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 شكر وتقدير
صلى هللا  -الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد 

داعيًا إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة، ومعلمًا للبشرية وهاديها إلى طريق هللا  -عليه وسلم
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  وأصحابه آلهصلوات ربي وسالمه عليه وعلى  المستقيم،

 الدين ، وبعد 

( فإنني أشكر هللا تبارك 40:)النمل { َيْشُكُر ِلَنْفِسهِ  َفِإنََّما َشَكرَ  َوَمن }تبارك وتعالى: امتثااًل لقوله
والسير على درب العلم بخطى  وتعالى على توفيقه وا عانته لي على إتمام هذا الجهد المتواضع،

بقوله عليه الصالة والسالم: " من ال يشكر الناس  اقتداءوهذا كله من فضله وكرمه، و  ،هادئة ودافئة
فإنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى  (3/339ج 1954)رواه الترمذي في سننه حديث رقمال يشكر هللا"

دارتها لما تقدمه من برامج علمية راقية لخدمة أبناء ،بغزة  الجامعة االسالمية هذا  ممثلة برئيسها وا 
جهودهم الحثيثة في رعاية طلبة الدراسات العليا وتقديم كافة الخدمات والتسهيالت ، ولالوطن الحبيب

، على شاهين/ الدكتور األستاذ كما أتوجه بعميق شكري وتقديري إلى،الالزمة إلكمال دراساتهم العليا
حيث كان  شجيع البالغين؛الذي سعدت بالتتلمذ على يديه، ولقيت منه االهتمام والت المحاسبةأستاذ 

التساع أفقه العلمي وتوجيهاته المنهجية الفضل الكبير في إنجاز هذه الرسالة منذ أن كانت فكرة 
 سالم حلس  ألستاذ الدكتور/عضوي المناقشة اوالشكر موصول ل، متكاملة حقيقةإلى أن أصبحت 

ستاذ المحاسبة فى جامعة ا علي النعاميالدكتور/ و  ،استاذ المحاسبة فى الجامعة االسالمية 
إال أن أتقدم بشكري وعرفاني لألساتذة  وكما ال يسعني أيضاً لتفضلهما بمناقشتي للرسالة،  األزهر،

على مجتمع الدراسة،  هالموافقتهم على تطبيق ،أدوات الدراسةاألفاضل الذين قاموا مشكورين بتحكيم 
المحاسبة   قسم  الجامعة االسالمية ي في الدكاترة الذين علمون الجزيل إلى بالشكر كما وأتقدم و 

خالل وه لي الوقت والجهد الكبير الذي منحالسديدة و  همالطيب وتوجيهات همجهد واشكرهم علي 
 الفلسطينية والى كل من ساعدني وأفادني في كافة الجامعات ، دراستي

، وأخيرًا أسجل مية فى االغاثة االسال كما أتقدم بباقة من العرفان إلى جميع األصدقاء والزمالء
تمام هذه الدراسة ولو بدعوة خالصة في ظهر إشكري العميق لكل من شجعني وساعدني على 

ن كانت األخرى فحسبي أنني  ك، اللهم إن كنت أصبت فبتوفيق منالغيب ثم بعوِن أساتذتي، وا 
 زالت وهفوات. فهذا جهد بشر ال يخلو مناجتهدت والكمال هلل وحده، وما توفيقي إال من عند هللا، 

 وهللا ولي التوفيق،،،،،،
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 ملخص الدراسة
إلى التعرف على أثر التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء علي نمو راس المال  هدفت الدراسة

من خالل الوقوف ، فلسطينالعامل في المشاريع الصغيرة الممولة من اإلغاثة اإلسالمية في 
 العمل الستمرار الالزمو المطلوب  بالحجم ويلاستمرار التم لضمان األساسية الدعائم على

حجام البنوك على إخاصة فى ظل ة، غز  في قطاع المجتمع المدني لمؤسسات والتنموي  اإلغاثي
 .المشاريعتلك فعال فى تمويل القيام بدور 

تم من خالله تحليل تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي وألغراض تحقيق أهداف الدراسة 
( 125)محاور الدراسة ومتغيراتها وتوزيع إستبانة علي مجتمع الدراسة المكون من ومناقشة 

وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مؤسسة م 2014نهاية العام  في مشروعًا قائماً 
كافة أفراد المجتمع، وقد تم توزيع  فهياإلغاثة اإلسالمية بقطاع غزة، أما عينة الدراسة 

سترد منها عدد )حاب تلك المشار أص علىاإلستبانات  ( 2إستبعاد عدد )بعد  ( إستبانة،80يع وا 
وكان من أهم نتائج  (%65.6أي بنسبة إسترداد ) حيتها للتحليلوصال متهاءلعدم مالمنها 

الذي التمويل ونوعية حجم ر التي تحكم يعدد من المعاي تطبق اإلغاثة اإلسالميةأن الدراسة 
تشجيع المستثمرين تعمل على تتبع سياسات واضحة ، كما عاملمو رأس المال اليهدف إلي ن
صيغة المرابحة لآلمر بالشراء ل وفقاً ت اإلقتصادية المختلفة القطاعا متطلبات والتي تلبي

الشرعية التى  متها لألحكامءفضاًل عن مالعن صيغ التمويل التقليدية  اً مناسب بإعتبارها بديالً 
 ة وتنظيم العالقة مع المستثمرين.ويليتساعدها على ضبط إصداراتها التم

واضحة عمل بتصميم خطة اإلغاثة اإلسالمية قيام ضرورة : الدراسة يات توصوكان من أهم 
قانونية  ةبيئبأفاق التوسع في التمويالت الممنوحة، مع ضرورة العمل نحو توفير  تتعلق

إسترجاع رأس المال  فيدة بهدف المساعضبط فترة السداد للمشاريع تساهم في وتشريعية مناسبة 
ومن ثم المساهمة في إعادة تدويره مرة أخرى، مع العمل نحو دعم األنشطة اإلجتماعية التي 

 تساهم في التخفيف من حاالت الفقر والبطالة في المجتمع .
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Abstract 
 

The study aims at exploring the effect of the Islamic financial system, 

known as “Murabaha”, on the growth of the financial capital applied in 

small enterprises financed by Islamic Relief in the Palestine through 

determining the basic pillars needed to secure the continuity of financing 

with the required and necessary amount to achieve sustainable relief and 

development of the civil society organizations, in light of the reluctant 

banks in playing an effective role in financing small projects. 

 

The analytical descriptive methodology was used in order to achieve the 

objectives of this research. This was carried out by discussing and 

analyzing the main study themes and variables as well as distributing a 

carefully prepared questionnaire on the whole population that consists of 

125 established projects by the end of 2014, according to the information 

received from Islamic Relief Office in Gaza. The sample size was 80 

filled in and retrieved questionnaires after neglecting 2 invalid 

questionnaires. 

 

The main findings of the study are that Islamic Relief follows a set of 

criteria that governs the size and type of the fund that aim to achieve the 

growth of the working capital. It also follows clear policies that 

encourage small investors and fulfill the requirements of several 

economic sectors using “Murabaha”, as a suitable alternative to the other 

conventional financial systems. It was also suitable because it agrees 

with the Islamic laws and regulations and helps to control and organize 

the relationship with investors. 

 

The most important study recommendations for Islamic Relief is the 

necessity to design a clear working plan related to the expansion of 

granted funds. It was also recommended to provide a legal environment 

suitable for contributing in controlling the payback period in order to 

help in retrieving the financial capital. This, in turn, will make it possible 

to recycle the capital by offering more funds and supporting different 

social activities that help in reducing poverty and unemployment in the 

community.  
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 :مقدمةال
في  تطرأ تيالمستجدات ال جميع الستيعاب والسعة والمرونة الشمول اإلسالمية الشريعة سمات من

 الدنيا في لحياة اإلنسان منهاجاً  منها يجعل الذي الدقيق بالنظام تتسم فإنها كذلك كانت ولما المجتمعات،
 في والسياسية و االقتصادية القضايا االجتماعية شتى تعالج فهي هذا وعلى هللا، بإذن اآلخرة في له ومأمناً 
 .الحياة

لسطيني وخصوصا في منطقة قطاع ارًا في المجتمع الفوتعتبر المشاريع الصغيرة هي األكثر إنتش
السكان يقومون بإنشاء مشاريع صغيرة من أجل توفير مصدر دخل لهم، ونظرًا لقلة  معظم، حيث نجد أن غزة

من الموارد وندرة توفر راس المال المطلوب يبحث العديد منهم عن توفير مصدر تمويل يغطي كل أو جزء 
لجأ والبعض األخر يقرض ربوي  علىمنهم من يلجأ الي البنوك اإلعتيادية للحصول ف ،تكاليف اقامة المشروع

تمويل اسالمي والمعروف بإحدي طريقتين وهما ) القرض الحسن أو  علىالي البنوك اإلسالمية للحصول 
 المرابحة لآلمر بالشراء وهي األكثر شيوعا وانتشارا ( إلي جانب صيغ التمويل األخري.

الث عقود الماضية ظهرت عدة مؤسسات جديدة وغير ربحية إهتمت بتقديم خدمات التمويل هذا وخالل الث
 13ة لهم، حيث بلغ عدد هذه المؤسسات ور واألقراض ألصحاب المشاريع الصغيرة باإلضافة لتقديم المش

في الضفة الغربية و  %70فرعا منتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة  69مؤسسة وعدد فروعها 
دوالر موزعة  84,213,038مقترض بمحفظة إقراض  49,000في غزة، وبلغ عدد العمالء نحو  30%

) حسب ما دوالر  2,400في الضفة الغربية حيب بلغ متوسط القرض  %82في قطاع غزة و  %18بنسبة 
 (  2012الشبكة الفلسطينية للإلقراض متناهي الصغر أفاد أخر تقرير صادر عن

واسعًا،  انتشاراً  وانتشر شائعاً  أصبح كالهما قد أن في اإلسالمي والتمويل األصغر لالتموي هذا ويتالقى
 لهم أخرى  مالية خدمات تقديم أو للفقراء نقدي أو عيني تمويل تقديم إلى عام بشكل التمويل هذا مفهوم ويشير

 اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام مع تتفق األموال وغيرها من الصيغ التي مثل التأمين واالدخار وتحويل
 واالجتماعية . االقتصادية التنمية تحقيق في فعال بدور ومالية تسهم شرعية وضوابط معايير ووفق

تنمية  علىية التي تعمل ها بريطانيا إحدي المؤسسات الخير وتعتبر مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم ومقر 
( والمعروف  Micro Credit programع )المجتمع من خالل عدة مشاريع تقدمها ومن ضمنهم مشرو 

بتمويل المشاريع الصغيرة وذلك وفق الشريعة اإلسالمية ، حيث يتم تمويل المشاريع  بإحدي طريقتين إما 
دولة عبر  40القرض الحسن أو المرابحة لآلمر بالشراء، وذلك من خالل مكاتبها المنتشرة في أكثر من 

بإسم أهل الخير بتنفيذ مشاريعها المتنوعة، وتخفف عنهم حمل  العالم، حيث تقوم اإلغاثة اإلسالمية
 إلى المحتاجين وأصحاب المشاريع الصغيرة .باموالهم المسئولية، وتصل 
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 مشكلة الدراسة :

يلجاء العديد من األشخاص لتوفير مصدر دخل عن طريق إقامة مشاريع صغيرة بهدف توفير حياة كريمة 
ة توفر راس المال المطلوب يبحث العديد منهم عن توفير مصدر تمويل يغطي كل لهم ونظرًا لقلة الموارد وندر 

أو جزء تكاليف اقامة المشروع، ومن ضمن تلك المصادر الحصول على تمويل إسالمي والمعروف بالمرابحة 
وتعتبر اإلغاثة اإلسالمية إحدي المؤسسات غير  ،لآلمر بالشراء نظرًا لكثرة إنتشار وتوفر هذا المصدر

 الربحية التي تقوم بتمويل المشاريع الصغيرة وفق هذه الطريقة ) المرابحة لآلمر بالشراء (.
 وهنا تتحدد مشكلة البحث الرئيسية في اإلجابة عن السؤال التالي :

نمو راس المال العامل في المشاريع الصغيرة الممولة من  علىما أثر التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء 
 مية في قطا  غزة  اإلغاثة اإلسال

 ويتفرع منه األسئلة التالية: 
    نمو راس المال العامل سياسات وضوابط التمويل على ما أثر -1
  نمو راس المال العامل زراعي ( على ،خدماتي ،تجاري  ،يما أثر نوعية التمويل الممنوح ) صناع -2
   نمو راس المال العامل ما أثر فترة السداد على -3
   نمو راس المال العاملهامش الربح على  سياسة تحديدما أثر  -4
 تبعاا للمتغيرات الديمغرافية أثر التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء على نمو رأس المال العاملما  -5

   سنوات الخبرة( ،طبيعة المشرو  المؤهل العلمي، العمر، )النو ،

 فرضيات الدراسة:

التمويل الممنوح ونمو راس المال  سياسات وضوابطن توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي  -1
 العامل في المشاريع الصغيرة في قطاع غزة

التمويل الممنوح ) صناعي ، تجاري ، خدماتي ،  يةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوع  -2
 زراعي ( ونمو راس المال العامل في المشاريع الصغيرة في قطاع غزة

فترة سداد التمويل الممنوح ونمو راس المال العامل في  بين ائيةتوجد عالقة ذات داللة إحص  -3
 المشاريع الصغيرة في قطاع غزة

مشاريع الممولة ونمو راس لل سياسة تحديد هامش الربح  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -4
 المال العامل في المشاريع الصغيرة في قطاع غزة 

التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء على نمو رأس المال  توجد عالقة ذات داللة احصائيىة حول أثر -5
 ،طبيعة المشروع المؤهل العلمي، العمر، العامل في المشاريع الصغيرة تعزى لمتغيرات: )النوع،

 سنوات الخبرة(
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 حدود الدراسة :

لإلغاثة اإلسالمية يعمل تقتصر الدراسة على منطقة قطاع غزة في فلسطين حيث أن برنامج التمويل التابع 
 في قطاع غزة فقط وال يعمل في الضفة الغربية.

 متغيرات الدراسة :

 المتغير التابع:
 غير الربحية.نمو راس المال العامل في المشاريع الصغير الممولة من المؤسسات 

 المتغيرات المستقلة:
 الممنوح للمشاريع الصغير سياسات وضوابط التمويل  .1
 ويل الممنوح للمشاريع الصغيرة.فترة السداد التم .2
 نوعية انشطة المشاريع الصغيرة  .3
 لمشاريع الصغيرة سياسة تحديد هامش الربح ل .4

 أهداف الدراسة :

 أليات وضوابط عمليات منح التمويل للمشاريع الصغيرة علىالوقوف  .1
 نمو راس المال العامل في المشاريع الصغيرة حليل دور حجم التمويل ونوعيته علىت .2
 .نمو راس المال العامل في المشاريع الممولة  أثر توقيت فترة السداد على علىرف التع .3
 .الوقوف على سياسة تحديد هامش الربح للتمويالت الممنوحة  .4
تبعًا للمتغيرات التعرف على تأثير التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء على نمو رأس المال العامل  .5

 .  سنوات الخبرة( طبيعة المشروع، المسمى الوظيفي، لعلمي،المؤهل ا العمر، )النوع،الديمغرافية 

 أهمية الدراسة :

 بالحجم استمرار التمويل لضمان األساسية الدعائم احد على الضوء لقيت هاكون من الدراسة  أهمية تنبع
ى خاصة ف غزه في قطاع  المجتمع المدني لمؤسسات والتنموي  ياإلغاث العمل الستمرار الالزم و المطلوب

صغيرة بهدف دعم تلك المشاريع الصغيرة  القيام بدور فعال فى تمويل المشاريع ال عنظل احجام البنوك 
وتقييم مدى مالءمة السياسات دراسة عمليات التمويل بالمرابحة وتعزيز قدرتها على النمو، لذلك تتناول هذه ال

الت الالزمة لقطاعات المشاريع الصغيرة فى التمويلية  المطبقة فى االغاثة االسالمية ودورها فى منح التموي
وبذلك فان اهمية الدراسة تكمن فى  ات التى قد تواجه تلك التمويالت،قطاع غزة الى جانب تشخيص المعوق

نمو راس المال العامل بإعتبارها من  علىمجال التمويالت اإلسالمية وأثرها تناولها موضوعا مهمًا في 
بمجاالت التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني  الموضوعات المهمة التي تتعلق 

وبالتالي فإن هذه الدراسة من المتوقع أن تسهم في تقديم المشورة القيمة والتحليالت ألصحاب القرار في 
 .نمو المشاريع الصغيرة وتطويرها  علىيقدمونها  لتيالمؤسسات المانحة وتأثير التمويالت ا
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 اسات السابقة :الدر

 اوال : الدراسات العربية 

الصغر فى اإلغاثة  متناهية المشاريع تنمية علىالتمويل برامج  ( بعنوان أثر2014دراسة )عمار ،-1
 اإلسالمية بقطا  غزة

متناهية الصغر في اإلغاثة  المشاريع تنمية على برامج التمويل أثر هدفت الدراسة الى التعرف على
 المرابحة   بصيغتي الصغيرة المشاريع برنامج تمويل  أثر خالل دراسة  غزة  وذلك من اإلسالمية بقطاع 
 .غزة قطاع في الصغر المشاريع متناهية تنمية اإلسالمية عمى  اإلغاثة مؤسسة في والقرض الحسن 

  من  مقترض 298 مكونة من  عينة اختيار تم حيث التحليلي،  الوصفي استخدم المنهج   ولقد
 إنتاجية موزعين على قطاعات الحسن والقرض بصيغتي المرابحة  البرنامج من مقترض  1,674أصل
 مختلفة  ناطق جغرافيةوم
 الصغيرة المشاريع نشأة مهم في عنصر ان التمويل النتائج أهمها : مجموعة من  إلى توصلت الدراسة   لقد

راس المال  وزيادة التنافسية، وازدياد قدرته المشروع واستمرارية  عالقة بين التمويل وجود اتضح فقد ونموها 
 وخصائص برنامج التمويل  لسياسات واضح تأثير سداد القرض،وعدم وجود في ساهمت التي السيولة وتوفير

  عدد نمو أو وزيادة راس المال، أرباحه  نمو استمرارية   متمثال  في  المشروع على نمو  المشروعات
، من نموها الحد في كبير دور غزة لها بقطاع الصغيرة المحيطة بالمشاريع ان الظروف   كما العامين فيه،

 .حقيقية تنموية مشاريعكما ان المجتمع الفلسطيني بحاجة 
وزيادة  المقرضة، المشاريع من خالل دعم المؤسسات من هذا وقد اوصت الدراسة بضرورة تعزيز هذا  النمط

الدخل، ووجوب الحرص على فحص   ومحدودة الفقيرة فئاتال إقراض   لصالح من التمويل تقديم المزيد 
عتبار ذلك ا اهمية  وجدية المقترض ، ورسم منهجيات  التدخل، وضرورة القيام  بعمليات  التدريلب والتوجية  و 

 .المشروع لضمان  استمرارية ونمو يحتاجها المقترض التي الخدمات من 
رف االسالمية فى فلسطين بمعيار الضبط المالي بعنوان مدى التزام المصا (2013دراسة )عوض ،-2

 للموسسات المالية االسالمية ةلصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعالخاص بالمرابحة لالمر بالشراء ا
هدفت الدراسة الى التعرف على مدى التزام المصارف االسالمية فى فلسطين بمعيار الضبط المالي الخاص 

لتحقيق اهداف للموسسات المالية االسالمية، و  ةعر عن هيئة المحاسبة والمراجبالمرابحة لالمر بالشراء الصاد
استخدم المنهج الوصفي التحليلي لوصف تم وقد م استبنة وزعت على مجتمع الدراسة، الدراسة تم تصمي

 .SPSS المتغيرات الدراسة وتحليها، واختبار فرضياتها من خالل البرنامدج االحصائي لتحليل البيانات
د توصلت الدراسة الى عدة توصيات اهمها : ان المصارف تقوم بتوجية الجزء االكبر من استثمارتها فى وق

تمويل عمليات المرابحة لالمر بالشراء كما اظهرت الدراسة تطبيق المصارف المرابحة على اساس التزام 
معالجة لالتعاقد، ووجود اليه  لعميل عن السعر االصلي للسلعة وقيمة الربح قبللالعميل بوعد، كذلك االفصاح 
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الخصم الممنوح للمصرف لتخفيض السعر االصلي للسلعة وقيمة الربح ، وكذلك تحمل المصارف المخاطر 
 حاالت التاخر فى السداد .  فيغرامات لالمتعلقة بحيازة السلعة قبل تسليمها للعميل، وعدم فرض المصارف 

ورة توجية التمويل للصيغ االخري مثل المشاركة ضر  :الى عدة توصيات اهمهاوقد خلصت الدراسة 
تعمل على اعداد قوائم بالمصارف التى  قتصار على عمليات المرابحة ، وانعدم االوالمضاربة والمرابحة، و 

وعدم قيام المصرف بمطالبة  ،تدخل ضمن السعر االصلي والمصاريف التى ال تضاف للسعر االصلي
حالة تاخره عن السداد فى ضوء االسباب المبررة  لذلك ،وعدم التزام فى العميل بجميع اقساط المرابحة  

 .ها كايرادات للمصرفعتوجية هذه الغرامات الى االعمال الخيرية ، وعدم التعامل مع ،و بالدف العميل المعسر
للمتطلبات المالية قطا  غزة  يالمنظمات غير الحكومية فتطبيق تقييم مدي  (2013دراسة )دلول، -3

  ثيره على استمرارية التمويل وتأت  المانحة الدولية للجها
 من المختلفة والمطلوبة  الدولية المانحة بالمنظمات الخاصة المالية المتطلبات تحديد إلى هذه الدراسة  تدفه

 لمتطلبات غزة قطاع المحلية في الحكومية غير المنظمات تطبيق ومدى المحلية ، الحكومية غير المنظمات
  وقد تناولت االهداف  هذه تحقيقبواستمراريتة  التمويلعمليات   على ذلك وتأثير للجهات المانحة  المالية

 تقوم التي المالية التقاريرو داخلها، المحاسبي المطبق والنظام المحلية  الحكومية غير المنظمات واقعالدراسة 
 كما بالتمويل، المتعلقة الصعوباتو  والتحديات بها تمويل الخاص مصادر عرض تم كما بإعدداها، المنظمات

 التمويل ومخاطر واشكاليات التمويل، في تتبعها التي واآلليات المانحة الدولية المنظمات على التعرف تم
 .وأبعاده
الدراسة   مجتمع عشوائية من عينة ىعل طبقت وقد التحليلي ، الوصفي اعتمدت الدراسة على المنهج وقد
 البالغ عددها المحلية الحكومية والمنظمات ( منظمة67عددها )البالغ  المانحة تمثل  فى الجهات الدوليةالم
 منظمة. (401)
 المحلية  والمنظمات الحكومية غير المنظمات اتفاق وجود النتائج التي توصلت الدراسة: كان من اهم و 

 كما ان هناك ة ،تالتمويل واستمراري على الحصول في المؤثرة العناصر الراي حول  في الدولية المانحة
 الحكومية غير المنظمات داخل والسياسات التنظيمية المحاسبي النظام المتعلقة بين العوامل عالقة بين 

 ة.واستمراري التمويل على متطلبات الجهات المانحةو  المالية التقارير واعداد،
 تمويل لل مالية خطة وضعب المحلية  الحكومية غير المنظماتضرورة قيام  وكان من اهم توصيات الدراسة 

  القدرة منظمة لل  يحقق، وبما ستمراريةوا التمويل هذا  تنوع يضمن بما الفترة القادمة خالل  توفيره الواجب
 المجتمع خدمة في  على  االستمرارية

 األزمة ظل في التقليدي للتمويل كبديل اإلسالمي التمويل صيغ:  بعنوان (  2013 خالد،( دراسة -4
 العالمية المالية
براز قدرته التقليدي، التمويل بطرق  ومقارنتها وأساليبه اإلسالمي التمويل أهمية بيان إلى الدراسة  هدفت  وا 
 األزمات المالية، على الضوء تسليط إلى هدفت كما المالية األزمات من والحد المالي االستقرار تحقيق على
 .التقليدي التمويل لنظام امالزمته ومدى االقتصاد على وخطورتها طبيعتها وفهم
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مستويات  وعلى متكرر بشكل مالية أزمات يتعرض إلى التقليدي االقتصاد أن الدراسة : نتائج وكان من اهم 
إلى  أدت المالية بالمشتقات يعرف ما خاصة المالية االبتكارات   أن كما ودولية، إقليمية أو محلية مختلفة
الشديدة  السلبية وآثارها المالية تكرار األزمات تسارع إلى أدى مما ها ،واضطراب المالية السوق  تقلبات ازدياد
 أما والقمار والغرر من الربا عليه ترتب وما،األخيرة العالمية المالية األزمة أسباب أهم وأن االقتصاد على
 تنميةل والسعي التملك دعمه حرية جانب إلى اإللهي الوحي أسس على يقوم فهو اإلسالمي التمويل نظام
 من اإلسالمية المالية توفره المعامالت لما للجميع، المنفعة يضمن بما االقتصادي النشاط يوجه فهو الثروة
 على وتعمل الحقيقي االقتصادي ترتبط بالنشاط اإلسالمي التمويل صيغ إن كما التمويل، صيغ في كبير تنوع
، وقد أوصت المالية واألسواق المؤسساتفي  الثقة وزرع التضخم من الحد خالل من المالي االستقرار 

 دوث األزمات.حيل عن التمويالت التقليدية تجنبًا لدالدراسة بضرورة تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي كب
 ( 2012دراسة )اإلغاثة اإلسالمية ،-5

جارة بعنوان :الجوانب التنظيمية المستخدمة فى إدارة تمويل القطاعات اإلنتاجية )الصناعة، الزراعة، الت
 والخدمات( للمشاريع الصغيرة فى محافظات قطا  غزة .

الجوانب التنظيمية المستخدمة فى إدارة تمويل القطاعات اإلنتاجية  علىهدفت الدراسة إلى التعرف 
بفلسطين  –للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل فى محافظات قطاع غزة  )الصناعة، الزراعة، التجارة والخدمات(

المشاكل التي تقف عائقًا أمام تنظيم هذه القطاعات االقتصادية االنتاجية، وقد اتبعت الي جانب تحليل 
الدراسة المنهج الوصفي وتم توزيع استبانه لهذا الغرض باإلضافة إلى استخدام المقابالت الشخصية مع 

 .المختصين فى هذا المجال
يل واالقراض لديها الرغبة فى تنظيم وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :ان جميع مؤسسات التمو 

القطاعات اإلنتاجية االقتصادية من اجل نمو االقتصاد المحلي،وان العامل الرئيسي وراء عدم تنظيم 
 القطاعات المختلفة يكمن في الظروف السياسية واالقتصادية التى يمر بها قطاع غزة.

سسات االقراض والتمويل بتوجيه عملياتها فى وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها :ضرورة قيام مؤ  
تمويل القطاعات االنتاجية باالعتماد على دراسات ذات جودة إقتصادية مسبقة،وضرورة قيام الممولين بتقديم 
الدعم المالى لمؤسسات التمويل واالقراض حسب القطاع االنتاجى المستهدف مع مشاركة المؤسسات 

داد الخطط واالستراتيجيات الوطنية من اجل تنظيم عمل القطاعات المختلفة بشكل اكثر فاعلية فى إع
 اإلنتاجية وتنظيم عمل المشروعات الصغيرة

 على تطبيقية دراسة  الصغيرة المشاريع تنمية في التمويل بعنوان  دور ( 2010الدماغ،  دراسة )-6
 2008-1995خالل   NGOs غزة قطا  في اإلقراض مؤسسات من الممولة النسائية المشاريع

 النسائية المشاريع تنمية في اإلقراض  مؤسسات من المقدم التمويل دور هدفت الدراسة الى التعرف على  
فى  اإلقراض مؤسسات بين التمويل دور اختالف مدى s-2008 1995 للفترة غزة قطاع االقتصادية في

 حيث ،بالمشاريع الخاصة اديةالمؤشرات االقتص على االختالف هذا وأثر ، NGOالمنظمات غير الحكومية 
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 مؤسسات ثالث قبل من مختار نسائي مشروع 130حوالي تبلغ عشوائية عينة على الدراسة هذه تطبيق تم
 .إقراض 

 نموذج التمويلية ضمن العملية في المؤثرة المتغيرات أهموكان من اهم نتائج هذه الدراسة هو وجود العديد من 
االكثر تاثيرًا كمتغيرات   الذاتي التمويل نسبة اللوغارتمية العامة الدالة تقدير بعد إليه التوصل تم قياسي

 عملية التمويل . إختبار مستقلة تعمل على
 من المقدمة القروض عدد بين ارتباط وجود عدم :أهمها نتائجال من مجموعة إلى الدراسة توصلت ولقد

 نسبة بين تام ارتباط مشروع،وان هناكلل المستثمر المال رأس ارتفاع وانخفاض وبين اإلقراض مؤسسات
 رأس بين ارتباط هناك ليس للمشروع،و المال المستثمر رأس بين و المستثمر المال لرأس الذاتي التمويل
 المال رأس يتناقص و للمشروع، الشهري  متوسط الدخل وانخفاض ارتفاع بين و للمشروع المستثمر المال

 .مؤسسة اإلقراض قبل من المحدد الفائدة سعر بارتفاع للمشروع المستثمر
 ، والتشريعية القانونية البيئة تطوير :أهمها التوصيات من مجموعة إلى التوصل تم الدراسة نتائج ضوء وفي
 تلك واحتياجات متطلبات ئملتتال خاصة، النسائية  والمشاريع االقتصادية عامة المشاريع تشمل بحيث
 هيئات تضم ممنهجة استيراتيجية خالل من أعمال حاضنات نشاءالعمل،وا   قانون  إلى باإلضافة ،عالمشاري
والمعلومات  التدريب تقديم على والعمل ،الخاص القطاع مؤسساتو  رسمية شبه هيئاتلوزارات و   رسمية
 نسبة تخفيض على واالقراضي،والعمل المالي الدعم تقديم إلى باإلضافة ،وتطويرها المشاريع إلدارة والتأهيل
 القروض)سياسة وتغيير الصغيرة، المشاريع أوضاع لتناسب اإلقراض مؤسسات في بها مولالمع الفائدة
 االقتصادية. مستوى المشاريع رفع على تعمل تنموية قروض إلي إغاثة قروض) السريعة

 في األصغر التمويل مؤسسات في االئتمان منح قرار في المؤثرة بعنوان العوامل  (2010عقل، دراسة )-7
 غزة قطا 

 في األصغر مؤسسات التمويل في االئتمان منح قرار في المؤثرة العوامل على التعرف إلى الدراسة هذه دفته
 كما، المؤسسات تلك في منح االئتمان قرار في العوامل هذه تأثير درجة وتحديد معرفة وكذلك .غزة قطاع
 الدرجة الخبرة، سنوات لوظيفي،ا المسمى )الجنس، العمر، الشخصية المتغيرات تأثير مدى تحديد إلى هدفت

يعملون  ائتمان موظف ( 69 ) من الدارسة مجتمع وتكون  التحليلي، الوصفي المنهج إتباع تمحيث  العلمية(
 المسح الشامل، أسلوب استخدام وتم غزة، قطاع في األصغر التمويل مجال في تعمل مؤسسات ( 10 ) في

 الطاقم موظفي استبانة على ( 69 ) توزيع تم حيث للدراسة، اةكأد استبانة تصميم تم الدراسة أهداف ولتحقيق
 .المؤسسات تلك في العامل االئتماني

 العوامل أكثر من هي االئتمان لطالبي المالية السمعة أن أهمها: من النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت وقد
 الدخل توليد على القدرة وان عاملغزة، قطاع في األصغر التمويل في مؤسسات االئتمان منح قرار في تأثيرا

 في األصغر التمويل مؤسسات في االئتمان منح،و قرار على تأثيره في الثانية المرتبة في جاء القائمة للمشاريع
 الثالثة المرتبة في جاءت االئتمان بطالبي المحيطة العامة والسياسية االقتصادية الظروف غزةـ، وان قطاع

 .غزة قطاع في األصغر التمويل مؤسسات في االئتمان منح قرار في المؤثرة العوامل من بين
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 االئتمان، قرار منح في المؤثرة العوامل أهم تحديد اهمها ضرورةتوصيات:  عدة إلى الدراسة خلصت وقد
 في االئتمان منح قرار في المؤثرة العوامل غزة،وتوحيد قطاع في األصغر التمويل مؤسسات في بها لألخذ

 غزة قطاع في األصغر التمويل مؤسسات تعاون  غزة،وضرورة في قطاع العاملة األصغر يلالتمو  مؤسسات
 االئتمان موظفي ومهارات قدرات تطوير، الى جانب ضرورة االئتمان حول طالبي المعلومات تبادل مجال في

 التعامل حسنو  االئتماني، القرار اتخاذ على القدرة في قطاع غزة في األصغر التمويل مؤسسات في العاملين
قرار  اتخاذ في مؤثر كعامل التمويل لطالبي واالقتصادية االجتماعية بالعوامل االهتمام الجمهور،وزيادة مع
 .غزة قطاع في األصغر التمويل مؤسسات في االئتمان منح
 فلسطين في اإلسالمي األصغر التمويل ( واقع2010دراسة )غانم ،-8

 دون  تحول التي وأهم المعوقات فلسطين، في اإلسالمي األصغر تمويلال واقع على التعرف إلىهدفت الدرسة 
 المنهج الباحث استخدم فقد أهداف الدراسة تحقيق أجل ومن عليه، الطلب حجم مع يتناسب بما انتشاره
 المسح أسلوب الباحث استخدم كما أهداف الدراسة، لخدمة خصيصاً  استبانة وتصميم التحليلي، الوصفي
 وهم اإلقراض مؤسسات في العاملين وموظفي اإلقراض المدراء في والمتمثل الدراسة لمجتمع الشامل

 ويبلغ غزة قطاع في )شراكة( الصغر والمتناهي لإلقراض الصغير الفلسطينية الشبكة في الفاعلون  األعضاء
 إسترداد بنسبة أي استبانة 75 إرجاع تم وقد موظفًا، 90 هؤالء العاملين عدد ويبلغ أعضاء، عشرة عددهم

 .للدراسة الكلي المجتمع من  % 83
 اإلقراض اإلسالمي لمؤسسات التمويل محفظة أن: أهمها  النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد

 31 بتاريخ المؤسسات النشطة لهذه المحفظة مجموع من % 15.88 نسبته ما تشكل فلسطين في العاملة
 فلسطين، في اإلسالمي األصغر على التمويل العالي الطلب بحجم مقارنة ضعيفة نسبة وهي 2009 ديسمبر

 واإلجارة المرابحة  خاصة األصغر التمويل في مؤسسات اإلسالمي التمويل صيغ من عدد تطبيق يمكن وأنه
 مؤسسات في العاملين نصف أن إلى الدراسة توصلت كما الصيغ مخاطرة، أقل من بالتمليك ألنهما المنتهية
 التمويل يواجهها التي التحديات على التغلب في صعوبة هناك أن غزة يعتقدون  قطاع في العاملة اإلقراض
 على التغلب يمكن أنه يرون  المؤسسات تلك في العاملين من% 70.7 نسبته ما وأن اإلسالمي، األصغر
 توجد نهأ الدراسة وبينت قدراتهم، تطوير خالل من اإلسالمي األصغر التمويل تواجه انتشار التي التحديات

التمويل  تطوير آفاق حول الدراسة أفراد آراء بين 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية ذات داللة فروق 
أو تقليدي  تمويل أو إسالمي تمويل)  المؤسسة عمل مجال لمتغير تعزى  غزة قطاع في اإلسالمي األصغر
 .( تقليدي وتمويل إسالمي تمويل
 مؤسسات تعمل أن ضرورة:أهمها التوصيات من مجموعة إلى التوصل تم فقد الدراسة نتائج ضوء وفي

 أو إسالمي تمويل نوافذ بفتح اإلسالمي، وذلك األصغر التمويل تطبيق على فلسطين في العاملة اإلقراض
 األصغر للتمويل مؤسسات إلى التمويل التقليدي تطبق مؤسسات من بالكامل المؤسسات هذه نحاول 
 تقدم وأن اإلسالمية، الشريعة مع بما يتوافق التمويل على المتزايد للطلب جابةاست وذلك او تحويل  اإلسالمي
 أفضل تطبق وأن الصغر في المتناهية بتمويل المشاريع متخصصة فروع فتح على اإلسالمية البنوك
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 المانحة الجهات تقوم وأن المجال، هذا في الناجحة من التجارب مستفيدة األصغر التمويل في الممارسات
 بصيغ توعيتهم ،وزيادةاإلسالمي التمويل مجال في العاملين قدرات على تطوير اإلسالمي التمويل ؤسساتوم

 اإلسالمي التمويل
( بعنوان دور البنوك االسالمية في تمويل التنمية االقتصادية في 2005دراسة ) مقداد ، حلس ، -9

 فلسطين 
في تمويل عمليات التنمية االقتصادية في فلسطين  هدفت الدراسة إلى التعرف على  دور البنوك اإلسالمية

تجميع البيانات من البنوك اإلسالمية  من خالل تحليل البيانات المنشورة عن المصارف اإلسالمية، باالضافة
ي قطاع وفروعها مباشرة عبر استبانة صممت لهذا الغرض ووزعت على مدراء البنوك اإلسالمية العاملة ف

 .الدور الذي تلعبه البنوك اإلسالمية في تمويل التنمية من الناحية النظريةاسة غزة فقط، واوضحت الدر 
في تجميع المدخرات في  نجاحا المصارف اإلسالميةحققت أنها  :اهمها النتائج  بعضتوصلت الدراسة الى 

التنمية و التحويالت  بما يحقق اهداف  تقديم التسهيالت  لم تحقق النجاح الالزمة فى فلسطين، إال أنها
 االقتصادية.

