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: ص مللخ  ا

ىل تقيمي كفاءة دور املصارف اال سالمية الأردنية يف جذب الودائع وتعبئة  هتدف هذه ادلراسة ا 

ىل  2000فرتة املدخرات يف ال  . 2013ا 

ولتحقيق هذا الهدف تكونت عينة ادلراسة من مجيع البنوك اال سالمية العامةل خالل فرتة ادلراسة وهام 

 البنك اال ساليم الأردين والبنك العريب اال ساليم ادلويل. 

س تخدام برانمج ال ختبار فرضيات ادلراسة و ال ختبار منوذج اال حندار  Eviewsوحتليلها فقد مت ا 

س تخراج و ال ىل ا  ضافة ا  واملؤرشات التحليلية التقيميية دلور املصارف التقليدية  تطبيق املعايريبس يط ا 

يداع يف جذب الودائع، عىل املصارف اال سالمية وتشمل هذه املؤرشات: مؤرش  امليل املتوسط لال 

رونة مهية الودائع، ومؤرش حتليل املأأ  ومؤرش املرصيف، اعلإليد احلدي مليلامؤشر املرصيف، و

 ادلاخلية، ومؤرش املقارنة بني نصيب الفرد من الودائع ونصيبه من الناجت احمليل اال جاميل.

جيابية بني  ىل عدد من النتاجئ من أأمهها وجود عالقة ا   لناتجوا املرصفية ئعدالواوقد توصلت ادلراسة ا 

تغطية حاجة ل ليةملاا اتخرملداف ـظيتووجود حتسن يف قدرة املصارف يف و  ،اال جاميل احمليل

جيابية ذات دالةل  خالل فرتة ادلراسة، كذكل فقد أأظهرت النتاجئ وجود القطاعات اال قتصادية عالقة ا 

أأمهية لودائع  ووجود احصائية بني نصيب الفرد من الودائع ونصيب الفرد من الناجت احمليل اال جاميل

 املصارف اال سالمية يف تكوين رأأس املال الثابت يف اال قتصاد الوطين.

ىل  جتاتغياملصارف اال سالمية الأردنية س تطاعة عدم ا  كذكل فقد أأشارت نتاجئ ادلراسة ا   مليلا تهاير ا 

 بعدد من التوصيات. ت ادلراسةأأوص فقد النتاجئ هذه ضوء ملرصيف،وعىلا اعإليدا حنو

. ء ا أألأد الأردنية، تقيمي  لبنوك  ا ع،  ائ لود ا اال سالمية، جذب  لبنوك  ا ارة  د ا   : اةل دل ا للكامت   ا
 

                                                                 

 ة واالدارية، كلية الزرقاء الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، األردن.استاذ مشارك، قسم العلوم المالي 1
 استاذ مساعد، مديرية الدراسات، وزارة المالية األردنية. 2
 استاذ مشارك، جامعة ال البيت 3
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bstract 

This study aims to evaluate the efficiency of Jordanian Islamic banking role in mobilizing and attracting 

deposit over the period 2000 to 2013. 

For this purpose study sample consists of all banks found during the period of the study, i.e. Jordan Islamic 

bank and Islamic International Arab bank. 

In order to test the hypotheses, the study uses Eviews statistical package to conduct simple regression 

model, in addition, we try to apply the analytical evaluating indicators and criteria (AEIC) that are used to 

evaluate the role of commercial banks in mobilizing deposit, namely; banking deposit average slope 

indicators (BDASI), banking deposit marginal slope indicators (BDMSI), internal elasticity analyzing  

indicators (IEAI), and comparing between individual share of national deposit and his share of gross 

domestic product ( GDP Per Capitia). 

From the empirical results of the analysis it is found that there has been  a positive relationship between 

banking deposit and GDP, it also shows banking capability improvement in financial saving to fulfill 

economic sector needs. 

The results also shows a positive relationship between individual share of national deposit and GDP Per 

Capitia. It also confirms the importance of banking deposit support in finance fixed capital in international 

economy. 

On the other hand the results indicate the incapability of Jordanian Islamic banks in changing  banking 

deposit attitude, finally there were a number of recommendations.  

Keyword: Islamic banks management, mobilizing deposit, J ordanian banks, and performance evaluation. 

