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  ملخص البحث



؟ عند الباحثين والمتعـاملين   تتمتع بالمصداقية ةالمية األردنيهل مازالت المصارف اإلس        

مـن األسـئلة    اًوعـدد ن هذين السؤالين إهل تستجيب لحاجة عمالئها كباقي المؤسسات المالية؟ و

  .الدراسةمحور ما تدور حوله  ،الفرعية

  : في وتتمثل األهداف األساسية 

اإللتـزام   فـي أثر  ،األردنية  سالميةاإلالبنوك في  ستثمارالاوسائل  لجودة أداء وجديهل  .1

 .؟ر الضوابط الشرعية عند تنفيذهاييامعب

بضـوابط   االلتزام فيأثر  ،للبنوك اإلسالمية األردنية ستثماريالااألداء  هل يوجد لجودة .2

 .فيها؟ ستثماريةالايم الوسائل يلتق

فـي   إلسـتثمار اتلبية وسـائل   فيأثر  ،ستثمارالهل يوجد لجودة األداء في تقييم وسائل ا .3

 .؟همالبنوك اإلسالمية األردنية لحاجات ورغبات

قدرة البنوك اإلسالمية األردنية  فيأثر ،ستثمار الهل يوجد لجودة األداء في تقييم وسائل ا .4

 .المطبقة حاليا؟ ستثمارالاجديدة عند تقييم وسائل  ستثماريةاوسائل  ابتكارعلى تطبيق أو 

 إسـتثمارية تركيز على وسيلة الفي أثر ،ستثمار السائل اهل يوجد لجودة األداء في تقييم و .5

   عند ازدياد مستوى الربحية لهذه الوسيلة؟ دون البقية

 تـم  و الدراسـة،  هذه هدف لخدمة خصيصاً امتصميمه تم استبانتين على الباحث اعتمد وقد     

اإلسـالمي  ( يـة  األردن لين وعاملين في البنوك اإلسـالمية  ومسئو على اإلستبانة األولىتوزيع 

على المتعاملين مـع البنـوك    هاتم توزيعفقد  ،ستبانة الثانيةالأما ا،  )األردني ،والعربي اإلسالمي

  .اإلسالمية األردنية 

  :أما أهم نتائج الدراسة فكانت       



التزامها بمعايير ،على في البنوك اإلسالمية  ستثمارالاوسائل  أداء جودةأثر لد ووج .1

 .عيةالضوابط الشر

يم يمستوى التزامها بضوابط تق زيادة ستثماري ،علىالااألداء جودة زيادة ل أثرد ووج.  2

  .  في البنوك اإلسالمية األردنيةستثمار الاوسائل 

،علـى  في البنوك اإلسالمية األردنيـة   ستثمارالاوسائل جودة أداء  مدىل أثرعدم وجود  .3

 .  همعلى تلبية حاجات ورغباتقدرتها

وسـائل   ابتكارتطبيق أو  فيالبنوك اإلسالمية األردنية  جودة أداء مدىفي  أثروجود  عدم. 4

  .المطبقة حاليا ستثمارالايم وسائل يتق ،علىجديدة  ستثماريةا

عند ازدياد مستوى  دون البقية ستثماريةاالتركيز على وسيلة  لجودة األداء فيأثر وجود  .5

 .  الربحية لهذه الوسيلة

وضـرورة   إلى  ضرورة زيادة االلتزام بمعايير الضوابط الشرعية ،،لت الدراسة وقد توص     

 تحسين الخدمات التي تقدمها البنوك اإلسالمية األردنيـة إيجاد ضوابط لتقويم وسائل اإلستثمار ،و 

ا أدى ذلك إلـى   االستثمار،للعمالء لتلبي حاجاتهم ورغباتهم، وأنه كلما كان هنالك تقويم لوسائل 

 حـث  ضـرورة و جديـدة،  استثماريةوابتكار وسائل ،ستثمارية الحالية التطبيق الوسائل اجودة 

  .التمويلية السياسة في المتبعة ستثمار اإلسالميالأساليب ا تنويع على اإلسالمية األردنية المصارف
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An Abstract 

      This study aims at suggesting tools of investment in the jordanian 

Islamic banks by assessing the tools of investment offered by the Islamic 

banks through a procedural field study to the weakness points in this 

service .   

      The researcher applied two questionnaires designed particularly for 

the purpose of this study as they included all the required data to achieve 

the targeted goal. The first questionnaire was given to workers and  

executives in the Jordan Islamic Banks (Jordan Islamic Bank 

&International Islamic Arab Bank), the second questionnaire were given 

clients of the Islamic Banks.  

      The study resulted in the following conclusions: - 

1- There is  relation between the adherence to Shareah obligations and the 

role of the Shareah Control Commission in the investment policy and 

increasing the quality of investment tools in the Islamic Jordanian Banks.  

2- There is relation between the increasing investment performance and 

the level of adherence to the assessment tools of investment in the 

Jordanian Islamic Bank. 

3- there is no relation between the range of assessing investment tools in 

the Jordan Islamic Banks and their abilities to meet the clients demands.  

4- there is no relation between the range of Jordan Islamic Banks 

capability on applying or creating innovative investment tools and the 

currently applied assessment tools of investment.  

5- There is a  relation between the range of concentration on one 

investment tools for purpose of profit without caring for the clients and 

markets demands………………… 

     In the light of the results of this study the researcher recommends:  

 



1- the necessity of preparing a prospectus by the  Jordan Islamic Banks  

highlights the investment policy to support the financial processes in the 

Jordan Islamic Banks. 

2- the necessity of preparing (Shareah) guide by the Jordan Islamic Banks 

to formulate the Islamic investment.  

3- the necessity to urge the Jordan Islamic Banks to verify their methods 

followed in the financing policy. It's not limited to the method of the 

'Murabaha' contracts for buying but also includes the method of 

partnership ,speculation ,long-term-paid purchase , renting that ends with 

acquisition and industrialization.  

4- the necessity to create the long-term deposit boxes allowing them to 

increase their deposits so that it can make long-term investment processes 

which participate in the achievement of economic growth.  

5- Improving the services offered by the Jordan Islamic Bank.  
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 :المقدمـــــــة  )1 ـ 1(
هائالً في الصـناعة المصـرفية   ،تشهد الساحة المصرفية المحلية واإلقليمية والدولية تطوراً          

ـ شكل تحول بعـض ال  فيسواء في شكل إنشاء مصارف إسالمية جديدة ، أو ،اإلسالمية وك إلـى  بن

للعمل المصرفي اإلسـالمي إلـى   ،، باإلضافة إلى تقديم العديد من البنوك العمل المصرفي اإلسالمي

  .جانب العمل المصرفي التقليدي 

دفع األنظار بقـوة  ل سببا ،ألزمة المالية العالمية األخيرةباالمصارف اإلسالمية عدم تأثر وجاء       

رغبتها في فتح الباب لهذه الصـيرفة   ،الدول األوروبيةض بعأبدت حيث  ،اتجاه الصيرفة اإلسالمية

ـ  ندوة لهـذا الغـرض   )2009( كفرنسا التي احتضنت في السنة الماضية وزيـرة الماليـة    ةبرعاي

بريطانيـا  وعدد من الخبراء في الصيرفة اإلسـالمية، و  ،اإلسالمي للتنميةدعي إليها البنك  ،الفرنسية

وغيرها من الدول األوروبيـة   اأوروبة اإلسالمية للدخول إلى رفتحاول أن تكون بوابة الصي ،كذلك

  .واآلسيوية

، والصادرة عـن عـدد مـن    إلى أن هناك العديد من المبادئ في الصيرفة اإلسالمية باإلضافة      

التي يمكن بواسطتها أن يكـون   والمنظمات واإلتحادات والهيئات المالية اإلسالمية ،،المجامع الفقهية 

  . أفضل وأقوى وأنسب من سابقه،مالي العالمي الجديد النظام ال

مليـار   800وفي دراسة حديثة، قدر حجم الصيرفة اإلسالمية وفقاً لصندوق النقد الدولي بنحو      

  .فـي السـنوات العشـر األخيـرة    % 15و% 10دوالر مع معدل نمو سنوي يتـراوح مـا بـين    

عن ارتفاع ملحوظ فـي   ،لمي للبنوك اإلسالميةوكشف تقرير التنافسية الصادر عن المجلس العا    

و 2003,في العام % 20مقارنة مع % 30نحو  2008نمو هذه البنوك، حيث بلغت النسبة في العام 

أعواماً  2007و ,2006 ،2004،2005، فقط، وتعتبر األعوام% 8بـ  2009نسبة النمو في العام 
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 ،خصوصاً مع زيادة المنتجات التـي تقـدمها   قياسية للمصارف اإلسالمية، حيث حققت نمواً كبيراً،

  .)www.islamicfinanceonline.com( لى هذه الصناعةا ومع دخول مزيد من المؤسسات

وهـي  (رئيس قسم المحتوى المالي اإلسالمي في تومسون رويتـرز  -يقيدرشدي ص ذكرو       

لمـديري الصـناديق   خـدمات األنبـاء والمعلومـات اإللكترونيـة     من تقدم مجموعة وكالة عالمية 

 والمحللين، كما تقدم قواعد بيانات وخدمات أخرى في مجـال المعلومـات للمحـامين    االستثمارية

أبو ظبـي إن  في صحفي عقد  خالل مؤتمرذكر، ) الرعاية الصحيةوصناعة الوالمحاسبين والعلماء و

والتها إلـى حـوالي   صناعة المال اإلسالمية شهدت نموا الفتا خالل الفترة األخيرة، ليصل حجم تدا

مية المـدارة حـول العـالم يصـل     ن حجم األصول اإلسـال إ ،يقيصد وأضاف ،)تريليون دوالر(

قائمـة أكبـر عشـر     وقال إن ،صندوقاً استثمارياً حول العالم 555عبر ) مليار دوالر 34,74(إلى

 2010إلـى فبرايـر    2009مؤسسات مصرفية لتدبير القروض اإلسالمية خالل الفترة من فبراير 

تضمنت كالً من بنك دبي اإلسالمي، وسامبا فايننشال، وبنك قطر اإلسالمي، وكريدت أجريكول سي 

  ).2010، جريدة اإلتحاد اإلماراتية( لصرافة واالستثمار، ومصرف الهاللآى بي، والراجحي ل

ـ  لقد       تثمار صاحب هذا التطور في السوق المصرفي اإلسالمي ، تطوراً مماثالً في وسائل االس

وسـيلة اسـتثمارية    15لتصل حالياً إلـى حـوالي    ،اإلسالمية المقدمة للعمالء في البنوك اإلسالمية

  )(www.alwaqt.com .مستخدمة بالبنوك اإلسالمية

هـذا النمـو   أن  ،أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنميـة وقد         

ت على القـائمين  يفرض تحديا،ناعة خالل السنوات القليلة القادمة الصه كون عليت أنوالحجم المتنبأ 

النمـاذج المالئمـة لعمليـات تطـوير شـاملة علـى جميـع         إيجـاد فـي  ل تتمث، على الصناعة

 للحفاظ على نمط من النمو ،وغيرهااإلستراتيجيةو ،والسوقيةواإلشرافيةوالقانونية، الشرعية،:األصعدة

 العاملين في الصناعة، باألفرادبدءاً ، هاوتفعيل تعمل ضمنها الصناعة التي األطر ولتعزيز المستدام ،
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يشـكل   التطوير داخل المنظمات، ثم آليات التواصل مـع الجمهـور الـذي    إدارة بأساليبومروراً 

تعمل ضمنها مؤسسـات   التي ،المتين لقاعدة العمالء، وانتهاء بالبيئات التنظيمية والتشريعية األساس

إلى أن ذلك يلقي مسؤولية مضاعفة علـى كـل المشـتغلين     كذلك منبها،  اإلسالمية الصناعة المالية

واحدة من أهـم   ،وأكد أن إدارة السيولة في النظام المصرفي اإلسالمي ،والقائمين على هذه الصناعة

يستطيع أن يساعد فـي إدارة السـيولة    ،مضيفا أن إنشاء بنك إسالمي كبير ،التحديات التي تواجهه 

  .)www.cibafi.org( قد يكون الحل األنسب ،مناسبة إدارة

إلى أن حجـم التعامـل    ،»األردن دبي اإلسالمي«أكد الرئيس التنفيذي لبنك أما في األردن فقد       

يمكن من حصة القطاع المصرفي األردني وأنه في المائة  10اإلسالمية يصل إلى المالية في السوق 

وأشار إلى أن حجم الموجودات لـدى البنـوك    ،دة تقدم للمواطنينزيادته إذا كانت هناك منتجات جدي

بالرغم من التباطؤ  ،2009في المائة خالل عام  29قد أظهر نموا عشريا بمقدار يقارب  ،اإلسالمية

  ).2010صحيفة الشرق االوسط، ( االقتصادي خالل العام نفسه

مالها على أنشطة المرابحة والمضاربة بسبب تركيز أع ،وتتعرض البنوك اإلسالمية إلى االنتقاد     

في حين هي بنوك استثمارية في المقام األول،  ،التي تعتبر توظيفات قصيرة األجل ألموال المودعين

إلـى تعرضـها    قـود يوهو ما ،كما تواجه مشكلة بالتوفيق بين آجال االلتزامات واحتياجات التمويل

 .للكثير من األزمات    

  :ة وأسئلتهـامشكلـة الدراســ  )2 ـ 1(
  

لـم تسـلم مـن    ,األردنية بشكل عام  اإلسالميةالتي تقدمها البنوك  اإلستثمارنمطية وسائل إن        

األمر الذي يجب أن يدفعها إلى تطوير خـدماتها   ،العديد من عمالئها أو الباحثين والدارسين إنتقادات

على دعمها وتطويرها، خاصـة وان  والعمل  ،لمعالجة تلك االنتقادات وتحسينهااستثمارهافي وسائل 

 دراسةمن خالل توفير  لم تخضع لهذا النوع من الدراسة) على حد علم الباحث (خدمات هذا القطاع 
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المرابحـة، المضـاربة،   ( في البنـوك اإلسـالمية األردنيـة    وجودتها ستثمارالاوسائل  يم أداءيلتق

  .لالستثمار لرئيسية فيهاا ائلــوهي الوس) والمشاركة،اإليجارة المنتهية بالتمليك

ـ   البنـوك  وسـائل اإلسـتثمارفي   هل:تكمن مشكلة البحث بما يليو     تتمتـع   ةاإلسـالمية األردني

كباقي المؤسسـات   العمالءلحاجة هذه الوسائل هل تستجيب و؟ عند الباحثين والمتعاملين  بالمصداقية

مين بالمصـارف اإلسـالمية هـذه    ن هذين السؤالين هما محور ما تدور حوله دراسة المهتإالمالية؟ 

  .  األيام

 ،من خالل دراسة علمية ميدانيـة  اإلسالميةالتي تقدمها البنوك  اإلستثمارلذا فان تقييم وسائل         

 عنوالمساعدة فـي اإلجابـة   وذلك لتلمس جوانب القصور والضعف في هذه الخدمة، ،يعد أمرا مهما

  :التاليةالفرعية األسئلة 

ـ اإللتزام ب فيأثر   ،األردنية اإلسالميةالبنوك في  ستثمارالاوسائل  أداء جودةل وجديهل  .1 ر ييامع

 .؟الضوابط الشرعية عند تنفيذها

ـ بضـوابط لتق  االلتزام فيأثر  ،للبنوك اإلسالمية األردنية ستثماريالااألداء  لجودةيوجد هل  .2 يم ي

 .فيها؟ ستثماريةالاالوسائل 

فـي البنـوك    سـتثمار الاتلبية وسائل  ،فيأثرستثمار الل ايم وسائيتقاألداء في  هل يوجد لجودة .3

 .؟همورغباتالعمالء اإلسالمية األردنية لحاجات 

قدرة البنوك اإلسالمية األردنية علـى   فيأثر  ،ستثمارالوسائل اتقييم  األداء في هل يوجد لجودة .4

 .حاليا؟ المطبقة ستثمارالاجديدة عند تقييم وسائل  ستثماريةاوسائل  ابتكارتطبيق أو 

دون  سـتثمارية اتركيز على وسـيلة  ال فيأثر ،ستثمارالوسائل اتقييم األداء في هل يوجد لجودة  .5

   عند ازدياد مستوى الربحية لهذه الوسيلة؟ البقية
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  :متغيرات الدراسة  )3 ـ 1(
  :المتغيرات المستقلة التالية تتكون متغيرات الدراسة من          

  .المرابحة-

  .المضاربة  -

  .المشاركة -

  . المنتهية بالتمليك ةاإليجار-

  :فهوأما المتغير التابع         

  .ستثمار في البنوك اإلسالمية األردنيةالجودة أداء وسائل ا

  

   :فرضيات الدراســة  )4 ـ 1(
 

تنطلق فرضيات الدراسة من محاولة اإلجابة عن التسـاؤالت التـي وردت فـي مشـكلة     

  :، على النحو اآلتيات النظرية لهومنسجمة مع الطروحا الدراسة

 :HO1 األولى الرئيسة الفرضية

فـي   ستثمارالاوسائل  أداء جودةل )  0.05(المعنوية عند مستوى داللة إحصائية أثر ذووجد ي ال

   . التزامها بمعايير الضوابط الشرعية على،البنوك اإلسالمية 

 :HO2 الثانية الرئيسة الفرضية

 سـتثماري الااألداء جودة زيادة ل )  0.05(المعنوية عند مستوىإحصائية داللة  أثر ذووجد ي ال

في البنوك اإلسالمية  ستثمارالايم وسائل يمستوى التزامها بضوابط تق زيادة على،ستثمار اللوسائل ا

   . األردنية
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 :HO3 الثالثة الرئيسة الفرضية

 ستثمارالاوسائل جودة أداء  مدىل )  0.05(المعنوية عند مستوىداللة إحصائية  أثر ذووجد يال 

   . همورغباتالعمالء على تلبية حاجات قدرتها في،في البنوك اإلسالمية األردنية 

 :HO4 الرابعة الرئيسة الفرضية

البنوك اإلسالمية  جودة أداء مدىل )  0.05(المعنوية عند مستوىداللة إحصائية  أثر ذووجد يال 

   . المطبقة حاليا ستثمارالايم وسائل يتق على،جديدة  ستثماريةاسائل و ابتكارتطبيق أو  فياألردنية 

 :HO5 الخامسة الرئيسة الفرضية

التركيـز علـى    لجودة األداء في )  0.05(المعنوية عند مستوى داللة إحصائية أثر ذووجد ي ال

   . عند ازدياد مستوى الربحية لهذه الوسيلة دون البقية ستثماريةاوسيلة 

   :أهمية الدراســة  )5 ـ 1(  
 :إن النتائج التي ستتوصل إليها هذه الدراسة ستساعد إدارات البنوك اإلسالمية في األردن على  

 .ستثمار في البنوك األسالمية األردنية الإبراز أهمية تقييم جودة أداء وسائل ا .1

 .دنية راأل ستثمار في البنوك اإلسالميةالاقتراح اسس ومعايير لتقييم جودة أداء وسائل ا .2

علـى أداء البنـوك اإلسـالمية    ستثمار الوسائل ا تحديد المشكالت والمعيقات التي تحد من أثر .3

 .األردنية

ستثمار المستخدمة من قبل البنوك اإلسالمية األردنية الحتياجات كـل  المعرفة مدى تلبية وسائل ا .4

 .من العمالء والبنوك نفسها 

 . ومعوقاتها ي البنوك اإلسالمية األردنيةستثمار فالمعرفة مشكالت تطبيق وسائل ا .5

 .تفيد هذه الدراسة معرفة مدى التزام البنوك اإلسالمية األردنية بالمعايير والضوابط الشرعية  .6
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   :ةأهداف الدراســ )6 ـ 1( 
 

  :في الدراسة لهذه األهداف األساسية تمثلت

     ،األردنيـة  اإلسـالمية البنـوك   في المستخدمةستثمارالاوسائل  جودةعالقة بين ال معرفة مستوى. 1

 .ر الضوابط الشرعية عند تنفيذهاييامعاإللتزام بمعرفة مدى  و

ـ بضوابط لتق االلتزامعند للبنوك اإلسالمية األردنية  اإلستثمارياألداء  كفاءة زيادة بيان مدى. 2 يم ي

 .فيها اإلستثماريةالوسائل 

  .لحاجات ورغبات العمالء،اإلسالمية األردنية  في البنوك اإلستثمارتلبية وسائل  بيان مقدار. 3

جديدة عند  إستثماريةوسائل  ابتكارمدى قدرة البنوك اإلسالمية األردنية على تطبيق أو معرفة   . 4

  .المطبقة حاليا اإلستثمارتقييم وسائل 

مية اإلسـال  البنـوك  في ستثماريةالاالوسائل  أداء توظيف منهج اختبار الفروض للتحقق من جودة.5

 .وتقييمها األردنية

 .الخروج بالنتائج والتوصيات في هذا المجال.6

  :حدود الدراســة  )7 ـ 1( 
وهي البنـك  ( اقتصرت الدراسة على المصارف اإلسالمية العاملة في المملكة األردنية الهاشمية .1

 .)األردني، والبنك العربي اإلسالمي ياإلسالم

إلنه في هذه الفترة تم التركيز على (2008 ولغاية العام 2004تم تغطية الفترة الزمنية من العام  .2

ستثمارية مثل المرابحة واإليجارة النتهية بالتمليك، والتراجـع فـي وسـائل أخـرى مثـل      اوسائل 

 .) ستبعاد وسائل أخرى مثل اإلستصناعاالمضاربة ، و

 .)ك العربي اإلسالمياألردني، والبن يالبنك اإلسالم(العاملون في البنوك اإلسالمية األردنية  .3
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  .)األردني، والبنك العربي اإلسالمي يالبنك اإلسالم( المتعاملون مع البنوك اإلسالمية األردنية .4

    :محددات الدراســة  )8 ـ 1( 
  

مـع تـوزع الفـروع     ،اإلسالمية األردنية في مختلف مناطق المملكة لبنوكتوزع العاملين في ا .1

  .فيها امليناإلحاطة بجميع الع بصعوالمكاتب 

 بصـع مختلف مناطق المملكة مع انتشار الفروع والمكاتب ،  علىعدد العمالء الكبير وتوزعهم  .2

إلنها تمثل تقريبا كل شرائح العمالء،وقـد   ،اإلحاطة بهم ، فتم االقتصار على العمالء في مدينة عمان

  .تم اختيار عينات من هؤالء العمالء

باإلطالع على أية قوائم أو سـجالت سـوى التقـارير     ،ميةعدم السماح من إدارة البنوك اإلسال .3

 .  السنوية ومرفقاتها

  :التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة  )9 ـ 1(
هي األدوات المنظمة لتوظيف المال والجهد في نشاط إقتصـادي مشـروع ،    :وس�ائل اإلس�تثمار  

، عبـادة ( .الحـال أو المـآل  بهدف الحصول على نفع يعود على البنك اإلسالمي وعلى غيره فـي  

2008 :30(   

  ) 2007:308شبير.(البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم :المرابحة
المصرف بموجبه التمويل الالزم لعملية تمويل محددة كلياً أو جزئياً،  قدميهو عقد  :المضاربة

ي الربح، وعلى أن يقسم الربح بالعمل فيها على أساس المشاركة ف) المضارب(ويقوم المتعاقد معه 

إال إذا كان مقصراً أو متعدياً ،  ،الخسارة بنسبة متفق عليها بينهما، وال يلحق المضارب شيء من

ويجوز أن يقدم المصرف تمويالً جزئياً للمضاربة والباقي من المضارب، وفي هذه الحالة يكون 

ومضارباً لرب المال في رأس مال  المضارب شريكاً في المضاربة بما وضعه فيها من مال،

المضاربة، فإذا حدثت الخسارة يتحمل المضارب جزءاً من الخسائر عن حصته في رأس مال 
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: إضافة إلى خسارة جهده، وعلى هذا األساس فإن هناك خمسة أركان للمضاربة هي ،المضاربة

  .)17: 2000، األمين( رأس المال، والعمل، والربح، والصيغة، والمتعاقدان

التمويل الذي يطلبه المتعاملون دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو قيام المصرف بتقديم  :المشاركة

في الناتج المتوقع ربحاً الحال في التمويل بالمصارف التقليدية، وإنما يشارك المصرف المتعامل 

خسارة، وذلك في ضوء قواعد وأسس متفق عليها بين المصرف كان أو

  )2002:139العزيزي،(.عاملوالمت

هو صورة مستحدثة من صور التمويل في ضوء قواعد عقد : اإليجارة المنتهية بالتمليك

اإليجارة وفي إطار صيغة تمويلية تحقق حاجات الراغبين في اقتناء أصل رأسمالي وال يملكون 

  :نوعين رئيسين هما  علىكامل الثمن فورا ، وينقسم عقد اإليجار 

 ،في هذه الحالة يتقدم المستأجر إلى البنك اإلسالمي للتأجير أصل ما:غيليتأجير تش - أ 

في العادة ال يكون هناك ارتباط ولمدة محددة يتم خاللها استغالل األصل المؤجر لصالح المستأجر، 

تأجير  :بين العمر االقتصادي لألصول المؤجرة وفكرة عقد اإليجار، ومن أمثال هذه األصول

  .دات اإللكترونية وتأجير العماراتالمعو ،السيارات

والمقصود به شراء المعدات أو األصول، والقيام بتأجيرها للعمالء : التأجير التمويلي - ب

على اعتبار ذلك من أبواب تمويل مشروعات  ،شهرية أو نصف سنوية طنظير أقساأو الشركات، 

  .)321- 342 :2007شبير،.(هؤالء العمالء
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  :اإلسالمية للبنوكتعريفي  مدخل  )1 ـ 2(
 

مقارنة بالعمل المصرفي التقليـدي، ولقـد    ،يعد العمل المصرفي اإلسالمي حديث النشأة نسبيا      

  :)4 :٬2005 العماري( مرت مسيرة المصارف اإلسالمية بعدة مراحل تاريخية نوجزها فيما يلي

المجـامع   وذلك بعد أن أفتت ،الماضي اية القرنفي بد ظهرت التي، ووالنظريات األفكار مرحلة -1

ظهرت نظريات وعليه ،من الربانوعا المصرفية في البنوك التقليدية واعتبارها  الفقهية بحرمة الفوائد

يقوم على لتأسيس كيان مصرفي  ،ذوي اإلختصاصوأفكار نادى بها عدد من علماء األمة اإلسالمية 

  .أساس غير ربوي

حيث انطلقت مسيرة ،الماضي القرن  إلى السبعينيات منتعود و  :مرحلة التجربة وبداية التطبيق -2

 ،مثل بنك ناصر االجتمـاعي بجمهوريـة مصـر العربيـة     ،المصارف اإلسالمية بتأسيس عدد منها

 ،سالمي باالمارت العربية المتحـدة وبنك دبي اإل ،والبنك اإلسالمي للتنمية بالمملكة العربية السعودية

وفي هذه المرحلـة نجحـت    ،...وبيت التمويل الكويتي بدولة الكويت ،وبنك فيصل اإلسالمي بمصر

تقوم على األسـاليب اإلسـالمية   ،المصارف اإلسالمية في وضع أسس تطبيقية للصيرفة اإلسالمية 

  .  ة من العمالء في وقت قياسيكما نجحت في جذب أعداد كبير:كالمرابحة والمشاركة والمضاربة

 ،الماضيالتسعينيات من القرن  نهاية بداية الثمانينيات وحتى معوتمتد ، مرحلة النضج والتطور -3

 ،المشاركة المتناقصة  ،اإلجارة المنتهية بالتملك (فظهرت صيغ جديدة مثل  ،التجربة تبلورتبعد أن 

 ،رت في هذه الفترة مجموعة دار المال اإلسالمي، ومن أهم المصارف التي انتش)اإلستصناع ،السلم 

ـ  تميزت وقد ،وبنوك البركة التابعة لمجموعة دله البركة ،وبنوك فيصل اإلسالمية رح هذه الفترة بط

فـي   مهموالتي كان لها دور  ،الندوات والمؤتمرات المتخصصة موضوعات الصيرفة اإلسالمية في

التي تنظمها مجموعة دلـه  ،لسنوية لالقتصاد اإلسالميتطوير هذه الصناعة ومن تلك ندوات البركة ا

  .البركة و الملتقيات الدولية التي ينظمها البنك اإلسالمي للتنمية
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وحتى هذه الفترة وقـد  من القرن الماضي، التسعينيات من  التوسع والعولمة، والتي تمتدمرحلة  -4

 وم العمـل المصـرفي اإلســالمي   والتجديد محدثة نقلة نوعية في مفه المرحلة بالعمقاتسمت هذه 

  : )109: 2002، شيخون( ،والتوسع والعولمة مرحلة النضج والتطورومـن سمات  .هومهام

 طوير اآلليات المصرفية وابتكار أدوات جديدةت.  

  من المصارف اإلسالمية فيما بينهااندماج عدد. 

 التفاعل والتحاور مع الهيئات المصرفية العالمية والمصارف المركزية. 

  ـ     :المالية مثـل  ظهور المنظمات اإلسالمية الداعمة للصناعة وك ـإنشـاء االتحـاد الـدولي للبن

إنشاء المعهد الدولي للبنوك اإلسـالمية واالقتصـاد اإلسـالمي بقبـرص     وم ،1977اإلسالمية سنة 

م، هيئـة المحاسـبة والمراجعـة    1983إنشاء الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية سنة وم ،1981

بجانـب مجلـس    ،2001م والمجلس العام للبنوك اإلسالمية بـالبحرين سـنة  1989اإلسالمية سنة 

م، والسوق المالية اإلسالمية الدولية، والوكالة الدوليـة  2002الخدمات المالية اإلسالمية بماليزيا سنة

 . والهيئات والمجالس واالتحاداتوغيرها من المنظمات  اإلسالمية للتصنيف،

  فلم يعد تقديم الخـدمات المصـرفية    للمعامالت اإلسالمية في البنوك التقليدية العالمية عافتتاح فرو

اإلسالمية حكراً على المصارف اإلسالمية المتخصصة فقط، إذ أصبح بإمكان المصـارف التقليديـة   

ومصارف االستثمار تقديم هذه الخدمات، ولم يقتصر ذلك على المصارف العاملة في الدول العربيـة  

، UBS و  Barclaysو  HSBCو Citibank :اإلسالمية بل تعداها إلى المصارف العالمية مثـل و

  .حيث قامت هذه المصارف بفتح نوافذ ودوائر متخصصة لالستثمار والعمل المصرفي اإلسالمي

باإلضافة إلى ذلك فقد نشطت في اآلونة األخيرة حركة التعامل باألدوات االستثمارية اإلسالمية      

تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، ولم يقتصـر   ،ذلك من خالل تأسيس صناديق استثمار مشتركو

نشاط االستثمار في هذه األدوات على األسواق المالية في الدول اإلسـالمية، إذ أن هنـاك تعـامالً    
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داو واسعاً بهذه األدوات في األسواق والبورصات العالمية، ال سيما بعد أن تـم اسـتحداث مؤشـر    

، األمر الذي أدى إلى توسيع نطاق 1999اإلسالمية في عام  جونز والفايننشال تايمز لألسواق المالية

  .هاوتنويع اإلسالمية األنشطة التي تُمارسها المصارف

  :التعريف بالجهاز المصرفي اإلسالمي األردني )1 ـ 1 ـ 2(

ي وهو السلطة النقديـة فـي   الجهاز المصرفي األردن رأسيقع البنك المركزي األردني على 

 :ي ثالثة بنـوك إسـالمية  وه اإلسالمية المرخصة البنوك ويشرف على , المملكة األردنية الهاشمية

حـل محلـه    ،بقانون خاص مؤقت  1978األول هو البنك اإلسالمي األردني الذي تأسس في عام 

دأ العمل بـه اعتبـارا   الذي ب 2000لسنة  28فصل خاص بالبنوك اإلسالمية في قانون البنوك رقم 

وباشر أعماله  1997عام الذي تأسس،اإلسالمي الدولي  أما الثاني فهو البنك العربي ,1/8/2000من

ـ  9/2/1998في  طـراد  ( 2010عـام   ع، وبنك دبي األردن اإلسالمي الذي باشر أعماله مع مطل

  ).22: 2004 ،وعباد

الهاشمية تطـورات كبيـرة خـالل العقـدين      شهدت الصيرفة اإلسالمية بالمملكة األردنيةوقد       

تزامن مع التغيرات والتطورات االقتصادية واالجتماعية التي شـهدها   ،األخيرين من القرن الماضي

ومـن   ،ولعل أبرزها والدة البنك اإلسالمي األردني لالستثمار والتمويل ،عام المجتمع األردني بشكل

 إال أن هذه الوالدة لم تخـلُ بنك دبي األردن اإلسالمي ،و،الدولي  ثم تأسيس البنك العربي اإلسالمي

, أداء هذا القطاع من الخـدمات المصـرفية اإلسـالمية     من مجموعة من التحديات التي تؤثر على

األمـر الـذي    ،وابرز هذه التحديات هي ازدياد حدة المنافسة بين البنوك العاملة باألردن بشكل عام

ضمن المحافظة علـى حصـتها السـوقية    كي ت ها،وتطويرلعمالئها يدفعها لتحسين خدماتها المقدمة 

أضف لذلك فان االتجاه نحو اسـتخدام   ،لكسب حصة سوقية جديدة بما يعظم ربحيتها تسعىو ،الحالية
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 التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات يدفع هذه البنوك إلـى تسـريع الخدمـة  المقدمـة لعمالئهـا     

   .هاوتحسين

وكانت  ،إلسالمية األردنية إلى تقديم خدماتها وفقاً لقواعد الشريعة اإلسالميةقد سعت البنوك او

الذين يجدون حرجا دينيـاً فـي   ) غير اإلسالمية(مركز جذب لعدد كبير من عمالء البنوك األخرى 

تصميم خدماتها المصرفية بما  ،واستطاعت البنوك اإلسالمية في األردن, التعامل مع البنوك التجارية

شهدت هذه الخدمات تطوراً ملحوظا ترتـب   ،ب واحتياجات عمالئها وخالل العقدين الماضيينيتناس

 أكثـرمن  إلـى  2008ليصل في نهاية عام  ،على أثره نمو عدد فروع البنوك اإلسالمية في األردن

تقريبا من إجمالي عدد فـروع المصـارف الوطنيـة    % 16ويشكل هذا الرقم  ،فرع ومكتب) 100(

  .ردنالعاملة في األ

تركز البنوك اإلسالمية في األردن على تمويل عمليات المرابحة لآلمر بالشراء حيث بلغـت  و      

مليون دينار في نهاية عام  212ر4عمليات تمويل المرابحة لدى البنكين اإلسالميين في األردن مبلغ 

شـيخ  (.لبنكـين من إجمالي ذمم البيوع المؤجلة والتمويالت لدى ا% 65.4شكلت ما نسبته  ،2008

   )43 :2009عثمان،

  :اإلسالمية في األردن البنوكالتشريعات التي تنظم عمل  -)2 ـ 1 ـ 2(

المعمول به حالياً والذي  2000لسنة  28من قانون البنوك رقم  59-50تضمنت المواد من   

نصوص المواد التي تنظم عمل المصـارف اإلسـالمية فـي     1/8/2000بدأ العمل به اعتباراً من 

وهي تقديم الخـدمات المصـرفية    ه،وغايات ألردن حيث حدد القانون الجديد أهداف البنك اإلسالميا

وكذلك تقديم الخدمات الهادفـة إلحيـاء    ،واالستثمار غير القائمة على أساس الفائدة ،وأعمال التمويل

  ).28: 2004 ،طراد وعباد( أسس المنفعة المشتركة صور التكافل االجتماعي المنظم على



16 |  

 

وقد تطرق القانون المذكور إلى األمور التي يجب مراعاتها عند ممارسة البنـك اإلسـالمي     

وأن  ،مراعياً أن تكون تلك األعمال والنشاطات متفقة مع اآلراء الفقهية المعتمدة ،لألعمال المصرفية

  .تكون تلك األعمال والنشاطات غير قائمة على أساس الفائدة

  :ل البنك اإلسالمي والخدمات التي يقدمها كما يليكما حددت تلك المواد أعما  

وذلك بالدينار األردني وبالعمالت األجنبية المختلفة على شكل حسابات : قبول الودائع والحسابات. 1

  .وحسابات االستثمار المشترك ،وتحت الطلب ،جارية

الغ من العمالء إلدارتها وهي عبارة عن أوعية ادخارية يقبل فيها البنك المب: المحافظ االستثمارية. 2

  .وغالباً ما تكون المحافظ مرتبطة بمشروع معين أو صفقة معينة ،واستثمارها نيابة عنهم

        ويستثمر البنك اإلسالمي أمواله في قنوات اسـتثمارية متعـددة منهـا المضـاربة    : االستثمارات.3

