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ملخص: 

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل تقومي اأعمال امل�سارف الإ�سالمية يف الأردن، خالل الأزمة 
املالية العاملية، وحتديد العنا�رس التي �ساهمت يف تخفي�ص اآثار الأزمة، وكيف ا�ستطاعت 
هذه امل�سارف حماية الودائع والأرباح والحتياطيات وال�ستثمارات واحلفاظ على اأموال 

املالكني.
العاملية،  الإ�سالمية بالأزمة املالية  اإىل انخفا�ص تاأثر امل�سارف  الدرا�سة  وتو�سلت 
الدرا�سة  واأظهرت  املناف�سة،  على  قدرتها  وارتفاع  ت�ستخدمها،  التي  الأدوات  ب�سبب طبيعة 

حاجة هذه امل�سارف اإىل ابتكار اأدوات جديدة وتطوير الأدوات احلالية.
امل�رسيف  النظام  تطبيق  باأهمية  العامل  دول  تعريف  ب�رسورة  الدرا�سة  واأو�ست 
للعمالء،  املعا�رسة  الحتياجات  لتلبية  فيها  والعاملني  الت�رسيعات  وتطوير  الإ�سالمي، 
وابتكار اأدوات اإ�سالمية جديدة، والعمل على ن�رس مفاهيم القت�ساد الإ�سالمي، بهدف حتقيق 

ال�ستقرار املايل والقت�سادي الدويل.
الكلمات الدالة: امل�سارف الإ�سالمية، الأزمة املالية العاملية.
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Evaluation of Islamic Banks in Jordan during 
the Global Financial Crisis “Viewpoint of Employees”

Abstract: 

This study aims to evaluate the activities of the Islamic banks in Jordan 
during the global financial crisis.It also seeks to identify the factors that 
have contributed to reducing the effects of the crisis on these banks.Further, 
it endeavors to show how these banks were able to protect the customers’ 
deposits, profits, reserves, investments and funds.The study concluded that the 
Islamic banks were minimally affected by the global financial crisis because 
of the tools they use and because of their developing abilities to compete.On 
the other hand, the study showed that the Islamic banks do need to create new 
Islamic devices and develop the existing ones.

The study recommended introducing the Islamic banking system to the 
whole world and stressing the importance of applying it all over the world.
In addition, the study also suggested developing the Islamic legislations and 
training the Islamic banks’ employees in order to meet the contemporary 
needs of customers, create a new Islamic tools, and work to spread the 
concepts of the Islamic economy in order achieve international economic and 
financial stability.

 Key words: Islamic banks, Global financial crisis.
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أوال- املقدمة واإلطار النظري: 
الإ�سالمية  ال�رسعية  الأحكام  عينيها  ن�سب  ت�سع  ومالية  م�رسفية  موؤ�س�سات  هناك 
القائم  التقليدي  اإ�سالمية كبديل للنظام امل�رسيف  اأدوات مالية  للمعامالت املالية، وتقدم 
امل�سارف  املوؤ�س�سات:  ، ومن هذه  )ال�سمري، 2008، �ص14(  الربوية  الفائدة  اأ�سا�ص  على 
الإ�سالمية يف  امل�سارف  تو�سعت ح�سة  فقد  تاأ�سي�سها،  النجاح منذ  اأثبتت  التي  الإ�سالمية 
ال�سوق امل�رسيف، وقامت م�سارف اأخرى غري اإ�سالمية بفتح نوافذ اإ�سالمية، تقدم خدمات 
م�رسفية متوافقة مع اأحكام ال�رسيعة الإ�سالمية، يف كثري من دول العامل الإ�سالمي وغري 
الإ�سالمي، اإذ بلغ عدد امل�سارف الإ�سالمية )450( م�رسفا، وحجم اأ�سولها )900( مليار 
دولر اأمريكي، وتعمل يف )75( دولة، ومت اإن�ساء نوافذ اإ�سالمية يف اأ�سهر امل�سارف العاملية 
اإىل نظام  النظام امل�رسيف بالكامل  بتحول  الدول قراراً  اتخاذ بع�ص  واأكربها، ف�سال عن 

متوافق مع ال�رسيعة الإ�سالمية )املرطان، 2006، �ص 5( .
ونظراً لطبيعة الت�سهيالت والأدوات التي تتعامل فيها امل�سارف الإ�سالمية، ا�ستطاعت 
الت�سهيالت  واعتماد  اخلطرة،  الأ�سول  يف  ا�ستثمارها  لعدم  نتيجة  امل�سارف  هذه  اأغلب 
الربوية،  الفائدة  والأرباح احلقيقية بدل  امللمو�ص واملبا�رس  املادي  التعامل  املقدمة على 
الأزمة  تواجه  اأن  املالية،  الو�ساطة  عمليات  وقلة  ال�رسعية  املتاجرة  بعمليات  واهتمامها 

املالية العاملية عام )2008( وحتد من اآثارها.
وذلك  الإ�سالمي،  امل�رسيف  النظام  تبني  اإىل  الأخري  العقد  يف  الدعوات  ازدادت  ولقد 
 )karbhari;et al,2004,pp521� 543( من قبل علماء القت�ساد امل�سلمني وغري امل�سلمني 
اأعمال  بتقومي  احلالية،  الدرا�سة  �ستقوم  وعلميتها  القناعات ومو�سوعيتها  ولإثبات هذه   ،
موؤ�رسات  مع  ومقارنتها  العاملية،  املالية  الأزمة  خالل  الأردن  يف  الإ�سالمية  امل�سارف 
للم�سارف  ال�سوقية  احل�سة  زيادة  اإمكانية  مدى  بيان  مع  الربوية،  التقليدية  البنوك 
الدويل،  امل�ستوى  على  الربوية  التقليدية  للم�سارف  حقيقيًا  بدياًل  باعتبارها  الإ�سالمية، 
ولي�ست باعتبارها م�سارف ذات نهج خا�ص مرتبط بالعامل الإ�سالمي فقط، مع وجود قدرة 

على تقدمي حلول مل�سكالت النظام املايل وامل�رسيف اإىل امل�سلمني وغري امل�سلمني.
أهمية البحث: 

تربز اأهمية البحث من خالل ما ياأتي: 
هذا . 1 اأهمية  تاأتي  الإ�سالمية،  امل�سارف  بالتعامل مع  الراغبني  اأعداد  لزيادة  نظرا 

اأعمالها بالأزمة املالية  اأعمال امل�سارف الإ�سالمية، وحتديد حجم تاأثر  البحث يف تقومي 
هذه  واأن�سطة  اإيرادات  على  الأزمة  تاأثري  لنخفا�ص  احلقيقية  الأ�سباب  وعر�ص  العاملية، 

امل�سارف.
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املتغريات امل�ستقلةاملتغريات التابعة

تتاأثر نتائج اأعمال امل�سارف الإ�سالمية 
بالأزمة املالية العاملية

تتوافر القدرة على التغيري وابتكار اأدوات جديدة 
لتلبية حاجات العمالء يف ال�سوق امل�رسيف

قدرة امل�سارف الإ�سالمية 
على مناف�سة امل�سارف التقليدية

تتوافر مقومات تو�سيع احل�سة ال�سوقية 
للم�سارف الإ�سالمية

قبول النظام املايل الدويل 
للم�سارف الإ�سالمية

امل�سارف الإ�سالمية 
واأن�سطتها

كبديل . 2 العاملي،  امل�ستوى  على  وجناعته  الإ�سالمي  املايل  النظام  اأهمية  بيان 
اإيجابي فاعل يف ظل الأزمة املالية العاملية.

