي، في حين أن 

مـا نجـد أن   من أفراد هذه الدراسة ليس لهم رأي حول هذا الموضوع، ك 13.7%بينما نجد أن 
وهذا يدل أن الغالبيـة   79.8%والوزن النسبي يساوي  3.99الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي 

العظمى من أفراد الدراسة يعتقدون أن التمويل اإلسالمي يحتاج لمعرفة خاصة ال تتـوافر لـدى   
  .معظم العاملين في مؤسسات اإلقراض
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  :مؤسسات التمويل  األصغر بصيغ التمويل اإلسالميمستوى معرفة وإلمام زبائن :المجال الثاني •

  )25(رقم جدول
  الزبائن بالتمويل األصغر اإلسالمي في فلسطينأفراد الدراسة حول مدى معرفة  رأي

  

من أفراد هذه الدراسـة يـرون أن   %  43.3توضح الفقرة األولي في الجدول السابق أن     
من أفراد هذه الدراسة ال يوافقون علي  37.8%معظم الزبائن يفضلون التمويل اإلسالمي، وأن 

من أفراد هذه الدراسـة لـيس لهـم أي رأي فـي هـذا       18.9%الرأي السابق، في حين أن 
سـبي يسـاوي   والـوزن الن  3.13الموضوع، كما نجد أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي 

%62.6 .  
من أفراد هذه الدراسة يرون أن معظم  50.7%توضح الفقرة الثانية من الجدول السابق أن    

العمالء والزبائن ال يرون فرق حقيقي بين التمويل اإلسالمي والتمويل التقليدي ، في حـين أن  
أفـراد هـذه   من  17.8%من أفراد هذه الدراسة ال يوافقون علي الرأي السابق، بينما  %31.5
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التمويل  يفضلونوالزبائن  العمالءمعظم  .1
  .اإلسالمي

12.2 31.1 18.9 33.8 4.1 14.21 0.00 3.13 %62.6 

فرق  ال يرونوالزبائن  العمالءمعظم  .2
حقيقي بين التمويل التقليدي والتمويل 

  .اإلسالمي 
11 39.7 17.8 27.4 4.1 23.21 0.01 3.26 %65.2 

ضرورة والزبائن يرون  العمالءمعظم  .3
  .اإلسالمي األصغر للتمويل  وأهمية

8.1 32.4 31.1 27 1.4 17 
.22 

0.50 3.19 %63.8 

لدى معظم العمالء والزبائن معرفة وإلمام  .4
  جيد بصيغ التمويل اإلسالمي

1.4 8.2 35.6 45.2 9.6 9.32 0.02 2.47 %49.4 

لدى معظم العمالء والزبائن معرفة جيدة  .5
  .بصيغة المرابحة فقط

1.4 42.5 26 28.8 1.4 4.55 0.01 3.14 %62.8 

معظم العمالء والزبائن أصحاب المشاريع  .6
المتناهية في الصغر ال يناسبهم التمويل 

  .بصيغ التمويل اإلسالمي
6.8 35.1 28.4 21.6 8.1 7.69 0.00 3.11 %62.2 



107 
 

الدراسة ليس لديهم أي رأي حول هذا الموضوع ، كما نجد أن الوسط الحسابي لهـذه الفقـرة   
 .65.2%ي يساوي بوالوزن النس 3.26يساوي 

من أفراد هذه الدراسة يرون أن معظم  40.5%توضح الفقرة الثالثة من الجدول السابق أن     
مـن   28.4%صغر اإلسالمي ، في حين أن العمالء والزبائن يرون ضرورة وأهمية للتمويل األ

من أفراد العينة ليس لهـم رأي محـدد    31.1%أفراد هذه الدراسة ال يرون ذلك ، في حين أن 
والوزن النسبي  3.19حول هذا الموضوع ، كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي 

  .63.8%يساوي 
من أفراد هذه الدراسة يرون أن لدي  9.6%توضح الفقرة الرابعة من الجدول السابق أن       

من أفـراد    54.8% أن ، في حينمعظم العمالء والزبائن معرفة جيدة بصيغ التمويل اإلسالمي
أن الزبائن ليس لديهم علم أو معرفـة بصـيغ    بمعنىهذه الدراسة ال يتفقون مع الرأي السابق 

والـوزن النسـبي    2.47التمويل اإلسالمي ، كما نجد أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يسـاوي  
 . 49.4%يساوي 

من أفراد هذه العينة يرون أن لـدي   43.9%توضح الفقرة الخامسة من الجدول السابق أن     
من أفـراد هـذه الدراسـة ال     30.2%معظم الزبائن معرفة جيدة بصيغة المرابحة فقط ، بينما 

من أفراد هذه الدراسة ليس لديهم رأي حـول هـذا    26%يتفقون مع هذا الرأي ، كما نجد أن 
ن النسـبي يسـاوي   والـوز  3.14الموضوع، كما نجد أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي 

%62.8. 

من أفراد هذه الدراسـة يـرون أن    41.9%توضح الفقرة السادسة من الجدول السابق أن     
معظم العمالء والزبائن أصحاب المشاريع المتناهية في الصغر ال يناسبهم التمويل اإلسـالمي ،  

من أفـراد   28.4%من أفراد هذه الدراسة ال يؤيدون الرأي السابق ، في حين أن  29.7%وأن 
هذه الدراسة ليس لهم رأي واضح ومحدد حول هذا الموضوع ، كما نجد أن الوسط الحسـابي  

 .% 62.8والوزن النسبي يساوي  3.11لهذه الفقرة يساوي 

  



108 
 

 

  :مدى قبول الجهات المانحة والممولين للتمويل األصغر اإلسالمي: المجال الثالث •

  )26(رقم جدول
  قبول الجهات المانحة و الممولين للتمويل اإلسالميأفراد الدراسة حول مدى  رأي

      

من أفراد هـذه الدراسـة يـرون أن     30.7%في الجدول السابق أن  األولىتوضح الفقرة     
 %29.3دعم منتجات تمويل إسالمي لدي مؤسسات اإلقراض، وأن  يفضلون ال الممولينمعظم 

من أفراد هذه الدراسة ليس  40%من أفراد هذه الدراسة ال يؤيدون الرأي السابق ، كما نجد أن 
والـوزن   3.08لديهم رأي في هذا الموضوع ، كما نجد أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي 

  .61.6%النسبي يساوي 
من أفراد هذه الدراسة يرون أن الممول يربط بين دعـم   22.7%توضح الفقرة الثانية أن       

مـن   25.4%مؤسسات تقدم تمويل إسالمي والتوجهات السياسية والدينية لتلك المؤسسـة، وأن  
من أفراد هـذه الدراسـة   %  52أفراد هذه الدراسة ال يتفقون مع الرأي السابق ، بينما نجد أن 
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معظم الممولين ال يفضلون دعم منتجات  .1
  تمويل إسالمي لدى مؤسسات اإلقراض

6.7 24 40 29.3 - 4.21 0.00 3.08 %61.6 

يربط الممول بين دعم مؤسسات تقدم  .2
تمويل إسالمي والتوجهات السياسية 

  .والدينية لتلك المؤسسة
4 18.7 52 22.7 2.7 3.21 0.001 2.98 %59.6 

معظم الممولين يعتقدون أنه ال يوجد طلب  .3
  .عالي على التمويل األصغر اإلسالمي

28 38.7 25.3 5.3 - 7.21 0.00 2.97 %59.4 

الممول األجنبي أن تقديم منتجات يرى  .4
تمويل إسالمي تساهم في انتشار التمويل 

  .األصغر
10.7 34.7 42.7 10.7 1.3 9.21 0.02 3.43 %68.6 

الجهات المانحة تفضل دعم مؤسسات  .5
عن  التمويل التقليدي والمنتجات التقليدية

  .دعم مؤسسات التمويل اإلسالمي
13.3 42.7 36 8 - 4.23 0.01 3.61 %72.2 

تحول مؤسسة تمويل أصغر من النظام  .6
بشكل كامل التقليدي إلى النظام اإلسالمي 

  الممولين األجانبيفقدها دعم وتأييد معظم 
6.8 39.2 37.8 14.9 1.4 7.65 0.00 3.35 %67 
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  2.98الحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يسـاوي نل هذا الموضوع ، كما ليس هم رأي حو
  . 59.6%والوزن النسبي يساوي 