  .التأجير المنتهي بالتمليك وستثمار المباشراال وشاركةالم و

ممارسة األعمال المصرفية األخرى القائمة على أساس غير الفائدة بجميع أوجههـا المعروفـة أو   .4

  .أو لحساب غيره في داخل المملكة أو خارجها ،المستخدمة سواء لحسابه

وتنفيذ الوصايا وفقاً ألحكـام الشـريعة اإلسـالمية     ،القيام بدور الوصي المختار إلدارة الشركات.5

  .والقوانين المرعية

القيام بدور الوكيل األمين في مجال الخدمات االجتماعية الهادفة إلـى توثيـق أواصـر التـرابط     .6

بما في ذلك تقديم القروض الحسنة أو إنشاء الصناديق المخصصة  ،والتراحم بين الجماعات واألفراد

  .تهاوإدار للغايات االجتماعية

 ،وتأجيرهـا  ،واسـتثمارها  ،وبيعهـا  ،ولـة تأسيس الشركات وتملك األموال المنقولة وغير المنق.7

  .واستئجارها بما في ذلك استصالح األراضي وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة واإلسكان
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مختلـف   فـي  إنشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح البنك اإلسالمي أو المتعاملين.8

  .المجاالت

  .ت القابلة لإلدارة المصرفية على أساس الوكالة بأجرإدارة الممتلكات وغيرها من الموجودا.9

بوجوب تقيـد البنـك اإلسـالمي بأحكـام      ،من قانون البنوك الجديد) 58(وقد أوجبت المادة 

بقـرار مـن الهيئـة العامـة     ) هيئة الرقابة الشـرعية (الشريعة اإلسالمية وذلك بتعيين هيئة تسمى 

وتتـولى   ،يكون رأيها ملزماً للبنك اإلسـالمي ،وخاص ال يقل عدد أفرادها عن ثالثة أش ،للمساهمين

  :هذه الهيئة المهام التالية

 .مراقبة أعمال البنك اإلسالمي وأنشطته من حيث التزامها باألحكام الشرعية .1

 .إبداء الرأي في صيغ العقود الالزمة ألعماله وأنشطته .2

الجريدة الرسمية، ( لهذه الغاية كلف بها وفقاً ألوامر البنك المركزي الصادرةتأمورُ  أي في النظر .3

2000 :18 – 22.(  

  :تعريف البنك اإلسالمي )3 ـ 1 ـ 2(

 يـورد حيـث   لتعريف البنك اإلسالمي من وجهات نظر متعـددة، من الكتاب  تعرض العديد        

 ،ومن خالل هذه التعريفـات الباحثين من لعدد المختلفة التعريفات من مجموعة )91: 1998الهيتي، (

منظمة مالية ومصرفية، اقتصادية واجتماعية، تسعى إلى جـذب  :"ن البنك اإلسالمي هوإالقول  يمكن

الموارد من األفراد والمؤسسات وتعمل على استخدامها االسـتخدام األفضـل، مـع أداء الخـدمات     

كما تسـهم فـي    ٬المتعددة، وتعمل على تحقيق العائد المناسب ألصحاب رأس المال يةـــالمصرف

وذلك بهـدف   ها،ومقتضيات الشريعة اإلسالمية ئوتلتزم بمباد ٬لتكافل االجتماعي في المجتمعا تحقيق

التكامل االجتماعي و تحقيق التنمية اإليجابية، االقتصادية واالجتماعية، لألفـراد والمؤسسـات مـع    

  ).87: 2004، المغربي.("مراعاة ظروف المجتمع
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  :شتماله على النقاط التاليةإ البنك اإلسالمي من خالل التعرف علىويمكن 

وبذلك فهو منظمة تعمل في حقل المـال أخـذاً    ،ن البنك اإلسالمي يمثل منظمة مالية ومصرفيةإ .1

وعطاء، إيداعاً وتوظيفاً، تمويالً واستثماراً، هذا بجانب التزامها بأداء كافـة الخـدمات المصـرفية    

 ر األعمال التجارية ألفـراد المجتمـع  المتعددة والمعروفة في مجال المصارف، وهي مرتبطة بتسيي

 .هومنظمات

ن البنك اإلسالمي منظمة اقتصادية واجتماعية، ومن ثم ال تحكمه القواعد المادية في المعامالت إ .2

وإنما يعمل أيضاً على ترسيخ القواعد االجتماعية والمعنوية والنفسية، فهو منظمـة اقتصـادية    فقط،

 .ها بمدى اهتمامها بهذا الجانب أيضاًتعمل في إطار اجتماعي، ويرتهن نجاح

تسعى البنوك اإلسالمية إلى جذب الموارد من األفراد خالل نظام اإليداع المتعدد األنواع ما بين  .3

قصير األجل وطويلة، كذلك ما بين الجاري والثابت، واالدخاري واالستثماري، ويكتمـل دور هـذه   

سواء في السيولة أو التمويـل   ،االستخدام المعروفة البنوك باستخدام األموال المتاحة لها في مجاالت

 . ...بالمضاربة والمرابحة والمشاركة

حتى يتحقق الـربح   ،تعمل البنوك اإلسالمية على تحقيق العائد المناسب على استثماراتها المختلفة .4

ن هذه البنوك مـن تحقيـق   كّبما يم ،ألصحاب رؤوس األموال والمودعين والمستثمرين لدى البنوك

 . النمو المستمر والصورة الطيبة لدى مالكها والمودعين لديها

 قضية التكافل االجتماعي من بين القضايا التـي تشـغل ذهـن إدارة البنـك اإلسـالمي      عتبرت .5

التي تهـتم بجوانـب   ،تكوين محفظة للخدمات التكافلية المتعددة  ضرورة لقي على عاتقهت، تهمواهتما

 .األخرى الزكاة والقروض الحسنة والخدمات
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ـ  .6  الشـريعة اإلسـالمية   ئتها بمبـاد اتلتزم البنوك اإلسالمية بالعمل في جميع أنشطتها وممارس

وال يجب أن تحيد عنها إذ إنها المميز الرئيسي لمعامالتـه دون سـواها مـن    هاوتوجيهات اومقتضيات

 .البنوك

بيـة فـي النـواحي    تهدف البنوك اإلسالمية إلى المساهمة في تنمية مجتمعاتها تنمية شاملة إيجا .7

يقوم على أساس أنـه لـيس تـاجراً     ال االقتصادية واالجتماعية ، وبذلك فإن نموذج البنك اإلسالمي

وتشغيل الموارد والطيبات التـي   ،ولكنه يعتبر وسيلة التبادل من أجل تحريك الجهد اإلنساني،للنقود 

على الفائدة، ومن ثم فإنه ليسوعلى المشاركة  هداعتمذلك بان اهللا سبحانه بها على األفراد، وم:  

 المضاربة الشـرعية أو غيرهـا مـن أشـكال     في أطار(لنقود من الغير مشاركة يحصل على ا

 ). ةالمشارك

  وهكـذا  )في أطار صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمي المتعـددة (يقدم هذه النقود للغير مشاركة ،

بهـا أداة لتحريـك   واالنتفـاع   اد استخدامهلن يكون هناك ثمن للنقود لمجرد مرور الزمن وإنما يعي

  وتقليب الطيبات األخرى ،والتأليف بين عوامل اإلنتاج المختلف ،نواحي النشاط االقتصادي

  :أهداف البنك اإلسالمي )4 ـ 1 ـ 2(

   :تسعى البنوك اإلسالمية الى تحقيق األهداف التالية

  :من خاللو ذلك  ،رفيةإحياء المنهج اإلسالمي في المعامالت المالية والمص -1

  .   المالية المصرفية تااللتزام بالقواعد والمبادئ اإلسالمية في المعامال -أ

  .في اإلسالم هاوتطبيق استيعاب الوظيفة االقتصادية واالجتماعية للمال - ب

الدعوة إلى سبيل اهللا من خالل التزامها هي أوالً، ثم النصح واإلرشاد ألفراد المجتمع بإتباع  -ج

  .وتوظيفها المي في استثمار أموالهملسلوك اإلسا
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ويمكن أن تحقق البنوك اإلسالمية ذلك إذا : هموطموحات تحقيق آمال أصحاب البنك والعاملين به -2

  :هي تمكنت من الوصول إلى

  .قدر مناسب من األرباح للمساهمين -أ

رافي لوحداته والعمل وتحقيق االنتشار الجغـ ه، وتكوين سمعة طيبة عنموقف البنك ز يعزت - ب

  .على زيادة عدد المتعاملين معه

حتى يتمكن من االستمرار في تقديم  هوموظفي تنمية الكفايات والمهارات اإلدارية لمديري البنك -ج

  .خدماته وتطويرها

يهتم البنك اإلسالمي باألنشطة االقتصادية واالجتماعية في ،حيث إشباع حاجات األفراد المالية -3

  :مويل واالستثمار والخدمات المصرفية من خاللميدان الت

تطوير وسائل اجتذاب األموال والمدخرات وتوجيها نحو المشاركة في االستثمار باألسلوب  -أ

  .المصرفي اإلسالمي

مع  المختلفة القطاعات احتياجات سدو توفير التمويل الالزم للقطاعات المختلفة في مجاالت اإلنتاج - ب

  .الية اإلسالميةمراعاة القواعد الم

توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات المصرفية غير الربوية مع  -ج

  .االهتمام بإدخال الخدمات الهادفة إلحياء صور التعامل اإلسالمي

  :وتعمل البنوك اإلسالمية على تحقيق ذلك من خالل: هومصالح رعاية متطلبات المجتمع -4

  .افل االجتماعي بين األفراد من خالل األنشطة االجتماعية المختلفةتحقيق التك -أ

لها بما  هوتنفيذ المساهمة في دراسة مشكالت المجتمع والمشاركة في وضع الحلول المناسبة - ب

  .تملكه من إمكانات مالية وبشرية وفنية
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البالد وتقدم منح التسهيالت للمنظمات واألجهزة التي تخدم مصالح البيئة وترعى مصالح  -ج

  )89: 2004، المغربي(  .ضروريات السلع والخدمات

  

  )23: 2005أبو عبيد، ( : مفهوم المصرف الشامل والبنوك اإلسالمية  )5 ـ 1 ـ 2(

المصرف الذي تزول فيه الحدود بين البنوك التجاريـة وبنـوك   بأنه ،يعرف المصرف الشامل      

أي  ،المصرفية التقليدية وغير التقليديـة  الخدمات كافةارس ميبحيث  ،والبنوك المتخصصةاالستثمار 

  .الوظيفيالتخصص القطاعي أو أن المصرف الشامل ال يقوم على أساس 

تقليل درجة المخاطرة  بسبب التنويع في محفظـة  ويساعد تطبيق مفهوم المصرف الشامل في 

ـ  اإلقراضية واالستثمارية من  مصرفال  أخـرى،  جهـة وال مـن  جهة، والتنوع  في مصـادر األم

لتلبيـة   ،اليـة والمصـرفية  من الخـدمات الم  من تقديم حزمة متكاملةالمصرف تمكين باإلضافة إلى 

تعزيز موارد البنـك وإيراداتـه مـن    والمتطورة، األمر الذي يساعد في  المتزايدة هاحتياجات عمالئ
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 ، وكـذلك الجـدد العمـالء   يين واجتذاب المزيد مـن الحال االحتفاظ بعمالئه ناحية، ويمكن البنك من

 خالل  تقديم الخدمات التمويليـة   القطاعات االقتصادية المختلفة، منالمساعدة في تحقيق التوازن بين 

   .لمصرفية المتنوعة لكافة القطاعاتوا

من خالل ما تقدم يالحظ أن المصارف اإلسالمية بطبيعتها مصارف متعددة الوظائف، حيـث        

ارف التجارية والمصارف االستثمارية والمصارف المتخصصـة ومصـارف   أنها تؤدي دور المص

التنمية، لذلك يمكن القول بأن المصارف اإلسالمية ينطبق عليها مفهوم العمل المصـرفي الشـامل،   

  :وذلك لألسباب التالية

 .أن مصادر أموال المصارف اإلسالمية متأتية من األفراد وكافة القطاعات االقتصادية .1

ارف اإلسالمية تُقدم التمويل لكافة األفـراد والقطاعـات االقتصـادية المختلفـة، دون     أن المص .2

 .الخ...كالقطاع العقاري أو اإلسكاني أو الصناعي ،التخصص بتمويل قطاع محدد

أن المصارف اإلسالمية تجمع بين مفهوم المصارف التجارية في مجـاالت التمويـل المختلفـة     .3

و مفهوم المصارف االستثمارية من حيث توظيف الودائـع   ، )ى الفائدةدون االعتماد عل(ومصادرها 

في أوعية استثمارية نيابةً عن المودعين أو المستثمرين، ومفهوم صناديق االستثمار المشـترك مـن   

 .حيث كون المصارف اإلسالمية تُعتبر وعاء استثمارياً يوزع منافعه على المشتركين فيه

قوم بتقديم مجموعة كبيرة ومتكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية أن المصارف اإلسالمية ت .4

 .والتمويلية

مثل القيام بدور  ،أن المصارف اإلسالمية تُقدم بعض الخدمات التي ال تُقدمها المصارف التقليدية .5

 .وتنفيذ الوصايا وفقاً لألحكام الشرعية،الوصي المختار إلدارة التركات 

مثل تملك األموال المنقولة وغيـر  ،ممارسة بعض األعمال واألنشطة  يحق للمصارف اإلسالمية .6

لمختلف الغايات، في حين أن مثل هذه األعمـال   وتأجيرها واستئجارها  المنقولة وبيعها واستثمارها
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بما فيها المصارف التجارية ومصارف  ،طة محظور مزاولتها من قبل المصارف التقليديةــواألنش

  .اإلستثمار

 العمل وطبيعة اإلسالمية البنوك في العمل طبيعة بين الجوهرية الفروق )6 ـ 1 ـ 2(

  :التقليدية البنوك في

للبنوك التقليدية تاريخ طويل من التجارب، و مكان الصدارة من حيث القوة الماليـة مـن بـين     

الرئيسـي   كالمحر ، والذي يعدالقديم من جهة و لتعاملها في النقود  انشأته يخالمؤسسات، نظرا لتار

 جعال منها مؤسسة ضخمة، ذات فعاليـات كبـرى علـى    ٬نن العامالالنشاطها من جهة أخرى، هذ

  .أصبحت اليـوم  قلب المجتمع النابض الذي ال غنى عنه ها، لدرجة أنياالقتصاد المستوى

ذي التوسـع الـقصيرة، والقوة و فترةل لكن النجاحات التي أحرزتها البنوك اإلسالمية خال   

، و جلبته لشرائح عديدة في المجتمع اإلسالمي، يجعل من المقارنة بينها و بـين البنـوك   إليه وصلت

قوة التي تميزها عن غيرها، وعن االختالفات التـي  للوقوف على مواطن ال ٬التقليدية، أهمية قصوى

في الجـدول   ميالبنك التقليدي والبنك اإلسال أهم الفروق الجوهرية بينويمكن إجمال  ،تفصل بينهما

  :التالي
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  البنك التقليدي والبنك اإلسالمي الفروق الجوهرية بين: )1(جدول                  

    عنصر المقارنة  البنك التقليدي  البنك اإلسالمي
  ل المصرفي منمأصل شرعي لتطهير الع

  .الفوائد الربوية والمخالفات الشرعية 
  دنزعة فردية مادية لالتجار في النقو

  .وتعظيم الثروة 
  1  النشأة

  مؤسسة مالية مصرفية تتقبل األموال
  على أساس قاعدتي الخراج بالضمان

  والغرم بالغنم لالتجار بها واستثمارها وفق
  .مقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية 

  أحد مؤسسات السوق النقدي التي تتعامل في
  االئتمان النقدي وعمله األساسي والذي

  بول الودائع الستعمالها في عملياتتمارسه عادة ق
  وشرائها وبيعها مصرفية كخصم األوراق التجارية

  .ومنح القروض وغير ذلك من عمليات االئتمان 

  2  المفهوم

  م دوره بحيادية الوسيط بل يمارسسال يت
  ية والوساطة المالية بأدواتفالمهنة المصر

  ..استثمارية يكون فيها بائعاً ومشترياً وشريكاً 

  سسات مالية وسيطة بين مؤ
  .المودعين والمستثمرين/ المدخرين 

  3  طبيعة الدور

  يقوم على أساس القاعدة اإلنتاجية وفقاً
  .لمبدأ الربح والخسارة 

  4  أساس التمويل  .يقوم على أساس القاعدة اإلقراضية بسعر فائدة 

  صاحب حساب جار على أساس  -
  .القرض الحسن والخراج بالضمان

  .اب استثماري فهو رب مال صاحب حس -
  بائع في جميع أنواع البيوع الحالل/ مشتر -

  .مشارك  -

- مرضتدخر فهو مقرض ودائن أو مقودع وم  
  .ومدين وكالهما على أساس الفائدة 

  بعض الخدمات المصرفية كصناديقلمستأجر  -
  .األمانات 

  5  صفة المتعامل معه

 يجوز له ممارسة التجارة والصناعة -

لبضائع وشراء العقارات والتعامللك اوتم  
  في أسهم الشركات التجارية بالضوابط

  الشرعية
  
  
  
  

  يحظر عليه ممارسة التجارة أو الصناعة أو -
  لدين له على الغير اًأن يمتلك البضائع إال سداد

  .أن يبيعه خالل مدة معينة  ىعل
 ر عليه شراء عقارات غير التي يحتاج إليهاظيح -

على  أو أن يتملكه سداداً لدين لهلممارسة أعماله ، 
  .أن يبيعه خالل مدة معينة 

  يجوز له أن يشتري لحسابه الخاص أسهم -
  الشركات التجارية األخرى في حدود نسبة محددة
  من أمواله الخاصة أو بناء على موافقة مسبقة

  .من البنك المركزي

  6  المحظور والجائز

ربح تحديد الال يستطيع ذلك لما تقوم عليه من 
  مسبقا وعدم المشاركة في الخسارة

  .يستطيع إصدار أسهم ممتازة 
الموارد المالية 

  الذاتية
7  

 ال يقرض وال يقترض بفائدة ويوجد به حسابان
ث الخاص ، . و ح . العام . ث . ح :لالستثمار 

  ويؤسس األول على قواعد المضاربة المطلقة
  . قيدةويؤسس الثاني على قواعد المضاربة الم

  .ودائع والقروض على أساس الفائدةال
  الموارد المالية

  الخارجية
8  
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  البنك التقليدي والبنك اإلسالمي الفروق الجوهرية بين): 1(يتبع جدول 

    عنصر المقارنة  البنك التقليدي  البنك اإلسالمي
  يستقطع من صافي الربح الذي يخص

  .المساهمين فقط 
  9  عاماالحتياطي ال  يستقطع من صافي ربح البنك

م توظيفه على أساس تالجزء األكبر من األموال ي
  صيغ التمويل اإلسالمية من البيوع والمشاركات

  .والمضاربات وغيرها 

  الجزء األكبر من األموال يستخدم في اإلقراض
  .بفائدة 

  10  استخدامات األموال

  مضارب في مضاربة مطلقة باعتبار المودعين
  البنك أنفي مجموعهم رب مال وللمضارب أي 

مال وأصحاب العمل يضارب فيكون رب  
  . ينهم المضارب) المستثمرون (

  يقوم بصفة أساسية ومعتادة بقبول الودائع
  .وتقديم القروض للغير على أساس الفائدة 

  الوظيفة الرئيسة
  

11  
  

  عاجل إلى آجل فهو عملية إنفاقاالدخار تأجيل 
ل يبحث البنك اإلسالمي عن األموا كسلوكية لذل

  لدى
  .جميع األفراد أغنياء وفقراء 

  فئة من فئات المجتمع دوافعها االدخارية للك
  لبنكاولذلك تتنوع هذه الدوافع ومن هنا يهتم 

  ي االدخاري لدى الجميععاإلسالمي بتنمية الو
  .تحقيقاً لدوافعهم الخاصة 

  االدخار هو الفائض منطبقاً للنظرية الوضعية، 
  يبحث البنك التقليدي الدخل بعد االستهالك لذلك

  .عن األموال لدى األغنياء
  يهتم بكبار أصحاب األموال على حساب تنميةلذلك 

  .الوعي االدخاري لدى األفراد عموماً 

  وتنمية االدخار
  االدخاريالوعي 

12  

  ملكية ومن ثم علىالال يعتمد على المتاجرة على 
  الفرق بين الفائدة الربوية الدائنة والمدنية وإنما

  وفق عتمد على استثمار األموال واالتجار بهاي
  .الصيغ واألدوات الشرعية 

  تغطي الملكية إجمالي األموال التي يستطيع البنك
  التجاري بناء عليها أن يحصل على القروض
  واستخدام األموال المقترضة على أساس سعر

  .الفائدة لتحقيق أكبر عائد ألصحاب البنك 

  13  المتاجرة على الملكية

  –العمل  –المال : تحقق بأسبابه الشرعية من ي
  المحددةالشرعية  وفق األساليب –الضمان 

  .لكل سبب 

  نة فيييتحقق من الفرق بين الفائدة الدائنة والمد
  .عمليات البنك 

  14  الربح

  مضاربةاليتحملها البنك إذا كان رب مال في 
  وفي البيوع وبقدر رأس المال دائماً في

  .المشاركات 

  حتى ولو كانت ألسبابه لها المقترض وحديتحم
  .ال دخل له فيها 

  15  الخسارة

  مناألهمية النسبية لشخصية المتعامل أكثر
  هم أن الوزنماالهتمام بالقدرة االيرادية أكثر وال

النسبي لهذه العناصر الخمسة يختلف عن البنك 
التجاري بحسب طبيعة كل منهما المختلفة وكذلك 

  طبيعة
  اته التي يقوم بها وآليتها فيأعماله ونشاط

  .الممارسة العملية

  االهتمام ،األهمية النسبية للضمانات أكثر
  .برأس المال وبالقدرة اإليرادية أكثر 

  عناصر الـ
:5 C’S  

CAPITAL. 

COLLATERAL 

COPACITY. 

CHARACTER 

CONDITION 

  
16  
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  إلسالميالبنك التقليدي والبنك ا الفروق الجوهرية بين): 1(يتبع جدول 

    عنصر المقارنة  البنك التقليدي  البنك اإلسالمي
تؤدي نظير التكاليف الفعلية لهذه الخدمة 

  .وتتقيد بالحالل والحرام 
  

  تؤدي مقابل ما يسمى عمولة تعتبر مصدراً من
  طبيعة الخدمة وال: مصادر اإليراد ال تتقيد بـ 

  .بالحالل والحرام 
  17  الخدمات المصرفية

سارة بعد خصم المصروفات الربح أو الخ
والربح وقاية لرأس المال  ،والنفقات فقط

  .وجابر له من الخسران 

  رأس المال ةعناصر تكلف تحتسب الفائدة ضمن
  .ومن ثم تؤثر على الربح 

  طريقة احتساب
  الفائدة

18  

الرقابة الشرعية، : ثالثة أنواع من الرقابة 
  ومن

  .ة قبل الجمعية العمومية ، والسلطات النقدي

  لجمعية العمومية ،امن قبل : نوعان من الرقابة 
  .والسلطات النقدية 

  19  الرقابة

  فنظرة(مماطل يعطى مهلة سداد غير إذا كان 
  ى الدين ،لوال يلتزم بأي زيادة ع) إلى ميسرة 

  وقد يعفى من الدين في حالة اإلعسار الكامل
  .وضآلة المبلغ 

  .ة وإذا كان موسراً مماطالً تكون المقاضا

  إذا كان غير مماطل فال يسمح له بمهلة سداد ،
ويلتزم بفوائد تأخير ، وإذا كان مماطالً 

  فباإلضافة
  .إلى ما تقدم تكون المقاضاة 

  إعسار المدين

  
  

20  
  
  

  ركائز في تطبيق المنهج االقتصاديأحد ال
  اإلسالمي ولتحقيق التكافل االجتماعي فهو

  .أحد المزايا التنافسية القوية 
  21  صندوق الزكاة  .مكان له فيه ال 

ن أهم محددات آلية العمل وممارسة النشاط م
.  

  ليس لها مكان فيه وإن حصل بعض التوافق فهو
  .جزئي 

  ةلشريعامقاصد 
  وأولوياتها

22  

 )317: 2002البعلي،  (:المصدر

 :اإلسالمية ووسائله البنوكمفهوم االستثمار في   )2 ـ 2(
 

 ،عرف االستثمار بعدة تعريفات، وباإلجمال فإن تعريفات اإلستثمار متقاربة:تعريف اإلستثمار       

وهي تركز على أن هدف اإلستثمار الحصول على تدفقات مالية مستقبلية ، مع إغفال دور القيم فـي  

  .، فاالستثمار باعتباره حركةً وعمالً ال بد له من قيم وضوابط تحكمه هوترشيد توجيه االستثمار

توظيف المال أو الجهـد فـي نشـاط اقتصـادي     "ه  فأن االستثمار يمكن أن يعرف بـ وعلي      

وقد قُيـد التعريـف   ،"مشروع، بهدف الحصول على نفع يعود عليه أو على غيره في الحال أو المآل
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فال استثمار في تجارة محرمة شرعاً كالخمور مثالً،  ،أال يتعارض مع قواعد الشريعة: بقيدين، األول

  .هاودفع بل لتشغيل عجلة التنمية االقتصادية ،هدف االستثمار ليس النفع للمستثمر فقط :والثاني

يتميز االستثمار اإلسالمي بأن له طبيعة خاصة ومتميزة ، حيث يعد استثمار المـال وتنميتـه          

لــذي  له من الخسـران ا  اً، ويعد الربح في الفكر اإلسالمي وقاية لرأس المال وجابر اًشرعي اًواجب

  " .ال ربح إال بعد سالمة رأس المال " الفقهاء على أنه  جمهور يلحق به، حيث يجمع

وضع الباحثون مجموعة من المعايير التـي تحكـم    ، في البنوك اإلسالمية ولسالمة اإلستثمار     

  )30: 2008، عبادة( :استثمار األموال من أهمها

 ،وأن المـال مـال اهللا   ،وفقـاً للضـوابط الشـرعية   لمال ا حيث ينطلق استثمار:معيار العقيدة  -1 

  .واإلنسان مستخلف فيه ، ويجب استخدامه بعيدا عن الربا

حيث يلتزم الفرد المسلم بمجموعة من القيم األخالقية عند اسـتثمار األمـوال   : المعيار األخالقي -2

 .من أهمها عدم الغش وعدم أكل أموال الناس بالباطل

  ،تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية لىيهدف لتشغيل كامل رأس المال إحيث  :ةالتنمي معيار -3

 .وعلى أن يتم مراعاة أولويات االستثمار وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات

وهو من القواعد الشرعية التي تحكم المعامالت في اإلسـالم فـال   : معيار ربط الكسب بالجهد  -4

 .بكسب بال جهد وال جهد بال كس

وينطلق هذا المعيـار مـن القاعـدة الشـرعية      ،وهو الربح مقابل الخسارة: معيار الغنم بالغرم -5

  .ن من ضمن أصل شي فله ما يخرج منه من ربح أو خسارةأوالتي تعني " الخراج بالضمان"

يع سـتط ي يتوقف حجم اإلستثمار ابتداء على ما يطلبه العمالء من البنك اإلسالمي ، وكذلك ماو      

،ودرجة إسهامه ستتوقف على ما يمنح لـه  فه من األموال المتاحة لالستثمارالبنك اإلسالمي أن يوظ
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في السوق المالية اإلسالمية، والتي ستبقى محدودة أيضاً لفترة ليست بالقصيرة كمـا يـرى بعـض    

  .ال المصرفية اإلسالميةالخبراء في مج

  :ميـةاإلسال البنوكمصادر األموال لدى   )1 ـ 2 ـ 2(

وهي تشتمل على رأس المال المـدفوع و االحتياطيـات    ،)حقوق الملكية(حسابات رأس المال : أوالً

المختلفة واألرباح غير الموزعة، وال يختلف هذا المصدر من حيث أهميته والغاية منه عما هو فـي  

  .المصارف التقليدية

ت الودائع والحسابات االستثمارية المصـدر  حسابات الودائع وحسابات االستثمار،تُعتبر حسابا: ثانياً 

األساسي لألموال في المصارف اإلسالمية، وعلى خالف العالقة القائمة بين المودعين والمصـارف  

التقليدية والمتمثلة بعالقة الدائن بالمدين، فإن العالقة بين المودعين والمصارف اإلسـالمية تختلـف   

 وخصـائص  اًلكل نوع من الحسابات االدخارية شـروط  نإباختالف نوع األوعية االدخارية، حيث 

تختلف عن األنواع األخرى من الحسابات، وبشكٍل عام فإن أساس العالقة بـين المـودعين   ،محددة 

  . والمصارف اإلسالمية تقوم على أسس عقد المضاربة

  ):49: 2008ميد، أبو مح( متعددة من أهمها اًوتأخذ هذه الودائع والحسابات االستثمارية صيغ      

وهي األموال التي يودعها العمالء في المصرف اإلسـالمي  : تحت الطلب/ الحسابات الجارية -)1( 

بمثابة األمانة بغرض التعامل عليها بالشيكات أو االنتفاع من الخـدمات المصـرفية التـي يقـدمها     

طيع العميل أن يـودع أو  المصرف، أو الحاجة إلى االحتفاظ بالسيولة التي لديهم في مكان آمن ويست

يسحب من حسابه في أي وقت شاء،ويستطيع المصرف استخدام أرصدة هذه الحسـابات ولكنـه ال   

يشارك العميل في الربح أو الخسارة وال يعطي عنها عائداً، فإذا حدثت خسارة عند استخدام أرصدة 

ـ  رف بالكامـل، وذلـك   هذه الحسابات يتحمل تبعتها المصرف، وإذا تحقّق الربح يحصل عليه المص

جـاز   ،ويقصد بها أن من ضمن أصل شيء" الخراج بالضمان " ن إتطبيقاً للقاعدة الفقهية التي تقول 
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له أن يحصل على ما تولد عنه أو منه من منافع أو إيرادات حيث يعتبر المصـرف ضـامناً لهـذه    

  .الحسابات، ويجوز للمصرف أن يفرض عموالت على إدارته لهذه الحسابات

 تمثل هذه الحسابات الوعاء الذي تتدفق من خالله األموال مـن العمـالء  : حسابات االستثمار  -)2(

باستثمارها، وبـذلك تكـون شـروط هـذه      )وهو المضارب هنا(بغرض قيام المصرف اإلسالمي 

مستمدة من شروط وقواعد عقد المضاربة، ولكي تتقيد هذه الحسابات بشـروط   هاوقواعد الحسابات

ضاربة فإنه يجب أن يتضمن فتح الحساب بنوداً تتعلق بكيفية توزيـع األربـاح والخسـائر    الم عقد

أي أن (وتحديد نصيب المصرف المضارب مقابل عمله وإدارته، وكـذلك اإلذن للمصـرف بـالخلط   

مـن حسـابات    و ،)فرة لديـه ايسمح للمصرف بخلط أموال هذه الحسابات مع بقية األموال المتـو 

  : االستثمار

تخضع هذه الحسابات لقواعـد   )8 :2000، أبو عبيد( ):المطلق(حسابات االستثمار المشترك  -)أ(

، وهي تشمل الودائع النقديـة التـي   )بمشروع أو برنامج استثمار معين ترتبط ال(المضاربة المطلقة 

تثمار وتشترك هذه األموال باألرباح المتحققة وتتحـمل مخاطر االس ،العمالء يتسلّمها المصرف من

هذه الحسابات إلى أنواع تختلف شروط كل منهـا   ، ويمكن تقسيم)نــم وعليهم الغرمللمودعين الغ(

ونسبة مشاركة كل منها في األرباح، وذلك وفقاً ألجال استحقاقها، وتختلف تسميتها وشروطها مـن  

   .مصرف إلى آخر

ع هذه الحسابات لقواعـد  تخض )81: 2000، بابكر( ):المقيدة(حسابات االستثمار المخصص -)ب(

المضاربة المقيدة، وهي الودائع النقدية التي يتسلمها المصرف من العمالء الستثمارها في مشـروع  

محدد أو غرض معين يحدده العميل، وحيث أن العميل هو الذي يقرر نوع االستثمار وطبيعته فـإن  

بصفته (في حين يتحـمل العميل  ،هاووفق النسبة المتفق علي ،المصرف يشارك في األرباح المتحققة

وحده الخسائر، وتوجه حسابات االستثمار المخصص غالباً لتمويل المشروعات ) صاحب رأس المال
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وتُحقق هذه الحسابات ميـزة عـدم خضـوعها لنسـبة     ) ن فأكثراسنت(االستثمارية متوسطة األجل 

  .نقدي التي يفرضها المصرف المركزياالحتياطي ال

وهي عبارة عن أوعية ادخارية يقبل فيها المصـرف   )68 :2001إرشيد،(:الستثماريةالمحافظ ا) ج(

المبالغ من أصحابها إلدارتها واستثمارها نيابة عنهم على أساس المضاربة الشرعية ، وغالبـاً مـا   

  .االستثمارية موزعة على القطاعات االقتصادية المختلفة تكون لدى المصرف مجموعة من المحافظ

وهـي أداة ماليـة تُمثـل أصـوالً       )45: 2000األمين،( :التأجير اإلسالمية) سندات(ك صكو) د(

صـول  األ هـذه  يصدرها المصرف ويدعو المستثمرين لالكتتاب بها، ومن ثم يقوم المصرف بتملك

وتأجيرها بموجب عقود إجارة منتهية بالتمليك، واألرباح المتحققة مـن ذلـك يـتم اقتسـامها بـين      

 . والمصرف وفقاً لألسس الواردة في نشرة إصدار هذه الصكوك المستثمرين

ثل أصوالً، وهي أداة مالية تُم )291: 1999 ،السرطاوي( :السلم اإلسالمية ) سندات(صكوك ) هـ(

المستثمرين لالكتتاب بها، حيث يقوم المصرف بشراء سلع على أسـاس   يصدرها المصرف ويدعو

يعها، واألرباح المتحققة من ذلك يـتم اقتسـامها بـين المسـتثمرين     اآلجل لها، ومن ثم يتم ب التسليم

  .ذه الصكوكوالمصرف وفقاً لألسس الواردة في نشرة إصدار ه

وهي شهادات موحدة القيمة صادرة عـن   )167: 1989حمودة، (: المقارضة) سندات(صكوك ) و(

تحققة حسب الشروط الخاصـة  وتشترك هذه السندات باألرباح الم ،المصرف بأسماء من يكتتبون بها

سـندات مقارضـة   (بكل إصدار، وقد تصدر سندات المقارضة وفق أسلوب المضاربة المخصصـة  

    ).سندات مقارضة غير مخصصة(أو وفق أسلوب المضاربة المشتركة ) مخصصة

ت ذات وتقوم فكرة سندات المقارضة اإلسالمية على االستثمار فـي المشـروعات والعمليـا           

 الجدوى االقتصادية، ويتولى المصرف إدارتها واسـتثمارها وفقـاً ألسـس المضـاربة الشـرعية     

وتُعتبر سندات المقارضة وعاء ادخارياً مرناً في التداول من خالل المصرف وهي تُساهم  ها،وقواعد



31 |  

 

ةً إلـى  وتوجيههـا مباشـر   ها،وتجميع في نشر الوعي االدخاري وتُساعد على استقطاب المدخرات

  . المشروعات واألنشطة االقتصادية التي ترفد مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية

  :وتتميز سندات المقارضة غير المخصصة عن حسابات االستثمار المشترك فيما يلي 

  شترك في حالة الرغبةقارضة أفضل من شروط حسابات االستثمار المقد تكون شروط سندات الم

  .لمزيد من األموالفي اجتذاب ا

 دخرينمكن إصدارها بفئات صغيرة تناسب صغار المي.  

 مكن إيجاد سوق لهذه السنداتتسيليها عند حاجته للمال هابحيث يستطيع حامل ،ي.  