هدف البحـث: 
الأردن، خالل  الإ�سالمية يف  اأعمال امل�سارف  اإىل تقومي  ب�سكل رئي�ص  البحث  يهدف 
الأزمة املالية العاملية )2008( ، وحتديد العنا�رس التي �ساهمت يف تخفي�ص اآثار الأزمة، 
وا�ستثمارات  واحتياطيات  والأرباح  الودائع  حماية  امل�سارف  هذه  ا�ستطاعت  وكيف 

املودعني، واحلفاظ على اأموال املالكني.
مشكلة البحث: 

تتمثل م�سكلة البحث يف تق�سي مدى قدرة امل�سارف الإ�سالمية على جتنب الأزمات 
التو�سع  اإمكانية  ومدى  التقليدية،  امل�سارف  مناف�سة  على  وقدرتها  وامل�رسفية،  املالية 
والبتكار يف العمل امل�رسيف الإ�سالمي، وميكن و�سف م�سكلة البحث من خالل ال�سكل )1( 

الآتي، ثم تف�سيل ذلك من خالل الفر�سيات البحثية لحقا.
أنموذج البحث: الشكل )1( 
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فرضيات البحث: 

عند  - اإح�سائية  دللة  ذات  اإيجابية  اجتاهات  يوجد  ل   :H0 الرئي�سية  الفر�سية 
م�ستوى الدللة )α≥0.05( ، نحو اإمكانية التو�سع يف ممار�سة الأن�سطة امل�رسفية الإ�سالمية، 

وزيادة تناف�سيتها مقارنة بامل�سارف التقليدية من وجهة نظر العاملني يف امل�سارف.
الفر�سية الفرعية االأوىل H01: ل تتاأثر نتائج اأعمال امل�سارف الإ�سالمية بالأزمة  -

امل�رسفية واملالية العاملية.
الفر�سية الفرعية الثانية H02: ل متتلك امل�سارف الإ�سالمية القدرة على التغيري  -

وابتكار اأدوات جديدة لتلبية حاجات العمالء يف ال�سوق امل�رسيف.
الفر�سية الفرعية الثالثة H03: لن تتمكن امل�سارف الإ�سالمية من تطوير الأدوات  -

واخلدمات امل�رسفية، لتلبية احتياجات وحتقيق ر�سا العمالء، وال�ستفادة من الفر�ص التي 
خلقتها الأزمة املالية العاملية.

تو�سيع  - من  الإ�سالمية  امل�سارف  تتمكن  لن   :H04 الرابعة  الفرعية  الفر�سية 
ح�ستها ال�سوقية.

الدويل  - املايل  النظام  قبول  اآفاق  تتوافر  ل   :H05 اخلام�سة  الفرعية  الفر�سية 
للم�سارف الإ�سالمية، كبديل عن امل�سارف التقليدية.

منهجية البحث: 
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي امل�سحي ملنا�سبته اأغرا�ص الدرا�سة احلالية.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
الإ�سالمي  البنك  وهي:  الأردين  ال�سوق  يف  تعمل  اإ�سالمية  م�سارف  ثالثة  اختريت 
الأردين، والبنك العربي الإ�سالمي، وبنك دبي الإ�سالمي، واختريت عينة ق�سدية تكونت من 
جمموعة من املديرين وم�ساعديهم يف كل م�رسف من امل�سارف امل�ستهدفة، بحيث ُر�سدت 
الئتمانية  الت�سهيالت  ومديري  وامل�رسفيني،  املاليني  وم�ساعديهم  املديرين  ا�ستجابات 

وال�ستثمارية.

طبيعة عينة الدراسة: 
ُو�سفت عينة الدرا�سة ح�سب املوؤهل العلمي واملركز الوظيفي و�سنوات اخلربة.
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أداة الدراسة: 

ممت  بعد الطالع على اأدبيات مو�سوع الدرا�سة وحتليل عنا�رس الدرا�سات ال�سابقة �سُ
ا�ستبانة مالئمة للدرا�سة.

صدق األداة: 

)8( متخ�س�سني،  فقرة، على   )27( املكونة من  الأولية  ب�سورتها  ال�ستبانة  عر�ست 
اأربعة منهم من الأكادمييني يف اجلامعات، واأربعة من كبار املديرين من حاملي �سهادة 
اتفاق  ن�سبة  التي ح�سلت على  الفقرات  اُعتمدت  الإ�سالمية، حيث  امل�سارف  الدكتوراه يف 
اأ�سبحت  بحيث  املحكمني،  مالحظات  على  بناء  التعديالت  اأجريت  وقد  فوق،  فما   )%80(

الأداة ب�سورتها النهائية مكونة من )21( فقرة.

ثبات األداة: 

الداخلي بني  لالت�ساق  األفا كرونباخ  ا�ستخراج معامالت  الأداة من خالل  ثبات  ُحدِّد 
فقرات املقيا�ص، حيث بلغت قيمة معامل األفا كرونباخ بني جميع فقرات املقيا�ص )%80.4(، 
وهذا ي�سري اإىل وجود درجة مرتفعة من الت�ساق بني فقرات املقيا�ص، ودليل على ثبات اأداة 

الدرا�سة.

الدراسات السابقة: 

اأجرى )العطيات، 2009( درا�سة بعنوان: حتول امل�سارف التقليدية للعمل وفق اأحكام 
ال�رسيعة الإ�سالمية، وكان الهدف من الدرا�سة التعرف اإىل اأهم العوامل املوؤثرة يف اإمكانية 
حتول امل�سارف التقليدية يف الأردن للعمل وفق اأحكام ال�رسيعة الإ�سالمية، واعترب جناح 
امل�سارف الإ�سالمية من اأكرث متغريات الدرا�سة تاأثرياً يف اإمكانية التحول للعمل امل�رسيف 

الإ�سالمي.
الإ�سالمية  امل�سارف  بعنوان:  كانت  التي   )2009 وجواد،  )املو�سوي؛  درا�سة  ويف 
تواجهها  التي  التحديات  اأهم  اإىل  الباحثان  اأ�سار  املايل،  والتحرر  العوملة  وحتديات 
امل�سارف الإ�سالمية يف ظل العوملة، وعمليات التحرر املايل وامل�رسيف، و�سبيل مواجهة 
هذه التحديات وجتنب املخاطر الناجمة عنها، حيث متثلت اأهم امل�سكالت يف عدم وجود 
اأدوات مالية كافية ومنا�سبة، وعدم تنوع املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، واأ�سارت التو�سيات 
اإىل �رسورة اإن�ساء اأ�سواق مالية اإ�سالمية، واإقامة �رسكات ا�ستثمارية اإ�سالمية، ورفع م�ستوى 

الكفاءة العلمية والإدراكية للعاملني يف امل�سارف واملوؤ�س�سات ال�ستثمارية الإ�سالمية.
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التقليدية  البنوك  حتول  ظاهرة  تقومي  بعنوان:   )2006 )م�سطفى،  درا�سة  وكانت 
للم�رسفية الإ�سالمية، وناق�ست الدرا�سة تو�سع ظاهرة التحول نحو العمل امل�رسيف الإ�سالمي، 
لدى  الإ�سالمي،  والجتهاد امل�رسيف  والفقه  الفكر  اإثراء  اإىل  اأدى  التحول  اأن  اإىل  وتو�سلت 
وامل�سارف  الإ�سالمية  امل�سارف  بني  املناف�سة  وزيادة  واملجتمع،  واملتعاملني  العاملني 
التقليدية، وتطوير العديد من املنتجات امل�رسفية املتوافقة مع اأحكام ال�رسيعة الإ�سالمية 

وابتكارها، وازدياد رغبة العمالء يف احل�سول على هذه املنتجات.
اأما درا�سة دونا�ساه )Donsyah, 2004( فكانت بعنوان: كفاءة امل�سارف الإ�سالمية 
باختيار )18( بنكا اإ�سالميا، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن هناك جمموعة من العوامل التي توؤثر 
الأداء: رفع  امل�سكالت وزيادة  الإ�سالمية، واقرتح ملعاجلة هذه  ن�ساط امل�سارف  �سلبًا يف 

حجم امل�سارف الإ�سالمية وحتقيق الندماج فيما بينها.
العمل  تواجه  التي  التحديات  بعنوان:  درا�سة   )1998 واآخرون،  )اإقبال؛  واأجرى 
امل�رسيف الإ�سالمي: موؤ�س�سيًا وت�سغيليًا، وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عوامل ت�ساعد يف تفوق 
التحديات ومنها: عدم تكامل الإطار املوؤ�س�سي  امل�سارف الإ�سالمية وجناحها، مع بع�ص 
املنا�سب، وعدم منا�سبتها لالحتياجات املعا�رسة، واأو�ست الدرا�سة باأهمية تنظيم اجلوانب 

ال�رسعية، واندماج امل�سارف الإ�سالمية مع بع�سها بع�سا.
ثانيا- خصائص األزمة املالية العاملية لسنة )2008( : 

يقول داز اجلينادرو )Diaz- Alejandra, 1985, p17( اإن من اأهم خ�سائ�س االأزمة 
املالية امل�رضفية العاملية ما ياأتي: 

مقارنة . 1 امل�رسيف  النظام  التزامات  وارتفاع  امل�سارف،  اإع�سار  اأو  ال�سيولة  نق�ص 
بقيمة الأ�سول املقابلة لها، لدرجة اأن ت�سبح اإيرادات النظام امل�رسيف غري كافية لتغطية 