من أفراد هذه الدراسـة يـرون أن    67.7%في الجدول السابق أن  ةتوضح الفقرة الثالث      
معظم الممولين يعتقدون أن ال يوجد طلب عالي علي التمويل اإلسالمي األصغر، فـي حـين أن   

من أفـراد هـذه   26.3%من أفراد هذه الدراسة ال يتفقون مع الرأي السابق ، كما نجد أن  %6.3
الدراسة ليس لهم رأي حول هذا الموضوع ، كما نجد أن الوسط الحسابي لهذه الفقـرة يسـاوي   

 .59.4%والوزن النسبي يساوي  2.97

أن  يعتقـدون من أفراد هذه الدراسة  45.4%توضح الفقرة الرابعة في الجدول السابق أن       
ساهم في انتشار التمويل األصـغر،  أنه يتمويل إسالمي  تمنتجا في تقديم يرى الممول األجنبي

من أفراد هذه  42.7%يؤيدون الرأي السابق، وأن  من أفراد هذه الدراسة ال 12%في حين أن 
سابي لهذه الفقـرة يسـاوي   الدراسة ليس لهم رأي في هذا الموضوع ، كما نجد أن الوسط الح

 .68.6%والوزن النسبي يساوي  3.43

من أفراد هـذه الدراسـة يـرون أن     56%توضح الفقرة الخامسة في الجدول السابق أن     
ـ  م مؤسسـات  الجهات المانحة تفضل دعم مؤسسات التمويل التقليدي والمنتجات التقليدية عن دع

الدراسة ال يؤيدون الرأي السـابق، كمـا أن    من أفراد هذه 8%، وأن اإلسالمي التمويل األصغر
من أفراد هذه الدراسة ليس لهم رأي محدد حول هذا الموضوع ، كما نالحظ أن الوسـط  % 36

 . 72.2%والوزن النسبي يساوي  3.61الحسابي لهذه الفقرة يساوي 

من أفراد هذه الدراسة يرون أن تحول  46%توضح الفقرة السادسة في الجدول السابق أن     
مؤسسة تمويل أصغر من النظام التقليدي إلي النظام اإلسالمي بشكل كامل يفقدها دعـم وتأييـد   

يؤيدون هذا الرأي ، في حـين   من أفراد هذه الدراسة ال 16.3%معظم الممولين األجانب، وأن 
ضوع ، كما نجـد أن الوسـط   من أفراد هذه الدراسة ليس لهم رأي حول هذا المو 37.8%أن 

 .% 67والوزن النسبي يساوي  3.35الحسابي لهذه الفقرة يساوي 
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 :التحديات التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي :المجال الرابع •

  )27(رقم جدول

  التحديات التي تواجه التمويل األصغر اإلسالميأفراد الدراسة حول  رأي

 

من أفراد هذه الدراسـة يـرون أن    73.3%توضح الفقرة األولي في الجدول السابق أن       
، وأن ية وهذا يعتبر من التحديات أمامهالتمويل األصغر اإلسالمي يتطلب تكاليف تشغيلية إضاف

من أفراد هذه الدراسـة   16%، وأن السابق من أفراد هذه الدراسة ال يتفقون مع الرأي %10.7
 3.83ذه الفقـرة يسـاوي   ليس لهم رأي حول هذا الموضوع ، كما نجد أن الوسط الحسابي له

  76.6%والوزن النسبي يساوي 
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التمويل األصغر اإلسالمي يتطلب تكاليف  .1
من التحديات يعتبر تشغيلية إضافية وهذا 

   .أمامه
20 53.3 16 10.7 - 9.41 0.00 3.83 %76.6 

هناك صعوبة في إجراءات تطبيق التمويل   .2
إمكانية األصغر اإلسالمي تحول دون 

تطبيقه بشكل موسع في مؤسسات 
  .التمويل األصغر في فلسطين

8 61.3 20 10.7 -- 12.21 0.001 3.67 %73.4 

غياب التثقيف والتدريب في مجال التمويل  .3
اإلسالمي بين العاملين يعتبر من التحديات 

  .التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي
16 69.3 13.3 1.3 - 7.21 0.003 4 %80 

غياب التثقيف بين العمالء في مجال  .4
التمويل اإلسالمي يعتبر من التحديات التي 

  .تواجه التمويل األصغر اإلسالمي
18.7 57.3 20 4 - 9.21 0.12 3.9 %78 

عدم (انحسار التطبيق في صيغة المرابحة  .5
يعتبر من التحديات أمام ) تنوع المنتجات 

  .انتشار التمويل األصغر اإلسالمي
27 51.4 16.2 5.4 - 11.23 0.01 4 %80 

يعتبر اختالف آراء العلماء في الفقه  .6
اإلسالمي تحدياً أمام تطوير التمويل 

  .األصغر اإلسالمي
16 40 36 6.7 1.3 17.65 0.00 3.63 %72.6 
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من أفراد هذه الدراسة يرون أن هناك  69.3%توضح الفقرة الثانية في الجدول السابق أن     
صعوبة في إجراءات تطبيق التمويل األصغر اإلسالمي تحول دون إمكانية تطبيق بشكل موسع 

من أفراد هذه الدراسة ال يؤيـدون  %  10.7في مؤسسات التمويل األصغر في فلسطين ، وأن 
من أفراد هذه الدراسة ليس لهـم رأي محـدد فـي هـذا     %  20الرأي السابق ، كما نجد أن 

والوزن النسـبي يسـاوي   3.67 الموضوع ، كما نجد أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي  
%73.4  

الدراسة يرون أن غياب من أفراد هذه  85.3%توضح الفقرة الثالثة في الجدول السابق أن     
التثقيف والتدريب في مجال التمويل اإلسالمي بين العاملين يعتبر من التحـديات التـي تواجـه    

من أفراد هذه الدراسة ال يوافقون علي الرأي السابق ،  1.3%التمويل األصغر اإلسالمي، وأن 
ـ  13.3%وأن  د أن الوسـط  من أفراد هذه الدراسة ليس لهم رأي في هذا الموضوع ، كما نج

 . 80%والوزن النسبي يساوي  4الحسابي لهذه الفقرة يساوي 

من أفراد هذه الدراسة يرون أن غيـاب   76%توضح الفقرة الرابعة في الجدول السابق أن     
التمويـل  التثقيف بين العمالء في مجال التمويل اإلسالمي يعتبر من التحـديات التـي تواجـه    

من  20%أفراد هذه الدراسة ال يؤيدون الرأي السابق ، وأن من  4%، بينما األصغر اإلسالمي
أفراد هذه الدراسة ليس لهم رأي في هذا الموضوع ، كما نجد أن الوسط الحسابي لهذه الفقـرة  

 . 78%والوزن النسبي  3.9يساوي 

من أفراد هذه الدراسة يـرون أن   78.4%توضح الفقرة الخامسة في الجدول السابق أن       
يعتبر من التحديات أمـام انتشـار   ) عدم تنوع المنتجات ( طبيق في صيغة المرابحة انحسار الت

 16.2%من أفراد هذه الدراسة ال يؤيدون الرأي السابق ، وأن  5.4%التمويل اإلسالمي ، بينما 
من أفراد هذه الدراسة ليس لهم رأي محدد في هذا الموضوع ، كما نجد أن الوسـط الحسـابي   