تشتمل على التأمينات النقـدية، ومخصص مخاطر االستثمار، وأرصدة دائنة ى الموارد األخر: ثالثاً

  ).110: 2007درغال، ( )بات وصناديق الزكاةمخصصات مختلفة، حسا(أخرى 

  :اإلسالمية البنوكاستخدامات األموال في  )2 ـ 2 ـ 2(

  :)103: 2000الوطيان( تتوزع استخدامات المصارف اإلسالمية بشكل عام على األوجه التالية     

ـ  :موجودات نقدية -1 ة باسـتثناء  ال تختلف مكونات هذا البند كثيراً عما هو لدى المصـارف التقليدي

ال  –إسالمية كانـت أم غيـر ذلـك     -كون حسابات المصارف اإلسالمية لدى المصارف األخرى 

تتقاضى أية عوائد عليها، وعادةً ما تحتفظ المصارف اإلسالمية بأرصدة سائلة بمبالغ تفوق ما هـو  

   ."ترتفع نسبة السيولة لدى المصارف اإلسالمية  ومن ثم" لدى المصارف التقليدية 

هي األموال التي يودعهـا أصـحابها لـدى المصـرف     ):المقيد(حسابات االستثمار المخصص  -2

اإلسالمي والتي تكون مقيدة ببعض الشروط الخاصة مثل االشتراط على المصرف أن يستثمر تلـك  

األموال في مشروع معين، أو لغرض معين، أو في صفقة تجارية محددة يتم االتفـاق عليهـا بـين    

كما يمكن أن يكون تقييد أصحاب هذه الحسابات للمصرف بأشكال أخرى مثـل اشـتراط   الطرفين، 
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خلط أموالهم بأموال الغير، أو عدم البيع باألجل، أو عدم البيع بدون كفيل أو رهن، أو اشـتراط  عدم 

  .البيع بربح ال يقل عن حد معين أو غير ذلك من الشروط

الحسابات االستثمارية المخصصة يمكـن أن تكـون   والعالقة التعاقدية بين المصرف وأصحاب     

على صيغة المضاربة أو على صيغة الوكالة، فإذا كان العقد وفق صـيغة المضـاربة فـإن تسـلم     

بينما يمثل أصحاب الحسابات االستثمـــــارية   ،المصرف لتلك األموال يعطيه صفة المضارب

يها من الربح، أما في حالـة حـــدوث   عل اًكل منهما حصة متفق المخصصة رب المال، ويستحق

عندئذ يخسر المصرف جهده وعملـه دون أن يحصـل علـى أي    ،خسارة يتحملها المستثمر وحده 

فيجب أن يتم االتفاق بين  الطرفين على تحديـد أجـر    ،مقابل، أما إذا كان العقد وفق صيغة الوكالة

أم لم يتحقق، بينما ينفرد صـاحب   معلوم يستحقه المصرف بصفته وكيل االستثمار سواء تحقق ربح

ـ     ةهذا الحساب بكل ما يتحقق من أرباح بعد اقتطاع المصاريف وأجرة الوكيل، كما أنـه يتحمـل أي

  .خسارة قد تحدث

على تحديـد أربـاح    ،وغالباً ما يتم االتفاق بين المصرف والمستثمر في هذا النوع من االستثمار   

ي األرباح المتحققة في حالة تحقيق االستثمار لربح أعلـى  تحفيزية يحصل عليها المصرف من إجمال

من حد معين، وحينئذ يكون للمصرف نسبة من الزيادة المتحققة باإلضـافة إلـى حصـته األولـى     

المقررة في عقد المضاربة، كما أنه يحصل على تلك الزيادة كليا أو جزئيا باإلضافة إلـى األجـرة   

  .لتعاقد على أساس الوكالة باالستثمارالمعلومة المقررة له سلفا في حالة ا

ونظراً ألن الحسابات االستثمارية المخصصة أو المقيدة تكون أما على هيئة عقـد مضـاربة أو       

مديونية بين أصحاب هذه الحسابات والمصرف سـواء  / وكالة باالستثمار، فإنها ال تُمثل عالقة دائنيه

لحسابات ال تدخل ضمن عناصر المركز المالي للمصرف بصفته مضارباً أو وكيالً، وعليه فإن هذه ا

  .ألن حقه بالتصرف فيها ليس مطلقاً
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هو قرض بدون فائدة يقدمه المصرف للمقترض عوناً له في الشدة أو دعماً لـه   :القرض الحسن -3

في فعل خير أو عمل طيب، أو قروض إنتاجيـة تُقـدم لصغار الحرفيين والعمال لمعـاونتهم لكـي   

 .وأن ينتـجوا بما يفي حاجاتهم ويحقّق فائضاً يسـددوا بـه القـرض    ،ولوا إلى طاقة إنتاجيةيتحـ

  )58: 2009قنطقجي، (

   :ومصادر تمويل صندوق القرض الحسن 

  . من أموال المصرف الخاصة _ أ

  ).حسابات االئتمان(األموال المودعة لدى المصرف على سبيل القرض _ ب

الجمهور في صندوق القرض الحسـن التـي يفوضـون المصـرف      األموال المودعة من قبل_ ج

  .بإقراضها للناس قرضا حسنا

  )127 :2007،درغال(ويمكن أن يأخذ االستثمار المباشر صور : االستثمارات المباشرة -4

توظيف أموال المصرف في مشروعات تأكد له من واقع دراسـاته جـدواها وربحيتهـا ويقـوم      -

  .المشروعات ومتابعتها وتظل هذه المشروعات دائماً ملكاً للمصرف هذبتنفيذ هالمصرف بنفسه 

وتأجيرها والحصول علـى  ) وغيرها... عقارات، سيارات ، آليات، (شراء أصول أو سلع معينة  -

  .عائد التأجير أو بيعها والحصول على عائد البيع

، حيث تمثّـل هـذه الشـركات    المساهمة في الشركات التي تعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية -

  .استثمارية للبنوك اإلسالمية اًفروع

وهـي شـركات متخصصـة فـي بنـاء المحـافظ                       : االستثمار فـي الشـركات االسـتثمارية    -

وال )في بعـض األحيـان  (،فعندما يكون لدى المصارف اإلسالمية فائض سيولةتهاوإدار االستثمارية

بشـرط أن تكـون المحفظـة    ،ع األموال إلى شـركات اسـتثمارية   تستطيع أن تستثمرها،تقوم بدف
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االستثمارية التي تقوم هذه الشركات بتكوينها ال تحتوي على أصول محرمة شرعا، وغيرهـا مـن   

  . الشروط الشرعية التي تقوم هيئة الرقابة بتحديدها

وراق الماليـة عـن   تقوم المصارف اإلسالمية باالستثمار فـي األ : االستثمار في األوراق المالية -

طريق شراء أسهم شركات يكون نشاطها األساسي غير مخالف ألحكام الشريعة اإلسالمية وقد أجاز 

   .الفقهاء ذلك

وتستطيع المصارف استخدام أنماط عديدة من الخدمات االستثمارية شريطة خلوها : أساليب أخرى -

ـ /تقديم خطابات الضمان: من عنصر الفائدة ومن هذه األنماط البيـع  / ات المسـتندية نـا ديم االئتماتق

شـترك وأعمـال   مإدارة الحقائب المالية وتأسيس صـناديق االسـتثمار ال  / بالتقسيط أو البيع باألجل

  .المالية الوساطة في األسواق

هذا النوع من االستثمار يقوم المصرف باالشتراك ): االستثمار غير المباشر(التمويل واالستثمار -5

أو معنويين بتأسيس مشروع جديد أو االشتراك في مشروع قائم لـه شكــل    أشخاص طبيعيين مع

قانوني معين، ويتحـدد دور المصرف في تلك المشروعات حسب قيمة مساهمته ومـدى مشـاركته   

إلسالمية، ويشـتمل االسـتثمار غيـر     وهو شكل سائد لدى كثير من المصارف ،في اإلدارة الفعلية

  ):259: 2008، العزيزي( من أهمها المباشر على أكثر من صيغة،

  .عقد المضاربة: أوالً

  .عقد المشاركة:ثانياً

  .عقد بيع السلم،عقد المساومة،عقد المرابحة لآلمر بالشراء،عقد المرابحة:عقود البيوع: ثالثاً

  .عقد اإلستصناع: رابعاً

  .التأجير المنتهي بالتمليك: خامساً

  .المزارعة والمساقاة:سادسا 
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يز الصيغ التمويلية المختلفة بالمرونة التي تُمكنها من تلبية رغبات العمالء المتنوعة ولكافة وتتم 

القطاعات االقتصادية، وفيما يلي عرض باشـر فـي   /ألهم صيغ التمويل موجزاالستثمار غيـر الم 

  :المصارف اإلسالمية 

  :)17: 2000، األمين( )القراض أو المقارضة(المضاربة: أوالً 

هو عقد يقوم المصرف بموجبه بتقديم التمويل الالزم لعملية تمويل محـددة كليـاً أو جزئيـاً،           

بالعمل فيها على أساس المشاركة في الربح، وعلى أن يقسم الـربح  ) المضارب(ويقوم المتعاقد معه 

تعـدياً ،  الخسارة إال إذا كان مقصـراً أو م  بنسبة متفق عليها بينهما، وال يلحق المضارب شيء من

جوز أن يقدم المصرف تمويالً جزئياً للمضاربة والباقي من المضارب، وفي هذه الحالـة يكـون   وي

المضارب شريكاً في المضاربة بما وضعه فيها من مال، ومضارباً لـرب المـال فـي رأس مـال     

مـال   المضاربة، فإذا حدثت الخسارة يتحمل المضارب جزءاً من الخسائر عن حصـته فـي رأس  

رأس : على هذا األساس فإن هناك خمسة أركان للمضاربة هيالمضاربة إضافة إلى خسارة جهده، و

  .المال، والعمل، والربح، والصيغة، والمتعاقدان

وبشكٍل عام فإن بعض المصارف اإلسالمية تُحجم عن التعامل بصيغة المضاربة وذلك بسـبب        

يق هذه الصيغة، باإلضافة إلى أن هـذه الصـيغة مـن صـيغ     عدم استيعاب المتعاملين ألسلوب تطب

  .التمويل اإلسالمي تتطلب أن يكون المضارب من ذوي األمانة والثقة العالية

  ):172: 2003، هيئة المحاسبة والمراجعة(شروط المضاربـة 

  :الشروط المتعلقة برأس المال - )1( 

  .أن يكون رأس المال من النقود -

  .لمال دينا في ذمة المضاربأال يكون رأس ا -

  ).إما أن يكون التسليم بالمناولة أو بالتمكين من المال(أن يتم تسليم رأس المال للمضارب  -
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  الشروط المتعلقة بالربح - )2(

  .أن تكون حصة كل منهما من الربح معلومة -

  .وية أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث أو كأن تكون نسبة مئ -

  :الشروط المتعلقة بالعمل -)3( 

  .اختصاص المضارب بالعمل دون رب المال -

  .أن ال يفرض رب المال شروطاً تفوق طاقة المضارب -

  :إلى أن هناك شكلين من المضاربة، هما) 8: 2002إصالحي، (ويشير 

لمضـاربة المطلقـة   فاوهي المضاربة غير المقيدة بزمان وال مكان وال عمل، : مضاربة مطلقة -1

دون الرجوع لرب المال إال عند نهاية المضـاربة،   ،يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء

ومن الجدير بالذكر أن هذا الشكل من المضاربة غير شائع االستعمال بسبب المخـاطر التـي قـد    

  . يتعرض لها رب المال

 ،ونـوع البضـاعة   ،مثل المكان والزمـان  ،ةوهي التي يوضع عليها قيود معين: مضاربة مقيدة -2

، وإذا خـالف  ... والتأمين، والجهات التي يمكن للمضارب أن يتعامـل معهـا    ،وظروف التخزين

كان ضامناً لما يمكن أن يحدث، وهي صيغة يستخدمها المصرف في اسـتثمار   ،المضارب ما قيد به

شكل من المضاربة هو األكثر شيــــوعاً  ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمواله بصفته رب المال، 

  .ألنه يعطي رب المال الحق في فرض الشروط والضوابط التي يراها مناسبة ،واستخداماً

حيث أن : أجل المضاربة بالشكل التالي) 172: 2003هيئة المحاسبة والمراجعة، (وأوردت   

كل منهما الوقـت الـذي   يجب أن يعلم،المضاربة عالقة تعاقدية بين رب المال والمضارب 

تنتهي فيه هذه العالقة، ولكن يراعى أن يتناسب األجل مع طبيعة العمل الـذي يتعامـل بـه    

أو طويلة األجـل،   ،أو متوسطة األجل ،المضارب، أي أن المضاربة قد تكون قصيرة األجل
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 وقد يضارب في سلعة, فقد يضارب المصرف على صفقة واحدة فهي مضاربة قصيرة األجل

 مضاربة متوسطة األجل، وقد يشترك مع آخرين في تمويل تشترى ثم تباع على فترات فهي

  . رأس مال مشروع بالكامل لفترة طويلة فهي مضاربة طويلة األجل

  :إدارة المضاربـة 

التصرف بمقتضى عقد المضاربة في كل ما يدخل في المضاربة، إذا أذن ) العميل(للمضارب        

و فوضه في شؤون المضاربة ككل، وال يحق للمصرف أن يعمل مع المضارب إال أن المصرف له أ

  )61: 2000االمين، ( .له حق تقديم العون والمشورة والرقابة واإلشراف عليه

  :المزايا االقتصادية واالجتماعية للمضاربة

  .تحقيق التكامل بين عناصر اإلنتاج .1

 .م وسوء توزيع الثروة وهدر الموارد االقتصاديةمعالجة المشاكل االقتصادية من ركود وتضخُّ .2

  .تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والحرفية .3

 . ارتفاع فرص التشغيل وزيادة عدد المالك.4

وعلى الرغم من أهمية هذه األداة االستثمارية في معالجـة كثيـر مـن المشـاكل االقتصـادية          

فـإن ممارسـة   ،جد حولها شبهات في الفقـه اإلسـالمي   واالجتماعية، وأنها من األدوات التي ال تو

  .)62: 2000االمين، ( مستوى المطلوبالمصارف اإلسالمية لهذه األداة االستثمارية مازال دون ال

   .المشاركة: ثانياً

فهي من الصيغ التي تالئم طبيعة عمل  ،تُعد المشاركة من أهم صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمي   

الصـيغ   سالمية، فيمكن استخدامها في تمويل األنشطة االقتصادية المختلفة، وهي أكثرالمصارف اإل

مة وشموالً، ويمكن أن تُلبي حاجات المجتمع المحلي وأن تُساعد فـي تحقيـق   ءالتمويلية مرونة ومال

  . التوازن االجتماعي واالقتصادي
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يطلبه المتعاملون دون اشـتراط فائـدة    ووفق هذه الصيغة يقدم المصرف اإلسالمي التمويل الذي    

ثابتة كما هو الحال في التمويل بالمصارف التقليدية، وإنما يشارك المصرف المتعامل فـي النـاتج   

  . المتوقع ربحاً كان أو خسارة، وذلك في ضوء قواعد وأسس متفق عليها بين المصرف والمتعامل

تتضـمن كـل   ) الشـركاء (المصرف مـع العمـالء   وتنظم هذه العالقة بموجب عقود يبرمها       

التفاصيل الخاصـة بعمليـات المشـاركة وبتحديـد الحصـص فـي المسـاهمة واإلدارة ونسـبة         

   )139: 2002عزيزي، ال(.األرباح

   :)208: 2003، هيئة المحاسبة والمراجعة( هاوشروط ضوابط المشاركـة

  .يهأن يكون رأس المال معلوماً وموجوداً يمكن التصرف ف-1

 ).كالبضائع والعقارات(ويجوز أن  يكون عروضاً ،أن يكون رأس المال من النقود -2

  .ال يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص -3

يتم توزيع الربح بين الشركاء حسب ما اتفقوا عليه، وإذا لم يكن هناك اتفاق مسـبق علـى                -4

عـبء  زيع حسب نسبة مساهمة كل منهم في رأس المال، كما يتم توزيـع أسس التوزيع يتم التو

الخسارة في حال تحققها على الشركاء وفق ما هو متفق عليه بينهم، وبخالف ذلـك يتحـــمل   

  . الشركاء الخسارة حسب نسبة مساهمة كل منهم في رأس المال

بنسب متساوية، كما يجـوز أن  ويتقاسم الشركاء الربح  ،يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل -5

  .الربح برغم تساويهم في المال يختلفوا في

  )84: 2008ابو محيميد، :(أشكال المشاركـة

يقوم هذا الشكل على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأسمال مشـروع  : المشاركة الثابتة -1

ثـم فـي إدارتـه وتسـييره     مما يترتّب عليه أن يكون شريكاً في ملكية هذا المشروع، ومن  ،معين

   .واإلشراف عليه
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وشريكاً في األرباح التي يحققها المشروع بالنسب التي يتم االتفاق عليها وشروط عقـد المشـاركة،   

أو التوصية باألسهم حسب  ،وأحياناً يأخذ المشروع الممول إطاراً قانونياً ثابتاً مثل الشركة المساهمة

  . طبيعة المشروع وحجمه

بمقتضى هذا الشكل يكون من حـق طالـب    :)المشاركة المنتهية بالتمليك(ركة المتناقصة المشا -2

أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع، حيث يصبح المشروع في النهايــة   ،)الشريك(التمويل

فإنه يتم تقسيم عائد المشروع بـين المصـرف والشـريك     ،ملكاً لطالب التمويل، ووفقاً لهذه الصيغة

باإلضـافة   ،من حصته من العائد اًمساهمة كل منهما في رأس المال، ويخصص الشريك جزء حسب

حتى يتمكن  ،فر لديه من موارد أخرى للتسديد التدريجي لحصة المصرف في رأس المالاإلى ما يتو

تؤول الملكية الكاملة للمشـروع إلـى    من ثمو ،العميل من سداد كامل حصة المصرف في المشروع

  ).الشريك(العميل 

   : )86: 2008ابو محيميد،( إدارة المشاركـة

ويل بإدارة عمليـة المشـاركة   بتفويض طالب التم ،يقوم المصرف غالباً بموجب عقد المشاركة      

راف عليها، ويقوم المصرف بالمتابعة واإلشراف على حسن سير العميلـة وإلـزام الشـريك    شواإل

مشكالت قـد تواجـه عمليـة     ةوكذلك المساهمة في التغلب على أي ،بالشروط المتفق عليها في العقد

  .المشاركة

   )502: 1998الهيتي،:(بعض أنواع الشركات في الفقه اإلسالمي

  . اشتراك شخصين أو أكثر في ملك عين معينة ذات قيمة مالية:شركات األمالك _ 1

س المال واألرباح الناتجة عـن  على االشتراك في رأ ،عقد بين طرفين أو أكثر:شركات العقود _ 2

  :استثماره وتقسم شركات العقود إلى
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وهي أحد أنواع شركات العقود التي تم االتفاق فيها بين األطـراف المتشـاركة   : شركات العنان _ آ

  .على عدم تصرف أي شريك إال بإذن صاحبه 

  .وهي الشركة التي يتساوى فيها الشركاء في كل شيء : شركة المفاوضة _ب 

مثل المشاركة  -من أنسب الصيغ االستثمارية في المصارف اإلسالمية  ،وتعتبر شركة العنان       

  :وذلك  ،الدائمة والمشاركة المنتهية بالتمليك

  لقلة المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون، ذلك ألن المصرف مع المستثمرين يتحملون في -

) المشـاركة (صحاب رأس المال، أما في هذه الحالة المضاربة المشتركة جميع الخسارة، باعتبارهم أ

  . فإن المصرف ال يتحمل من الخسارة إال بقدر مساهمته في رأس مال المشروع

  ذلك ألن المصرف في هذه الشركة يمكنه إمساك سجالت حسابية: سهولة تنظيم الحسابات فيها -

إال فـي   ،بطه مع المسـتثمرين فإنه يصعب عليه تنظيم الحساب وض ،منظمة، أما في حالة المضاربة

وهي فيما لو قام بفصل عملية المضاربة عن باقي أنشطته االسـتثمارية األخـرى، وال   ،حالة واحدة 

  .شك أن ذلك فيه صعوبة بالغة، بل يكاد يكون غير ممكن في العمل المصرفي

اإلسـالمي  ذلك ألن المصـرف   ،تمكنه من متابعة المشروع المشترك فيه ومراقبة سير العمل فيه -

في إدارته وذلك يمكنه مـن ممارسـة عمليـة المراقبـة      ،ومن ثممشارك في رأس مال المشروع 

فإن ذلك غير ممكن نظراً لمنافاة  ،في المشروع، أما في حالة المضاربة واإلشراف على سير العمل

  .ذلك لطبيعة المضاربة، والتي تقوم أساساً على إطالق يد المضارب في العمل

   :)146: 2002 ،عزيزي( يا االقتصادية واالجتماعية للمشاركةالمزا     

 وارتفاع فرص التشغيل، ممايعني  ،وتأسيس المشروعات اإلنتاجية ،حشد الموارد االقتصادية .1

  .المساهمة في معالجة المشاكل االقتصادية



41 |  

 

  .توزيع المخاطر بين الممولين .2

 .توفير الجهود بسبب توزيع المسئوليات بين الشركاء .3

  . عدد المالك ةوزياد،عدالة توزيع العائد  .4

  :البيوع -ثالثاً
ويندرج تحت هذا التصنيف عدد من أنواع البيوع التي أقرها اإلسالم، وكل منها يخدم هـدفاً          

  .بيع السلم وبيع المساومة، وبيع المرابحة لآلمر بالشراء،و المرابحة، :وغرضاً معيناً وهي

  :المرابحة) 1(

واتفق الفقهاء في المـذاهب المختلفـة    ي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم،ه     

  : على ثالثة أمور بالنسبة للمرابحة

  .بيان الثمن وما يدخل فيه ويلحق فيه  -

  .زيادة ربح معلوم على الثمن  -

ال تدخل في إطـار   حتىودخول السلعة في ملك البائع مرابحة حتى يمكن بيعها للمشتري مرابحة، -

  .بيع اإلنسان ما ليس عنده، الممنوع شرعاً

  :مايلي )318-308: 2007شبير،(ومن شروط المرابحة 

  . أن يكون ثمن السلعة معلوما - 1

 . أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري  - 2

 .أن يكون المبيع عرضا فال يصح بيع النقود مرابحة - 3

ألنها بيع بالثمن األول مع زيادة ،دا لم تجر المرابحة أن يكون العقد األول صحيحا، فلو كان فاس - 4

 .الربح
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  )318-308: 2007شبير، ( :بيع المرابحة لآلمر بالشراء -)2(

هو عقد يتعهد بموجبه المصــرف بشراء سلعة بمواصفات محددة وبكمية معينة بنـاء علـى         

فإن ذلـك يعتبـر أمـراً     ،راء ما يريدهطلب العميل، فعندما يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه ش

بالشراء وحين يقبل المصرف شراء السلعة سواء من الداخل أو استيرادها من الخارج لصالحه، فإن 

كما يعتبر وعداً بالشراء من قبل العميل ويكـون السـداد    ،ذلك يعتبر وعداً بالبيع من قبل المصرف

  :عادة كما يلي

  .كدليل على جديته في الشراء ،ند طلبهجزء من الثمن كمقدم يدفعه ع -

يتحدد تاريخها في عقد البيع بالمرابحة بين المصـرف   ،الباقي يسدد على أقساط شهرية أو دفعات -

  .والعميل

  :ويضم هذا العقد في واقع األمر ثالث معامالت

  .حةمراب) البنك اإلسالمي(بالشراء من البائع األول ) المتعامل(وعد من طالب السلعة  -أ

  ).للبنك اإلسالمي(والبائع الثاني ) البنك اإلسالمي(عقد شراء بين البائع األول  -ب

  .مرابحة) البنك اإلسالمي(والبائع األول  ،)المتعامل(عقد شراء بين الطرف طالب السلعة  -جـ

لـه  ) طالب السلعة(ويكون العميل  ،، فإنها تتضمن وعداً من جانبووفقاً لهذه المعامالت الثالث     

الخيار بين شراء السلعة التي طلبها وحدد مواصفاتها أو عدم شرائها، وفي حالة شرائها يكون للبائع 

وإذا رأى البـائع  ) وذلك طالما لم يتم عقـد بينهمـا  (األول حق الخيار في أن يعيدها للمتعامل أو ال 

ساس عقد المرابحـة لآلمـر   فإنه يحرر معه عقداً على أ ،أن يبيعها للمتعامل) البنك اإلسالمي(األول 

من ذكر سعر الســلعة وتحديد هـامش  ،بالشراء على أن يتضمن هذا العقد شروط التعاقد مرابحة 

  .التي تحملها البائع األول ،الربح، كما يمكن ذكر مقدار نفقات التخزين والنقل
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قبـل  ) نك اإلسالميالب(بين المتعامل طالب السلعة والبائع األول  البيع  ويعد العقد باطالً إذا تم

  .شراء السلعة المطلوبة فعالً، وذلك يعد من قبيل بيع ما ال يملك بالنسبة للبائع األول

أن بضـاعة المرابحـة تكـون    " بيع المرابحـة  " و "بيع المرابحة لآلمر بالشراء" والفرق بين           

ة لآلمر بالشراء فإن المصـرف يقـوم   مملوكة للبائع عند البيع في بيع المرابحة، أما في بيع المرابح

  .بعد أن يتفق مع العميل على الصفقة ،بشراء البضاعة وتملكها

   : )318-308: 2007شبير، ( شروط المرابحة لآلمر بالشراء 

  .أو تحديداً نافياً للجهالة ،تحديد مواصفات السلعة وزناً أو عدداً أو كيالً-1

  .من السلعة األول الذي اشتراه المصرف به من البائعبث) العميل(أن يعلم المشتري الثاني -2

  .أن يكون الربح معلوماً-3

  .أن يكون العقد األول صحيحاً-4

  .أن يكون العقد األول خالياً من الربا -5

، حيث يقوم  تهوكيفي هومكان التسليم من حيث زمان ،أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة-6

بضاعة المتفق عليها للعميل فـي الزمـان والمكـان والطريقـة المتفـق      المصرف الممول بتسليم ال

   عليها،وفي حالة حدوث أي تلف في البضاعة قبل أن يتسلّمها العميل يتحمل مسئوليتها المصرف

  :)20: 2005، عبيدأبو( بيع المساومة -)3(

لعة معينة، دون ويتمثل بيع المساومة في طلب المتعامل من البنك اإلسالمي أن يشتري له س

تحديد سعرها، فيشتري المصرف السلعة من طرف ثالث بسعر ليس للمتعامل دخـل فـي تحديـده،    

وبربح ال يعلمه تبعاً لذلك، وحيث أن للمتعامل الحق في قبول السلعة وبالسـعر المحـدد مـن قبـل     

في غضـون  المصرف يتفق مع الطرف الثالث على إعادة البضاعة إليه  المصرف أو رفضها، فإن

  .فترة معينة إذا لم تتم الصفقة مع المتعامل
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    : )25: 2006 ،جانييالت( بيع السلم -)4(  

  . وقد يسمى بيع السلف ،تسليمه إلى فترة قادمة  يؤجلوهو بيع شيء يقبض ثمنه ماال و      

ما لينفقـه  وصاحب السلعة يحتاج إلى ثمنها مقد ،فصاحب رأس المال يحتاج أن يشتري السلعة       

على سلعته حتى يوفرها، وبهذا نجد أن المصرف أو أي تاجر يمكن له أن يقرض المـال للمنتجـين   

مما يجعلنا أمام بيـع   ،، ولكن بمنتجات)بالفائدة اًقرض(ال بالمال النقدي ألنه سيكون  ،ويسدد القرض

لبضائع التـي  ويقوم المصرف بتصريف المنتجات وا،سلم يسمح للمصرف أو للتاجر بربح مشروع 

 ويعترف اإلسالم بمشـروعيته  اًحقيقي اًبل تاجر،وهو بهذا ال يكون تاجر نقد وائتمان  ،يحصل عليها

يوزعهـا   كييصبح المصرف اإلسالمي ليس مجرد مشروع يتسلم األموال بفائدة ل من ثموتجارته،و

ويسـاهم   رباولكن يكون له طابعه الخاص حيث يحصل على األموال ليتاجر ويضـ ،بفائدة أعلى

  . بها 

وهكذا يمكن أن يكون عقد السلم طريقا للتمويل يغني عن القرض بالفائدة ، فأصـحاب السـلع        

علـى أن تسـلم للمصـرف     ،والبضائع يمكنهم أن يحصلوا من المصرف على ثمن بضائعهم مقدما

 . كما يمكن للمصرف أن يستخدم بيع السلم في بيع تجارته ،مستقبال ليتاجر بها

  : ووضع العلماء شروطا وقيوداً تحفظ للسلم إباحته ومنها    

  . زاع نبيان الجنس والنوع والصفة في الثمن تجنبا لل) 1

 .تهوصف هونوع )السلعة(بيان جنس المسلم فيه)  2

  . أن يكون المسلم فيه مؤجال إلى أجل معلوم )  3

  .  أن يكون المسلم موجودا عند حلول اآلجل )  4

       .وأن ال يكون متفقا معه في ربوية،المسلم فيه أن ال يكون من جنس الثمن يشترط في )  5
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ذلك ألن الشهر أقل مدة يمكن أن تتحقق فيهـا  ،البعض اشترط بأن ال يقل األجل عن شهر واحد ) 6

  . الفائدة من بيع السلم

  .يجب أن يكون الثمن معجالً ) 7

   :)332: 2004 ،هيئة(اإلستصناع :رابعاً 

إلى المصرف بطلب الحصـول علـى   ) المستصنع(ل هذه الصيغة، يتقدم أحد العمالء في مث 

الصـانع أو  (سلعة أو عقار بمواصفات معينة، ثم يقوم المصرف بدوره بالطلب مـن عميـل أخـر    

يقـوم   ،بإنجاز السلعة أو العقار بالمواصفات المطلوبة، وعند االنتهاء من عمليـة اإلنجـاز  ) المقاول

  .  عقار أو السلعة إلى المستصنع وفق العقد الموقع بينهماالمصرف ببيع ال

ومـن ثـم    ،يتم االتفاق بدايةً بين المصرف والمستصنع على شروط الدفع ،ووفق هذه الصيغة      

  .يقوم المصرف بتحديد شروط الدفع بينه وبين الصانع

ويزيـد النشـاط   ،عاملـة  ومن فوائد اإلستصناع أنه يشجع اإلنتاج والعمل وتشغيل األيـدي ال       

  . االقتصادي ويؤمن عملية التسويق

كمثـال يمكـن لهـا أن     ،هذا ويمكن للمصارف اإلسالمية اآلن الدخول في عمليات اإلستصناع     

أو أن تكـون صـانعا    ،عن طريق امتالكها المصـانع والقيـام بالتصـنيع   ) استصنع(  تجعل عقود

مـة  ءوهذا النوع هو األكثر مال ،)صناع الموازياإلست(ومستصنعا في نفس الوقت وهو يعرف بـ 

  . لعمل المصارف اإلسالمية

  :شروط اإلستصناع

  وهذا التحديد الدقيق يجعل الوقوع ،ون محل العقد معلوم الجنس والنوع والصفة والقدرة كأن ي) 1

  .في النزاع والخالفات بين الصانع والمستصنع في أضيق الحدود

  .جعل فيه التعامل بين الناس استصناعا مثل المالبس واألثاثأن يكون محل العقد مما ي2) 
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  .الصناعةأن يقدم الصانع مستلزمات  3)

  )342-321: 2007، شبير( التأجير المنتهي بالتمليك:خامساً 

هو صورة مستحدثة من صور التمويل في ضوء قواعد عقد اإلجارة، وفي إطار صيغة تمويليـة       

اقتناء أصل رأسمالي وال يملكون كامل الثمن فوراً، ويكون التأجير كمـا   تُحقق حاجات الراغبين في

  :يلي

) المسـتأجر (بشراء أصول ثابتة محددة بمعرفـة طالـب التمويـل    ) المؤجر(قيام المصرف  .1

  .وتأجيرها للمستأجر وتسليمها له لحيازتها واستخدامها

  :ي ما يلي باالتفاق مع العميلتُحتسب الدفعات اإليجارية على مدى فترة التعاقد بحيث تُغط .2

  .األموال المدفوعة في شراء األصل - أ

  .القيمة التخريدية لألصل في نهاية مدة اإليجار -  ب

  ).يمثل عائد المصرف من عملية اإليجار(ربح مناسب  -جـ         

يعتبر المصرف مالكاً لألصل طوال فترة اإليجار والعميل حائزاً أو مستخدماً له حتـى نهايـة    .3

  .فترة المتفق عليهاال

  :وينقسم عقد اإليجار إلى نوعين رئيسيين هما تأجير تشغيلي وتأجير تمويلي

في هذه الحالة يتقدم المستأجر إلى البنك اإلسالمي للتأجير أصل ما لمدة محددة يتم :تأجير تشغيلي -أ

بـين العمـر    خاللها استغالل األصل المؤجر لصالح المستأجر، في العادة ال يكون هنـاك ارتبـاط  

تـأجير السـيارات    :االقتصادي لألصول المؤجرة وفكرة عقد اإليجار، ومن أمثال هـذه األصـول  

  .المعدات اإللكترونية وتأجير العمارات

  :تأجير التشغيلي له خصائص معينة منهاوال  

  .يتحمل المؤجر مخاطر عدم صالحية األصول المؤجرة -1
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  .وإجراء التأمينات الالزمة لذلك يكون المؤجر مسؤوالً عن صيانة األصل -2

وفي العادة ال تكون للمستأجر في هذا النوع من التأجير فرصة اختبار شراء األصل في نهايـة   -3

  .مدة التعاقد ، ذلك أن التأجير التشغيلي خدمة معينة يقدمها صاحب األصول الى المستأجر

  التشغيلي خدمة معينة يقدمها صاحب وفي العادة ال تكون للمستأجر في هذا النوع من التأجير  -4

  .المستأجر  إلىاألصول 

والمقصود به شراء المعدات أو األصـول، والقيـام بتأجيرهـا للعمـالء أو     : التأجير التمويلي -ب

شهرية أو نصف سنوية على اعتبار ذلك من أبواب تمويل مشروعات هؤالء  طنظير أقساالشركات، 

  :وهما شكالنالتمويلي  العمالء، وللتأجير

يعتبر هذا النظام كما يدل عليه اسمه، اتفاقية إيجار مرتبطـة بوعـد مـن    : تأجير بشرط البيع  -1

، بشراء تلك األجهزة والمعدات المؤجرة إليه، وعقد التأجير بشرط البيـع  )عميل البنك(طرف العميل 

  :شبيه إلى  درجة كبيرة بعقد اإليجار باستثناء مايلي

لشراء اإلجباري الذي يساوي تكلفة حصول علـى   ختياري يحل محله سعرلشراء االا إن سعر      

المعدات واألجهزة بواسطة البنك،ويتم حساب التزام العميل بدفع أقساط اإليجار على فترات معينـة  

لتوفير نسبة ربحية معقولة للبنك على المبلغ الذي يستثمره للحصول على البضائع بدون االلتفات إلى 

  .سبب اإلهالكتناقص قيمتها ب

 في حساب استثماري معلــق ،على فترات،يتطلب من العميل القيام بدفع مبالغ محدودة القيمة      

 مع المحافظة على أحقية العميل في األرباح أو خســارة  ،لتأمين التزامه بشرائه المعدات واألجهزة

  .هذا الحساب
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 الشركات المحتاجة إلى سيولة وذلك ببيـع وتتبع هذه الصيغة في تمويل : شراء مع التأجير للبائع-2

بنك لقاء ثمن نقدي يتفقان عليه، وتتصرف فيه الشركة بما يحقق لها السـيولة المطلوبـة    معداته إلى

  .دون أن تفقد االستفادة من المعدات التي باعتها، إذ تستأجرها من البنك مقابل أجرة معلومة

  )253: 1999، السرطاوي( المزارعة والمساقاة:سادسا 

في البنوك اإلسالمية، وتقوم المزارعـــة  هوأشكال وهي من أهم مجاالت التوظيف :المزارعة -أ

 ،أساساً على الزرع ببعض الخارج منه، وذلك أن يقوم مالك األرض بإعطاء األرض لمن يزرعهـا 

أحـد   ويقومان باقتسام الزرع،وتعد المزارعة من نوع المشاركة، حيث يشارك أحد الشركاء بمال أو

عناصر الثروة وهي األرض والعنصر الثاني وهو العمل من جانب الشريك اآلخر، ويتجلى عمـل  

  : من توافر عدد من الشروط عند بحث طلب المزارعة وهي البنك اإلسالمي في أن يتأكد

أهلية الطرف المتعاقد معه على الزراعة سواء من الناحية القانونية أو الناحية الفقهيـة، فضـال    - 1

ن باقي عناصر األهلية بالنسبة للبنك اإلسالمي والتي يتعين توافرها، في العميل طالب التمويل في ع

  .عملية المزارعة

صالحية األرض لزراعة المحاصيل المتفق عليهـا، أو قابليـة األرض لالسـترجاع بـذات      - 2

ـ  اليف اإلنتـاج  المحاصيل، ودون ان يتكبد البنك أو العميل مشقة كبيرة وتكاليف ضخمة تجعل تك

ـ   ،غير مناسبة أو تستغرق رأس المال دون إنتاج حقيقي لمدة طويلة نسـبيا  بـدائل   دبينمـا توج

  .لالستثمار والتوظيف أفضل

وأن ينص في العقد على أن الناتج أو المحصول الذي سيتم جنيه مشاع بين : تحديد مدة التمويل - 3

  .همالبنك والعميل، ويتم تقسيمه بنسبة متفق عليها بين
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أن يخلي البنك باعتباره صاحب التمويل المال بينه وبين العميل، أي يتيح له التمويل المطلـوب   -4