 

1- :  مقدمة

املرصفية ادلولية معوما وادلول العربية واال سالمية عىل  تعد ظاهرة البنوك اال سالمية احلدث الأبرز عىل صعيد الساحة

نشاء بنوك اال دخار عام  بنك و  1963وجه اخلصوص يف الثلث الاخري من القرن املايض، حيث اكنت البداايت ب 

ال أأن 1971انرصالاجامتعي عام  ساليم يراعي الضوابط الرشعية والعقائدية ، ا  جياد نظام مرصيف ا  اال هامتم احلقيقي ب 

ويسمح مبامرسة الأنشطة التجارية واملالية مبا يتفق وروح الرشيعة اال سالمية ظهر يف مؤمتر وزراء خارجية ادلول 

ساليم 1972السعودية عام اال سالمية يف مدينة جدة يف اململكة العربية  نشاء مرصف ا  م اذلي أأكد عىل رضورة ا 

نشاء البنك اال ساليم للتمنية جبدة، 1975وظهرت أأوىل املصارف اال سالمية ىف س نة دويل لدلول اال سالمية،  م ب 

 تاله بنك ديب اال ساليم بدوةل اال مارات.

هنا قد وبلرمغ من أأن املصارف اال سالمية قد برشت أأعاملها يف بيئة مرصفي حققت ة تس يطرعلهيا الصريفة التقليدية فا 

نتشارا كبريا خالل الس نوات القليةل املاضية، ومتكنت من تاليف تداعيات الأزمة املالية العاملية اليت أأطاحت بعدد  ا 

اعد يف كبري من البنوك التقليدية يف معظم ادلول، وجنحت يف اال س تفادة مهنا مبا يدمع الصناعة املرصفية اال سالمية ويس

ىل  2014عددها يف بداية عام وصل توصيل رسالهتا للعامل، وقد  سالميا يف ادلول العربية فقط، وبلغت  64ا  مرصفا ا 

جاميل أأصول البنوك العربية يف حني بلغت  يف املائة 40تريليون دوالر أأي ما يعادل  1.3أأصولها ما يقارب  أأصول من ا 

 80يف املائة عىل أأساس س نوي، وشلكت ما نسبته  16الر وبنس بة منو تريليون دو 1.8قطاع المتويل اال ساليم حنو 
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)تقرير بيت المتويل الكوييت،  2013يف املائة من الأصول املرصفية اال سالمية العاملية يف عام 

http://classic.aawsat.com/ .)وفرنسا والوالايت املتحدة ال قامة  كذكل فقد سعت دول عديدة مثل بريطانيا

عرتافا دوليا  مراكز جديدة للبنوك اال سالمية، وفتح نوافذ للصريفة اال سالمية يف بعض البنوك العاملية ويشلك هذا ا 

 بدور البنوك اال سالمية. 

لعديد من المنو املتواصل للأصول والتطور املس متر يف تقدمي اخلدمات فا ن املصارف اال سالمية تواجه ا ولكن ومع

القضااي اليت تؤثر عىل رحبيهتا اليت ما زالت أأقل من مثيالهتا يف أأالعامل املرصفية التقليدية حيث بلغ العائد عىل حقوق 

ىل  2008املسامهني يف الفرتة املمتدة من  عامل املرصفية 15.3% مقارنة مع 11.6ما نسبته  2011ا  % للأ

التقليدية.
1

 (2013)تقرير ارنيست ويونغ، 

أأبرز القضااي والتحدايت اليت تواجه املصارف اال سالمية أأيضا، تكل التحدايت املتعلقة بلتواصل احملدود مع  ومن

جمال النشاط املرصيف بشلك عام العمالء، وقدرهتا عىل جذب الودائع وحشد املدخرات، اليت تلعب دورا همام يف 

حدى ، لرضورية ملبارشة أأعاملهاويف رحبيته بشلك خاص، حيث تقوم بتغذية املصارف بلأموال ا وتعّد من حيث الّّك ا 

 ثقة امجلهور يف املرصف، وتؤدي دورا كبريا يف معلية التمنية اال قتصادية. املؤرشات الّرئيس ية لقياس مدى

. وبناءا ، تصبح رضورة ال بد من القيام هباجذب الودائع وحشد املدخراتذلكل فا ن معلية تقيمي أأداء املصارف يف 

قد جاءت هذه ادلراسة اليت تس متد أأمهيهتا من أأمهية موضوعها ومن أأمهية قطاع املصارف اال سالمية يف عليه ف

دارة الودائع وتقيمي الأداء ذات قمية، وأأن تكون نتاجئها مفيدة ال دارات  الأردن، ويتوقع أأن تكون مسامههتا يف أأدبيات ا 

 املصارف اال سالمية ومجهور املسامهني والباحثني.