 . 80%والوزن النسبي  4ي لهذه الفقرة يساو

من أفراد هذه الدراسة يعتبـرون أن   56%توضح الفقرة السادسة في الجدول السابق أن       
مـن   8%راء العلماء في الفقه اإلسالمي تحديا أمام تطور التمويل اإلسالمي ، بينمـا  آاختالف 

لدراسة لـيس لهـم   من أفراد هذه ا 36%أفراد هذه الدراسة ال يتفقون مع الرأي السابق ، وأن 
رأي واضح ومحدد حول هذا الموضوع ، كما نجد أن الوسط الحسابي لهـذه الفقـرة يسـاوي    

 .72.6%والوزن النسبي  3.63
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  :فلسطينآفاق تطوير التمويل األصغر اإلسالمي في : الخامس المجال •
  

  )28(رقم جدول

  فلسطينآفاق تطوير التمويل األصغر اإلسالمي في أفراد الدراسة حول  رأي

  

الدراسة يرون أن هناك من أفراد هذه %   50توضح الفقرة األولي في الجدول السابق أن     
مـن  %  24.3، وأن ي تواجه التمويل اإلسالمي األصغرصعوبة في التغلب علي التحديات الت

من أفراد هذه الدراسة لـيس  %  25.7دون هذه الصعوبة، كما نجد أن جأفراد هذه الدراسة ال ي
والوزن  2.72لهم رأي في هذا الموضوع ، كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي 

  . 54.4%النسبي 

#  

  البيان
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ايد  
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هناك صعوبة في التغلب على التحديات  .1
  التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي

5.4 44.6 25.7 21.6 2.7 14.21 0.00 2.72 %54.4 

هناك صعوبة في إمكانية أن  يصل  .2
التمويل األصغر اإلسالمي لعدد كبير من 

  .الفقراء في فلسطين
5.4 40.5 23 28.4 2.7 33.21 0.00 2.82 %56.4 

المشاريع  يالئمالتمويل اإلسالمي ال  .3
  .المتناهية في الصغر

6.8 26 16.4 41.1 9.6 27.24 0.00 3.20 %64 

يمكن التغلب على التحديات التي تواجه  .4
من انتشار التمويل األصغر اإلسالمي 

عاملين في مؤسسات خالل تطوير قدرات ال
  .التمويل األصغر

14.7 56 21.3 6.7 1.3 9.21 0.02 3.76 %75.2 

المتعلقة يمكن التغلب على التحديات  .5
لتمويل األصغر بالتكاليف اإلضافية ل

لعدد كبير من اإلسالمي وذلك بالوصول 
  .الزبائن

16 54.7 22.7 6.7 - 4.23 0.00 3.8 %76 

تطبيق التمويل اإلسالمي في مؤسسات إن  .6
زيادة انتشار  يساهم فيالتمويل التقليدي 
  .التمويل األصغر

16 48 17.3 18.7 - 8.65 0.01 3.61 %72.2 
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من أفراد هذه الدراسـة يـرون أن    45.9%توضح الفقرة الثانية في الجدول السابق أن       
لعدد كبيـر مـن الفقـراء فـي      التمويل األصغر اإلسالميهناك صعوبة في إمكانية أن يصل 

 23%من أفراد هذه الدراسة ال يؤيدون الرأي السابق ، كمـا نجـد أن    31.1%فلسطين ، وأن 
من أفراد هذه الدراسة ليس لهم رأي في هذا الموضوع ، كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهـذه  

  .% 56.4والوزن النسبي  2.82الفقرة يساوي 
من أفراد هذه الدراسـة يـرون أن    32.8%توضح الفقرة الثالثة في الجدول السابق أن       

من أفراد هذه الدراسة %  50.7المشاريع المتناهية في الصغر، وأن  يالئمال  اإلسالميالتمويل 
من أفراد هذه الدراسة ليس لهـم رأي فـي   %  16.4ال يتفقون مع الرأي السابق ، كما نجد أن 

  .64%والوزن النسبي  3.2هذا الموضوع ، كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي 
من أفراد هذه الدراسة يـرون أنـه   % 70.7ل السابق أن توضح الفقرة الرابعة في الجدو    

تطـوير  من خـالل   التمويل األصغر اإلسالمييمكن التغلب علي التحديات التي تواجه انتشار 
الدراسـة ال يؤيـدون     من أفراد هذه 8%قدرات العاملين في مؤسسات التمويل األصغر، وأن 

دراسة ليس لهم رأي حول هذا الموضـوع  من أفراد هذه ال 21.3%الرأي السابق ، كما نجد أن 
  . 75.2%والوزن النسبي  3.76، كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي 

من أفراد هذه الدراسة يـرون أنـه    70.7%توضح الفقرة الخامسة في الجدول السابق أن     
األصـغر وذلـك   يمكن التغلب علي التحديات المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للتمويل اإلسـالمي  

من أفراد هذه الدراسة ال يرون ذلك ، كما نجـد   6.7%بالوصول لعدد كبير من الزبائن ، وأن 
من أفراد هذه الدراسة ليس لهم رأي في هذا الموضوع ، كما نالحظ أن الوسـط  %  22.7أن 

  . 76%والوزن النسبي  3.8الحسابي لهذه الفقرة يساوي 
من أفراد هذه الدراسـة يـرون أن    64%السابق أن  توضح الفقرة السادسة في الجدول      

تطبيق التمويل اإلسالمي في مؤسسات التمويل التقليدي يساهم فـي زيـادة انتشـار التمويـل     
من أفـراد   17.3%من أفراد هذه الدراسة ال يرون ذلك ، كما نجد أن %  18.7األصغر، وأن 

حول هذا الموضوع ، كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهـذه   حهذه الدراسة ليس لهم رأي واض
  . 72.2%والوزن النسبي  3.61الفقرة يساوي 
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  :لخص عن محاور الدراسة الرئيسية م 5.12

  )29(رقم جدول

  .لمحاور الدراسة  Tالوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة المعنوية واختبار 

  االختبار  المجال
T 

  المعنوية
SIG 

الوسط 
  الحسابي

الوزن 
  النسبي

اإللمام والمعرفة في مجال التمويل اإلسالمي لدى العاملين في 
  .مؤسسات التمويل األصغر

5.33 0.00 3.56 71.2% 

مستوى معرفة وإلمام زبائن مؤسسات التمويل  األصغر 
  %61 3.05 0.31 0.931  .بصيغ التمويل اإلسالمي

األصغر قبول الجهات المانحة والممولين للتمويل عدم 
 %64.6 3.23 0.00 3.97  .اإلسالمي

 %76.8 3.84 0.00 14.547  .التحديات التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي

 %66.6 3.33 0.00 4.7  .فلسطينآفاق تطوير التمويل األصغر اإلسالمي في 

 %68.2 3.41 0.00 10.38  المجموع
  

األول والذي يمثل المعرفة في مجـال   ريوضح الجدول السابق أن الوسط الحسابي للمحو      
كما نالحـظ أن قيمـة   %71.2والوزن النسبي   3.56التمويل اإلسالمي لدي العاملين يساوي 

SIG=0.00  و اختبارt= 5.33    بصيغ وهذا يدل علي أن هناك إلمام ومعرفة من قبل العاملين
الذي يمثـل  ( في حين نالحظ أن الوسط الحسابي للمحور الثاني . بشكل عامالتمويل اإلسالمي 

والوزن النسبي  3.05 معرفة وإلمام الزبائن بمؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي يساوي  مدى
أن  بمعنىوهذا غير معنوي   t=.931و اختبار  SIG=0.00، كما نالحظ أن قيمة %61يساوي 
وهـذا مـن وجهـة نظـر     مويل األصغر اإلسالمي التي معرفة من قبل الزبائن ف ضعفهناك 

  .العاملين في مؤسسات اإلقراض
قبـول الجهـات    عـدم ( كما يوضح الجدول السابق أن الوسط الحسابي للمحور الثالث       