االهتمام و ة، تنشيط الدور التنموي للمصارف اإلسالميضرورة : عدة توصيات أهما الى توصلت الدراسةوقد 
يجاد البدائل للتمويل بالمرابحة واالهتمام بالمضاربة والمشاركة تطبيق القواعد واألسس  السليمة  ،و بالتخطيط وا 

 .فى عمليات منح التمويل 
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 الدراسات االجنبية ثانيا : 
1-  (Elasrag,2011) Activating the role of Islamic Finance in the 

development of small and medium enterprises.   
 . والمتوسطة الصغيرة المشروعات تنمية في اإلسالمي التمويل دور تفعيلدراسة بعنوان : 

 ، والمتوسطة الصغيرة المشروعات تنمية في ياإلسالم التمويل دور علىهدفت الدراسة إلي التعرف 
 أهم ، وعرض والمتوسطة الصغيرة المشروعات على االسالمى التمويل تأثير قنوات دراسة خالل من

ظهار مزايا والمتوسطة الصغيرة للمشروعات االسالمى التمويل صيغ  الضوء القاء االسالمى ثم التمويل ، وا 
 سالمي اإل التمويل استخدام معوقات على أهم

 تنمية فى اإلسالمي التمويل قدرة اهمها :ان هناك جاجة الى تعزيز بعض النتائجتوصلت الدراسة الى 
والمتوسطة والذي يتطلب العمل في عدة إتجاهات أهمها تعزيز قدرة مكونات النظام  الصغيرة المشروعات

وباحجام تمويلية مختلفة نة تمويلية متخصصة ألكبر شريحة ممك ومنشآت موسعة مالية سوق  اإلسالمي من
كما ان هناك ضرورة لتوفير تشريعات وقوانين أو أطر تنظيمية تعمل على االستفادة من صيغ التمويل ،

 اإلسالمي في تمويل المشروعات.
وكان من اهم توصيات الدراسة  ضرورة تشجيع إقامة مؤسسات اسالمية عامة أو خاصة تعنى بضمان 

المية للمشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة، الى جانب ضرورة توفير الدعم مخاطر التمويل بالصيغ االس
والتدريب لمعرفة كيفية الحصول على تمويل بواسطة الصيغ االسالمية،وتسهيل الشروط وأوجه الشروط 
الالزمة للحصول عليها والجهات الضامنة والكافلة لها، كما اوصت الدراسة بضرورة قيام البنوك المركزية في 
الدول اإلسالمية لتبني وتنشيط دور صيغ التمويل اإلسالمي وأنشطتها وتشجيع إنشاء بنوك وشركات 
متخصصة للتمويل بصيغ التمويل اإلسالمي، والعمل  على تغيير منهج العمل المصرفي التقليدي إلى مناهج 

الستثمار في تكنولوجيا أكثر حداثة تعمل على تنويع أساليب التمويل وتوجيهه نحو القطاعات اإلنتاجية وا
 المعلومات واالتصاالت

2-Mohieldin, Iqbal, and others (2011), The Role of Islamic Finance in 
Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) 
Countries. 

دور التمويل اإلسالمي في تشجيع وشمول التمويل في دول منظمة التعاون اإلسالمي دراسة بعنوان : 
 .(تصاد والتمويل اإلسالمي)دائرة البحوث، البنك الدولي في مجال االق

الثغرات القائمة في التمويل األصغر المتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وتمويل  علىهدفت الدراسة إلي التعرف 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل إستخدام االدوات التقليدية إلعادة التوزيع االقتصادي في بلدان  

 .منظمة التعاون اإلسالمي

http://elibrary.worldbank.org/author/Mohieldin%2C+M
http://elibrary.worldbank.org/author/Iqbal%2C+Z
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وكان  ،وتحليل مسمياتهاالدراسة  ألغراض الوقوف على متغيرات م المنهج الوصفي التحليليااستخدتم وقد 
من اهم نتائج الدراسة أن اإلسالم لدية مجموعة غنية من الوسائل واآلليات غير التقليدية، والتي إن تم 
تطبيقها بروح حقيقية يمكنها أن تؤدي إلى تقليص الفقر،وعدم المساواة في الدول اإلسالمية المرتبطة بالفقر 

 الواسع االنتشار
ضرورة ان يكون صانعي القرار في الدول اإلسالمية جادون في تشجيع  وصيات الدراسةوكان من أهم ت

الوصول إلى التمويل أو شمولية التمويل اإلسالمي، عليهم يتم  اختبار الفرص التي توفرها األدوات اإلسالمية 
تمويل للوصول إلى التركيز على تحسين األنظمة والبنية التحتية الخاصة بال يتوجبلتحقيق هذا الهدف، كما 

 بيئة مشجعة وداعمة.
3-)Frasca,2008) A niche market, "the smaller Islamic finance in the Middle 
East and North Africa. 

 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق  في االسالمي  األصغر التمويل "متخصصة سوق بعنوان : دراسة  
 الشرق  في العاملة التمويل األصغر في اإلسالمي التمويل اماستخد على الضوء تسليط إلى الدراسة هدفت
 التقليدي، األصغر التمويل مؤسسات جنب مع إلى جنباً  تعمل والتي األخير العقد في إفريقيا وشمال األوسط

 على الطلب وتلبية تكاليفها وتغطية األصغر، لزبائن التمويل المالية االحتياجات تلبية بإمكانها كان إذا وما
 .الشريعة اإلسالمية مع يتالءم بما خدماته ديمتق

 بسوريا الحص بجبل صندوق  مشروع :وهما اإلسالمي األصغر للتمويل عمليتان حالتان الدراسة  وتناولت
 ن.باليم اإلسالمي األصغر للتمويل الحديدة ومشروع
 االجتماعية التنمية الفي مج تخدم أن اإلسالمي األصغر التمويل مؤسسات بإمكان أنه إلى الدراسة وتوصلت

 .الصغيرة تمويل المشاريع خالل من وذلك أرباحاً  وتحقق تكاليفها وتغطي واالقتصادية
 مؤسسات منافسة على اإلسالمي األصغر التمويل مؤسسات وكان من أهم نتائج الدراسة ضرورة أن تعمل

 المحدود الدخل ذوي  الفئات ن قبلم المتزايد الطلب حتياجاتا ةوتلبي المنطقة في التقليدي األصغر التمويل
 أن كما دينية، ألسباب التقليدي األصغر مؤسسات التمويل من قروض على الحصول عن يمتنعون  والذين

 على قادرة معدالت على المحافظة خالل من نجاحاً  أن تحقق يمكن اإلسالمي األصغر التمويل مؤسسات
 التشغيلية التكاليف وتغطية باالنتشار يتعلق فيما خاصة األصغر التقليدي التمويل مؤسسات مع التنافس
 .اإلسالمية المنتجات المالية عن تنتج التي المتزايدة
غير واضح مما يستوجب اإلسالمي  األصغر التمويل لمؤسسات القانوني الوضع أن إلى الدراسة وأشارت

مع العمل على تحقيق  الودائع وتعبئة االدخار مثل منتجاتها وتنويع أنشطتها توسيعإضطالعها بدور أكبر و 
 األرباح التي تؤهلها لإلستمرارية وتحقيق اإلكتفاء الذاتي. 
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4-(Planet, Finance 2007)   Microfinance market survey in the West Bank 
and Gaza Strip. 

 .غزة وقطا  الغربية الضفة  في األصغر التمويل سوق  مسح  :بعنواندراسة 
 خصائص مع إبراز وقطاع غزة الغربية الضفة في األصغر التمويل على الطلب استقصاء إلى الدراسة هدفت
 6 في االستقصاء إجراء تم وقد .القطاع هذا لتعزيز معالجتها يلزم الهامة التي والقضايا التمويل هذا سوق 

 وكان دًا،ج الصغيرة المشاريع أصحاب من 1,202 مقابلة تم حيث غزة وقطاع الضفة الغربية في محافظات
 التجاري  القطاع في باألساس الصغرى ينشطون  المشاريع أصحاب من % 90 حوالي أن الدراسةنتائج  من

 مع يتوافق بما التمويل على كبير طلب هناك أظهرت أنكما  المالية الخدمات إلى الوصول سبل وتنقصهم
 %(%61)  الغربية الضفة في (%56) أن حيث غزة وقطاع الضفة الغربية من كل   في اإلسالمية الشريعة

 الخيار لهم أتيح لو إسالمية بشروط التمويل سيختارون  األصغر للتمويل الزبائن المحتملين من غزة قطاع في
المحتملين  الزبائن ثلث فإن الدراسة وحسب ، الفائدة بنظام التمويل من أعلى التكلفة كانت حتى ولو ذلك في

 غزة في قطاع األصغر التمويل لقطاع المحتملين الزبائن وثلثي بيةالغر  الضفة في األصغر التمويل لقطاع
 مؤسسات الدراسة دينية،وقد أوصت ومعتقدات ألسباب األصغر التمويل مؤسسات على اإلقبال عن يمتنعون 
 المحتملين للزبائن للوصول الشريعة اإلسالمية مع يتالءم بما منتجاتهم تطوير بضرورة األصغر التمويل

 التمويل االصغر . على الطلب مع يتناسب بما واالنتشار
 

5-(Khaled & others, 2006) Meet the demand for micro finance services in 
the West Bank and Gaza Strip 

 .غزة وقطا  الغربية الضفة في التمويل األصغر خدمات على الطلب تلبية  :بعنواندراسة 
دمات التمويل األصغر في كل من الضفة الغربية وقطاع وقد تناولت إلي الكشف عن فاعلية خالدراسةهدفت 
 الحالي الوضع الفلسطيني، واستعرضت المالي للنظام وصفاً  وقدمت الفلسطيني، االقتصاد أوضاعالدراسة 
 تقدم التي المالية الخدمات مجال في الجهات المانحة بها تضطلع التي والمشروعات األصغر التمويل لقطاع
 وقطاع الغربية الضفة في األصغر التمويل ألنشطة والتنظيمية الحالية القانونية البيئة الدراسة ووصفت للفقراء
 الدراسة أشارت الغربية،وقد والضفة غزة قطاع في األصغر التمويل ويمكن نجاح المعوقات دةو محد بأنها  غزة
 الغربية والضفة غزة قطاع األصغر في لللتموي ( األقل على) المحتملين الزبائن ثلث أن المقدر من أنه إلى

 تتفق بطريقة التمويل على الحصول إضافي يفضل ثلث وأن اإلسالمية، الشريعة مع يتفق بما التمويل يطلبون 
 .ذلك في الخيار له أتيح إذا اإلسالمية الشريعة مع
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 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  يميز ماثالثاً : 

أثر برامج التمويل  علىيتعلق البعض منها بالتعرف قة إلي عدة موضوعات عديدة بتعرضت الدراسات السا
إلتزام بعض المؤسسات بمعيار الضبط المالي للمرابحة لآلمر بالشراء،  ىمدو تنمية المشاريع الصغيرة،  على
إستمرار  علىوأثره  حكومية للمتطلبات المالية للجهات المانحةالغير تطبيق المنظمات  ىمد علىالتعرف و 

للتمويل التقليدي ومعرفة الجوانب  ديلصيغ التمويل األسالمي كبو  مشكالتالتمويل، كما تعرضت إلي 
واقع  على من خالل التعرف قرار منح التمويل علىالتنظيمية المستخدمة في إدارة التمويل والعوامل المؤثرة 

 .مية اإلقتصاديةنفي الت هادور التمويل األصغر في قطاع غزة و 
المرابحة لآلمر موضوع  علىأتي هذه الدراسة لتستكمل الجوانب التي تسعي إلي تحقيقها من حيث التركيز وت

بإعتبار هذا التمويل يلقى قبواًل وتشجيعًا من  بالشراء وأثرها على نمو رأس المال العامل في المشاريع الصغيرة
حتياجها الخاص إلى التمويل بسبب  ةنتشر فيها المشاريع الصغير تقبل المواطنين في قطاع غزة والتي   شحوا 

على أثر التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء على الموارد المالية في القطاع، لذلك فإن هذه الدراسة تركز 
ونمو رأس المال الخاص بها األمر  زيادة أرباحها علىالجوانب اإلقتصادية من أجل تدعيم المشاريع والعمل 

عية شريحة كبيرة من المجتمع والتي تسعى لتطوير نفسها من خالل البحث عن الذي له بالغ األثر في تو 
 .جهات تقوم بتمول مشاريعها الخاصة 
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 مقدمة :  2-1

رن التمويل اإلسالمي بشكل خاص تقدمًا ملحوظًا خالل الربع األخير من القو  ،التمويل بشكل عام شهد      
عدد المؤسسات ، ويبلغ تمويل اإلسالمي التريليوني دوالرالعشرين، ومن المتوقع أن تتجاوز أصول قطاع ال

مؤسسة منها في دول  (250)دولة حول العالم،  (60)مؤسسة تعمل في ( 700)المالية اإلسالمية أكثر من 
د عمالء المصارف اإلسالمية بلغ عدهذا وقد ، ى في الدول العربية األخر  ( مؤسسة100)الخليج العربي و

من قاعدة العمالء المحتملة للتمويل اإلسالمي  (%80)مليون عميل، ومع ذلك ال تزال  (38)حول العالم 
كما  ،يتمتع بسعة كبيرة تستوعب المزيد من المتعاملين عربيًا ودولياً  قطاع التمويلغير مستغلة، وال يزال 

دودين ). من األصول المالية العالمية (%1)مية فقط حوالي تشكل األصول المتوافقة مع الشريعة اإلسال
،2013 ،61) 

 منتشرة مؤسسة 13الفلسطيني إلي  للمواطن هاقروض متقد التي الربحية غير المؤسسات عددتزايد   ولقد     
 غزة، قطاع في % 30 الضفة، في % 70 بنسبة غزة وقطاع الغربية الضفةفى كل منطقة من  فرعاً  69 في
 اقتراض تبلغ   بمحفظة مقترض، 49,000 العمالء  عدد لبيلغ المؤسسات هذه  على اقبل المواطنون  وقد

 متوسط الغربية، الضفة في % 82 و غزة قطاع في % 18 بنسبة موزعة مليون دوالر  84,213,038
 ( 2012الصغر، يهمتناالفلسطينية لالقتراض  الشبكة( دوالر 2,400 بلغ  القرض
لتمويل في كافة األعمال التنفيذية التي يترتب عليها الحصول على النقدية واستثمارها في يتمثل او      

على تعظيم القيمة النقدية المتوقع الحصول عليها مستقبال في ضوء النقدية المتاحة  تعمليات مختلفة ساعد
 .هات السوق الماليةواتجا حاليا لالستثمار والعائد المتوقع الحصول تحقيقه منه، والمخاطر المحيطة به

ن التمويل هو توفير األموال الالزمة للقيام بالمشاريع االقتصادية و تطويرها و ذلك في أوقات الحاجة إليها إ
إذ أنه يخص المبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات و أن يكون بالقيمة المطلوبة في الوقت المطلوب ، 

 . و الخاصة و في الوقت المناسب فالهدف منه هو تطوير المشاريع العامة منها
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  واهميتة واشكاله  مفهوم التمويل  2-2

إن النظرة التقليدية للتمويل هي الحصول على األموال و إستخدامها لتشغيل أو تطوير المشاريع و التي تتركز 
المعاصر ففي االقتصاد  ،أساسًا على تحديد أفضل مصدر للحصول على أموال من عدة مصادر متاحة

التمويل أحد المقومات األساسية لتطوير القوى المنتجة و توسيعها و تدعيم رأس المال خاصة لحظة  يشكل
فيما يتعلق  التمويل في الواقع ليس إال و سيلة لتعبئة الموارد الحقيقة القائمةحيث ان  تمويل رأس المال المنتج

، 2004)ابو المعاطي ، : مراعاه العناصر التالية ل بالتمويل االسالمي، وهذا وتظهر اهمية التمويل من خال
102 ) 

 تنفيذ المؤسسة ال تستطيع المال فبدون  ، المشاريع الصغيرة عمل الستمرار األساسي العنصر هو المال 

 .الخدمات تلك من للمستفيدين خدماتها وتقديم برامجها
 وتطوير خدماتها، ارتفاع مستوى  في المساعدة العوامل أهم من للمنظمة المالي المركز استقرار يعتبر 

 . الخدمات نوعية وتحسين بالتوسع لها الذي يسمح المالي مركزها لزيادة وفقا القائمة الخدمات
 وشراء للعاملين ودفع األجور وتجهيزها المنشات إقامة منها متعددة وأمور إغراض في األموال تستخدم 

 .المؤسسةأهداف  وتحقيق الخدمات لتوفير الالزمة الخامات

 (71، 2013، وعابد، ،التمويل وهي : )عبد الكريم أشكالالعديد من هناك و 
والمقترض و المستثمر  من التمويل عن العالقة المباشرة بين المقرضيعبر هذا النوع  :التمويل المباشر-1

ما متعددة ك اً صور  هذا النوع من التمويليتخذ و  ،دون تدخل أي وسيط مالي مصرفي أو غير مصرفي
 يختلف باختالف المقترضين 

في  والمتمثلةغير المباشرة و  يةساليب التمويلاألطرق و اليعبر هذا النوع عن كل :التمويل غير المباشر -2
حيث يقوم ،وسطاء ماليين التى تمت من خالل  أي كل المصادر المالية ومؤسسات اإلقراض البنوك 
بنوك، بتجميع المدخرات المالية من الوحدات االقتصادية ذات في السوق المالية و بعض ال الماليين الوسطاء 

 .المالية على الوحدات االقتصادية التي تحتاجها االدخاراتالفائض  ثم توزع هذا 
التمويل و  وهي أن الربح يستحق في الشريعة بالملك أو بالعمل، إلى قاعدة فقهية معروفة ومهمة يستندو   

عنصر العمل يمكن أن يدخل  يعني أن وهذا  العملو  دأ استحقاق الربح بالملكيرتبط ارتباطا وثيقا بمب الربحي
 ( 55،  2012 الفرا،الربح. ) النشاط االقتصادي على أساس

مال  تقديم  التمويل المصرفيو خبرة بالعمل التجاري يمكن أن يدخل السوق بدون مال ، فالتاجر الذي لديه
اإلسالمي هو تمويل يعتمد على الملك أساسًا  أي أن التمويل ،بالعمل فيه بالملك ال ربحمملوك، فيكون ال

ملك شيئا استحق أية زيادات يبقدر أهميتها واشتهارها، وتقتضي بأن من  القاعدة بسيطة وأساسية وهذه للربح،
 الشيء.  تحصل في ذلك



18 

 

لالصل  جة لتملكهحقا من حقوقه نتيو تكون للمالك  هالناتجة عن فإن جميع الزياداتاصاًل، فلو ملك إنسان 
 ( 68،2011)بارود،

 والعوامل المرتبطه بمصادره  التمويل سياسات 2-3
من حيث مدى هيمنه  خرى األ عن بالجرأة إدارتها تتسم التى  منشأةال تتبعها التي التمويل سياسة تختلف  

 والمفاضلة المالئم يلالتمو  مصدر اختيار عملية في محافظة إدارة ، هناك األمور فيها مقاليد علىهذه االدارة 
 )هندي، التمويل لسياسات أنواع ثالثة، وهناك المقترضة التمويل الممتلكة ومصادر التمويل مصادر بين

1985،101) 
 النوع من المنشأة إدارة تكون  عندما إتباعها يتم التي التمويلية السياسة وهي المتحفظة التمويل سياسة -1

 وذلك المؤقتة؛ األصول من جزء تمويل في األجل طويلة تمويل مصادر على تقوم باالعتماد فإنها المحافظ،
المالي  العسر مخاطر من تخفض السياسة وهذه التزاماتها، تسديد على المنشأة قدرة انخفاض تالفيًا الحتمال

  المتوقع والعائد المخاطرة بين التالزم لحالة وفقاً  العائد مستوى  في انخفاض يرافقه الذي
 من بقدر المنشأة إدارة تتميز عندما إتباعها يتم التي التمويلية السياسة وهي المجازفة لتمويلا سياسة 2-.
 من جزء تمويل في استخدامها حد إلى األجل قصيرة التمويل مصادر على اعتمادها تذهب في قد فإنها الجرأة

 المخاطر  في زيادة من ذلك على يترتب ما رغم االستثمار على العائد زيادة في أمال األصول الدائمة،وذلك
التغطية  بمبدأ الحرفي االلتزام على تقوم التي السياسة تلك بها ويقصد المطابقة المثلى التمويل سياسة-3

األموال  استحقاق توقيت مع األصل من المتولدة النقدية التدفقات توقيت مواءمة بضرورة يقضي الذي
 األصول الدائمة بتمويل المثلى التمويل سياسة إتباع بموجب شأةالمن إدارة تقوم وعليه تمويله، في المستخدمة

 األجل.  قصيرة مصادر من المؤقتة واألصول األجل طويلة مصادر من
 باستخدام المتعلق التمويل صياغة قرار في تدخل عوامل فهناك التمويل لمصادر المحددة العواملوحول 
في  االعتبار بعين أخذها يجب العوامل التي أهم ومن شأة،المن حاجة لسد االقتراض أموال أو الملكية أموال

 (2006هذا الخصوص ما يلي : )حنفي،
 lمما  المنشأة على سيطرتهم على المحافظة على المنشأة أصحاب يحرص ما غالبا : السيطرة

يفضلون  فهم الحالة هذه وفي الشركة، مال رأس لزيادة الملكية أموال استخدام عن يعزفون  يجعلهم
جدد  مالكين إضافة إلى سيؤدي الملكية ألموال استعمالهم ألن عنها، بدالً  االقتراض أموال خداماست

  المنشأة على السيطرة في يشاركون 
 تعتبر القروض هذه فوائد أن حقيقة من االقتراض ألموال الضريبية الميزة : تنتجالضريبية الميزة 

 الضريبة. حساب قبل الدخل تخصم من مصاريف
 وبين أجلها حسب األموال أنواع بين  (ةالمطابق أو المالءمة هو العامل بهذا :يقصد المالءمة 

 مثل األجل، قصيرة االحتياجات حيث تستخدم هذه االموال لتغطية،(األموال استخدامات هذه



19 

 

 العامل هذا لكن ،األجل الطويلة االحتياجات لتمويل األجل طويلة واألموال االحتياجات الموسمية
 (Brigham & Ehrhart : 2005.المطابقة) التمويل سياسة تتبع التي المنظمات به تأخذ

 (1996 الى جانب ماسبق هناك عوامل اخري تتعلق بتحديد مصادر التمويل اهمها :) رمضان،
 فإن  االقتصاد حركة مراعاة به والمقصود جدًا، مهم أمر األموال على الحصول توقيت إن التوقيت

 أن األفضل من فإنه واالزدهار االنتعاش مرحلة نحو ويتجه الركود مرحلة ايةبنه يمر كان االقتصاد
 االقتراض بأموال يتم التمويل

  استبدال مصادر أو إليها الحاجة عدم عند أصحابها إلى األموال إرجاع في الحرية هيالمرونة 
 إصدار أو عقد ضالقر  عقد فيالتى تم تحديدها  االقتراض أموال حالة في ممكن أمر وهذا األموال،
 . السندات

 تخصمالتى   مصروفاتهي ال الفوائدوالتى تتمثل  و  الحقيقي العبءوتعبر هذه التكلفة عن   التكلفة 
 الميزة بسبب الملكية أموال من كلفة أقل ، وتعتبر هذه التكلفة الضريبة  اقتطاع قبل األرباح من

  قتراضلال الضريبية
  الوفاء بااللتزامات على المنشأةبالسداد حيث تضعف  قدرة   الوفاء عدم ةمخاطر  وهي المخاطرة 

 األموال كانت إذااالمر الذي يشكل امرا سلبيا حول مصير منشاه الخاصة األموال، أصحاب تجاه
  حقيقيًا  عسرا ه هوالناتج المالي والعسر مقترضة،ال

  التمويلمشكالت  2-4
 شان ذلك في شانها للنشاط التمويلي ممارستها في وباتصع من المشاريع الصغيرة   من الكثير تعاني      
 في على االستمرار المنظمات تلك قدرة على الصعوبات توثر، و  األخرى  الدول في المؤسسات من الكثير
 غير نفسهاتجد   وبالتالي الصعوبات تلك معالجة تستطعقد ال  المشاريع الصغيرة من أن العديد إذ ،اعمله
 الالزمة والوسائل فى األساليب ضعفتلك المشكالت ووجود  من يزيد ومما ، العمل في االستمرار على قادرة
ء وبالتالي االضطرار للجو  التمويل، مصادر في التنوع صعوبةاالمر الذي ينعكس على  المالية، الموارد لتنمية
 توجيه أهمية إلى يدعو مما ثباتها؛ عدم حيث منعديدة  يرافقها سلبيات التيو  للتمويل المصادر التقليديةالى 

 وفاء  ، األخرى )المبيرك تكاليفها يغطي أن يمكن االستثمارات ريع إن إذ نحو االستثمار؛ المصروفات
www.lahaonline.com) 

 
 
 

http://www.lahaonline.com/
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 :  واثاره  التمويل اإلسالمي 2-5
دية الدولية واإلقليمية وتداعياتها على األوضاع االقتصادية إن التحوالت المتجددة في العالقات االقتصا   

للبلدان النامية عموما، واإلسالمية على الخصوص تستدعي ضرورة تطوير المنظومة المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة للتقليل من االنعكاسات السلبية لترتيبات االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وللشراكة مع 

وروبي وتعظيم اإليجابيات التي تضمن توازن المصالح االقتصادية في ظل  اآلليات الجديدة االتحاد األ
للعولمة، وال يمكن تحقيق ذلك إال بتبني إستراتيجية متوسطة المدى ترتكز على تنمية المشروعات الصغيرة 

والتخفيف من حدة  والمتوسطة للتخفيف من المشكالت الداخلية ومنها استيعاب المزيد من األيدي العاملة
البطالة وما يترتب عليها من فقر وانحرافات واضطرابات اجتماعية كما تساعد هذه اإلستراتيجية على تعظيم 

 (38، 2010عقل، )إيجابيات التعاون والشراكة واالندماج الفعال في االقتصاد العالمي. 
لحفاظ على االقتصاد الوطني من ذلك أن وجود شبكة مؤسساتية فعالة على المستوى الداخلي تساهم في ا

خطر التحول إلى مجرد سوق تجارية لتوزيع سلع وخدمات االقتصاديات المنظورة، فوجود تلك الشبكة من 
شأنه أن يعظم التواجد االستثماري اإلنتاجي للمؤسسات األجنبية من خالل ترقية أشكال التعاون والتعاقد من 

الظروف االقتصادية، كون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتسم الباطن، والتقليل من آثار التقلبات في 
بحجم نشاطها ومرونة جهاز إنتاج وسهولة التحكم في الكثير من المتغيرات المحلية المتعلقة ببيئتها 
االقتصادية، األمر الذي يجعلها أكثر قدرة على احتواء الخسائر وتحجيم انعكاساتها السلبية على االقتصاد 

 (22، 2006،الدماغ )الوطني.
التمويل اإلسالمي وهذه العوامل غالبا ما تكون ناتجة عن  علىهناك عدة عوامل من شأنها أن توثر و 

 هذه العومل في األثار التالية : وتتمثلسياسات وقوانين ولوائح الجهات الممولة، 
تحد من مخاطر  دة الجديالصغيرة  تواجه أصحاب المشروعات  : متعلقة بالتكاليف والضماناتأثار -1

الرغبة في االستثمار، نجد في مقدمتها مشكلة تكاليف التمويل المصرفي ممثلة في الفوائد المسبقة ومشكلة 
 المستثمرين. مرونة التمويل بالحجم المناسب وتزيد من إرهاق والتى تشكل تحديا يواجهالضمانات 

 (101،  2010الدماغ،)
ن التمويل المصرفي التقليدي القائم على معدل الفائدة المحددة مسبقا ال إ:أثار متعلقة بالصيغ واإلجراءات -2

الوثائقية والزمنية الطويلة  االجراءات  معبرا عن تكلفةمرين، ثأمام المست مجاال واسعا للمفاضلة واالختيار يتيح
 (58،.1980الصاوي،  ل  )والمعقدة المتعلقة بالحصول على التموي

ن آليات النظام المصرفي التقليدي تحابي األغنياء على حساب الفقراء وخاصة في إ: علقة بالحجممتآثار -3
 .االمر الذي قد يشكل تحديا امام منح التمويل لقطاعات عريضة من المسنشمرين الصغار البلدان النامية 
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 أنواع التمويل اإلسالمي   2-6
 بالشراء لآلمر بالمرابحة التمويل  

 الثمن بمثل اآلمر بالشراء حددها التي بالمواصفات السلعة بيع: "بأنها راءبالش لآلمر المرابحةتعرف 
الملزم  الوعد أساس عليه وعلى متفق معلوم ربح زيادة مع اإلسالمي المصرف اشتراها الذي األول

 ( 2007 شويدح،) بالشراء 

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

 أو سلعة له تشتري  اإلسالمي أن التمويل جهة من المتعامل يطلب وفيها بالشراء لآلمر بالمرابحة
 جهة من مرابحةً  السلع أو السلعة تلك بشراء وعد منه أساس على وذلك محددة بمواصفات سلع

 السداد يتم أن على عليها، متفق ربح نسبة أو ربحًا معيناً  الشراء ثمن إلى مضافاً  اإلسالمي التمويل
 .منها استحقاق كل وتاريخ قيمة تحديد يتم أقساط على

 بالمشاركة التمويل 

 محيث تقد الجهة هذه وأحد عمالء األصغر التمويل جهة بين شراكة تنشأ المشاركة صيغة حسب
 من التمويل، المتبقي الجزء بتغطية العميل يقوم بينما معين، مشروع لتنفيذ الالزم التمويل المؤسسة