ا 1-1 :مشلكة   دلراسة

عىل الرمغ من تطور ومنو وجناح املصارف اال سالمية فقد تبني للباحث من خالل ما توفر دليه من بياانت ومعلومات 

تقيمي كفاءة دورها يف من خالل ادلراسة الاس تطالعية عدم توافر مؤرشات ومعايري خاصة بملصارف الاسالمية ل

ماكنية تطبيق  ينوتعبئة املدخرات داخل اال قتصاد الوط جذب الودائع وعدم توفر دراسات ختترب )ميدانيا( ا 

 املؤرشات واملعايري املطبقة عىل املصارف التجارية علهيا.

 من هنا فا ن هذه ادلراسة حتاول اال جابة عىل السؤال الرئييس التايل:

؟ ين لوط ا اد  قتص اال  ل  اخ رات د ملدخ ا يف تعبئة  رخصة  مل ا الأردنية  اال سالمية  ارف  ملص ا ا هو دور    م

 ينبثق من هذا السؤال الرئييس مجموعة من الأس ئةل الفرعية، يه كام ييل:و 

 اال جاميل؟ احمليل لناتجوا اال سالمية املصارف يف املرصفية ئعدالوابني  هل هناك عالقة-1

س تطاعت املصارف اال سالمية  -2 جتاتغيهل ا   رصيف؟ملا اعإليدا حنو مليلا تهايري ا 

س تخدام أأموال املدخرين لتغطية حاجة القطاعات اال قتصادية؟هل متكنت املصارف اال سالمية الأ  -3  ردنية من ا 

س تجابة الودائع املرصفية للتغري اذلي حيصل يف الناجت احمليل اال جاميل؟ ما يه -4   درجة ا 

                                                                 

ية، ، مجلة الصيرفة االسالم 2013تقرير إرنيست ويونغ حول التنافسية العالمية لقطاع الصيرفة االسالمية لعام  1

http://www.islamicbankingmagazine.org 
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 هل هناك عالقة ذات دالةل احصائية بني نصيب الفرد من الودائع ونصيب الفرد من الناجت احمليل اال جاميل؟ -5

 مهية ودائع املصارف اال سالمية يف تكوين رأأس املال الثابت؟ما أأ  -6

1-2: دلراسة ا اف   أأهد

ىل تقيمي كفاءة دور  املصارف اال سالمية الأردنية يف تعبئة املدخرات وحشد الودائع داخل تسعى هذه ادلراسة ا 

 جارية التقليدية:حماوةل تطبيق بعض من املعايري املس تخدمة يف تقيمي البنوك التاال قتصاد الوطين من خالل 

 وبشلك أأكرث تفصيال فا نه ميكن حرص أأهداف ادلراسة يف ما ييل:

ىل طبيعة-1 حتديد و  اال جاميل احمليل لناتجب اال سالمية املصارف يف املرصفية ئعدالوا تربط اليت لعالقةا التعرف ا 

س تجابة الودائع املرصفية للتغري اذلي حيصل يف الناجت احمليل اال جاميل.   درجة ا 

 حتليل خالل من املرصفية ئعدالواعلى لطلبا لتحفزي ملعمتدةا اتلسياساو اتتيجياإلسترا جناح ىمدحتديد  -2

جتا يريتغي يف  املصارف ةقو  .ملرصيفا اعإليدا حنو مليلا تهاا 

س تخدام أأموال املدخرين لتغطية حاجة القطاعات اال قتصادية. -3  بيان قدرة املرصف عىل ا 

 .الودائع والمتويل بلقدر اذلي يظهر كفاءة املرصف وفاعليتة يف جذب الودائع ويف تعبئة املدخراتبيان مدى التناسق بني -4 

ماكنية وجود  -5  .ئعدالوا من يداملز بجذو لتعبئة اال سالمية املصارف مماأ سعواجمال التعرف عىل ا 

قتصاد الوطين.  -6 س تخدام المتويل اذلايت لال   حتديد درجة ا 

 تكوين راس املال الثابت.يف املصارف اال سالمية يف الودائع  التعرف عىل أأمهية -7

1-3: دلراسة ا مهة  ا  مس

عطاء صورة واحضة عن أ لية العمل املرصيف فا ن هذه ادلراسة تعترب الأوىل  لأن القوامئ املالية مل تعد قادرة عىل ا 