من اآلت وأسمدة، وكيماويـات دوائيـة وحشـرية     هاواحتياجات ليقوم بشراء مستلزمات المزارعة

  .فضالً عن البذور ودفع أجور األيدي العاملة

دمة، ونوع المحصول الذي سيتم زراعته حتى ال يثـار  أن يحدد في العقد نوع الزارعة المستخ -5

  .نزاع بين أطراف العقد

تهتم البنوك اإلسالمية بها كنوع متخصص من المشاركات فـي المجـال الزراعـي،    : المساقاة -ب

ليقوم بسقيه وعمل ما يحتاج مقابل جزء معلـوم مـن    ،إلى آخر هواألصل فيها أن يدفع الرجل شجر

  . ذا الشجر، وفي شكل نسبه من هذا اإلنتاجالثمار التي ينتجها ه

 كميـات فإنها تحتاج إلـى  ،شاسعة  وفي هذا المجال ونظراً المتالك الدول اإلسالمية أراضٍ        

يمكـن للبنـك    من ثمزراعة تجارية واسعة وكثيفة، و تهاوزراع لمياه لري هذه األراضيمن اضخمة

 .اإلسالمي أن يقيم هذه المشروعات

 :همية تقييم أداء وسائل االستثمار ومشكالت هذا التقويمأ  )3 ـ 2(
 

مجموعة مـن الدراسـات التـي    " :لى أن تقويم األداء يعنيإ) 32: 2007الكرخي، (يخلص 

إدارة نشاطها في مختلف جوانبـه   على قدرتهاترمي إلى التعرف على مدى كفاءة الوحدة اإلقتصادية

ومدى مهارتها  ،الخ ، خالل فترة زمنية محددة...خطيطي اإلداري واإلنتاجي والتقني والتسويقي والت

في تحويل المدخالت أو الموارد إلى مخرجات بالنوعية والكمية والجودة المطلوبـة وبيـان مـدى   

إضافة إلى تحسين درجـة نجاحهـا فـي التقـدم علـى       ،قدراتها في تطوير كفاءتها سنة بعد أخرى

وابتداع األساليب األكثر إنتاجا  ،صعوبات التي تعترضهاعن طريق تغلبها على ال،الصناعات المثيلة 

  ".وتطورا في مجال عملها
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فر مجموعة من المعايير لغرض حساب مسـتوى األداء الـذي   اوتتطلب عملية تقويم األداء تو      

حققته الوحدة ، والوقوف على مستوى تطور أي جانب من جوانب نشاطها ، إن وضع المعايير التي 

كما أن األخذ بهذا المعيار أو ذاك يخضع  ،ية وحدة إقتصادية يخضع العتبارات عديدةتخص تقويم أ

 ،وتبـدل حالـة السـوق   ،وتغير التكنولوجيا  ،وتعاقب الوقت ،ألسبقيات قد تختلف مع تبدل الظروف

  .)57: 2007الكرخي، (وغير ذلك 

مكن اإلستعانة بها في اتخـاذ  أية وسيلة للقياس ي:نه بإيعرف المعيار كمفهوم عام :  مفهوم المعيـار  

فقـد يكـون قاعـدة     ،قرار حكم موضوعي على حالة معينة ، وقد يأخذ هذا المعيار أشكاال مختلفـة 

قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ، وقد يكون عبارة أو جملة قياسية أو قاعـدة رياضـية   

المشروع والشـركة والوحـدة   تأخـــذ شكل نسب ومعادالت تغذى بمعلومات إحصائية من واقع 

إلنـه   ،اإلقتصادية ، وعادة ما يركن المحللون والمقيمون لنشاط هذه الجهات إلى المعـايير الرقميـة  

  .)59: 2007الكرخي، (أكثر دقة في التعبير عن واقع الظاهرة أو الحالة المدروسة 

  محسوبة بجملة معينة ، كما أن هذه المعايير يمكن أن تبنى على أسس مادية أو على أسس قيمية    

 ،ويمكن أن تكون رقمية ، وقد تكون هذه المعايير نوعية في الحاالت التي يصعب وصفها باألرقـام  

وذلك عن طريق أهداف سلوكية ينبغي على الوحدة تحقيقها في جانب من جوانب نشاطها ،كمـا أن  

مـات والبيانـات الالزمـة    بعض المعايير قد تضطر الوحدة إلى وصفها حيث ال تتوافر عنها المعلو

  .)229: 2004سالم، (لقياسها 

 اواستخدامه المتعاملين من للعديد واستقطابها اإلسالمية المصارف أنشطة حجم في التوسع إن      

   .الوسائل تلك أداء مييتق يستوجب ،االستثمار وسائل من للعديد

  : )7: 2005، البلتاجي( تاليةستثمارمن خالل النقاط الالوتبرز أهمية هذا التقييم لوسائل ا 

  .العمالء الحتياجات االستثمار وسائل تلبية مدى معرفة- 1
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لتقديم الخدمة الجيدة ضمن األسعار المنافسـة ، وتحقيـق    عمسؤولية البنك تجاه عمالئه والمجتم– 2

  .اإلنتاجية بتحويل مدخالت البنك إلى خدمات تشبع رغبات العمالء

لق ميزة تنافسية ضمن الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المصـرفية  وخ ،تدعيم فرص اإلبداع -3 

  .الشرعية  طضمن الضواب

  .زيادة موارد البنك المالية من خالل رفع مستوى العائد المتحقق  -4

  .وتقويم أداء العاملين ومدى إنتاجيتهم ،المساهمة في التطوير اإلداري المستمر للبنك  -5

  .وتقييمها ي أعمال البنك اإلسالمي وتعامالتهمراقبة تحقق المشروعية ف -6

 امخاطره على التعرف من البد للعمالءأي وسيلة  هذه تقديم قبلف ،الوسائل هذه مخاطر معرفة - 7

 .منخفضة أو متوسطة أو عالية مخاطر هي وهل

 ءضـو  فـي  ال أم مناسبا عائدا الصيغة هذه تحقق وهل ،البنك الحتياجات تلبيتها مدى معرفة  -8

   .التطبيق مخاطر

  .الوسائل  هذه تطبيق عند التي تصادف البنك والمعوقاتالمشكالت  معرفة - 9

ـ تق من البنك يهدف حيث ،التقليدية للصيغ منافستها مدى معرفة  -10  االسـتثمار  وسـائل  أداء يمي

  .ةالمقدم التقليدية للصيغ الصيغة هذه منافسة إمكانية مدى على التعرف

 نتـائج  على تؤثر قد وصعوبات مشاكل تواجهه قد ،التقييم بعملية القائم أن إلى رةاإلشا تجدر      

 أداء وسائل االستثمار في البنوك اإلسـالمية جودة  يم يق تقيتعقد  المشكالت التي  هذه منو مهمته،

  :األردنية

  جهة تختص بتقويم أداء وسائل االستثمار فـي الصـناعة المصـرفية اإلسـالمية    د ووج عدم -1

  .ن من الوقوف على فاعليتها وأهميتهامما يمكّاألردنية 
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 ةاإلسـالمي  ةوالمعلومات عن وسائل االستثمار المستخدمة بالسوق المصرفي عدم توافر البيانات -2

   .األردنية ، والتي يمكن من خاللها إعداد مؤشرات قياسية للصناعة المصرفية اإلسالمية ةاألردني

منتجـات التمويـل   تعدد طـرق  تتمثل في و ،نتجات المالية اإلسالميةتطبيق الم إختالف معايير -3

لعـدد مـن صـيغ     واسـتخدامها اإلسالمية  فالمصارفمع تعدد ها، وقواعد ستثمار اإلسالميينالوا

كثيـر مـن    إلىاألمر الذي قد يؤدي ى اآلن من توحيد قواعد تطبيقها ،فإنها لم تتمكن حت ،ستثمارالا

ـ من حيث سالمة ،متعاملين مع المصارف اإلسالمية البلبلة والشك في أذهان ال ومصـداقيته   قالتطبي

  :األسباب التالية إلى األوليرجع في المقام  االختالفولعل هذا 

وما قد يصاحبه من تفسيرات مختلفـة   ،اختالف هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية -

  .بخصوصها بين المدارس الفقهية الرئيسية القائم لالختالفلبعض األحكام الشرعية الفرعية تبعا 

 تهـا وكفاي إليهـا المقدمـة   حقيقة أن فتاوى الهيئات الشرعية تنبني أساسا على كيفية المعلومـات  -

  .موضوع الفتوى جالمنت صبخصو

ـ لضمان سالمة ممارسة العمل المصـرفي اإلسـالمي وشـفافيته مقار    ،عدم وجود الشفافية -4 ة ن

ـ المصـارف الممارِ  بعـض الطالع أخـذت   ولحسن للبنوك التقليدية "بازل اتفاقية"في  بمثيالتها ة س

هيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات     الصادرة عن للصيرفة اإلسالمية في تطبيق هذه المعايير

  .المالية اإلسالمية في مملكة البحرين بغرض وضع المعايير المحاسبية الالزمة

والكيفيـة  ،سـتثمار  السالمية  ككل إلى عملية تقييم  أدوات االكيفية التي تنظر فيها المصارف اإل-5

لـى  عالتي تتعامل فيها مع تلك العملية في ضوء الثقافة التي تغرسها في نفوس موظفيهـا وتسـعى   

  .بغياب القناعة بجهود التقييم الخارجية ،تعميمها بينهم

المستهدفين مـن أجـل تلمـس    عدم وضوح الكيفية التي يتم فيها التواصل مع العمالء الحاليين و -6

  .إسالمية جديدة استثماريةتمهيداً لتلبية تلك االحتياجات من خالل أدوات  ،احتياجاتهم
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جانـب العوامـل التـي     إلىيمكن قياسها ولكنها تلعب دورا  وجود عوامل ومؤثرات معنوية ال -7

 أحيانالمعايير غير كافية مما يجعل ا، وسيلة اإلستثمارتؤشرها المعايير في تحديد مستوى كفاءة أداء 

  .)23 :2002 ،المرطان( العوامل المعنوية أهملتإلعطاء نتائج نهائية عن وضع الوحدة إذا 

في حالـة تضـافر الجهـود     ،أنه يمكن التغلب على تلك المعوقات )2005:8(البلتاجيويرى      

ة المعـايير والمجلـس   مثل هيئ ،المبذولة من المؤسسات الدولية المسئولة عن المصارف اإلسالمية

والمؤسسـات   توغيرها من المنظما،العام للمصارف اإلسالمية ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية 

في إصدار معايير لتقويم أداء الصناعة المصرفية اإلسالمية ، مع توفير بيانات ومعلومـات تمكـن   

بصـفة عامـة ووسـائل    من إعداد مؤشرات قياسية للصناعة المصرفية اإلسالمية وتقويم أدائهـا  

وكذلك فـتح المجـال    ،،باإلضافة إلى التعاون مع الهيئات البحثية والدراسيةاالستثمار بصفة خاصة

والدارسـين واالسـتفادة مـن    ،وإعطاء الفرصة للباحثين  ،الخارجية والتعاون معها ةالرقاب تلهيئا

  .الشرعية الخبرات المتراكمة للمؤسسات المالية وإن كانت  غير ملتزمة بالضوابط

  :الدراسات السابقة  )4 ـ 2(
 

فـي المصـارف اإلسـالمية وصـيغها      ستثمارالاتناول العديد من الباحثين موضوع وسائل        

لها ،والتحـديات التـي    واالقتصاديةوأساليبها وكيفية تطبيقها ووسائل تطويرها ،والمعالجة الشرعية 

بموضوع البحث حسـب مـا تمكـن    ،ذات الصلة يةالتال الدراسات إلى ى الباحثاهتد وقد تواجهها،

  ):األحدث إلىتم ترتيبها من األقدم وقد ( الباحث من التوصل إليه

" موسوعة تقويم أداء البنوك اإلسالمية "بعنوان  )٬1996 المعهد العالمي للفكر اإلسالمي( دراسة 1

   . " إعداد لجنة من األساتذة الخبراء االقتصاديين والشرعيين والمصرفيين
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الدراسة مشكالت أداء البنوك اإلسالمية، وآليات تقويمها من خالل مجموعـة مـن    هذه تناقش      

وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ومنها علـى سـبيل    ،األوراق التي تتكون من ستة أجزاء

  :المثال

  .من عينة الدراسة تمارس نشاط الزكاة% 60أن نسبة -1

  .الدراسة تمارس نشاط القرض الحسن من عينة% 65أن نسبة -2

  .من عينة الدراسة تمارس نشاط التبرعات% 38أن نسبة -3

  .محدودية دور المصارف اإلسالمية في تعبئة المدخرات-4

5-   تمثل الودائع نسبة مرتفعة من إجمالي الموارد المتاحة، وفي المقابل توصلت الدراسـة إلـى أن

  .وارد كانت منخفضةالملكية إلى إجمالي الم نسبة حقوق

  .تمثل الودائع االستثمارية النسبة الغالبة من إجمالي الودائع-6

  .تدني نسبة التوظيفات طويلة األجل إلى إجمالي التوظيفات-7

وكـذلك  استحواذ أسلوب المرابحة على النسبة الغالبة من إجمالي أساليب االستثمارات المطبقـة،  -8

  .ة على النصيب األكبرت التجارفي مجاالت التوظيف فقد حاز

   .تبين أن دور المصارف اإلسالمية في تدعيم االستثمار القومي كان ثانوياً -9

وقد توصلت الدراسة إلى إيجاد معايير لتقويم الدور االقتصـادي واالجتمـاعي والمحاسـبي          

ـ ير عـدة  واإلداري والهيئات الشرعية؛ ففي الجانب االقتصادي مثالً ْأقترح أن تغطي المعاي  رعناص

  : منها

  .مدى مساهمة المصارف اإلسالمية في القيمة المضافة، واالستثمار-1

أثر نشاط المصارف على توزيع الدخل، وموازين المدفوعات في الدول اإلسالمية، وأثرها فـي  -2

  .زيادة فرص التوظيف
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  :يير االجتماعية، وهيفقد ْأقترح إضافة العناصر التالية إلى المعا،أما في الجانب االجتماعي     

مدى تفضيل المشروعات التي تلبي الحاجات االجتماعية، ودور صندوق الزكاة والقروض الحسـنة،  

  .كما بينت الدراسة مدى االهتمام بخدمة البيئة المحلية وتمويل غير القادرين من أصحاب الكفاءات

ى طريق تقـويم مسـيرة البنـوك    إضافة نوعية عل مي للفكر اإلسالميلتعتبر دراسة المعهد العا     

اإلسالمية وقدمت الكثير من القضايا التي يستفاد منها ، إال أنه كان مـن الضـروري تقـديم داسـة     

خاصة تتوافق مع طبيعة العمل المصرفي اإلسالمي في األردن ، وكذلك فإن هذه الدراسـة جـاءت   

ي البنوك األسالمية ، وخصوصا مة عن األداء ، دون التركيز على جودة أداء وسائل اإلستثمار فعا

     .األردنية 

  ." معايير تقويم أداء المصارف اإلسالمية دراسة نظرية تطبيقية "بعنوان  )٬1997بلتاجي ( دراسة 2

إيجاد معايير لتقويم أداء المصارف اإلسالمية للتعرف علـى مـدى    إلىأساسي  بشكلالدراسة  هدفت

تي ُأنشئت من أجلها خالل عقدين من الزمـان، وذلـك عـن    تحقيق المصارف اإلسالمية ألهدافها ال

وتم اعتماد جزء كبير منها من (طريق استخدام نموذج يحتوي على عدد من المعايير وأدوات القياس

وتطبيق ذلك على عينة من المصـارف  ) اإلسالمية المالية ئة المحاسبة والمراجعة للمؤسساتقبل هي

أنه ال توجد أية معايير محاسبية السـتخدامها   ،ميدانية التي قام بهااإلسالمية، وقد تبين من الدراسة ال

مما حدا بالبنك اإلسالمي للتنمية إلى الدعوة لتكوين هيئـة   ،في تقويم األداء في المصارف اإلسالمية

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية إليجاد معايير خاصة بالمصارف اإلسالمية، وقـد  

الهيئة أول معيار وهو معيار العرض واإلفصاح العام للمصارف اإلسالمية في عـام   صدر عن هذه

  .م1994

ها وقـد خرجـت   ئوقد قسم الباحث لغاية الدراسة المصارف اإلسالمية إلى مستويات حسب أدا      

  :الدراسة بعدة نتائج،منها
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  .معها  أن المرابحة هي الصيغة المفضلة لدى المصارف اإلسالمية والمتعاملين- 1

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مخاطرها ، مع ،محدودية استخدام المضاربة في مجال التمويل - 2

  .استخدامها بشكل كبير في مجال صناديق االستثمار

رتفاع مخاطرها وعدم استيعاب امحدودية استخدام المشاركة في مجال التمويل ويرجع ذلك إلى  - 3

  تعاملين ، مع تركز استخدامها لتمويل قطاع الشركات تطبيقها من قبل الكثير من العاملين والم

  .عدم وجود مؤشرات قياسية للصناعة المصرفية اإلسالمية  - 4

  .عدم توافر البيانات والمعلومات عن تطبيق وسائل االستثمار بالبنوك اإلسالمية - 5

  .ال يوجد تقويم أداء لوسائل االستثمار بالصناعة المصرفية اإلسالمية- 6

  .جهة ةمعلومات عن تقويم أداء الصناعة المصرفية اإلسالمية من قبل أي ةصدار أيعدم إ - 7

  :أما التوصيات فكانت

  .العمل على إصدار مؤشرات قياسية عن الصناعة المصرفية اإلسالمية - 1

  .إصدار معايير لتقويم أداء المصارف اإلسالمية - 2

  .توفير البيانات والمعلومات عن الصناعة المصرفية - 3

  .على تطبيق وسائل االستثمار تهاوتنمي العمل علي رفع كفاءة مهارات العاملين بالمصارف - 4

  .توعية المتعاملين مع المصارف بوسائل االستثمار المختلفة - 5

 .العمل علي الحد من مخاطر تطبيق المضاربة والمشاركة  - 6

والدليل علـى   إلسالمية بشكل عام،أداء المصارف ادراسة البلتاجي تعتبر إضافة نوعية لتقويم       

ذلك أن كثيرا مما ورد في نتائج الدراسة قد تم األخذ به من قبل هيئة المحاسبة والمراجعـة ، لكـن   

األداء  تناولـت هذه الدراسة لم تأخذ باإلعتبار البنوك اإلسالمية العاملة في المملكة األردنية الهاشمية ،

  .أداء وسائل اإلستثمار بشكل عام ، ولم يتم التركيز على جودة 
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م��ن ص�يغ االس��تثمار اإلس�المية المرابح��ة الداخلي�ة ف��ي البن��ك     "بعن�وان   )٬2000الخطي��ب ( دراس�ة  3

   اإلسالمي األردني  للتمويل واالستثمار والمالحظات عليها وكيفية تجنبها ضمن االقتصاد اإلسالمي

على أهم المالحظـات علـى المرابحـة     بين الباحث بعض األمور المتعلقة بالمرابحة، مركزاً      

وما يحدث من مخالفات أثناء تطبيقها سواء أكان من قبل البنك اإلسالمي  ،الداخلية كصيغة استثمارية

أم من قبل عمالئه، والصعوبات التي تعترض هذه الصيغة، وكيفية حلها بمـا يتفـق مـع أصـول     

  :فهيالباحث  إليهاالتوصيات التي توصل  أهم أما .االقتصاد اإلسالمي

  .أن يتحمل البنك اإلسالمي األردني مسؤولية البضاعة حتى تسليمها للمشتري-1

  .ال يتم بيع البضاعة إال بعد قبضها وضمانها قبل أن تباع للعميل -2

 إذا لم يقم البنك اإلسالمي األردني ببيع السلع مباشرة عن طريق محالته التجاريـة، فيجـب أن   -3

لوبة بصورة مباشرة وعن طريقه، ال أن يوكل كل عملياته للعمالء يجـرون  يتولى شراء السلع المط

  .البحث واالتفاق، مع المبالغة أحياناً في قيمة المواد بهدف الحصول على أكبر قدر من المال

العمل على إيجاد وسائل للرقابة الشرعية أكثر فاعلية على تنفيذ عقـد المرابحـة فـي جميـع      -4

  .مراحله

  .البيعأي طرف من أطراف العقد في إتمام عدم إلزام  -5

االهتمام بتأهيل القيادات والعاملين في البنك بالخبرات الوظيفية الواعية وتوظيف ذوي المظاهر  -6

  .والملتزمين باآلداب اإلسالمية اإلسالمية،

  .التقليل من االعتماد على عمليات بيع المرابحة، والعمل على إيجاد آليات أخرى -7

   .ل على إيجاد وسائل شرعية خالصة لضمان عمليات البنك من الشبهات التي تثار عليهالعم  -8

هذه الدراسة تم التركيز فيها على صيغة من الصيغ ، دون التعرض لبقيـة الصـيغ فـي البنـوك       

األسالمية ، وقد يعود ذلك الى تركيز البنك األسالمي األردني عليها ، وهي دراسة تنولـت جزئيـة   
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رة شمولية عنها من خـالل  ظلم تقدم ن ابشكل مفصل ، ولكنه)اآلمر بالشراء( ابحة الداخلية وهي المر

    .مي اآلخر حتى تكون الدراسة أعمق وأشملالالبنك اإلس

قياس جودة الخدمات المصرفية اإلس�المية ف�ي الملك�ة األردني�ة      "بعنوان  )٬2006 الطالب( دراسة 4

 معرفة آراء عمالء البنـوك اإلسـالمية العاملـة فـي األردن    إلى  هذه الدراسةهدف  . " الهاش�مية 

وذلك باستخدام خمسة متغيرات تعبر عن أبعاد الخدمات من وجهة نظر العمالء والتـي   هم،وتوجهات

النتـائج   إلـى وخلص الباحث  .استخدمت في قياس جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية في األردن

  :التالية

ـ ن جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية في مجال الجوانب الماالنطباع اإليجابي ع        ادية ـــ

واالستجابة والتعاطف، أما في مجال االعتمادية واألمان فلم تكن بالدرجة التـي ترضـي    الملموسة

مما يدل على أن البنوك اإلسالمية يقع على عاتقها العمل لتحسـين   ،عينة البحثالذين شكلوا العمالء 

  . ي مجال تقديم الخدمةفهاتين الناحيتين 

 ضوء هذه النتائج اقترح الباحث عددا من التوصيات التي يمكن األخذ بها لرفـع كفـاءة   فيو      

  :وهي كاألتي هاوتحسين الخدمات التي تقدمها البنوك اإلسالمية األردنية

ـ    .1 ي ضرورة االستعانة باألساليب والتوجهات التسويقية الحديثة في التعامل مـع العمـالء الت

تستدعي اخذ وجهات نظر العمالء بنظر االعتبار لتطوير الخدمات المصرفية اإلسـالمية التـي   

  .تقدمها البنوك اإلسالمية األردنية

تفصيل الخدمة حسب نوعية العمالء حيث تشكل الخصائص الديموغرافيـة للعمـالء بشـكل     .2

  .ية المناسبة لكل فئةوتوجيه األنشطة التسويق ته،وتجزئ واضح يمكن من خالله استهداف السوق

ضرورة اهتمام البنوك اإلسالمية األردنية في تطوير التكنولوجيـا المسـتخدمة فـي تقـديم      .3

وخاصة العمل على نشر عدد اكبر من أجهزة الصراف اآللـي إضـافة إلـى    ،الخدمات للعمالء 
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ل التي تحصل وكذلك مراقبة األعطا ،النقدية الكافية لهذه األجهزة السيولة فرااستمرار مراقبة تو

  .لهذه األجهزة بهدف ديمومة عملها باستمرار 

 ،ضرورة اهتمام البنوك اإلسالمية األردنية باالستجابة السـريعة وتلبيـة مطالـب العمـالء     .4

  .كعوامل تؤثر في جودة الخدمات المصرفية 

تكثيف الدراسات التي تعنى بمعرفة خصائص توجهات المجتمع األردني وخاصة الفئات التي  .5

حيـث أن االهتمـام بهـذا الجانـب كفيـل       ،لديها ميل اكبر للتعامل مع البنوك اإلسالمية يكون

  .بالمساعدة في تصميم برامج مصرفية مالئمة لكل فئة من العمالء 

كالمبـاني الحديثـة    ،ضرورة اهتمام البنوك اإلسالمية األردنية بالجوانب الملموسـة للبنـك   .6

 .ويم جودة الخدمةر في نظر العمالء عند تقاثر كبي ،مما لهاوالمكان المنظم المريح

األردنيـة ، وقـد    قياس جودة الخدمات المصرفية اإلسـالمية في  مهمةهذه الدراسة تعتبر دراسة    

قدمت بعض القضايا وبعض الحلول لها في سبيل الوصول الى خدمة متميزة للعمالء ،اإل أنهـا لـم   

  .لى العمالء،ومدى الرضا عن هذه الوسائل تتعرض الى جودة أداء وسائل اإلستثمار وأثرها ع

تقييم الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية من وجهة نظ�ر   "بعنوان  )٬2007الشرع ( دراسة 5

إبراز أهميـة   إلىوهدفت الدراسة  . " دراسة تطبيقية على المص�ارف اإلس�المية األردني�ة   ."محاسبية

  :تناد لما يليالرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية باالس

أن العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف اإلسالمية هي عمليـات هادفـة لهـا جـدوى       -1

وعنصر االستفادة مبني على العدالة في توزيع ،حيث تستفيد منها أطراف عدة  ،اقتصادية واجتماعية

ابـة  ، ونصيب المصرف من هـذه األربـاح يجـب أن يكـون محـل عنايـة الرق      "األرباح" الغنم

  .لربحاالشرعية،باعتبار أن هذا المصرف مؤسسة مالية تهدف 
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أن تكون ممارسة العمليات المصرفية ضمن اإلطار الشرعي وفي دائرة حلية التعامل واالبتعـاد   -2

  .عن المكاسب المحرمة

بحيث  ،إلى النشاط المصرفي اإلسالمي نظرة متوازنةالرقابة الشرعية تنظر ،وبناءعلى ذلك فأن    

حتى ولو كانـت ذات مـردود عـال، وقـد     ،ن خالل عمليات ال تجيزها الشريعةيختل التوازن م ال

ومـن خـالل    .استدعى ذلك وجود هيئات رقابة شرعية مستقلة للمصارف اإلسالمية محل الدراسة

مـن   ،الطروحات أعاله يأتي دور المحاسبة لتسليط الضوء عن فاعلية الرقابة الشرعية وتقييم أداءها

ضوابط التي أقرتها معايير المراجعة الدولية ومعايير المراجعـة فـي المؤسسـات الماليـة     حيث ال

  :أما النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فهي .اإلسالمية

أن المصارف اإلسالمية أصبحت ضرورة تحتمها متطلبـات العمـل المصـرفي فـي الـدول       -1

  .الشرعية نظام فعال للرقابة هاقابية متعددة ومناإلسالمية، والبد في هذا المجال من وجود أنظمة ر

وهـذا يعـزز مهمـة     ،أن المصارف اإلسالمية تمارس عملها في ظل أحكام الشريعة اإلسالمية -2

  .الرقابة الشرعية في إبداء الرأي الشرعي لممارسة العمل المصرفي

ا يسـتدعي وضـع   وهذ،أن العمل المصرفي اإلسالمي هو عمل مفتوح على كافة أوجه النشاط  -3

  .مما يستدعي وجود نظام رقابة شرعية ،ضوابط شرعية خشية الوقوع في المحذور

  تستدعي أن تشمل نشاطات المصرف النظم ،أن الصفة االجتماعية للمصارف اإلسالمية -4

الحديثة للعمليات المصرفية التي يكون محورها تعظيم العائد االجتماعي لالستثمار وهـذا يتطلـب    

لعمل المصرفي بإرشادات مهمة عن كيفية توظيف األموال بما يتالءم والكسب الحـالل فـي   تدعيم ا

  .ظل نظام رقابة شرعية

تسعى المصارف اإلسالمية إلى وضع محددات للبرنامج االستثماري المعتمد لديها مـن حيـث    -5

  .وهذه المعطيات تتطلب نظام رقابة شرعية ،السالمة الشرعية والفنية والتجارية
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مي  وهو تقيـيم الرقابـة   دراسة الشرع تناولت موضوعا محددا في العمل المصرفي اإلسال         

فاعلية الرقابة الشرعية وتقييم أداءهـا مـن    علىلتسليط الضوء ،المحاسبة من وجهة نظر الشرعية 

 ومعايير المراجعـة فـي المؤسسـات الماليـة     ،حيث الضوابط التي أقرتها معايير المراجعة الدولية

في إبراز دور الرقابة الشرعية ، ولكنها أيضـا لـم تـربط بـين دور      مهمة، وهي قضية اإلسالمية

  .الرقابة الشرعية وجودة أداء وسائل اإلستثمار في البنوك اإلسالمية األدرنية 

   . " مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمية "بعنوان  )٬2008عبادة ( دراسة 6

  :ما يليهدفت هذه الدراسة إلى      

  .الخروج بمعايير أداء للبنوك اإلسالمية من خالل األهداف التي تنطلق منها - 1

 .تحديد مؤشرات األداء لبنوك اإلسالمية من خالل الواقع العملي للبنوك اإلسالمية - 2

 .قياس مؤشرات أداء البنوك اإلسالمية ، وتطبيقها على عدد منها  - 3

  :، والتي من أهمها وفي نهاية الدراسة تم التوصل إلى عدة نتائج 

عدة معايير تم استنباطها من أهداف البنوك اإلسالمية ومن الواقع  العملي لهـذه البنـوك    اعتماد -1

  .البنوك اإلسالمية في التنمية م،ومنها معيار السالمة الشرعية،ومعيار مدى إسها

  .اختيار معايير تتعلق بتحقيق أهداف الربحية والمحافظة على رأس المال -2

  .عدة مؤشرات لقياس أداء المعايير التي تم اختيارها نظريا  بانتخا -3

  :عند تطبيق مؤشرات األداء على بعض البنوك اإلسالمية تبين ما يلي  -4

لوجـود   ،مع ضرورة االلتزام بالرقابة الشرعية الفاعلـة ،أن عدد أعضاء الهيئات الشرعية جيد  -

  .بعض القصوركما تبين في الدراسة

التسويق المصرفي من حيث استقطاب عمالء جدد أو المحافظة على العمالء الحـاليين ،  لم يصل  -

  .وكذلك الهندسة المالية اإلسالمية إلى المستوى المطلوب 
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تتفاوت البنوك اإلسالمية في مدى قدرتها على المحافظة على رأس المال وإدارة السيولة وكفايـة   -

  .رأس المال من بنك آلخر 

عامل في عدم تحقيق ربحية مرتفعة مقارنة مع أعلى معدل فـي األربـاح الصـافية    يبدو أن أهم -

  . يرجع إلى عدم استغالل السيولة لدى البنوك،للبنوك في الدراسة 

 االقتصادية واالجتماعية كانـت  ةأن النسب التي حصلت عليها مؤشرات مساهمة البنوك في التنمي -

  .شراتباستثناء بعض البنوك في بعض المؤ،ضئيلة 

، سوى بنك واحد وهو بنك دبـي  % 10لم تتجاوز نسبة المشاركات والمضاربات إلى المرابحات  -

بمستوى جيد من تحقيق التنمية ، ويؤدي إلى تراجع مصـداقيتها   روال تبش ةاإلسالمي ، وهي ضئيل

  .ها في جانب تحقيق مقصود التمويلتراجع مستوى أدائ من ثمأمام الزبائن و

وهي محاولـة لسـد    ،ردنيةداء البنوك اإلسالمية األألراسة هدفت الى وضع مؤشرات هذه الد      

ذه الوسائل هفجوة في السوق المصرفي اإلسالمي األدرني ، إال أنها لم تركز حول جودة أداء الهذه 

  . وآلياته المطبقة حاليا ، وماهي ضوابط تطبيقها

المطلوبات لدى المصارف التقليدي�ة و  / ودات إدارة الموج "بعنوان  )٬2009شيخ عثمان ( دراسة 7

 إدارة تقيـيم  إلـى  الدراسـة  هـذه  هدفت . " دراسة تحليلية تطبيقي�ة مقارن�ة  : المصارف اإلسالمية

 السـيولة  عوامـل  اإلسـالمية،وتقييم  والمصـارف  التقليدية المصارف لدى المطلوبات/الموجودات

 بعـدد  الدراسـة  مجتمع يتمثلو.لمطلوباتوا للموجودات المصارف إدارة لدى والمخاطر والربحية

 عينة أخذ التقليدية،تم المصارف من اثنين مع مقابلة ،اثنان األردن،وتعدادها في اإلسالمية المصارف

 بحسـب  الملكيـة  معيـارحقوق  وفق ،اإلسالمية المصارف مع متساوية لتكون التقليدية المصارف

 تم ،وقد2008حتى2000 عام من سنوات تسع شملت والدراسة األردن، في البنوك جمعية تصنيف
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 ،وقدالمصـارف  لهـذه  الماليـة  المصادر الثانوية،بتحليل القـوائم  على اعتمادا الدراسة بيانات جمع

 :التالية النتائج إلى دراسةال توصلت

 والمصـارف  التقليدية المصارف من كلٍّ لدى المطلوبات/ الموجودات إلدارة كبيرة أهمية هنالك-1

 عنـد  األجـل  طويـل  للتمويل أهمية اإلسالمية والمصارف التقليدية المصارف تعط مول،اإلسالمية

 تحوطًـا  عاليـة  سـيولة  بنسب واالحتفاظ المخاطر درجة تخفيض ذلك للموجودات،وسبب إدارتها

 إدارتهـا  عند لالستثمارات كبيرة أهمية بإعطاء التقليدية المصارف وتتميز،لديها المودعين لسحوبات

 إدارة فـي  لالسـتثمارات  أهميـة  تعـط  لم التي اإلسالمية المصارف عكس على كللموجودات،وذل

 االسـتثمارية  لألدوات منظمة ثانوية مالية أسواق وجود عدم إلى ذلك في السبب ،ويعزى مجوداتها

 .اإلسالمية

 األجـل القصير  التمويل عمليات بين الودائع من مواردها توزيع على التقليدية المصارف تعتمد -2

 تعتمـد  بينما،لـديها  المخـاطر  درجـة  لتخفيض التنويع إستراتيجية األجل،وتعتمد طويلال تمويلوال

 دون األجـل  قصـير  التمويـل  عمليات على الودائع من مواردها توزيع على اإلسالمية المصارف

 المشـاركات،ويكمن  أعمالها،وأهمها أساسيات من هي التي األجل طويل التمويل بعمليات اهتمامها

 اسـتثمار  مجاالت في الدخول على اإلسالمية المصارف إدارة جرأة عدم في ،لذلك الرئيس السبب

 .المشاركة أو المضاربة مثل المخاطر عالية

 التقليديـة  المصـارف  لـدى  المسـاهمين  حقوق على العائد لمعدل معنوية فروق هنالك يكن لم -3

 تهدف ،بينما العوائد أقصى تحقيق سالرئي هدفها التقليدية المصارف أن اإلسالمية،برغم والمصارف

 الحـالل  معـايير  وفق والمصرفية المالية المعامالت في اهللا شرع تطبيق إلى اإلسالمية المصارف

 .الربح تحقيق إلى إضافة والخبيث الطيب بين ،والتمييز والحرام
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 مليـات ع ممارسـتها  ذلك في لديها،والسبب المخاطر درجة بانخفاض التقليدية المصارف تتميز -4

 الخـراج (قاعـدة  وفق اإلسالمية المصارف تعمل ائتمانية،بينما مخاطر عنه ينتج النقد،الذي إقراض

 بمزج االئتمانية،وذلك للمخاطر اإلسالمية،إضافة االستثمار أدوات مخاطر عنه ينتج ،والذي)بالضمان

 كاتومشـار  بيـوع  مـن  المتنوعـة  التمويـل  عمليـات  تقديمها خالل من العمل مع المال رأس

 إن ،حيـث  الملكية وهالك الملكية أسعار تغير عن تنتج مخاطر عنها ينتج العمليات ،وهذهتيجاراإو

 مضـمون  بكونـه  يتميـز  الذي الربوي التعامل بخالف المخاطرة مبدأ على تقوم اإلسالمية العقود

 المـال  رأس ،فصـاحب  اإلسـالمي  الفقه في المخاطرة والعامل المال رأس صاحب العائد،ويتحمل

 . )عمل خسارة أو ثمرة(وعمله بجهده يخاطر ،والعامل)خسارة أو ربحا(بماله يخاطر

 بهدف السائلة،وذلك األصول من مرتفعة بنسب اإلسالمية والمصارف التقليدية المصارف تحتفظ -5

 الودائـع  من لمواردها نسبة نقدية بسيولة التقليدية المصارف وتحتفظ، المودعين لسحوبات التحوط