، %64.6والوزن النسبي يساوي  3.23يساوي ) المانحة والممولين للتمويل األصغر اإلسالمي 
معظـم   أن بمعنـى وهذا دال إحصـائيا     t= 3.97و اختبار  SIG=0.00كما نالحظ أن قيمة 

لتمويـل  الجهـات المانحـة والممـولين ل   العاملين في مؤسسات اإلقراض يعتقدون عدم قبول 
التحديات التي كثرة ( ، كما يوضح الجدول السابق أن الوسط الحسابي للمحور الرابع اإلسالمي

كما نالحـظ  % 76.8الوزن النسبي يساوي و 3.84يساوي ) تواجه التمويل األصغر اإلسالمي 
العـاملين فـي     معظـم  وهذا مؤشـر علـي أن  .    t= 14.47و اختبار  SIG=0.00أن قيمة 
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 هناك تحديات تواجه التمويـل األصـغر  ن أن ويعتقد مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة
فـي   سـالمي آفاق تطوير التمويل األصـغر اإل ( أما في المحور الخامس ،تحول دون انتشاره

و  SIG=0.00وقيمة % 66.6والوزن النسبي يساوي  3.33الحسابي يساوي الوسط ) فلسطين 
يعتقـدون  ، وهذا يعني أن غالبية العاملين في مؤسسـات التمويـل األصـغر      t= 4.7اختبار 
  .في فلسطينالتمويل األصغر اإلسالمي انتشار وتقدم  صعوبة

 

 :اختبار فرضيات الدراسة 5.13

  :األولىة الفرضي

وتوفر الخبرة والمعرفة يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين انتشار التمويل األصغر اإلسالمي  
  .بآليات تطبيقه لدى العاملين في مؤسسات اإلقراض

 
  .بهمؤسسات اإلقراض في  العاملينلدى معرفة البرة والخ والتمويل األصغر اإلسالمي انتشار  بين معامل ارتباط بيرسون

  

  )30(رقم جدول

و الخبرة والمعرفة لدى العاملين في التمويل األصغر اإلسالمي انتشار بين معامل ارتباط بيرسون 
  .مؤسسات اإلقراض به

 قیمة االختبار االختبار المجال
معرفة الخبرة والو التمويل األصغر اإلسالمي انتشار العالقة بين 

 .العاملين في مؤسسات اإلقراض بهلدى 
 R %82.4 طاالرتبامعامل 

 SIG 0.00المعنویة 
  N  75 

  

 0.05هذه الفرضية تم استخدام اختبار بيرسون لالرتباط عند مستوى معنويةالختبار 
 = Sigقيمة  R= 82. 4حيث تبين من خالل استخدام اختبار بيرسون أن قيمة معامل االرتباط 

بين قوية  طردية يوجد عالقةأنه  بمعنى%5 معنوية  ىعند مستو.دال إحصائيا   وهذا  0.00
لتمويل األصغر اإلسالمي وخبرة ومعرفة العاملين بمؤسسات اإلقراض العاملة في اانتشار 

بصيغ العاملين بمؤسسات التمويل األصغر أن زيادة معرفة و إلمام  أي، المنطقة بآليات تطبيقه
وبالتالي  ،قطاع غزةتمويل األصغر اإلسالمي في التمويل اإلسالمي يؤدي إلى زيادة انتشار ال

   .هذه الفرضية نقبلسوف 
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:الفرضية الثانية  

و مستوى وعي زبـائن  يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين انتشار التمويل األصغر اإلسالمي 
 .مؤسسات التمويل األصغر به

  )31(رقم جدول

التمويل مستوى وعي زبائن مؤسسات  والتمويل األصغر اإلسالمي  انتشارمعامل ارتباط بيرسون بين 
 بهاألصغر 

 قیمة االختبار االختبار  المجال
معرفة زبائن مستوى  و لتمويل األصغر اإلسالمياانتشار العالقة بين 

  .به مؤسسات اإلقراض
 R %28.2 طاالرتبامعامل 

 SIG 0.013المعنویة 
  N  75 

 

 على هذه الفرضية تم استخدام اختبار بيرسون لالرتباط عند مستوى معنوية لإلجابة

قيمة  R= 0.282حيث تبين من خالل استخدام اختبار بيرسون أن قيمة معامل االرتباط 0.05
Sig = 0.013   يوجد عالقة طردية قوية بين بمعنى %5 معنوية مستوى عند .وهذا دال إحصائيا

أن زيادة معرفة و إلمام  أي. مستوى وعي أفراد المجتمع به وسالمي انتشار التمويل األصغر اإل
ار التمويل األصغر اإلسالمي في قطاع األفراد بصيغ التمويل اإلسالمي يؤدي إلى زيادة انتش

  .غزة 

  :الفرضية الثالثة

وسياسـات الممـولين   يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين انتشار التمويل األصغر اإلسالمي  
 .والمانحين

  )32(جدول رقم

  .وسياسات الممولين والمانحين لتمويل األصغر اإلسالمياانتشار بين معامل ارتباط بيرسون 

قیمة  االختبار المجال
 االختبار

وسياسات الممولين تمويل األصغر اإلسالمي العالقة بين انتشار ال
 .والمانحين

 R %40.5 طاالرتبامعامل 

 SIG 0.00المعنویة 
  N  75 
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لتمويل بين انتشار ا العالقة إليجاد بيرسون معامل اختبار استخدام تم الفرضية تلك الختبار
 .ممولين والمانحينوسياسات ال األصغر اإلسالمي

قيمـة   R= 0.405حيث تبين من خالل استخدام اختبار بيرسون أن قيمة معامل االرتباط 
Sig = 0.00   يوجد عالقة طردية قوية بـين  بمعنى %5 معنوية مستوى عند .وهذا دال إحصائيا

قنـاعتهم بالتمويـل    ومـدى  وبين سياسة الممولين و المانحين لتمويل األصغر اإلسالميانتشار ا
انتشـار   زيـادة لتمويل اإلسالمي يؤدي إلى باقناعة الممولين والمانحين  زيادة أن أي. اإلسالمي

  .وبالتالي سوف نقبل هذه الفرضية .لتمويل األصغر اإلسالمي في قطاع غزةا

  :الفرضية الرابعة

ووجـود تحـديات    يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين انتشار التمويـل األصـغر اإلسـالمي   
 .ومعوقات أمامه 

  )33(جدول رقم

 ووجود التحديات والمعوقات أمامه يل األصغر اإلسالميالتموانتشار معامل ارتباط بيرسون بين 

 قیمة االختبار االختبار المجال
ووجود تحديات انتشار التمويل األصغر اإلسالمي  العالقة بين

  .ومعوقات أمامه
 R %54.1 طاالرتبامعامل 

 SIG 0.00المعنویة 
  N  75 

  

بين انتشار  العالقة إليجاد بيرسونارتباط  املمع اختبار استخدام تم الفرضية هذه الختبار
 .يواجههاالتحديات والمعوقات التي  والتمويل األصغر اإلسالمي 

قيمة  R=- 0.541حيث تبين من خالل استخدام اختبار بيرسون أن قيمة معامل االرتباط 
Sig = 0.00   قوية بين  طرديةيوجد عالقة بمعنى %5 معنوية مستوى عند .وهذا دال إحصائيا

أن وجود  أي. يواجهها انتشار التمويل األصغر اإلسالمي وبين التحديات والمعوقات التي
 ،قطاع غزةتؤدي إلى بطئ انتشاره في التمويل األصغر اإلسالمي تحديات ومعوقات كبيرة أمام 

  .وبالتالي سوف نقبل هذه الفرضية
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  :الفرضية الخامسة

راء أفراد الدراسة آبين   0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
  .تعزى لمتغير سنوات  الخبرةالتمويل األصغر اإلسالمي انتشار مدى حول 

  )34(جدول رقم 

 راء أفراد الدراسة حسب سنوات الخبرةآللفروق بين  ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي

  

 ANOVAلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
هذا االختبار يستخدم إليجاد الفروق بين ثالث متوسطات  أنللفرق بين المتوسطات حيث 

  SIG المحسوبة وكذلك قيمة المعنوية  Fو النتائج في الجدول السابق توضح قيمة ، فأكثر
األمر الذي يعني   0.05حيث نالحظ من الجدول السابق أن قيمة هذه المعنوية أكبر من 

وهذا غير دال إحصائيا،  و بالتالي سوف نرفض   ةالجد ولي Fالمحسوبة اقل من   Fأن 
الدراسة حول راء أفراد آالفرضية السابقة أي ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

  .انتشار التمويل اإلسالمي تعزى لمتغير الخبرة

 المعنویة  االختبار الوســـــــــط الحسابي   المجال  
 5اقل من 
 سنوات

 10-5من 
 سنوات

 10من  أكثر
 سنوات

F SIG 

اإللمام والمعرفة في مجال التمويل  1
اإلسالمي لدى العاملين في مؤسسات 

  التمويل األصغر
3.8 3.4 3.5 1.29 0.28 

مستوى معرفة وإلمام زبائن  2
بصيغ مؤسسات التمويل  األصغر 

  التمويل اإلسالمي
2.9 3.2 3 1.25 0.29 

قبول الجهات المانحة والممولين عدم  3
  للتمويل األصغر اإلسالمي

3.1 3.4 3.5 1.66 0.192 

التحديات التي تواجه التمويل األصغر  4
 0.071 2.71 3.8 3.7 4  اإلسالمي

آفاق تطوير التمويل األصغر  5
 0.682 0.325 3.4 3.2 3.3  فلسطيناإلسالمي في 

 0.771 0.258 3.3 3.4 3.4  الكلي المجموع 6
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  :الفرضية السادسة

أفراد  آراءبين   0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
تعزى لمتغير مجال  قطاع غزةفي التمويل األصغر اإلسالمي الدراسة حول مدى انتشار 

  ).مختلط - تقليدي  -إسالمي (عمل المؤسسة

   قطاع غزةالعالقة بين مجال عمل المؤسسة وبين انتشار التمويل اإلسالمي في  •
  )35(جدول رقم 

  أفراد الدراسة حسب سنوات الخبرة آراءللفروق بين  ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي

  

 ANOVAلإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
للفرق بين المتوسطات حيث أن هذا االختبار يستخدم إليجاد الفروق بين ثالث متوسطات 

  SIG المحسوبة وكذلك قيمة المعنوية  Fو النتائج في الجدول السابق توضح قيمة ، فأكثر 
المجال األول و الذي يمثل  الجميع المجاالت ما عد  0.05من  اكبر  SIGحيث نالحظ أن قيمة

مدى معرفة وإلمام العاملين في مؤسسات التمويل األصغر بمجال التمويل اإلسالمي حيث كانت 
بمعنى يوجد فروق ،  0.05وهذا دال إحصائيا عند مستوى معنوية   SIG=0.028 , F=3.8قيمة 

 المعنویة االختبار الوســـــــــط الحسابي   المجال  
االثنین  إسالمي تقلیدي

 معا
F SIG 

اإللمام والمعرفة في مجال التمويل اإلسالمي لدى  1
 0.028 3.76 3.8 3.1 3.9  .العاملين في مؤسسات التمويل األصغر

مستوى معرفة وإلمام زبائن مؤسسات التمويل   2
 0.449 0.81 3.1 3 2.9  .األصغر بصيغ التمويل اإلسالمي

قبول الجهات المانحة والممولين للتمويل عدم  3
 0.409 0.91 2.8 3.3 3.01  .اإلسالمياألصغر 

  .التحديات التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي 4
4.1 3.7 3.9 1.98 0.145 

آفاق تطوير التمويل األصغر اإلسالمي في  5
 0.051 3.11 3.4 3.1 3.6  .فلسطين

  المجموع الكلي 6
3.1 3.2 3.5 3.27 0.044 
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مجال عمل المؤسسة إسالمي و ( في هذه المؤسسات  العاملين آراءذات داللة إحصائية بين 
  .قطاع غزةحول انتشار التمويل اإلسالمي في ) تقليدي و مختلط 

آفاق تطوير للمجال الكلي و الذي يمثل   SIG=0.044 , F=3.5كذلك نالحظ أن قيمة 
ى بمعن  0.05وهذا دال إحصائيا عند مستوى ومعنوية  التمويل األصغر اإلسالمي في فلسطين

آفاق تطوير التمويل أفراد هذه الدراسة حول  آراءان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 
  .تعزى لمتغير مجال عمل المؤسسة  قطاع غزةاألصغر اإلسالمي في 

  )36(جدول رقم 

مجال عمل المؤسسة للمقارنات المتعددة للفروق بين متوسطات  Bonferroniاختبار 
  )مختلط–تقليدي -إسالمي(

 الفرق تقلیدي تقلیدي+ إسالمي المجال

والمعرفة بمجال التمویل اإلسالمي لدي  اإللمام
 العاملین في مؤسسات التمویل األصغر

   0.55775* تقلیدي+  إسالمي

 0.15915- 0.71726 إسالمي

آفاق تطویر التمویل األصغر اإلسالمي في 
 فلسطین

   0.19862* تقلیدي+  إسالمي

 0.02529 0.22391 إسالمي
  

  0.05یوجد فرق معنوي عن مستوى معنویة *
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6.1  

  :بعد تحليل البيانات وتفسيرها واختبار الفرضيات تم التوصل إلى النتائج التالية

من % 15.88تشكل محفظة التمويل اإلسالمي لمؤسسات اإلقراض العاملة في فلسطين   •
 .م2009ديسمبر  31بتاريخ  المحفظة النشطة لهذه المؤسساتمجموع 

يمكن تطبيق عدد من صيغ التمويل اإلسالمي في مؤسسات التمويل األصغر خاصة  •
 .المرابحة واإلجارة المنتهية بالتمليك ألنهما أقل الصيغ مخاطرة

يمكن تطبيق صيغة السلم في المؤسسات المتخصصة مثل برامج ومؤسسات اإلقراض  •
 .اعيالزر

معرفة وإلمام جيد بصيغتي  في قطاع غزة لدى العاملين في مؤسسات اإلقراضيوجد  •
البيع (المرابحة والقرض الحسن يليهما المعرفة بصيغ التمويل اإلسالمي األخرى حسب الترتيب

  ).اآلجل،المشاركة،اإلجارة،المضاربة،االستصناع، السلم
  .عن التمويل التقليدي يفضلون التمويل اإلسالمي  عمالء مؤسسات التمويل األصغرمعظم  •
ال يرون فرق حقيقي بين التمويل اإلسالمي  عمالء مؤسسات التمويل األصغر الكثير من •

  .والتمويل التقليدي
  .قطاع غزةلدى زبائن مؤسسات التمويل األصغر العاملة في  جيدة توفر معرفة وإلمامال ت •
  .اإلسالمياألصغر علي التمويل  عاٍل طلبوجود  عدممعظم الممولين يعتقدون  •
الجهات المانحة تفضل دعم مؤسسات التمويل التقليدي والمنتجات التقليدية عن دعم  •

  . اإلسالمي مؤسسات التمويل األصغر
أكثر من تلك التي يتطلبها التمويل التمويل األصغر اإلسالمي يتطلب تكاليف تشغيلية  •

  .وهذا يعتبر من التحديات أمامه التقليدي
 ههناك صعوبة في إجراءات تطبيق التمويل األصغر اإلسالمي تحول دون إمكانية تطبيق •

  .قطاع غزةبشكل موسع في مؤسسات التمويل األصغر في 
غياب التثقيف والتدريب في مجال التمويل اإلسالمي بين العاملين يعتبر من التحديات  إن •

  .التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي
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غياب التثقيف بين العمالء في مجال التمويل اإلسالمي يعتبر من التحديات التي تواجه  إن •
  .اإلسالمياألصغر التمويل 