 وعند بين الطرفين، مسبقاً  عليها االتفاق يتم بنسب الطرفين بين توزيعها يتم أرباح تحقق حال وفي
 المال في رأس منهما كل مساهمة نسبة بحسب للطرفين تحميلها يتم الخسارة

دارتها العملية على باإلشراف المتعامل تفويض األصغر التمويل لجهة كنويم  تدخل يكون  وال وا 
 .االتفاق بشروط الشريك والتزام العملية سير على االطمئنان لها يضمن الذي بالقدر إال المؤسسة

 (2001 ارشيد،) ويوجد اكثر من نوع للمشاركة منها :
 ويقوم المال رأس من جزءاً  اإلسالمي األصغر لتمويلا مؤسسة تدفع وفيها:  البسيطة المشاركة 

 يتم الخسارة بينما االتفاق بحسب األرباح تقاسم ويتم بالعمل ويشارك المتبقي الجزء بدفع الزبون 
 المال برأس طرف كل مشاركة بحسب تقاسمها

 في محله الحلول في للشريك الحق فيها المصرف يعطى شركة هي :بالتمليك المنتهية المشاركة 
 " عليها المتفق الشروط تقتضيه حسبما دفعات على أو واحدة، دفعة الملكية
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 ال التمويل أن جهة حيث من الدائمة أو البسيطة المشاركة عن تختلف وهي المتناقصة المشاركة 
نما بالمشاركة االستمرار تقصد  المشروع ملكية محلها في الحلول في اآلخر للشريك الحق تعطي وا 

 تدريجيًا.
 بالمضاربة مويلالت 

 وأما شرطا ما بحسب بينهما مشترَكاً  الربح ويكون  فيه، ليتجر ماالً  العامل إلى المالك يدفع أن هي المضاربة
نما شيئًا، الخسران من المضارب العامل يتحمل وال وحده المال رب على فهي الخسارة  عمله يخسر هو وا 
 (1997 الزحيلي،) وجهده

 بينما عليها االتفاق يتم بنسب األرباح تقاسم ويتم للمتعامل، ماالً  األصغر لالتموي مؤسسة تدفع وبموجبها
 الخسارة كانت إذا إال فقط وعمله جهده يخسر الذي للمضارب المال دفعت التي المؤسسة تتحملها الخسارة
 .منه وا همال تقصير تعدأو بسبب

 باالستصنا  التمويل 

 بشأنها االتفاق يتم حدودةم لمواصفات وفقاً  معين شيء بإنتاج أطرافه أحد بموجبه يتعهد عقد هو االستصناع
 ( 2001 صوان،)محددين تسليم وتاريخ وبسعر
 وحدات من المتعامل يرغبه ما بتصنيع تقوم األصغر التمويل مؤسسة فإن االستصناع صيغة وبموجب
 من للمؤسسة ربح على تشتمل دفعات على المبلغ تقسط ثم المصنعين طريق عن عقارية أو إنتاجية

 . االستصناع
 مشاريعهم تطوير في يرغبون  متعاملين لتمويل االستصناع صيغة استخدام األصغر التمويل لمؤسسات ويمكن

وغيرها ،  وتركيب لتصنيع تحتاج التي واألصول اآلالت بعض أو األثاث مثل لتصنيع وتحتاج إنشائها أو
 أو السكن لتحسين تمويل وبرامج منتجات تقدم لتيا األصغر التمويل مؤسسات يالئم االستصناع فإن كذلك
 سكنية وحدات بناء

 بالسَلم التمويل 

 التمويل صيغة تستخدم أن األصغر التمويل لمؤسسات بعاجل ويمكن آجل بيع" بأنه السلم يعرف
 مبلغ تسليم يتم وفيه المرابحة عكس السَلم أن حيث بفائدة النقدي عن القرض يغني كبديل بالسَلم
 ويسلمها عليها ومتفق محددة معينة سلعة أو بضاعة المؤسسة يعطي على أن لمتعاملل نقدي

 ( 2001 صوان،. " )في المستقبل للمؤسسة

 لزبون  يمكن الصيغة هذه بفائدة،وبمقتضى القرض من بدالً  النقدي للتمويل طريقاً  الَسلم عقد يكون  أن ويمكن
لم بأن منه وعداً  مقابل المؤسسة من حاالً  المال على الحصول األصغر التمويل مؤسسة  سلعاً  المؤسسة يس 



23 

 

 ربحاً  وتحقق السوق  في ببيعها تقوم فإنها المستقبل في للبضاعة المؤسسة استالم عند،و المستقبل في محددةً 
 حسب

 وتقبض سلماً  البضاعة لشراء ثالث طرف مع تتفق أن للمؤسسة ويمكن بسيطًا، سلماً  يسمى وهذا هللا قسم ما
 .موازياً  سلماً  يسمى وهذا حاالً  الثمن

 بالتمليك المنتهية باإلجارة التمويل 

 تزيد وقد معينة، مدة شخص إلى عين بتأجير اإلسالمي المصرف قيام:  بالتمليك المنتهية باإلجارة المقصود
 يد،جد بعقد اآلجال المحددة لألقساط ودفعه المدة، انتهاء بعد إياها يملكه أن على المثل، أجرة عن األقساط

 رمزي  بثمن أو ،( هبة)  بالمجان بيع في المستأجر ملك إلى المالي األصل انتقل األجر المستأجر أدى فإذا
 ( 2001 ارشيد،) :التالية الضوابط حسب وتتم األخير القسط دفعه عند أو

 . سيستأجره الذي معها المتعامل طلب على بناء بشرائه تقوم أو التمويل لجهة مملوكا األصل يكون 
 نهاية في المستأجر  للعميل الملكية نقل يتم أن على معلومة لمدة للمتعامل األصل بتأجير التمويل جهة تقوم
 جميع عن مسئوال المستأجر يكون  ، العقد فترة خالل،و التأجيرية األقساط بدفع المستأجر التزم إذا العقد

 في المستأجر ملك إلى األصل ينتقل العقد بنهاية،و  ذلك وغير وتامين صيانة من األصل على الثابتة النفقات
ذا ،رمزي  بثمن أو( هبة) بالمجان بيع  عقد أحكام تطبيق يتم األقساط دفع عن المستأجر المتعامل تخلف وا 

 .المؤجر األصل واسترداد اإليجار دفع لعدم العقد بفسخ اإلجارة
 :  معاملتين من تتكون  بالتمليك المنتهية واإلجارة

 .به لالنتفاع صلاأل تأجير معاملة*
 .بثمن تمليكه تم إذا البيع معاملة أو مجانا األصل تمليك تم إذا الهبة معاملة* 
 الحسن بالقرض التمويل 

 زمنية لفترة معينة جهة من دين أنه بمعنى الفوائد، أنواع من نوع أي فيه يكون  ال قرض هو الحسن القرض
نسانية اجتماعية لغايات القرض هذا نحم يتم ما وغالباً . نقصان أو زيادة دون  ويرد محددة  للجهة ويحق وا 
 لقيمة بصلة تمت وال القرض هذا منح سبيل في تحملتها إدارية مصاريف مقابل رمزية رسوم فرض الممولة
  القرض هذا وهدف ومدة

 (بالتقسيط البيع)  اآلجل البيع طريق عن التمويل 

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

 أو كله للثمن التأجيل كان سواء معلوم وقت إلى الثمن سداد تأجيل مقابل الحال في السلعة تسليم يتم وبموجبه
 مرة القيمة سداد تم فإذا ، أقساط أو دفعات على الثمن من المؤجل الجزء سداد يتم ما وعادة ، منه لجزء
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ذ آجل، بيع فهو البداية في الملكية انتقال مع عليها المتفق المدة نهاية في واحدة  على الثمن سداد تم وا 
 (.بالتقسيط البيع) فهو السداد فترة نهاية في الملكية انتقال مع المباع الشيء تسلم بداية من دفعات

 التمويل اإلسالميفي الصكوك  2-7

 العمل تصدرها بإدارة التي المساهمة الشركة قيام أساس على لالكتتاب تعرض التي السندات تشمل وهي
 الطرفين بين وتكون العالقة السندات، مالكي هيئة تمثله الذي المال رب تجاه العامل أو المضارب باعتبارها
 :للربح بالنسبة وشرطان المال بالنسبة لرأس شروط أربعة لصحة االقراض ويشترط مضاربة أو إقراض عالقة

 للعامل يكون  معلومًا وأن يكون  وأن المضارب، المقارض ذمة في دينا يكون  ال وأن النقود، من يكون  وهي أن
 المالكين لمجموع ممثلة الهيئة بصفتها تقوم حيث السندات، مالكي هيئة وانتخاب االكتتاب اكتمال بعد ويتم
، هذا يتم منح (91، 2010الصوص، تها)بصف المساهمة للشركة المال رأس وتسليم القراض عقد بإبرام

 (84، 2012عون، : )التمويل من خالل  القيام بالعمليات التالية 
 على البرنامج بالتركيز البنك يقدمها التي األفراد تمويل لبرامج الكاف الشرح وقدم العميل استقبل 

 .العميل الحتياجات المناسبة
 توقيعه صحة من وتأكد هعلي العميل توقيع على واحصل التمويل طلب اطبع . 
 التمويل طلب فيه واحفظ (التمويل ملف  الجديد للعميل ملفاً  افتح. 
 العميل ملف في الرفض قرار أحفظ الرفض حالة في. 
 التمويل قرار عن بصورة فيه الضمانات،واحتفظ ملف جهز. 
 الموافقة  قرار نص في ورد حسبما بالموافقة العميل بلغ 
 للبنك القانوني المستشار بإشراف بةالمطلو  الضمانات استوفي. 
 السليم القانوني بالشكل الضمانات واستكمال الشروط ومطابقة العقود صحة من تأكد. 
 الضمانات وثائق عن العقود،وصور عن أصلية صورة  الضمانات ملف عن نسخة جهز 
 العامة اإلدارة إلى والموافقة وأرسلها. 
 المزدوجة بالعهدة األصول حسب الضمانات ملف احفظ. 
 الضمانات تقييم إعادة متابعة بهدف المتابعة أجندة في الضمانات سجل. 

 قواعد التمويل اإلسالمي : 2-8
ملكية  ، ألن وجود حقاألصل تملكأنه ال بد من  هي:  )التملك( فالقاعدة األولى في التمويل اإلسالمي-1

سواء أكانت هذه الزيادات  في ذلك الشيء، جميع الزيادات المتولدة على شيء يمنح المالك حق الملكية على
 يرتبط بذلكبعوامل العرض والطلب في السوق و  أم بفعل المالك واجتهاده، أم طبيعية، قد حصلت بعوامل

، أو نقص سعر السلعة ومخاطر  جميع ما يطرأ على الشيء المملوك من خسائر يتحملحيث مالك بمباشرة 
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 ملكه، ال يسأل عنه غيره إال إذا كان الغير ألن ذلك نقص فيذلك على المالك ،  في السوق ، فإن كل
 (75، 2012 زيتوني،. )  متسببا أو معتديًا في ذلك

على بساطتها  وهذه الواقعية هي من الفطرة(: الواقعية)فهي  أما القاعدة الثانية في التمويل اإلسالمي-2
فرعيتين  تقتضي بالنسبة للتمويل قاعدتين اقعيةتعقيدات ذهنية أو افتراضات تحكمية. والو  وسهولتها،ودون أية

 (90، 2011األسرج، ) .هما جزء هذه القاعدة
  الزيادة ، فإذا لم يكن الشيء  مما يحتمل بطبيعته الذاتية نفسها أن الشيء المملوك ينبغي أن يكون

 ه الزيادةتكون للمالك زيادة )ربح( في ملكه، وهذ للزيادة بطبيعته ، فال يمكن أن المملوك قابالً 
 .عوامل طبيعية محضة  الطبيعية يمكن أن تكون أسبابها

  المملوك، فلو وجدت زيادة حقيقة  بوجود زيادة حقيقية في الشيء ربط ما يحصل عليه المالك يتم
ن لم توجد استحق المالك زيادة  زيادة أو وجد نقص لم يستحق شيئًا أو نقص عليه ماله فيما يملك ، وا 

 .المملوك له

الواقع فلو  فعاًل على أرض أن استحقاق الربح في التمويل اإلسالمي يدور دائمًا مع ما يحصل ذلكمعنى 
وليس له أن يفترض حدوث  الربح الفعلي، استثمر شخص ماله مع شخص آخر فليس له الحق إال بجزء من

يقته وبساطته وفطرته. إلى واقع األمر ، على حق المال دون النظر ربح فيأخذ مقدارًا ثابتًا أو نسبة من رأس
إلى  ال يقبل أية افتراضات أو أي تنظير حول الربح، بل وينظر مباشرة التمويل اإلسالمي وبمعنى آخر فإن

ربحا للممول  ،أو أن يفترض ، فيقسمه بين المالك والمستثمر ، وال يقبل أن يقسم ربحا افتراضيا الربح الفعلي
 ( 2012،زيتوني) .المشروع أم ربح خسر سواء 

بد أن تمر من  فهي أن كل عملية تمويليـة ال )الربحية(:قواعد التمويل اإلسالمي  القاعدة الثالثة من -3
لمشروعات  والمضاربة ، الذي هو تمويالً  إنتاجها كما في التمويل بالمشاركة خالل السلع والخدمات، سواء في

 كما في التمويل بالبيوع داولها )السلع والخدمات(ت اوتقاسم األرباح،  ألنه ال يمكن فيه إالبطبيعته ، إنتاجية
المحض، بما في ذلك تداول  النقدي واإلجازات ولهذه القاعدة أهمية كبيرة ألنها تعني عدم السماح بالتمويل

المالية،وهي تشكل مقدارًا كبيرًا من التمويل  والمؤسسات القيم واألصول النقدية بين المصارف الديون أو
 التمويل باإلنتاج والتداول الحقيقي يجعل حجم التمويل مرتبطًا بطبيعته حصرفان ذلك  جانب،  الى العالمي
  .والتداول الفعلي اإلنتاج الحاجات التمويلية الحقيقية دون إحداث أية تراكمات نقدية تتجاوز حاجاتحجم  
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 مقدمة :  3-1

ويل معامالت المرابحة لآلمر بالشراء حتى دار حولها جدل كبير، المؤسسات اإلسالمية بتم منذ أن بدأت  
وتعرضت للعديد من الشبهات التي تدور حول تلك المعامالت مما آثار تساؤالت حول مدى مالءمة التطبيق 

 العملي لصيغة المرابحة لآلمر بالشراء.
تداولة في المؤسسات المالية بيع المرابحة لآلمر بالشراء على أنه من أهم صيغ التمويل الم الى ينظرو 

اإلسالمية، حيث يلجأ إليها الكثير من المؤسسات أو األفراد لتمويل مشروعاتهم أو شراء حاجياتهم، وقد 
استحوذ استخدام صيغة التمويل بهذا النوع على صيغ التمويل األخرى مثل المشاركة والمضاربة، وتستحوذ 

. %90عض المصارف إلى األسد حيث تصل في ب صيغة التمويل المقدمة من المصارف على نصيب
 (9، 1999)فياض، 
جعلهم يرمون المصارف اإلسالمية  مماعقد المرابحة لآلمر بالشراء على كثير من الناس، متطلبات ويشتبه 

بأنها تخالف الشريعة اإلسالمية، وبأنها تحل لنفسها ما تحرمه على غيرها، وأنها تتعامل بالربا تحت ستار من 
، وخاصة أن كثيرًا من المتعاملين مع المؤسسات المالية اإلسالمية ال يحسن التمييز بين الربا والربح الشرع
 (81، 2009 قق من تمويل المرابحة.)أبو زايد،المتح

 لألمر بالشراءمفهوم المرابحة  3-2

 األول الثمن بمثل بالشراء اآلمر حددها التي بالمواصفات السلعة بيع: بأنها بالشراء لآلمر المرابحة تعرف
 شويدح،) بالشراء  الملزم الوعد أساس وعلى عليه متفق معلوم ربح زيادة مع اإلسالمي المصرف اشتراها الذي

( 1995)بيت المال الكويتي ،  ربح زيادة مع األول الثمن بمثل البيع هى، والمرابحة باالمر يالشراء ( 2007
 أو البائع، لدى محددة معينة بمواصفات سلعة لبيع الحالة هذه في والبنك السلعة مشتري  بين اتفاق هى وصورتها

 وقد يتم،مسبقا الطرفان عليه يتفق الربح هامش من زائدا التكلفة أساس على للمشتري  لبيعها بشرائها البنك يقوم

 األمانة، بيوع من بحةالمرا بيع الفقهاء يعتبر أو بالتقسيط لذا آجال أو نقداً  الدفع يتم كما بعد، فيما أو فورا التسليم

 سلعة شراء اإلسالمي المصرف من العميل يطلبحيث األصل  عن ثمنها اإلعالم في البنك مستأمن البائع ألن

 بدفع ويقوم مرابحة، له الالزمة السلعة تلك بشراء منه وعد أساس وعلى محدودة، بمواصفات يستطيع شراؤها ال

 بمثل اآلمر بالشراء حددها التي بالمواصفات السلعة بيع ، فهيإمكانياته حسب دفعات على الثمن للمصرف

 الملزم الوعد أساس عليه وعلى متفق معلوم ربح زيادة مع اإلسالمي المصرف اشتراها الذي األول الثمن

مشروعيتها من الكتاب والسنة وهناك  ادلة على مشروعية هذه المرابحة حيث تستمد  (68، 2007 )شويدح،
جاءت النصوص في كتاب ،وقد عموم النصوص الدالة على حل البيعذلك استنادًا إلى واإلجماع والمعقول 

هللا بأحكام عامة تدل على مشروعية البيع، والمرابحة بيع من البيوع، وقد أورد القرآن الكريم قول الحال في 
َبا " )البقرة:  َوَحرَّمَ  اْلَبْيعَ  للا ُ  قوله تعالى: َوَأَحلَّ   مِ ن َفْضاًل  َتْبَتُغوا َأن ُجَناح   َعَلْيُكمْ  َلْيَس  الى: "( وقوله تع275الرِ 

بِ ُكمْ  نُكمْ  َتَراض   َعن ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأن الَّ أ(، وقوله تعالى: "198)البقرة: "رَّ  (29".)النساء:  مِ 
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 18" رةالبق سورة "ربكم من فضال تبتغوا أن جناح عليكم تعالى "ليس قولة من المرابحة مشروعية تتضحوبذلك 
 األمة إجماع وهناك" المشروع البيع عقود عموم في تدخل ألنها الزيادة أي للفضل ابتغاء تمثل المرابحة أن ذلك

استدل ، وفى السنة النبوية شرعا ها أجاز  الثاني اإلسالمي المصرف مؤتمر فتوى  حيث ان  المرابحة جواز على
لدالة على جواز عقد البيع، ومنها األحاديث التالية قوله الفقهاء على مشروعية بيع المرابحة بعموم األحاديث ا

صلى هللا عليه وسلم عندما سئل أي الكسب أفضل قال )عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور(، وقوله صلى هللا 
عليه وسلم )إنما البيع عن تراضي( وقوله صلى هللا عليه وسلم )الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر 

بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثاًل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت األصناف بالبر، والشعير 
 (100 ،2012فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد(. )الزيني، 

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

 سلع أو سلعة له تشتري  أن (اإلسالمي البنك، المؤسسة التمويل جهة من المتعامل يطلب وفيها بالشراء
 الشراء ثمن إلى مضافاً  ،مرابحةً  السلع أو السلعة تلك بشراء وعد منه أساس على وذلك محددة بمواصفات
 استحقاق كل وتاريخ قيمة تحديد يتم أقساط على السداد يتم أن على عليها، متفق ربح نسبة أو ربحًا معيناً 

 .منها
من المعلوم أن البيوع في الفقه اإلسالمي نوعان بيع مساومة وبيع أمانة، وبيع المرابحة لآلمر بالشراء هو و 

ضمن بيوع األمانة التي أجاز الفقهاء التعامل معها، مما يتطلب صورة جديدة من المرابحة القديمة التي تعد 
 التعرف على أنواع بيوع األمانة، ومن ثم تحليل بيع المرابحة لآلمر بالشراء فيما يلي : 

 :وهو اتفاق بين البائع والمشتري على بيع السلعة وشرائها بأقل من الثمن األصلي  بيع الوضعية
عة، بمعنى أن بائع السلعة يحط )يقلل( من سعرها عند بيعها للمشتري. للسلعة، أو تكلفة إنتاج السل

 (295،  2006)خلف، 
  :وهو البيع الذي يتم دون ربح أو خسارة للبائع، أي يكون البيع بمثل الثمن األول )تكلفة  بيع التولية

 (73، 2009السلعة(. )سمحان ومبارك، 
  (2003)شويدح،  عض المبيع ببعض الثمن.هو كبيع التولية، إال أنه بيع ب: بيع اإلشراك 
  الحاصلة في  : بالنسبة لبيع المرابحة القديمة فهي تعنى لغة الربح أي النماء والزيادةبيع المرابحة

 (2007المبيع. )شبير، 

  من المنظور المالي المرابحة لآلمر بالشراء  3-3

اإلسالمي بأن يشتري له سلعة بمواصفات مع المصرف  عميلالمن بأنها طلب  عرفت المرابحة لآلمر بالشراء
محددة، وبموجب اتفاق أولي بين التعامل والمصرف يتضمن وعد من المتعامل بشراء تلك السلعة التي 
يحتاجها مرابحة، مع إضافة نسبة أو مقدار محدد ربحًا للمصرف على ثمنها الذي اشترى به المصرف اللعة، 

 (303، 2006،وباالتفاق بين المتعامل والمصرف. )خلف
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كما تعتبر المرابحة لآلمر بالشراء بأنها قيام من يريد شراء سلعة معينة بالطلب من طرف آخر )البنك 
يسمى من يريد السلعة لآلمر عده بأن يشتريها منه بربح معين،و اإلسالمي مثاًل:  بأن يشتري سلعة معينة وي

اإلسالمي( فيسمى المأمور بالشراء أو البائع.  بالشراء أما الطرف اآلخر بالشراء أما الطرف اآلخر )البنك
تفسيرًا ،و ، وقد اوردت هيئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالية االسالمية (74، 2007)الوادي وسمحان، 

التفاوض  أشارت فيه، بأنها البيع الذي يتفاوض بشأنه طرفان أو أكثر ويتواعدان على تنفيذ هذالهذه المرابحة 
المأمور بشرائها منه وتربيحه فيها،  ور شراء سلعة لنفسه، ويعد  االمرمن المأم تضاه  االمرالذي يطلب بمق

و مع اإللزام على أن يعقدًا بيعًا بعد تملك المأمور للسلعة. وهذا البيع قد يكون مع عدم اإللزام لآلمر بالشراء أ
 (1999له. )الهيئة، 

 ى العناصر التالية:وبناءا على ما سبق فإن عملية المرابحة تقوم عل
  للمؤسسة اإلسالميةطلب من اآلمر بالشراء. 
  بشراء السلعة. للمؤسسة اإلسالميةوعد من اآلمر بالشراء 
  المؤسسة اإلسالمية.شراء السلعة وتملكها وتحمل مخاطرها من قبل 
 .بيع السلعة بقيمة محددة لآلمر بالشراء مع زيادة ربح محدد 
ابحة لآلمر بالشراء في المصارف اإلسالمية على نوعين من التمويل من تشمل تطبيقات صيغة المر وبذلك 

حيث مكان الحصول على السلع إلى عمليات المرابحة لآلمر بالشراء المحلية النقدية واآلجلة: وهي عمليات 
م سداد المرابحة التي يقوم فيها المصرف بشراء السلعة من داخل الدولة، وبيعها مرابحة إلى اآلمر بالشراء، ويت

 ( 80، 2007قيمة البضاعة على دفعة واحدة نقدًا أو بعد فترة أو على أقساط. )إرشيد، 
يتم التطبيق العملي لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء من خالل الخطوات التالية: )الوادي وسمحان، وعليه 
2007 ،137 ) 
 لعميل، يحدد فيه السلعة التي من قبل ا تقديم طلب بيع مرابحة اآلمر بالشراء للمؤسسة اإلسالمية

يرغب بشرائها من حيث النوع والصفة والكمية، ومعلومات أخري مثل الثمن للبضاعة وأسم اآلمر 
 بالشراء ومهنته وطريقة دفع الثمن ونسبة الربح التي سيدفعها اآلمر بالشراء للبنك.

 ( الخبرة، المركز المالي )السمعة، عنه قيام المؤسسات اإلسالمية بدراسة طلب العميل واالستعالم 
 وتختلف دراسة الطلب من عميل آلخر حسب حجم التمويل وطبيعة السلعة وأهميتها.

 يتم إبالغه بحيثيات الموافقة، فإن وافق عليها  في حال موافقة المؤسسة اإلسالمية على طلب العميل
لوبة ويتم بيعها لآلمر يتم توقيع وعد بين الطرفين على أن تشتري المؤسسة اإلسالمية السلعة المط

 بالشراء بالشروط المتفق عليها.
 وقد يقوم اآلمر بالشراء أحيانًا بتوجيه المؤسسة اإلسالمية تشر  المؤسسة بإجراءات شراء البضاعة ،

إلى تاجر معين عن طريق إحضار عرض سعر من التاجر للمؤسسة أو تسهيل اتصالها مع التاجر، 
ة القيام بإتمام عقد البيع مع التاجر بحيث يتم نقل ملكية السلعة ويجب على المأمور في هذه المرحل

 من التاجر إلى المؤسسة.
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 بأن السلعة جاهزة للتسليم، فيتم توقيع عقد البيع بين  تقوم المؤسسة اإلسالمية بإبالغ اآلمر بالشراء
لطرفين مثل المؤسسة اإلسالمية واآلمر بالشراء إضافة إلى توقيع أي مستندات أخرى إلثبات حق ا

 الكمبياالت والعقود الالزمة.
  تتم عملية تسليم السلعة إلى اآلمر بالشراء من قبل المالك )المؤسسة اإلسالمية( حسب المواصفات

المحددة مسبقًا، وفي حال مخالفتها للمواصفات يتحمل المأمور كامل المسئولية رغم وجود اإللزام 
 بالوعد.

عة من خارج الدولة تمهيدًا لبيعها للعميل الذي يسدد ثمنها بعد مدة على بشراء السل تتعلقعمليات وهناك   
، دفعة واحدة أو على اقساط، ويطلق عليها تمويل االعتماد المستندي من خالل المرابحة لآلمر بالشراء

تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب مستورد بضائع لصالح مصدرها فاالعتماد المستندى هو  
وموافقته المصرف بدفع أو بقبول كمبياالت مسحوبة عليه في حدود مبلغ معين ولغاية أجل محدد  يتعهد فيه

مستندات الشحن طبقًا لشروط االعتماد والتي تظهر شحن بضاعة معينة بمواصفات وأسعار  على استالم 
 ،وبذلك يكون لالعتماد المستندى  اربعة اطراف هي : (205، 2004محددة. )السيسي، 

 المصدر لالعتماد المستندي وهو البنك المتعهد بدفع قيمة الصفقة المبرمة بين البائع  البنك
 والمشتري.

 .المستفيد وهو شخص أو مجموعة أشخاص أو شركة وهو المصدر أو البائع 
 .البنك المعزز أو مؤكد االعتماد وهو بنك المصدر أو البائع 
 .طالب االعتماد وقد يسمى المشتري أو المستورد 
المصرف اإلسالمي في االعتماد المستندي بدور المستورد، حيث يتم استيراد البضاعة باسمه بناء ويقوم     

ضافة إلى ربح  على رغبة اآلمر بالشراء، ويتم احتساب تكلفة البضاعة حتى وصولها وبيعها لآلمر بالشراء، وا 
ي في تسليم البضاعة ومستندات معلوم حسب الوعد المبرم بين الطرفين، وتتمثل مسئولية البنك اإلسالم

معًا وليس مستندات البضاعة فقط ، وكما  مستندات البضاعةو البضاعة للعميل طبقًا لشروط فتح االعتماد 
، ويتم فتح االعتماد وحسب المراحل (235، 2007هو معمول به في البنوك التقليدية. )الوادي وسمحان، 

 (364، 2012التالية : )الزيني، 
  يتقدم العميل المشتري إلى إدارة المرابحة في المصرف اإلسالمي الذي يرغب  لى:المرحلة األو

بالتعامل معه ببيان تفصيلي للسلعة المطلوب استيرادها ومن ثم تقوم إدارة المرابحة بدراسة الطلب، 
وتقوم بتحديد التكلفة الفعلية، وهامش الربح، وطريقة سداد الثمن، ومن ثم يوقع العميل على وعد 

 لشراء لهذه السلعة خالل مدة معينة.با
 بعد قيام إدارة المرابحة بدراسة طلب العميل من الناحية االقتصادية والشرعية والتأكد المرحلة الثانية :

من سالمتها، تقوم إدارة المرابحة بتقديم طلب إلى إدارة االعتمادات المستندية بفتح اعتماد باسم إدارة 



31 

 

باالستيراد لحساب نفسه، ويتم إخطار البنك المراسل، وتتسلسل إجراءات المرابحة، وبذلك يقوم البنك 
 العملية حتى وصول البضاعة، وال يوجد عالقة للعميل بهذا االعتماد من قريب أو بعيد.

 بعد وصول البضاعة يقوم المصرف اإلسالمي بالتخليص عليها وتملك البضاعة المرحلة الثالثة :
بتوقيع عقد بيع المرابحة لآلمر بالشراء وتسليمه البضاعة مقابل  وحيازتها، ومن ثم يقوم المصرف

التزامه بمديونية محددة تمثل ثمن البضاعة أو الجزء المتبقي مضافًا إليه قيمة الربح، ويتم بعد ذلك 
هناك اختالفات كبيرة بين المصارف اإلسالمية والبنوك  و اد حسب شروط عقد المرابحة المبرمالسد

 عمليات تمويل االعتمادات المستندية ويظهر ذلك من خالل:التقليدية في 
  عالقة البنك التقليدي بعملية طلب فتح االعتماد هي عالقة وكالة وتكليف، والبيع يتم من المستفيد

)البائع( إلى طالب فتح االعتماد، لكن في البنك اإلسالمي يتم أواًل وعد بالبيع بين المصرف والعميل، 
 مستفيد والبنك ثم عقد بيع بين البنك وفاتح االعتماد.ثم عقد بيع بين ال

  البنك اإلسالمي يحتفظ بملكية البضاعة لنفسه، بينما في البنك التقليدي تنتقل ملكية البضاعة من
 المستفيد إلى المشتري مباشرًا.

  مستندات على البند األول فإن البنك اإلسالمي يتعامل في البضاعة، بينما البنك التقليدي يتعامل في
 البضاعة.

  ال يتحمل البنك التقليدي أي مخاطر للبضاعة بل تنحصر مسؤوليته في مطابقة المستندات لشروط
 االعتماد، أما البنك اإلسالمي فيتحمل جميع مخاطر البضاعة حتى لحظة بيعها وتسليمها للعميل.

  لية البنك اإلسالمي تتعدى ال يتحمل البنك التقليدي أي مسؤولية خارج االعتماد المستندي، لكن مسؤو
االعتماد وذلك ألنه مرتبط بعمليتين األولى مشتري من البائع والثانية بائع للعميل مرابحة، وبذلك 

 يتحمل مخاطر الغش أو مخالفة البضاعة للشروط الواردة  في االعتماد.
  ،وفي المقابل ال في البنك التقليدي يجوز الحجز على المستندات من قبل دائني طالب فتح االعتماد

 يمكن الحجز على المستندات مع البنك اإلسالمي إال بعد نقل الملكية من البنك إلى العميل.
في حال تأخر العميل عن السداد فإن المشتري بعقد مرابحة يكون مدينًا بثمن االعتماد للبنك 

ذا لم يقم العميل بالوفاء أمهله البنك فترة للسداد دون مقابل إ ن كان معسرًا، أما إن كان اإلسالمي، وا 
مماطاًل فإن البنك يكون ضحية لعملية المماطلة، لكن البنك التقليدي يقوم باحتساب فوائد على فترة 

 التأخير
 
 
 



32 

 

 شروط المرابحة لآلمر بالشراء 3-4

ة لما كانت العديد من المعامالت المالية تتطلب توفر شروط حتى تكون صحيحة من الناحية المالية والقانوني
لحفظ الحقوق، فإن معامالت المرابحة لآلمر بالشراء لديها شروط حتى تكون المعامالت صحيحة إلظهار ما 

 (1999املين وذلك ما يلي:  )فياض، يترب عليها من حقوق والتزامات للمتع
  ًحتى يصبح ما يترتب على هذا العقد من اآلثار الشرعية ومنها  ،أن يكون العقد األول صحيحا

 ما يملك سواء بالبيع أو الهبة أو غيره.التصرف في
  العلم بالثمن األول الذي اشترى به المصرف السلعة في العقد األول، وذلك من صحة المعامالت

 ألنها تعتبر من بيوع األمانة كما أسلفنا.
 أن يكون رأس المال من المثليات كالمكيالت والموزونات والعدديات المتقاربة، ألن المرابحة بيع يمثل 

 الثمن األول مع زيادة ربح محددة، ألن المثليات غير محددة القيمة.
  أال يكون الثمن في العقد األول مقاباًل بجنسه من أموال الربا، حيث أنه يجب اختالف الجنس ألن

 المرابحة بيع السلعة بالثمن األول وزيادة.
 يع، ويجب أن يتوفر في الربح الثمن والعلم بالثمن شرط صحة الب جزء من  العلم بالربح ألن الربح

 جميع شروط الثمن ألنه جزء من الثمن.
  أن يبين المأمور للمشتري جميع ما يتعلق بالمبيع وثمنه، سواء من حيث القيمة ألن القيمة أساس

 التعاقد وبيان ما يكره في ذات المبيع أو وصفه، والبيان الزمًا في كل معامالت البيوع.
 لآلمر بالشراء: مراحل تطبيق عقد المرابحة

 (2009تمر عملية المرابحة لآلمر بالشراء في التطبيق العملي بعدة مراحل: )الوادي وسحمان، 
 :وعد من اآلمر بالشراء للمؤسسة المالية اإلسالمية بأن يشتري منه السلعة التي أمره  المرحلة األولى

 وعد أو بعدم اإللزام بالوعد.بشرائها بعد أن تملكها. ويحق لهذه المؤسسة أن تأخذ باإللزام بال
 إبرام عقد البيع بين المؤسسة اإلسالمية بالشراء ومالك السلعة بالبيع.المرحلة الثانية : 
 إبرام عقد البيع الثاني بين اآلمر بالشراء والمؤسسة اإلسالمية.المرحلة الثالثة : 

ة لآلمر بالشراء: تحكم سالمة بيع المرابح ليات بيع المرابحة لضوابط اساسيةهذا وتخضع عم
 اهمها :  (177،  2010)الفقي،

  أن تدخل السلعة المأمور بشرائها في ملكية المصرف وضمانته قبل انعقاد العقد الثاني مع اآلمر
 بالشراء.