 عـن  تتميـز  التقليدية المصارف أن اإلسالمية،برغم المصارف به تحتفظ ما مع متساوية تبمعدال

 حـال  عليـه  هـو  مما أفضل بشكل النقدي والتوسع النقود خلق على بقدرتها اإلسالمية المصارف

 شـهادات  في لديها النقدي الفائض استثمار بإمكانية التقليدية المصارف وتتميز،اإلسالمية المصارف

 غير سيولة،وهذا عجز مشكلة من التخوف دون المصارف بين والودائع الخزينة ،وسندات ،اعاإليد

 بإمكانيـة  التقليدية المصارف تتميز وكذلك ،األدوات بهذه تتعامل ال التي اإلسالمية للمصارف متاح

 تحـتفظ  ،بينمـا )الكمبيـاالت  حسـم  وإعادة لالقتراض( أخير كمقرض المركزي البنك إلى اللجوء

 إن حيـث  لـديها،  المـودعين  لسحوبات للتحوط النقدية للسيولة عاٍل بمستوى اإلسالمية ارفالمص

 لـديها،  سـيولة  أزمات وقوع حين أخير كمقرض المركزي البنك إلى تلجأ ال اإلسالمية المصارف

  .شرعا المحرمة الفائدة بمبدأ تتعامل ال ألنها
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ة في البنوك بشكل عام ، واإلسالمية علـى  مهمالالمطلوبات هي من القضايا / إدارة الموجودات     

الخصوص، إلنها تقوم بعملية اإلستثمار بأموال المستثمرين والمودعين لديها ، ومقارنـة إدارة هـذه   

 المطلوبات بين البنوك التقليدية و اإلسالمية تظهرمـدى كفـاءة البنـوك األسـالمية،    / الموجودات 

در جودة إداء هذه الوسائل بين البنوك التقليدية واإلسالمية، ولكن هذه الدراسة لم تبين مقاومايميزها،

   .    التقليدي واإلسالمي : ومقدار األتفاق واإلفتراق بين هذه الوسائل عند الطرفين 

  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  )5 ـ 2(

 بالموضـوع  مباشـرة  القةع ذات األردن في أجريت أن سبق مماثلة دراسة وجود لعدم نظراً      

 دراسـة  بتقديم ،المجال هذا في جديدة بإضافة القيام الضروري من انه وجد، )الباحث علم حدعلى (

 المصـارف  علـى  التطبيقيـة  الدراسـة  خالل من اإلسالمية المصارف في ستثماراللتقييم وسائل ا

اإلسالمية بشـكل عـام ،أو   األردن، حيث أن الدراسات السابقة إما كانت على البنوك  في اإلسالمية

مثل دراسة المعهـد العـالمي للفكـر    ( دراسة تطبيقية على البنوك اإلسالمية العاملة في بعض الدول

منهـا، أو كانـت دراسـة     ءاًً، والبنوك اإلسالمية األردنية لم تكن جـز )اإلسالمي،ودراسة البلتاجي

المرابحـة الداخليـة   : مثل(قضايا جزئية تناول فيها تطبيقية على البنوك اإلسالمية األردنية ولكن تم 

تقييم الرقابة الشرعية فـي   ،اإلسالميةقياس جودة الخدمات المصرفية  ،في البنك اإلسالمي األردني

 المصـارف  لـدى  المطلوبـات  - الموجودات إدارة ،المصارف اإلسالمية من وجهة نظر محاسبية

  .)ك اإلسالميةمؤشرات األداء في البنو،اإلسالمية والمصارف التقليدية
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  الـفـصل الثالث                                                      
  الطريقة واإلجراءات

  

  

  .منهج الدراسة :)1 ـ 3(
  
  .مجتمع الدراسة :)2 ـ 3(
  
  .معلوماتأدوات الدراسة ومصادر الحصول على ال :)4 ـ 3(
  
  .المعالجة االحصائية المستخدمة :)5 ـ 3(
  
  .صدق أداة الدراسة وثباتها :)6 ـ 3(
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   :  الدراســـةمنهج   )1 ـ 3(
  

 موضـوع  الظـاهرة  يناسـب  ألنـه  البحث إجراء في التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم       

  .البحث في ويةوالثان األولية المصادر استخدام البحث،وتم

والمواقع العلميـة   المتخصصة والدوريات العلمية والمجالت الكتب من الثانوية المصادر وتتكون -

  .على الشبكة العنكبوتية، وغيرها من المصادر الثانوية

  .العاملين في األردناإلسالميين بيانات مالية من واقع تقارير المصرفين  -

 لهـذا  خصيصـاً  امإعـداده  تـم ين تاسـتبان  توزيـع  خالل نم جمعها فتم األولية المصادر أما -

فـي    روعـي قد و والجهد الوقت توفير على يساعد الميدانية الدراسة في اإلستبانة استخدام،والبحث

  المبحـوثين  قبل من تهاوسرع االستجابة لسهولة وذلك مغلقة نهايات ذات تكون بأن ،األسئلة تصميم

  .تحليلها سهولةباإلضافة الى 

  

   :مجتمع الدراسة  )2 ـ 3(
البنـك  (يتكون مجتمع الدراسة من المصارف اإلسالمية العاملة في المملكة األردنيـة الهاشـمية      

أما أفراد الدراسة، فقد تم اللجوء إلى أسلوب العينـة   )اإلسالمي األردني ، والبنك العربي اإلسالمي

-البنك اإلسـالمي األردنـي  ( موظفاً من موظفي) 257(والتي تكونت من ،العشوائية في إختيارهم 

 االسـتبانات  عددو ،ىاألول ةفي االستبان )موظفا -365-، والبنك العربي اإلسالمي موظفا-1435

، ونسبة اسـترداد وصـلت   العينة حجم من تقريبا% 15استبانه أي 257 لغاية وصل تعبئتها تم التي

 ،نتـائج ال إلى التوصل في اعليه داعتماال يمكن أنه يعني هذاإستبانة، 300 ،حيث تم توزيع%85الى

  .بها االستدالل أو الدراسة مجتمع على تعميمها يمكن و
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فقد تكونت  )البنك اإلسالمي األردني ، والبنك العربي اإلسالمي(اما عينة الدراسة من عمالء      

نة التي يكون وهي تلك العي) Convenience Sample(عميل، وذلك بطريقة المالءمة  ) 422(من 

من خالل توفر األشخاص المراد  ،فيها اختيار وحدات المجتمع على أساس السهولة والمالءمة

توزيع االستبانة عليهم داخل المصارف، وذلك لصعوبة حصر عدد العمالء بسبب عدم وجود إطار 

  عينة

٬ وت�م             نلياس�تبانه عل�ى المتع�ام   ) 500(ت�م توزي�ع    حي�ث ٬  يستطيع أن يحـدد عـدد العمـالء بدقـة    

ـ  داعتماال يمكنأنه  يعني هذا٬ % 84,4إستبانة ٬ بنسبة استرداد بلغ�ت  )422(استرداد   فـي  اعليه

  .بها االستدالل و الدراسة مجتمع على تعميمها يمكنو ،نتائجال إلى التوصل

  
  

  وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة  :)1ـ 2 ـ 3(
نتائج التحليل الوصفي للمتغيرات الديمغرافية للمستجيبين من  )2 ـ 3( ، )1 ـ 3( يبين الجدول   

حيث يتضح إن المتغيرات الديمغرافية كان لها أثر كبير في فهم أفراد العينة . أفراد عينة الدراسة

  .ها بموضوعيةنألسئلة االستبانة واإلجابة ع
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  )1 ـ 3( جدول                                      

  )موظفا257(من موظفي البنوك وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة 

النسبة المئوية   التكرار  الفئة المتغير  الرقم
)%( 

 90.7 233  ذكر الجنس  1

 9.3 24  أنثى

  العمر  2

2029 84  32.6  
3039  110  42.6  
4049  56  21.7  
5059 8  3.1 

   فأكثر 60

مستوى ال  3
 التعليمي

  1.6  4  ثانوية عامة
  20.9  54  دبلوم كلية مجتمع

  59.3  153  بكالوريوس
      دبلوم عال
  13.6  35  ماجستير
 4.7  12 دكتوراه

 التخصص 4

  26.7  69  محاسبة
  26.4  68  إدارة أعمال

  28.7  74  مالية ومصرفية
  4.7  12  مصارف إسالمية

  1.2  3  تسويق
 12.4  32  حددها من فضلك أخرى

5 
مدة العمل في 
 البنك الحالي

14  120  46.5  

59  70  27.1  

1014  48  18.6  

1519  12  4.7  

 3.1  8  فأكثر 20
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  )1 ـ 3( جدول
  )موظفا257(من موظفي البنوك وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة 

ة المئوية النسب  التكرار  الفئة المتغير  الرقم
)%( 

6 

مدة الخبرات 
في المؤسسات 
التي عملت بها 

 سابقًا

  43.4  112  أقل من سنة
14  66  25.6  
59  48  18.6  
1014  8  3.1  
1519  16  6.2  

 3.1  8  فأكثر 20

7 
الموقع 
 الوظيفي

     مدير عام 

     مساعد مدير عام

  14.0  36  مدير دائرة

  23.3  60  مدير فرع

  37.2  96  رئيس قسم

 25.6  66  أخرى

  

نتائج التحليل الوصفي للمتغيرات الديمغرافية للمستجيبين من أفراد عينة  )1 ـ 3( يبين الجدول    

حيث يتضح إن المتغيرات الديمغرافية كان لها أثر كبير في فهم أفراد العينة ألسئلة االستبانة ، الدراسة

مدة الخبرات في المؤسسات  ،مدة العمل في البنك الحالين خالل وذلك م ،ها بموضوعيةنواإلجابة ع

  .، والموقع الوظيفيالتي عمل بها سابقاً

من %9.3، واإلناث بلغت %90.7ة العينة هي من الذكور حيث بلغت ييالحظ من الجدول أن غالبو    

وك اإلسالمية ورؤساء أقسام التسهيالت في البن،والفروع مديري الدوائرالعينة،ولو نظرنا إلى 

  .لوجدناها من الذكور، ويالحظ في البنكين بشكل عام غلبة عنصر الرجال على النساء،

جاءت 39-30ذات الفئة التكرارية من) من حيث العمر(أن حجم العينة  ،ويالحظ من الجدول    

ارية ،والفئة التكر%32,6في المرتبة الثانية 29- 20،تليها الفئة التكرارية من% 42,6كأعلى نسبة
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 3,1بنسبة59- 50، وفي المرتبة األخيرة الفئة التكرارية من% 21,7في المرتبة الثالثة 49-40من

، وهذا يشير إلى اعتماد البنوك اإلسالمية بشكل عام على العناصر الشابة والى تفاعل هذه العناصر %

  .مع الدراسة 

ي في البنوك اإلسالمية على حملة أن االعتماد الرئيس، )المستوى التعليمي( يالحظ من الجدولو     

 13,6، ثم درجة الماجستير% 20,9ثم حملة درجة الدبلومبشكل رئيسي،% 59,3 سدرجة البكالوريو

ن المهام الوظيفية بشكل عام في البنوك إ، حيث % 1,6،ثم الثانوية العامة% 4,7، ثم الدكتوراه%

يتم التركيز عليهم عند التعيين ، وأن اإلسالمية تتطلب من هم من درجة البكالوريوس والدبلوم، ف

  .التكلفة العامة من حيث الرواتب هي أقل تكلفة لدى هذه الفئات

 ،%28,7متقاربة لدى تخصصات مالية ومصرفية )التخصص(يالحظ أن النسب      

هي متدنية جدا لدى التخصصات األخرى، ويالحظ عدم ،بينما%26,4إدارة أعمالو ،%26,7محاسبةو

نسبيا، وقلة  ص، وقد يعود ذلك إلى حداثة التخص%4,7ى تخصص مصارف إسالميةالتركيز عل

الخريجين ،أو لرغبة البنوك اإلسالمية في ذوي التخصصات المهنية التي تتعامل مع كافة العمليات 

 معرفة في كافية ة خبر لديهم ليس موظفينال معظم أن على يدلل مماو البنكية اإلسالمية أو التقليدية،

  . اإلسالمي المصرفي العمل بأسالي

 عمليـة  خبـرة  لديهم ممن الموظفين معظم أن )مدة العمل في البنك الحالي(الجدول من الحظيو      

، وأن مـن  %27,1بنسـبة  9-5وأن من لديهم خبرة من ،%46,5 نسبتهم بلغ حيث سنوات،4-1من

من العناصـر الشـابة    موظفينال معظم أن على يدلل مما%  18,6 نسبتهم 14-10لديهم خبرة   من

ويتم اإلفادة من خبـراتهم فـي    ،اإلسالمي المصرفي العمل أساليب والتي يتوقع لها أن تقوم على تقديم

  .المستقبل ، وكذلك على التوسع في العمل المصرفي  اإلسالمي مما أدى زيادة نسبتهم 
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،قبل انتقالهم للعمل سنة نمأقل  عملية خبرة لديهم ممن الموظفين معظم أن ،الجدول من الحظيو      

، وأن من %25,6بنسبة 4-1وأن من لديهم خبرة من ،%43,4 نسبتهم بلغ حيث ،في البنوك اإلسالمية

 أن على يدلل مما%  6,2 نسبتهم 19-15لديهم خبرة من ،ومن%  18,6بنسبة  9-5لديهم خبرة من 

 المصرفي العمل أساليب قديممن العناصر الشابة والتي يتوقع لها أن تقوم على ت موظفينال معظم

عن تعين أصحاب  ة، والى عزوف البنوك اإلسالمي ويتم اإلستفادة من خبراتهم في المستقبل اإلسالمي

  .الخبرات السابقة الطويلة

كانت لدى رؤساء األقسام حيث  )الموقع الوظيفي( يالحظ أن أعلى نسبة في عينة الدراسةو        

فت الدراسة إلى التركيز عليهم ،حيث يشغلون وظيفة المسؤولية عن ، والتي هد% 37,2بلغت النسبة

حيث بلغت )أخرى (التسهيالت اإلتمانية،واالستثمار،وفي المرتبة الثانية موظفوا دوائر االستثمار في 

  %.14الدوائربنسبة يرو، وأخيرا مد%,23الفروع بنسبة   يرو،وفي المرتبة الثالثة مد%25,6نسبتهم 
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  )2 ـ 3( دولج
  )عميال422(من العمالء وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة 

النسبة المئوية   التكرار  الفئة المتغير  الرقم
)%( 

  65.9  278  اإلسالمي األردني البنك  1
 34.1  144  العربي اإلسالمي

  92.4  390 ذكر   الجنس  2
 7.6  32 أنثى

  العمر  3

  11.8  50 1829 من
  40.5  171  3039 من 
  30.8  130  4049 من
  16.1  68 5059 من
 0.7  3 فأكثر  60

الحالة   4
 جتماعيةالا

  12.3  52  أعزب
  87  367  متزوج
 0.7  3  أخرى

المستوى   5
 التعليمي

  9.2  39  أقل من ثانوية عامة
  14.5  61  ثانوية عامة

  6.2  26  دبلوم 
  43.4  183   بكالوريوس
  25.4  107  ماجستير
 1.4  6 دكتوراه

 المهنة 6

  33.9  143  تاجر
  35.5  150  موظف قطاع خاص

  8.8  37  موظف حكومي
  6.4  27  موظف وكالة أخرى

 15.4  65  أعمال حرة
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  )2 ـ 3( جدول
  )عميال422(من العمالء وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة 

7 

عدد سنوات 
التعامل مع 

 البنك

  2.8  12  أقل من سنة

  8.1  34  12من

  20.1  85  34من

  19.2  81  56من

  10.9  46  78من 

 38.9  164  سنوات 8أكثر من 

8 
الدخل في 
 الشهر

  2.8  12  250أقل من 

  20.9  88  500أقل من 250من 

  23  97  750أقل من  500من

  25.1  106  1000أقل من 750من 

 28.2  119  1000أكثر من 

نتائج التحليل الوصفي للمتغيرات الديمغرافية للمستجيبين من أفراد  )2 ـ 3( يبين الجدول    

كان لها أثر كبير في فهم أفراد  ،حيث يتضح إن المتغيرات الديمغرافية. من العمالء عينة الدراسة

عدد  ،والمستوى التعليميل وذلك من خال ،ها بموضوعيةنالعينة ألسئلة االستبانة واإلجابة ع

  .سنوات التعامل مع البنك

كان�ت أعل�ى م�ن نس�بة     % 65,9يالحظ من عينة الدراسة أن نس�بة عم�الء البن�ك اإلس�المي األردن�ي            

 ٬ونسبة الموظفين ٬٬ وهذا طبيعي نظرا لعدد الفرو ع بين البنكين%34,1عمالء البنك العربي اإلسالمي 

  .ردني في السوق المصرفي األردني قبل البنك العربي اإلسالمي بسنواتووجود البنك اإلسالمي األ

من عدد المتعاملين مع البنوك %92,4يالحظ من عينة الدراسة أن الذكور يمثلون نسبة عالية جدا 

مجتمعنا ،وقد يوجد مبرر الن نسبة عالية من أفراد  ةوهذا يعد أمرا طبيعيا نظرا لطبيع،اإلسالمية 

  .ي القطاع الخاص، ومن العاملين في التجارة،  ونسبة تعمل في قطاع األعمال الحرةالعينة من موظف
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، ثم تليهـا  %40,5كانت النسبة األعلى  39-30العمرية من ةويالحظ من عينة الدراسة أن الفئ      

بنسـبة    29 -18،ثـم الفئـة   % 16,1بنسـبة   59-٬50 ثم الفئة من%30,8بنسبة 49-40الفئة من

أنعكاس لطبيعة التركيبة السكانية والقوى العاملة القادرة على اإلنتاج واإلعالة،والوعي ، وهذا 16,1%

  .لدى هذه الفئات للعمل المصرفي اإلسالمي

فـي   رغبـتهم  وبسبب ،التزاماتهم لكثرة% 87,0ن هي األعلى بنسبة يويالحظ أن فئة المتزوج      

،ولو قارنـا نسـبة الفئـة    %12,3أعزب بنسبة  ،ثم تليها فئة احتياجاتهم تلبي تمويالت على الحصول

وهي قريبة جـدا مـن   % 11,8نسبتها كانت  29-18العمرية في الجدول السابق لوجدنا أن الفئة من 

وهم من الفئة التي إمـا   ،مما يشير إلى أن هذه الفئة معدالت اإلعالة لديها منخفض ازبين،نسبة فئة الع

  .أو على مقاعد الدراسة،عمل  أو باحثة عن، فئةكون دخلها منخفضا ي أن

ويالحظ أن المستوى التعليمي للمتعاملين مع البنوك اإلسالمية األردنية هم من حملة الشهادات       

، %1,4دكتوراة ،و%25,4ماجستير،و%43,4،بكالوريوس % 70الجامعية الثالث بنسبة تقترب من 

مع هذه  نمما انعكس على نسبة المتعامليمما يشير إلى ارتفاع نسبة التعليم والوعي لدى المجتمع ، 

  .البنوك، وانتشار الوعي لدى هذه الفئة بالعمل المصرفي اإلسالمي

 الرواتب نتيجة، %35,5بنسبة الخاص القطاع موظفي من هم العينة أفراد غالبية أن ويالحظ        

البنكية والحاجة إلى  تبسبب التسهيال% 33,9القطاع الخاص ، وتليها فئة التجار بنسبة  من المحولة

،ثم %15,4البنوك في معامالتهم التجارية الداخلية والخارجية، ثم تليها فئة األعمال الحرة بنسبة 

موظف الحكومة ،وذلك لقلة الموظفين المحولين رواتبهم إلى هذه البنوك إال عندما يحتاجون إلى خدمة 

  .معينة من البنك حيث يشترط عليهم تحويل رواتبهم

،ثم %38,9سنوات هي النسبة األعلى 8ويالحظ أن فئة المتعاملين مع البنوك اإلسالمية أكثر من      

بنسبة  8-7، ثم فئة %19,2بنسبة  6-5، ثم تليها بنسبة قريبة فئة %20,1بنسبة  4-3تليها فئة 
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ئات ، مما يشير إلى العالقة الوثيقة بين التركيبة السكانية والف%8,1بنسبة  2- 1،ثم فئة 10,9%

القادرة على العمل واإلنتاج واالنخراط في سوق العمل وطبيعة األعمال  ،العمرية في الجداول السابقة

  التي يزاولونها

، ثم %28,2هي األعلى نسبة ،دينار في الشهر  1000ويالحظ أن الفئة ذات الدخل األعلى من     

، ثم % 23بنسبة  750أقل من - 500، ثم تليها فئة %25,1بنسبة  1000أقل من  -750تليها فئة 

المتعاملين مع  ة، ويالحظ بناء عل الجداول السابقة أن غالبي% 20,9بنسبة   500أقل  - 250فئة 

هم من موظفي القطاع الخاص والتجار وهذا يتناسب مع معدالت الدخول  ،البنوك اإلسالمية األردنية

  .لهذه الفئات

  :المعلوماتأدوات الدراسة ومصادر الحصول على    )3 ـ 3(
  
  

 :لغرض الحصول على البيانات والمعلومات لتنفيذ مقاصد الدراسة، تم إعتماد األدوات اآلتية  

المعلومات المتعلقة بالجانب النظري من الدراسات، والمقاالت، والرسائل الجامعية، والكتب  .1

 .العلمية االجنبية والعربية المتخصصة بموضوع الدراسة

 من تعلق بالعاملين في البنوك اإلسالمية األردنية،ت يتوال ىاألول ةباناالست تكونتواالستبانة،  .2

 :رئيسية وهي أجزاء خمسة

 .منها والغاية الدراسة عنوان ويشمل :األول الجزء

    وموقعـه  ،وخبراتـه  ،وتخصصـه  ،ومؤهالتـه  المبحـوث  عن عامة أسئلة ويشمل :الثاني الجزء

 .أسئلة سبعةعلى  ويحتويالوظيفي ، 

 )23 (علـى  ويحتوي ،حول العوامل المتعلقة بدور الرقابة الشرعية  في السياسة التمويلية :لثالثا الجزء

 :هيو مجاالت ثالثة على اموزع سؤاال
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 .أسئلة) 7( باألهداف التي تسعى الرقابة الشرعية إلى تحقيقها يتعلق مجال -١

س مدى أهميتها واختصاصها بموقع الرقابة الشرعية في البنك اإلسالمي، حيث يعك يتعلق مجال -٢

 . أسئلة) 10( فر فيهااوالشروط التي يجب أن تتو

  .) 6(ابالصعوبات التي تواجه عمل هيئة الرقابة الشرعية، وتعيق أعماله يتعلق مجال -٣

 على اموزع سؤاال) 24(ويحتوي على  ،حول العوامل المتعلقة بأساليب التمويل المتبعة :الجزء الرابع 

  :هيو مجاالت ثالثة

مجال يتعلق بمدى أهمية تنويع األساليب التمويلية في البنوك اإلسالمية األردنية لتحقيق أهـدافها   -1

  .أسئلة )8( على المدى طويل األجل

  تصدر بهدف تجميع  ،إدخال األدوات التمويلية على شكل وثائق موحدة القيمةبمجال يتعلق  -2

  .لةأسئ )8( المدخرات لتمويل مشاريع طويلة األجل

  .أسئلة )8( مجال يتعلق باألدوات التمويلية األكثر تركيزا عليها في البنوك اإلسالمية األردنية -3

سـؤاال  ) 40( ويحتوي علـى  :ةالعام للسياسة التمويلي رحول العوامل المتعلقة باإلطا :الجزء الخامس 

  :موزعا على خمسة مجاالت وهي

الكمية للرقابة على منح التمويل في البنوك اإلسـالمية  إجراء تعديالت على المعايير ب مجال يتعلق-1

األردنية من قبل البنك المركزي ، لتكون مالئمة لألنشطة اإلسـتثمارية التـي تقـوم بهـا البنـوك      

  .سؤاال) 14( اإلسالمية األردنية

مجال يتعلق بوضع الضوابط والمقومات الالزمة لتحقيق أهداف السياسـة التمويليـة ، وتحديـد     -2

  .أسئلة) 6( سائل واإلجراءات المتعلقة بتنفيذها ، في البنوك اإلسالمية األردنيةالو

مجال يتعلق بمدى أهمية وجود الضوابط والمقومات لمنح العميل التمويل في البنوك اإلسـالمية   -3

  . أسئلة) 8( األردنية
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ـ  تمجال يتعلق بمدى أهمية وجود ضوابط معينة في دراسة الضمانا-4 وك اإلسـالمية  المقدمة للبن

  .أسئلة) 8( األردنية

 )4( مجال حول وجود معايير لتحديد السلطات والصالحيات الالزمة التخاذ القـرار التمـويلي   -5

  أسئلة  

  :علق بالعمالء ،من ثالثة أجزاء وهيتتي توال ةالثاني يةتكون االستبانتو    

  .منها والغاية الدراسة عنوان ويشمل :األول الجزء

سنوات تعامله مع البنـك   دوعد ،ومهنته ،ومؤهالته ،المبحوث عن عامة أسئلة ويشمل :يالثان الجزء

  .أسئلةثمانية على  ويحتوي ،الشهري ودخله

سؤاال تقيس الرضا عن مستوى الخدمات اإلسـتثمارية ومـدى   ) 34(ويحتوي على :الجزء الثالث 

  .  ورغباتهم تلبيتها لحاجات العمالء

   : ئية المستخدمةالمعالجة االحصا  )4 ـ 3(
  

ختالف الهدف اتختلف أساليب التحليل اإلحصائي، من حيث شمولها، وعمقها، وتعقيدها ب    

وبغية الوصول إلى مؤشرات معتمدة، تدعم أهداف الدراسة، وفرضياتها فقد تم ، من إجرائها

ارة ستشافحص البيانات، وتبويبها، وجدولتها ليسهل التعامل معها بواسطة الكمبيوتر، وتم 

متخصصين في الجوانب اإلحصائية، ومعالجة البيانات لغرض اختبار أنموذج الدراسة 

لتحليل بيانات  )SPSS( وفرضياتها، حيث تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

معرفة مدى موافقة أفراد عينة الدراسة على و تهاجميع أسئلت لوالحصول على مخرجا ةاالستبان

  :ة المختلفةسئلألا

  معاملCronbach Alpha للتأكد من درجة ثبات المقياس المستخدم. 

  األهمية النسبيةمعرفة المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية من أجل. 
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  البسيط والمتعدد مع اختبارتحليل االنحدار F باستخدام جدول تحليل التباين ANOVA. 

  للمقياس اآلتيطبقاً  هتم تحديد ذي، الاألهميةمستوى: 

  

  

  2.33 أقل من – 1 وبذلك تكون الدرجة المنخفضة من

  3.66  – 2.33 والدرجة المتوسطة من

    .فأكثر 3.67 والدرجة المرتفعة من        

( Berenson & Levine , 1992, p. 351) 

  :صدق أداة الدراسة وثباتها   )5 ـ 3(
  

  :الصدق الظاهري )أ
المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية بستعانة الظاهري للمقياس اتطلب التحقق من الصدق ال   

ختصاصاتهم، مما جعل المقياس أكثر افي  خبرتهمالمنتمين إلى علوم اإلدارة، بقصد اإلفادة من 

وحرص الباحث على أن ينجز ملء االستبانة بحضوره لتوضيح أية  .دقة وموضوعية في القياس

طمئنان إلى صحة النتائج التي تم التوصل إليها، مما زاد في االفقرة قد يتطلب األمر توضيحها، 

  .)1( ينظر الملحق٬ )%100( ستجابة الكليةالوبلغت نسبة ا٬ )9( وقد بلغ عدد المحكمين

   :ثبات أداة الدراسة )ب
من أجل البرهنة على أن االستبانة تقيس العوامل المراد قياسها، والتثبت من صدقها، قام 

اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات المقياس، حيث تم تقييم تماسك المقياس  الباحث باجراء

حيث أن أسلوب كرونباخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة . Cronbach Alpha بحساب
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 إلى أخرى، وهو يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فقرات المقياس، إضافة لذلك فإن معامل

Alpha وللتحقق من ثبات أداة الدراسة بهذه الطريقة، طبقت معادلة. جيد للثبات يزود بتقدير 

Cronbach Alpha وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية . على درجات أفراد عينة الثبات

معقوال في  )Alpha ≥ 0.60( لكن من الناحية التطبيقية يعد Alpha بخصوص القيم المناسبة

  .)3 ـ 3( انظر الجدول. لعلوم اإلنسانيةالبحوث المتعلقة باإلدارة وا

  )3 ـ 3( الجدول
    )كرونباخ ألفا(معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة   

 α )ألفا( قيمة  البعد  الرقم

 78  دور هيئة الرقابة الشرعية   1

  84.5  أساليب التمويل المتبعة  2

  81.2  اإلطار العام للسياسة التمويلية 3

  93.9  ت المدركةجودة الخدما  4

  

  

قـدرة   لـى ع وتدل معامالت الثبات هذه على تمتع األداة بصورة عامة بمعامل ثبات عاٍل

 )3ـ    3( حيث يتضح من الجدول. )Sekaran, 2003( وفقاً لـ األداة على تحقيق أغراض الدراسة

يليه مباشـرة   ،جودة الخدمات المدركة حققه بعد٬ )93.9( أن أعلى معامل ثبات أبعاد االستبانة هو

دور هيئة الرقابـة  فيما يالحظ أن أدني قيمة للثبات لبعد . )84.5( بقيمة أساليب التمويل المتبعةبعد 

وهو ما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنهـا االسـتبانة   . )78( بقيمةالشرعية 

  .نتيجة تطبيقها

  

  



81 |  

 

  
  
  الرابعالـفـصل 
  
  

  فرضياتنتائج التحليل وإختبار ال
  

  .المقدمــــــــة :)1 ـ 4(
 أسئلة  :)2 ـ 4(  عن  الدراسة  عينة  إلجابات  التكراري التوزيع

  .الدراسة
  .إختبار فرضيات الدراسة :)3 ـ 4(
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  :المقدمــــــــة  )1 ـ 4(
حصائية الوصـفية التـي   ساليب اإليهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج استخدام بعض األ  

، وتم أفراد عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة المعتمدةتها االستبانة، من خالل تحليل آراء أفرز

وسـاط الحسـابية لتقـدير المسـتويات،     استخدام جداول التوزيع التكراري والنسب المئويـة واأل 

متغيرات الدراسـة،   يغطيان ينرئيس محورينوقد تم عرض النتائج عبر . واالنحرافات المعيارية

  :للتالياً وفق

  

  :التوزيع التكراري إلجابات عينة الدراسة عن أسئلة الدراسة  )2 ـ 4(

  ما هو دور هيئة الرقابة الشرعية في السياسة التمويلية؟  :ولاالالسؤال 

  :سئلة الفرعيةاألمن  ةهذا السؤال قام الباحث بتجزئته إلى مجموع نلالجابة ع

   ؟ تسعى الرقابة الشرعية إلى تحقيقها ما هي االهداف التي: ال الفرعي االولؤالس
    

الباحث بكل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات  استعانجابة عن هذا السؤال لإل

  .)1 ـ 4( ، كما هو موضح بالجدولاألهميةالمعيارية، وأهمية الفقرة ومستوى 

  

  

  

  

  

  يةاألهمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى : )1 ـ 4( جدول 

االهداف التي تسعى الرقابة   الرقم
  الشرعية إلى تحقيقها

المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

ترتيب 
  أهمية الفقرة

مستوى 
  االهمية
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 مرتفعة 1 0.49 4.59  الشرعية بالقواعد االلتزام من التأكد  1

2  
 السياسة ألساليب الشرعي الضبط

 السياسة متطلبات التمويلية وتنفيذ

  نكللب العامة
 مرتفعة 2 0.55 4.41

3  
 يصدر ما تنفيذ ومتابعة باإلفتاء القيام

 ألية تداركًا شرعية آراء و من فتاوى

التطبيق  أثناء البنك فيها يقع أخطاء قد
  لوسائل اإلستثمار

 مرتفعة 3 0.65 4.39

4 
 الرقابة عناصر فراتو من التحقق

 ووجود الداخلي الشرعية والضبط

  لشرعيةفعال  للمعلومات ا نظام
 مرتفعة 4 0.54 4.37

5 
 من وصيانتها المساهمين حقوق حماية

 مرتفعة 5 0.60 4.34  الشرعي غير سوء االستخدام

6  
 المودعين ألموال األمان توفير

 سوء من المستثمرين وصيانتها

  غيرالشرعي االستخدام
 مرتفعة 6 0.53 4.32

من  جزئية ةأي على المالحظات أبداء  7
 مرتفعة 7 0.55 4.27   يغة التمويلوصأ عملية جزئيات

المعياري  االنحرافالمتوسط الحسابي و
  العام

4.38 0.56 
  

  

االهداف التي تسعى ب العبارات المتعلقةعينة الدراسة عن لى إجابات إ )1 ـ 4( يشير الجدول رقم      

. )4.27 ـ 4.59( ات الحسابية لهذا المتغير بينحيث تراوحت المتوسط،الرقابة الشرعية إلى تحقيقها

 بمتوسط حسابي بلغ "التأكد من االلتزام بالقواعد الشرعية  " جاءت في المرتبة األولى فقرةفقد 

فيما ، )0.49( وانحراف معياري بلغ، )4.38( من المتوسط الحسابي العام البالغ وهو أعلى )4.59(

على المرتبة  "جزئية من جزئيات عملية أوصيغة التمويل  ةيأبداء المالحظات على أ " ةحصلت الفقر

 )4.38( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغأدنى وهو  )4.27( بمتوسط حسابيواألخيرة  السابعة

يالحظ أن اتجاهات عينة العاملين إيجابية نحو الفقرات الواردة ضمن و .)0.55( وانحراف معياري

   .اإلنحراف المعياريبالنظر الى السؤال األول وذلك 

  . مرتفعاًكان  االهداف التي تسعى الرقابة الشرعية إلى تحقيقهاوبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية 

 الثانيالسؤال الفرعي  :   مدى يعكس اإلسالمي البنك في الشرعية الرقابة هيئةموقع 

  ؟ منهاوالتي  الشروط عدد من فيها توافري أن عليه يترتب مما ٬واختصاصها أهميتها

 مرتفعة 
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الباحث بكل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات  استعانجابة عن هذا السؤال لإل
    .)2 ـ 4( ، كما هو موضح بالجدولاألهميةالمعيارية، وأهمية الفقرة ومستوى 

  األهميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى : )2 ـ 4( جدول

في البنك موقع  هيئة الرقابة الشرعية   الرقم
  اإلسالمي

المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

ترتيب 
أهمية 
  الفقرة

مستوى 
  االهمية

  

 العامة اإلدارة والهيئة مجلس اجتماعات حضور حق  1

 مرتفعة 1 0.59 4.49  .حق التصويت دون في البنك للمساهمين

 التمويل بعملية للبنك الشرعية الهيئة إشراك يتمأن   2

 مرتفعة 2 0.62 4.45  ى وأخذ رأيها في صيغة التمويلاألول اللحظة منذ

 كافة السجالت والدفاتر٬وطلب على اإلطالع حق  3

 مرتفعة 3 0.71 4.34  .الموظفين من الالزمة البيانات واإليضاحات

4 
تعالج  نصوصًا البنك المركزي قانون يتضمن أن

 فعةمرت 4 0.84 4.20  .هوقواعد الرقابة الشرعية هيئة اختيار ضوابط

5 
 يقل الشرعية ال الرقابة هيئة أعضاء عدد يكون أن

 كافة المقومات فيهم تتوافر أشخاص ثالثة عن

  .والقانونية والمصرفية الشرعية
 مرتفعة 5 0.84 4.19

6  
 تنظيميًا برئيس يرتبط داخلي شرعي مدقق تعيين

 تطبيق لمتابعة اإلدارة وبهيئة الرقابة الشرعية مجلس

 الرقابة هيئة عن الصادرة القرارات الشرعية

  .الشرعية
 مرتفعة 6 1.08 4.12

 الشرعية صالحيات الرقابة هيئة أعضاء منح يتم أن  7

 مرتفعة 7 0.72 4.08  .االصول حسب مسؤولياتهم  أداء من تمكنهم

8  
 الجمعية الشرعية من قبل  الرقابة هيئة أن يتم تعيين

داريا العمومية تتبع هيئة الرقابة الشرعية وظيفيا وإ
   .للجمعية العامة

 مرتفعة 8 0.86 3.99

تعالج  نصوصًا البنك المركزي قانون يتضمن أن  9
 مرتفعة 9 0.81 3.98  .هوقواعد الرقابة الشرعية هيئة اختيار ضوابط

 إعداد دليل في الشرعية الرقابة هيئة أن تشارك  10

 مرتفعة 10 1.01 3.80  .التمويلية السياسة

المعياري  نحرافااللمتوسط الحسابي وا
  العام

4.16 0.81 
    

  