من التحديات أمام انتشار يعتبر ) دم تنوع المنتجاتع(حسار التطبيق في صيغة المرابحة ان •
   .اإلسالميالتمويل األصغر 

  .اإلسالمياألصغر أمام تطور التمويل  تحدياًهو العلماء في الفقه اإلسالمي  آراءاختالف  •
من خالل تطوير  التمويل األصغر اإلسالمييمكن التغلب علي التحديات التي تواجه انتشار  •

   .مؤسسات التمويل األصغرقدرات العاملين في 
يمكن التغلب علي التحديات المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للتمويل اإلسالمي األصغر وذلك  •

 .بالوصول لعدد كبير من الزبائن
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6.2  

  :ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يلي في

األصغر تطبيق التمويل لمؤسسات اإلقراض العاملة في فلسطين  تسعىأن ضرورة  •
بالكامل من مؤسسات ول هذه المؤسسات وذلك بفتح نوافذ تمويل إسالمي أو تح ،اإلسالمي

اإلسالمي وذلك استجابة للطلب المتزايد األصغر  للتمويلتطبق التمويل التقليدي إلى مؤسسات 
 .على التمويل بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية

اإلسالمية على فتح فروع متخصصة بتمويل المشاريع المتناهية في  المصارفقدم أن تُ •
الصغر وأن تطبق أفضل الممارسات في التمويل األصغر مستفيدة من التجارب الناجحة في 

 .هذا المجال

أن تسعى مؤسسات التمويل األصغر إلى تطبيق صيغ أخرى من صيغ التمويل اإلسالمي  •
ك والمشاركة والسلم ياإلجارة المنتهية بالتمل( :راء مثلإلى جانب صيغة المرابحة لآلمر بالش

 ).واالستصناع

تمويلها  بتوجيه -التي تقدم تمويالً للمؤسسات العاملة في فلسطين -نوصى الجهات المانحة •
وهذا بدوره سيعمل على  ؛اإلسالمياألصغر مؤسسات اإلقراض المتخصصة في التمويل ل

والتي هي  ،ل تمويل المشاريع المتناهية في الصغرحقيقية من خال اقتصاديةتحقيق تنمية 
  .من المشاريع القائمة في فلسطين% 90وتشكل أكثر من  ،الفلسطيني االقتصادعصب 

من حيث االسم (  أن تعمل مؤسسات اإلقراض التابعة لجمعيات خيرية على االنفصال •
أن تطبق أفضل عن هذه الجمعيات التي تقدم مساعدات إغاثية للمحتاجين، و )والمكان 

الممارسات فيما يتعلق بالتمويل األصغر وتعمل على زيادة انتشارها بالوصول لعدد كبير من 
 . الفقراء كي تتمكن من تغطية تكاليفها التشغيلية وتحقيق االستدامة

أن تعمل الجهات المانحة ومؤسسات التمويل اإلسالمي على تطوير قدرات العاملين في  •
 .توعيتهم بصيغ التمويل اإلسالمي لر من خالمؤسسات التمويل األصغ

أن تعمل الجهات المانحة ومؤسسات التمويل اإلسالمي على توعية زبائن التمويل األصغر  •
 .ليختاروا ما يناسبهم منها التمويل اإلسالميبصيغ 
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على تحفيز العاملين لديها للتقدم بمقترحاتهم  بالعمل مؤسسات التمويل األصغر نوصي •
تتوافق مع الشريعة وأفكارهم لالستفادة منها في ابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة 

 .كل من يأتي بفكرة جديدة يتم االستفادة منها وتكافئ، اإلسالمية

لتطوير لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم  مؤسسات التمويل األصغرفتح المجال أمام متعاملي  •
اإلسالمي  التمويل األصغرمع خصوصية  تالءمالخدمات القائمة أو ابتكار خدمات جديدة ت

أو من خالل البريد اإللكتروني  المؤسسةويمكن أن يتم ذلك من خالل صندوق يتم وضعه في 
  .على االنترنت  المؤسسةوموقع 

يام بأبحاث متخصصة اإلسالمية الق والصيرفةمطلوب من الباحثين في االقتصاد اإلسالمي  •
لتقديم التمويل األصغر بما يتوافق مع وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق  التمويل األصغر اإلسالمي

 .الشريعة اإلسالمية

المصارف اإلسالمية تخصيص جزء من موازناتها مؤسسات التمويل األصغر وينبغي على  •
 .المشاريع المتناهية في الصغرجاتها وخدماتها لتمويل تالهادف لتطوير من للبحث العلمي

تخصيص جزء من  المصارف العاملة في فلسطينعلى  الفلسطينية أن تفرض سلطة النقد •
 .المتناهية في الصغر بصيغ التمويل اإلسالمي نشاطها لتمويل المشاريع
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6.3  

 العناوين يقدمفإنه  خالل تجربة الباحث وبحثه في مجال التمويل اإلسالمي األصغر  من
إثراء للبحث العلمي والحياة  ويوصي الدارسين باالهتمام بها،  التالية لدراسات مقترحة

  : العملية

صيغ التمويل اإلسالمي في مؤسسات التمويل  تطبيق وإجراءات لسياسات مقترح إطار •
 .األصغر

  .متناهي الصغر للتمويل اإلسالمي التمويل صيغ مالءمة مدى •
 .متناهي الصغر التمويل تقديم في اإلسالمية المصارف دور •
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1 ،الشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية ،)2001(عبد الكريم محمود ارشيد، 
األردن النفائس، دار األولى، الطبعة 

لصالح المنظمة الدوليـة لقـانون    األصغر اإلسالميتقرير التمويل ، )2009(ألين وأوفري  .2
 .م 2010يناير  25: نسخة الكترونية ، تاريخ االطالع. التنمية

http://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/26212 

نحو أساليب حديثة في تمويل المشروعات الصغيرة دراسة ، )2006(البحيصي ،عصام .3
، بحث مقدم إلى مؤتمر تنمية استطالعية ألصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع غزة

المنعقد بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية  ، وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي
 .م2006فبراير  15- 13بغزة في الفترة من 

  
، جمهوريـة  دراسة مسحية: أثر التمويل متناهي الصغر في مصر، )2008(بالنيت فاينانس  .4

 .م  2010ابريل  1: ، تاريخ اإلطالع مصر العربية نسخة الكترونية

http://www.undp.org.eg/Portals/0/National_Microfinance_Impact_Survey_Arabic
.pdf 

 

صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة  والمعالجة المحاسـبية  ، )2005(البلتاجي، محمد  .5
 .م2008أكتوبر  10: ، نسخة الكترونية، تاريخ اإلطالعلصيغة المشاركة المنتهية بالتملك

 http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/08/vvv.doc    
  

التحـدي أمـام   : التمويل األصغر في العالم العربي، )2005(البوابة العربية للتمويل األصغر .6
خبيـر التمويـل   (مقابلة مع محمد خالد ، التوسع ودور صانعي السياسات والهيئات المانحة

 . م2008يناير  11: ، صفحة الكترونية، تاريخ االطالع)األصغر في العالم العربي 

http://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/21840     

دور بنك فيصل اإلسالمي السوداني في تمويل المؤسسات الصـغيرة  ،  )2006(جبريل، أحمد .7
، بحث مقدم للملتقـى  )تجربة تمويل قطاع الصناعات الصغيرة والمهنيين واألسر المنتجة ( 

http://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/26212
http://www.undp.org.eg/Portals/0/National_Microfinance_Impact_Survey_Arabic
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/08/vvv.doc
http://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/21840
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 18و 17الدولي بعنوان متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيـة  
 .م2010يونيو  25: تاريخ اإلطالع: نسخة الكترونية، .م2006ابريل 

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/88058.pdf  
  

 -2007التعداد العام للسـكان والمنشـآت   ، )2008(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .8
 .رام اهللا ، فلسطين. النتائج النهائية: المنشآت االقتصادية 

في  ،تجارب الدول) 2009(حامد، مهند؛ أبو هنطش ،إبراهيم؛ خليفة، محمد؛ صالح،عبيدة  .9
، معهد  دروس لفلسطين: تطوير أعمال المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة

: طين، نسخة الكترونية، تاريخ اإلطالع، فلس) ماس(أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
 .م2010 فبراير 10

http://www.pal-
econ.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=29 

، رسـالة  التمويل الالربوي للمؤسسات الصـغيرة فـي األردن  ، )1992(جميل خطاطبة، .10
  م2010مايو  15: ماجستير، جامعة اليرموك، األردن، نسخة الكترونية، تاريخ االطالع

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/05-التموی       ل-الالرب       وي-للمؤسس       ات/
  pdfالصغیرة-والمتوسطة-في-األردن-جمیل-محمد-سلمان-خطاطبھ.