نفقاته.
ارتفاع ن�سبة الديون املعدومة اإىل اإجمايل القرو�ص بحيث تتجاوز ن�سبة )%10( .. 2
ح�سول ه�سترييا بنكية )Bank� runs( اأدت اإىل ت�سييل كبري للودائع.. 3
وقيام . 4 الإجمايل،  املحلي  الناجت  من   )%2( بن�سبة  امل�رسيف  الإنقاذ  تكلفة  جتاوز 

احلكومات ب�رساء بع�ص امل�سارف املفل�سة.
ومن اخل�سائ�ص الإ�سافية يف الأزمة املالية العاملية احلالية، اإفال�ص �رسكات التاأمني 
املتعامل مع الأن�سطة امل�رسفية، مع الإ�سارة اإىل اأن البنك الدويل قدر خ�سائر الأزمة املالية 
العاملية بني )15%- 25%( ، من الناجت املحلي الإجمايل ملختلف دول العامل )اآل �سبيب، 

2010، �ص30(  .
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ثالثا- النظام املصريف اإلسالمي: 

ي�ستند النظام امل�رسيف الإ�سالمي على الفقه ال�رسعي وتطبيق �رسع الل يف املعامالت 
املالية وامل�رسفية، والت�سليم باأن نظام الفوائد امل�رسفية نظام ربوي حمرم �رسعًا، و�سار 
الإ�سالمية  امل�سارف  نحو  للتوجه  اأ�سا�سية  دوافع  ميثل  ذلك  الإن�سانية.وكل  بامل�سلحة 
اأهم  من  العامة  وامل�سلحة  الفقهية  الدوافع  اعتبار  واإمكانية   ،  )6 �ص   ،1992 )الربيعة، 
دوافع تطبيق مبادئ العمل امل�رسيف الإ�سالمي، ويتطلب ن�رس املفاهيم ال�سحيحة لأ�ساليب 
ال�سريفة الإ�سالمية على ال�سعيد العاملي، واإقامة بع�ص البنى التحتية الأ�سا�سية الإ�سالمية 
ومنها: اإيجاد معايري مالية وحما�سبية خا�سة بالعمل امل�رسيف الإ�سالمي، وتوفري املوارد 
الب�رسية املوؤهلة، والعمل على �سمان ال�سفافية والإف�ساح يف ال�سناعة امل�رسفية الإ�سالمية، 

وتعزيز الثقة فيها )�سلبي، 2005، �ص1901- 1904( .
اأدوات و�سيغ متويل خا�سة بيها، واأهمها امل�ساركة  وت�ستخدم امل�سارف الإ�سالمية 
جمالت  يجعل  مما  وال�ست�سناع،  بالتملك  املنتهية  والإجارة  وامل�ساربة  واملرابحة 
ال�ستثمار اأو�سع، ف�ساًل عن اأن هذه الأدوات متنح �سمانًا لالأموال املتاحة لالإقرا�ص، ب�سبب 
تبنيها متويل ال�ستثمارات وامل�ساريع يف اأ�سول حقيقية )�سادق، 2010( ، وعلى امل�سارف 
تطوير وحتكيم تقنيات منح الت�سهيالت امل�رسفية، والتو�سع يف اعتماد الأدوات امل�رسفية 
الأموال وتنويع  الإ�سالمي، وزيادة روؤو�ص  الوعي امل�رسيف  الإ�سالمية وتطويرها، وزيادة 

الن�ساط امل�رسيف الإ�سالمي.
وفيما ياأتي اإ�سارة اإىل بع�س اأنواع التمويل التي تتعامل فيها البنوك االإ�سالمية، 

وهي كما ياأتي: 
امل�ساريع، يف  - اأ�سحاب  الإ�سالمية لالآخرين من  البنوك  وهي م�ساركة  امل�ساركة: 

امل�ساريع والأن�سطة املختلفة، بهدف حتقيق الربح، اإذ يقدم كال الطرفني جزءاً من راأ�ص املال، 
امل�ساركة  تكون  وقد   ، �ص1589(   ،2005 )البلتاجي،  التمويل  ن�سب  ح�سب  الربح  ويوّزع 
ثابتة: وهي امل�ساهمة يف راأ�ص مال ال�رسكة وتنتهي بنهاية امل�رسوع، اأو متناق�سة: وهي 
املنتهية بالتملك، واأخريا امل�ساركة املتغرية: من خالل التمويل بدفعات نقدية ح�سب احلاجة 
)البلتاجي، 2005، �ص 1589( ، وتهدف اإىل ت�سغيل اأموال البنك وحتقيق الأرباح وامل�ساهمة 
يف التنمية القت�سادية وت�سغيل العمالة، ول ي�سرتط ت�ساوي ن�سب الأرباح واخل�سارة بني 
ال�رسكاء، بل تكون ح�سب ح�سة كل �رسيك يف راأ�ص املال، وهي تربط بني عوائد راأ�ص املال 
واملخاطر؛ عك�ص البنوك الربوية، على اأن يكون راأ�ص املال معلومًا وموجوداً بالتفاق، واأن 

ُتوزع الأرباح بالن�سب املتفق عليها )الوادي؛ و�سمحان، 2009، �ص192( .
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-  ، �ص38(   ،2004 )البدوي،  معلوم  بعو�ص  املعلومة  املنفعة  بيع  وهي  االإجارة: 
املنفعة،  ثمن  معلوم وهي  مقابل عو�ص مادي  لفرتة حمدودة  مباحة  منافع  وهي متليك 
ويطلق عليه البيع التاأجريي؛ اأي بيع حق النتفاع مع الحتفاظ بحق التملك، والعميل يطلب 
حق النتفاع بالأ�سل وحيازته لفرتة حمددة، مقابل ثمن معلوم يدفعه دوريًا، خالل فرتة 

النتفاع املرغوبة يف عقد الإجارة )الوادي؛ و�سمحان، 2009، �ص260( .
اإحدى  - اإليه ربح معلوم،  وهي  الأ�سلي م�سافًا  ال�سيء بثمنه  وهي بيع  املرابحة: 

التوظيف  اأدوات  ، وتعد من  الأ�سا�سية )ال�سائح، 1983، �ص280(  البيوع الإ�سالمية  اأنواع 
�سلعة معينة،  الإ�سالمي �رساء  البنك  العميل من  اأن يطلب  تعني:  واملرابحة  الأجل،  ق�سرية 
وبعد ذلك يعده باأن ي�سرتيها منه بربح معني، وقد يدفع الثمن حال للبنك اأو موؤجال )الوادي؛ 

و�سمحان، 2009، �ص 162( .
واقعية  اأكرث  جعلها  الإنتاجية  بالعملية  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  الربح  ارتباط  اإن 
وعدالة يف التعامل مع املعطيات القت�سادية؛ بعك�ص البنوك التقليدية الربوية، التي يتولد 
ا�ستخدامه  طريقة  عن  النظر  بغ�ص  املال،  راأ�ص  على  حت�سب  التي  الفائدة  من  لديها  الربح 
)العجلوين، 2008، �ص 60( ، وتتميز عملية املرابحة بانخفا�ص درجة خماطرها، نتيجة 

املعرفة اليقينية مبقدار العائد املتوقع.
وبالتفاق  - والعمل،  املال  راأ�ص  بني  املزاوجة  على  امل�ساربة  تقوم  امل�ساربة: 

على تق�سيم الأرباح عند حتققها بن�سبة حمددة )املو�سوي، 2011، �ص45( .مما يوؤدي اإىل 
التوازن الجتماعي والتكافل بني النا�ص؛ اإذ يقدم بع�سهم راأ�ص املال وبع�سهم الآخر يقدم 
العمل، ومبوجبها يتم التمويل كليا اأو جزئيا، لغر�ص القيام بعملية جتارية حمددة اأو تنفيذ 
م�رسوع معني، على اأ�سا�ص امل�ساركة يف الأرباح )غنمًا اأو غرمًا( ، و�رسطها اأن ل تكون ن�سبة 
الربح ح�سة من راأ�ص املال، واأن يكون امل�رسف )رب املال( موؤهاًل للتوكيل، وامل�سارب يف 
املال )الزبون( موؤهاًل للوكالة، وراأ�ص املال معلومًا و�ساحلًا للتعامل فيه، وي�سلم راأ�ص املال 
للم�سارب لتحقيق التخلية والت�رسف، واأن تكون ح�سة املتعاقدين يف الربح جزءا معلوما 
بن�سبة من الربح، مثال )40%( لرب املال، و )60%( للم�سارب )رب العمل( ، واخل�سارة على 
رب املال، وامل�سارب يخ�رس جهده ووقته وعمله فقط، طاملا اأنه مل يتعد اأو يق�رس اأو يتق�سد 
بالإهمال )ال�سمري، 2008، �ص 134- 135( ، واإذا مل يحقق امل�سارب ل ربحا ول خ�سارة، 
فيتم اإعادة راأ�ص املال اإىل رب املال، ول�سيء للم�سارب )رب العمل( )املالقي، 2000، �ص 