ر املصارف التقليدية يف جذب واملؤرشات التحليلية التقيميية دلو  حبسب عمل الباحث اليت حتاول تطبيق املعايري

 مليلامؤشر امليل املتوسط لاليداع املرصيف، والودائع، عىل املصارف اال سالمية وتشمل هذه املؤرشات: مؤرش 

مهية الودائع، ومؤرش حتليل )معامل( املرونة ادلاخلية، ومؤرش املقارنة بني نصيب أأ  ومؤرش املرصيف، اعلإليد احلدي

 (.2004)الزبيدي،  ن الناجت احمليل اال جاميلالفرد من الودائع ونصيبه م

دارة الودائع وتقيمي أأداء املصارف اال سالمية يف البيئة الأردنية، ويتوقع أأيضا  ويتوقع أأن تسامه هذه ادلراسة يف أأدبيات ا 

دارة املصار  ف أأن تكون نتاجئ هذه ادلراسة مفيدة مجليع الأطراف املعنية بتحسني أأداء املصارف اال سالمية مثل ا 

 واملسامهني واحلكومة والباحثني.

4-1: ث لبح ا  خطة 

 لقد خطط هذا البحث ليقع يف أأربعة مباحث نظمت عىل النحو التايل:

 املبحث الأول: املقدمة ومشلكة وأأهداف ومسامهة ادلراسة.

 املبحث الثاين: اال طار النظري وادلراسات السابقة وحملة عن املصارف اال سالمية يف الأردن.

 الث: مهنجية ادلراسة.املبحث الث

ختبار الفرضيات ومناقشة النتاجئ.  املبحث الرابع: ا 
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س تخداهما يف ادلراسة.  ولقد أأوردان يف هناية البحث اخلالصة اال س تنتاجات وأأمه التوصيات وقامئة بأأمه املراجع اليت مت ا 

اين لث ا ث  ملبح  ا

ابقة لس ا ات  دلراس ري وا لنظ ا ار   اال ط

2-1 : ري لنظ ا ار   اال ط

ىل تزايد تشري الأدبي دارة الودائع وحشد املدخرات وعالقهتا بسعر الفائدة ا  ات النظرية وادلراسات السابقة املتعلقة ب 

 & Shaw(1973)المكية يف حشد املدخرات، ودراسات  Goldsmith (1969)اال هامتم هبا بعد صدور دراسة 

McKinnon (1973)  جراءات التحرير املايل قد تؤدي   -ار الفائدة يف السوقوخاصة رفع أأسع -اليت بينت أأن ا 

ستبعاد اال ستامثرات ذات املردود املتدين. ىل زايدة اال ستامثر ونوعيته من خالل زايدة املدخرات وا   ا 

س تخدام أأسعار الفائدة كأداة هممة جلذب الودائع  ىل أأنه ومع تركزي العديد من الباحثني عىل أأمهية ا  وتشري الأدبيات ا 

جيابي فرتاض وجود عالقة ا  ال أأن هناك من يرى أأن رفع سعر الفائدةب   تمنية اذلي يدفعه املرصف لأجل ة بيهنام، ا 

قراضها للمستمثرين أأيضا، الودائع ىل رفع سعر الفائدة عىل ا  بأأخرى  أأو بطريقة تغطي أأن بد ال فاملصارف س يؤدي ا 

ىل ذكل أأن البنك املركزياملقرتضني،  من علهيا حتصل اليت ادلائنة فوائدلب املودعون يس تحقها اليت فوائدال  يضاف ا 

 عىل قيدا يضع اذلي وهو الأمر املدفوعات، ومزيان ادلاخيل العام ادلين بأأوضاع الفائدة لسعر حتريكه يف مقيد

 )عبد الرمحن، بال(. املرصيف االئامتن توزيع لأغراض الفائدة سعر تغيريات

ىل اال شارة وجتدر للمدخرات  اللكي احلجم يف تؤثر ال الفائدة سعر تغريات أأن أأثبتت اال قتصادية الأحباثأأن عدد من  ا 

ىل Hussein & Moheildin (1997) كام يف دراسة عدم وجود أأثر يذكر لتحرير سعر الفائدة عىل  اليت أأشارت ا 