، تقييم البيئة القانونية للمنشآت الصغيرة جداً ) 2009(خليفة،محمد ؛أبو هنطش،إبراهيم  .11
، )ماس(السياسات االقتصادية الفلسطيني ، معهد أبحاث في فلسطينوالصغيرة والمتوسطة 

 .2010فبراير 10: فلسطين، نسخة الكترونية، تاريخ اإلطالع

http://www.pal-
econ.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=29 

  .الرابعة، دار الفكر، دمشق الطبعة الفقه اإلسالمي وأدلته، ،)2001(الزحيلي، وهبة  .12

، صـفحة  تجربة مصرف الفقـراء فـي بـنجالدش   : ، مقال بعنوان)2001(سعيد،مجدي  .13
 . م2009إبريل  11: الكترونية، تاريخ االطالع

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/Economy/2001/article8.shtml    
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 السـنوي  التقريـر "النقديـة   والسياسات األبحاث ، دائرة) 2008(سلطة النقد الفلسطينية  .14
 .فلسطين ، "2007 لعام عشر الثالث

 

 السـنوي  التقريـر "النقديـة   والسياسات األبحاث ، دائرة) 2009(سلطة النقد الفلسطينية  .15
 .فلسطين ، "2008 لعام عشر الرابع

 

سلسـلة   " ، )2003( شراكة  -الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير والمتناهي الصغر .16
 .فلسطين "المتناهي الصغر في فلسطينمن ثمان أوراق تقدم ملخصاً للتمويل 

 

تحليـل  " ،)أ 2009( شراكة  -الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير والمتناهي الصغر .17
-الضفة الغربية . "أثر التمويل الصغير ومتناهي الصغر على حياة المقترضين والمقترضات

 .فلسطين

 أثـر "  ،)ب 2009(( شـراكة   -الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير والمتناهي الصغر .18
على قطاع اإلقراض الصـغير   2009-2008األزمات االقتصادية والسياسية وحرب عام 

 .غزة ، فلسطين "قطاع غزة ومتناهي الصغر في

 الطبعة ،ةاإلسالمي الشريعة في المعاصرة المالية المعامالت ،)2007(ذياب احمد شويدح، .19

 .غزة للنشر، الدولي الثالثة،المركز

دراسة حالة بـرامج  : بضمان المجموعة اإلقراضمنهجية ، )2004(سماح ديب ،الصفدي .20
 .فلسطين ،غزةرسالة ماجستير،، بضمان المجموعة و االدخار في قطاع غزة اإلقراض

 .، نشرة تعريفية، فلسطين) بدون تاريخ(صندوق التنمية الفلسطيني .21

 مع تحليلية مصرفية دراسة المصرفي، العمل أساسيات ،)2001(حسن محمود صوان، .22

 .عمان األردن، والنشر، للطباعة وائل دار األولى، الطبعة ،الشرعية ملحق بالفتاوى

 علـى  تأثيرهـا  و الشاملة الجودة إدارة ركائز تطبيق مدى ،)2008(سناء فاروق العاجز، .23

رسـالة   العاملين، نظر وجهة من غزة قطاع في النسائية اإلقراض مؤسسات في المالي األداء
  .فلسطينالجامعة اإلسالمية ، غزة ، ماجستير ،
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نحـو التمويـل األصـغر وفقـا للشـريعة       :، مقال بعنوان) 2007(عبد الرحمن،عامر  .24
 .    م2008يناير  11: ، صفحة الكترونية، تاريخ االطالعمقدمة تمهيدية : اإلسالمية

http://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/24004 
: المراقب االقتصادي واالجتماعي، ) 2009(عبد اهللا، سمير ؛عوض ،عال؛ الوزير،جهاد  .25

 .    ، فلسطين) ماس( اسات االقتصادية الفلسطيني ، معهد أبحاث السيالعدد الثامن عشر

                    

المراقب االقتصادي ، ) 2010(عبد اهللا، سمير ؛عوض ،عال؛ الوزير،جهاد  .26
، ) ماس(، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينيالعدد التاسع عشر: واالجتماعي

 .  فلسطين

مشاكل المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة ، ) 2009(عطياني،نصر؛الحاج علي ،سارة  .27
، فلسطين ) ماس( ، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  والمتوسطة في فلسطين

 .م2010فبراير 10: ، نسخة الكترونية، تاريخ اإلطالع

http://www.pal-
econ.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=29 

دراسة تطبيقيـة فـي   : مر بالشراء لآل المرابحةبيع ، )2000( حسام الدين موسى ،عفانة .28
 .فلسطين، مكتبة دنديس،الخليل ،ضوء تجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي

 

، صناعة )واقع وتحديات( التمويل اإلسالمي األصغر  :، مقال بعنوان)2008(غانم،محمد  .29
مس، نشرة تصدر عن الشبكة الفلسطينية لإلقـراض  التمويل األصغر في فلسطين العدد الخا

 . ، تموز" شراكة"الصغير ومتناهي الصغر 

 

المشاريع المتناهيـة  : كتاب المبرة الجامعي ،)بدون تاريخ(مبرة المؤسسة العالمية للتنمية .30
 .م2009أكتوبر  5: ، نسخة الكترونية، تاريخ االطالعفي الصغر

http://www.idf-kwt.org/html/main.htm 

، المبادئ األساسـية للتمويـل األصـغر   . )2004(الفق راء المجموعة االستشارية لمساعدة  .31
 .م2008نوفمبر  10: ، تاريخ اإلطالعنسخة الكترونية

http://www.cgap.org/gm/document-1.9.2748/KeyPrincMicrofinance_ara.pdf  

http://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/24004
http://www.pal
http://www.idf-kwt.org/html/main.htm
http://www.cgap.org/gm/document-1.9.2748/KeyPrincMicrofinance_ara.pdf
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المعهد اإلسـالمي للبحـوث والتـدريب، عضـو مجموعـة البنـك اإلسـالمي للتنميـة          .32
نسـخة  . السعودية -جدة "التحديات والمبـادرات : تنمية التمويل األصغر اإلسالمي.")2008(

 .م2009مارس  5: الكترونية، تاريخ االطالع
http://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/2587  

دراسة حول المشروعات الصغيرة في ، )2005(غازي أحمد  ،؛ الصورانيدنصر اهللا،أحم .33
ينـاير   11: فلسطين، نسخة الكترونية، تاريخ االطالع، غزة ،  واقع ورؤية نقدية: فلسطين

 .    م2008

www.ahewar.org/debat/files/40243.doc 
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3 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  غزة –الجامعة اإلسالمية 
  العلياعمادة الدراسات 

  قسم المحاسبة والتمويل
  

  ــا اهللا ،،،/حفظه...................ـة  /ة  المحترم/السيد

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،،  وبعد

واقع التمويل األصغر "االستبانة التي بين يديك هي إحدى أدوات البحث العلمي لدراسة بعنوان 
كبحث أكاديمي تكميلي لنيل درجة الماجستير في المحاسبة وذلك " اإلسالمي وآفاق تطويره في فلسطين