. )280
يدفعه  - معني  ثمن  مقابل  �سلعة  �سناعة  طلب  اأي  ال�سنعة  طلب  هو  اال�ست�سناع: 
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امل�ست�سنع اإىل ال�سانع، اإما حاًل اأو مق�سطًا اأو اآجاًل )الوادي؛ و�سمحان، 2009، �ص191( ، 
ولذلك فهو ت�سهيالت مفيدة لتنمية القطاعات الإنتاجية، وتاأتي م�رسوعيته يف توفري ال�سلعة 
مبوا�سفات معينة، وتخدم ال�سانع يف ت�سويق م�سنوعاته، وعقد ال�ست�سناع وعد بالت�سنيع 
يف وقت لحق، واأن يكون العمل واملواد من عند ال�سانع، ول ي�سرتط دفع الثمن عند العقد، 

وميكن تاأجيله اإىل ما بعد الت�سنيع اأي عند الروؤية )العجلوين، 2009، �ص 283( . 

رابعاً- تقويم نتائج أعمال املصارف اإلسالمية خالل األزمة املالية العاملية لعام 2008:

وانخفا�ص خماطر  وعوائدها  الإ�سالمية،  وزيادة منوها  امل�سارف  اإن جناح جتربة 
امل�سارف  بع�ص  وت�سجيع  املناف�سة،  على  قدرتها  اإثبات  يف  معني  بقدر  �ساهم  اأعمالها، 

التقليدية لتخاذ قرار ا�ستخدام الأدوات الإ�سالمية امل�رسفية )العطيات، 2009، �ص20( .
وهذا ل يعني عدم تاأثر امل�سارف الإ�سالمية بالبيئة القت�سادية املحيطة، وبالتايل 
الإ�سالمية  امل�سارف  اأعمال  نتائج  على  املالحظ  ولكن  العاملية،  املالية  الأزمة  بنتائج 
انخفا�ص ن�سبة تاأثرها بالأزمة املالية العاملية، وعدم م�ساهمتها يف خلق الأزمات املالية، 
اأدوات مالية ل  ال�سخ�سية، وعدم امل�ساهمة يف خلق  وذلك لبتعادها عن متويل القرو�ص 
عمليات  عن  الناجتة  املالية  بالأوراق  التعامل  قبولها  وعدم  حقيقية،  اأ�سول  على  ت�ستند 
التوريق )securitization( ، ول ي�سمح لها بالقيام بعملية التوريق )والتوريق اأو التورق هو: 

حتويل القرو�ص املمنوحة اإىل اأوراق مالية وبيعها يف ال�سوق املايل( .
اإن احل�سانة التي تتمتع فيها البنوك الإ�سالمية يف مواجهة الأزمة املالية وامل�رسفية، 
يعود اإىل منهجها يف البتعاد عن الإقرا�ص بالفائدة )الربا( التي ت�سكل )90%( من قرو�ص 
امل�سارف التقليدية، وحترمي بيع الدين بالدين و�رساء الديون، وعدم التورط يف م�ساربات 
البور�سة، واحلذر من امل�ساركة يف م�ساريع تتعر�ص مل�سكالت مالية، ب�سبب اقت�سارها على 

متويل امل�ساريع ال�ستثمارية ذات اجلدوى القت�سادية املرتفعة.
وقد بينت درا�سة )غومة؛ وغالب، 2006، �ص6( اأنه يف حال الأخذ بالعائد على حقوق 
فرتة  خالل  دولة،   )16( يف  املختارة  والإ�سالمية  التقليدية  البنوك  ملجموعة  امل�ساهمني 
الأزمة املالية العاملية، فاإنه يالحظ انخفا�ص معدل العائد بن�سبة )90.34%( يف البنوك 
التقليدية، بينما انخف�ص معدل العائد يف البنوك الإ�سالمية بن�سبة )33.5%( ، خالل فرتة 
للمخاطر  تعر�سًا  الأقل  الإ�سالمية  البنوك  وكانت   ،  )2008  -2006( من  املالية  الأزمة 
من خالل موؤ�رسي ن�سبة الدين من جمموع الأ�سول ون�سبة الدين من راأ�ص املال، ففي عام 
اإما  )2006( بلغ املوؤ�رس الأول )9.21%( للبنوك التقليدية و )3.09%( للبنوك الإ�سالمية، 
موؤ�رس ن�سبة الدين من راأ�ص املال فقد بلغ عام )2006( )10.3%( للبنوك التقليدية، و )%5.8( 
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للبنوك الإ�سالمية، مما يعني اأن البنوك الإ�سالمية اأكرث ا�ستعداداً ملواجهة تداعيات الأزمة؛ 
بالإ�سافة  املخاطر،  على  انك�سافا  واأقل  ربحية،  الأكرث  احلقيقية  بالأ�سول  تتعامل  لأنها 
اإىل متتعها بال�سيولة، وهذا يعني اأنها قادرة على مناف�سة النظام امل�رسيف التقليدي.اإذ اإن 
والتجارة  والقرو�ص،  الودائع  على  الفائدة  هي  العاملية،  املالية  لالأزمة  الرئي�سة  الأ�سباب 
التاأجيل، والتو�سع يف  الفائدة مقابل  التوريق، مع رفع �سعر  بالديون وجدولتها وعمليات 
)اآل  ولي�ص احلقيقية  الحتمالية،  املعامالت  تقوم على  التي  املالية،  بامل�ستقات  املتاجرة 

�سبيب، 2010، �ص34( .
وقد اعتربت �سحيفة وا�سنطن بو�ست الأمريكية )2010(  اأن مبادئ ال�رسيعة الإ�سالمية 
وكالة  بتقرير  وا�ست�سهدت  القمة،  يف  جعلته  اأنكوم(  )اأمانة  �سندوق  اإدارة  يف  املعتمدة 
)مورنينج �ستار( املعنية بر�سد املعدلت املالية الأمريكية، اإذ حقق �سندوق )اأمانة اأنكوم( 
معدل منو )9.7%( ، وهو الأداء الأف�سل مقارنة بال�سناديق ال�ستثمارية الأمريكية التقليدية 
يف فرتة الأزمة املالية العاملية، مما يعني اأن القيود التي تفر�سها ال�رسيعة الإ�سالمية اأثبتت 
فائدتها واأف�سليتها، وقد عر�ص جمل�ص ال�سيوخ الفرن�سي، �سم النظام امل�رسيف الإ�سالمي 
اإىل النظام امل�رسيف يف فرن�سا.وهذا يعني قدرة امل�سارف الإ�سالمية على اأن تكون البديل 
املنا�سب للنظام املايل وامل�رسيف التقليدي القائم على الفائدة الربوية )عبد الل، اجلزيرة 

نت، 2010( .
كادر  تطوير  يتطلب  الإ�سالمي،  امل�رسيف  العمل  يف  وكمي  نوعي  تطوير  اإحداث  اإن 
علمي ومهني ي�سهل مهمة التو�سع يف العمل امل�رسيف الإ�سالمي، وي�ساهم يف زيادة احل�سة 
ال�سوقية لهذه امل�سارف )كامل، 2006( ، وقد قي�ست هذه املتغريات من خالل الأ�سئلة من 

)1- 5( يف ال�ستبانة.

خامسا- القدرة على التغيري وابتكار أدوات جديدة يف املصارف اإلسالمية: 

التغيري يف  القدرة على  العمل امل�رسيف املعا�رس، هو  العوامل يف جناح  اأهم  اإن من 
تلبي  وتقدمي خدمات م�رسفية  الب�رسية،  املوارد  اإمكانات  تطوير  اأدوات جديدة ويف  خلق 
كبرية  خربة  ذوي  لي�سوا  امل�رسيف  القطاع  يف  العاملني  اأغلب  اإن  العمالء.وحيث  حاجة 
الب�رسية  العنا�رس  هذه  توافر  واأن  املالية،  ومعامالته  الإ�سالمي  امل�رسيف  العمل  باأ�سول 
املوؤهلة ي�سهل مهمة التو�سع يف العمل امل�رسيف الإ�سالمي وزيادة احل�سة ال�سوقية )كامل، 
2006( ، من هنا تاأتي اأهمية تطوير وتنمية املوارد الب�رسية يف العلوم املالية الإ�سالمية، 
وعلماء ال�رسيعة والأكادمييني والتجار، ومن خالل بناء القيم واملبادئ الإ�سالمية، ومنح 
اجلامعات والكليات واملوؤ�س�سات التعليمية املتخ�س�سة يف العلوم املالية الإ�سالمية دوراً 
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ملنتجات  اأ�سا�سًا  تعد  التي  واملبادئ  الأخالق  على  الرتكيز  اأهمية  مع  ذلك،  يف  اأ�سا�سيًا 
اأن تهتم يف الدرجة الأوىل بر�سا عمالئها،  امل�سارف الإ�سالمية، وعلى البنوك الإ�سالمية 

وقي�ص هذا املتغري من خالل الأ�سئلة من )6- 9( يف ال�ستبانة.