 .أن ال يكون الثمن في بيع المرابحة قابل للزيادة في حال تأخر العملي في السداد 
 ء وسيلة للوصول إلى الربا، كأن يقصد المشتري الحصول أن ال يستخدم بيع المرابحة لآلمر بالشرا

 على المال ويتخذ السلعة وسيلة لذلك.
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اإلجراءات التنفيذية لبيع المرابحة لآلمر بالشراء حسب اإلجراء العملي المطبق في يوضح الشكل التالي 

 :اإلغاثة اإلسالمية 
 ر بالشراء( اإلجراءات التنفيذية لعملية المرابحة لآلم1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( إعداد من قبل الباحث المصدر : )

تقديم العميل طلب التمويل بالمرابحة 

لإلغاثة اإلسالمية محدد مواصفات 

 السلعة

مويل دراسة طلب العميل من قبل دائرة الت

 اإلغاثة اإلسالمية

رفض طلب العميل 

 وتنتهي المعاملة

 قبول طلب العميل

توقيع الوفاء بالوعد بين العميل واإلغاثة 

 اإلسالمية

بعملية الشراء وتملك  اإلغاثة اإلسالميةشروع 

 وحيازة البضاعة

إبرام عقد البيع بين اإلغاثة اإلسالمية واآلمر 

 حق الطرفين بالشراء وتوقيع مستندات إثبات

 تسليم البضاعة للعميل وفق شروط االنفاق

 سداد قيمة األقساط في موعدها
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تقوم المصارف اإلسالمية بتوجيه نشاطها األكبر على معامالت المرابحة لآلمر بالشراء، ويكون ذلك و  هذا

 (83: 2007على حساب األنشطة األخرى لألسباب التالية: )إرشيد، 
  المخاطر المرتبطة بعمليات المرابحة لآلمر بالشراء، حيث يتم التمويل بعد أخذ الضمانات الالزمة قلة

لسداد األقساط وذلك بالمقارنة بصيغ االستثمار اإلسالمية األخرى، خاصة إذا لم يكن هناك سابقة 
 تعامل مع طالب التمويل.

 ودراسة ومتابعة وتحمل مسؤوليات كبيرة. مرابحة لآلمر بالشراء إلى مجهودا كبيرال تحتاج عمليات ال 
  تقترب هذه المعامالت من حيث الشكل مما مارسه العاملون في المصارف التقليدية في عمليات إدارة

 االئتمان فيها.
  تتميز عمليات المرابحة لآلمر بالشراء بأنها سهلة التنفيذ وقصيرة المدة مما يترتب عليه سرعة دوران

 سريع. رأس المال وتحقيق ربح
  تفضيل المتعاملين مع المصارف اإلسالمية لهذا النوع من التمويل حفاظًا على أسرار عملهم وذلك ال

 يتوفر في صيغة المشاركة.

 يل المرابحة لآلمر بالشراءالمخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المصرفية اإلسالمية في تمو 3-5

عديدة تزداد وتنخفض من نشاط إلى آخر، ومن أهم  تتعرض األعمال التجارية وأعمال التمويل إلى مخاطر
المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية في تمويل المرابحة لآلمر بالشراء هي: )بنك فيصل 

 (2008اإلسالمي السوداني، 
  مخاطر عدم إتمام عقد بيع المرابحة لآلمر بالشراء وتحدث بعد شراء المصرف للسلعة حسب طلب

 ويكون اآلمر بالشراء مخير بإتمام عقد شراء السلعة من المصرف أو الرجوع في رأيه.اآلمر بالشراء، 
  مخاطر تلف موجودات المرابحة قبل التسليم وذلك بعد تملك وحيازة المصرف للسلعة بأسباب خارجة

 عن إرادة المصرف بسبب الحريق أبو سوء التخزين أو عوامل أخرى.
 ت مرابحة لآلمر بالشراء التي تؤدي إلى تعرض المصرف مخاطر تأخر استالم السلعة التي بيع

 اإلسالمي إلى تحمل تكاليف إضافية في حال انخفاض أسعار هذه السلع في األسواق.
  مخاطر تأخر العميل عن سداد ما عليه يمنع المصرف من إعادة استثمار هذه األموال، سواء بسبب

ير لحقوق المصرف وحقوق المودعين أن العميل معسر أو مماطل، فذلك يؤدي إلى إهداء كب
 والمساهمين.
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ة بتطبيق المرتبطوااليجابيات الجوانب االقتصادية واالجتماعية وأخالقيات العمل  3-6

 المرابحة لآلمر بالشراء

معامالت المرابحة لآلمر بالشراء العديد من الجوانب االقتصادية واالجتماعية ومن أهم هذه الجوانب  يرتبط 
 ما يلي:

 بعمليات المرابحة لآلمر بالشراء أوالً: الجوانب االقتصادية المرتبطة

تتميز المرابحة لآلمر بالشراء بجوانب اقتصادية عديدة وما ينتج عن هذه العمليات من زيادة في النشاط 
 (86: 2007تبين التالي : )أرشيد،  االقتصادي 

 آلمر بالشراء هي صورة لالستثمار قصير سرعة دوران رأس المال وذلك نظرًا ألن صيغة المرابحة ل
 األجل فإنها تتميز بانخفاض درجة المخاطرة، نتيجة لتوافر درجة عالية من الضمانات.

  في التغلب على عدم يساعد تعتبر من أدوات التمويل قصيرة األجل ذات المخاطر المنخفضة، مما
ة واتخاذ القرارات بشأنها وعدم الرغبة في توافر الكفاءة المهنية الالزمة لدراسة مجاالت العمل المختلف

 تحمل المسؤولية لتلك القرارات.
  تحقق هذه الصيغة عوائد عالية للمصارف اإلسالمية مما يتيح لهذه المصارف المنافسة العالية

 للمصارف التقليدية.
  السلع من لآلمر بالشراء لعمليات استيراد  تشجيع التجارة الخارجية وذلك من خالل تمويل المرابحة

 الخارج.
  المساهمة في زيادة الصادرات وذلك من خالل تمويل مستلزمات المشاريع القائمة من اآلالت الحديثة

 ومواد الخام الالزمة لرفع القدرة التنافسية للشركات المحلية مع الشركات األجنبية.
 جات تلك المشاريع من زيادة اإلنتاج الزراعي وذلك من خالل تمويل المرابحة لآلمر بالشراء الحتيا

 آالت وسماد وبذور ومستلزمات أخرى.

 بعمليات المرابحة لآلمر بالشراء ثانياً: الجوانب االجتماعية وأخالقيات العمل المرتبطة

تتميز عمليات المرابحة لآلمر بالشراء بجوانب اجتماعية وأخالقية في أسس التعامل في المجتمع حيث تعتبر 
 انة:هذه البيوع من بيوع األم

 .توافر األمانة وعدم الخيانة والتحايل، حيث أنها مبنية على السعر األول للسلعة وقيمة الربح 
 .جدية البائع والمشتري، وترسيخ سلوك الوفاء بالعهد وااللتزام بالوعد خلقًا في المجتمعات المسلمة 
 .ضرورة إظهار عيب السلعة أو ما يكره فيها إن علم بها البائع قبل التسليم 
  االلتزام بالنواحي الشرعية ألنه قد يدخل في تحديد قيمة الربح، أو مقابل األجل في حال المرابحة

 ألجل.
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 ليات بيع المرابحة لآلمر بالشراءالجوانب اإليجابية في عمثالثا : 

تحقق عمليات بيع المرابحة بجوانب إيجابية ومزايا لكل من المؤسسات المصرفية اإلسالمية والعمالء كما 
 لي:ي
تحقق صيغة تمويل بيع المرابحة لآلمر بالشراء العديد من بالنسبة للمؤسسات المصرفية اإلسالمية:  -1

المزايا للمؤسسات المصرفية اإلسالمية، والتي من أجلها تزداد األهمية النسبية لهذا النوع من التمويل في 
 (305 ،2006المزايا ما يلي: )خلف،  استخدامات الموارد المالية المتاحة لهذه المؤسسات، ومن أهم هذه

  أنها تناسب موارد المؤسسات المصرفية اإلسالمية ذات الطبيعة قصيرة األجل في معظمها، ألن هذه
 الصيغة ذات طبيعة قصيرة األجل.

  تحقق ربحًا مناسبًا للمؤسسات المصرفية اإلسالمية خالل فترة زمنية قصيرة، وهو األمر الذي يمكن
 ن المنافسة مع المصارف التقليدية.هذه المؤسسات م

  توفر المصارف اإلسالمية إمكانية الوفاء بالتزاماتها والسماح لها بممارسة نشاطها من خالل توفير
 السيولة النقدية من خالل تحصيل األقساط الدورية ومن خالل القسط الفوري الذي يتم دفعه مقدمًا.

  ابحة المصرفية، وذلك ألن ربح المؤسسة يتم تحديده انخفاض درجة المخاطرة التي ترافق تمويل المر
مسبقًا، وأن تمويل المرابحة المصرفية مضمون بالسلعة التي يتم تمويلها، وتنخفض درجة المخاطرة 

 من خالل تقليص الفترة التي تمتلك المؤسسة فيها السلعة أو عدم سداد األقساط من قبل العميل.
تحقق صيغة تمويل بيع المرابحة لآلمر بالشراء العديد من المزايا :  بيع المرابحة بالنسبة لعمالء -2

للعمالء، والتي من أجلها تزداد أهمية هذا النوع من التمويل في استخدامات العمالء للحصول على مستلزمات 
 (246 ،2008ضمن إمكانياتهم المتوفرة لديهم، ومن أهم هذه المزايا ما يلي: )العجلوني، 

 مثل مواد البناء، والسلع المعمرة مثل السيارات لعمالء المصرف  التحويليةلع صالحة لتمويل الس
 العاديين من الموظفين وذوي الدخل المحدود.

  كونها أحد بيوع األمانة، فهي وسيلة تمويل آمنة للعميل الذي من خاللها يعرف الثمن األصلي
 للغبن أو الربح الفاحش.للسلعة ومقدار ربح المصرف، وبالتالي يضمن العميل عدم التعرض 

  وسيلة تمويل مشروعة ألصحاب الصناعات وأصحاب التجارة، وتمثل بدياًل عن االئتمان التجاري
 الذي تقدمه المصارف التقليدية.

  تتميز بسرعة وسهولة اإلجراءات المتبعة، وبالتالي يمكن االعتماد عليها في تمويل الصفقات الطارئة
 ألصحاب األعمال.

 العميل إجراء أي دراسة جدوى اقتصادية تسويقية وفنية ومالية أو اختبارات مكلفة. ال تتطلب من 
 .تستخدم كوسيلة تمويل في شراء السلع المحلية أو السلع المستوردة 
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 متطلبات التطبيق العملي للمرابحة لآلمر بالشراء في المؤسسات المالية اإلسالمية 3-7

رًا ملحوظًا ونمو متزايدًا وفرضت المؤسسات المالية اإلسالمية نفسها شهدت الصناعة المالية اإلسالمية تطو 
في البيئة المحلية والعالمية، وأصبح التمويل اإلسالمي واقعًا ملموسًا تسعى إليه العديد من مؤسسات التمويل 

 المستند إلى صيغة المرابحة لآلمر بالشراء. التمويل  على المستوى المحلي والدولي، كان أبرزها 
يوجد العديد من المعايير والضوابط الواجب مراعاتها عند تطبيق صيغة المرابحة لآلمر بالشراء في المؤسسات 
المالية اإلسالمية، ومن أهم هذه الضوابط والمعايير المنظمة لتطبيق استخدام هذا النوع من صيغ االستثمار 

األخالقية والسلوكية والضوابط المالية، وضوابط هي، الضوابط الفقهية والضوابط الفنية والتنفيذية، والضوابط 
 ،وبما يلي  اهم المتطلبات والضوابط الالزمة  فى عقد المرابحة : تتعلق بالسلعة محل التعامل. 

هذا ويكشف الواقع العملي للمرابحة لآلمر بالشراء عن الكثير من اإلجراءات العملية، بين ما هو مطبق في 
مقر في المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية سواء المصارف اإلسالمية وما هو 

المعايير الشرعية أو معايير المحاسبة المالية أو معايير المراجعة الصادرة عن تلك المؤسسة، والتزام 
ة، يزيد المصارف اإلسالمية بما هو مقر في تلك المعايير المستنبطة من فقه المعامالت المالية اإلسالمي

الرغبة لدى العمالء بالتعامل مع المصارف اإلسالمية مما يعزز القوة التنافسية لهذه المصارف. )داوبه، 
2007، 29) 

 ة لعملية المرابحة لآلمر بالشراءالمتطلبات األولياوال :

طلب الشراء، تعتبر المتطلبات األولية لعملية المرابحة بإبداء العميل رغبة في تلك العملية من خالل تقديم 
ومن ثم قيام قسم التمويل لدى المصرف بدراسة طلب العميل ومطابقته مع الشروط المعمول بها وتتمثل تلك 
المتطلبات في تحرير الوعد بالشراء والتأكد من كفاية الضمانات واستالم هامش الجدية من اآلمر بالشراء وفي 

 ما يلي تحلياًل لذلك:
 ك سلعة عن طريق المؤسسةإبداء العميل رغبته في تمل -1

تتمثل رغبة العميل الذي يتقدم بطلب الشراء النواه األساسية التي تبدأ منها عملية المرابحة لآلمر بالشراء 
وتترجم تلك الرغبة في قيام العميل بتقديم طلب شراء سلعة محددة الكمية والمواصفات والثمن النقدي األصلي، 

السلعة، باإلضافة إلى تقديم عرض أسعار من المورد )مصدر ومصدر الشراء، ومكان وشروط تسليم 
الشراء(، كما يوقع العميل على طلب الشراء، ويقدم بعض المستندات المتعلقة به، سواء أكان فردًا طبيعيًا أم 

 (157 ،2010مؤسسة، وتتمثل في اآلتي: )علي، 
 .تكلفة شراء السلعة 
 مقدار أو نسبة الربح التي يحصل عليها المصرف. 
 .قيمة المبلغ المدفوع من العميل الذي يمثل دفعة الجدية 
 .باقي القيمة المدفوع من العميل الذي يمثل دفعة الجدية 
 .باقي القيمة البيعية وعدد األقساط التي يتم بمواجبها سداد هذه القيمة 
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 .أي شروط أخرى أو ضمانات 
 صور رغبة اآلمر بالشر التي يتم تحديدها في طلب الشراء:-2
ترتكز البداية في عملية المرابحة لآلمر بالشراء على الرغبة الصادرة من اآلمر بالشراء، والمؤسسة  

 (92، 2010اإلسالمية بالشروع في تلك المعامالت، وتأخذ رغبة العميل إحدى الصور التالية: )النجدي،
 ت اإلسالمي لعقد شراء السلعة بناء على رغبة العميل وطلبه ما دام أن ذلك موافق لفقه المعامال

 البيع.
  شراء السلعة من جهة محددة بعينها، ويحق للمؤسسة االعتذار عن المضي في تلك العملية في حالة

 رفض العميل عروضًا أخرى تراها المؤسسة األنسب من وجهة نظرها.
  احد وجود رغبة اآلمر بالشراء ال تتضمن صفة الوعد أو التعهد بإتمام الشراء، ويجوز إعداد مستند و

وال يوجد ما يمنع من أن يكون محررًا من قبل العميل أو يكون قبل العميل يشمل الرغبة ، موقع من
 طلبًا نمطيًا معتمد من قبل المؤسسة يوقع عليه اآلمر بالشراء.

  الحصول على عروض بأسعار السعلة سواء كانت موجهة باسم العميل أو باسم المؤسسة، فإذا صدر
 سة فأنه يكون قد انعقد البيع بين البائع والمؤسسة اإلسالمية تلقائيًا.جواب القبول من المؤس

يقع على عاتق دائرة التمويل في المصرف اإلسالمي اختيار تحليل طلب العميل إلجراء المرابحة:  -3
العميل واالستعالم عنه، ودراسة وتحليل الطلب المقدم من قبل اآلمر بالشراء، للتأكد من سالمة البيانات 

لمقدمة للمصرف، ولضمان سالمة التوظيف وتحقيق العوائد المرجوة، وتتمثل األسس التي يجب مراعاتها ا
 (22، ب.ت.عند دراسة طلب العميل واختياره فيما يلي: )ريحان، 

  االطمئنان بأن الهدف من المرابحة هو الحصول على السلعة وليس تحايل من أجل الحصول على
 التمويل.

 ميل حسنة ومحافظًا على الوفاء بتعهداته والتزاماته قبل التعامل معه سواء مع أن تكون سمعة الع
 المصارف أو الموردين.

  االستعالم الجيد عن العميل من المصارف التي سبق له التعامل معها، كما يتم االستعالم عنه لدى
ي يعيش فيه الموردين في حال التمويل للتجار، وكذلك االستعالم عن العميل لدى المجتمع الذ

 وتصرفاته المالية واألخالقية.
 .أن يكون للعميل خبرة في مجال عمله ونشاطه التجاري أو الصناعي 
 .أال يكون قد سبق له التوقف عن دفع ديونه 
 .أن ال يكون في نشاطه التعامل بسلعة يحرمها اإلسالم 
 رها الزيارة الميدانية لموقع التأكد من سالمة مركزه المالي من ميزانيات العميل والتقارير التي تظه

 نشاطه وذلك بمؤشرات حقيقة وواقعية.
 .أن يقدم العميل ما يوضح موقفه الضريبي وسالمته بشهادة من مراقب الضريبة أو محاسب قانوني 
 .التأكد من سالمة نشاط العميل مقارنًا باألنشطة المماثلة 
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لشراء والمأمور من أهم المراحل في المرابحة لآلمر تعتبر مرحلة المواعدة بين اآلمر باالوعد من العميل:  -4
بالشراء، حيث يطمئن كل من المصرف والعميل بأن العملية سوف يتم وفق الشروط المحددة وذلك ضمن 

 (222: 2005اإلجراءات التالية: )ملحم، 
 لتزامه يقر العميل أنه قد اطلع على التعليمات الخاصة بضوابط تمويل المرابحة لآلمر بالشراء، وا

 بهذه الشروط.
  موافقة العميل على أنه قد كلف المصرف بأن يشتري السلعة المحددة في طلب الشراء الذي تقدم به

 العميل، وذلك بشراء المصرف هذه السلعة لحسابه وعلى مسؤوليته.
 نة يلتزم اآلمر بالشراء بأن يشتري البضاعة المحددة في طلب الشراء بربح متفق عليه بواقع نسبة معي

من قيمة الصفقة، وهو ثمن الشراء األساسي مضاف إليها المصاريف الخاصة بالبضاعة المذكورة 
 التي يوافق المصرف على أدائها باعتبارها جزء من التكلفة اإلجمالية.

  عند تكيف العميل للمصرف بالشراء من خالل االعتماد المستندي يقوم العميل بدفع مبلغًا معينًا
ين نقدي لضمان إتمام الصفقة في الموعد والشروط المتفق عليها، ويحق للمصرف ويكون بمثابة تأم

 أن يقتطع من هذا التأمين النقدي ما يستحق له تجاه العميل في تلك المعاملة.
  يتعهد اآلمر بالشراء بأن يودع لدى المصرف )إذا طلب منه( كمبياالت تجارية، وضمان كتأمين

العميل تجاه المصرف بحيث ال تقل قيمتها عن نسبة معينة من  إضافي للمبلغ الذي قد يلتزم به
 أصل قيمة المعاملة.

يتقاضى المصرف عن الخدمات والتسهيالت التي يقدمها لعمالئه مجموعة من ف: يالعموالت والمصار  -5
مر المصاريف والعموالت الخاصة بتلك المعامالت، أما بالنسبة للعموالت والمصاريف الخاصة بالمرابحة لآل

المحددات والضوابط بالشراء التي يحق للمصرف الحصول عليها أو عدم الحصول عليها فهي تتعلق ببعض 
 ( 93، 2010وهي: )النجدي،

 .ال يحق للمصرف الحصول على عمولة ارتباط )عمولة مرتبطة مباشرة بعملية التمويل( من العميل 
 سهيالت.ال يجوز للمصرف اإلسالمي الحصول من العميل على عمولة ت 
  يتم تقسيم مصروفات إعداد عقود للمرابحة لآلمر بالشراء بين المؤسسة والعميل، ما لم يتفق الطرفان

على تحمل هذه المصاريف ألحد الطرفين، بشرط أن تكون تلك المصروفات على قدر العمل، ودون 
 أن تشمل عمولة ارتباط أو عموالت تسهيالت.

 ل تنظيم المرابحة لآلمر بالشراء إذا تمت بطريقة التمويل يحق للمصرف الحصول على عموالت مقاب
 الجماعي، ويتحمل تكل العموالت المشاركون فيها.

  يجوز للمصرف الحصول على عمولة أو اتعاب إعداد دراسة الجدوى التي تجريبها إذا كانت تلك
 الدراسة بناء على طلب من العميل واتفق الطرفان على ذلك منذ البداية.

تنفيذ  لضمان يحق للمصرف الحصول على ضمانات من اآلمر بالشراء نات المطلوب تقديمها: الضما -6
الصفقة وسداد قيمتها المتعلقة بعملية المرابحة، وتكون الضمانات في حالة المرابحة المؤجلة في صورة رهن 
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الحصول   أصل مملوك للعميل أو كفالة من عميل أو أكثر لدى المصرف وذلك لضمان سداد الثمن، أو
على سند دين منظم، أو رهن السلعة أو العقار لصالح المصرف إذا كانت السلعة أصل مثل السيارات أو 

 (160، 2010سداد. )علي،العقارات حتى ال يتمكن العميل من التصرف فيها خالل فترة ال
آلمر بالشراء يعرف هامش الجدية على أنه مبلغ من النقود يدفعه اهامش الجدية وكيفية معالجته:  -7

للمصرف وقت تمام عقد الوعد بالشراء، وهو يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على جدية العميل في تنفيذ المعاملة ويعتبر 
أيضًا مؤشر على أن العميل قادر على سداد قيمة المرابحة، إذا تمت عملية المرابحة واستلم اآلمر بالشراء 

ن السعر األول للمرابحة أو رده إلى العميل حسب البضاعة، فإن المصرف يقوم بخصم هامش الجدية م
 (355 ،2007االتفاق ويعالج هامش الجدية محاسبيًا وفق الضوابط التالية: )المنصور، 

  يعتبر هامش الجدية التزامًا على المصرف باعتباره من المطلوبات ما لم ترد هيئة الرقابة الشرعية
 تكييفه على وجه آخر.

 تمام الصفقة فإنه يعاد هامش الجدية كاماًل في حال أن الوعد غير ملزم، عند امتناع العميل عن إ
وذلك حتى لو تم تقييم السلعة أو بيعها لعميل أخر بثمن أقل من الذي تم االتفاق عليه مع العميل 

 الممتنع عن الشراء.
  يتحمل في حال اعتبار أن الوعد ملزم فإنه يؤخذ من هامش الجدية مقدار الضرر الفعلي بحيث ال

المصرف أي خسائر، وفي حال عدم كفاية هامش الجدية يقوم المصرف بتسجيل الفرق عن الضرر 
 كذمة على العميل في حالة ثبوت نكوله.

 مر بالشراءالضوابط الواجب توافرها في سلعة المرابحة لآلثانيا : 

الضوابط شرط تملك السلعة يجب توافر عدة ضوابط تتعلق بطبيعة السعلة المراد بيعها بالمرابحة ومن هذه 
وحيازتها لدى المصرف، وتحديد ثمنها ومعرفة الثمن األول لها وقيمتها شاملة ربح المصرف، وفيما يلي 

 تحلياًل لهذه الضوابط:
 لآلمر بالشراء والتكاليف التي يتضمنها:  ضوابط تتعلق بثمن سلعة المرابحة -1

من المعلوم أن المعامالت المالية اإلسالمية يشترط فيها تحديد تعتبر المرابحة لآلمر بالشراء معاملة مالية، و 
الثمن مقابل للسلعة وذلك حتى تتم تلك المعامالت وفق الفقه اإلسالمي سواء كان الثمن نقدًا أو مؤجاًل وقد 

 (72، 2009يأخذ هذا الثمن أحد األشكال التالية: )سمحان، 
  دفعه عند إتمام عقد البيع.الثمن الحالي أو النقدي: وهو الثمن الذي يجب 
  الثمن المقسط: وهو الثمن الذي يتم دفعه على أجزاء وقد تكون متساوية أو غير متساوية وفي أوقات

 مختلفة ومحددة في المستقبل حسب االتفاق المبرم بين البائع والمشتري عند إبرام العقد.
 ع دفعة واحدة في وقت الحق إلبرام الثمن المؤجل: وهو الثمن الذي يتم دفعه من المشتري إلى البائ

 العقد في المستقبل.
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المصارف، ولكن األكثر استخدامًا في  تجريها  وتظهر جميع أنواع الثمن من حيث التوقيت في البيوع التي 
 المرابحة لآلمر بالشراء لدى تلك المؤسسات هو الثمن المقسط.

هو تكلفة الحصول عليها والتي تساوي ثمن الشراء وفيما يتعلق بالمقصود بالثمن األول في سلعة المرابحة ف
مضافًا إليه عناصر التكلفة المنفقة عليها، ويطلق عليه في المحاسبة القيمة الدفترية، وهناك تكاليف ال يتم 

 (324 ،2007: )المنصور، ا للسعر األول وهي إضافته
  في سلعة المرابحة:المحدد  الثمن األول اصالا  تكاليف يتضمنها 
 ها المبيع، ومن أمثلتثمن  التي تزيد في  فى تلك  كاليف الصناعية المباشرة: وتتمثل تلك التكاليفالت

 تكاليف الصياغة واالضافات التحسينية االخري 
  معينة، ومن  سلعةالمباشرة: وهي التكاليف التي يلزم إنفاقها إلتمام تسويق  التسويقية  التكاليف

 ولة البيع.أمثلتها تكاليف الشحن والنقل وعم
  ،التكاليف اإلدارية المباشرة: وهي تكاليف الحصول على السلعة، أو تكلفة تجهيز السلعة لالستخدام

 ومن أمثلتها رسوم العقارات والسيارات، ومصاريف البريد واالتصاالت الخاصة.
 :تكاليف ال تضاف للسعر األول 
  الشخصية مثل )السحوبات الشخصية(.كافة العناصر التي ينفقها المأمور إذا كانت تتعلق بشؤونه 
 .المصاريف اإلدارية العامة للمرابحة سواء للمصرف أم لقسم المرابحة مثل األجور ومرتبات العاملين 
 .الخسائر المرتبطة بعملية المرابحة أو المتعلقة بالنشاط بصفة عامة 
 المرابحة لآلمر بالشراء: سلعةبطبيعة ضوابط تتعلق  -2

كما تبين مما  تتمثل ضوابط سلعة المرابحة لآلمر بالشراء في جعل هذه السلعة مباحًا التعامل فيها
 ( 2012 ،)عفانة يلي :

  يجب أن تكون السلعة مما يجوز التعامل بها شرعًا، فال تجوز المرابحة في المحرمات مثل الخمر
 ولحم الخنزير.. الخ.

 هب أو الفضة أو العمالت النقدية، ألن التأجيل ال يجري في ال يجوز إجراء المرابحة المؤجلة في الذ
 بيع عملة بعلمية أخرى.

 ةال يجوز أن تجري المرابحة لآلمر بالشراء في األجور المنفصلة، مثل أجور العمال والمقاول. 
  ال يجوز أن تجري المرابحة في السلعة التي ال يمكن ضبطها بالتملك والحيازة الحقيقية، مثل التيار

 لكهربائي، والبترول المنتقل عبر األنابيب.ا
  ال يجوز أن تكون السلعة محل العقد في المرابحة معيبة، حتى لو حدث ذلك العيب بعد تملك

 المصرف للسلعة، إال إذا بين المصرف العيب لآلمر بالشراء وقبل األخير بهذا العيب.
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مصرف للسلعة قبل بيعها مرابحة، يجب إلتمام تحقق شرط ملكية ال: ضوابط تتعلق بمخاطر السلعة  -3
على المصرف االلتزام بالضوابط الخاصة ببيع المرابحة لآلمر بالشراء من قيامه بشراء السلعة وحيازتها 

 (18 ب. ت.،وتحمل مخاطرها من البائع قبل بيعها لآلمر بالشراء وتتمثل المخاطر في ما يلي: )ريحان، 
 بل تسليمها لآلمر بالشراء ألي سبب من األسباب، سواء يتحمل المصرف تبعات الهالك للسلعة ق

 بتحمل المسؤولية مباشرة أو تحمل مسؤولية مطالبة البائع أو شركة التأمين بالتعويض.
  يتحمل المصرف تبعة العيب الخفي في البضاعة المشتراه إذا ظهر مثل هذا العيب، حتى لو كان

 لعقد على خالف ذلك.ذلك بعد تسليمها لآلمر بالشراء، إال إذا نص ا
  يتحمل المصرف تبعة اختالف المواصفات للسلعة عما حدده اآلمر بالشراء في طلب المرابحة، إال

 إذا نص العقد على خالف ذلك.
 إبرام عقد البيع مع اآلمر بالشراء: ضوابط تتعلق ب -3

ك مستندات بعد امتالك المصرف للبضاعة وحيازتها، فإنها تصبح بذلك جاهز للتسليم أو عند امتال
الشحن الخاصة بالسلعة في حالة االعتماد المستندي حيث يتم أخطار العميل للحضور للمصرف 

 (166،  2010وذلك ضمن الشروط التالية: )علي، إلبرام عقد بيع المرابحة وتسلم البضاعة،
  قرارهما بصفتهما وأهليتها القانونية للتعاقد، مع تحديد اسم وصفة تاريخ تحرير العقد وأطراف التعاقد وا 

 ممثل المصرف والعميل وعنوان كل منهما خالل فترة سريان العقد.
  تحديد البضاعة أو السلعة حيث يتم البضاعة من خالل تحديد كمية ومواصفات البضاعة ومكان

 التسليم المتفق عليه من اآلمر بالشراء.
 ة لدى العميل، والتي يتم فيها القيمة البيعية للبضاعة المحددة من قبل المصرف اإلسالمي والمقبول

بيان الثمن المقدم الذي دفعه العميل وقيمة األقساط المتبقية وتواريخ استحقاقها، وعدد األقساط إذا 
 كانت موزعة على أقساط.

  ،التأمين على البضاعة والمخازن من قبل ضد كافة األخطار ومنها الحريق والسرقة وخيانة األمانة
ن العقد وذلك بناء على رغبة العميل ولكن يترتب على ذلك عدم مطالبة يمكن إلغاء هذا الشرط م

 العميل للمصرف بتأخير السداد إذا حدث أي أضرار للبضاعة.
  المتحصالت وذلك بقيام العميل بإيداع جميع متحصالت بضاعة المرابحة في الحساب الجاري

لعميل سيقوم بتنفيذ التزاماته، الخاص بالعميل لدى البنك، وبذلك يتحقق للبنك االطمئنان بأن ا
 وحصول المصرف على عموالت مقابل الخدمات المصرفية المقدمة.

  تحديد انتهاء مسؤولية المصرف عن البضاعة، وذلك بمجرد تسليم البضاعة لآلمر بالشراء أو تسليم
مستندات الشحن حسب شروط ومكان تسليم البضاعة المتفق عليها، وتقع على العميل مسؤولية 

 خزين البضاعة وفقًا لألصول الفنية.ت
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 :شروط إضافية أخرى ومن أمثلتها 
 تحمل العميل ألي مصاريف أخرى لم ترد في بنود تكلفة عملية المرابحة. -
عدم قيام العميل بمطالبة البنك برد رسوم فتح االعتماد المستندي في حال رفض المورد ذلك  -

 االعتماد.
 طلب أساسي ضمن العقد، بحيث إذا ثار أي خالف بين العميل ضرورة الرجوع إلى هيئة التحكيم كمت

والبنك سواء في التنفيذ أم التفسير، فيتم الرجوع لتلك الهيئة المنصوص عليها في قانون إنشاء 
 المصرف.

  يتم تحرير العقد من نسختين بحيث يحصل العميل على نسخة والمصرف على نسخة بعد توقيع
 العقد وذلك للعمل بموجبه.

  بها المالي  لذمم المرابحة والمعالجات المتعلقةالقياس  3-8

يتم القياس المحاسبي لذمم المرابحة وفق التالي: )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،  
1999، 175) 
  تقاس ذمة المرابحة في نهاية الفترة المالية على أساس صافي القيمة المتوقع الحصول عليها من

 ميل مخصومًا منها أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها.الع
  يتم قياس ذمة المرابحة على أساس إجمالي المبلغ المطلوب من العمالء في نهاية الفترة المالية، دون

أن يتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها، ويتم االعتراف بالخسائر التي تحدث نتيجة 
 د التأكد من عدم إمكانية تحصيلها.عدم التحصيل في وقت حدوثها وبع

  يقوم المصرف بقياس ذمة المرابحة بالقيمة الدفترية ويتم معالجة الديون المشكوك في تحصيلها ضمن
 مخصص عام لمخاطر االستثمار.