والتمويل، وهذه االستبانة يتم توزيعها على مدراء العموم،مدراء المالية، مديرو الفروع، ومديرو 
العمليات في كل مؤسسة إقراض عضو في الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر 

  ).شراكة(

للبحث العلمي في فلسطين، مع العلم بأن كافة المعلومات التي سيتم الحصول إن تعاونكم معنا هو دعم  
عليها سوف يتم التعامل معها بسرية تامة ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي آمالًَ أن تحظى هذه 

  .االستبانة بعنايتكم واهتمامكم

  شاكراً لكم حسن تعاونكم

  محمد مصطفى غانم: الباحث                                                   

  سالم عبد اهللا حلس. د.أ/بإشراف   

إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة كاملة  من الدراسة أرجو كتابة بريدك اإللكتروني 
  .الذي ترغب باستالم النسخة من خالله

  : البريد اإللكتروني
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  :في مؤسستكمقابل العبارة التي تعكس الواقع الفعلي )   X( الرجاء وضع إشارة 
  المعلومات العامة/ أوال

  :العمر .1
  .سنة فأكثر 50(  )سنة ،  50أقل من  – 30من (  )، سنة  30أقل من  (  )

  :المسمى الوظيفي .2
  مدير عمليات، (  )مالي ، مدير (  )،مدير فرع (  )مدير عام ،(  )

      :غير ذلك حدد(  )  منسق برنامج ، /مدير(  ) 
  :سنوات الخبرة .3

  .فأكثر سنوات 10(  )،سنوات 10أقل من  -5من (  )،سنوات  5أقل من (  )
  :المؤهل العلمي .4
  .أقل من دبلوم (  )   ،دبلوم   (  )   بكالوريوس ،  (  )   دراسات عليا ،(  )  
  اسم المؤسسة التي تعمل بها  .5

  
  :المؤسسة التي تعمل بها .6
تمويل  لديهامؤسسة (  )تقليدي فقط،مؤسسة تمويل (  )مؤسسة تمويل إسالمي فقط ،(  )

  .تقليدي في نفس الوقتسالمي وتمويل إ

برنامج أو منتجات للتمويل اإلسالمي األصغر الرجاء  مؤسستكم كان لدىإذا  .7
  :اإلجابة على السؤالين التاليين

  ).31/12/2009من البداية حتى (    عدد القروض اإلسالمية الممنوحة •

  ).31/12/2009من البداية حتى $US(   الممنوحةقيمة القروض اإلسالمية  •

  
تتوقع أن تقوم هل  إذا لم يكن لدى مؤسستكم منتجات تمويل إسالمي في الوقت الحالي ف .8

  .إدراج منتجات تمويل إسالمي أصغر في المستقبلالمؤسسة ب

  .ال أدري(  )ال   ،(  )نعم ،   (  )
 



142 
 

  اإلسالمي لدى العاملين في مؤسسات التمويل األصغراإللمام والمعرفة في مجال التمويل / ثانياً

موافق   البيان  #
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

       صيغة المرابحة لآلمر بالشراءوآليات تطبيق  ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو.10
      .صيغة المشاركةوآليات تطبيق  ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو.11
12. صيغة المضاربةوآليات تطبيق  ممعرفة وإلمام جيد بمفهولدي.      
      .صيغة الَّسلموآليات تطبيق  ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو.13
      .صيغة القرض الحسنوآليات تطبيق  ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو.14
اإلجارة المنتهية  صيغةوآليات تطبيق  ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو.15

 بالتمليك

     

      .صيغة االستصناعوآليات تطبيق  ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو.16
      .صيغة البيع اآلجلوآليات تطبيق  ملدي معرفة وإلمام جيد بمفهو.17
يحتاج التمويل األصغر اإلسالمي إلى معرفة خاصة ال تتوفر لدى معظم .18

  .العاملين في مؤسسات التمويل األصغر التقليدي
     

  مستوى معرفة وإلمام زبائن مؤسسات التمويل  األصغر بصيغ التمويل اإلسالمي/ثالثاً

موافق   البيان  #
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

       .معظم العمالء والزبائن يفضلون التمويل اإلسالمي .7
       والتمويل اإلسالمي معظم العمالء والزبائن ال يرون فرق حقيقي بين التمويل التقليدي .8
       .معظم العمالء والزبائن يرون ضرورة وأهمية للتمويل  األصغر اإلسالمي .9

       لدى معظم العمالء والزبائن معرفة وإلمام جيد بصيغ التمويل اإلسالمي.10
       .لدى معظم العمالء والزبائن معرفة جيدة بصيغة المرابحة فقط.11
أصحاب المشاريع المتناهية في الصغر ال يناسبهم  معظم العمالء والزبائن.12

  .التمويل بصيغ التمويل اإلسالمي
     

  مدى قبول الجهات المانحة والممولين للتمويل األصغر اإلسالمي/رابعاً

  البيان  #
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

       لدى مؤسسات اإلقراضمعظم الممولين ال يفضلون دعم منتجات تمويل إسالمي .10
يربط الممول بين دعم مؤسسات تقدم تمويل إسالمي والتوجهات السياسية .11

  .والدينية لتلك المؤسسة
     

       .معظم الممولين يعتقدون أنه ال يوجد طلب عالي على التمويل األصغر اإلسالمي.12
انتشار  يرى الممول األجنبي أن تقديم منتجات تمويل إسالمي تساهم في.13

  .التمويل األصغر
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الجهات المانحة تفضل دعم مؤسسات التمويل التقليدي والمنتجات التقليدية .14
  .عن دعم مؤسسات التمويل اإلسالمي

     

تحول مؤسسة تمويل أصغر من النظام التقليدي إلى النظام اإلسالمي بشكل .15
  .كامل يفقدها دعم وتأييد معظم الممولين األجانب

     

  .التحديات التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي/ خامساً

  البيان  #
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

التمويل األصغر اإلسالمي يتطلب تكاليف تشغيلية إضافية وهذا يعتبر من  .7
  . التحديات أمامه

     

تحول دون  هناك صعوبة في إجراءات تطبيق التمويل  األصغر اإلسالمي .8
  .إمكانية تطبيقه بشكل موسع في مؤسسات التمويل األصغر في فلسطين

     

غياب التثقيف والتدريب في مجال التمويل اإلسالمي بين العاملين يعتبر من  .9
  .التحديات التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي

     

من التحديات غياب التثقيف بين العمالء في مجال التمويل اإلسالمي يعتبر .10
  .التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي

     

يعتبر من ) عدم تنوع المنتجات ( انحسار التطبيق في صيغة المرابحة .11
  .التحديات أمام انتشار التمويل األصغر اإلسالمي

     

يعتبر اختالف آراء العلماء في الفقه اإلسالمي تحدياً أمام تطوير التمويل .12
  .اإلسالمياألصغر 

     

 سادساً/آفاق تطوير التمويل األصغر اإلسالمي في فلسطين.

  البيان  #
موافق 
  محايد  موافق  بشدة

غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

       هناك صعوبة في التغلب على التحديات التي تواجه التمويل األصغر اإلسالمي .7
اإلسالمي لعدد كبير من هناك صعوبة في إمكانية أن  يصل التمويل األصغر  .8

  .الفقراء في فلسطين
     

       .المشاريع المتناهية في الصغر يالئمالتمويل اإلسالمي ال  .9
يمكن التغلب على التحديات التي تواجه انتشار التمويل األصغر اإلسالمي من .10

  .خالل تطوير قدرات العاملين في مؤسسات التمويل األصغر
     

التحديات المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للتمويل األصغر يمكن التغلب على .11
  .اإلسالمي وذلك بالوصول لعدد كبير من الزبائن

     

إن تطبيق التمويل اإلسالمي في مؤسسات التمويل التقليدي يساهم في زيادة انتشار .12
  .التمويل األصغر

     