  

موقع  هيئة ب العبارات المتعلقةعينة الدراسة عن لى إجابات إ )2 ـ 4( يشير الجدول رقم         

يعكس مدى أهميتها واختصاصها مما يترتب عليه أن تتوافر  ،الرقابة الشرعية في البنك اإلسالمي

فقد . )3.80 ـ 4.49( الحسابية لهذا المتغير بين حيث تراوحت المتوسطات ،فيها عدد من الشروط 

حق حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والهيئة العامة للمساهمين في  " جاءت في المرتبة األولى فقرة

 من المتوسط الحسابي العام البالغ وهو أعلى )4.49( بمتوسط حسابي بلغ "البنك دون حق التصويت 

أن تشارك هيئة الرقابة الشرعية في  " ةفيما حصلت الفقر ،)0.59( وانحراف معياري بلغ، )4.16(

 مرتفعة
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من أدنى وهو  )3.80( بمتوسط حسابيواألخيرة  العاشرةعلى المرتبة  "إعداد دليل السياسة التمويلية 

يالحظ أن اتجاهات عينة  .)1.01( وانحراف معياري )4.16( المتوسط الحسابي الكلي والبالغ

نحراف المعياري جاء الولكن يالحظ أن ا ،الواردة ضمن السؤال الثانيالعاملين إيجابية نحو الفقرات 

ن بتبعية الهيئة الشرعية للجمعية العامة وظيفيا تيوالمتعلق) 8(ونحو الفقرة ) 4(كبيرا نحو الفقرة 

  .وإداريا ، وكذلك حضور الهيئة إلجتماعات مجلس اإلدارة والهيئة العامة دون حق التصويت

  . مرتفعاًكان  موقع  هيئة الرقابة الشرعية في البنك اإلسالميمستوى أهمية  وبشكل عام يتبين أن

  
   الفرعي  الثالثالسؤال  تعيق :  التي  الصعوبات  بعض  الشرعية  الرقابة  هيئة  عمل يواجه

  ؟أعمالهم 
الباحث بكل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  استعانجابة عن هذا السؤال لإل     

  .)3 ـ 4( ، كما هو موضح بالجدولاألهميةالفقرة ومستوى وأهمية 

  

  

  
  األهميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى : )3 ـ 4( جدول           

 هيئة عمل تعيق التي الصعوبات  الرقم

   الشرعية الرقابة
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

ترتيب 
أهمية 
  الفقرة

مستوى 
  االهمية

  

1  
 في البنك للعاملين العلمي التأهيل توفر عدم

للبنوك  المصرفي العمل طبيعة  مع للتجاوب
  تهوخصوصي اإلسالمية

 مرتفعة 1 0.75 4.26

في  المالية للمعامالت شرعي دليل وجود عدم  2
 مرتفعة 2 0.67 4.20  اإلسالمية البنوك

الرقابة  هيئة بتقارير العليا اإلدارة اهتمام عدم  3
 مرتفعة 3 0.80 4.12  .ةالشرعي

4 
 في البنك للعاملين العملي التأهيل توفر عدم

للبنوك  المصرفي طبيعة العمل مع للتجاوب
  تهوخصوصي اإلسالمية

 مرتفعة 4 0.83 4.04

5 
 هيئة بين الالزمة قنوات االتصال وضوح عدم

 وغيرها من دوائر بالمصرف الشرعية الرقابة
  اإلستثمار

 مرتفعة 5 0.72 4.03
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 الرقابة هيئة بين والتنسيق التعاون غياب  6

 مرتفعة 6 0.84 4.00  .للمصرف العليا الشرعية واإلدارة

المعياري  االنحرافلمتوسط الحسابي وا
  العام

4.11 0.77   
  

  

 الصعوباتب العبارات المتعلقةعينة الدراسة عن لى إجابات إ )3 ـ 4( يشير الجدول رقم

 ـ 4.26( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين ،الشرعية الرقابة هيئة عمل تعيق التي

التأهيل العلمي للعاملين في البنك للتجاوب مع فراعدم تو " جاءت في المرتبة األولى فقرة و. )4.00

من  هو أعلىو )4.26( بمتوسط حسابي بلغ " تهوخصوصي طبيعة العمل المصرفي للبنوك اإلسالمية

غياب  " ةفيما حصلت الفقر، )0.75( وانحراف معياري بلغ، )4.11( المتوسط الحسابي العام البالغ

 السادسةعلى المرتبة  ".التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الشرعية واإلدارة العليا للمصرف

وانحراف  )4.11( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغأدنى وهو  )4.00( بمتوسط حسابيواألخيرة 

   .)0.84( معياري

كان الصعوبات التي تعيق عمل هيئة الرقابة الشرعية وبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية 

  . مرتفعاً

 شيري مما وموافق، بشدة موافق استجابة على اًزيترك هناك أن السابقة لوالجدا من يالحظ

 وأهمية ،معايير الضوابط الشرعيةواإللتزام ب جودة أداء وسائل اإلستثمار بين أثر وجود إلى

  .األردنية اإلسالمية المصارف في الشرعية الرقابة تلعبه أن الذي يجبالدور

م��ا مس��توى أهمي��ة العوام��ل المتعلق��ة بأس��اليب التموي��ل اإلس��المي      :الث��انيالس��ؤال 
  :سئلة الفرعيةاألمن  ةهذا السؤال قام الباحث بتجزئته إلى مجموع نلالجابة عالمتبعة؟ 

أهمية تنويع األساليب التمويلية التالية في البنوك ما مستوى : سؤال الفرعي االولال
   ؟ طويل األجلالاإلسالمية لتحقيق أهدافها على المدى 

    

الباحث بكل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات  استعان ،جابة عن هذا السؤاللإل
   .)4 ـ 4( ح بالجدول، كما هو موضاألهميةالمعيارية، وأهمية الفقرة ومستوى 

  األهميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى : )4 ـ 4( جدول            

 مرتفعة
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المتوسط   أساليب التمويل اإلسالمي المتبعة  الرقم
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

ترتيب 
أهمية 
  الفقرة

مستوى 
  االهمية

  

 ةمرتفع 1 0.47 4.66  بالشراء لألمر المرابحة عقود  1
 مرتفعة 2 0.56 4.55  اإلجارة عقود  2
 مرتفعة 3 0.86 4.33  المشاركة عقود  3
 مرتفعة 4 0.88 4.24  االستصناع بيع عقود 4
 مرتفعة 5 0.78 4.21  المضاربة عقود 5
 مرتفعة 6 0.97 4.04  اآلجل بيع عقود  6
 مرتفعة 7 1.11 3.75  السلم بيع عقود  7
 متوسطة 8 0.61 3.14  )حددها من فضلك(أخرى عقود  8

المعياري  االنحرافالمتوسط الحسابي و
  العام

4.12 0.78 
    

         

العوامل المتعلقة بأساليب عبارات عينة الدراسة عن لى إجابات إ )4 ـ 4( يشير الجدول رقم           
فقد . )3.14 ـ 4.66( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين .التمويل اإلسالمي المتبعة

وهو  )4.66( بمتوسط حسابي بلغ "عقود المرابحة لألمر بالشراء  " جاءت في المرتبة األولى فقرة
 ةفيما حصلت الفقر، )0.47( وانحراف معياري بلغ، )4.12( من المتوسط الحسابي العام البالغ أعلى

من المتوسط نى أدوهو  ،)3.14( بمتوسط حسابيواألخيرة  الثامنةعلى المرتبة  "عقود أخرى  "
يالحظ أن اتجاهات عينة العاملين إيجابية  .)0.61( وانحراف معياري )4.12( الحسابي الكلي والبالغ

) 3(ولكن اإلنحراف المعياري جاء كبيرا في الفقرة  ،نحو الفقرات الواردة ضمن السؤال األول
  .المتعلقة بعقود السلم

كان  لقة بأساليب التمويل اإلسالمي المتبعةالعوامل المتعوبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية 
  . مرتفعاً

أهمية إدخال األدوات التمويلية التالية في البنوك ما مستوى : السؤال الفرعي الثاني
تص��در به��دف تجمي��ع الم��دخرات لتموي��ل    ٬عل��ى ش��كل وث��ائق موح��دة القيم��ة   اإلس��المية

     ؟مشاريع معينة طويلة األجل 
الباحث بكل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ناستعاجابة عن هذا السؤال لإل

    .)5 ـ 4( ، كما هو موضح بالجدولاألهميةالمعيارية، وأهمية الفقرة ومستوى 
  األهميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى : )5 ـ 4( جدول

على  إدخال األدوات التمويلية  الرقم
  شكل وثائق موحدة القيمة

المتوسط 
  حسابيال

 االنحراف
  المعياري

ترتيب 
أهمية 
  الفقرة

مستوى 
  االهمية

  

 مرتفعة 1 0.82 4.17  المشاركة صكوك  1

 مرتفعة
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 مرتفعة 2 0.92 4.13  )المضاربة(اإلقراض صكوك  2
 مرتفعة 3 0.94 4.11  المرابحة صكوك  3

 مرتفعة 4 1.02 4.03  صكوك االستصناع 4
 مرتفعة 5 1.01 3.89  المنافع صكوك 5
 مرتفعة 6 0.88 3.84  )التوريد(الستجالبا صكوك  6
 مرتفعة 7 0.88 3.74  السلم صكوك  7

 متوسطة 8 0.39 3.07  )حددها من فضلك(أخرى صكوك  8

 االنحرافالمتوسط الحسابي و
  المعياري العام

3.87 0.86 
  

  

             

إدخال األدوات التمويلية عبارات عينة الدراسة عن ت لى إجاباإ )5 ـ 4( يشير الجدول رقم          

 ـ 4.17( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين،على شكل وثائق موحدة القيمة

وهو  ،)4.17( بمتوسط حسابي بلغ "صكوك المشاركة  " جاءت في المرتبة األولى فقرةفقد  ٬)3.07

 ةفيما حصلت الفقر، )0.82( وانحراف معياري بلغ، )3.87( من المتوسط الحسابي العام البالغ أعلى

من المتوسط أدنى وهو  )3.07( بمتوسط حسابيواألخيرة  الثامنةعلى المرتبة  "صكوك أخرى  "

يالحظ أن اتجاهات عينة العاملين إيجابية ،)0.39( وانحراف معياري )3.87( الحسابي الكلي والبالغ

) 2(ولكن اإلنحراف المعياري جاء كبيرا في الفقرة  ثانينحو الفقرات الواردة ضمن السؤال ال

  .والمتعلقة بصكوك المنافع) 7(والمتعلقة بصكوك اإلستصناع، وفقرة 

 إدخال األدوات التمويلية على شكل وثائق موحدة القيمةوبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية 

  . مرتفعاًكان 

في البنوك  األدوات التمويليةلى ما مستوى أهمية التركيز ع: السؤال الفرعي الثالث
   ؟ اإلسالمية األردنية 

    

الباحث بكل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات  استعانجابة عن هذا السؤال لإل

   .)6 ـ 4( ، كما هو موضح بالجدولاألهميةالمعيارية، وأهمية الفقرة ومستوى 

  األهميةومستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )6 ـ 4( جدول

 مرتفعة
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التركيز على األدوات التمويلية   الرقم
  في البنوك اإلسالمية األردنية

المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

ترتيب 
  أهمية الفقرة

مستوى 
  االهمية

  

 مرتفعة 1 0.34 4.87  بالشراء لألمر المرابحة عقود  1
 مرتفعة 2 0.86 4.30  اإلجارة عقود  2
 متوسطة 3 1.22 3.58  المضاربة عقود  3
 متوسطة 4 1.41 3.45  المشاركة عقود 4
 متوسطة 5 1.27 3.13  اآلجل بيع عقود 5
 متوسطة 6 1.05 3.08  االستصناع بيع عقود  6
 متوسطة 7 0.41 3.02  أخرى عقود  7
 متوسطة 8 1.28 2.72  السلم بيع عقود  8

المعياري  االنحرافالمتوسط الحسابي و
  العام

3.52 0.98 
  

  

التركيز على األدوات عبارات عينة الدراسة عن لى إجابات إ )6 ـ 4( يشير الجدول رقم              

 4.87( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين .التمويلية في البنوك اإلسالمية األردنية

 بمتوسط حسابي بلغ "لمرابحة لألمر بالشراء عقود ا " جاءت في المرتبة األولى فقرة و. )2.72 ـ

فيما ، )0.34( وانحراف معياري بلغ، )3.52( من المتوسط الحسابي العام البالغ وهو أعلى )4.87(

أدنى وهو  )2.72( بمتوسط حسابيواألخيرة  الثامنةعلى المرتبة  "عقود بيع السلم  " ةحصلت الفقر

يالحظ أن اتجاهات عينة  .)1.28( وانحراف معياري )3.52( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ

جاء اإلتجاه فيها سلبيا ) 3(ما عدا الفقرة  العاملين إيجابية نحو الفقرات الواردة ضمن السؤال الثالث

وهي المتعلقة بعقود اإلستصناع ،وقد جاء مجموع ) 3(حيث جاء المتوسط الحسابي لها أقل من 

ولكن اإلنحراف المعياري جاء كبيرا في , لجميع الفقرات السابقة )3، 52(     المتوسطات الحسابية

المتعلقة بعقود ) 8(والمتعلقة بعقود المرابحة لآلمر بالشراء، وفقرة ) 1(كل الفقرات ماعدا الفقرة 

رابحة لآلمر معقود ال ىأخرى ، مما يشير إلى التركيز الشديد في البنوك اإلسالمية األردنية عل

  .بالشراء

 متوسطة
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التركيز على األدوات التمويلية في البنوك اإلسالمية عام يتبين أن مستوى أهمية وبشكل 

 أثروجود  يشير إلى مما وموافق، بشدة موافق إجابة على زايترك هناك أنو, متوسطاًكان  األردنية

بالتركيز على وسيلة أستثمارية عند  اإلستثمارية السياسة ونجاحجودة أداء وسائل اإلستثمار، بين

   .ياد مستوى الربحية لهذه الوسيلةازد

؟ باإلطار العام للسياسة التمويليةما مستوى أهمية العوامل المتعلقة  :الثالثالسؤال 

  :سئلة الفرعيةاألمن  ةهذا السؤال قام الباحث بتجزئته إلى مجموع نلالجابة ع

 لرقابةل الكمية تعديالت على المعايير إجراءأهمية ما مستوى : السؤال الفرعي االول

    ؟  واإلسالمية التقليدية البنوك في التمويل منح على

الباحث بكل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات  استعانجابة عن هذا السؤال لإل
  )7 ـ 4( ، كما هو موضح بالجدولاألهميةالمعيارية، وأهمية الفقرة ومستوى 

  
  
  

  
  األهميةت المعيارية ومستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافا: )7 ـ 4( جدول        

  الرقم
إجراء تعديالت على المعايير الكمية للرقابة 

على منح التمويل في البنوك التقليدية 
  واإلسالمية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
أهمية 
  الفقرة

مستوى 
  االهمية

  

 التي ترافق المخاطر على للسيطرة ضوابط وضع  1

 مرتفعة 1 0.54 4.34  .البنوك اإلسالمية في التمويلية العمليات

 للتركيز االئتماني قصوى حدود ضوابط وضع  2

 مرتفعة 2 0.59 4.34  .العالقة ولذوي الواحد للعميل

األسهم  في باالستثمار تتعلق ضوابط وضع  3
 مرتفعة 3 0.73 4.30  .الشركات أموال رؤوس في والمساهمة

4 
 ستجابةتحقيق اال إلى تؤدي أخرى ضوابط إضافة

 مرتفعة 4 0.55 4.29  التمويلية لألنشطة المصرفية واآلمنة السريعة

 مرتفعة 5 0.65 4.29  .االئتمانية واالستحقاق الدفع آجال تحديد 5

6  
المحدد قانونيا  المال رأس حجم على تعديل إجراء

 العمل مع طبيعة يتوافق اإلسالمية بما على البنوك

  .في األردن اإلسالمي المصرفي
 مرتفعة 6 0.86 4.10

 مرتفعة 7 0.88 4.10  .وأنشطة  معينة  سلع  لتمويل ضوابط وضع  7

8  
 التمويلية كاالعتمادات للعمليات نقدية هوامش وضع

المطلوبة  األهداف في ضوء وتغييرها والضمانات
  من عمليات  التمويل

 مرتفعة 8 0.77 4.09

أوجه  على للتمويل قصوى أو سقوف حدود وضع  9
 مرتفعة 9 0.70 4.07  ).شركات أفراد٬(التمويل من معينة
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لما له من تأثير   التوظيفات نسبة على تعديل إجراء  10
 مرتفعة 10 0.63 3.97  .المصرفي اإلسالمي النشاط زيادة في

 في مجاالت التوظيف من للحظر ضوابط وضع  11

 مرتفعة 11 0.94 3.79  محددة معينة

12  
 إلى ات الخارجيةالتوظيف نسبة على تعديل إجراء

 مصادر األموال بالعمالت األجنبية إلنها إجمالي

  .األردن خارج االستثمار على تشجيع تعمل
 مرتفعة 12 0.75 3.74

13  
 من قبل المطبقةحاليًا اإللزامي االحتياطي نسبة إلغاء

 من تحد اإلسالميةإلنها النقدية على البنوك السلطات

  .ردناأل في اإلسالمي النشاط المصرفي نمو
 متوسطة 13 1.04 3.66

العقار  في التعامل بحظر تتعلق ضوابط وضع  14
 متوسطة 14 1.09 3.51  والبيع بالشراء

 0.77 4.04  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
  

  

  

جراء تعديالت على إعبارات عينة الدراسة عن لى إجابات إ )7 ـ 4( يشير الجدول رقم        

حيث تراوحت المتوسطات  ،المعايير الكمية للرقابة على منح التمويل في البنوك التقليدية واإلسالمية

وضع ضوابط  " الفقراتجاءت في المرتبة األولى و. )3.51 ـ 4.34( الحسابية لهذا المتغير بين

  وضع ضوابط حدود  ٬إلسالمية للسيطرة على المخاطر التي ترافق العمليات التمويلية في البنوك ا

من  وهو أعلى ،)4.34( بمتوسط حسابي بلغ "قصوى للتركيز االئتماني للعميل الواحد ولذوي العالقة 

فيما . على التوالي، )0.59؛  0.54( وانحراف معياري بلغ، )4.04( المتوسط الحسابي العام البالغ

الحادية على المرتبة  " والبيع ار بالشراءالعق في التعامل بحظر تتعلق ضوابط وضع " ةحصلت الفقر

 )4.04( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغأدنى وهو  )3.51( بمتوسط حسابي ،واألخيرة ةعشر

   .)1.09( وانحراف معياري

إجراء تعديالت على المعايير الكمية للرقابة على منح وبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية 

  .مرتفعاًكان  واإلسالمية التمويل في البنوك التقليدية

  
 والمقوم�ات الالزم�ة   الض�وابط  وض�ع  أهمي�ة  م�ا مس�توى   : الس�ؤال الفرع�ي الث�اني   

  ؟  بتنفيذها المتعلقة واإلجراءات الوسائل السياسة التمويلية وتحديد أهداف لتحقيق
 الباحث بكل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، استعانجابة عن هذا السؤال لإل

  .)8 ـ 4( ، كما هو موضح بالجدولاألهميةوأهمية الفقرة ومستوى 
  

 مرتفعة
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  األهميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى : )8 ـ 4( جدول         

  الرقم
وضع الضوابط والمقومات الالزمة لتحقيق 
أهداف السياسة التمويلية وتحديد الوسائل 

  نفيذهاواإلجراءات المتعلقة بت

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
أهمية 
  الفقرة

مستوى 
  االهمية

  

1  
 بتوجيه التمويل اإلسالمية المصارف إلتزام

طبقًا  االقتصادية القطاعات في واالستثمار
  االقتصادية التنمية ألولويات

 مرتفعة 1 0.67 4.35

2  
ألي صيغة من  الجديدة الفرص تحليل يتم

دراسات  عمليات خالل من صيغ التمويل
  األولويات لتحديد رسمية جدوى

 مرتفعة 2 0.72 4.22

 للقطاعات واالستثمار للتمويل آجال تحديد  3

 مرتفعة 3 0.76 4.09  منها االقتصادية المستفيدة

4 
للتمويل ألي صيغة من  قصوى حدود وضع

من  قطاع كل مستوى على صيغ التمويل 
  االقتصادية القطاعات

 مرتفعة 4 0.80 4.22

5 
 التمويلية التسهيالت نوع المصرف يحدد

 القطاعات على بناء منحها لعمالئة المنوي

  فيها يعملون التي االقتصادية
 مرتفعة 5 0.86 4.14

 واالستثمارات التمويالت توزيع يراعي  6

 مرتفعة 6 1.07 3.79  اقتصاديًا وجغرافيًا المحلية

المعياري  االنحرافالمتوسط الحسابي و
  العام

4.13 0.81 
  

  

وضع الضوابط عبارات عينة الدراسة عن لى إجابات إ )8 ـ 4( يشير الجدول رقم         

 .والمقومات الالزمة لتحقيق أهداف السياسة التمويلية وتحديد الوسائل واإلجراءات المتعلقة بتنفيذها

 مرتفعة
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جاءت في المرتبة األولى و٬)3.79 ـ 4.35( المتغير بينحيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا 

إلتزام المصارف اإلسالمية بتوجيه التمويل واالستثمار في القطاعات االقتصادية طبقًا  " الفقرة

من المتوسط الحسابي العام  وهو أعلى )4.35( بمتوسط حسابي بلغ "ألولويات التنمية االقتصادية 

يراعي توزيع التمويالت  " ةفيما حصلت الفقر. )0.67( بلغ وانحراف معياري، )4.13( البالغ

 )3.79( بمتوسط حسابيواألخيرة  الخامسةعلى المرتبة  " واالستثمارات المحلية اقتصاديًا وجغرافيًا

   .)1.07( وانحراف معياري )4.13( من المتوسط الحسابي الكلي البالغأدنى وهو 

وابط والمقومات الالزمة لتحقيق أهداف وضع الضوبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية 

  . مرتفعاًكان  ،السياسة التمويلية وتحديد الوسائل واإلجراءات المتعلقة بتنفيذها

لم�نح العمي�ل   والمقومات  الضوابط وجود أهمية ما مستوى : السؤال الفرعي الثالث
  ؟  التمويل في البنوك اإلسالمية

    

كل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات الباحث ب استعانجابة عن هذا السؤال لإل

  .)9 ـ 4( ، كما هو موضح بالجدولاألهميةالمعيارية، وأهمية الفقرة ومستوى 

  األهميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى : )9 ـ 4( جدول

وجود الضوابط والمقومات لمنح العميل   الرقم
  اإلسالمية التمويل في البنوك

المتوسط 
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

ترتيب أهمية 
  الفقرة

مستوى 
  االهمية

  

1  
 والغرض العميل من المقدم التمويل طلب دراسة

التمويل لتحديد أي صيغة من صيغ التمويل من 
  .األنسب للعميل 

 مرتفعة 1 0.49 4.61

2  
 األمالك حيث من للعميل المالي الوضع دراسة

 المالية وائمالق وتحليل المنشأة الشخصية وأمالك

  .سنتين آلخر
 مرتفعة 2 0.56 4.57

 حيث من البنوك مع العميل تعامل حجم دراسة  3

 مرتفعة 3 0.55 4.53  .الجاري حسابه وحركة المخاطر المصرفية

4 
 االلتزامات سداد على العميل قدرة مدى دراسة

 مرتفعة 4 0.53 4.52  .االخرين تجاه المترتبةعليه

5 
 و وخبرته إدارته حيث نم العميل نشاط دراسة

والمنافسة  البيع وسوق الشراء سوق من حيث
  .لتحديد صيغة التمويل األنسب للعميل

 مرتفعة 5 0.56 4.52

 والدينية األدبية العميل مسموعات دراسة  6

 مرتفعة 5 0.56 4.52  .والتجارية

 سهولة حيث من للبنك المقدمة الضمانات دراسة  7

 مرتفعة 6 0.53 4.47  .التمويل التسبيل لسداد
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 ورأسمالها للمنشأة القانوني الشكل دراسة  8

 مرتفعة 7 0.85 4.36  .وأصحابها لتحديد صيغة للتمويل األنسب

المعياري  االنحرافالمتوسط الحسابي و
  العام

4.51 0.58 
  

  

وجود الضوابط عبارات  عينة الدراسة عنلى إجابات إ )9 ـ 4( يشير الجدول رقم       

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا  .والمقومات لمنح العميل التمويل في البنوك اإلسالمية

دراسة طلب التمويل المقدم من  " الفقرةجاءت في المرتبة األولى  ٬و)4.36 ـ 4.61( المتغير بين

 بمتوسط حسابي بلغ "للعميل  العميل والغرض من التمويل لتحديد أي صيغة من صيغ التمويل األنسب

في . )0.49( وانحراف معياري بلغ، )4.51( من المتوسط الحسابي العام البالغ وهو أعلى )4.61(

دراسة الشكل القانوني للمنشأة ورأسمالها وأصحابها لتحديد صيغة للتمويل " ةحصلت الفقر حين

من المتوسط الحسابي أدنى وهو  ،)4.36( بمتوسط حسابيواألخيرة  السادسةعلى المرتبة  "األنسب 

   .)0.85( وانحراف معياري )4.51( الكلي والبالغ

وجود الضوابط والمقومات لمنح العميل التمويل في البنوك وبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية       

  .مرتفعاًكان  ،اإلسالمية

   

مقدم�ة  ف�ي دراس�ة الض�مانات ال    الضوابط أهمية ما مستوى : السؤال الفرعي الرابع
  ؟ للبنوك اإلسالمية

    
الباحث بكل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات  استعانجابة عن هذا السؤال لإل

   .)10 ـ 4( ، كما هو موضح بالجدولاألهميةالمعيارية، وأهمية الفقرة ومستوى 

  
  
  
  
   

 مرتفعة



95 |  

 

  األهميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى : )10 ـ 4( جدول

الضوابط في دراسة الضمانات المقدمة   الرقم
  للبنوك اإلسالمية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب أهمية 
  الفقرة

مستوى 
  االهمية

  

1  
 من المقدمة الضمانات بمتابعة المصرف يقوم

المتعلقة  الثبوتية األوراق العمالء وتحديث قبل
  دوري بشكل بها

 مرتفعة 1 0.71 4.54

كضمانات  قبولها يمكن عينةم أنواع تحديد  2
 مرتفعة 2 0.53 4.50  لتتناسب مع صيغة التمويل 

3  
 تتضمن ومتكاملة دقيقه بملفات البنك يحتفظ

 الخاصة التمويلية والبيانات جميع المعلومات

  بالضمانات
 مرتفعة 3 0.75 4.48

4 
 قبل من المقدمة الضمانات سالمة مدى من التأكد

 مرتفعة 4 0.55 4.42  مطلوبال التمويل منحه العميل قبل

5 
 العميل من المقدمة الضمانات إلى البنك ينظر

 مصدر وليست احتياطي أنها مصدر على

  للسداد رئيسي
 مرتفعة 5 0.72 4.36

6  
 منح من التقليل أو تجنب على البنك يعمل

شخصية وذلك حسب صيغة  التمويل بضمانات
  التمويل

 مرتفعة 6 0.67 4.21

 إضافية ضمانات تقديم العمالء من البنك يطلب  7

 مرتفعة 7 0.91 3.89  الموجودة لتعزيز الضمانات

 منحه عند الضمانات طلب في البنك يتشدد  8

 مرتفعة 8 0.81 3.82  الموثوق بهم العمالء حتى من تمويل

المعياري  االنحرافالمتوسط الحسابي و
  العام

4.28 0.71 
  

  

الضوابط في دراسة عبارات عينة الدراسة عن لى إجابات إ )10 ـ 4( دول رقميشير الج

 ـ 4.54( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين .الضمانات المقدمة للبنوك اإلسالمية

يقوم المصرف بمتابعة الضمانات المقدمة من قبل " الفقرةجاءت في المرتبة األولى فقد . )3.82

 وهو أعلى )4.54( بمتوسط حسابي بلغ "يث األوراق الثبوتية المتعلقة بها بشكل دوري العمالء وتحد

 " ةفيما حصلت الفقر. )0.71( وانحراف معياري بلغ، )4.28( من المتوسط الحسابي العام البالغ

 الثامنةعلى المرتبة  "حتى من العمالء الموثوق بهم يتشدد البنك في طلب الضمانات عند منحه تمويًال

وانحراف  )4.28( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغأدنى وهو  )3.82( بمتوسط حسابيواألخيرة 

   .)0.81( معياري

 مرتفعة
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الضوابط في دراسة الضمانات المقدمة للبنوك وجود وبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية 

  . مرتفعاًكان  اإلسالمية

حدي���د الس���لطات تالمع���ايير ف���ي  أهمي���ة م���ا مس���توى  : الس���ؤال الفرع���ي الخ���امس 
  ؟ والصالحيات الالزمة التخاذ القرار التمويلي 

الباحث بكل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  استعانجابة عن هذا السؤال لإل                

  .)11 ـ 4( ، كما هو موضح بالجدولاألهميةوأهمية الفقرة ومستوى 

  األهميةنحرافات المعيارية ومستوى المتوسطات الحسابية واال: )11 ـ 4( جدول

عايير تحديد السلطات والصالحيات م  الرقم
  الالزمة التخاذ القرار التمويلي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب أهمية 
  الفقرة

مستوى 
  االهمية

  

1  
 من لكل التمويل صالحيات اإلدارة مجلس يحدد

 مجلس من المنبثقة ولجنة التسهيالت المدير العام

  .اإلدارة
 مرتفعة 1 0.53 4.53

 يريلمد التمويل صالحيات العام المدير يحدد  2

 مرتفعة 2 0.87 4.38  .الفروع في التمويل الفروع ولجان

 الممنوحة التمويلية الصالحيات تفويض اليجوز  3

 مرتفعة 3 0.87 4.25  لشخص الى شخص آخر

4 
التمويل  عمليات على محددات وضع يتم الأن 
 مرتفعة 4 1.01 3.99  كانت صيغة التمويل  مهما

المعياري  االنحرافالمتوسط الحسابي و
  العام

4.29 0.82 
  

  

معايير تحديد السلطات عبارات عينة الدراسة عن لى إجابات إ )11 ـ 4( يشير الجدول رقم      

 تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بينحيث  .والصالحيات الالزمة التخاذ القرار التمويلي

يحدد مجلس اإلدارة صالحيات التمويل لكل من  " الفقرةجاءت في المرتبة األولى ٬و)3.99 ـ 4.53(

من  وهو أعلى )4.53( بمتوسط حسابي بلغ "المدير العام ولجنة التسهيالت المنبثقة من مجلس اإلدارة 

أن ال يتم  " ةفيما حصلت الفقر. )0.53( وانحراف معياري بلغ، )4.29( المتوسط الحسابي العام البالغ

واألخيرة  الرابعةعلى المرتبة  "وضع محددات على عمليات التمويل مهما  كانت صيغة التمويل 

 وانحراف معياري )4.29( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغأدنى وهو  )3.99( بمتوسط حسابي

  .الخامسنة العاملين إيجابية نحو الفقرات الواردة ضمن السؤال يالحظ أن اتجاهات عي ،)1.01(

 مرتفعة
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معايير تحديد السلطات والصالحيات الالزمة التخاذ وبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية 

  . مرتفعاًكان  القرار التمويلي

 إلىيشير  اهذو وموافق، بشدة موافق إجابة علىزايترك هناك أن أعاله  الجداول من يالحظ

يم وسائل يمستوى التزامها بضوابط تق زيادة ،على اإلستثمارياألداء جودة زيادة ل أثر وجود

  .في البنوك اإلسالمية األردنية اإلستثمار

ما مس�توى أهمي�ة ج�ودة الخ�دمات المدرك�ة م�ن قب�ل عم�الء البن�وك           :الرابعالسؤال 
    اإلسالمي؟
بية واالنحرافات الباحث بكل من المتوسطات الحسا استعانجابة عن هذا السؤال لإل

  .)12 ـ 4( ، كما هو موضح بالجدولاألهميةالمعيارية، وأهمية الفقرة ومستوى 
  األهميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى : )12 ـ 4( جدول

المتوسط   جودة الخدمات المدركة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
أهمية 
  الفقرة

مستوى 
  االهمية

  

 مبادئ معه وفق تتعامل الذي اإلسالمي البنك يعمل  1

 .ميةاإلسال يعةالشر
 مرتفعة  1 0.70 4.04

 أخذی وال دفعی ال معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك  2
 المدخرات والقروض على فوائد

 مرتفعة 2 0.73 4.01

 االبنك اإلسالمي الذي تتعامل معه يوفر صيغ  3
 مرتفعة  3 0.72 3.84 ...)مشاركة /مضاربة/مرابحة(استثمارية متنوعة

4 
 عمالء فئات لجميع مالئمة البنك عمل ساعات إن

 البنك
 مرتفعة  4 0.69 3.84

 استثمارات يوفر معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك 5
 باألرباح مشاركة

 مرتفعة  5 0.75 3.83

 عةمرتف  6 0.91 3.81 جذابًا معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك العام المظهر  6

 معامالتهم في باألمان اإلسالمي البنك عمالء يشعر  7

 مرتفعة  7 0.91 3.71 البنك مع

يتم وضع محددات ومعوقات على العمليات   8
 مرتفعة  8 0.83 3.69  االستثمارية في البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه

 منتجات فريو معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك  9
 مرتفعة  9 0.86 3.69 متكاملة ميةإسال وخدمات

     

  األهميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى : )12 ـ 4( جدوليتبع            

المتوسط   جودة الخدمات المدركة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب أهمية 
  الفقرة

مستوى 
  االهمية

  

 تتعامل الذي اإلسالمي البنك إدارة تعد عندما  10

  متوسطة  10 0.85 3.64 تلتزم فإنها وقت محدد في ما بعمل القيامب معه
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 بذلك

 أجهزة معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك يمتلك  11

  متوسطة  11 0.98 3.62  يثةحد ومعدات
 عند والمجاملة باللباقة البنك موظفو يتمتع  12

  متوسطة  12 1.00 3.62 البنك عمالء مع تعاملهم
 تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفي سلوك إن  13

 البنك عمالءل الثقة انطباع يعطي معه
  متوسطة  13 1.05 3.61

14  
ما  مشكلة اإلسالمي البنك يواجه عميل عندما

 البنك موظفي فإن في القضايا اإلستثمارية

 إهتمامًا ونيبد معه تتعامل اإلسالمي الذي
 لحلها صادقا

  متوسطة  14 1.01 3.60

 اقروض فريو معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك  15
  متوسطة  15 0.90 3.57 )القرض الحسن(فوائد بدون

16  
 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو

 لعمالء المساعدة يمتقد في وراغبون مستعدون
 البنك

  متوسطة  16 1.01 3.55

17  
 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك تحرص إدارة

 من خالية سجالت العمالء تكون أن على

 ألخطاءا
  متوسطة  17 0.84 3.53

 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو يتمتع  18
  متوسطة  18 0.88 3.53 بخبرة ودراية كافية في العمليات االستثمارية

19  
هنال�����ك تحس�����ينات وتع�����ديالت عل�����ى الص�����يغ   
االس��تثمارية ف��ي البن��ك اإلس��المي ال��ذي تتعام��ل    

  معه
  متوسطة  19 0.81 3.48

 معه تتعامل الذي اإلسالمي لبنكا إدارة تولي  20

  متوسطة  20 0.92 3.48 الشخصي اإلهتمام هاءعمال

21  
 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو ميقو

 الوقت عن بشكل محدد البنك عمالء بإبالغ

 معينة خدمة إلنجاز المطلوب
  متوسطة  21 1.02 3.47

22  
 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو يقوم

 المتفق بالمواعيداالستثمارية  الخدمات بتقديم

 وفق األصول عليها
  متوسطة  22 0.87 3.45

 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو لييو  23
 إهتمامًا شخصيًا البنك عمالء

  متوسطة  23 0.91 3.45

24  
 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو يقوم

 بالشكل البنك يقدمها التي الخدمات يةبتأد
 مرة أول من والمطلوب لصحيحا

  متوسطة  24 1.03 3.45

25  
 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو

 لعمالء الخدمات يملتقد ومتحفزون مستعدون

 يةفور بصورة البنك
  متوسطة  25 1.02 3.43

عمليات االستثمار يتم مراجعتها وتدقيقها من   26
  ةمتوسط  26 0.74 3.40  قبل الهيئة الشرعية في البنك

البنك  تبخدمات واستثمارا المتعلقة المواد  27
  متوسطة  27 0.99 3.39 ومغرية جذابة معه تتعامل الذي اإلسالمي

  األهميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى : )12 ـ 4( جدوليتبع         

المتوسط   جودة الخدمات المدركة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