سادسا- قدرة املصارف اإلسالمية على منافسة املصارف التقليدية: 

اأعمالها  ن�سبة منو  ارتفاع  اإثبات جناحها من خالل  الإ�سالمية  امل�سارف  ا�ستطاعت 
امل�سارف  من  عدد  قيام  اإىل  اأدى  وهذا  خماطرها،  وانخفا�ص  وعوائدها،  اأ�سولها  وحجم 
عدد  بلغ  اإذ  امل�رسفية،  الإ�سالمية  الأدوات  ل�ستخدام  نوافذ  فتح  قرار  اتخاذ  اإىل  التقليدية 
David�( )2009( حتى عام )42 )ململ�سارف والنوافذ الإ�سالمية يف الدول غري الإ�سالمية 

. )son,2009,43

ومن املعروف اأن هدف تعظيم الرثوة هو اأهم اأهداف امل�سارف، وحيث اإن امل�سارف 
اإمكانية  يوؤكد على  التقليدية، مما  الأرباح مقارنة بامل�سارف  الإ�سالمية حتقق زيادة يف 
زيادة الأرباح وتوافر عنا�رس املناف�سة الأ�سا�سية لهذه امل�سارف، فعلى �سبيل املثال فاإن 
قيمة موجودات البنك الإ�سالمي الأردين ل�سنة )2008( ، �سكلت ن�سبة  )7.55%( من اإجمايل 
موجودات امل�سارف الأردنية، وجاء باملرتبة الثالثة من بني )23( بنكا يف الأردن، ومن 
الأردن، 2009(  البنوك يف  ال�ساد�سة )جمعية  باملرتبة  املوجودات جاء  العائد على  حيث 
، ومن عنا�رس املناف�سة الأخرى التي تتمتع بها امل�سارف الإ�سالمية الإقرا�ص احلقيقي، 
وا�ستخدام اأدوات اإ�سالمية تعتمد على درا�سات اجلدوى القت�سادية واملرابحة وامل�ساركة، 
نت،  اجلزيرة  الل،  )عبد  التقليدي  وامل�رسيف  املايل  للنظام  مناف�سًا  بدياًل  تعد  بذلك  وهي 

2010( ، وقي�ص هذا املتغري من خالل الأ�سئلة من )10- 15( يف ال�ستبانة.

سابعا- توافر متطلبات توسيع احلصة السوقية للمصارف اإلسالمية: 

�سعت امل�سارف الإ�سالمية اإىل الهتمام مبنتجاتها من خالل البحث عن اأ�ساليب وطرق 
العميل  حاجات  مع  يتوافق  مبا  منها،  القائم  حت�سني  اأو  جديدة،  منتجات  لبتكار  جديدة 
ال�ستثمار  يو�سع جمالت  ، وهذا  )اأحمد، 2001، �ص69(  البيئة  امل�ستمرة يف  واملتغريات 
للحفاظ على  امل�سارف من �سمانات  به هذه  تتمتع  ما  الإ�سالمية، ف�سال عن  للم�سارف 
قيمة الأموال والأ�سول املتاحة لديها، لكونها ت�ستثمر يف م�ساريع حقيقية، ونظراً لطبيعة 
والتزامها  اإقرا�سه،  من  اأكرث  املال  توظيف  على  يقوم  الذي  الإ�سالمي  امل�رسيف  العمل 
يتطلب  وهذا  ال�سوقية،  احل�سة  لتو�سيع  فر�سة  فهناك  الإ�سالمية،  ال�رسيعة  مبادئ  بتطبيق 
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حت�سني العمليات وحتكيم تقنيات منح الت�سهيالت امل�رسفية، والتو�سع يف اعتماد الأدوات 
امل�رسفية الإ�سالمية وتطويرها، وزيادة الوعي امل�رسيف الإ�سالمي، وزيادة روؤو�ص الأموال، 
وتنويع الن�ساط امل�رسيف الإ�سالمي، وقي�ص هذا املتغري من خالل الأ�سئلة من )16- 18( 

يف ال�ستبانة.

ثامنا- مدى قبول النظام املالي الدولي املصارف اإلسالمية كبديل عن املصارف التقليدية: 

النظام  يف  القرار  اأ�سحاب  اإرادة  على  والتاأثري  الإ�سالمي  الفقه  مفاهيم  تو�سيع  اإن 
والت�سليم  وامل�رسفية،  املالية  املعامالت  يف  الل  �رسع  تطبيق  نحو  التقليدي،  امل�رسيف 
كل  الإن�سانية،  بامل�سلحة  و�سار  �رسعًا،  حمرم  ربوي  نظام  امل�رسفية  الفوائد  نظام  باأن 
�ص44(   ،1992 )الربيعه،  الإ�سالمية  امل�سارف  وقبول  للتو�سع  اأ�سا�سية  دوافع  ميثل  ذلك 
اأهم دوافع تطبيق مبادئ العمل  الدوافع الفقهية وامل�سلحة العامة من  ، واإمكانية اعتبار 
الإ�سالمية  ال�سريفة  لأ�ساليب  ال�سحيحة  املفاهيم  ن�رس  ذلك  ويتطلب  الإ�سالمي،  امل�رسيف 
اأعمال وت�رسيعات متكاملة، ومعايري مالية وحما�سبية  على ال�سعيد العاملي، وخلق دورة 
خا�سة بالعمل امل�رسيف الإ�سالمي، مع �رسورة العمل على �سمان ال�سفافية يف ال�سناعة 
امل�رسفية الإ�سالمية، وتعزيز الثقة فيها )�سلبي، 2005، �ص21( ، وقي�ص هذا املتغري من 

خالل الأ�سئلة من )19- 21( يف ال�ستبانة.

تاسعا- اجلانب التطبيقي للبحث: 

أدوات الدراسة: 

الدرا�سة  املتعلقة مبو�سوع  ال�سابقة  الأدبيات  الدرا�سة روجعت  اأهداف  بهدف حتقيق 
احلالية، وبناء عليه �سممت اأداة للدرا�سة على �سكل ا�ستبانة، ُوزعت )60( ن�سخة منها، وبلغ 
عدد الأفراد الذين ا�ستجابوا )59( فرداً، واحتوى اجلزء الأول من ال�ستبانة على اخل�سائ�ص 
والثاين   ، اخلربة(  �سنوات  الوظيفي،  املركز  العلمي،  )املوؤهل  امل�ستهدفني:  لالأفراد  العامة 
الإجابات عليها  تاأخذ  فقرة،   )21( ويتكون من  اخلما�سي  ليكرت  �سمم على غرار مقيا�ص 
)موافق ب�سدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق ب�سدة( واأعطيت الأوزان )5، 4، 3، 2، 

1( على التوايل، وتتوزع هذه الفقرات على خم�سة جمالت.
م�ستويات:  ثالثة  يف  احل�سابية،  املتو�سطات  على  اعتماداً  املوافقة  درجة  نفت  و�سُ
)منخف�ص، ومتو�سط، ومرتفع( ، وبتطبيق معادلة مدى الفئات، اُعتربت الفئة التي ح�سلت 
 )3.67 –  2.34( والفئة  منخف�ص،  م�ستوى  ذات  فئة   )2.33 –  1( ح�سابي  متو�سط  على 

امل�ستوى املتو�سط، والفئة )3.68 – 5( ، امل�ستوى املرتفع.
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الجدول )1( 
التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب: المؤهل العلمي، المركز الوظيفي، الخبرة )ن= 59( 