  تقاس ذمة المرابحة بالقيمة الدفترية الصافية، أي مخصومًا من تلك الذمة مخصص الديون المشكوك
وم المصرف أيضًا بعمل مخصص عام لمخاطر االستثمار يشمل ذمم المرابحة في تحصيلها، كما يق
 تحصيلها ضعيفًا وال يستطيع أن يجزم بذلك في الوقت الحاضر.ان يكون  التي يرى احتمال 

  يتم قياس ذمم المرابحة بالقيمة الدفترية ويترك للمصرف حرية تحديد طريقة عمل مخصص تقويم ذمم
 إلفصاح عن تلك الطريقة ضمن سياساته المحاسبية.المرابحة، مع القيام با

الهيئة األخذ بمعاير قياس ذمم المرابحة في نهاية الفترة المالية على أساس صافي وهذا وقد ارتات 
ًا لذلك  تقييم ذمم المرابحة وفقوفي هذا السياق يمكن القول بان القيمة النقدية المتوقع الحصول عليها، 

 التالية:سباب له ما يبرره بالنظر لال
 .يؤدي إلى االقتراب من تطبيق مفهوم اإلثبات بالقيمة العادلة ومقابلة اإليرادات بالمصروفات 
 .يؤدي إلى تقديم معلومات أكثر مالءمة في القوائم المالية للمصرف 
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  يوفر للمصرف خيار عمل مخصص عام لمخاطر االستثمار باإلضافة إلى مخصص الديون
 المشكوك في تحصيلها.

 قابلية المعلومات المالية للمقارنة. القيمة المتوقع الحصول عليها  يحقق خاصية ستخدام صافي ا 
 

تعتبر عملية قياس موجودات المرابحة في المصارف أمرًا ضروريًا للوصول إلى قيمتها العادلة والمدة هذا و    
وتتم عملية التقييم عند انتهاء  الزمنية الالزمة للسداد لغرض تحديد هامش األرباح المستحقة على العميل،

 السنة المالية أو ألي سبب أخر تقره إدارة المصرف وتتم عملية تقييم بضاعة المرابحة كالتالي:
ثبات قيمة البضاعة الخاصة قياس قيمة موجودات المرابحة عند اقتناء المصرف لها:  -1 يتم تقويم وا 

أساس التكلفة التاريخية، ومن ثم إثبات موجودات المرابحة بالمرابحة لآلمر بالشراء عند عملية االقتناء على 
 (84 ،2009وفقًا لذلك. )سمحان، 

يتم تقويم بضاعة المرابحة بعد اقتناء المصرف لها قياس قيمة الموجودات بعد اقتناء المصرف لها:  -2
مًا عن المصرف الذي ال ويم بين المصرف الذي يعتبر الوعد ملز قعند انتهاء الفترة المالية، وتختلف عملية الت

 (159 ،1999يعتبر الوعد ملزمًا ويكون التقييم كما يلي: )هيئة المحاسبة، 
 في حال المرابحة لآلمر بالشراء مع اإللزام بالوعد:-أ

تقاس قيمة موجودات المرابحة لآلمر بالشراء المتاحة للبيع بعد اقتناء المصرف لها على أساس التكلفة 
ت التي ينتج عنها نقص في قيمة موجودات المرابحة سواء كان ذلك نتيجة تلف أو التاريخية، وفي الحاال

تدمير أم كان نتيجة ظروف أخرى غير ذلك فإن النقص يؤخذ في االعتبار عند تقييم موجودات المرابحة 
 لآلمر بالشراء في نهاية الفترة المالية.

إذا تبين للمصرف اإلسالمي ما يدل على : في حال المرابحة لآلمر بالشراء مع عدم اإللزام بالوعد-ب
احتمال عدم إمكانية استرداد تكلفة البضاعة المتاحة للبيع في المرابحة لآلمر بالشراء لدى المصرف الذي 

فيجب قياس قيمة موجودات المرابحة النقدية المتوقع الحصول عليها، األمر الذي  ، يعتبر الوعد غير ملزم
ستخدمت لقياس قيمة بضاعة المرابحة لآلمر بالشراء عند اقتنائها بمخصص يعني تخفيض التكلفة التي ا

 هبوط في قيمة موجودات المرابحة، وذلك بقيمة الفرق بين تكلفة االقتناء وصافي القيمة المتوقع تحقيقها.
يوجد نوعان من الحسم المحتمل معالجة الحسم المحتمل الحصول عليه بعد اقتناء موجودات المرابحة: -ج
لحصول عليه لصالح المصرف بعد اقتناء بضاعة المرابحة، وهي الخصم التجاري والخصم النقدي. )علي، ا

 .، ويتم معالجتها حسب  االصول واالعراف المحاسبية السائدة (160 ،2010
 إثبات األرباح الحالية واألرباح المؤجلة: -3
رة المالية التي تخصها إلى مرابحة ال تتجاوز تختلف عملية إثبات أرباح المرابحة لآلمر بالشراء حسب الفت 

 (88 ،2009الفترة المالية، ومرابحة تتجاوز الفترة المالية وذلك كما لي: )سمحان، 
  يتم إثبات أرباح المرابحة التي ال تتجاوز الفترة المالية عند التعاقد بحيث تثبت لحساب إيرادات

 استثمار مرابحة.
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 عد نهاية الفترة المالية عند دفعة واحدة أو على أقساط موزعة على المرابحة المؤجلة التي تستحق ب
 فترات فإنه يتم إثبات األرباح بأحد الطريقتين:

الطريقة األولى: يتم فيها إثبات أرباح المرابحة المؤجلة على الفترات المالية المستقبلية لفترة األجل  -
ة )أرباح استثمار غير مستحقة( ويتم وذلك بإثبات أرباح المرابحة في حساب وسيط خاص بالمرابح

 إثبات أرباح كل فترة في وقتها بتخفيضها من الحساب الوسيط الخاص بالمرابحة.
ولكن يتم إثبات األرباح ،الطريقة الثانية: ال يتم فيها إثبات أرباح المرابحة المؤجلة في حساب وسيط  -

 بحة.مراالعند تسديد كل قسط حسب تاريخه لحساب إيرادات استثمار 
 او مماطلة العميل :  جزء من الربح)تخفيض( السداد المبكر مع حط -4

رابحة كذمه من المعلوم أن من صور المرابحة لآلمر بالشراء هي المرابحة المؤجلة حيث يتم إثبات قيمة الم
خصم  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بجواز الحطيطة )منح على العميل، ولقد اقرت

 ذممللعميل( مقابل السداد المبكر لكن دون شرط مسبق بحيث تتم المعالجة المحاسبية بتخفيض حساب 
 المرابحة بقيمة الخصم وتخفيض حساب األرباح المحققة كجزء من قيمة األرباح المتعلقة بالجزء المسدد

 (349 ،2007)المنصور،  التالية : االحوال  حسب 
إذا عجل العميل في سداد قسط أو أكثر قبل الوقت عند السداد: جزء من الربح )تخفيض( حط  -أ

المحدد عند التعاقد فيجوز للمصرف خصم جزء من الربح، ويتم تحديد ذلك باالتفاق بين المصرف 
والعميل عند سداد القسط، ويعالج محاسبيًا بتخفيض حساب ذمم المرابحة بقيمة الخصم، وتخفيض 

 لك.حساب األرباح المحققة تبعًا لذ
في حال قيام العميل بسداد قسط أو أكثر قبل موعد جزء من الربح بعد السداد:  )تخفيض( حط -ب

االستحقاق المتفق عليه ولم يقم المصرف بمنح أي خصم للعميل عند السداد، وطالب العميل بمنحه 
إما  خصم عن األقساط المسددة، فيقوم المصرف بدراسة طلب العميل فإذا تم إقرار الخصم فيتم ذلك

برد القيمة للعميل نقدًا أو من خالل اإليداع في حسابه في وقت الحق للسداد، فتكون المعالجة 
 المحاسبية بتخفيض حساب األرباح المحققة الخاصة بالمرابحة.

يتم االتفاق بين المصرف والعميل على أنه في حال تأخر العميل عن مماطلة العميل وهو موسراا:  -ج
ستحقاقه فأنه يحق للبنك بال أي منازع تعويضًا عما أصابه من ضرر سداد أي قسط عن موعد ا

فعلي بسبب التأخير، ويحسب قيمة الضرر على أساس متوسط نسبة أرباح البنك المحققة عن ذات 
يتم إنفاقها في و الفترة والموزعة على عمالء حسابات االستثمار ويتم إثباتها في حساب إيرادات أخرى 

 ( 167 ،2010أوجه الخير. )علي، 
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 مماطلة العميل وهو معسراا:-د
إذا كان العميل معسرًا وليس مماطاًل فال يقوم المصرف باحتساب تعويضات عن التأخر وفي مجال  

إذا كان العميل معسرًا وال يماطل، فإن المصرف ينظره إلى ميسرة مع ما التطبيق العملي فإن البنك يتأكد 
ن تقاضي التعويض على الرغم من النص عليه في العقد. )علي، إعادة جدولة األقساط المستحقة بدو 

2010، 168) 
تراجع اآلمر بالشراء عن  ذلك عندبالشراء عن الوفاء بالوعد مع وجود هامش جدية: متنا  االمر ا -ه

إتمام الصفقة مع المصرف اإلسالمي ألي سبب كان بعد قيام الصرف بشراء البضاعة وحيازتها، فإن ذلك قد 
إلى احتمال تكبد المصرف خسائر، وفي هذه الحالة يجب التصرف محاسبيًا في ضوء طبيعة الوعد يؤدي 

 (91 ،2009بين الطرفين سواء كان ملزمًا لآلمر بالشراء أم غير ملزم )سمحان، 
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 المقدمة  4-1
على تغطية التزاماتها على المدى القصير والطويل األجل  الموسسةيقيس رأس المال العامل قدرة     

تها وأموال مساهميها من خالل بيان الفرق بين األصول ويوضح إستراتجيتها في تشغيل وتوظيف استثمارا
أصولها  الموسسةوبشكل عام كلما كانت ،المتداولة والخصوم المتداولة لبيان صافي رأس المال العامل 

ويتأثر صافي رأس المال ،قدرتها على سداد التزاماتها اكبرالمتداولة اكبر من التزاماتها المتداولة كلما كانت 
ينظر المحللون إلى رأس  وهذا الموسسة لب أو اإليجاب وفق السياسة االستثمارية التى تتبعها العامل بالس

الى  درجة المال العامل كمؤشر لفعالية المنشأة في إدارة سيولتها وعملياتها، فإذا قل رأس المال العامل 
التالي زاد مستوى المخاطرة دل ذلك على أن قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل وب، متدنية

ذلك على أن المنشأة غير فعالة في إدارة  يدل دل فان أما إذا زاد رأس المال العامل بشكل كبير ،المالية لها
 (2008)حنفي،.عملياتها 

 رأس المال العامل  4-2
، األوراق المالية المبالغ التي تستثمرها المنشأة في األصول قصيرة األجل )النقدفي رأس المال العامل  يتمثل 

قصيرة األجل، حسابات مدينة، المخزون السلعي( ويعرف رأس المال بأنه قيمة األصول المتداولة ناقصًا قيمة 
تم دورانه في أثناء سنة الخصوم المتداولة، وهو رأس المال المستخدم في أثناء الفترة الزمنية القصيرة والذي ي

خزون و من المستلزمات السلعية ، المواد الخام ، مواد نصف يتألف رأس المال العامل من الم،و واحدة 
هي األموال الالزمة لتمويل العمليات الجارية قبل البيع بما يكفي و مصنعة ، مواد مصنعة ، األموال الجاهزة )

ماعدا أعباء اإلهتالك و الفوائد و الحد األدنى للمخزون من المستلزمات  ،لتغطية تكاليف دورة إنتاجية
) منتجات نهائية.كتاريخ بيعها ،ة بين تاريخ شراء المواد األوليةالدورة اإلنتاجية الفتر  وتمثل ية(السلع

 (2003الحسيني،
 قيامها لضمان السيولة من مناسب على قدر المحافظة مؤسسة ألية المالية لإلدارة  الرئيسية الواجبات منو 

 األصول من مناسبة كمية على المحافظة الغاية هذه لتحقيق الرئيسية المتطلبات ومنبالتزامها  بالوفاء
 الدائنة الحسابات ىلع السيطرة البضاعة، و المدينة الحسابات خاص بشكل و الجيدة، النوعية ذات المتداولة

 تعرض عدم يضمن الذي الحد ضمن المتداولة األصول بين مناسبا فارقا ان هناك من والتأكد مراقبتهاو 
 .األولى بالدرجة القصير المدى على بالتزاماتها الوفاء في الفشل لمخاطر المؤسسة

 (2010هما : ) الميداني،  العامل لرأس المال شائعان وهناك مفهومان 

  العامل المال المفهوم الصافي لرأس 4-3
 عن عبارة هو  أخرى  بعبارة و المتداولة، على  المطلوبات المتداولة الموجودات فائض انه  يعرف و

 كميا مقياسا إعطاءه في التعريف أهمية تكمن و، المتداولة منها المطلوبات مطروحا متداولةال الموجودات
 يستعمل كمقياس ويصبح  ،األجل القصيرة بااللتزامات  الوفاء على المتداولة األصول مقدرة في الثقة لدرجة
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 ميعاد عندالتزاماتها ب الوفاء على ومقدرتها المالي المؤسسة مركز متانة على  لتعرف الدائنين قبل من
 قدرةدليال على  ذلك كان لمتداولة،المطلوبات  مع بالمقارنة المتداولة األصول مقداركلما  زاد  إذ االستحقاق،

 .صحيح العكس و بسيولة االلتزامات   على مقابلة  الشركة

  العامل المال لراس اإلجمالي المفهوم  4-4
 تملك أي المتداولة، األصول في المؤسسة استثمارات موعمج بأنه العامل المالرأس  جماليإ يعرف  

 الحسابات  المالية واألوراق و النقد تشمل األصول وهذه و سنةخالل  نقد إلى تحويلها يتم التي األصول
 إلى الموجودات تقسيم أساس على يقوم حيث،المتداول الخصوم التعريف هل هذايتجاو  ،البضاعة و المدينة

 دورة كلخالل  تمر حيث الحركة بسرعة تتصف متداولة وموجودات الحركة، ببطء فتتص ثابتة موجودات
 وهكذا و جديدة دورة ذلك بعد لتبدأ النقد، ثم الديون  ثم البضاعة ثم النقد بحالة تجارية

 المالي الفكر في العامل المال رأس مفهوم 4-5
 (2005ة،: ) الخصاون العامل المال لرأس مفهومين بين المالي الفكر يميز

 . المالي المركز قائمة في المتداولة الموجودات وهو : االجمالي العامل المال رأسأوالا : 
قائمة  في المتداولة والمطلوبات المتداولة الموجودات بين الفرق  وهو :الصافي العامل المال ثانياا : رأس

 التزامات المؤسسة بمقارنة تقضي ةبسيط محاسبية قاعدة على المفهوم هذا يقوم و ، للمؤسسة المالي المركز
 . الفترة المالية نفس في تستحق التي المؤسسة موجودات مع واحدة مالية فترة في تستحق التي

 (2008: )الزبيدى،  أهمها من العامل المال رأسب االهتمام إلى تدعو متعددة وهناك أسباب
في  سيما وال المؤسسة، موجودات عمجمو  إلى قياساً  العامل المال لرأس النسبية األهمية ارتفاع  .1

 . والخدمات العامة التجارة مثل ، ذلك نشاطها طبيعة تقتضي التي القطاعات
 المالية يومياً  االدارة وقت من االكبر الجزء وربما ، مهم جزء على العامل المال رأس إدارة تستحوذ  .2

 . ايضاً  طبيعتها واختالف وتنوعها العامل المال رأس مكونات تعدد بسبب
 المتداولة استجابة والمطلوبات المتداولة الموجودات من كل مكونات في والمستمر المتواصل التغير  .3

 سمة والتغير، ولعل بالحركة تتسم العامل المال رأس إدارة يجعل مما ، المبيعات مستوى  في للتغير
 العامل المال رأسفي  االستثمار إلى الحاجة تشتد العامل،حيث المال رأس خصائص أهم هذه التغير

 .المبيعات وحركة للموسمية تبعاً  وتنخفض
 المنشاة،و طبيعة نشاط أهمها المتداولة الموجودات في االستثمار وطبيعة حجم في تؤثر عوامل عدة هناكو

 المنشاة تمنحه الذي االئتمان التجاري  التخزين،وسياسة المبيعات،وسياسات التشغيلية،وحجم دورتها مدة
 (2009الشبيب، .)  لعمالئها

 على القرار ويعتمد المتداولة الموجودات في حجم االستثمار أو نسبة لتقدير موضوعية طريقة يوجد ال ولذلك 
 مخاطر المخاطر لتحمل وميلها نزعتها وتمثل المؤسسة إدارة التي تميز والمخاطرة العائد بين التفضيل عالقة
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 احتفظت اذا  السيول نقص مخاطر أو المتداولة وداتمن الموج عال احتفطت بمستوى  اذا العائد انخفاض
 (2011المتداولة.)الشماع ،  من الموجودات متدن بمستوى 

 صيغ تمويل راس المال العامل  4-6

غالبية رأس المال المصدر في تمويل شراء  استخدام حيث يتم،إلى تمويل نقدي المشاريعتحتاج غالبية  
وعندما  ،لتمويل شراء المواد الخام ودفع االجور  مى " بالثغرة التمويلية"األصول الثابتة والعقارات وهو ما يس

تقديم ضمانات تتمثل فان ذلك يتم مع للحصول على تمويل نقدي لرأس المال العامل  المشاريعتتقدم احدى 
  في أصول عقارية أو اسهم باإلضافة إلى الكفاالت الشخصية ) السمعة ، كفالء آخرين( .

  (2003)خان ، عن خالل الصيغ التالية  يل رأس المال العاملتمو  هذا ويتم
كشريك في المشروع االغاثة  موسسة اسالمية/ ويتم ذلك عن طريق دخول  المشاركة المتغيرة .1

 . كل منهما فى المشروعنهاية العام طبقا لحصة في التمويلية ، ويتم توزيع األرباح  ابحصته
لخام الالزمة للمشروع من في تمويل شراء المواد ا صيغة / وتستخدم هذة ال مرابحة االعتمادات .2

 .الخارج 
قبل  الصحاب المشاريع  عن طريق بيع المنتجات بهذه الصيغة  / ويتم تمويل العميل  بيع السلم .3

المنتج ويدفع القيمة مقدما نقدا ويستلم السلعة الحقا ) بعد اإلنتاج (  تشتري االغاثةتصنيعها بحيث 
طريق السلم الموازي فور توقيع عقد السلم األصلي ، أو عن طريق بيع المرابحة إذا  ثم بيعها إما عن

 كانت السلعة تتميز بزيادة الطلب عليها بالسوق 

  المرابحة باالمر بالشراء  عقد باستخدام العامل المال رأس تمويل 4-7
) منصور ،  :أهمها ميزات لعميلل يحقق باالمر بالشراء  المرابحة عقد باستخدام العامل المال رأس تمويل 

2007) 
 من المخزون السلعي  وهو حساسية واكثرها العامل المال رأس مكونات أهم من المؤسسة احتياجات توفير-1

 . الجاهزة البضاعة و االنتاج ومستلزمات األولية المواد
 الخفي العيب أو التلف أو بالنقص المصرف على الرجوع حق-2
 حجم مديونيتها بمقدار تثبت ثم ومن ، نهائي بشكل و شرائها منذ البضاعة كلفة معرفة تستطيع االغاثة   ان

 التمويل بعكس ، المال في أسواق أو السلعة سوق  في التغير كان مهما يتغير ال الدين مقدار الن ، الكلفة
 . د التامالسدا حتى الفوائد احتساب يستمر حيث الفائدة بنظام التقليدي
 (2013: ) فهمي،  هذا التمويلذلك يسجل البعض مأخذ على الرغم من وعلي 

 من للجزء النقدي اإلطالق على مالئم وغير ، فقط السلعي المخزون  محله ، ومحدود جزئي تمويل انه-1
 . العامل المال رأس
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 الالزمة لتحويل الفترة وتقدر نقد إلى ليتحول نسبياً  طويل وقت إلى يحتاج و سلع شكل على يتم انه-2
 باالغاثة الخاصة النقدية الدورة بفترة ، سائل نقد إلى مرابحة المشتراة لبضاعةا
 مالئم  لقطاعات غير ولكنه ، والتجارية الصناعية المؤسسات يناسب قد التمويل من األسلوب هذا ان-3 

 المرابجة استخدام علما ان ،مثالً  الخدمات قطاع النقد إلى فيها الحاجة تشتد التي تلك سيما وال ، أخرى 
 ان المتوقع غير ومن االن حتى االغاثة االسالمية اغلب في يطبق لم المنافع و الخدمات شراء لتمويل
 . انتقادات بدايتها من في السلعية المرابحة واجهته ما على قياساً  بالتأييد يحظى

موحدة  مرابحة نسبة يقتطب يتم حيث ،المر بالشراءل المرابحة بنسبة الخاصة العملية التطبيقات مرونة عدم-4
 تطبقه الربح الذي هامش ان ذلك ، أسواقها في الكساد أو الرواج لحالة مراعاة دون  الممولة السلع لجميع

 السلع أسواق متغيرات يتبع والمالي  وال النقدي السوق  متغيرات و مؤشرات غالبا يتبع ، االغاثىة االسالمية 
 . الحقيقي االقتصاد في المشتراة
سبق تبين أن معظم األفراد والمؤسسات تتجه في طلبت تمويالتها للتمويل بالمرابحة لألمر بالشراء  وحول ما

مما دفع معظم مؤسسات التمويل في قطاع غزة إلستخدام هذا النظام في تمويل المشاريع المقدمة إليها، حيث 
 ألخري .أنه يلقى قبواًل بن شرائح المجتمع كونه البديل األمثل ألنظمة التمويل ا
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 اإلسالمية ودورها التمويلي اإلغاثة 4-8
من دول  العديد فيالعامة   الدولية اإلسالمية  المنظمات أى إحدى العالم  عبر اإلسالمية   اإلغاثة تعتبر

 اإلغاثة موتقد والحكومات، والمؤسساتتمويلها من خالل األفراد   جامعة محددة، فئات لخدمةالعالم  
 .ومشاريع برامج عدة عبر تهااإلسالمية خدما

 عبر العالم  اإلسالمية ماهية اإلغاثة 4-9 
 في تعمل كما والطوارئ  اإلغاثة العاجلة تعمل فى مجال حكومية غير دولية منظمة اإلسالمية   اإلغاثة
 عام بريطانيا في جهامبرمن بمدينة اإلسالمية  اإلغاثة تأسست البعيد، المدى على الفقيرة الشعوب تنمية

عملها  وتواصل  تنامى مث الوقت، ذلك في إفريقيا دول بعض اجتاحت التيللمجاعه  ه للحاجةاستجاب 1984
و كذلك  الفقيرة، للشعوب تعليمية و  واجتماعية وغذائيةالمختلفة من طبية وغذائية   اإلنسانية المساعدات تقديم

 للكوراث عبر العالم . تتعرض التي الشعوب 
من  العديد في تنتشر مكاتب من خالل  الفقيرةلصرفها فى  الدول  التبرعاتسالمية اال  اإلغاث تجمع   

 إيرلندا، جميورية إيطاليا، السويد،را ،سويس ىولندا، بلجيكا  ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، دول العالم  مثل 
 .كندا موريشس، أفريقيا، جنوب استراليا،

النامية    من دول العالم  العديد في الميدانية المكاتب في المشاريع  ومن ثم يتم صرف تلك االموال على    
 مالي، ،نالصي أندونيسيا، ش،دبنجال ،الشيشان  كوسوفا، البوسنة، ،المانيا كشمير، ،باكستان ،افغانستان
 ،الهند  ،اليمن ،لبنان   مصر، ،فلسطين ماالوي، كينيا،الصومال   تشاد، النيجر، ،السودان أثيوبيا،
 حول  العالم  دولةثالثين  يقارب ما لتشمل الميدانية المشروعات امتدت فقدذلك  نكا،وباإلضافةوسريال
 ،موقي أصالة فيها  بما الشرقيةالتواصل بين الحضارات  اإلسالمية  تمثل  اإلغاثة أصبحت الوقت ذلك  ومنذ

مكنها  مما والتخصص والوضوح الشفافيةب اإلسالمية اإلغاثةذات  التقدم  التقني، وقد تميز اداء   والغربية
لعموم رسالتها ونيل  بالنظر حد   على الحكومية وغير الحكومية الجهات  لدى مرموقة مكانة من احتالل 

 الجنس الدين أو العرق، واو اللون او أساس أهدافها وخدماتها اإلنسانية  التي ال تفرق بين المحتاجين على 
 الشعوب في والمرض والجهل الفقر مكافحة بغيةفهي العمل كرسل خير ورحمة اإلسالمية  اإلغاثة رسالة أما

 للمستحقين    والصدقات الزكاة تصريف اموال  في والعطاء لخيرعن اهل ل الوكالة إلى باإلضافة ،الفقيرة
 ( /relief.org-chttp://www.islami)اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم 

 
 
 
 
 

http://www.islamic-relief.org/
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  في فلسطين ودورها التمويلي اإلسالمية  اإلغاثة 4-10

 تمر التي الصعبة بهدف التقليل من وطأة الظروف 1998في العام  اإلغاثة اإلسالمية في فلسطين  بدأت
 .مستدامة واجتماعية اقتصادية تنمية تحقيق  في الفلسطينية  والمساهمة   بها األراضي

 في فرعية أخرى  مكاتبوثالثة  غزة مدينة في رئيسي مكتب عملها من خالل  اإلسالمية  اثةاإلغ وتباشر
هي برنامج  أساسية لتحقيق أهدافها من خالل ثالثة برامج أساسية  اإلسالمية  اإلغاثة وتسعى الغربية، الضفة

اإلسالمية في  ية اإلغاثةوتتمثل رؤ  اإلغاثة والطواري وبرنامج المشاريع التنموية وبرنامج رعاية الطفولة،
منظمة غير حكومية رائدة فى مجال العمل اإلنساني فى فلسطين تعطي لألولوية   فلسطين فى أن تكون 
 لمساعدة المحتاجين .

  تعمل  كما ن المحتاجين ع والمعاناة الفقر وطأة لتخفيف  السعياإلسالمية في فلسطين و  اإلغاثة رسالة أما
 رعايةو والطوارئ، اإلغاثة قطاعات في اإلسالمية   اإلغاثة وتنشطفلسطين   في مةالمستدا التنميةعلى  دعم 

 النفسيوالدعم  لصحيوالصرف  والمياه والتغذية والصحة التعليم قطاع فيوكذلك  االيتام   وكفالة الطفولة
 هاوغير 
 لي : برامج تنمية ودعم المشاريع الصغيرة فى فلسطين فانها تهدف الى تحقيق ما ي مجال وفي
عدد  إجمالي بلغ  وقد تقريبًا، شيكل   1,550,000بلغت   بمحفظة 1998 فى العام  البرنامج هذا  بدأوقد 

 شيكل  13,000التمويل نحو  متوسط تراوح  وقد وقرض، مرابحة   1,674 المنفذة والقروض المرابحات 
شيكل   3,800,000لبرنامجا محفظة تبلغ و  % 13 شهريا، ومعدل المرابحة  21 السداد فترة ومتوسط
 التمويل االخري )الشبكة الفلسطينية للمشروعات المتناهية الصغر مؤسساتمقارنة ب 5% سوقية بحصة
2012) 
 غزة قطاع محافظات بين  2013ة للربع األول من العام إحصائيات حسب جغرافيا  البرنامج ويتوزع

 المختلفة  االتي : 
 

 محافظة الجنوب الوسطى محافظة محافظة غزة محافظة الشمال
23.5% 40% 22% 14.5% 

 
بالشراء  اآلمر بطريقة غزة قطاع في الصغر متناهية المشروعات لتنمية وتقدم اإلغاثة اإلسالمية التمويلهذا 

من هذا التمويل ومتاحى   % 90 من  أكثر على   تستحوذ حيث البرنامج على تمويل وهي الوسيلة  الغالبة 
(عاما ولجميع بجميع  المواطنين الفلسطينيين بغض النظر عن الجنس مع تدمر  60-18ن )للفئة  العمرية م

 بعض المتطلبات االخري كالسمعة المالية والتعاون وتوفير شروط التمويل بضماناته  المختلفة وتمويل 
 عة الزرا   مجاالت في  دوالر  30,000عن التمويل عند مالها راس يزيد ال التي الصغرى  المشروعات
 .الصناعة التجارة، الخدمات،
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بفترة مع السماح للمرابحة  ($5,000)أي ما يعادل  شيكل 20.000وتبلغ قيمة سقف  التمويل بالنظامين 
 .شهرا  24سداد  تصل الى 

 -كما يتم تقديم  التمويل بنظام القرض الحسن دون نسب مرابحة مقابل خدمات ادارية كماى تبين ما يلي :
منها   يصعب التي الحاالت بعض في إال المشروعات لتلك  ترخيصاً  مويل للمشاريع الصغيرة ويتطلب منح الت

 أما،و البسيطة اإلمكانياتتقوم على  التي،او المنزلية كالمشاريع ،لها  رسمية الحصول على تراخيص 
ومبلغ  شروعالم طبيعة عن  النظر بغض المقترضين   لجميع موحدة فهي البرنامج يتطلبها  التي الضمانات
 :التالي في تلخيصها   نيمك والتيونظامه  التمويل
 المديونية بقيمة اإلسالمية   اإلغاثة لصالح دين  منظم  سند. 
 تقدم من موظفين اثتيين شخصية كفالة  
  ضعف  60 تتجاوز ال مباشرة غير ضعف وااللتزامات 20 تتجاوز الللكفيل   المباشرة االلتزامات 
 أشخاص 4 من  أكثرالمكفولين   عدد ن و يك وأال ضعف الراتب. 
 على كمبيالة )حين( الطلب  نالمدي توقيع 
 مطلقة . تضامنية كفالة نموذج الكفيلين  على  توقيع

 ( 2013 للبرنامج، بيانات غير منشور ،اإلغاثة اإلسالمية)
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 الطريقة واالجراءاتأوالً: 
 

 مقدمة:ال 5-1

منهج الدراسة، ووصف  وتشملفي تنفيذ الدراسة،  تم اتباعهايتناول هذا الجزء وصفا مفصال لإلجراءات التي 
االستبانة(، والتأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات وا عداد أداة الدراسة ) تها،مجتمع الدراسة، وتحديد عين

 الدراسة، واألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة النتائج.