أهمية ترتيب 
  الفقرة

مستوى 
  االهمية

  

28  
 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو يمتلك

 واستفسارات على أسئلة لإلجابة التامة المعرفة

 البنك عمالء
  متوسطة  28 0.96 3.33

29  
 الذي اإلسالمي البنك موظفي انشغال يمنع ال

 االستجابة في ليةالداخ بأعمالهم معه تتعامل

 مالءالع لطلبات يةالفور
  متوسطة  29 1.04 3.33

  متوسطة  30 0.89 3.23الصيغ االستثمارية التي يوفرها البنك اإلسالمي   30
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  الذي تتعامل معه متوافقة مع طبيعة السوق

31  
يتم تقديم الخدمة االستثمارية وفق احتياجات 

  العمالء
  

  متوسطة  31 1.02 2.98

الطريقة األمثل هنالك إشراك للعمالء في   32
  متوسطة  32 1.02 2.83  الصيغ االستثمارية لتطبيق

 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو يتفهم  33

  متوسطة  33 1.03 2.82 لعمالئهم المحددة اإلحتياجات
 مصلحة معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك يوضع  34

  متوسطة  34 1.05 2.78 إهتماماته مقدمة في عمالئه

عياري الم االنحرافالمتوسط الحسابي و
  العام

3.50 0.91 
    

 .جودة الخدمات المدركةعبارات عينة الدراسة عن لى إجابات إ )12 ـ 4( يشير الجدول رقم       

جاءت في المرتبة األولى ،و.)2.78 ـ 4.04( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين

 بمتوسط حسابي بلغ " ميةاإلسال يعة لشريعمل البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه وفق مبادئ ا " الفقرة

فيما  ، )0.70( وانحراف معياري بلغ، )3.50( من المتوسط الحسابي العام البالغ وهو أعلى )4.04(

على  "يوضع البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه مصلحة عمالئه في مقدمة إهتماماته  " ةحصلت الفقر

من المتوسط الحسابي أدنى وهو  ،)2.78( سابيبمتوسط حواألخيرة  السادسة والعشرينالمرتبة 

) 7(يالحظ أن اتجاهات العينة سلبية نحو الفقرات،)1.05( وانحراف معياري )3.50( الكلي البالغ

المتعلقة  بأن الصيغ ) 12(بتقديم الخدمة اإلستثمارية وفق احتياجات العمالء ، والفقرة والمتعلقة

) 33(ي الذي تتعامل معه متوافقة مع طبيعة السوق، والفقرة اإلستثمارية التي يوفرها البنك اإلسالم

تماماته، ها مقدمة في عمالئه مصلحة يضع معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك المتعلقة بإن

   والمتعلقة) 34(والفقرة

بينما اتجاهات العينة ، لعمالئهم المحددة اجاتياالحت معه تتعامل الذي اإلسالمي البنكي موظف بتفهم

-18-17-11-6(بية نحو باقي الفقرات ،ونجد أن اإلنحراف المعياري جاء كبيرا في الفقرات إيجا

21-22-23-24-25-27-32-33-34.(  

 متوسطة
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حيث جاء المتوسـط   ،وموافق بشدة موافق إجابة في تركزا هناك أنالسابق  الجدول من يالحظ     

  .متوسطاًكان  ،لمدركةجودة الخدمات ابشكل عام يتبين أن مستوى أهمية ، )3,50 (الحسابي

  
  :إختبار فرضيات الدراسة  )3 ـ 4(
    

تركزت مهمة هذه الفقرة على اختبار مدى  و،  عمل الباحث على اختبار فرضيات الدراسة       

  :وذلك كما يلي ، االنحدار البسيط تحليلمن خالل استخدام  ،الدراسةقبول أو رفض فرضيات 

 HO1: األولى الرئيسة الفرضية

فـي   ستثمارالاوسائل  أداء جودةل )  0.05(المعنوية عند مستوى داللة إحصائية أثر ذووجد ي ال

      .التزامها بمعايير الضوابط الشرعية في،البنوك اإلسالمية 

         

وسـائل   أداءبين جـودة   األثرللتحقق من  البسيطالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار  

هو موضـح فـي   ، وكما  التزامها بمعايير الضوابط الشرعية،على بنوك اإلسالمية في ال ستثمارالا

  .)13 ـ 4( الجدول

  

  

  

  )13 ـ 4(  جدول

التزامها ،على في البنوك اإلسالمية  اإلستثماروسائل  أداء ألثر البسيطنتائج اختبار تحليل االنحدار 
  بمعايير الضوابط الشرعية

  البيان
)R(  

  االرتباط
)R2(   

 معامل
F 

المحسو
F 

 الجدولية 
β   

معامل 
DF 

درجات 
Sig*  

مستوى 
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  الداللة الحرية  االنحدار بة  التحديد 
 جودةبين   األثر

وسائل  أداء
اإلستثمار واإللتزام 
بمعايير الضوابط 

  الشرعية

0.190  0.036  9.589 3.84 0.161  

1 

0.002 256 

257 

  )  0.05( وىعند مست إحصائيًا تكون العالقة دالة *

التزامها  ،علىفي البنوك اإلسالمية  ستثمارالاجودة وسائل  أثر )13 ـ 4( يوضح الجدول

جودة لإحصائية  دالة أثر ذوإذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود ،بمعايير الضوابط الشرعية

إذ بلـغ معامـل    ،التزامها بمعايير الضوابط الشرعية ،علىفي البنوك اإلسالمية  ستثمارالاوسائل 

أي أن ما ٬ )0.036( فقد بلغ 2R أما معامل التحديد. )  0.05( عند مستوى )R )0.190  االرتباط

جـودة  ناتج عن التغيـر فـي    لتزام بمعايير الضوابط الشرعيةالامن التغيرات في ) 0.036( قيمته

بدرجة واحـدة   الزيادةوهذا يعنى أن ٬ )β )0.161 ، كما بلغت قيمة درجة التأثيرستثمارالوسائل ا

لتزام بمعـايير الضـوايط   البـا يؤدي إلى زيادة في االهتمام  ستثمارالبجودة وسائل افي االهتمام 

وه�ي   )9.589( المحسوبة والتي بلغت F  قيمة هذه العالقةويؤكد معنوية . )0.161( يمةبق الشرعية

وهذا يؤكد عدم صحة  .)3.84( ةالجدولية البالغ F بالمقارنة مع قيمة )  0.05( دالة عند مستوى

   :، وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص علىاالولى الفرضية الرئيسة
  

  

 :HO2 الثانية الرئيسة الفرضية

األداء جـودة  زيـادة  ل )  0.05(المعنويـة  عند مستوىداللة إحصائية  أثر ذووجد ي ال

في البنوك  ستثمارالايم وسائل يمستوى التزامها بضوابط تق زيادة في، ستثماراللوسائل ا اإلستثماري

   . اإلسالمية األردنية

ل وسائ أداء جودةل )  0.05(المعنوية داللة إحصائية عند مستوى ذيأثر د ووج  
      .التزامها بمعايير الضوابط الشرعية،على في البنوك اإلسالمية  ستثمارالا
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األداء جـودة  زيادة  أثرللتحقق من  البسيطالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار 

فـي   سـتثمار الايم وسـائل  يمستوى التزامها بضوابط تق زيادة ستثمار ،علىاللوسائل ا اإلستثماري

  )14 ـ 4( هو موضح في الجدولوكما  ،نوك اإلسالمية األردنيةالب

  )14 ـ 4(  جدول

 لوسائل اإلستثمار ،على اإلستثمارياألداء جودة زيادة  ألثر البسيطنتائج اختبار تحليل االنحدار 
  في البنوك اإلسالمية األردنية اإلستثماريم وسائل يمستوى التزامها بضوابط تق زيادة

  البيان
)R(  
  تباطاالر

)R2(   
معامل 
  التحديد 

F 

المحسو
 بة

F 

 الجدولية 

β   
معامل 
  االنحدار

DF 

درجات 
 الحرية

Sig*  
مستوى 
  الداللة

 زيادةبين   األثر
األداء  جودة

ستثماري و زيادة الا
 لتزامالامستوى 

بضوابط تقويم 
  ستثمار الوسائل ا

0.242  0.058  15.906 3.84 0.157  

1 

0.000 256 

257 

 عند مستوى تكون العالقة دالة إحصائيًا )  0.05(  

مسـتوى التزامهـا    زيـادة  علـى  اإلستثماريزيادة األداء  أثر )14 ـ 4( يوضح الجدول     

إذ أظهـرت نتـائج التحليـل     ،في البنوك اإلسالمية األردنيـة  ستثمارالابضوابط تقويم وسائل 

مستوى التزامهـا بضـوابط    زيادة في ستثماريالا زيادة األداءلإحصائية  دالة اذ اًأثراإلحصائي 

عنـد   )R )0.242  ، إذ بلغ معامل االرتباطفي البنوك اإلسالمية األردنية ستثمارالاتقويم وسائل 

مـن  ) 0.058( أي أن مـا قيمتـه  ٬ )0.058( فقد بلغ 2R أما معامل التحديد. )  0.05( مستوى

زيـادة  ناتج عن التغير في  ،ستثمارالويم وسائل ابضوابط تقلتزام الزيادة مستوى االتغيرات في 

بدرجـة   وهذا يعنـى أن الزيـادة  ٬ )β )0.157 ، كما بلغت قيمة درجة التأثيرستثماريالااألداء 

بمسـتوى اإللتـزام   يؤدي إلى زيادة في االهتمـام   ،ستثماريالازيادة األداء واحدة في االهتمام 

المحسـوبة   F  قيمـة  هذه العالقةويؤكد معنوية . )0.157( يمةبقبضوابط تقويم وسائل اإلستثمار 

الجدوليـة   F بالمقارنة مـع قيمـة   )  0.05( دالة عند مستوىوه�ي   ٬)15.906( والتي بلغت
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، وعليه ترفض الفرضية الصفرية الثانية وهذا يؤكد عدم صحة الفرضية الرئيسة .)3.84( البالغة

   :وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على

        
  

  

  

  

  
 :HO3 الثالثة الرئيسة الفرضية

وسـائل  جودة أداء  مدىل )  0.05(المعنوية عند مستوىداللة إحصائية  أثر ذووجد يال 

   . همورغبات على تلبية حاجات العمالءقدرتها في،في البنوك اإلسالمية األردنية  ستثمارالا

وسـائل  جودة أداء  أثرن للتحقق م البسيطالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار 

هـو  ، وكما  همورغبات على تلبية حاجات العمالءقدرتها في،في البنوك اإلسالمية األردنية  ستثمارالا

                    )15 ـ 4( موضح في الجدول

  

  

  

  

  )15 ـ 4(  جدول                      

في البنوك  اإلستثماروسائل ء جودة أدامدى للعالقة بين  البسيطنتائج اختبار تحليل االنحدار 
  همورغبات على تلبية حاجات العمالءقدرتها،على اإلسالمية األردنية 

  البيان
)R(  

  االرتباط

)R2(   
معامل 
  التحديد 

F 

المحسو
 بة

F 

 الجدولية 

β   
معامل 
  االنحدار

DF 

درجات 
 الحرية

Sig*  
مستوى 
  الداللة

جودة أداء بين  األثر
   ستثمارالوسائل ا

0.029  0.001  0.222 3.84 0.038  1 0.638 

األداء جـودة  زيـادة  ل )  0.05( المعنويـة  داللة إحصائية عند مستوى يأثر ذد ووج 
ـ مستوى التزامها بضوابط تق زيادة اإلستثماري ،على فـي البنـوك   اإلسـتثمار  يم وسـائل  ي
   . اإلسالمية األردنية
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تلبية  علىقدرتهاو
 حاجات العمالء

  همورغبات
256 

257 

  )  0.05( عند مستوى تكون العالقة دالة إحصائيًا *

قـدرتهاعلى تلبيـة حاجـات      فيستثمار التقويم وسائل ا أثر )15 ـ 4( يوضح الجدول

تقـويم  لإحصـائية   دالة يأثر ذوجود عدم اإلحصائي إذ أظهرت نتائج التحليل  هم،ورغبات العمالء

 R  ، إذ بلغ معامـل االرتبـاط   همورغبات على تلبية حاجات العمالءقدرتهاعلى  ستثمارالاوسائل 

 أي أن مـا قيمتـه  ٬ )0.001( فقـد بلـغ   2R أما معامل التحديد. )  0.05( عند مستوى )0.029(

تقـويم وسـائل   ناتج عن التغير فـي   هم،ورغبات تلبية حاجات العمالءمن التغيرات في ) 0.001(

بدرجـة واحـدة فـي     وهذا يعنى أن الزيادة٬ )β )0.038 ، كما بلغت قيمة درجة التأثيراإلستثمار

 هم،ورغبـات  تلبية حاجات العمـالء بيؤدي إلى زيادة في االهتمام ستثمار التقويم وسائل ااالهتمام 

وه�ي  ٬)0.222( المحسوبة والتـي بلغـت   F  قيمة قةهذه العالمعنوية عدم ويؤكد  ٬)0.038( يمةبق

وهـذا يؤكـد    ،)3.84( الجدولية البالغة F بالمقارنة مع قيمة ،)  0.05( دالة عند مستوىغي�ر  

  :، التي تنص علىالثالثة صحة الفرضية الرئيسة

  

  

  

   
  

وسـائل  جـودة أداء   مدىل )  0.05(المعنوية داللة إحصائية عند مستوى يأثر ذجود عدم و

    .تهمورغبا العمالءعلى تلبية حاجات ،على قدرتهافي البنوك اإلسالمية األردنية  ستثمارالا
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 HO4 الرابعة الرئيسة الفرضية

البنـوك   جـودة أداء  مـدى ل )  0.05(يةالمعنو عند مستوىداللة إحصائية  أثر ذووجد يال     

المطبقـة   ستثمارالايم وسائل يتق في،جديدة  ستثماريةاوسائل  ابتكارتطبيق أو  فياإلسالمية األردنية 

              . حاليا

البنوك  جودة أداءمدى  أثرللتحقق من  ،البسيطالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار     

المطبقـة   ستثمارالايم وسائل يتق في،جديدة  ستثماريةاوسائل  ابتكارتطبيق أو  فيدنية اإلسالمية األر

  .)16 ـ 4( هو موضح في الجدول، كما حاليا

  )16 ـ 4(  جدول

تطبيـق   فيالبنوك اإلسالمية األردنية  جودة أداءمدى  ألثر البسيطنتائج اختبار تحليل االنحدار     

              . المطبقة حاليا ستثمارالايم وسائل يتق ،علىدة جدي ستثماريةاوسائل  ابتكارأو 

  البيان
)R(  

  االرتباط

)R2(   
معامل 
  التحديد 

F 

المحسو
 بة

F 

 الجدولية 

β   
معامل 
  االنحدار

DF 

درجات 
 الحرية

Sig*  
مستوى 
  الداللة

مدى  بين األثر
البنوك جودة أداء 

 تطبيق أو على
وسائل  ابتكار

جديدة  ستثماريةا
وسائل تقويم و

  المطبقة  ستثمارالا

0.026  0.001  0.163 3.84 0.024  

1 

0.686 256 

257 

  )  0.05( عند مستوى تكون العالقة دالة إحصائيًا *

   

وسـائل   ابتكـار تطبيـق أو   فيالبنوك اإلسالمية األردنية  جودة أداء أثر )16 ـ 4( يوضح الجدول

              . المطبقة حاليا اإلستثمار يم وسائليتق في،جديدة  إستثمارية

قـدرة البنـوك   بين إحصائية  دالة يأثر ذوجود عدم  ،إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي

 R  ، إذ بلغ معامل االرتباطالمطبقة ستثمارالاتقويم وسائل  فيجديدة  ستثماريةاوسائل  ابتكارعلى 
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 أي أن مـا قيمتـه  ٬ )0.001( فقـد بلـغ   2R أما معامل التحديد. )  0.05( عند مستوى )0.026(

لـى  قدرة البنوك عناتج عن التغير في  ستثمار المطبقةالتقويم وسائل امن التغيرات في ) 0.001(

 وهذا يعنـى أن الزيـادة  ٬ )β )0.024 ، كما بلغت قيمة درجة التأثيرستثمارية جديدةاابتكار وسائل 

تقـويم  بيؤدي إلى زيادة في االهتمـام   ،رية جديدةستثمااابتكار وسائل ببدرجة واحدة في االهتمام 

المحسوبة والتـي   F  قيمة هذه العالقةمعنوية عدم ويؤكد ٬)0.024( يمةبق ستثمار المطبقةالوسائل ا

 الجدولية البالغـة  F بالمقارنة مع قيمة )  0.05( دالة عند مستوىغي�ر  وه�ي  ٬ )0.163( بلغت

   :، التي تنص علىالرابعة ةوهذا يؤكد صحة الفرضية الرئيس .)3.84(

        
  

  

  

  

  
 :HO5 الخامسة الرئيسة الفرضية

التركيـز   لجودة األداء فـي  )  0.05(المعنوية عند مستوى داللة إحصائية أثر ذووجد ي ال     

   . عند ازدياد مستوى الربحية لهذه الوسيلة ،دون البقية إستثماريةعلى وسيلة 

لجـودة األداء فـي     أثرللتحقق من  البسيطتحليل االنحدار الختبار هذه الفرضية تم استخدام 

هـو  ، وكمـا  ازدياد مستوى الربحية لهـذه الوسـيلة   ،عند دون البقية إستثماريةالتركيز على وسيلة 

                            .)17 ـ 4( موضح في الجدول

  

  )17 ـ 4(  جدول                          

زيادة التركيز على وسيلة إستثمارية  في جودة األداء ألثر ،البسيطحدار نتائج اختبار تحليل االن

  ازدياد مستوى الربحية لهذه الوسيلة عند ،دون البقية

 جـودة أداء  مـدى ل )  0.05(المعنويـة  داللة إحصائية عند مستوى يأثر ذعدم وجود 
ـ تق في،جديدة  إستثماريةوسائل  ابتكارتطبيق أو  فيردنية البنوك اإلسالمية األ يم وسـائل  ي

                        . المطبقة حاليا اإلستثمار
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  البيان
)R(  

  االرتباط

)R2(   
معامل 
  التحديد 

F 

المحسو
 بة

F 

 الجدولية 

β   
معامل 
  االنحدار

DF 

درجات 
 الحرية

Sig*  
مستوى 
  الداللة

جودة بين األثر
في  األداء

على وسيلة التركيز
دون  ستثماريةا

ازدياد عند ٬ البقية
مستوى الربحية 

  لهذه الوسيلة

0.548  0.301  109.985 3.84 0.469  

1 

0.000 256 

257 

  )  0.05( عند مستوى تكون العالقة دالة إحصائيًا *

ستثمارية دون البقية اوسيلة  زيادة التركيز علىفي  جودة األداء ألثر ) 17 ـ 4( يوضح الجدول   

 دالـة  يأثر ذإذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود  ،ازدياد مستوى الربحية لهذه الوسيلة عند

 ازدياد مستوى الربحية لهذه الوسيلة عندستثمارية دون البقية ازيادة التركيز على وسيلة لإحصائية 

 فقـد بلـغ   2R أما معامل التحديد. )  0.05( عند مستوى )R )0.548  ، إذ بلغ معامل االرتباط

ناتج عن التغير فـي   ازدياد مستوى الربحيةمن التغيرات في ) 0.301( أي أن ما قيمته٬ )0.301(

وهـذا  ٬ )β )0.469 ، كما بلغت قيمة درجة التـأثير ستثمارية دون البقيةاعلى وسيلة  زيادة التركيز

يؤدي إلـى   ،ستثمارية دون البقيةاعلى وسيلة  تركيزلاببدرجة واحدة في االهتمام  يعنى أن الزيادة

المحسـوبة   F  قيمة هذه العالقةويؤكد معنوية . )0.469(لهذه الوسيلة بقيمة   ازدياد مستوى الربحية

 الجدولية البالغة F بالمقارنة مع قيمة )  0.05( دالة عند مستوىوه�ي   )109.985( والتي بلغت

، وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الخامسة رضية الرئيسةيؤكد عدم صحة الفوهذا  .)3.84(

   :الفرضية البديلة التي تنص على

        
  

  

  

  

  

التركيـز   لجودة األداء في )  0.05(المعنوية داللة إحصائية عند مستوى يأثر ذوجود 

   . سيلةعند ازدياد مستوى الربحية لهذه الو دون البقية إستثماريةعلى وسيلة 
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  الخامسالـفـصل                   
  اإلستنتاجات والتوصيات

  

  .المقدمــــــــة :)1 ـ 5(
  .ستنتاجاتاإل :)2 ـ 5(
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  .التوصيات :)3 ـ 5(
    

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  :المقدمــــــــة  )1 ـ 5(
  

 عـرض أهـم   لهذا الفصل الذي يعد نهاية الجهد المبذول في إعداد هـذه الدراسـة   كُرس 

ما تقدم من تحليل، وتفسير نظري، وتكوين فكري وتحقق عملي، وهو مـا  مالمستندة االستنتاجات 

عتقده الباحث صـواباً،  يتأتي التوصيات وما االستنتاجات وفي ضوء  ،اتاالستنتاجتختص به فقرة 

االسـتنتاجات  هذه المقاصد، سيتألف هـذا الفصـل مـن فقـرتين همـا       الىومن أجل االرتقاء 

  .والتوصيات

  :اإلستنتاجات  )2 ـ 5(
بين ،العالقـة أثارت الدراسة جملة من التساؤالت وقدمت أيضا فرضيات تعلقت بطبيعـة  

ساهمت في حل مشـكلة الدراسـة   استنتاجات وتوصلت إلى عدة داء ووسائل االستثمار، جودة األ

  :االستنتاجاتشارة إلى أبرز هذه حاول الباحث هنا اإليجابة عن تساؤالتها وفرضياتها، وواإل
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 . مرتفعاًكان ، االهداف التي تسعى الرقابة الشرعية إلى تحقيقهاأن مستوى أهمية  .1

 . مرتفعاً هيئة الرقابة الشرعية في البنك اإلسالمي موقع مستوى أهمية كان  .2

 . مرتفعاًكان  ،الصعوبات التي تعيق عمل هيئة الرقابة الشرعيةأن مستوى أهمية أظهرت النتائج  .3

 . مرتفعاًكان  ،العوامل المتعلقة بأساليب التمويل اإلسالمي المتبعةأن مستوى أهمية تبين  .4

 . مرتفعاًكان  ،ية على شكل وثائق موحدة القيمةإدخال األدوات التمويلمستوى أهمية  .5

 . متوسطاً التركيز على األدوات التمويلية في البنوك اإلسالمية األردنيةمستوى أهمية كان  .6

إجراء تعديالت على المعايير الكمية للرقابة على منح التمويل في البنوك التقليدية مستوى أهمية  .7

 . مرتفعاًكان  ،واإلسالمية

وضع الضوابط والمقومات الالزمة لتحقيق أهداف السياسة التمويلية وتحديد ة مستوى أهمي .8

 . مرتفعاًكان  ،الوسائل واإلجراءات المتعلقة بتنفيذها

 . مرتفعاًكان ،وجود الضوابط والمقومات لمنح العميل التمويل في البنوك اإلسالميةمستوى أهمية  .9

 . مرتفعاً كان ،ت المقدمة للبنوك اإلسالميةدراسة الضمانا الضوابط فيوجود مستوى أهمية  .10

  . مرتفعاًكان ،معايير تحديد السلطات والصالحيات الالزمة التخاذ القرار التمويليمستوى أهمية .11

 . متوسطاًكان  ،جودة الخدمات المدركةمستوى أهمية  .12

 ستثمارالاوسائل  أداء جودةل ،)  0.05(المعنوية داللة إحصائية عند مستوى يأثر ذد ووج .13

 .التزامها بمعايير الضوابط الشرعية في،في البنوك اإلسالمية 

األداء جودة زيادة ل،)  0.05( المعنوية داللة إحصائية عند مستوى يأثر ذد ووج .14

  .  في البنوك اإلسالمية األردنيةستثمارالايم وسائل يمستوى التزامها بضوابط تق زيادة فيستثماري ،الا

وسائل جودة أداء  مدىل ،)  0.05(المعنوية داللة إحصائية عند مستوىي أثر ذم وجود عد .15

 .  تهمورغبا العمالءعلى تلبية حاجات ،على قدرتهافي البنوك اإلسالمية األردنية  ستثمارالا
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البنـوك   جـودة أداء  مدىل)  0.05(المعنوية داللة إحصائية عند مستوى يأثر ذعدم وجود .16

المطبقـة   ستثمارالايم وسائل يتق في،جديدة  ستثماريةاوسائل  ابتكارتطبيق أو  فية األردنية اإلسالمي

  .حاليا

التركيـز   لجودة األداء فـي  ،)  0.05(المعنوية داللة إحصائية عند مستوى يأثر ذوجود  .17

  .  عند ازدياد مستوى الربحية لهذه الوسيلة ،دون البقية ستثماريةاعلى وسيلة 

  التوصيات :)3 ـ 5(

التـي تـم    النتـائج وكذلك ،طار النظري للدراسة التي تم التوصل إليها من اإلللنتائج وفقاً 

  :تيةالحصول عليها من واقع التحليل االحصائي للبيانات، تم الخروج بالتوصيات اآل

 عمليـات  لـدعم  اإلسـتثمارية  السياسة دليل بإعداد، األردنية اإلسالمية المصارف قيام ضرورة -1

  .األردنية  اإلسالمية المصارف في التمويل

  .اإلسالمي اإلستثمار لصيغ شرعي دليل بإعداد ،األردنية اإلسالمية المصارف قيام ضرورة -2

لـدى   الشـرعية  الرقابـة  هيئـة  اختيار وضوابط قواعد بإعداد، يةالنقد سلطاتال قيام ضرورة -3

  .األردنية اإلسالمية المصارف

 المصـارف  لـدى  التمويليـة  السياسـة  دليل إعداد في ،الشرعية الرقابة هيئة مشاركة ضرورة -4

  .اإلسالمية

 تطبيـق  لمتابعـة  ،اإلدارة مجلـس  برئيس اًيتنظيم يرتبط ،مقيم شرعي مراقب تعيين ضرورة -5

  .الشرعية الرقابة هيئة عن الصادرة الشرعية القرارات
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 في المتبعة اليب اإلستثمار اإلسالميأس تنويع على ،اإلسالمية األردنية المصارف حث ضرورة -6

 أسـلوب  تشـمل  بل ،بالشراء مرلآل المرابحة بيع عقد أسلوب على يقتصر وال ، التمويلية السياسة

  .االستصناع و ،بالتمليك المنتهية واإلجارة، اآلجل والبيع، والمضاربة ،المشاركة

 لهـا  تسمح اآلجل، طويلة خاريةاد أوعية باستحداث ،األردنية اإلسالمية المصارف قيام ضرورة -7

 التنميـة  تحقيـق  فـي  تسـاهم ،اآلجل طويلـة  باستثمارات القيام إمكانية لها لتحقق ،اودائعه بزيادة

   .القتصاديةا

 السياسـة  إعـداد  عنـد  القرار اإلستثماري اتخاذ في،والصالحيات  السلطات مراعاة ضرورة -8

  .اإلستثمارية

لين في البنك بالخبرات الوظيفية الواعية ،وتوظيف ذوي الكفاءات االهتمام بتأهيل القيادات والعام -9

المصرفية اإلسالمية، والملتزمين باألحكام الشرعية اإلسالمية، والعمل على رفع كفاءة العـاملين   في

  .على تطبيق وسائل االستثماروتنمية مهاراتهم، بالمصارف اإلسالمية األردنية

  :كاألتي ويكون هذا األمر ،نوك اإلسالمية األردنيةتحسين الخدمات التي تقدمها الب -10

  .توعية المتعاملين مع المصارف اإلسالمية األردنية بوسائل االستثمار المختلفة_ 

تطوير الخدمات المصرفية اإلسالمية التي تقدمها البنوك اإلسـالمية  في اخذ وجهات نظر العمالء _ 

  .األردنية

حيث تشكل الخصائص الديموغرافية للعمالء بشكل واضـح   ،تفصيل الخدمة حسب نوعية العمالء_ 

  .وتوجيه األنشطة التسويقية المناسبة لكل فئة تهوتجزئ يمكن من خالله استهداف السوق

في تطوير التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخـدمات   ،ضرورة اهتمام البنوك اإلسالمية األردنية_ 

   .للعمالء
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مية األردنية باالستجابة السريعة وتلبية مطالب العمالء كعوامل تؤثر ضرورة اهتمام البنوك اإلسال_ 

  .في جودة الخدمات المصرفية 

وخاصة الفئـات التـي    ،تكثيف الدراسات التي تعنى بمعرفة خصائص توجهات المجتمع األردني_ 

فيـل  حيث أن هـذا االهتمـام بهـذا الجانـب ك     ،لديها ميل اكبر للتعامل مع البنوك اإلسالمية يكون

  .بالمساعدة في تصميم برامج مصرفية مالئمة لكل فئة من العمالء 

والمكـان   ،كالمباني الحديثـة  ،ضرورة اهتمام البنوك اإلسالمية األردنية بالجوانب الملموسة للبنك_ 

 .العمالء عند تقويم جودة الخدمة  لدىله اثر كبير  ،مماالمنظم المريح

  .ن الصناعة المصرفية اإلسالمية األردنيةالعمل على إصدار مؤشرات قياسية ع-11

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع          
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  الكتب:أوالً

المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات    ،بيروت،اقتصاديات النقود والبنوك).1996(سلمان/أبو دياب -1

  .والنشر والتوزيع

 ، عمان،اإلسالمية لمصارفا وعمليات معامالت في الشامل.)٢٠٠١(الكريم عبد إرشيد،محمود -2

 .النفائس دار

    المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة ،المضاربة وتطبيقاتها الحديثة )2000 (حسن/األمين -3

  . اإلسالمي للتنمية ،البنك 

جـدة منشـورات    ،نظام حماية الودائع لدى المصارف اإلسـالمية ).2000(عثمان أحمد/بابكر -4

  .والتدريب،  البنك اإلسالمي للتنمية المعهد اإلسالمي للبحوث
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الواقـع  :أساسـيات العمـل المصـرفي اإلسـالمي    ).1990( عبـد الحميـد محمـود   / البعلي -5

  ب ن.القاهرة،واآلفاق

الفـروق بـين   ) أدوات اإلستثمار في البنوك اإلسـالمية ( ) 2002(عبد الحميد محمود /البعلي  -6

  .نشور على اإلنترنتب ماالبنوك التقليدية  والبنوك اإلسالمية كت

نظرة ماليـة  : السلم بديل شرعي للتمويل المصرفي المعاصر).2006(عبد القادر أحمد/التجاني -7

  . دار السداد: الخرطوم ،واستثمارية

  .دار وائل للنشر ،عمان ، إدارة االئتمان ).1996(عبد المعطي  /جودة -8

دار وائـل  -،عمـان  إدارة البنوك ). 2000(مؤيد عبد الرحمن/ ح حسن، والدوريفال/الحسيني -9

   .للنشر

 المعهد :جدة، المساهمة للشركات اإلسالمية التمويلية األدوات).1996 (حسين سامي /حمود -10

  .للتنمية اإلسالمي البنك والتدريب، للبحوث اإلسالمي

  .جدة دار الشروق ،المصارف وبيوت التمويل اإلسالمية).هـ 1398(غريب /الجمال  -11

إدارة البنوك مدخل إسـتراتيجي   ).2000(مؤيد عبد الرحمن /الدوري ،فالح حسن /لحسينيا  -12

  .دار وائل للنشر نعما،معاصر

دار المعرفة  ،بيروت،إدارة البنوك وتطبيقاتها).2000(عبد السالم /عبد الغفار،أبو قحف/حنفي -13

  .الجامعية

 والتطبيق ك اإلسالمية بين النظريةفي البنوصناديق اإلستثمار ).2004 (أشرف محمد/ذّوابة -14

  .دار السالم ،القاهرة،

  .للنشر  دار وائل ،عمان ،)الحقيقي والمالي(مبادئ االستثمار  ).1998(زياد  /رمضان  -15

  .ب ن مصر ،القاهرة ،المال وطرق استثماره في اإلسالم).1984(شوقي عبده /الساهي  -16
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  .دار المسيرة، ن، عمامي ودور القطاع الخاصالتمويل اإلسال ).1999(فؤاد / السرطاوي-17

 ،الزرقاء ،)المفهوم والمحاسبة(العمليات المصرفية اإلسالمية ).2000(حسن محمد /سمحان -18

  .األردن مكتبة اإلسكندراني

نظم المحاسبة و الرقابة و تقييم األداء في المصارف و ).1998( صالح الدين حسن/السيسي -19

   .دار الوسام للطباعة والنشر ،بيروت ،)المؤسسات المالية 

منشورات إتحاد ، ، بيروتالبنوك العربية والكفاءة اإلستثمارية ).2004(عماد صالح / سالم  -20

  .المصارف العربية

 ،)مدخل مقـارن  (  اإلسالميةادارة المصارف التقليدية والمصارف  ).2002(محمد /سويلم  -21 

  .دار الهاني القاهرة

مطبوعات المعهد العالمي للفكـر  ,القاهرة ،نحو نظام نقدي عادل ).1990(مد عمرمح /برااش -22

  .ودار البشير ،عمان،اإلسالمي

اإلدارة المؤسسـية فـي المؤسسـات الماليـة      ).2006(حبيـب /محمد عمر ،أحمد /شابرا  -23

  .للتنمية اإلسالمي البنك ،المعهد اإلسالمي لبحوث والتدريب ،جدة )اإلسالمية

دار  ، عمـان المعامالت المالية المعاصرة في الفقـه اإلسـالمي  ).2007(محمد عثمان/شبير -24

   .النفائس

ــد/الشــرع -25 المراجعــة عــن المســئولية االجتماعيــة فــي المصــارف ).2003(مجي

   .للنشر دار وائل ،عمان،اإلسالمية

   .دار وائل للنشر،عمان  ،المصارف اإلسالمية. )2002(محمد /شيخون -26

الجامعـة   دار ،اإلسكندرية ،النقود والمصارف واالئتمان).1999(طفى رشديمص/شيحة -27

   .الجديدة
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 ملحق مع تحليلية مصرفية دراسة المصرفي، العمل أساسيات ).٢٠٠١(حسن محمود/صوان -28

  .والنشر للطباعة وائل دار عمان ،الشرعية بالفتاوى

  .لمناهجدار ا ،عمان،مبادئ االستثمار).1997(أحمد زكريا /صيام -29

طـابع   ، القـاهرة القرار اإلستثماري في البنـوك اإلسـالمية  ).1999(مصطفى كمال/طايل  -30

  .غباشي

 دار،،عمـان  ة والمصرفية في األردنيالتشريعات المال).2004(جمعة/إسماعيل، وعباد/طراد -31

  وائل 

  .النفائس دار، مانع ،مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمية).2008(الحليمعبد إبراهيم / عبادة -32

 ،"أساليب التمويـل اإلسـالمية للمشـروعات الصـغيرة    ).2004(عبد الحليم محمد/عبد الحليم-33

  .، جامعة األزهرمركز صالح كامل ،القاهرة

مشروع إناء بنك إسالمي ال يقوم علـى الحيـل   ).2008(عبد الفتاح"محمد رامز / "العزيزي  -34

  .ب ن ،والمخالفات الشرعية الربوية

  

 المعهـد العـالمي للفكـر    القاهرة،اإلسالميةالرقابة على المصارف  ).1996(ناصر /الغريب -35

  .اإلسالمي

 بع المنارمطا،القاهرة  ،أصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل).2000(ناصر /الغريب -36

  .العربي

 العالمي المعهد القاهرة ، ،اإلسالمية المصارف في المصرفية الرقابة).2001(ناصر/الغريب -37

 .اإلسالمي للفكر



118 |  

 

 ،معيار قياس أداء العامالت المالية بديال عن مؤشر الفائـدة ).2003(سامر مظهر/قنطقجي - 38

  .مؤسسة الرسالة ناشرون دمشق،

شـعاع للنشـر    ، دمشق،صندوق القرض الحسن.)2009(إبراهيم محمود/ سامر،آغا/قنطقجي -39

  .والعلوم

  .دار المنهاج، ،عمان تقويم األداء باستخدام النسب المالية).2007 (عبد المجيد / الكرخي -40

 ،البنوك اإلسالمية، التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق . )2000(عائشة الشرقاوي/المالقي -41

  .المركز الثقافي العربي  القاهرة

  ب ن.مصر،اإلسكندرية ،البنوك اإلسالمية).1997( ،ضياء /مجيد -42

  .مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،نظرية اإلسالم االقتصادية ).1972(السميععبد /لمصريا-43

 جـدة  ،اإلسـالمية  البنوك في اإلستراتيجية اإلدارة).٢٠٠٤(الفتاح عبد الحميد عبد /المغربي -44