الن�سبة املئويةالعدداملتغري

املوؤهل العلمي

1728.8دبلوم متو�سط اأو اأقل
1627.1بكالوريو�ص

1118.6ماج�ستري
1525.4دكتوراه

املركز الوظيفي

915.3نائب اأو م�ساعد مدير عام
35.1مدير الت�سهيالت الئتمانية وال�ستثمار

2033.9مدير املخاطر
813.6مدير ق�سم اأو اإدارة

1627.1مدير فرع
35.1نائب مدير ق�سم اأو اإدارة

اخلربة

711.9اأقل من 5 �سنوات
6915.3- 10 �سنوات
111525.4- 15 �سنة
161525.4- 20 �سنة

1322.0اأكرث من 20 �سنة

الدرا�سة من حيث املوؤهل  اأفراد  ، تقارب ن�سب متثيل  يت�سح من بيانات اجلدول )1( 
العلمي، فقد بلغت اأعلى ن�سبة متثيل حلملة �سهادة الدبلوم املتو�سط واأقل بن�سبة )%28.8( ، 
يليها ن�سبة البكالوريو�ص )27.1%( ، ثم الدكتوراه بن�سبة )25.4%( ، فيما بلغت اأدنى ن�سبة 
حلملة درجة املاج�ستري )18.6%( .اأما من حيث املركز الوظيفي فكانت الن�سبة الأعلى من 
مدراء املخاطر والبالغة )33.9%( ، فيما بلغت اأدنى ن�سبة متثيل ملدير الت�سهيالت الئتمانية 
وال�ستثمار ونائب مدير ق�سم اأو اإدارة حيث كانت )5.1%( لكل منهما.كما يالحظ من بيانات 
اجلدول اأن اأعلى ن�سبة للمبحوثني ح�سب �سنوات اخلربة كانت للفئة )11- 15 و 16- 20( 

�سنة والبالغة )25.4%( ، لكل منهما.
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النتائج: 

الدرا�سة من خالل ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات  �سيتم عر�ص نتائج 
ثم  ومن  املقيا�ص،  فقرات  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لإجابات  املوافقة  ودرجة  املعيارية، 

اختبار فر�سيات الدرا�سة با�ستخدام اختبار )T( للعينة الواحدة.

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حسب جماالت الدراسة: 

املالية  باالأزمة  املختارة  االإ�سالمية  البنوك  اأعمال  نتائج  تاأثر  االأول:  املجال 
العاملية 

الجدول )2( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة إلجابات أفراد عينة الدارسة 
على فقرات مجال تأثر نتائج أعمال البنوك اإلسامية باألزمة المالية العالمية )ن= 59( 

املتو�سط الفقرةرقم
احل�سابي

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املوافقة

 البنوك الإ�سالمية اأكرث ا�ستعدادا ملجابهة تداعيات الأزمة املالية العاملية 1.
مرتفعة4.510.632من البنوك التقليدية

البنوك الإ�سالمية اأكرث ربحية واأقل انك�سافا على املخاطر من البنوك 2.
مرتفعة4.020.866التقليدية وتتمتع ب�سيولة اأوفر خالل الأزمة العاملية املالية 

.3
اإن عدم تاأثر البنوك الإ�سالمية بالأزمة املالية العاملية �سببه منهج حترمي 

بيع الدين بالدين و�رساء الديون وعدم التورط يف م�ساربات البور�سة 
وحترمي الربا والبتعاد عن املعامالت الوهمية 

مرتفعة4.420.974

اإن عدم التاأثر بالأزمة املالية يعود اإىل اأن املحفظة ال�ستثمارية لهذه 4.
مرتفعة4.490.683البنوك ت�ستثمر يف اأدوات ال�ستثمار احلقيقي وفق منهج ال�رسيعة الإ�سالمية

اإن املنهج القت�سادي الإ�سالمي ي�سلح كبديل عن النظام الراأ�سمايل لتجنب 5.
مرتفعة4.560.601ن�سوء الأزمات املالية 

مرتفعة--- 4.510.63 املجموع الكلي

تاأثر  جمال  على  املوافقة  من  مرتفعة  درجة  وجود   )2( اجلدول  بيانات  من  يالحظ 
نتائج اأعمال البنوك الإ�سالمية املختارة بالأزمة املالية العاملية، اإذ بلغ متو�سط الإجابات 
درجة  كانت  جميعها  اأن  يالحظ  الفقرات  م�ستوى  وعلى   ،  )4،51( املجال  هذا  على  الكلي 
املوافقة عليها مرتفعة، وبلغ اأعلى متو�سط اإجابات على الفقرة رقم )5( ، التي تن�ص على: 
اإن املنهج القت�سادي الإ�سالمي ي�سلح بدياًل عن النظام الراأ�سمايل يف جتنب ن�سوء الأزمات 
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املالية، ومبتو�سط ح�سابي مقداره )4،56( ، فيما كان اأدنى متو�سط اإجابات على الفقرة رقم 
)2( ، التي تن�ص على: البنوك الإ�سالمية اأكرث ربحية واأقل انك�سافًا على املخاطر من البنوك 
اأوفر خالل الأزمة العاملية املالية، ومبتو�سط ح�سابي )4،02(،  التقليدية، وتتمتع ب�سيولة 
امل�رسيف  النظام  اأن  الدرا�سة  بينت  اإذ   ،  )Megh,2008( درا�سة  مع  تتوافق  النتائج  وهذه 
الإ�سالمي لديه القدرة على منع حدوث الأزمات امل�رسفية، واأن الفائدة )الربا( توؤدي دوراً 

كبرياً ن�سبيًا يف جعل النظم امل�رسفية ه�سة ومعر�ص لالأزمة.
املجال الثاين: قدرة امل�سارف االإ�سالمية على التغيري وابتكار اأدوات جديدة.

الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

مجال قدرة المصارف اإلسامية على التغيير وابتكار أدوات جديدة. )ن= 59( 

املتو�سط الفقرةرقم
احل�سابي

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املوافقة

.1
اإن هيئة الرقابة ال�رسعية تكون عائقا اأمام تطوير املنتجات وال�سيا�سات 

والأنظمة يف امل�سارف الإ�سالمية ومبا ميكنها من مناف�سة املنتجات 
واخلدمات يف البنوك التقليدية

متو�سطة3.201.173

عدم توافر كوادر ب�رسية موؤهلة وذات خربات متعددة م�رسفية اإ�سالمية 2.
متو�سطة2.761.094وحما�سبية و�رسعية يعد عائقا اأمام قدرة امل�سارف الإ�سالمية على التغيري

تهتم امل�سارف الإ�سالمية باجلانب الأخالقي ال�رسعي وبناء القيم للعاملني 3.
مرتفعة3.830.871وحتقيق ر�سا العمالء

مرتفعة3.811.042ت�ستطيع امل�سارف الإ�سالمية ابتكار اأدوات اإ�سالمية جديدة4.

متو�سطة--- 3.400.61املجموع الكلي

يالحظ من بيانات اجلدول )3( وجود درجة متو�سطة من املوافقة على جمال قدرة 
امل�سارف الإ�سالمية على التغيري وابتكار اأدوات جديدة، اإذ بلغ متو�سط الإجابات الكلي على 
هذا املجال )3،40( ، وبلغ اأعلى متو�سط ح�سابي على الفقرة )3( ، التي تن�ص: تهتم امل�سارف 
الإ�سالمية باجلانب الأخالقي ال�رسعي وبناء القيم للعاملني وحتقيق ر�سا العمالء، ومبتو�سط 
ح�سابي )3،83( ، فيما كان اأدنى متو�سط اإجابات على الفقرة )2( ، التي تن�ص: عدم توافر 
كوادر ب�رسية موؤهلة وذات خربات متعددة م�رسفية اإ�سالمية وحما�سبية و�رسعية يعد عائقا 
النتيجة  وهذه   ،  )2،76( ح�سابي  ومبتو�سط  التغيري،  على  الإ�سالمية  امل�سارف  قدرة  اأمام 
الكفاءات، ومنحها دوراً يف  اأهمية تطوير  ب�ساأن  )العجلوين، 2008، 79(  درا�سة  تتفق مع 
درا�سة )م�سطفى،  نتائج  تتوافق مع  اأنها  الإ�سالمية، كما  للم�سارف  ال�سرتاتيجي  التغيري 
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اإثراء  اإىل  اأدى  الإ�سالمي،  امل�رسيف  العمل  نحو  التحول  تو�سع ظاهرة  اأن  بينت  اإذ   )2006
الفكر والفقه والجتهاد امل�رسيف الإ�سالمي لدى العاملني واملتعاملني واملجتمع، وتطوير 
العديد من املنتجات امل�رسفية املتوافقة مع اأحكام ال�رسيعة الإ�سالمية وابتكارها، وزيادة 

رغبة العمالء يف احل�سول على هذه املنتجات.
املجال الثالث: قدرة امل�سارف االإ�سالمية على املناف�سة

الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة إلجابات أفراد عينة الدارسة على فقرات 

مجال قدرة المصارف اإلسامية على المنافسة )ن= 59( 

املتو�سط الفقرةرقم
احل�سابي

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املوافقة

هناك اإمكانية كبرية نحو تو�سيع وزيادة اخلدمات امل�رسفية الإ�سالمية 1.
مرتفعة4.200.695الإلكرتونية

يتمكن النظام امل�رسيف الإ�سالمي من اإنتاج خدمات ومنتجات جديدة 2.
مرتفعة4.220.723مناف�سة تلبي احتياجات العمالء

توافر الأزمة املالية العاملية فر�سا لالأعمال امل�رسفية الإ�سالمية 3.
مرتفعة4.200.644لتعزيز مكانتها عامليا

.4
اإن روؤية امل�سارف الإ�سالمية اجلديدة واملختلفة يف اإدارة الأ�سول 

وا�ستثمار الأموال و�سناعة املنتجات �ساهمت يف تعزيز دور امل�سارف 
الإ�سالمية عامليا 

مرتفعة4.420.561

يقف ارتباط اقت�ساد الدول الإ�سالمية بالنظام العاملي والتفاقات 5.
مرتفعة4.240.632الدولية عائقا اأمام تعميم النموذج امل�رسيف الإ�سالمي

ميتلك النظام امل�رسيف الإ�سالمي املقومات التي توؤهله ليكون مناف�سا 6.
متو�سطة3.630.916للنظام امل�رسيف التقليدي

مرتفعة--- 4.150.45املجموع الكلي

قدرة  جمال  على  املوافقة  من  مرتفعة  درجة  وجود   )4( اجلدول  بيانات  من  يالحظ 
امل�سارف الإ�سالمية على املناف�سة، اإذ بلغ متو�سط الإجابات الكلي على هذا املجال )4،15( 
الإ�سالمية  اإن روؤية امل�سارف  التي تن�ص:   ، الفقرة )4(  اإجابات على  اأعلى متو�سط  ، وبلغ 
يف  �ساهمت  املنتجات  و�سناعة  الأموال  وا�ستثمار  الأ�سول  اإدارة  يف  واملختلفة  اجلديدة 
تعزيز دور امل�سارف الإ�سالمية عامليا، ومبتو�سط ح�سابي )4،42( ، فيما كان اأدنى متو�سط 
ها: ميتلك النظام امل�رسيف الإ�سالمي املقومات التي توؤهله  اإجابات على الفقرة )6( ، ون�سّ
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ليكون مناف�سا للنظام امل�رسيف التقليدي، ومبتو�سط ح�سابي )3،63( ، وهذه النتيجة تتفق 
مع الأ�سوات يف الغرب التي تنادي بتطبيق النظام امل�رسيف الإ�سالمي، بعد ف�سل النظام 
امل�رسيف الربوي )بوفي�ص، 2008؛ رولن، 2008؛ والهيئة الفرن�سية العليا للرقابة املالية، 
درا�سة  اإليه  اأ�سارت  ما  وهذا   )Loretta, 2008 2008؛  الفرن�سي،  ال�سيوخ  وجمل�ص  2008؛ 
الدرا�سة  متغريات  اأكرث  من  الإ�سالمية،  امل�سارف  جناح  اعتربت  التي   )2009 )العطيات، 

تاأثريا يف اإمكانية حتول امل�سارف اإىل العمل امل�رسيف الإ�سالمي.
املجال الرابع: توافر مقومات تو�سيع احل�سة ال�سوقية للم�سارف االإ�سالمية

الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة إلجابات أفراد عينة الدارسة على فقرات 

مجال توافر مقومات توسيع الحصة السوقية للمصارف اإلسامية )ن= 59( 

املتو�سط الفقرةرقم
احل�سابي

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املوافقة

.1
عدم توافر اأطر قانونية مالئمة متيز امل�سارف الإ�سالمية عن امل�سارف 
التقليدية مما ي�سهل عمل امل�سارف الإ�سالمية وتفعيل دورها يف متويل 

القطاعات احليوية والتنموية
مرتفعة4.290.851

تعد امل�سارف الإ�سالمية البديل الوحيد للنظام املايل وامل�رسيف 2.
مرتفعة3.731.003التقليدي يف مواجهة الأزمات املالية

يتطلب ن�رس الأعمال امل�رسفية الإ�سالمية حملة اإعالمية تثقيفية 3.
مرتفعة4.150.782لتقبلها من دول العامل املختلفة

مرتفعة--- 4.060.63 املجموع الكلي

توافر  املوافقة على جمال  )5( وجود درجة مرتفعة من  بيانات اجلدول  يالحظ من 
مقومات تو�سيع احل�سة ال�سوقية للم�سارف الإ�سالمية، اإذ بلغ متو�سط الإجابات الكلي على 
هذا املجال )4،06( ، وبلغ اأعلى متو�سط ح�سابي على الفقرة )1( ، وتن�صُّ على: عدم توافر 
عمل  ي�سهل  مما  التقليدية  امل�سارف  عن  الإ�سالمية  امل�سارف  متيز  مالئمة  قانونية  اأطر 
امل�سارف الإ�سالمية وتفعيل دورها يف متويل القطاعات احليوية والتنموية، وذلك مبتو�سط 
ها: تعد امل�سارف  ح�سابي )4،29( ، فيما كان اأدنى متو�سط اإجابات على الفقرة )2( ون�سّ
املالية  الأزمات  التقليدي يف مواجهة  للنظام املايل وامل�رسيف  الوحيد  البديل  الإ�سالمية 

مبتو�سط ح�سابي )3،73( .
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املجال اخلام�س: قبول النظام املايل الدويل للم�سارف االإ�سالمية كبديل للم�سارف 
التقليدية.

الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة إلجابات أفراد عينة الدارسة على فقرات 

مجال قبول النظام المالي الدولي للمصارف اإلسامية كبديل للمصارف التقليدية )ن= 59( 

املتو�سط الفقرةرقم
احل�سابي

االنحراف 
درجة الرتبةاملعياري

املوافقة

لتطوير وتنمية املوارد الب�رسية دور فاعل يف تر�سيخ القيم واملبادئ 1.
مرتفعة4.250.843لدى املتعاملني يف امل�سارف الإ�سالمية

.2
اإن فقدان الثقة يف النظام امل�رسيف التقليدي وزيادة ثقة امل�ستثمرين 

واملودعني لدى امل�سارف الإ�سالمية ي�ساهم يف تو�سيع عمل امل�سارف 
الإ�سالمية عامليا

مرتفعة4.360.692

.3
اإن الأداء اجليد والربحي للم�سارف الإ�سالمية مقارنة بامل�سارف 

التقليدية ي�ساعد على التو�سع يف اإقامة امل�سارف الإ�سالمية مقارنة 
بامل�سارف التقليدية

مرتفعة4.420.671

مرتفعة--- 4.340.55املجموع الكلي

قبول  املوافقة على جمال  )6( وجود درجة مرتفعة من  اجلدول  بيانات  يالحظ من 
متو�سط  بلغ  اإذ  التقليدية،  للم�سارف  كبديل  الإ�سالمية  للم�سارف  الدويل  املايل  النظام 
الإجابات الكلي على هذا املجال )4،34( ، وبلغ اأعلى متو�سط ح�سابي على الفقرة رقم )3( 
يف  التو�سع  على  ي�ساعد  الإ�سالمية  للم�سارف  والربحي  اجليد  الأداء  اأن  على  تن�ص  التي   ،
اإقامة امل�سارف الإ�سالمية مقارنة بامل�سارف التقليدية، ومبتو�سط ح�سابي )4،42( ، فيما 
الب�رسية  املوارد  لتطوير وتنمية  التي تن�ص:   ،  )1( الفقرة  اإجابات على  اأدنى متو�سط  كان 
دور فاعل يف تر�سيخ القيم واملبادئ لدى املتعاملني يف امل�سارف الإ�سالمية وجناحها، 
وذلك مبتو�سط ح�سابي )4،25( ، وتتفق هذه النتائج مع درا�سة )اإقبال واآخرون، 1998( ، 
اإذ تو�سلت اإىل وجود عوامل ت�ساعد يف تفوق امل�سارف الإ�سالمية، ومنها ما تتمتع به من 

درجة عالية من الثقة وامل�سداقية.