 ج الدراسةمنه 5-2

استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من خالله وصف الظاهرة تم من أجل تحقيق أهداف الدراسة 
لآلمر بالشراء على نمو رأس المال العامل في المشاريع الصغيرة  أثر التمويل بالمرابحةموضوع الدراسة )

(، وتحليل بياناتها، وبيان العالقة بين )دراسة تطبيقية على المشاريع الصغيرة الممولة من اإلغاثة اإلسالمية
التحليل مكوناتها، واآلراء التي تطرح حولها، والعمليات التي تتضمنها، واآلثار التي تحدثها، وهو أحد أشكال 

والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة، وتصويرها كميا، عن طريق جمع بيانات ومعلومات 
خضاعها للدراسة الدقيقة.  مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وا 

 وعينتها  مجتمع الدراسة 5-3

م وفقًا للمعلومات التي تم الحصول 2014ام ًا قائمًاحتي نهاية الع( مشروع125)يتكون مجتمع الدراسة من 
عليها من مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية بقطاع غزة، أما عينة الدراسة تشمل كافة أفراد المجتمع، وقد تم توزيع 

سترد منها عدد ) علىاإلستبانات  وتم ( %65.5أي بنسبة إسترداد )إستبانة  (82أصحاب تلك المشاريع وا 
 ( إستبانة.80عدم مالئمتها وبذلك أصبح عدد اإلستبانات القابلة للتحليل )( إستبانة ل2إستبعاد عدد )

 الدراسة أداة 5-4

 تنقسم مصادر البيانات في هذه الدراسة إلى نوعين، وهما:
(: وهي البيانات التي تم جمعها باستخدام أداة الدراسة )االستبانة(، والتي البيانات الرئيسية )األولية .1

عرف على أثر التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء على نمو رأس المال العامل تم تصميمها خصيصا للت
 في المشاريع الصغيرة )دراسة تطبيقية على المشاريع الصغيرة الممولة من اإلغاثة اإلسالمية( 

وتتمثل في الدراسات واألدب السابق وما تحويه المكتبات من دراسات وأبحاث  البيانات الثانوية: .2
 في مجال الدراسة.وكتب ومراجع 
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تم و  ،الفقراتالمحاور و مجموعة من اشتملت على التي واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة، و 
،  موافق، )موافق بشدة وهيخماسي التدريج  ليكر رجة الموافقة على الفقرات بحسب مقياستحديد د
 .( على الترتيب5، 4، 3، 2، 1)حسب األوزان التالية غير موافق بشدة(، وب،  غير موافق،  متوسط

  وتتكون االستبانة من:
 (سنوات الخبرة ،طبيعة المشروع ،المؤهل العلمي،العمر،  النوع) :المتغيرات الديمغرافية .1
  ( محاور ، وهي:4حتوي على )وت محاور الدراسة: .2

 .سياسات وضوابط التمويل وأثرها على نمو رأس المال العامل -
 أثر نوعية التمويل الممنوح ) صناعي، تجاري، خدماتي، زراعي (على نمو رأس المال العامل  -
 نمو رأس المال العامل. علىأثر فترة السداد  -
 .نمو رأس المال العامل علىالربح  سياسة تحديد هامشأثر  -

 )االستبانة( صدق وثبات أداة الدراسة  5-5

 :)االستبانة( صدق أداة الدراسة .1
 :توي اإلستبانةمحصدق  .أ

من سالمة  للتأكد، واالختصاص( من المحكمين من أصحاب الخبرة 8تم عرض االستبانة على عدد )
ألبعاد االستبانة، ومدى صالحية هذه األداة لقياس  ئهانتمافقراتها ومدى إوضوح و الصياغة اللغوية لالستبانة، 

 .الدراسةبلمرتبطة األهداف ا
 صدق االتساق الداخلي: .ب

( من مجتمع 30) اقوامه استطالعية صدق االتساق الداخلي بعد تطبيق االستبانة على عينة حساب تم
ومحاور االستبانة، لفقرات  باستخدام )معامل ارتباط بيرسون( الدراسة، ومن خالل إيجاد معامالت االرتباط

 كما هو موضح في الجداول التالية:
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 رأس المال العامل نمو ىلالمحور األول : سياسات وضوابط التمويل وأثرها ع

سياسات وضوابط التمويل وأثرها على نمو رأس المال لفقرات محور اط ـمعامالت االرتب (1جدول رقم )
 العامل

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

1 
 حجم التمويلحكم فى اإلغاثة اإلسالمية تتتوفر معايير واضحة ونزيهة 
 بهدف نمو رأس المال العامل

  0.05 دالة إحصائيا عند 0.798

2 
التي تلزم للتخطيط على توفير المعلومات الكافية  اإلغاثة اإلسالمية تعمل

 س المال العامل.أجل نمو ر أللمشاريع الصغيرة الممولة من  المناسب
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.642

3 
 حكام الشرعية التى تساعدها علىتزام باأللتراعي اإلغاثة اإلسالمية اال

عمليات  يوتنظيم العالقة مع المستثمرين فالتمويلية ضبط إصداراتها 
 مر بالشراءالمرابحة لآل

  0.05 دالة إحصائيا عند 0.789

4 
جراء إللعمالء المقترضين عند والكفاالت الالزمة  الضمانات راعي توفري

 مر بالشراءعمليات المرابحة لآل
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.611

5 
للمشاريع  بالشراءلآلمر ات وأهداف واضحة حول المرابحة توجد سياس
 اإلغاثة اإلسالمية يالصغيرة ف

  0.05 دالة إحصائيا عند 0.694

6 
بالشراء  من  بالمرابحة لآلمرهناك تخوف لدى  المستثمر من التمويل 

 وتعقدهاسالمية  بسبب  كثرة االجراءات اإل غاثةاإل
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.550

7 
سياسات واضحة تعمل على تشجيع المستثمرين  اإلغاثة اإلسالمية تتبع

 قتصادية المختلفةوتلبية حاجات القطاعات اإل
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.681

8 
عن مر بالشراء فى اإلغاثة اإلسالمية بأنها بديل مناسب ينظر للمرابحة لآل

 ستثماريةصيغ التمويل التقليدية في تمويل المشاريع اإل
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.714

9 
 التحسين المستمر في كافة الخدمات لىع تعمل اإلغاثة اإلسالمية
 التمويلية المقدمة من طرفها

  0.05 دالة إحصائيا عند 0.593

10 
لزام العميل بالوعد إتقوم سياسة التمويل فى اإلغاثة اإلسالمية على 

 راءمر بالشبالشراء لعملية تمويل المرابحة لآل
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.586

11 
مر بالشراء في اإلغاثة اإلسالمية كأداة هتمام باستخدام المرابحة لآلإ يوجد 

 تمويلية مناسبة لتمويل مختلف المشاريع الصغيرة في فلسطين
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.733

12 
 ول مضاف إليهيتم حساب تكلفة السلعة المباعة على أساس السعر األ

 فى تحديد هامش الربح ةالتكاليف المباشرة ودون مغاال
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.907
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مع  (سياسات وضوابط التمويل وأثرها على نمو رأس المال العامل)محور  فقراتمن الجدول السابق أن  يتبين
يا، وهذا يدل ة إحصائدال(، وهي 0.907-0.550محصورة بين المدى )ككل تتمتع بمعامالت ارتباط محور ال

 تتمتع بمعامالت صدق عالية.المحور  فقرات على أن جميع
 

  زراعي( على نمو رأس المال العامل ،خدماتي ،تجاري  ،أثر نوعية التمويل الممنوح )صناعيالمحور الثاني:

 ،خدماتي ،تجاري  ،صناعي)أثر نوعية التمويل الممنوح لفقرات محور معامالت االرتباط  (2جدول رقم )
 على نمو رأس المال العامل ي(زراع

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

1 
 حول نوعية التمويل الممنوح على توفير برامج متطورة تعمل اإلغاثة اإلسالمية

 حتياجات الضرورية لنمو رأس المال العامل فى المشاريع الصغيرة بناًء على اإل
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.705

2 
تحديد نوع أو طبيعة المشروع  ىة التمويل في اإلغاثة اإلسالمية علتعتمد سياس

 مر بالشراءجل تمويله من خالل المرابحة لآلأمن 
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.850

3 
ضمان السلع الممولة من لتعتمد طبيعة أو نوع المشروع في اإلغاثة اإلسالمية 

 مر بالشراءمرابحة لآلبالقبلها 
  0.05 يا عنددالة إحصائ 0.763

4 
سالمية تعمل على تشجيع  تمويل إلغاثة اإلهناك سياسات واضحة لدى ا

  هلطبيعة ونوع المشروع المراد تمويل المشاريع وفقاً 
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.606

5 
مر بالشراء فى اإلغاثة اإلسالمية  مع النواحي المتبعة ينسجم إصدار المرابحة لآل

 تقدم خدمات تمويلية ةمشابه ى في مؤسسات أخر 
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.631

6 
ختيار نوع أو طبيعة إقتصادية تنظم عملية إاإلغاثة اإلسالمية ضوابط  ىتوجد لد

 المشروع المراد تمويله
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.793

  0.05 دالة إحصائيا عند 0.830 يساهم نوع أو طبيعة المشروع المراد تمويله في تحديد حجم التمويل الممنوح  7

8 
يساهم نوع أو طبيعة المشروع المراد تمويله في تحديد هامش ربح التمويل 

 الممنوح
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.787

9 
سالمية للمشاريع الممولة وذلك غاثة اإلتختلف فترة السداد التى تمنحها اإل

 هختالف طبيعة ونوع المشروع المراد تمويلإب
  0.05 إحصائيا عنددالة  0.862

10 
السماح والتي بدورها  ةيساهم نوع أو طبيعة المشروع المراد تمويله في تحديد فتر 

 س المال العاملألى نمو ر إتؤدى 
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.714

11 
س مال أيساهم نوع أو طبيعة المشروع المراد تمويله  في تحديد حجم نمو ر 

 المشروع
  0.05 ددالة إحصائيا عن 0.632

  0.05 دالة إحصائيا عند 0.725 حجم التمويل الممنوح ىتحديد نوع أو طبيعة المشروع من قبل المستثمر يؤثر عل 12
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أثر نوعية التمويل الممنوح ) صناعي، تجاري، خدماتي، زراعي ( )محور  فقراتمن الجدول السابق أن  يتبين
-0.606محصـــورة بـــين المـــدى )بمعـــامالت ارتبـــاط ككـــل تتمتـــع محـــور المـــع  (علـــى نمـــو رأس المـــال العامـــل

 تتمتع بمعامالت صدق عالية.المحور  فقرات ة إحصائيا، وهذا يدل على أن جميعدال(، وهي 0.862
 

 نمو راس المال العامل علىأثر فترة السداد : الثالثالمحور 

 لمال العاملنمو راس ا علىأثر فترة السداد لفقرات محور معامالت االرتباط  (3جدول رقم )  

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

1 
ع يللمشار  قانونية وتشريعية مناسبة تضبط فترة السداد ةتوجد باإلغاثة اإلسالمية بيئ

 المراد تمويلها
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.940

2 
مو تشجيع نو تساهم التشريعات والقوانين الفلسطينية المتعلقة بفترات السداد في تسهيل 

 في اإلغاثة اإلسالمية راس المال العامل
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.657

  0.05 دالة إحصائيا عند 0.860 بعد توقيع عقد الوعد بالشراء ىولأعلى عربون كدفعة  تحصل اإلغاثة اإلسالمية 3

4 
عدم سداد  سالمية تحد من مخاطرإلغاثة االضمانات المتبعة والمقرة من اإل

 للمرابحات الممنوحة لهمالمستثمرين 
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.686

5 
ضبط  ىمر بالشراء يساعد علتحديد عملة واحدة لعمليات التمويل بالمرابحة لآل

 عمليات السداد في موعدها المحدد
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.759

6 
ليل من تعمل اإلغاثة اإلسالمية باستمرار على تحسين اإلجراءات المحاسبية  للتق

 أخطاء العمل الناتجة عن فترة السداد
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.654

7 
ليها في حال تم فشل أو إاإلغاثة اإلسالمية خطة واضحة يتم الرجوع  ىيوجد لد

 إغالق المشروع من قبل المستثمر
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.554

8 
ليها في حال قام المستثمر يوجد لدي اإلغاثة اإلسالمية خطة واضحة يتم الرجوع إ

 بسداد كامل قيمة التمويل قبل الموعد المحدد
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.661

9 
 اإلسالمية غاثةقيام المستثمر بسداد قيمة التمويل قبل الموعد المحدد له يشجع اإل

 على منح  المزيد من التمويل
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.861

10 
 ىقيمة التمويل قبل الموعد المحدد له يشير بوجود أثر فعال علقيام المستثمر بسداد 

 س المال في المشروع الممولأنمو ر 
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.749

11 
وهامش الربح للمشاريع  التمويلسالمية العالقة العكسية بين قيمة إلغاثة اتراعي اإل
 الممولة

  0.05 دالة إحصائيا عند 0.799

  0.05 دالة إحصائيا عند 0.922 السداد ميسرة للمستثمر كان هناك إلتزام منه بالسداد في الموعد المحدد كلما كانت فترة 12
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ككــل محــور المــع  (نمــو رأس المــال العامــل علــىأثــر فتــرة الســداد )محــور  فقــراتمــن الجــدول الســابق أن  يتبــين
حصــائيا، وهــذا يــدل علــى أن ة إدالــ(، وهــي 0.940-0.554محصــورة بــين المــدى )تتمتــع بمعــامالت ارتبــاط 

 تتمتع بمعامالت صدق عالية.المحور  فقرات جميع
 

 نمو رأس المال العامل على الربح سياسة تحديد هامشأثر : الرابعالمحور 

 نمو رأس المال العامل على سياسة تحديد هامش الربحأثر محور لفقرات معامالت االرتباط  (4جدول رقم )

معامل  الفقرة م
 توى الداللةمس االرتباط

1 
فى جذب المستثمرين  فعاالً  سلوباً أسالمية إلغاثة ايعتبر هامش الربح الذي تحدده اإل

 للحصول على تمويل منها 
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.889

2 
لدى المستثمرين  سالمية قبل السداد محفزاً غاثة اإلتعتبر فترة السماح التى تمنحها اإل

 لتجاوز هامش الربح المحدد
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.724

3 
 ىذلك لزيادة الطلب عل يؤديفي حال كان معدل هامش الربح منخفض عن السوق 

 مر بالشراءتمويل المشاريع بالمرابحة لآل
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.670

4 
تعديل هامش الربح  في سداد أقساط المرابحة المتأخرة  تطبق االغاثه اإلسالمية نظام

 الضرر الواقع من عملية تأخير السداد ىعل ءً بنا
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.619

  0.05 دالة إحصائيا عند 0.565 نسبة أرباح المشروع المحددة من قبل المستثمر ىيؤثر هامش ربح عملية التمويل عل 5

6 
و بعد التعاقد بتخفيض أقبل  الممنوح من قبل البائع سواءً  ميستفيد العميل من الخص

 من األول للسلعة بنسبة الخصم الث
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.636

7 
قتصار على بيان وال يتم اإل تحدد اإلغاثة اإلسالمية قيمة الربح في عقد المرابحة،

 الثمن اإلجمالي للصفقة 
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.732

8 
جيل أوال يجوز ت تحدد اإلغاثة اإلسالمية ثمن السلعة أو قيمة الربح قبل توقيع العقد

 لفترة مستقبلية تحديد السعر والربح بعد التوقيع أو بقاؤه مجهوالً 
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.842

9 
المستثمر طالب إعادة جدولة السداد  ىتقوم اإلغاثة اإلسالمية بوضع هامش ربح عل

 في حال لم يكن متعثرا في السداد
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.726

10 
في  هإلغاثة اإلسالمية بدفع ثمن المرابحة وقيده دينا في ذمة العميل ويتابع سدادتلتزم ا

 الوقت المتفق عليه بشكل منتظم 
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.728

11 
والتأخر  ثمن المرابحة بسبب زيادة األجل فيتحصل اإلغاثة اإلسالمية على زيادة 

 لعذر أو بدون عذر 
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.655

12 
تقوم اإلغاثة اإلسالمية بتخصيص جزء من هامش الربح من أجل دعم األنشطة 

 اإلجتماعية 
  0.05 دالة إحصائيا عند 0.562
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ككـل محـور المـع  (نمـو رأس المـال العامـل علـىأثـر تعظـيم الـربح )محـور  فقـراتمن الجدول السابق أن  يتبين
ة إحصــائيا، وهــذا يــدل علــى أن دالــ(، وهــي 0.889-0.565محصــورة بــين المــدى )تتمتــع بمعــامالت ارتبــاط 

 تتمتع بمعامالت صدق عالية.المحور  فقرات جميع
 محاور االستبانة واالستبانة ككل:

 مع االستبانة ككلمع بعضها البعض و  معامالت االرتباط لمحاور االستبانة (5جدول رقم )

 االستبانة ككل الرابع الثالث الثاني األول المحور م
     1 لاألو 1
    1 0.626 الثاني 2
   1 0.766 0.760 الثالث 3
  1 0.839 0.635 0.729 الرابع 4
 1 0.749 0.824 0.725 0.920 االستبانة ككل 

مع االستبانة ككل تتمتع بمعامالت ارتباط مع بعضها البعض و من الجدول السابق أن محاور االستبانة  يتبين
، وهــذا يــدل علــى أن جميــع محــاور االســتبانة ة إحصــائيادالــ، وهــي (0.951-0.573محصــورة بــين المــدى )

 تتمتع بمعامالت صدق عالية.
 :)االستبانة( ثبات أداة الدراسة .2
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .أ

من خالل حساب معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور  االستبانةوتم التأكد أيضا من ثبات 
 كما هو مبين في الجدول التالي:التعديل )اختبار بيرسون(  وبعد ، وذلك قبلانة ككلاالستبانة واالستب

 ولالستبانة ككل لمحاور االستبانةمعامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية  (6جدول رقم )

 عدد الفقرات المحور م
 االرتباط تمعامال
 بعد التعديل قبل التعديل

1 
بط التمويل وأثرها على نمو سياسات وضواالمحور األول: 
 رأس المال العامل

12 
0.838 0.912 

2 
أثر نوعية التمويل الممنوح ) صناعي، تجاري، المحور الثاني:

 خدماتي، زراعي ( على نمو رأس المال العامل
12 

0.841 0.913 

 0.955 0.914 12 نمو راس المال العامل علىالمحور الثالث:  أثر فترة السداد  3

4 
نمو رأس  علىالربح  سياسة تحديد هامشأثر ر الرابع : لمحو ا

 المال العامل
12 

0.795 0.886 

 0.928 0.903 48 االستبانة ككل 
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هي (، و 0.881أعلى من )لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل  الثباتمن الجدول السابق أن معامالت  يتضح
 .الدراسةعالية، وتفي بأغراض  ثباتمعامالت 

 
  يقة ألفا كرونباخ:الثبات بطر  .ب

، الستبانة ككلل"، لمحاور االستبانة و معامالت ألفا كرونباخمن خالل حساب " االستبانةتم التأكد من ثبات 
 كما هو مبين في الجدول التالي:

 لمحاور االستبانة ولالستبانة ككلمعامالت ألفا كرونباخ  (7جدول رقم )

عدد  المحور م
 الفقرات

ألفا  تمعامال
 كرونباخ

 0.949 12 سياسات وضوابط التمويل وأثرها على نمو رأس المال العاملالمحور األول:  1

أثر نوعية التمويل الممنوح ) صناعي، تجاري، خدماتي، زراعي ( على المحور الثاني: 2
 نمو رأس المال العامل

12 0.950 

 0.961 12 نمو راس المال العامل علىالمحور الثالث:  أثر فترة السداد  3
 0.941 12 نمو رأس المال العامل علىالربح  سياسة تحديد هامشأثر لمحور الرابع : ا 4
 0.948 48 االستبانة ككل 
(، 0.941أعلى من )من الجدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل  ضحيت
 .الدراسةهي معامالت ثبات عالية، وتفي بأغراض و 

 اليب اإلحصائية المستخدمةاألس  5-6

، من خالل األساليب (SPSSأسئلة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) عنلإلجابة 
 االحصائية التالية:

 ومعامل ارتباط سبيرمان. ،بيرسون  معامل ارتباط  .1
 .ألفا كرونباخطريقة و التجزئة النصفية، طريقة  .2
 .الوزن النسبيو االنحراف المعياري، و المتوسط الحسابي، التكرار، و  .3
 .One-Way ANOVAاختبار  .4
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 البيانات واختبار فرضيات الدراسةتحليل ثانياً: 

 ص والسمات الشخصية لعينة الدراسةالخصائ 5-7

 النو توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  .1

 النو توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  (8جدول رقم )

 النسبة العدد النو   م
 81.25 65 ذكر  1
 18.75 15 انثي 2
 %100.0 80 المجمو  

 
( على 18.75( على الذكور، وبنسبة )81.25أن أفراد العينة موزعين بنسبة )يتضح من الجدول السابق 

ويعد ذلك عدد من اإلناث إلي جانب الذكور لها ، ويشير ذلك إلي ان ريادة المشاريع الصغيرة يتطلع االناث
في مجاالت اإلستفادة من التمويالت التي تمنحها محل الدراسة اركة كافة فئات المجتمع مش علىمؤشرًا 

 اإلغاثة اإلسالمية 
 العمر توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  .2

 العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  (9جدول رقم )

 النسبة العدد العمر م
 17.50 14 عام 25 -18من  1
 48.75 39 عام 35-26من  2
 28.75 23 عام 45 - 36من  3
 5.00 4 عام فأكثر 46من  4
 %100.0 80 المجمو  

 
(، ومن %17.50( نسبتهم )عام 25 -18من يتضح من الجدول السابق أن أفراد العينة ممن أعمارهم )

(، %28.75( نسبتهم )عام 45 - 36من (، ومن أعمارهم )%48.75( نسبتهم )عام 35-26من أعمارهم )
(، ويشير ذلك إلي أن النسبة الغالبة من فئات %5.00( نسبتهم )عام فأكثر 46من عمارهم )بينما من أ 

 المجتمع المستفيدين من تمويالت اإلغاثة اإلسالمية هم من الفئة العمرية الشابة.
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي: .3

 يتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلم (10جدول رقم )

 النسبة العدد المؤهل العلمي م
 1.25 1 دراسات عليا 1
 21.25 17 بكالوريس 2
 15.00 12 دبلوم 3
 62.50 50 فأقلثانوية  4
 %100.0 80 المجمو  

 
(، ومن يحملون %1.25( نسبتهم )دراسات عليايتضح من الجدول السابق أن أفراد العينة الذين يحملون درجة )

(، ومن يحملون درجة %15.00( نسبتهم )دبلوم(، ومن يحملون درجة )%21.25) ( نسبتهمبكالوريسدرجة )
من دون (، ويشير ذلك إلي ان معظم أفراد العينة هم من أصحاب المشاريع 62.50%( نسبتهم )فأقلثانوية )

 الفئة المتعلمة.
 طبيعة المشرو   توزيع أفراد عينة الدراسة حسب-4

 طبيعة المشرو لدراسة حسب توزيع أفراد عينة ا (11جدول رقم )

 النسبة العدد طبيعة المشرو  م
 13.75 11 صناعي 1
 57.50 46 تجاري  2
 13.75 11 خدماتي 3
 15.00 12 زراعي 4

 المجمو  %100.0 80 المجمو 
 

(، و %13.75( نسبتهم )صناعي) طبيعة المشروعمجال يتضح من الجدول السابق أن أفراد العينة الذين 
مجال (، و %13.75نسبتهم ) (خدماتيمشروعهم ) مجال(، و %57.50نسبتهم ) (تجاري م )مجال مشروعه
، ويشير ذلك إلي ان معظم أفراد العينة هم من أصحاب المشاريع (%15.00نسبتهم ) (زراعيمشروعهم )

حتياجات المجتمع الفلسطيني.  التجارية وهذا ما يتناسب مع متتطلبات وا 
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 ب سنوات الخبرة توزيع أفراد عينة الدراسة حس-5

  برةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخ (12جدول رقم )

 النسبة العدد الخبرة  سنوات  م
 13.75 11 سنوات فأقل 3 1
 37.50 30 سنوات       6أقل من  – 3من   2
 20.00 16 سنوات   9أقل من   – 6من   3
 28.75 23 سنوات فأكثر 9 4
 %100.0 80 المجمو  

 
 (، ومن%13.75( نسبتهم )سنوات فأقل 3) الخبرة ضح من الجدول السابق أن أفراد العينة ممن سنوات يت

 9أقل من   – 6من ) خبرتهم  (، ومن سنوات %37.50( نسبتهم )سنوات  6أقل من  – 3من ) سنوات خبرتهم 
(، ويشير ذلك إلي ان %28.75( نسبتهم )سنوات فأكثر 9) خبرتهم (، ومن سنوات %20.00( نسبتهم )سنوات  

 معظم أفراد العينة هم من أصحاب المشاريع ذوي الخبرة المتوسطة والطويلة .

 وإختبار فرضياتها تحليل فقرات الدراسة 5-8

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد لعينة واحدة  Tتم استخدام اختبارلتحليل فقرات االستبانة 
  أم ال. 3وهي  الدرجة المتوسطة ىوصلت إل

حسب مقياس ليكرت  الدرجة المتوسطةوهي تقابل  3متوسط درجة اإلجابة يساوي  :الفرضية الصفرية
 المستخدم.

 . 3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديلة
الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة فإنه ال يمكن رفض  (0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 

أما إذا  ، 3وهى الدرجة المتوسطة حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهريًا عن  األفرادط آراء متوس
( فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05كانت 
الة يمكن تحديد ما إذا كان ، وفي هذه الح 3وهى الدرجة المتوسطة عن يختلف جوهريًا  األفرادآراء متوسط 

فإذا  ،وذلك من خالل قيمة االختبار .3وهى الدرجة المتوسطة متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية 
 والعكس صحيح.الدرجة المتوسطة موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن قيمة االختبار كانت 

 أثرها على نمو رأس المال العاملسياسات وضوابط التمويل و :االوليالفرضية 
 لسياسات وضوابط التمويل وأثرها على نمو رأس المال العام :مجالال ةتحليل فقرا

أم   3وهى ى الدرجة المتوسطة لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إل Tتم استخدام اختبار 
 (.13النتائج موضحة في جدول ) ،ال
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سياسات لفقرات محور والوزن النسبي  ي واالنحراف المعيار  الحسابي المتوسطو التكرار  (13جدول رقم )
 رأس المال العامل نمو ىوضوابط التمويل وأثرها عل

 الفقرة م
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

1 

فى زيهة تتوفر معايير واضحة ون
حجم حكم اإلغاثة اإلسالمية ت

التمويل بهدف نمو رأس المال 
 العامل

1.3 1.3 36.0 53.3 8.0 3.653 0.707 73.067 1* 

2 

تعمل اإلغاثة اإلسالمية على توفير 
التي تلزم للتخطيط المعلومات الكافية 

للمشاريع الصغيرة الممولة  المناسب
 من أجل نمو رأس المال العامل.

1.3 22.7 33.3 37.3 5.3 3.227 0.909 64.533 10 

3 

تراعي اإلغاثة اإلسالمية اإللتزام 
باألحكام الشرعية التى تساعدها على 
ضبط إصداراتها التمويلية وتنظيم 
العالقة مع المستثمرين في عمليات 

 المرابحة لآلمر بالشراء

1.3 9.3 42.7 38.7 8.0 3.427 0.825 68.533 5 

4 

والكفاالت  تالضمانا يراعي توفر
للعمالء المقترضين عند الالزمة 

إجراء عمليات المرابحة لآلمر 
 بالشراء

1.3 14.7 34.7 42.7 6.7 3.387 0.868 67.733 7 

5 
توجد سياسات وأهداف واضحة حول 
المرابحة لآلمر بالشراء للمشاريع 

 الصغيرة في اإلغاثة اإلسالمية
4.0 10.7 41.3 34.7 9.3 3.347 0.937 66.933 8 

6 

هناك تخوف لدى  المستثمر من 
التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء  من 
اإلغاثة اإلسالمية  بسبب  كثرة 

 االجراءات وتعقدها

2.7 12.0 38.7 41.3 5.3 3.347 0.862 66.933 8 

7 

تتبع اإلغاثة اإلسالمية سياسات 
واضحة تعمل على تشجيع 
المستثمرين وتلبية حاجات القطاعات 

 ية المختلفةاإلقتصاد

0 6.7 33.3 52.0 8.0 3.613 0.733 72.267 2* 

 3 70.400 1.018 3.520 16.0 40.4 26.7 14.7 2.7ينظر للمرابحة لآلمر بالشراء فى  8



68 

 

اإلغاثة اإلسالمية بأنها بديل مناسب 
عن صيغ التمويل التقليدية في تمويل 

 ستثماريةالمشاريع اإل

9 
تعمل اإلغاثة اإلسالمية على 

حسين المستمر في كافة الخدمات الت
 التمويلية المقدمة من طرفها

4.3 14.7 46.7 26.7 8.0 3.200 0.930 64.000 11* 

10 

تقوم سياسة التمويل فى اإلغاثة 
اإلسالمية على إلزام العميل بالوعد 
بالشراء لعملية تمويل المرابحة لآلمر 

 بالشراء

0 14.7 40.0 34.7 10.7 3.413 0.871 68.267 6 

11 

يوجد إهتمام باستخدام المرابحة لآلمر 
بالشراء في اإلغاثة اإلسالمية كأداة 
تمويلية مناسبة لتمويل مختلف 

 المشاريع الصغيرة في فلسطين

1.3 13.3 30.7 44.0 10.7 3.493 0.906 69.867 4 

12 

يتم حساب تكلفة السلعة المباعة 
على أساس السعر األول مضاف 

رة ودون مغاالة إليه التكاليف المباش
 فى تحديد هامش الربح

6.7 21.3 36.0 32.0 4.0 3.053 0.985 61.067 12* 

  67.067 0.743 3.353 8.3 39.8 36.7 13.0 2.2 المجمو  
 .0.05المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة 

تتـوفر معـايير تـنص علـى ) والتـي (،1فقـرة )في هـذا المحـور همـا:  أعلى فقرتينيتضح من الجدول السابق أن 
(، جـاءت فـي المرتبـة حجم التمويل بهدف نمـو رأس المـال العامـلحكم فى اإلغاثة اإلسالمية تواضحة ونزيهة 

(، وهــي أعلــى مــن درجــة متوســط الموافقــة 73.067( ووزن نســبي )3.653األولــى، وهــي بمتوســط حســابي )
 تحظى بموافقة جيدة من قبل المبحوثين.(، وبالتالي فهي دالة احصائيا، و 5)الدرجة الكلية  3وهي 
تتبع اإلغاثة اإلسالمية سياسات واضحة تعمـل علـى تشـجيع المسـتثمرين وتلبيـة والتي تنص على ) (،7وفقرة )

( ووزن 3.613(، جـاءت فـي المرتبـة الثانيـة، وهـي بمتوسـط حسـابي )حاجات القطاعـات اإلقتصـادية المختلفـة
(، وبالتـــالي فهـــي دالـــة 5)الدرجـــة الكليـــة  3جـــة متوســـط الموافقـــة وهـــي (، وهـــي أعلـــى مـــن در 72.267نســبي )

 احصائيا، وأن المبحوثين قد وافقوا على هذه الفقرة بدرجة جيدة.
تعمـل اإلغاثـة اإلسـالمية علـى التحسـين والتـي تـنص علـى ) (،9فقـرة )في هـذا المحـور همـا:  أدنى فقرتينوأن 

(، جــاءت فــي المرتبــة الحاديــة عشــر، وهــي بمتوســط ة مــن طرفهــاالمســتمر فــي كافــة الخــدمات التمويليــة المقدمــ
)الدرجــة الكليــة  2(، وهــي أعلــى مــن درجــة متوســط الموافقــة وهــي 64.000( ووزن نســبي )3.200حســابي )

 (، وبالتالي فهي دالة احصائيا، وتحظى بموافقة جيدة من قبل المبحوثين.5
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المباعـــة علـــى أســـاس الســـعر األول مضـــاف إليـــه  يـــتم حســـاب تكلفـــة الســـلعةوالتـــي تـــنص علـــى ) (،12وفقـــرة )
(، جــاءت فـــي المرتبــة الثانيـــة عشــر واألخيـــرة، وهـــي التكــاليف المباشـــرة ودون مغــاالة فـــى تحديــد هـــامش الـــربح

)الدرجـة  3(، وهـي أعلـى مـن درجـة متوسـط الموافقـة وهـي 61.067( ووزن نسبي )3.053بمتوسط حسابي )
 ا، وأن المبحوثين قد وافقوا على هذه الفقرة بدرجة جيدة.(، وبالتالي فهي دالة إحصائي5الكلية 
باستعراض أعلى فقرتين وكذلك أقل فقرتين، ووجدناها دالة احصائيا، أما بـاقي فقـرات هـذا المحـور فهـي  لقد قم

لمبحــوثين جميعــا تقــع بــين هــاتين المجمــوعتين، وبالتــالي تكــون جميعهــا ذات داللــة إحصــائية، وتحمــل موافقــة ا
  67.06لوزن نسبي  3.35رات هذا المحور، حيث بلغ المتوسط الحسابي لجميع فق

وأن %67.067النســبي يســاوي الــوزن  ، وأن 3.353بشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي يســاوي 
سياسـات وضـوابط التمويـل وأثرهـا علـى نمـو رأس  لذلك يعتبر مجال 0.000( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).

0.05" دال إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة  المــال العامــل  ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا ،
مــن قبــل أفــراد  متوســطةوهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة  3وهــى الدرجــة المتوســطة المجــال يختلــف جوهريــًا عــن 
علـى  كانـت ذات تـأثير متوسـطل سياسـات وضـوابط التمويـ أن علـى يـدل ممـا ،العينـة علـى فقـرات هـذا المجـال

سياســـات توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين وبـــذلك يـــتم قبـــول الفرضـــية القائلـــة )نمـــو رأس المـــال العامـــل 
وتتفـق نتيجـة  (التمويـل الممنـوح ونمـو راس المـال العامـل فـي المشـاريع الصـغيرة فـي قطـاع غـزة وضوابط حجـم

 (.2013هذه الدراسة مع دراسة )عوض 
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: أثر نوعية التمويل الممنوح ) صناعي، تجاري، خدماتي، زراعي ( على نمو رأس المال لثانيةاالفرضية 
 العامل 

أثر نوعية التمويل الممنوح ) صناعي، تجاري، خدماتي، زراعي ( على نمو رأس المال تحليل فقرات مجال : 
ى الدرجة المتوسطة وصل إل لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد Tتم استخدام اختبار ، العامل
 (.14النتائج موضحة في جدول ) ،أم ال   3وهى 

أثر نوعية لفقرات محور والوزن النسبي  ي واالنحراف المعيار  الحسابي المتوسطالتكرار و  (14جدول رقم )  
 التمويل الممنوح ) صناعي، تجاري، خدماتي، زراعي ( على نمو رأس المال العامل

 قرةالف م
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 بشدة

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

1 

على توفير  تعمل اإلغاثة اإلسالمية
حول نوعية التمويل  برامج متطورة

حتياجات بناًء على اإل الممنوح
الضرورية لنمو رأس المال العامل 

 فى المشاريع الصغيرة

2.5 15.2 29.5 22.9 8.1 3.320 0.896 61.250 10 

2 

تعتمد سياسة التمويل في اإلغاثة 
تحديد نوع أو طبيعة  ىاإلسالمية عل
جل تمويله من خالل أالمشروع من 
 مر بالشراءالمرابحة لآل

2.7 17.3 32.0 38.7 9.3 3.347 0.966 66.933 4 

3 

تعتمد طبيعة أو نوع المشروع في 
ضمان السلع لمية اإلغاثة اإلسال

مر مرابحة لآلبالالممولة من قبلها 
 بالشراء

1.9 15.2 29.8 31.3 7.6 2.365 0.892 58.36 12 

4 

غاثة إلهناك سياسات واضحة لدى ا
سالمية تعمل على تشجيع  تمويل إلا

لطبيعة ونوع المشروع  المشاريع وفقاً 
 هالمراد تمويل

1.3 16.0 37.3 41.3 4.0 3.307 0.838 66.133 6 

5 

مر ينسجم إصدار المرابحة لآل
بالشراء فى اإلغاثة اإلسالمية  مع 
 ى النواحي المتبعة في مؤسسات أخر 

 تقدم خدمات تمويلية مشابهة

1.3 21.3 38.7 36.0 2.7 3.173 0.844 63.467 9* 

6 
اإلغاثة اإلسالمية ضوابط  ىتوجد لد

ختيار نوع أو إقتصادية تنظم عملية إ
2.7 14.7 37.3 37.3 8.0 3.333 0.920 66.667 5 
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 راد تمويلهطبيعة المشروع الم

7 
يساهم نوع أو طبيعة المشروع المراد 
تمويله في تحديد حجم التمويل 

 الممنوح
1.3 17.3 45.3 29.3 6.7 3.227 0.863 64.533 8* 

8 
يساهم نوع أو طبيعة المشروع المراد 
تمويله في تحديد هامش ربح التمويل 

 الممنوح
0 16.0 33.3 38.7 12.0 3.467 0.905 69.333 2* 

9 

تختلف فترة السداد التى تمنحها 
سالمية للمشاريع الممولة غاثة اإلاإل

ختالف طبيعة ونوع المشروع إوذلك ب
 هالمراد تمويل

2.7 18.7 36.0 34.7 8.0 3.267 0.949 65.333 7 

10 

يساهم نوع أو طبيعة المشروع المراد 
السماح والتي  ةتمويله في تحديد فتر 

س المال ألى نمو ر إبدورها تؤدى 
 العامل

0 2.7 28.0 48.0 21.3 3.880 0.770 77.600 1* 

11 
يساهم نوع أو طبيعة المشروع المراد 

س أتمويله  في تحديد حجم نمو ر 
 مال المشروع

1 3.15 61.8 35.8 22.2 3.650 0.715 60.00 11 

12 
تحديد نوع أو طبيعة المشروع من 

حجم  ىستثمر يؤثر علقبل الم
 التمويل الممنوح

0 13.3 38.7 40.0 8.0 3.427 0.825 68.533 3 

  71.467 0.710 3.573 8.9 38.2 36.3 15.3 1.3 المجمو  
 .0.05المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة 

يساهم نوع أو ص على )والتي تن (،10فقرة )في هذا المحور هما:  أعلى فقرتينيتضح من الجدول السابق أن 
(، جـاءت س المـال العامـلألـى نمـو ر إالسماح والتي بـدورها تـؤدى  ةطبيعة المشروع المراد تمويله في تحديد فتر 
(، وهـي أعلـى مـن درجـة متوسـط 77.600( ووزن نسـبي )3.880في المرتبة األولى، وهي بمتوسط حسـابي )

 احصائيا، وتحظى بموافقة جيدة من قبل المبحوثين. (، وبالتالي فهي دالة5)الدرجة الكلية 3الموافقة وهي 
يســاهم نــوع أو طبيعــة المشــروع المــراد تمويلــه فــي تحديــد هــامش ربــح التمويــل والتــي تــنص علــى ) (،8وفقــرة )
(، وهــي أعلــى 69.333( ووزن نسـبي )3.467(، جــاءت فـي المرتبــة الثانيـة، وهــي بمتوسـط حســابي )الممنـوح

(، وبالتـالي فهـي دالـة احصـائيا، وأن المبحـوثين قـد وافقـوا 5)الدرجـة الكليـة  3من درجـة متوسـط الموافقـة وهـي 
 على هذه الفقرة بدرجة جيدة.