ىل ارتفاع مس توى اال دخار  اال دخار واال ستامثر، كذكل يرى البعض أأن أأسعار الفائدة العالية قد ال تؤدي بلرضورة ا 

 واال دعاء واحلقيقي، النقدي الفائدة سعر بني بلتفرقة الأحباث هذه نتاجئ البعض فرس ولقد (،2004لبل وأ خرون )الب

 الأحباث منمجموعة  املدخرات. ومع ذكل فا نه عندما قامت جحم يف املهم املؤثر هو احلقيقي الفائدة سعر بأأن

ختبار اال قتصادية  العالقة هذه أأن أأثبتت النامية البدلان يف واال دخار قياحلقي الفائدة سعر تغريات بني العالقة ب 

 (.2009)عبد الرمحن، بال، والنيف والفواز، احلاالت معظم يف معنوية غري أأو جدا، ضعيفة

ىل وجود عدد من  املعايري واملؤرشات التحليلية التقيميية دلور املصارف يف من هجة أأخرى فقد أأشارت الأدبيات ا 

 ، ص (:  2004 مبا ييل )الزبيدي، جذب الودائع، واملمتثةل

يف*  ملرص ا ع  ا يد لال  املتوسط  الأول:امليل  ملعيار  عدالوا يف لنموا طبيعة على فلتعرابقصد : هو مؤرش يس تخدم ا  ئ

ويقيس  .اال جاميل احمليل لناتجوااملرصفية  ئعدالوا تربط اليت لعالقةا سةراود ،لزمنا لخال هارتطوو املرصفية

صارف التجارية يف جذب الودائع وفقا حلصهتا من الناجت احمليل اال جاميل. كذكل فا ن هذا املعيار أأيضا" قدرة وفعالية امل

أأداء  نقيم أن شرملؤا اهذ حتليل من نستطيعويعترب مؤرشهام  لقياس قوة املصارف التجارية والأسواق املالية، 

سرتاتيجياهتا يف حتفزي الطلب عىل الودائع املرصفية بشلك عا م  والودائع اال دخارية بشلك خاص. وهو املصارف وا 

 يساوي:
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جاميل الودائع  (.1اال جاميل(................................................................................)  الناجت احمليل÷ )ا 

  

 : أين الثأ ملعيار  ر ا ؤش احلدي ملام ل  يدي يف اعلإل ملرص  ملرصيفا اعإليدايف يرلتغا لمعد يس تخدم لقياس: مؤرش ا

ير تغييف   هتاقو ىمد حتدد أن املصارف تستطيع شرملؤا اهذ بواسطةو اال جاميل، احمليل لناتجايرتغ عن لناتجا

جتا  ملعمتدةا لسياسةار يتغي أو تثبيت علهيا حيمت مما ،لكذ يف ضعفها ىمد أو ملرصيف،ا اعإليدا حنو مليلا تهاا 

 وهو يساوي: املرصفية ئعدالواعلى لطلبا حتفزي يتم جبهامبو يتلا ملطبقةا تيجيةاإلستروا

جاميل  الودائع   (.2اال جاميل(....................................................)  التغري يف الناجت احمليل÷ )التغري يف ا 

 : ع ائ لود ا مهية  أأ  : ث ل ا لث ا ار  ملعي عامتد املصارف عىل الودائع ) اجلارية والتوفري ا ةل( يف ال جو يعكس هذا املعيار مدى ا 

س تخدام أأموال املدخرين لتغطية حاجة  متويل نشاطها اال ئامتين واال ستامثري، ويعكس أأيضا قدرة املرصف عىل ا 

القطاعات اال قتصادية، ومدى التناسق بني الودائع واال ئامتن بلقدر اذلي يظهر كفاءة املرصف وفاعليتة يف جذب 

 الودائع ويف تعبئة املدخرات. وهو يساوي:

 (.3واال ئامتن(.........................................................................)   القروض÷ ائع املرصفية )الود

ادلاخلية*  املرونة  )معامل(  الرابع: حتليل  ملعيار  س تجابة الودائع املرصفية للتغري ا : يس تخدم  هذا املعيار لتحديد درجة ا 

ذا اكنت هذه اال س تجابة اذلي حيصل يف الناجت احمليل اال   جاميل احلقيقي بعتباره أأحد مؤرشات اال قتصاد اللكي، وعام ا 