اختبار فرضيات الدراسة: 

 )0.05≤α( ل يوجد اجتاهات اإيجابية ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة :Ho
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نحو اإمكانية التو�سع يف ممار�سة الأن�سطة امل�رسفية الإ�سالمية، وزيادة تناف�سيتها مقارنة 
بامل�سارف التقليدية، من وجهة نظر العاملني يف امل�سارف.
وميكن اإ�سافة كل جمال يف فر�سية فرعية، كما ياأتي: 

Ho1: تاأثر نتائج اأعمال امل�سارف الإ�سالمية بالأزمة املالية العاملية.

Ho2: قدرة امل�سارف الإ�سالمية على التغيري وابتكار اأدوات جديدة.

Ho3: القدرة على املناف�سة للم�سارف الإ�سالمية.

Ho4: توافر متطلبات تو�سيع احل�سة ال�سوقية للم�سارف الإ�سالمية.

Ho5: قبول النظام املايل الدويل للم�سارف الإ�سالمية كبديل للم�سارف التقليدية.

الجدول )7( 
نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة الختبار الفروق بين متوسط اإلجابات 

ومتوسط المقياس االفتراضي )ن=59( 

املتو�سط املجال
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

متو�سط املقيا�س 
االفرتا�سي

قيمة )ت( 
املح�سوبة

درجات 
احلرية

الداللة 
االإح�سائية

Ho1: الأول: تاأثر نتائج اأعمال امل�سارف 

4.400.443.0024.298580.000الإ�سالمية بالأزمة املالية العاملية

Ho2: الثاين: قدرة امل�سارف الإ�سالمية على 

3.400.613.005.093580.000التغيري وابتكار اأدوات جديدة

Ho3: الثالث: القدرة على املناف�سة للم�سارف 

4.150.453.0019.820580.000الإ�سالمية

Ho4: الرابع: توافر متطلبات تو�سيع احل�سة 

4.060.633.0012.971580.000ال�سوقية للم�سارف الإ�سالمية

Ho5: اخلام�ص: قبول النظام املايل الدويل 

4.340.553.0018.777580.000للم�سارف الإ�سالمية كبديل للم�سارف التقليدية

Ho4.080.373.0022.424580.000: املجموع الكلي

 )0.05≤α( الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 تبلغ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى الداللة )0.05( ودرجات حرية 299 )ت=2.021( .

تظهر نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة كما يف اجلدول )7( ، وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≥0.05( بني متو�سطات الإجابات على جميع املجالت، 
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)ت(  قيمة  بلغت  فقد   ،  )3،00( الفرتا�سي  املقيا�ص  متو�سط  وبني  ككل  املقيا�ص  وعلى 
 Ho اأعلى من قيمة )ت( احلرجة، وبذلك ترف�ص الفر�سية ال�سفرية  املح�سوبة لها جميعها 

وتقبل الفر�سية البديلة.

عاشراً – االستنتاجات: 

العاملية . 1 املالية  بالأزمة  الإ�سالمية  البنوك  تاأثر  ن�سبة  انخفا�ص  النتائج  بينت 
مقارنة بامل�سارف التقليدية.

�سعف النتائج ب�ساأن قدرة امل�سارف الإ�سالمية على التغيري وابتكار اأدوات جديدة.. 2
اأثبتت نتائج البحث قدرة للم�سارف الإ�سالمية على مناف�سة امل�سارف الربوية.. 3
تو�سيع . 4 من  الإ�سالمية  امل�سارف  ت�ستطيع  حتى  املقومات  بع�ص  توافر  من  لبد 

بحملة  القيام  �رسورة  مع  دورها،  وتفعيل  ومتيزها  القانوين،  كالإطار  ال�سوقية  ح�ستها 
اإعالمية تثقيفية دولية، لإظهار دور النظام امل�رسيف الإ�سالمي، يف عدم امل�ساهمة يف خلق 

الأزمات املالية، مقارنة بدور امل�سارف التقليدية بذلك.
وخربات . 5 ب�رسية  موارد  وتكوين  تطوير  على  العمل  اأهمية  البحث  نتائج  اأظهرت 

م�رسفية اإ�سالمية متكاملة، حتى تتمكن امل�سارف الإ�سالمية من تو�سيع اأعمالها، م�ستغلة 
انخفا�ص الثقة يف امل�سارف التقليدية، للم�ساهمة يف تطوير النظام املايل امل�رسيف الدويل.

اإن نتائج البحث جاءت برف�ص الفر�سية ال�سفرية وقبول الفر�سية البديلة، وهي . 6
التو�سع مبمار�سة الأن�سطة امل�رسفية الإ�سالمية،  اإح�سائية يف  وجود اجتاهات ذات دللة 
وزيادة تناف�سيتها مقارنة بامل�سارف التقليدية، ووجود الفر�سة لتو�سيع العمل امل�رسيف 

الإ�سالمي.

احلادي عشر- التوصيات: 

اإ�سالمية . 1 اإ�سالمي، لبتكار اأدوات م�رسفية  العمل على تكوين فريق عمل م�رسيف 
النرتنت  مثل  الجناز  و�رسعة  العمل  دقة  ل�سمان  العمالء،  احتياجات  مع  تتالءم  جديدة 

والبطاقة الذكية.
املايل . 2 بالنظام  العامل  دول  لتعريف  لن�رس  املدى  بعيدة  ا�سرتاتيجية  خطة  و�سع 

وامل�رسيف الإ�سالمي، ومقوماته باعتباره حاجة اإن�سانية للجميع.
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تطوير الت�رسيعات امل�رسفية واملالية الإ�سالمية، وجعل عملية اإ�سدارها يف الدول . 3
الإ�سالمية من اأهم واجبات النظام الق�سائي فيها.

تطوير املوارد الب�رسية وزيادة فاعلية اجلامعات يف الدول الإ�سالمية وغريها، يف . 4
اإن�ساء التخ�س�سات املالية وامل�رسفية الإ�سالمية.

العمل على فك ارتباط اقت�ساديات الدول الإ�سالمية عن النظام املايل وامل�رسيف . 5
الراأ�سمايل، وتكوين نظام مايل وم�رسيف اإ�سالمي ي�ساهم يف حتقيق ال�ستقرار القت�سادي 
واملايل الدويل، بحيث يطبق النظام امل�رسيف الإ�سالمي يف جميع الدول بغ�ص النظر عن 

كونها دوًل اإ�سالمية اأو غري اإ�سالمية، باعتباره ر�سالة �سامية ين�سد تعميمها.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
عمان، . 1 تطبيقي،  نظري  مدخل  امل�رسفية،  اخلدمات  ت�سويق   ،  )2001( اأحمد  اأحمد، 

الأردن: دار الربكة.
والقت�ساد . 2 الإ�سالمي  القت�ساد  يف  والنقود  التوزيع   ،  )2004( اإ�سماعيل  البدوي، 

الو�سعي، الطبعة الأوىل، جمل�ص الن�رس العلمي يف جامعة الكويت، الكويت.
نظرية . 3 درا�سة  الإ�سالمية،  امل�سارف  اأداء  تقومي  معايري   ،  )1997( حممد  البلتاجي، 

تطبيقية، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، جامعة الأزهر، كلية التجارة، القاهرة، م�رس.
البنوك . 4 يف  ال�ستثمار  و�سائل  لتقومي  حما�سبي  منوذج   ،  )2005( حممد  البلتاجي، 

الإ�سالمية )املرابحة، امل�ساربة، امل�ساركة( ، الندوة الدولية نحو تر�سيد م�سرية البنوك 
الإ�سالمية، دبي، الإمارات العربية املتحدة، الفرتة )3- 5( ، اأيلول، 2005م.

بوفي�ص، فان�سون )2008( ، البابا والقراآن، جملة ت�سالينجر.. 5
جمعية البنوك يف الأردن، التقرير ال�سنوي ل�سنة )2009( .. 6
ومقت�سياته، . 7 اإ�سالمي  م�رسف  اإىل  الربوي  امل�رسف  حتول   ،  )1992( �سعود  الربيعة، 

الطبعة الأوىل، الكويت: جمعية اإحياء الرتاث الإ�سالمي.
رولن، ل�سكني )2008( ، هل تاأهلت وول �سرتيت لعتناق مبادئ ال�رسيعة الإ�سالمية، . 8

مقال يف �سحيفة جورنال دي فاينان�ص.
ال�سائح، عبد احلميد )1983( ، اأحكام العقود والبيوع يف الفقه الإ�سالمي، عمان، الأردن: . 9

من�سورات البنك الإ�سالمي الأردين للتمويل وال�ستثمار.
املايل، . 10 النظام  التغيري يف  واأهمية  العاملية  املالية  الأزمة   ،  )2010( دريد  �سبيب،  اآل 
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