يســاهم نـوع أو طبيعــة المشـروع المــراد والتـي تــنص علـى ) (،11فقــرة )فــي هـذا المحــور همـا:  أدنـى فقـرتينوأن 
( 3.650امنة، وهي بمتوسط حسابي )(، جاءت في المرتبة الثس مال المشروعأتمويله  في تحديد حجم نمو ر 
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(، وبالتـالي فهـي دالـة 5)الدرجـة الكليـة  3(، وهي أعلى من درجة متوسـط الموافقـة وهـي 60.00ووزن نسبي )
 احصائيا، وتحظى بموافقة جيدة من قبل المبحوثين.

قبلهـا لـة مـن ضـمان السـلع الممو لتعتمد طبيعة أو نوع المشروع في اإلغاثة اإلسـالمية تنص على )(، 3وفقرة )
( ووزن نســـــبي 2.365(، جـــــاءت فـــــي المرتبـــــة األخيـــــرة، وهـــــي بمتوســـــط حســـــابي )مـــــر بالشـــــراءمرابحـــــة لآلبال
دالـة احصـائيا، غيـر (، وبالتـالي فهـي 5)الدرجة الكلية  3من درجة متوسط الموافقة وهي قل(، وهي أ58.36)

 .وافقوا على هذه الفقرة لم يوأن المبحوثين 
وأن %71.467النسبي يساوي الوزن  ، وأن 3.573أن المتوسط الحسابي يساوي بشكل عام يمكن القول ب

أثر نوعية التمويل الممنوح ) صناعي، تجاري،  لذلك يعتبر مجال 0.000( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).
0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  خدماتي، زراعي ( على نمو رأس المال العامل  مما يدل على أن ،

وهذا يعني أن هناك  3وهى الدرجة المتوسطة متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن 
نوعية التمويل الممنوح ) لأثر  وجود على يدل مما ،من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجالجيدة  موافقة 

وكانت بنسبة جيدة وبذلك يتم قبول ل العامل  صناعي، تجاري، خدماتي، زراعي ( على نمو رأس الما
التمويل الممنوح ) صناعي ، تجاري ، خدماتي  يةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعالفرضية القائلة )

( وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة ، زراعي ( ونمو راس المال العامل في المشاريع الصغيرة في قطاع غزة
 ( 2012،  ) اإلغاثة اإلساليمة

 أثر فترة السداد على نمو راس المال العامل :الثالثة الفرضية
 نمو راس المال العامل  ىأثر فترة السداد علمجال تحليل فقرات  

   3وهى ى الدرجة المتوسطة لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إل Tتم استخدام اختبار 
 .(15النتائج موضحة في جدول ) ،أم ال

أثر فترة  لفقرات محوروالوزن النسبي  ي واالنحراف المعيار  الحسابي المتوسطالتكرار و  (15جدول رقم )
 نمو راس المال العامل ىالسداد عل

 الفقرة م
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 بشدة

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

1 
 ةثة اإلسالمية بيئتوجد باإلغا

قانونية وتشريعية مناسبة تضبط 
 ع المراد تمويلهايللمشار  فترة السداد

4.0 21.3 34.7 33.3 6.7 3.173 0.978 63.467 12* 

2 
تساهم التشريعات والقوانين 
الفلسطينية المتعلقة بفترات السداد 

تشجيع نمو راس و في تسهيل 
1.3 5.3 25.3 50.7 17.3 3.773 0.847 75.467 1* 
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في اإلغاثة  المال العامل
 اإلسالمية

3 
على  تحصل اإلغاثة اإلسالمية

بعد توقيع عقد  ىولأعربون كدفعة 
 الوعد بالشراء

0 13.3 24.0 49.3 13.3 3.627 0.882 72.533 4 

4 

الضمانات المتبعة والمقرة من 
سالمية تحد من إلغاثة ااإل

عدم سداد المستثمرين  مخاطر
 ة لهمللمرابحات الممنوح

1.3 17.3 38.7 34.7 8.0 3.307 0.900 66.133 10 

5 

تحديد عملة واحدة لعمليات 
مر بالشراء التمويل بالمرابحة لآل

ضبط عمليات السداد  ىيساعد عل
 في موعدها المحدد

0 9.3 30.7 48.0 12.0 3.627 0.818 72.520 5 

6 

تعمل اإلغاثة اإلسالمية باستمرار 
حاسبية  على تحسين اإلجراءات الم

للتقليل من أخطاء العمل الناتجة 
 عن فترة السداد

0 18.7 30.7 37.3 13.3 3.453 0.949 69.067 8 

7 

اإلغاثة اإلسالمية خطة  ىيوجد لد
ليها في حال إواضحة يتم الرجوع 

تم فشل أو إغالق المشروع من 
 قبل المستثمر

0 14.7 33.3 45.3 6.7 3.440 0.826 68.800 9 

8 

إلغاثة اإلسالمية خطة يوجد لدي ا
واضحة يتم الرجوع إليها في حال 
قام المستثمر بسداد كامل قيمة 

 التمويل قبل الموعد المحدد 

2.7 16.0 41.3 29.3 10.7 3.293 0.955 65.867 11* 

9 

قيام المستثمر بسداد قيمة التمويل 
قبل الموعد المحدد له يشجع 

على منح   اإلسالمية غاثةاإل
 مويل المزيد من الت

1.3 10.7 41.3 32.0 14.7 3.480 0.921 69.600 7 

10 

قيام المستثمر بسداد قيمة التمويل 
قبل الموعد المحدد له يشير 

س أنمو ر  ىبوجود أثر فعال عل
 المال في المشروع الممول

1.3 8.0 30.7 52.0 8.0 3.573 0.808 71.467 6 
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11 
سالمية العالقة إلغاثة اتراعي اإل

وهامش  تمويلقيمة الالعكسية بين 
 الربح للمشاريع الممولة

1.3 4.0 30.7 53.3 10.7 3.680 0.774 73.600 2* 

12 
كلما كانت فترة السداد ميسرة 
للمستثمر كان هناك إلتزام منه 

 بالسداد في الموعد المحدد

1.3 5.3 33.3 48.0 12.0 3.640 0.816 72.800 3 

  68.133 0.808 3.407 11.1 42.8 32.9 12.0 1.2 المجمو  
 .0.05المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة 

تســـاهم والتـــي تـــنص علـــى ) (،2فقـــرة )فـــي هـــذا المحـــور همـــا:  أعلـــى فقـــرتينيتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن 
التشريعات والقوانين الفلسطينية المتعلقة بفترات السداد في تسهيل وتشجيع نمو راس المال العامـل فـي اإلغاثـة 

(، وهي أعلى 75.467( ووزن نسبي )3.773(، جاءت في المرتبة األولى، وهي بمتوسط حسابي )إلسالميةا
(، وبالتالي فهي دالة احصائيا، وتحظـى بموافقـة جيـدة مـن 5)الدرجة الكلية  3من درجة متوسط الموافقة وهي 

 قبل المبحوثين.
قة العكسـية بـين قيمـة السـداد وهـامش الـربح للمشـاريع سالمية العالإلغاثة اتراعي اإلوالتي تنص على ) (،11وفقرة )
(، وهــي أعلــى 73.600( ووزن نســبي )3.680(، جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة، وهــي بمتوســط حســابي )الممولــة

(، وبالتـالي فهـي دالـة احصـائيا، وأن المبحـوثين قـد وافقـوا 5)الدرجـة الكليـة  3من درجـة متوسـط الموافقـة وهـي 
 ة جيدة.على هذه الفقرة بدرج

يوجــد لـــدي اإلغاثـــة اإلســـالمية خطـــة والتـــي تـــنص علـــى ) (،8فقـــرة )فـــي هـــذا المحـــور همــا:  أدنــى فقـــرتينوأن 
(، جــاءت فــي واضـحة يــتم الرجــوع إليهــا فـي حــال قــام المســتثمر بسـداد كامــل قيمــة التمويــل قبـل الموعــد المحــدد

(، وهـــي أعلـــى مـــن درجـــة 65.867( ووزن نســـبي )3.293المرتبـــة الحاديـــة عشـــر، وهـــي بمتوســـط حســـابي )
(، وبالتـــالي فهـــي دالـــة احصـــائيا، وتحظـــى بموافقـــة جيـــدة مـــن قبـــل 5)الدرجـــة الكليـــة  3متوســـط الموافقـــة وهـــي 

 المبحوثين.
قانونية وتشريعية مناسبة تضبط فترة السداد  ة(، والتي تنص على )تتوجد باإلغاثة اإلسالمية بيئ1وفقرة )

( ووزن 3.173لمرتبة الثانية عشر واألخيرة، وهي بمتوسط حسابي )للمشاريع المراد تمويله(، جاءت في ا
(، وبالتالي فهي دالة 5)الدرجة الكلية  3(، وهي أعلى من درجة متوسط الموافقة وهي 63.467نسبي )

 احصائيا، وأن المبحوثين قد وافقوا على هذه الفقرة بدرجة جيدة.

وأن %68.133النسبي يساوي الوزن  ، وأن 3.407بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي 
دال  أثر فترة السداد على نمو راس المال العامل لذلك يعتبر مجال 0.000( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).

0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا ،
 ،من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجالجيدة  وهذا يعني أن هناك موافقة  3وهى الدرجة المتوسطة  عن
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وكانت بدرجة متوسطة وبذلك يتم قبول  فترة السداد على نمو راس المال العامللأثر وجود   على يدل مما
ل الممنوح ونمو راس المال العامل في فترة سداد التمويبين توجد عالقة ذات داللة إحصائية الفرضية القائلة )

 .(Frasca, 2008) ( وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسةالمشاريع الصغيرة في قطاع غزة
 

 الفرضية الرابعة : أثر سياسة تحديد هامش الربح على نمو رأس المال العامل
 مجال  أثر سياسة تحديد هامش الربح على نمو رأس المال العامل ةتحليل فقرا 

   3وهى ى الدرجة المتوسطة لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إل Tتم استخدام اختبار 
 (.16النتائج موضحة في جدول ) ،أم ال

أثر تعظيم  محور لفقراتوالوزن النسبي  ي واالنحراف المعيار  الحسابي المتوسطالتكرار و  (16جدول رقم )
 نمو رأس المال العامل ىالربح عل

 الفقرة م
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 بشدة

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الترتيب النسبي

1 

يعتبر هامش الربح الذي تحدده 
فى  فعاالً  سلوباً أسالمية إلغاثة ااإل

جذب المستثمرين للحصول على 
 تمويل منها 

8.0 25.3 30.7 26.7 9.3 3.040 1.108 61.25 8* 

2 

تعتبر فترة السماح التى تمنحها 
سالمية قبل السداد غاثة اإلاإل

لدى المستثمرين لتجاوز  محفزاً 
 هامش الربح المحدد

1.3 12.0 33.3 41.3 12.0 3.507 0.906 70.133 4 

3 

في حال كان معدل هامش الربح 
ذلك  يؤديمنخفض عن السوق 
تمويل  ىلزيادة الطلب عل

 مر بالشراءحة لآلالمشاريع بالمراب

1.3 6.7 28.0 50.7 13.3 3.680 0.841 73.600 1* 

4 

 تطبق االغاثه اإلسالمية نظام
تعديل هامش الربح  في سداد 

 ىعل ءً أقساط المرابحة المتأخرة بنا
الضرر الواقع من عملية تأخير 

 السداد

2.7 20.0 45.3 26.7 5.3 3.120 0.885 62.400 7* 

 6 67.467 0.969 3.373 12.0 33.3 37.3 14.7 2.7التمويل يؤثر هامش ربح عملية  5
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نسبة أرباح المشروع المحددة  ىعل
 من قبل المستثمر

6 

الممنوح  ميستفيد العميل من الخص
و بعد أقبل  من قبل البائع سواءً 

التعاقد بتخفيض الثمن األول 
 للسلعة بنسبة الخصم 

1.3 6.7 34.7 46.7 10.7 3.587 0.824 71.733 2* 

7 

تحدد اإلغاثة اإلسالمية قيمة 
وال يتم  الربح في عقد المرابحة،

قتصار على بيان الثمن اإل
 اإلجمالي للصفقة 

1.3 8.0 32.0 49.3 9.3 3.573 0.825 59.59 10 

8 

تحدد اإلغاثة اإلسالمية ثمن 
السلعة أو قيمة الربح قبل توقيع 

جيل تحديد أالعقد وال يجوز ت
قيع أو بقاؤه السعر والربح بعد التو 

 لفترة مستقبلية مجهوالً 

2.7 9.3 40.0 40.0 8.0 3.413 0.871 68.267 5 

9 

تقوم اإلغاثة اإلسالمية بوضع 
المستثمر طالب  ىهامش ربح عل

إعادة جدولة السداد في حال لم 
 يكن متعثرا في السداد

2.7 12.0 28.0 48.0 9.3 3.493 0.921 60.800 9 

10 

ية بدفع ثمن تلتزم اإلغاثة اإلسالم
المرابحة وقيده دينا في ذمة 

في الوقت  هالعميل ويتابع سداد
 المتفق عليه بشكل منتظم 

1.3 12.0 30.7 46.7 9.3 3.507 0.876 55.36 12 

11 

تحصل اإلغاثة اإلسالمية على 
ثمن المرابحة بسبب  فيزيادة 

أوالتأخر لعذر أو  زيادة األجل
 بدون عذر 

1.3 5.3 40.0 38.7 14.7 3.600 0.854 58.32 11 

12 
تقوم اإلغاثة اإلسالمية بتخصيص 

جزء من هامش الربح من أجل 
 دعم األنشطة اإلجتماعية 

4.0 10.7 33.3 46.7 5.3 3.387 0.899 71.467 3 

  64.533 0.827 3.227 10.0 39.3 35.2 12.8 2.7 المجمو  
 .0.05المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة 
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فـي حـال كـان والتـي تـنص علـى ) (،3فقـرة )في هذا المحـور همـا:  أعلى فقرتينح من الجدول السابق أن يتض
معــدل هــامش الـــربح مــنخفض عـــن الســوق يـــؤدي ذلــك لزيـــادة الطلــب علـــى تمويــل المشـــاريع بالمرابحــة لآلمـــر 

وهــي أعلــى (، 73.600( ووزن نسـبي )3.680(، جــاءت فـي المرتبــة األولــى، وهـي بمتوســط حســابي )بالشـراء
(، وبالتالي فهي دالة احصائيا، وتحظـى بموافقـة جيـدة مـن 5)الدرجة الكلية  3من درجة متوسط الموافقة وهي 

 قبل المبحوثين.
يستفيد العميل من الخصم الممنوح من قبل البائع سواًء قبل أو بعد التعاقد والتي تنص على ) (،6وفقرة )

( 3.587، جاءت في المرتبة الثانية، وهي بمتوسط حسابي )(بتخفيض الثمن األول للسلعة بنسبة الخصم 
(، وبالتالي فهي دالة 5)الدرجة الكلية  3(، وهي أعلى من درجة متوسط الموافقة وهي 71.733ووزن نسبي )

 احصائيا، وأن المبحوثين قد وافقوا على هذه الفقرة بدرجة جيدة.
تحصـل اإلغاثـة اإلسـالمية علـى زيـادة تـي تـنص علـى )وال(، 11فقـرة )في هـذا المحـور همـا:  أدنى فقرتينوأن 

(، جاءت في المرتبة السابعة، وهي بمتوسط في ثمن المرابحة بسبب زيادة األجل أوالتأخر لعذر أو بدون عذر
(، 5)الدرجـة الكليـة  3(، وهي أعلى من درجة متوسـط الموافقـة وهـي 58.32( ووزن نسبي )3.600حسابي )

 ا، وتحظى بموافقة جيدة من قبل المبحوثين.وبالتالي فهي دالة احصائي
تلتزم اإلغاثة اإلسالمية بدفع ثمن المرابحة وقيده دينا في ذمة العميل ويتابع والتي تنص على ) (،10وفقرة )

( ووزن نسبي 3.507(، جاءت في المرتبة الثامنة واألخيرة، وهي بمتوسط حسابي )سداده في الوقت
(، وبالتالي فهي دالة احصائيا، 5)الدرجة الكلية  3سط الموافقة وهي (، وهي أعلى من درجة متو 55.36)

 وأن المبحوثين قد وافقوا على هذه الفقرة بدرجة جيدة.
وأن %64.533النسبي يساوي الوزن  ، وأن 3.227بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي 

دال أثر تعظيم الربح على نمو رأس المال العامل  لذلك يعتبر مجال 0.000( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا ،

من قبل أفراد العينة على فقرات هذا متوسطة   وهذا يعني أن هناك موافقة  3وهى الدرجة المتوسطة عن 
وبذلك يتم  لى نمو رأس المال العامل وكان بدرجة متوسطة تعظيم الربح علأثر  وجود على يدل مما ،جالالم

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين سياسة تحديد هامش الربح  للمشاريع الممولة قبول الفرضية القائلة )
هذه الدراسة مع دراسة )عمار، وتتفق نتيجة  (ونمو راس المال العامل في المشاريع الصغيرة في قطاع غزة

2014). 
أثر التمويل بالمرابحة  حول ( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوي )عالقة ذات  توجد :الخامسةالفرضية 

لمتغيرات: تعزى  اإلغاثة اإلسالمية فيلآلمر بالشراء على نمو رأس المال العامل في المشاريع الصغيرة 
 (سنوات الخبرةع، طبيعة المشرو ، المؤهل العلمي ،العمر ، النوع )
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 النو   .1
أثر التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء على  حول ( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) ال

غاثة نمو رأس المال العامل في المشاريع الصغيرة )دراسة تطبيقية على المشاريع الصغيرة الممولة من اإل
 (.، انثي  ذكر : )النوع لمتغير تعزى  اإلسالمية
 ، كما هو مبين في الجدول التالي:One-Way ANOVAهذه الفرضية باستخدام اختبار  اختبارولقد تم 

" وقيمة Fمصدر التباين ومجمو  المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " (17جدول رقم )
"Sig. النو   لمتغير تعزى " ومستوى الداللة 

 مجمو  مصدر التباين المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى 
 الداللة

1 
المحور األول : سياسات 
وضوابط التمويل وأثرها على نمو 

 رأس المال العامل

 1.166 1 2.332 بين المجموعات

 0.535 78 38.555 داخل المجموعات دالةغير  0.121 2.177

  79 40.887 المجموع

2 

المحور الثاني : أثر نوعية 
التمويل الممنوح ) صناعي، 
تجاري، خدماتي، زراعي ( على 

 نمو رأس المال العامل

 0.325 1 0.649 بين المجموعات

 دالةغير  0.532 0.637
 0.510 78 36.697 داخل المجموعات

  79 37.347 المجموع

3 
المحور الثالث:  أثر فترة السداد 

 نمو راس المال العامل على

 1.696 1 3.393 بين المجموعات
 0.624 78 44.954 داخل المجموعات دالةغير  0.073 2.717

  79 48.347 المجموع

4 
أثر سياسة المحور الرابع :  

تحديد هامش الربح على نمو 
 رأس المال العامل

 0.682 1 1.365 بين المجموعات

 دالةغير  0.374 0.997
 0.684 78 49.282 داخل المجموعات

  79 50.647 المجموع
 0.640 78 46.055 داخل المجموعات

  79 48.387 المجموع

 االستبانة ككل 
 1.166 1 2.332 بين المجموعات

 0.464 78 33.430 داخل المجموعات دالةغير  0.088 2.511
  79 35.762 المجمو 

 3.15( = 0.05( وعند مستوى داللة )78، 1" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 4.98( = 0.01( وعند مستوى داللة )78، 1" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 يتبين من الجدول السابق أن:و 
 " أن قيمةF من قيمة " أقل" المحسوبةF وهذا يدل على ستبانة ككل وفي جميع المحاوراال" الجدولية في ،

أثر التمويل بالمرابحة لآلمر  حول ( α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عدم وجود
بالشراء على نمو رأس المال العامل في المشاريع الصغيرة )دراسة تطبيقية على المشاريع الصغيرة الممولة 

 النوع لمتغير  تعزى  متغيرلتعزى  من اإلغاثة اإلسالمية
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 العمر  .2
أثر التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء على  حول ( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) ال

نمو رأس المال العامل في المشاريع الصغيرة )دراسة تطبيقية على المشاريع الصغيرة الممولة من اإلغاثة 
عام  46من ،  عام 45 - 36من ،  عام 35-26من ،  عام 25 -18 من: )العمرلمتغير تعزى  اإلسالمية

 (.فأكثر
 ، كما هو مبين في الجدول التالي:One-Way ANOVAهذه الفرضية باستخدام اختبار  اختبارولقد تم 

" وقيمة Fمصدر التباين ومجمو  المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " (18جدول رقم )
"Sig.العمرتعزى لمتغير لداللة " ومستوى ا 

 مجمو  مصدر التباين المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى 
 الداللة

1 
المحور األول : سياسات 

وضوابط التمويل وأثرها على نمو 
 رأس المال العامل

 0.508 3 1.523 بين المجموعات
 0.554 76 39.364 جموعاتداخل الم غير دالة 0.438 0.916

  79 40.887 المجموع

2 

المحور الثاني : أثر نوعية 
التمويل الممنوح ) صناعي، 

تجاري، خدماتي، زراعي ( على 
 نمو رأس المال العامل

 0.655 3 1.964 بين المجموعات

 0.498 76 35.383 داخل المجموعات غير دالة 0.277 1.314

  79 37.347 المجموع

3 
المحور الثالث:  أثر فترة السداد 

 نمو راس المال العامل على

 0.203 3 0.610 بين المجموعات
 0.672 76 47.737 داخل المجموعات غير دالة 0.824 0.302

  79 48.347 المجموع

4 
أثر سياسة المحور الرابع :  

تحديد هامش الربح على نمو 
 رأس المال العامل

 0.134 3 0.401 لمجموعاتبين ا

 غير دالة 0.904 0.189

 0.708 76 50.246 داخل المجموعات
  79 50.647 المجموع

 0.128 3 0.820 بين المجموعات
 0.670 76 47.572 داخل المجموعات

  79 48.387 المجموع

 االستبانة ككل 
 0.032 3 0.097 بين المجموعات

 0.502 76 35.665 داخل المجموعات غير دالة 0.979 0.064
  79 35.762 المجمو 

 2.76( = 0.05( وعند مستوى داللة )76، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 4.13( = 0.01( وعند مستوى داللة )76، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 يتبين من الجدول السابق أن:و 
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، وهذا يدل على االستبانة ككل وفي جميع المحاور" الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fأن قيمة "
أثر التمويل بالمرابحة لآلمر  حول ( α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عدم وجود

ويعزو  العمر  تغيرلمتعزى  اإلغاثة اإلسالمية فيبالشراء على نمو رأس المال العامل في المشاريع الصغيرة 
الباحث ان غالبية عينة الدراسة من الفئات العمرية الكبيرة مما يدل على وجود مستوى عالي من الكفاءة 

قد تحول دون المحددات االجتماعية و الثقافية  و االحتياجات في العمل،وان والخبرة العملية والمهنية، 
 .تأثير هام  ليس لهن العمر أ مشاركة اكبر، و

 هل العلميالمؤ  .3
أثر التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء على  حول ( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) ال

: لمتغير لمتغير المؤهل العلميتعزى  اإلغاثة اإلسالميةفي نمو رأس المال العامل في المشاريع الصغيرة 
 فأقل(.ثانوية ،  دبلوم،  بكالوريس)دراسات عليا ، 

 ، كما هو مبين في الجدول التالي:One-Way ANOVAهذه الفرضية باستخدام اختبار  اختبارم ولقد ت

" وقيمة Fمصدر التباين ومجمو  المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " (19جدول رقم )
"Sig. تعزى لمتغير المؤهل العلمي" ومستوى الداللة 

 مجمو  مصدر التباين المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى 
 الداللة

1 
المحور األول : سياسات 

وضوابط التمويل وأثرها على نمو 
 رأس المال العامل

 1.034 3 3.103 بين المجموعات
 0.532 76 37.784 داخل المجموعات غير دالة 0.130 1.943

  79 40.887 المجموع

2 

لثاني : أثر نوعية المحور ا
التمويل الممنوح ) صناعي، 

تجاري، خدماتي، زراعي ( على 
 نمو رأس المال العامل

 0.111 3 0.333 بين المجموعات

 0.521 76 37.014 داخل المجموعات غير دالة 0.887 0.213

  79 37.347 المجموع

3 
المحور الثالث:  أثر فترة السداد 

 لعاملنمو راس المال ا على

 0.385 3 1.156 بين المجموعات
 0.697 76 49.491 داخل المجموعات غير دالة 0.648 0.553

  79 50.647 المجموع

4 
أثر سياسة المحور الرابع :  

تحديد هامش الربح على نمو 
 رأس المال العامل

 0.161 3 0.482 بين المجموعات
 0.675 76 47.905 داخل المجموعات غير دالة 0.870 0.238

  79 48.387 المجموع

 االستبانة ككل 
 0.255 3 0.764 بين المجموعات

 0.493 76 34.998 داخل المجموعات غير دالة 0.672 0.516
  79 35.762 المجمو 

 2.17( = 0.05( وعند مستوى داللة )76، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
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 3.84( = 0.01( وعند مستوى داللة )76، 3الجدولية عند درجة حرية )" F* قيمة "
 يتبين من الجدول السابق أن:

 " أن قيمةF من قيمة " أقل" المحسوبةF وهذا يدل على االستبانة ككل وفي جميع المحاور" الجدولية في ،
بالمرابحة لآلمر  أثر التمويل حول ( α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عدم وجود

لمتغير لمتغير تعزى  اإلغاثة اإلسالمية في بالشراء على نمو رأس المال العامل في المشاريع الصغيرة 
 .المؤهل العلمي

  طبيعة المشرو  .4
أثر التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء على  حول ( α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )ت ال

صناعي، )طبيعة المشروع لمتغيرتعزى مل في المشاريع الصغيرة  في اإلغاثة اإلسالمية نمو رأس المال العا
 (.تجاري، خدماتي، زراعي

 ، كما هو مبين في الجدول التالي:One-Way ANOVAهذه الفرضية باستخدام اختبار  اختبارولقد تم 

" وقيمة Fربعات وقيمة "مصدر التباين ومجمو  المربعات ودرجات الحرية ومتوسط الم (20جدول رقم )
"Sig. تعزى لمتغير طبيعة المشرو   " ومستوى الداللة 

 مجمو  مصدر التباين المحور م
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى 
 الداللة

1 
المحور األول : سياسات 
وضوابط التمويل وأثرها على نمو 

 رأس المال العامل

 1.364 3 1.636 بين المجموعات
 0.325 76 44.260 داخل المجموعات غير دالة 0.122 1.571

  79 45.900 المجموع

2 

المحور الثاني : أثر نوعية 
التمويل الممنوح ) صناعي، 
تجاري، خدماتي، زراعي ( على 

 نمو رأس المال العامل

 1.697 3 1.159 بين المجموعات

 0.637 76 46.365 المجموعات داخل غير دالة 0.573 0.569

  79 47.520 المجموع

3 
المحور الثالث:  أثر فترة السداد 

 نمو راس المال العامل على

 1.634 3 1.057 بين المجموعات
 0.254 76 51.250 داخل المجموعات غير دالة 0.682 0.5912

  79 52.310 المجموع

4 
 أثر سياسةالمحور الرابع :  

تحديد هامش الربح على نمو 
 رأس المال العامل

 1.333 3 1.525 بين المجموعات
 0.214 76 48.360 داخل المجموعات غير دالة 0.489 0.239

  79 49.890 المجموع

 االستبانة ككل 
 1.684 3 1.252 بين المجموعات

 0.255 76 47.630 داخل المجموعات غير دالة 0.414 929 .1
  79 48.610 المجمو 

 2.25( = 0.05( وعند مستوى داللة )76، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
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 3.69( = 0.01( وعند مستوى داللة )76، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 يتبين من الجدول السابق أن:

 " أن قيمةF من قيمة " أقل" المحسوبةF وهذا يدل على نة ككل وفي جميع المحاوراالستبا" الجدولية في ،
أثر التمويل بالمرابحة لآلمر  حول ( α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عدم وجود

طبيعة لمتغير تعزى  اإلغاثة اإلسالمية فيبالشراء على نمو رأس المال العامل في المشاريع الصغيرة 
 المشروع.

 سنوات الخبرة  .5
أثر التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء على  حول ( α≤0.05وق ذات داللة إحصائية عند مستوي )توجد فر  ال

سنوات  3)  سنوات الخبرةلمتغير تعزى  اإلغاثة اإلسالميةفي نمو رأس المال العامل في المشاريع الصغيرة 
 ( سنوات فأكثر 9سنوات ،  9أقل من  – 6من ستوات ،  6 أقل من – 3، من  فأقل
 ، كما هو مبين في الجدول التالي:One-Way ANOVAهذه الفرضية باستخدام اختبار  اختبارد تم ولق

" وقيمة Fمصدر التباين ومجمو  المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " (21جدول رقم )
"Sig. الخبرة تعزى لمتغير سنوات " ومستوى الداللة  

 مجمو  مصدر التباين المحور م
 عاتالمرب

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig.. 