  . للتنمية اإلسالمي البنك ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،

مكتبـة  : عمـان ،ة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالميةبيع المرابح ).1989(أحمد سالم /ملحم -45

   .الرسالة

اإلتحـاد الـدولي للبنـوك    ،،بنوك بـال فوائـد  منهج الصحوة اإلسالمية).1979(أحمد/النجار -46

   ،ب ماإلسالمية

معايير المحاسبة والمراجعة . )2004 (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية -47

  .البحرين،ب ن ،ة اإلسالميةللمؤسسات المالي

 المعـارف  ردا اإلسكندرية ،المال رأس وأسواق المالية األوراق)1996(إبراهيم منير/ هندي -48

  .ت.ب
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المكتـب  ،القاهرة،إدارة البنوك التجارية، مدخل اتخاذ القـرارات ).2000(منير إبراهيم/هندي -49

  .العربي الحديث

 القـاهرة، ،اإلسـالمية  البنوك في المشاركة في مويلوالت االستثمار.)١٩٩٦( سيد / لهواريا -50

  ب ن.مصر

تحليـل ونمذجـة البيانـات باسـتخدام     ).2006(غالب عوض/حسين علي ، الرفاعي /نجيب -51

  .،بيروت، األهلية للنشر والتوزيعالحاسوب

  ن ٬ بعمان٬ المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق).1998(عبد الرزاق رحيم ٬الهيتي 52

  .،عمانمكتبة الفالح  ، البنوك اإلسالمية ). 2000(الوطيان  -53

  الرسائل الجامعية:ثانيا

مخاطر صيغ  التمويل اإلسالمي وعالقتها بمعيـار  ).2008(موسى عمر مبارك /محيميد  أبو -54

األكاديميـة   –أطروحـة دكتـوراه   ،IIكفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل 

  . عمان/لوم المالية والمصرفيةالعربية للع

 العاملة اإلسالمية المصارف خدمات جودة مستوى قياس).٢٠٠٦(فضل  فتحي أيمن/الخالدي  -55

 درجـة  على الحصول لمتطلب استكماال الرسالة هذه قدمت ،)العمـالء  نظر وجهة من(فلسطين في

  غزة-اإلسالمية الجامعة -األعمال إدارة الماجستير في

المصارف في تعبئة الموارد المالية للتنمية دراسة مقارنة بين  دور).2007(يدرش/  درغال-56 

 االقتصـاد مـذكرة لنيـل درجـة الماجسـتير فـي      ،المصارف التقليدية والمصـارف اإلسـالمية  

  .الجزائر،جامعة الحاج لخضر،مياإلسال

 المصـارف  لـدى  المطلوبـات  / الموجـودات  إدارة).2009(فهد  محمد عمر/ عثمان شيخ -57

 هـذه  قـدمت  دكتوراه أطروحة ،مقارنـة  تطبيقية تحليلية دراسة اإلسالمية المصارف و التقليدية
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 والمصـرفية  الماليـة  العلوم في الفلسفة دكتوراه شهادة على الحصول لمتطلبات استكماال األطروحة

 العربيـة  الجمهوريـة  -دمشـق  -والمصرفية المالية للعلوم العربية األكاديمية/ مصارف تخصص

  .وريةالس

دراسـة  -المعوقات الخارجية للمصـارف اإلسـالمية  ).2003(إسماعيل عبد السالم /العماوي -58

  .رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، األردن ،تطبيقية آلثارها على البنك اإلسالمي األردني

  اتالدراس:ثالثا 

بحـث   ،المصـرفي المصارف اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع ).2005(أحمد /أبو عبيد -59

  www.kantakji.com.اإلنترنت ىمنشور عل

 ،تساؤالت حول تصفية عقد المضاربة في البنوك اإلسـالمية ).2002( عبد العظيم/ إصالحي -60

  .جامعة الملك عبدالعزيز/كلية االقتصاد واإلدارة / مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي

 رقم والمصرفية،مجلد المالية الدراسات مجلة،اإلسالمي التمويل صيغ).٢٠٠١(راضي /البدور -61

  .،عمانوالمصرفية المالية للعلوم العربية األكاديمية ، ٢ العدد ،٩

نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل اإلسـتثمار فـي البنـوك    ).2005(محمد/البلتاجي  -62

 لبنوك اإلسـالمية نحو ترشيد مسيرة ا(الندوة الدولية ،المرابحة ، المضاربة ، المشاركة  :اإلسالمية

ــدة )  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي  –دول ــبتمبر  5-3دب ــى 2005س ــور عل بحــث منش

  www.kantakji.com.اإلنترنت

  . ندوة دلة البركة  ،أدوات االستثمار اإلسالمي).2008(عز الدين/خوجة -63
نـدوة  , المخاطر والتحديات والرؤيا المستقبلية للصيرفة اإلسالمية).2004(عز الدين /خوجة-64

  .م 2004مارس 25-24, الرياض, المعهد المصرفي ،المخاطر في الخدمات المصرفية اإلسالمية



121 |  

 

تقييم الرقابة الشرعية في المصارف اإلسـالمية مـن وجهـة نظـر     ).2007( مجيد/الشرع -65

دراسـة منشـورة علـى     ،األردنيـة  اإلسـالمية دراسـة ميدانيـة علـى المصـارف     "محاسبية

  www.kantakji.com.اإلنترنت

في  اإلسالميةقياس جودة الخدمات المصرفية ).2006(صالح عبد الرحمن مصطفى/الطالب -66

ــمية  مال ــة الهاش ــة األردني ــة  (ملك ــة ميداني ــة تحليلي ــى    ،)دراس ــور عل ــث منش بح

   www.kantakji.com.اإلنترنت

ـ  ).2004(إسماعيل إبراهيم/الطراد  -67 زي عالقة المصارف اإلسالمية في األردن بالبنـك المرك

الذي تنظمـه كليـة الشـريعة     المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي بحث مقدم إلى ،األردني

  .مكة المكرمة –والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى 

مجلة ،عالقة البنك المركزي األردني بالبنوك اإلسالمية في األردن).2006(جمعة محمود/عباد-68

العـدد  ) 28(المجلد العلوم االقتصادية والقانونية سلسلة _ العلمية جامعة تشرين للدراسات و البحوث

)2(2006.  

 مؤتمر،عملية ومقترحات نماذج االستثمار لجذب اإلدارة تطوير).2004(صديق محمد/عفيفي -69

المنظمـة العربيـة    2004شرم الشيخ /االستثمار لجذب العربية اإلدارة تطوير:والتمويل االستثمار

  جامعة الدول العربية-اإلدارية لتنمية

ورقة  ٬المصارف اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي). 2005 (حسن سالم/العماري  -70

  .مستجدات العمل المصرفي في سورية في ضوء التجارب العربية والعالمية عمل مقدمة لمؤتمر

علـى   بحـث منشـور  ،المصارف اإلسالمية وآليات عملهـا ).2008(سامر مظهر/ قنطقجي -71

  .www.kantakji.comاإلنترنت
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الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية المنعقد في مملكة البحرين فـي   المؤتمر-72

أدوات التأهيـل المتكامـل   (:بعنـوان .م2005نوفمبر  20-19هـ الموافق 1426شوال  17-18

ت المالية اإلسـالمية ودور الهيئـات الشـرعية والمعاهـد فـي تـدريبهم       للعاملين في المؤسسا

  .دار المراجعة الشرعية: إعداد)شرعياً

النوافـذ اإلسـالمية   : تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصـاد اإلسـالمي    2002/ المرطان -73

  .ية السعود -جامعة أم القرى – المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلسالمي - للمصارف التقليدية

 وتطبيقاتهـا  المسـتجدة  المالية للعقود الفقهي التكييف).٢٠٠٧(محمود  محمد أحمد/نصار  -74

 :العزيز عبد الملك جامعة مجلة،األردني اإلسالمي البنك المعاصرة، اإلسالمية التمويل نماذج على

   www.kantakji.comنشور على اإلنترنتم-  ٤٦ - ٣ :ص ،٢ ع ٢٠ اإلسالمي م االقتصاد

  رالتقاري:رابعا 

  .2008-2004االردني اإلسالميالتقارير السنوية للبنك -75

  . 2008-2004الدولي اإلسالميالتقارير السنوية للبنك العربي -76

مجموعة التشريعات المصرفية، دائرة األبحاث والدراسات، بـدون   -البنك المركزي األردني -77

  ختاري

  .2008التقرير السنوي لإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية  -78

  :المواقع اإللكترونية: خامسا 

1.  www.jordanislamicbank.com 
2.  www.iiabank.com 
3.  www.cbj.gov.jo.com 
4.  www.kantakji.com   
5.  islamiccenter.kaau.edu.sa  
6.  www.kfcris.com 
7.  www.islamicfi.com 
8.  www.irti.org 
9.  www.aaoifi.com 
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  األجنبيةالمراجع :سادسا
Berenson, M. And Levine, D. (1992), Basic Business statistics- concepts and 

applications, New Jersey: Prentice Hall  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  قائمة المالحق
      

    

  قائمة بأسماء المحكمين: وًالأ
  )االستبانة( أداة الدراسة: ثانيًا

  

10. www.ifsb.org 
11. http://www.cibafi.org/  
12. www.irti.org 
13. http://www.iifef.org/ 
14. www.islamicfinanceonline.com  
15. http://www.iaie.net/ 
16. alittihad.website@admedia.ae 
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  )1(ملحق                              
  قائمة بأسماء المحكمين

  
  ).جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا( د محمد النعيمي.أ .1

 ).جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا( د نجم العزاوي.أ .2

 ).جامعة مؤتة( د نضال الحوامدة.أ .3

 ).جامعة اليرموك( د قاسم الحموري.أ .4

 ).سط للدراسات العلياجامعة الشرق األو( مدحت الطراونة.د .5

 ).جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا( يعقوب سليمان .6

 ).جامعة اإلسراء( محمود نور.د .7
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 ).جامعة اإلسراء( عدنان النعيمي.د .8

 ).مدير عام البنك اإلسالمي األردني ( موسى شحادة. أ .9

 

  
  
  

  )االستبانة(أداة الدراسة ) 2(ملحق                 
  

 لرحيما الرحمن اهللا بسم
  
  

  جامعة الشرق األوسط 

 للدراسات العليا

  األعمال كلية

 األعمال إدارة ماجستير برنامج

  

 ........ الكريمة أختي الكريم أخي

 

 "وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم"

  

 األردنية اإلسالمية المصارف تقدمها التي المصرفية الخدمات جودة قياس حول إستبانة       

 اإلسالمية المصارف تقدمها التي المصرفية الخدمات جودة قياس إلى ستبانةالا هذه في الباحث يسعى

 المصارف مع تعاملهم خالل من العمالء نظر وجهة من المملكة األردنية الهاشمية في العاملة

 كافة بان علما األعمال٬ إدارة في الماجستير درجة لنيل تكميلي كبحث وذلك األردنية ، اإلسالمية

 بسرية معها التعامل وسيتم فقط العلمي البحث لغرض ستستخدم عليها الحصول سيتم التي اتالمعلوم

 .تامة
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  منذر زيتون / الباحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الشخصية البيانات -:األول الجزء

  اإلسالمي العربي                   األرد ني اإلسالمي              :       البنك اسم .۱

   أنثى                                    ذكر                           :الجنس .۲

  39 - ۳۰ من                     29    - ۱۸ من:                         العمر .۳

 فأكثر 60                 59 - ٥۰ من              49  -   ٤۰من          

 أخرى                        متزوج                  أعزب                :االجتماعية الحالة . ٤

 دبلوم                عامة ثانوية           ثانويةعامة من اقل              العلمي المؤهل . ٥

 دكتوراه                  ماجستير                 بكالوريوس                                     

ا                          خ قطاع موظف                                      تاجر :                              المهنة .٦

  ةأعمال حر                   أخرى وكالة موظف               حكومي  موظف

 :البنك مع التعامل سنوات عدد .۷

  سنة                                                   6 5سنة            من  4  3سنة             من  2  1 أقل من سنة              من            
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          سنوات 8من  أكثر                                  سنة   8 7من                

  :في الشهر)دينار أردني(الدخل .۸

قل من إلى أ 500من           500أقل من 250من                          250أقل من          

750      

 1000أكثر من                         1000أقل من   – 750من            

  
 اإلسالمي البنك عمالء قبل من المدركة الفعلية الخدمات جودة قياس :الثاني الجزء

 : الكريمة أختي الكريم أخي

 في المميزات فراتو علي موافقتك مدى إلي تشير أن رجوأ اإلسالمي البنك مع تعاملك عليبناًء
 سبالمنا المكان في البنك يقدمها التي الخدمات في٬ التالي الجدول في التالية الموضحة العبارات

   X   عالمة بوضع وذلك٬عبارة كل أمام
موافق  العبارة                                        الرقم

  بشدة
غير   موافق

  متأكد
غيرموافق   غيرموافق

  بشدة
 مبادئ معه وفق تتعامل الذي اإلسالمي البنك يعمل   .1

 اإلسالمية الشريعة
          

 يأخذ وال يدفع ال معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك   .2
 المدخرات والقروض على فوائد

          

 منتجات يوفر معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك   .3
 متكاملة إسالمية وخدمات

          

 بدون اقروض يوفر معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك   .4
 )القرض الحسن(فوائد

          

 استثمارات يوفر معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك   .5
 باألرباح مشاركة

          

 البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه يوفر صيغا   .6
 ...)مشاركة /مضاربة/مرابحة(استثمارية متنوعة

          

  يتم تقديم الخدمة االستثمارية وفق احتياجات العمالء   .7
  

          

عمليات االستثمار يتم مراجعتها وتدقيقها من قبل    .8
  الهيئة الشرعية في البنك

          

ليات يتم وضع محددات ومعوقات على العم   .9
  االستثمارية في البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه

          

هنالك تحسينات وتعديالت على الصيغ االستثمارية    .10
  في البنك اإلسالمي الذي تتعامل معه

          

الصيغ االستثمارية التي يوفرها البنك اإلسالمي الذي    .11
  تتعامل معه متوافقة مع طبيعة السوق

          

ي  الطريقة األمثل لتطبيق هنالك إشراك للعمالء ف   .12
  الصيغ االستثمارية

          

 أجهزة معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك يمتلك   .13
  حديثة ومعدات

          

           جذاب معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك العام المظهر   .14
 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو يتمتع   .15

 بخبرة ودراية كافية في العمليات االستثمارية 
          

           البنك اإلسالمي تات واستثمارابخدم المتعلقة المواد   .16
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 ومغرية جذابة معه تتعامل الذي
 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك إدارة تعد عندما   .17

 بذلك تلتزم فإنها وقت محدد في ما بعمل بالقيام
          

ما في  مشكلة اإلسالمي البنك عميل يواجه عندما   .18
اإلسالمي  البنك يموظف إنف القضايا اإلستثمارية

 لحلها صادقا اهتماما يبدون معه تتعامل الذي

          

 بتأدية معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو يقوم   .19
 الصحيح بالشكل يقدمها البنك التي الخدمات
 مرة أول من المطلوب

          

 بتقديم معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو يقوم   .20
عليها وفق  بالمواعيد المتفق االستثمارية الخدمات
 األصول

          

 على معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك تحرص إدارة   .21
 األخطاء من خالية سجالت العمالء تكون أن

          

 بإبالغ معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو يقوم   .22
 إلنجاز المطلوب الوقت عن بشكل محدد البنك عمالء
 معينة خدمة

          

 مستعدون معه تتعامل الذي اإلسالمي نكالب موظفو   .23
 بصورة البنك لعمالء لتقديم الخدمات ومتحفزون

 فورية

          

 مستعدون معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو   .24
 البنك لعمالء المساعدة تقديم في وراغبون

          

 تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفي انشغال يمنع ال   .25
 لطلبات الفورية االستجابة الداخلية في بأعمالهم معه

 العمالء

          

 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفي سلوك إن   .26
 البنك لدى عمالء الثقة انطباع يعطي

          

 معامالتهم في باألمان اإلسالمي البنك عمالء يشعر   .27
 البنك مع

          

 تعاملهم عند والمجاملة باللباقة البنك موظفو يتمتع   .28
 البنك عمالء مع

          

 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو يمتلك   .29
 واستفسارات على أسئلة لإلجابة التامة المعرفة
 البنك عمالء

          

 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك إدارة تولي   .30
 الشخصي االهتمام هاءعمال

          

 عمالء فئات لجميع مالئمة البنك عمل ساعات إن   .31
 البنك

          

 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو يولي   .32
 شخصيا اهتماما البنك عمالء

          

 مصلحة معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك يضع   .33
 اهتماماته مقدمة في عمالئه

          

 معه تتعامل الذي اإلسالمي البنك موظفو يتفهم   .34
 لعمالئهم المحددة االحتياجات
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  )االستبانة(أداة الدراسة )3(ملحق                  

 الرحيم الرحمن اهللا سمب

  
  
  

  جامعة الشرق األوسط 

 للدراسات العليا

  العلوم اإلدارية والمالية كلية

  األعمال إدارة ماجستير برنامج

  المحترم....................................................... عطوفة السيد مدير

  لمحترما................................................. عطوفة السيد رئيس قسم
 وبعد...وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم

 استبانه :                                                                                                 الموضوع
 تقييم وسائل اإلستثمار في البنوك اإلسالمية العاملة في المملكة اإلردنية الهاشمية:حول

ن ، ونشـكر لكـم حسـن    يمن وقتكم الثم ديكم هذه االستبانة، آملين أن تمنحونا جزءنضع بين أي   
وكلنا ثقة باهتمامكم بدقة اإلجابة وموضوعيتها حول جميع الفقرات الواردة فيهاالتعاون ابتداء ، .  

تقييم وسائل اإلستثمار في البنوك اإلسالمية ل مقترح إطار لوضع االستبانه هذه في الباحث يسعى
إدارة  فـي  الماجستير درجة لنيل تكميلي أكاديمي كبحث ،وذلك لعاملة في المملكة اإلردنية الهاشميةا

 أهل فأنتم المطلوبة للمعلومات للوصول خيرمصدر بأنكم نؤمن ،حيث)التمويل واإلستثمار( األعمال 

 تخـدم  التـي  يةاألبحاث العلم لمؤازرة ين،الدائم واالستعداد هتماماإل بكم ،ونعهـد واختصاص خبرة
 لغـرض  إال تستخدم ولن سرية ستكون، عليها الحصول سيتم التي المعلومات كافة بأن علما،مجتمعنا

 .العلمي البحث

 معنا تعاونكم حسن شاكرين
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  كامل المغربي .د . أ بإشراف                                                منذر زيتون / الباحث
  0795852795:خلوي 

  
  
  
  

  :البيانات التعريفية: الًأو

  :بمحاذاة اإلجابة المناسبة من المفردات اآلتية) ×(يرجى التفضل بوضع إشارة 

          أنثى  ذكر  الجنس  1
  فأكثر 20- 29  30-39  40-49  50-59  60  العمر  2

  
  

3  
  
  
4  

  المستوى العلمي
  
  

  التخصص

ثانوية عامة  
  
  

محاسبة  

 دبلوم
  كلية مجتمع

  
 إدارة

  أعمال

سبكالوريو  
  
  

 مالية
  ومصرفية

دبلوم عالي  
  
  

 مصارف
  إسالمية

ماجستير  
  
  

تسويق  

دكتوراه  
  
  

 أخرى
حددها من 

  فضلك
5  
  
  

مدة العمل في البنك 
  الحالي

1-4  5-9  10-14  15-19  20 فأكثر     

6  
  
  
  

مدة الخبرات في 
المؤسسات التي 
  عملت بها سابقاً

أقل من سنة  1-4  5-9  10-14  15-19  20 فأكثر  

مساعد   مدير عام  الموقع الوظيفي  7
  مدير عام

مدير دائرة  مدير فرع   رئــيس
  قسم

أخرى  

 التمويلية السياسة في الشرعية الرقابة هيئة بدور المتعلقة العوامل /ثانيًا
  :ألهداف التالية تهدف الرقابة الشرعية الى تحقيق ا:األول السؤال

موافق   ــــــــــــــــــــدافاألهــــــــــــــــــ   ع
  بشدة

غي��������������ر   موافق
  متأكد

 غير
  موافق

 موافق غير
  بشدة

            .الشرعية بالقواعد االلتزام من التأكد   .1
 ووجود الداخلي الشرعية والضبط الرقابة عناصر فراتو من التحقق   .2

  للمعلومات الشرعية  فعال نظام
          

 س�وء  م�ن  وص�يانتها  المس�تثمرين  الم�ودعين  ألم�وال  األم�ان  ت�وفير    .3
  ..غيرالشرعي االستخدام

          

 غي�ر  االس�تخدام  س�وء  م�ن  وص�يانتها  المس�اهمين  حق�وق  حماي�ة    .4
  .الشرعي
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 السياسة متطلبات وتنفيذ التمويلية السياسة ألساليب الشرعي الضبط   .5
  .للبنك العامة

          

 ش�رعية  آراء و فت�اوى  م�ن  يص�در  م�ا  تنفي�ذ  ومتابع�ة  باإلفت�اء  القي�ام    .6
التطبي�ق لوس��ائل   أثن�اء  البن�ك  فيه��ا يق��ع ق�د  أخط��اء ألي��ة داركًات� 

  .اإلستثمار

          

             وصيغة التمويلأ عملية من جزئيات جزئية ةأي على المالحظات أبداء   .7

  
واختصاص�ها   أهميته�ا  م�دى  يعك�س  اإلس�المي  البن�ك  ف�ي  الش�رعية  الرقابة هيئة موقع إن:الثاني السؤال

  :والتي منها الشروط من عدد فيها تتوافر أن عليه يترتب مما
                ع

  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط
موافق 

  بشدة
غي���������������ر   موافق

  متأكد
 غير

  موافق
 موافق غير
  بشدة

 ض�وابط  تع�الج  نصوص�اً  البن�ك المرك�زي   قانون يتضمن أن  1
  .هوقواعد الرقابة الشرعية هيئة اختيار

          

 ع�ن  يق�ل  ال الش�رعية  الرقاب�ة  هيئ�ة  ءأعض�ا  ع�دد  يكون أن  2
 الش�رعية  المقوم�ات  كاف�ة  ف�يهم  تت�وافر  أش�خاص  ثالث�ة 

  .والقانونية والمصرفية

          

3  
  
4  

 الجمعي�ة  م�ن قب�ل    الش�رعية  الرقاب�ة  هيئ�ة  تعي�ين ي�تم  أن 
  العمومية

  
   .تتبع هيئة الرقابة الشرعية وظيفيا وإداريا للجمعية العامة

          

 السياس�ة  دلي�ل  إعداد في الشرعية قابةالر هيئة أن تشارك  5
  .التمويلية

          

 ص�الحيات  الش�رعية  الرقاب�ة  هيئ�ة  أعض�اء  م�نح  ي�تم  أن  6
  .االصول حسب مسؤولياتهم  أداء من تمكنهم

          

 البيان�ات  كاف�ة  وال�دفاتر٬وطلب  الس�جالت  عل�ى  اإلطالع حق  7
  .الموظفين من الالزمة واإليضاحات

          

 العام�ة  والهيئ�ة  اإلدارة جل�س م اجتماع�ات  حض�ور  ح�ق   8
  .التصويت حق دون في البنك للمساهمين

          

 مجل�س  ب�رئيس  تنظيميًا يرتبط داخلي شرعي مدقق تعيين  9
الق�رارات   تطبي�ق  لمتابع�ة  وبهيئ�ة الرقاب�ة الش�رعية    اإلدارة

  .الشرعية الرقابة هيئة عن الصادرة الشرعية

          

 من�ذ  التموي�ل  بعملي�ة  للبن�ك  الش�رعية  الهيئة إشراك يتمأن   10
  .وأخذ رأيها في صيغة التمويل األولى اللحظة

  

          

  
  :أعمالهم والتي منها تعيق التي الصعوبات بعض الشرعية الرقابة هيئة عمل يواجه:الثالث السؤال

غي��������ر   مهمة  جدامهمة  المشــــــــــــــــــــــــــــــــــكالت                            ع
  متأكد

ة مح����دود
  األهمية

غي��������ر 
  مهمة

            اإلسالمية البنوك في المالية للمعامالت شرعي دليل وجود عدم  1
            .الشرعية الرقابة هيئة بتقارير العليا اإلدارة اهتمام عدم  2
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 العلي�ا  واإلدارة الشرعية الرقابة هيئة بين والتنسيق التعاون غياب  3
  .للمصرف

          

4  
  
5  

 طبيعة  مع للتجاوب في البنك للعاملين ميالعل التأهيل فراتو عدم
  تهوخصوصي اإلسالمية للبنوك المصرفي العمل

طبيعة  مع للتجاوب في البنك للعاملين العملي التأهيل توفر عدم 
  تهوخصوصي اإلسالمية للبنوك المصرفي العمل

          

 الش�رعية  الرقاب�ة  هيئ�ة  ب�ين  الالزم�ة  التص�ال اقن�وات   وض�وح  ع�دم   6
  اإلستثمار من دوائر اوغيره بالمصرف

          

  
  :المتبعة اإلسالمي التمويل بأساليب المتعلقة العوامل /ثالثًا
 عل�ى  أه�دافها  لتحقي�ق  اإلس�المية  البن�وك  ف�ي  التالي�ة  التمويلية األساليب تنويع أهمية مدى ما:األول السؤال

  ؟ األجل طويل المدى
غي�����������ر   مهمة  جدامهمة  ـــــــــــــــــــــــباألســـــــــــالــــــي                            ع

  متأكد
محدودة 
  األهمية

غي��������ر 
  مهمة

            بالشراء لألمر المرابحة عقود  1
            االستصناع بيع عقود  2
            السلم بيع عقود  3
            اآلجل بيع عقود  4
            اإلجارة عقود  5
            المضاربة عقود  6
            المشاركة عقود  7
            )حددها من فضلك(رىأخ عقود  8

  
 وث�ائق  ش�كل  علىاإلس�المية  البن�وك  ف�ي  التالي�ة  التمويلي�ة  األدوات إدخ�ال  ف�ي  رأي�ك  م�ا :الث�اني  الس�ؤال 
  ؟ األجل طويلة معينة مشاريع لتمويل المدخرات تجميع فبهد تصدر القيمة موحدة

                ع
  األدوات التمـــــــــــــويـليـة

موافق 
  بشدة

غي����������������ر   موافق
  متأكد

 غير
  موافق

 موافق غير
  بشدة

            المرابحة صكوك  1
            صكوك االستصناع  2
            السلم صكوك  3
            )التوريد(االستجالب صكوك  4
            المشاركة صكوك  5
            )المضاربة(اإلقراض صكوك  6
            المنافع صكوك  7
            )حددها من فضلك(أخرى صكوك  8
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  ؟األردنية في البنوك اإلسالمية عليهاالتمويلية األكثر تركيزا األدواتبرأيك  ماهي: السؤال الثالث 
تركي����ز ع����ال    األداة التمـــــــــــــويـليـة      ع

  جدا
تركيز 

  عال
غي���������������ر 

  متأكد
تركي����������������ز 

  محدود
  اليوجد تركيز

            بالشراء لألمر المرابحة عقود  1
            االستصناع بيع عقود  2
            السلم بيع عقود  3
            اآلجل بيع عقود  4
            اإلجارة عقود  5
            المضاربة عقود  6
            المشاركة عقود  7
            أخرى عقود  8

  
  التمويلية للسياسة العام باإلطار المتعلقة العوامل /رابعًا

 ف�ي  التموي�ل  م�نح  عل�ى  للرقاب�ة  الكمي�ة  المع�ايير  م�ن  العدي�د  تح�دد التش�ريعات المص�رفية   :األول السؤال
 نشطةلأل مالئمة لتكون ٬المعايير هذه على تعديالت إجراء في رأيكم واإلسالمية٬ماهو التقليدية البنوك
  ؟ اإلسالمية البنوك بها تقوم التي المختلفة يةالتمويل

     ع
  التــعديـــــالت المقــتــــرحــــــــــــــــــــــة

موافق 
  بشدة

غي��������������ر   موافق
  متأكد

 غير
  موافق

 موافق غير
  بشدة

 البن�وك عل�ى  قانوني�ا   المح�دد  الم�ال  رأس حج�م  عل�ى  تع�ديل  إج�راء   1
 ف�ي  اإلس�المي  المص�رفي  العم�ل  طبيع�ة  م�ع  يتواف�ق  بم�ا  اإلس�المية 
  .األردن

          

النقدية  السلطات من قبل المطبقةحاليًا اإللزامي االحتياطي نسبة إلغاء  2
 مياإلس�ال  النشاط المصرفي نمو من تحد إلنهااإلسالمية البنوكعلى 
  .األردن في

          

 النشاط زيادة لما له من تأثير في  التوظيفات نسبة على تعديل إجراء  3
  .اإلسالمي المصرفي

          

مص�ادر   إجم�الي  إل�ى  الخارجي�ة  التوظيف�ات  نس�بة  عل�ى  تع�ديل  إج�راء   4
 خ�ارج  االس�تثمار  تش�جيع  عل�ى  تعمل إلنها األموال بالعمالت األجنبية

  .األردن

          

 م�ن  معين�ة  أوج�ه  عل�ى  للتموي�ل  قص�وى أو س�قوف   ح�دود  وض�ع   5
  ).شركات أفراد٬(التمويل

          

 التمويلية العمليات ترافق التي المخاطر على للسيطرة ضوابط وضع  6
  .اإلسالمية البنوك في

          

 واآلمن�ة  الس�ريعة  االس�تجابة  تحقيق إلى تؤدي أخرى ضوابط إضافة  7
  التمويلية المصرفية لألنشطة

          

            .االئتمانية واالستحقاق الدفع آجال يدتحد  8
 ول�ذوي  الواح�د  للعمي�ل  االئتماني للتركيز قصوى حدود ضوابط وضع  9

  .العالقة
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 رؤوس ف�ي  والمس�اهمة  األس�هم  ف�ي  باالس�تثمار  تتعلق ضوابط وضع  10
  .الشركات أموال

          

            والبيع بالشراء العقار في التعامل بحظر تتعلق ضوابط وضع  11
            محددة معينة مجاالت في التوظيف من للحظر ضوابط وضع  12
            .معينة  وأنشطة  سلع  لتمويل ضوابط وضع  13
 والض�مانات  كاالعتم�ادات  التمويلي�ة  للعملي�ات  نقدي�ة  ه�وامش  وض�ع   14

  المطلوبة من عمليات  التمويل األهداف ضوء في وتغييرها
          

  
 للبن�وك  العام�ة  اإلدارة أو / و اإلدارة مجل�س  م�ن  يتطل�ب  التمويلي�ة  ةلسياس� اإرساء إن:الث�اني  الس�ؤال 

 الوس�ائل  السياس�ة٬وتحديد  ه�ذه  أه�داف  لتحقي�ق  الالزم�ة  والمقوم�ات  الض�وابط  وض�ع  اإلس�المية 
  ؟ بتنفيذها المتعلقة واإلجراءات

 مهم��ة  الضـــــــــــــوابـــــــــــــــــــــــــــــــــط                            ع
  جدا

غي�����������ر   مهمة
  متأكد

محدودة 
  األهمية

غي��������ر 
  مهمة

 القطاع�ات  ف�ي  واالس�تثمار  التموي�ل  بتوجي�ه  اإلس�المية  المص�ارف  إلت�زام   1
  .االقتصادية التنمية ألولويات طبقًا االقتصادية

          

 كل مستوى على ألي صيغة من صيغ التمويل  للتمويل قصوى حدود وضع  2
  االقتصادية القطاعات من قطاع

          

            .منها المستفيدة االقتصادية للقطاعات واالستثمار للتمويل آجال تحديد  3
            .وجغرافيًا اقتصاديًا المحلية واالستثمارات تالتمويال توزيع يراعي  4
 عل�ى  بن�اء  لعمالئة منحها المنوي التمويلية التسهيالت نوع المصرف يحدد  5

  .فيها يعملون التي االقتصادية القطاعات
          

 عملي�ات  خ�الل  م�ن  ألي ص�يغة م�ن ص�يغ التموي�ل     الجدي�دة  الف�رص  تحليل يتم  6

  األولويات لتحديد رسمية دراسات جدوى
          

 البنوك في تمويلال العميل لمنح التالية والمقومات الضوابط وجود أهمية مدى ما :الثالث السؤال
  ؟ اإلسالمية

 مهم��ة  ـــوابـــــــــــــــــــــــــــــــــطالضــــــــــ                            ع
  جدا

غي�����������ر   مهمة
  متأكد

محدودة 
  األهمية

غي��������ر 
  مهمة

لتحديد أي ص�يغة  التمويل  من والغرض العميل من المقدم التمويل طلب دراسة  1

  .من صيغ التمويل األنسب للعميل 
          

            .لتمويلا لسداد التسبيل سهولة حيث من للبنك المقدمة الضمانات دراسة  2
            .والتجارية والدينية األدبية العميل مسموعات دراسة  3
به�ا لتحدي�د ص�يغة للتموي�ل     وأص�حا  ورأس�مالها  للمنش�أة  القانوني الشكل دراسة  4

  .األنسب
          

 وسوق الشراء سوق حيث من و وخبرته إدارته حيث من العميل نشاط دراسة  5
  .األنسب للعميل والمنافسة لتحديد صيغة التمويل البيع

          

 وحرك�ة  المص�رفية  المخ�اطر  حي�ث  م�ن  البن�وك  م�ع  العمي�ل  تعام�ل  حجم دراسة  6
  .الجاري حسابه

          

            .االخرين تجاه المترتبةعليه االلتزامات سداد على العميل قدرة مدى دراسة  7
 المنش�أة  وأم�الك  الشخص�ية  األم�الك  حي�ث  م�ن  للعمي�ل  الم�الي  الوض�ع  دراس�ة   8

  .سنتين آلخر المالية القوائم وتحليل
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  اإلسالمية؟ للبنوك المقدمة الضمانات دراسة في التالية الضوابط أهمية مدى في رأيكم ما :الرابع السؤال
 مهم��ة  الضـــــــــــــوابـــــــــــــــــــــــــــــــــط                            ع

  جدا
غي��������ر   مهمة

  متأكد
محدودة 

  ألهميةا
غي�����ر 
  مهمة

            .كضمانات لتتناسب مع صيغة التمويل  قبولها يمكن معينة أنواع تحديد  1
            .بهم الموثوق العمالء من حتى تمويل منحه عند الضمانات طلب في البنك يتشدد  2
 التموي�ل  منح�ه  قب�ل  العمي�ل  قب�ل  م�ن  المقدم�ة  الض�مانات  س�المة  م�دى  م�ن  التأك�د   3

            المطلوب

            .الموجودة الضمانات لتعزيز إضافية ضمانات تقديم العمالء من البنك لبيط  4
شخص�ية وذل�ك    بض�مانات  التموي�ل  م�نح  م�ن  التقلي�ل  أو تجن�ب  عل�ى  البن�ك  يعم�ل   5

  .حسب صيغة التمويل
          

 وليست احتياطي مصدر أنها على العميل من المقدمة الضمانات إلى البنك ينظر  6
  .للسداد رئيسي مصدر

          

 التمويلية والبيانات المعلومات جميع تتضمن ومتكاملة دقيقه بملفات البنك يحتفظ  7
  بالضمانات الخاصة

          

 األوراق وتح�ديث  العم�الء  قب�ل  م�ن  المقدم�ة  الض�مانات  بمتابع�ة  المص�رف  يق�وم   8
  دوري بشكل المتعلقة بها الثبوتية

          

 الالزمة والصالحيات السلطات تحديد في التالية المعايير أهمية مدى في رأيكم ما:الخامس السؤال
  التمويلي؟ القرار التخاذ

غي��������ر   مهمة  مهمةجدا  المـــــــــــعايـــــــــــــيــــــــــــــــــر                            ع
  متأكد

محدودة 
  األهمية

غي��������ر 
  مهمة

 ولجن�ة  الع�ام  الم�دير  م�ن  لك�ل  التموي�ل  ص�الحيات  اإلدارة مجل�س  يح�دد   1
  .اإلدارة مجلس من المنبثقة التسهيالت

          

 ف�ي  التموي�ل  ولج�ان  الف�روع  لم�دراء  التموي�ل  ص�الحيات  الع�ام  الم�دير  يح�دد   2
  .الفروع

          

            لشخص الى شخص آخر الممنوحة يةالتمويل الصالحيات تفويض اليجوز  3
  .التمويل مهما  كانت صيغة التمويل عمليات على محددات وضع يتم الأن   4

  
          

  
 االسم كتابة من حضرتكم البحث،فأرجو نتائج ملخص على الحصول في ترغبون كنتم إذا :مالحظة

 :والعنوان
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