 مستوى 
 الداللة

1 
المحور األول : سياسات 
وضوابط التمويل وأثرها على نمو 

 رأس المال العامل

 0.904 3 2.713 بين المجموعات
 0.538 76 38.173 داخل المجموعات غير دالة 0.179 1.682

  79 40.887 المجموع

2 

ور الثاني : أثر نوعية المح
التمويل الممنوح ) صناعي، 
تجاري، خدماتي، زراعي ( على 

 نمو رأس المال العامل

 0.212 3 0.637 بين المجموعات

 0.517 76 36.710 داخل المجموعات غير دالة 0.746 0.411

  79 37.347 المجموع

3 
المحور الثالث:  أثر فترة السداد 

 ال العاملنمو راس الم على

 0.547 3 1.642 بين المجموعات
 0.658 76 46.705 داخل المجموعات غير دالة 0.481 0.832

  79 48.347 المجموع

4 
أثر سياسة المحور الرابع :  

تحديد هامش الربح على نمو 
 رأس المال العامل

 0.638 3 1.915 بين المجموعات
 0.686 76 48.732 عاتداخل المجمو  غير دالة 0.431 0.930

  79 50.647 المجموع

 االستبانة ككل 
 0.655 3 1.966 بين المجموعات

 0.476 76 33.795 داخل المجموعات غير دالة 0.257 1.377
  79 35.762 المجمو 

 1.87( = 0.05( وعند مستوى داللة )65، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
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 2.69( = 0.01( وعند مستوى داللة )65، 3" الجدولية عند درجة حرية )F"* قيمة 
 يتبين من الجدول السابق أن:

، وهذا يدل على االستبانة ككل وفي جميع المحاور" الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fأن قيمة "
مويل بالمرابحة لآلمر أثر الت حول ( α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عدم وجود

 الخبرة.لمتغير سنوات تعزى  اإلغاثة اإلسالمية فيبالشراء على نمو رأس المال العامل في المشاريع الصغيرة 
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 النتائج والتوصيات 

 تى توصلت اليها الدراسة ة نورد اهم النتائج القيالت النظرية والتطبيلالتح فى ضوء

 أوالً : نتائج الدراسة

 حجم التمويل بهدف نمو رأس المال العامل،حكم تمعايير واضحة ونزيهة  تقوم اإلغاثة اإلسالمية  بتوفر
وتتبع اإلغاثة اإلسالمية سياسات واضحة تشجيع المستثمرين وتلبية حاجات القطاعات اإلقتصادية 

عن صيغ التمويل التقليدية في تمويل المشاريع بالشراء بأنها بديل مناسب  ننظر للمرابحة لآلمرالمختلفة،و 
حيث انها أداة تمويلية مناسبة لتمويل مختلف المشاريع الصغيرة في فلسطين، ملتزمة باألحكام  ستثماريةاإل

لمرابحة الشرعية التى تساعدها على ضبط إصداراتها التمويلية وتنظيم العالقة مع المستثمرين في عمليات ا
 .لآلمر بالشراء

لى نمو إ يؤديبدوره  ذيد هامش ربح التمويل الممنوح والتحديتحديد علي  اإلغاثة اإلسالمية تعمل -1
حجم  ىنوع أو طبيعة المشروع من قبل المستثمر يؤثر عل تحديد ، حيث ان س المال العاملأر 

 .التمويل الممنوح

جل تمويله من أتحديد نوع أو طبيعة المشروع من  ىتعتمد سياسة التمويل في اإلغاثة اإلسالمية عل -2
ختيار نوع أو طبيعة إقتصادية تنظم عملية إضوابط ، حيث لها مر بالشراءخالل المرابحة لآل

 .هلطبيعة ونوع المشروع المراد تمويل تمويل المشاريع وفقاً على  شجيعوهذا ي المشروع المراد تمويله

المتعلقة بفترات السداد في تسهيل وتشجيع نمو راس المال  تساهم التشريعات والقوانين الفلسطينية -3
العامل في المشاريع الممولة من اإلغاثة اإلسالمية، حيث ان  فترة السداد ميسرة للمستثمر في 

يشير  ة التمويل قبل الموعد المحدد مماالموعد المحدد، وهذا يودى الى قيام المستثمر بسداد قيم
 .المال في المشروع الممولوجود أثر فعال على نمو رأس 

يستفيد العميل الذي قام بالمرابحة من اإلغاثة اإلسالمية من الخصم الممنوح من قبل البائع سواًء قبل  -4
أو بعد التعاقد بتخفيض الثمن األول للسلعة بنسبة الخصم، حيث ان معدل هامش الربح عندما يكون 

المشاريع بالمرابحة لآلمر بالشراء، مما  منخفضًا عن السوق يؤدي ذلك لزيادة الطلب على تمويل
يودى إلى استفادة  العميل من الخصم الممنوح من قبل البائع سواًء قبل أو بعد التعاقد بتخفيض 
الثمن األول للسلعة بنسبة الخصم، مما ينشا تخصيص جزء من هامش الربح من أجل دعم األنشطة 

 االجتماعية.

أو قيمة الربح قبل توقيع العقد وال يجوز تأجيل تحديد السعر  تحدد اإلغاثة اإلسالمية ثمن السلعة -5
والربح بعد التوقيع أو بقاؤه مجهواًل لفترة مستقبلية، حيث تعتبر فترة السماح التى تمنحها اإلغاثة 
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اإلسالمية قبل السداد محفزًا لدى المستثمرين لتجاوز هامش الربح المحدد، مما يؤثر هامش ربح 
 نسبة أرباح المشروع المحددة من قبل المستثمر. عملية التمويل على

قيام المستثمر بسداد قيمة التمويل قبل الموعد المحدد له يشير بوجود أثر فعال على نمو رأس المال  -6
في المشروع الممول يشجع اإلغاثة اإلسالمية على منح  المزيد من التمويل، حيث تقوم  االغاثه 

في سداد أقساط المرابحة المتأخرة بناًء على الضرر الواقع من  اإلسالمية نظام تعديل هامش الربح 
 عملية تأخير السداد

 التوصيات ثانياً :

 فى ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي : 
ضرورة ان  تعمل اإلغاثة اإلسالمية على التحسين المستمر في كافة الخدمات التمويلية المقدمة من -1

كلفة السلعة المباعة على أساس السعر األول مضاف إليه التكاليف المباشرة ودون طرفها من خالل  حساب ت
 مغاالة في تحديد هامش الربح

ضرورة ان تعمل اإلغاثة اإلسالمية على توفير المعلومات الكافية التي تلزم للتخطيط المناسب للمشاريع  -2
سات وأهداف واضحة حول المرابحة لآلمر وان توحد سيا الصغيرة الممولة من أجل نمو رأس المال العامل،
 بالشراء للمشاريع الصغيرة في اإلغاثة اإلسالمية

خطة واضحة يتم الرجوع إليها في حال قام المستثمر بسداد  ضمناإلغاثة اإلسالمية  ضرورة ان تعمل-3
 قيمة التمويل قبل الموعد المحدد.كامل 

من هامش الربح من أجل دعم األنشطة االجتماعية،  ضرورة ان تقوم اإلغاثة اإلسالمية بتخصيص جزء  -5
 لزيادة في ثمن المرابحة

البد ان ينسجم إصدار المرابحة لآلمر بالشراء فى اإلغاثة اإلسالمية  مع النواحي المتبعة في مؤسسات  -6
 أخرى مشابهة تقدم خدمات تمويلية

اسبة تضبط فترة السداد للمشاريع المراد في اإلغاثة االسالمية بيئة قانونية وتشريعية من ضرورة توفر -7
تمويلها، من خالل الضمانات المتبعة والمقرة  التى  تحد من مخاطر عدم سداد المستثمرين للمرابحات 

 الممنوحة لهم
ضرورة ان تعمل اإلغاثة اإلسالمية على تحسين اإلجراءات المحاسبية  للتقليل من أخطاء العمل الناتجة  -9

 جعها على منح  المزيد من التمويلمما يشعن فترة السداد، 
ضرورة ان تقوم  اإلغاثة اإلسالمية بوضع هامش ربح على المستثمر طالب إعادة جدولة السداد في  -11

 حال لم يكن متعثرا في السداد
نظام تعديل هامش الربح  في سداد أقساط المرابحة المتأخرة على ضرورة ان تطبق االغاثه اإلسالمية  -12
 على الضرر الواقع من عملية تأخير السداد بناءً 
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 قائمة المراجع

 أوالً: المراجع العربية:

  القران الكريم 
 والمتوسطة، ، القاهرة ،  الصغيرة المشروعات تنمية في اإلسالمي التمويل دور األسرج ، حسين  تفعيل

 2011مجلة الوفد

 دراسة  االنسحاب بعد غزة قطاع في تحليلة للعمل االهلي " بعنوان دراسة  محسن، ,رمضان أبو
 رام  بيرزيت جامعة األولى، الطبعة ،التنمية دراسات  برنامج مستقبلية ، ورؤيةللواقع وروية  تقويمية 

 1996 هللا،
 منشورة غير دكتوراة رسالة ، الموجودات لتوريق اسالمي تطبيقي نموج نحو ، محمد ،ابو المعاطي ، 

 2004 ، االردن ، والمالية فيةالمصر  للعلوم العربية األكاديمية
  ،أبو زايد ، عبد العظيم ، بيع المرابحة لالمر بالشراء، موسوعة االقتصاد والتمويل ، بحث علمي

2009 
 اإلسالمي  دھالمع ، للتنمية االسالمي البنك ، الثانية الطبعة ، المؤجل البيع ، الستار عبد ، غدة ابو

 2008 والتدريب للبحوث
 د الكريم " الشامل فى معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية ،دار الفائس، ارشيد ، محمود عب

 2007الطبعة الثانية، األردن، عمان،
 الرياض ، اشبيليان دار ، األولى الطبعة ، وأحكامة التقسيط بيع ، تركي بن سليمان ، التركي ،. 

2003 
  الطبعة .اإلسالمي للفكر الميالع المعهد اإلسالمية، المصارف في الشرعية الرقابة ،حسن،بارود 

 2011القاهرة األولى،
  بارود، احمد، معوقات تطبيق نظام التأجير كاداه لتمويل المشروعات االقتصادية " دراسة تطبيقية

على الموسسات المالية غير المصرفية العاملة فى فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة 
 2011اإلسالمية   

 المالية الطبعة االولي ، الدار الجامعية  الجديدة اإلسكندرية اإلدارة  سيات التمويل حنفي عادل  أسا
،2006 

 ،المحلية الحكومية غير والمنظمات الدولية، والمنظمات المانحون،:الفلسطينية النخبة ساري، حنفي". 
 2008لدراسة ديمقراطية ، الفلسطينية المؤسسة

  الطبعة ، واإلسالمية التجارية المصارف في المصرفية والخدمات األعمال ، حسن محمد ، حنون 
 2005 ، جامعية رسالة  عمان ،نشر دار بدون ،  األولى
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 ألحكام اإلشارة مع االردني القانون  في مقارنة دراسة التمويلي التأجير عقد ، احمد صخر ، الخصأونة 

 2005 عمان ، والتوزيع للنشر وائل دار اإلسالمي، الفقه

 لنظام المصري اإلسالمي الخالي من الفائدة ، تحليل نظري، مجلة االقتصاد خان ،محسن ، ا
 2003اإلسالمي ،

 ، 2006خلف ،فليح حسن " البنوك االسالمية ،جدار للكتاب العالمي، الطبعة االولي، االردن، عمان 

  ميةاإلسال المصارف مؤتمر ، "المعاصرة والتحديات اإلسالمية االستثمارية الصكوك"، كمالزيتوني 
  2012 دبي، الخيري، والعمل اإلسالمية ن الشؤو  دائرة والمأمول، الواقع بين

  ،الزبيدى، محمود حسني ، عقد المرابحة في الفقة االسالمي، دار  الفكر الجامعي، الطبعة األولي
 2008مصر، اإلسكندرية،

 2012عمان ، لتوزيعوا للنشر الوراق مؤسسة ، المتقدمة المالية اإلدارة ، محمود حمزة ، الزيني 
 والتوزيع للنشر .جھالمنا دار ، األولى الطبعة ، الكلي االقتصاد في مقدمة ، أسامة ، غالدبا ، 

 2010 عمان،
 ،على تطبيقية دراسة  الصغيرة المشاريع تنمية في التمويل دور دراسة بعنوانحنين جالل   الدماغ 

رسالة  2008-1995خالل   NGOs غزة اعقط في اإلقراض مؤسسات من الممولة النسائية المشاريع
ماجستير غير منشورة ، جامعة االزهر  ، قطاع غزة ، فلسطين ، كلية االقتصاد والعلوم االدارية 

 2010،قسم  االقتصاد   

 منشورة غير رسالة دكتوراه ، االقتصادية التنمية في ودورها اإلسالمية الصكوك جالل، زياد ، الدماغ 
 2010 ماليزيا، ، اإلسالمية العالمية بالجامعة والتمويل اإلسالمية وكالبن معهد إلى مقدمة

 ،تقييم مدي المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة للمتطلبات المالية للجهات  هبة حسن دلول
رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة االسالمية ،  المانحة الدولية زناثيره على استمرار ية التمويل

 2013  سطين ، قسم  المحاسبة والتمويلقطاع غزة ، فل

  ،دوابة ، اشرف محمد "دراسات في التمويل اإلسالمي، دار السالم ، الطبعة االولي، مصر
 2007القاهرة،

  ريحان ، بكر" بيع المرابحة لالمر بالشراء ، منشورات مصرف الجمهورية، ليبا، بحث عن المصرف
 2010، لبيا ، بدون تاريخ،

 2011 ، بغداد جامعة ، الرابعة الطبعة ، المالية اإلدارة ، حسن مدمح خليل ، الشماع 

  شويدح، احمد" المعامالت المالية المعاصرة فى الشريعة االسالمية، الطبعة  الثانية، المركز الدولي
 2007للنشر، فلسطين، غزة، 

 للنشر والطبع نااليما دار ، األولى الطعبة ، لالستثمار الشرعية الضوابط ، محمد نصر ، السالمي 
 2010جامعية   ، رسالة االسكندرية ، والتوزيع
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 محاسبة المصارف االسالمية فى ضوء المعايير عن هيئة المحاسبة  ، مبارك ، محمدسمحان،حسين
والمراجعة والضوابط للموسسات المالية واالسالمية، دار المسيرة، الطبعة االولي، االردن ، عمان 

،2009 

 الطبعة اإلسالمي، االقتصاد في المشاركة نظام إطار في والمالية النقدية اسةالسي ، صالحي ، صالح 

 2009 ، المنصورة ، والتوزيع والنشر للطباعة الوفاء دار ، األولى
 أثر تمويل المشاريع الصغيرة  الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر.. دراسة تحليل

 2012وقطاع غزة. إبريل  لضفة الغربيةعلى حياة المقترضين والمقترضات في ا
 النسخة العربية، استطالع سوق التمويل الصغر   الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي

 2007  وقطاع غزة األصغر في الضفة الغربية
 والسياسية االقتصادية األزمات أثر ،"شراكة"الصغر ومتناهي الصغير لإلقراض الفلسطينية الشبكة 

 2009 فلسطين، ، الغربية الضفة غزة قطاع في األصغر التمويل قطاع على المتالحقة
 والمتناهي الصغر في  دور اإلقراض الصغير ،الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر

 2003دعم التنمية االقتصادية. 
 للنشر المسيرة دار ، األولى الطبعة ، المعاصرة المالية اإلدار في مقدمة ، كامل دريد ، شبيبال . 

 2009 ، عمان ، والطباعة والتوزيع

  ،شبير ، عثمان، المعامالت المالية المعاصرة فى الفقة االسالمي، دار النفائس، الطبعة  السادسة
 2007االردن،، عمان،

  ،الصاوي، محمد ، مشكلة االستثمار في البنوك اإلسالمية وكيفية عالجها في اإلسالم، دار المجتمع
 1980ألولي، الطبعة ا

  اإلسالمي الوعيمجمع  الصغيرة لمشروعات اإلسالمية التمويل أساليب ، الحافظ عبد ,الصاوي 
 1990، 47العدد

  تحديات، اإلسالمية؛ الصكوك"علمية ،ندوة"أنواعها تعريفها، - الصكوك "الدين ، عالءالصوص 
 2010،األردنية المملكة عمان، "دولية ممارسات تنمية،

 ،ملحق بالفتاوى  مع تحليلية مصرفية دراسة المصرفي، العمل أساسيات سن،ح محمود صوان 
 2001 عمان، األردن، والنشر، للطباعة وائل دار األولى، الطبعة الشرعية،

  عمان ، والتوزيع للنشر جھالمنا دارا ، األولى الطبعة ، المالية اإلدارة ، علي محمد ، العامري 
،2009 

  الوطنية المؤسسة حالة دراسة للمؤسسة المالي الوضع على وأثرها ويلالتم مصادر ،  محمدالعبادلة 
 التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية منشورة، غير ماجستير رسالة بسكرة، الكوابل لصناعة
 2013 بسكرة، جامعة ، المؤسسة وتسيير إقتصاد :تخصص
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 والتوزيعللنش  المسيرة دار ، ألولىا الطبعة ، المالية اإلدارة في أساسيات ، وليد رضوان ، العمار 

 2012 عمان ، والطباعة

  ،العلجوني، محمد محمود" البنوك االسالمية احكامها، مبادئها، وتطبيقاتها المصرفية ،دار المسيرة
 2008الطبعة االولي، االردن، عمان، 

 في اعديةالق المجتمع الحكومية ومنظمات غير المنظمات دور تقويم ، احمد عابد  الكريم، عبد 
للعلوم  السودان جامعة العلمي والبحث العليا الدراسات قسم واستدامتها ، الزراعية التنمية أنشطة

 2013والتكنولوجيا
 2008 عمان ، والتوزيع للنشر الحامد ومكتبة دار ، المالية اإلدارة ، سعيد محمد ، لهاديا عبد 
 فى اإلغاثة اإلسالمية  الصغر متناهية المشاريع تنمية برامج التمويل على أثرمحمد غالب،،عمار

، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية، قطاع غزة ، فلسطين ، قسم بقطاع غزة
 2014اقتصاديات التنمية ، 

 ث عفانة ، حسام الدين " بيع المرابحة المركبة كما تجربة المصارف االسالمية فى فلسطين ، بج
 2012س،جامعة ابو ديس، فلسطين ، القد

 بين النظرية واإلسالمي الوضعي المالي االقتصاد ، فريد ،احمد مصطفى و المنعم عبد محمد ، عفر 

 2009 ، االسكندرية الجامعة شباب مؤسسة ، والتطبيق

  ،غزة رسالة  قطاع في األصغر التمويل مؤسسات في االئتمان منح قرار في المؤثرة العوامل، مجديعقل
 2010ادارة االعمال   المية ، قطاع غزة ، فلسطين ، قسملجامعة االسماجستير غير منشورة ، ا

  األهلية المنظمات أداء تطوير مشروع، األهلية المنظمات في التمويلي األداء تطوير دليل، خالد ، عقل 
 2010 ، اربد ، عمان األهلية المنظمات

 (  45لسوداني العدد )على عصام ، التمويل بصيغة المرابحة وتعدد المخاطر، مجلة المصرف ا
 2010السودان، الخرطوم،

  الدار "القرار واتخاذ القيمة مدخل : المالية اإلدارة" إبراهيم جالل والعبد، صالح، محمد ،عون 
 2012االسكندرية الجامعية،

  مدى التزام المصارف االسالمية فى فلسطين بمعيار الضبط المالي الخاص ، محمد حامد "عوض
رسالة للموسسات المالية اإلسالمية  ينلشراء الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعبالمرابحة لالمر با

 ماجستير غير منشورة ، الجامعة االسالمية ، قطاع غزة ، فلسطين ، قسم  المحاسبة والتمويل ،
2013 

  :رسالة ماجستير غير منشورة ،  فلسطين في اإلسالمي األصغر التمويل واقعغانم  محمد مصطفي
 2010اإلسالمية ، قطاع غزة ، فلسطين ، قسم  المحاسبة والتمويل  الجامعة

  ،الفقي، محمد عبد الحميد " االداء االقتصادي للمصارف االسالمية فى عملية التنمية االقتصادية
 2010عالم الكتاب ، الطبعة االولي، مصر، القاهرة، 
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 إسالمي اقتصاد في المركزية وكالبن مهاتستخد التي النقدية السياسة أدوات ، كامل حسين ،فهمي ، 
 2013، جدة ، والتدريب للبحوث اإلسالمي دھالمع ، للتنمية اإلسالمي البنك

  ، فياض، عطية " التطبيقات المصرقية لبيع المرابحة فى ضوء الفقة االسالمي،دار النشر للجامعات
 1999الطبعة االولي، مصر، القاهرة،

  2008 ، دمشق ، القلم دار ، الثانية الطبعة اإلسالمي، االقتصاد أصول ، يونس رفيق ، المصري 

  اإلسالمية، دار النفائس، الطبعة االولي،  فالمنصور ، عبسي ضيف هللا نظرية االرباح فى المصار
 2007األردن،عمان،

 الثانية، الطبعة الرياض، العبيكان، مكتبة الشركات، في التمويلية اإلدارة عزت ، أيمن الميداني محمد 
2010 

  ،مجلة بنك فيصل السوداني: مخاطر عملية التمويل بصيغة المرابحة والمرابحة لالمر بالشراء
 2008السودان،

 2007 ، اإلسكندرية ، المعارف منشأة ، لالئتمان العامة النظرية ، حسين محمد ، منصور 

 ،مقدم إلى بحث االقتصادية التنمية. تمويل. في اإلسالمية البنوك دور  وسالم ،محمد حلس مقداد 

 المعاصرة الجامعة والتحديات التنمية آفاق بين فلسطين في والتمويل االستثمار األول، العلمي المؤتمر

 م 2005 اإلسالمية

 صارف اإلسالمية، دار الثقافة ، الطبعة األولي مملحم ، احمد سالم " بيع المرابحة وتطبيقاتها فى ال
 2005مان ،عاألردن، 

 لمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة  للموسساتالمالية اإلسالمية ، النجدى، عبد الرحمن"" ا
 2010البحرين،

 حول تطبيقية دراسة مع ، اإلسالمية للبنوك األجل قصير التمويل صيغ تطوير ، سليمان ، ناصر 
ائر، الجز  غرداية، والية ، القرارة ، التراث جمعية ، األولى الطبعة ، اإلسالمية البنوك من مجموعة
2013 

  هيئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالية اإلسالمية " معاييرالمحاسبة والمراجعة والضوابط
 1999للموسسات المالية االسالمية، الطبعة االولي ،  البحرين ، المنامة ، 

 المال راس كفاية نسبة من الغرض عن بيان  االسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة 
 1999، حسابها،مارس وكيفية االسالمية للمصارف

 ،الحديث، العربي ،المكتب 3 ط "معاصر تحليلي مدخل : المالية اإلدارة" إبراهيم منير هندي 
 1985:االسكندرية

  الوادى، محمود و سمحان حسين" المصارف اإلسالمية األسس النظرية والتطبيقات العملية ، دار
 2007ردن، عمان، المسيرة، الطبعة األولي، األ
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 

 

 غــزة                                        –لجامعة اإلسالمية ا

 ليــاـــات العــدراسـمادة الــع

 ـــارةـــــــجــــــتـــــيــــة الــــلـــــــــك
 المحـاسـبة والتـمويـلـم ـسـق

 

 
 .األخ/ ت الفاضل/ة..

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
 

 ةـتبانــسإو / ــالموض
س المال العامل في رأنمو  ىأثر التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء عليسعى الباحث في هذه االستبانة لدراسة 

وذلك كبحث  لمشاريع الصغيرة الممولة من اإلغاثة اإلسالمية(على االمشاريع الصغيرة )دراسة تطبيقية 

ؤمن بأنكم خير مصدر أنني أ حيث، و للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل يديمي تكميلكاأ

عطاء المعلومات إ خبرة واختصاص، كما أن حرصكم على  ي للحصول على المعلومات المطلوبة كونكم ذو 

 ،ؤسساتنا الوطنيةفضل لموضوع الدراسة مما سيعود بالنفع والخبرة على مأتقييم لالكافية سيؤدي بدون شك 

ن كافة المعلومات التي سيتم الحصول عليها منكم ستكون في غاية السرية ولن تستخدم إال لغرض أب علماً 

 البحث العلمي فقط.

 حسن تعاونكم معنالكم شاكرين 

 عزات سكيك مصباح الباحث/ ضياء الدين

      

 



 

 اوالا البيانات التعريفية

 ىأنث    ذكر    النو  :         
    

 عام فأكثر 46من    عام 45 - 36من     عام 35-26من     عام 25 -18من     العمر :         

 فأقلثانوية    دبلوم   بكالوريس    دراسات عليا    المؤهل العلمي :         

 زراعي    خدماتي    تجاري     صناعي    طبيعة المشرو  :         

 سنوات فأكثر 9    أقل من – 6من     أقل من – 3من     سنوات فأقل 3    ة :سنوات الخبر          
سنوات 9  سنوات 6        



 

 ثانياا : محاور اإلستبانة

 الفقــرات الرقم
موافق 
 بشدة

 غير موافق متوسط موافق
غير موافق 

 بشدة

 رأس المال العامل نمو ىالمحور األول : سياسات وضوابط التمويل وأثرها عل

حجم حكم فى اإلغاثة اإلسالمية تتتوفر معايير واضحة ونزيهة  1
 بهدف نمو رأس المال العامل التمويل

     

التي تلزم على توفير المعلومات الكافية  اإلغاثة اإلسالمية تعمل 2
س أجل نمو ر أللمشاريع الصغيرة الممولة من  للتخطيط المناسب

 المال العامل.

     

حكام الشرعية التى تساعدها تزام باأللسالمية اإلتراعي اإلغاثة اإل 3
 يوتنظيم العالقة مع المستثمرين فالتمويلية على ضبط إصداراتها 
 مر بالشراءعمليات المرابحة لآل

     

للعمالء المقترضين عند والكفاالت الالزمة  الضمانات راعي توفري 4
 مر بالشراء جراء عمليات المرابحة لآلإ

     

 بالشراءلآلمر ياسات وأهداف واضحة حول المرابحة توجد س 5
 اإلغاثة اإلسالمية يللمشاريع الصغيرة ف

     

بالشراء   بالمرابحة لآلمرهناك تخوف لدى  المستثمر من التمويل  6
 وتعقدهاسالمية  بسبب  كثرة االجراءات اإل غاثةمن اإل

     

تشجيع سياسات واضحة تعمل على  اإلغاثة اإلسالمية تتبع 7
 قتصادية المختلفة المستثمرين وتلبية حاجات القطاعات اإل

     

مر بالشراء فى اإلغاثة اإلسالمية بأنها بديل ينظر للمرابحة لآل 8
  ستثماريةعن صيغ التمويل التقليدية في تمويل المشاريع اإلمناسب 

     

 التحسين المستمر في كافة الخدمات لىع تعمل اإلغاثة اإلسالمية 9
 التمويلية المقدمة من طرفها 

     

لزام العميل بالوعد إتقوم سياسة التمويل فى اإلغاثة اإلسالمية على  10
 مر بالشراءبالشراء لعملية تمويل المرابحة لآل

     

مر بالشراء في اإلغاثة اإلسالمية هتمام باستخدام المرابحة لآلإ يوجد  11
 مشاريع الصغيرة في فلسطين كأداة تمويلية مناسبة لتمويل مختلف ال

     

ول مضاف يتم حساب تكلفة السلعة المباعة على أساس السعر األ 12
 فى تحديد هامش الربح  ةإليه التكاليف المباشرة ودون مغاال

     

 



 

 

 الفقــرات الرقم
موافق 
 بشدة

 غير موافق متوسط موافق
غير موافق 

 بشدة

 الممنوح ) صناعي، تجاري، خدماتي، زراعي ( على نمو رأس المال العاملالمحور الثاني : أثر نوعية التمويل 

حول نوعية  على توفير برامج متطورة تعمل اإلغاثة اإلسالمية 1
حتياجات الضرورية لنمو رأس بناًء على اإل التمويل الممنوح

 المال العامل فى المشاريع الصغيرة 

     

تحديد نوع أو  ىالمية علتعتمد سياسة التمويل في اإلغاثة اإلس 2
مر جل تمويله من خالل المرابحة لآلأطبيعة المشروع من 

 بالشراء

     

ضمان لتعتمد طبيعة أو نوع المشروع في اإلغاثة اإلسالمية  3
 مر بالشراءمرابحة لآلبالالسلع الممولة من قبلها 

     

تعمل على  سالميةإلغاثة اإلهناك سياسات واضحة لدى ا 4
  هلطبيعة ونوع المشروع المراد تمويل مويل المشاريع وفقاً تشجيع  ت

     

مر بالشراء فى اإلغاثة اإلسالمية  ينسجم إصدار المرابحة لآل 5
تقدم خدمات  مشابهة ى مع النواحي المتبعة في مؤسسات أخر 

 تمويلية

     

قتصادية تنظم عملية إاإلغاثة اإلسالمية ضوابط  ىتوجد لد 6
 بيعة المشروع المراد تمويلهختيار نوع أو طإ

     

يساهم نوع أو طبيعة المشروع المراد تمويله في تحديد حجم  7
 التمويل الممنوح 

     

يساهم نوع أو طبيعة المشروع المراد تمويله في تحديد هامش  8
 ربح التمويل الممنوح

     

سالمية للمشاريع غاثة اإلتختلف فترة السداد التى تمنحها اإل 9
 هختالف طبيعة ونوع المشروع المراد تمويلإممولة وذلك بال

     

 ةفي تحديد فتر  أو طبيعة المشروع المراد تمويله يساهم نوع 10
 س المال العاملألى نمو ر إالسماح والتي بدورها تؤدى 

     

يساهم نوع أو طبيعة المشروع المراد تمويله  في تحديد حجم نمو  11
 س مال المشروعأر 

     

حجم  ىتحديد نوع أو طبيعة المشروع من قبل المستثمر يؤثر عل 12
 التمويل الممنوح

     

 

 

 



 

 

 الفقــرات الرقم
موافق 
 بشدة

 غير موافق متوسط موافق
غير موافق 

 بشدة

 نمو راس المال العامل علىالمحور الثالث:  أثر فترة السداد 

مناسبة تضبط  قانونية وتشريعية ةتوجد باإلغاثة اإلسالمية بيئ 1
 ع المراد تمويلهايللمشار  فترة السداد

     

تساهم التشريعات والقوانين الفلسطينية المتعلقة بفترات السداد في  2
 في اإلغاثة اإلسالمية تشجيع نمو راس المال العاملو تسهيل 

     

بعد توقيع  ىولأعلى عربون كدفعة  تحصل اإلغاثة اإلسالمية 3
 عقد الوعد بالشراء

     

سالمية تحد من إلغاثة االضمانات المتبعة والمقرة من اإل 4
 عدم سداد المستثمرين للمرابحات الممنوحة لهم مخاطر

     

مر بالشراء تحديد عملة واحدة لعمليات التمويل بالمرابحة لآل 5
 ضبط عمليات السداد في موعدها المحدد ىيساعد عل

     

ار على تحسين اإلجراءات تعمل اإلغاثة اإلسالمية باستمر  6
 المحاسبية  للتقليل من أخطاء العمل الناتجة عن فترة السداد

     

ليها في إاإلغاثة اإلسالمية خطة واضحة يتم الرجوع  ىيوجد لد 7
 حال تم فشل أو إغالق المشروع من قبل المستثمر

     

يوجد لدي اإلغاثة اإلسالمية خطة واضحة يتم الرجوع إليها في  8
 ل قام المستثمر بسداد كامل قيمة التمويل قبل الموعد المحدد حا

     

قيام المستثمر بسداد قيمة التمويل قبل الموعد المحدد له يشجع  9
 على منح  المزيد من التمويل  اإلسالمية غاثةاإل

     

قيام المستثمر بسداد قيمة التمويل قبل الموعد المحدد له يشير  10
 س المال في المشروع الممولأنمو ر  ىبوجود أثر فعال عل

     

 التمويلسالمية العالقة العكسية بين قيمة إلغاثة اتراعي اإل 11
 وهامش الربح للمشاريع الممولة

     

كلما كانت فترة السداد ميسرة للمستثمر كان هناك إلتزام منه  12
 بالسداد في الموعد المحدد

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفقــرات الرقم
 موافق
 بشدة

 غير موافق متوسط موافق
غير موافق 

 بشدة

 المحور الرابع :  أثر سياسة تحديد هامش الربح على نمو رأس المال العامل
 فعاالً  سلوباً أسالمية إلغاثة ايعتبر هامش الربح الذي تحدده اإل 1

 فى جذب المستثمرين للحصول على تمويل منها 
     

سالمية قبل السداد غاثة اإلاإلتعتبر فترة السماح التى تمنحها  2
 لدى المستثمرين لتجاوز هامش الربح المحدد محفزاً 

     

ذلك  يؤديفي حال كان معدل هامش الربح منخفض عن السوق  3
 مر بالشراءتمويل المشاريع بالمرابحة لآل ىلزيادة الطلب عل

     

تعديل هامش الربح  في سداد  تطبق االغاثه اإلسالمية نظام 4
الضرر الواقع من عملية  ىعل ءً اط المرابحة المتأخرة بناأقس

 تأخير السداد

     

نسبة أرباح المشروع  ىيؤثر هامش ربح عملية التمويل عل 5
 المحددة من قبل المستثمر

     

و أقبل  الممنوح من قبل البائع سواءً  ميستفيد العميل من الخص 6
 بة الخصم بعد التعاقد بتخفيض الثمن األول للسلعة بنس

     

وال يتم  تحدد اإلغاثة اإلسالمية قيمة الربح في عقد المرابحة، 7
 قتصار على بيان الثمن اإلجمالي للصفقة اإل

     

تحدد اإلغاثة اإلسالمية ثمن السلعة أو قيمة الربح قبل توقيع  8
جيل تحديد السعر والربح بعد التوقيع أو بقاؤه أالعقد وال يجوز ت

 رة مستقبليةلفت مجهوالً 

     

المستثمر طالب  ىتقوم اإلغاثة اإلسالمية بوضع هامش ربح عل 9
 إعادة جدولة السداد في حال لم يكن متعثرا في السداد

     

تلتزم اإلغاثة اإلسالمية بدفع ثمن المرابحة وقيده دينا في ذمة  10
 في الوقت المتفق عليه بشكل منتظم  هالعميل ويتابع سداد

     

ثمن المرابحة بسبب  فيتحصل اإلغاثة اإلسالمية على زيادة  11
 أوالتأخر لعذر أو بدون عذر  زيادة األجل

     

تقوم اإلغاثة اإلسالمية بتخصيص جزء من هامش الربح من  12
 أجل دعم األنشطة اإلجتماعية 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ةقائمة بأسماء األساتذة الذين قاموا بتحكيم االستبان
 م المحكم التخصص الجامعة

غزة  –الجَمعة االسالمية    1  سَلم َيس األستَذ الَكتور/ عميَ كيية التجَرة  

غزة –الجَمعة اإلسالمية سمير َِ ي الَكتور /األستَذ  نَئب عميَ كيية التجَرة   2 

غزة –الجَمعة االسالمية  المضَس ة أستَذ    َمَى زعرب الَكتوراألستَذ    3 

غزة –اإلسالمية الجَمعة  4  مضمَ مقَار /الَكتور األستَذ  نَئب ال ضث العيمي 

غزة –االزهر جَمعة  المضَس ةأستَذ     5  ج ر الَاعور الَكتور /األستَذر  

غزة  –االزهر جَمعة   6  عيي التعَمي الَكتور /  المضَس ةأستَذ   

غزة –الجَمعة اإلسالمية العوم المَلية واالرارية  أستَذ  وائَ الَاية  َكتور /ال   7 

غزة –جَمعة القَس المفتوَة  المضَس ةأستَذ    ِ رَّ مشتهي  الَكتور /   8 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