قتصاد معوما، ومهنا ميكن احلّك عىل  منتظمة أأو غري منتظمة. مبعىن أ خر تعكس هذه العالقة الطاقة اال يداعية لال 

س  س تجابتة للتغريات يف ادلخل احلقيقي. وهو أأيضا مؤرش دلرجة ا  قتصاد اال يداع املرصيف وا  تخدام المتويل اذلايت لال 

 الوطين. وهو يساوي:

 (.4الناجت احمليل اال جاميل(.........)÷ )التغري يف الناجت احمليل اال جاميل ÷ الودائع( ÷ )التغري يف الودائع   

 * : س ام اخل ار  ملعي اكنية مقارنة نصيب الفرد من الودائع بنصيب الفرد من الناجت احمليل اال جاميل، ويرى الباحث اما

 .نصيب الفرد من الودائع ونصيبه من الناجت احمليل اال جاميلمعامل اال رتباط بني  قياسة من خالل اجياد

: س اد لس ا ار  ملعي س تخدام ودائع املصارف  ا أأمهية الودائع بتكوين راس املال الثابت: ويبني هذا املؤرش مدى ا 

 ، وهو يساوي: اال سالمية ومسامههتا يف متويل القطاعات اال قتصادية اخملتلفة

اال نفاق عىل حيازة السلع الرأأساملية اجلديدة، زائدا اال ضافات والتجديدات والتحسينات اليت جتري عىل ÷ )الودائع

(. 4ص 2013)التقرير الس نوي لصندوق النقد العريب  السلع الرأأساملية القامئة، زائدا قمية أأعامل البناء حتت اال نشاء(

............................(...........5.) 

2-2 . ابقة لس ا ات  دلراس  ا

ىل وجود عدد قليل من ادلراسات التطبيقية اليت تناولت تقيمي أأداء البنوك يف جمال حشد املدخرات  تشري الأدبيات ا 

 وادلور التمنوي لهذة البنوك يف التمنية اال قتصادية، من أأمهها:

ملصارف الأردنية يف جذب الودائع وتعبئة املدخرات" (، بعنوان:"تقيمي كفاءة ا2009دراسة النيف والفواز، ) -1

ىل ىل  1977يف الفرتة من عام  تقيمي دور املصارف التجارية الأردنية املرخصة يف تعبئة املدخرات هدفت ادلراسة ا  ا 
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ىل أأن املصارف التجارية الأردنية جسلت تطورا وجناحا كبريا خالل مسرية 2007عام   م، وقد أأشارت نتاجئ ادلراسة ا 

رتفاعا مضطرداً يف املوجودات املرصفية وتزايدت نس بة  س مترت أأربع عقود تقريبا، وبينت النتاجئ أأن املصارف جسلت ا  ا 

س تخداهما  مسامههتا يف الناجت احمليل اال جاميل ويف دفع معدالت المنو اال قتصادي من خالل حشد املدخرات الوطنية وا 

 يف متويل القطاعات اال قتصادية املنتجة.

( بعنوان: "دور املصارف وفاعليهتا يف متويل النشاط اال قتصادي: حاةل اجلزائر"، اليت 2006سة عبداللطيف )درا-2

ىل الوقوف عىل أأداء النظام املرصيف اجلزائري والتعرف عىل العوامل املؤثرة فيه ومدى فاعليهتا يف حشد  هدفت ا 

ىل أأن املصارف اجلزائرية ضعيفة الفاعلية يف جذب الودائع وفقا حلصهتا من الناجت  املدخرات. وقد توصل الباحث ا 

 احمليل اال جاميل، وضعيفه أأيضا يف تغيري امليل حنو الايداع املرصيف مما أأثر سلبا عىل الطاقة اال يداعية لالقتصاد.

يضاح دور بعنوان: "( 2002دراسة أأبوفارس، معمر)-3 ىل ا  دور املصارف يف اال ستامثر يف فلسطني"، اليت هدفت ا 

ىل امل ىل عدد من النتاجئ مهنا أأن نس بة القروض ا  صارف يف متويل الأنشطة اال قتصادية الفلسطينية وتوصلت ادلراسة ا 

جتاه متصاعد.  جاميل املوجودات منخفضة جدا رمغ وجود ا   ا 

( بعنوان: "عوامل جناح املصارف اال سالمية" حيث تناولت ادلراسة عدد من القضااي 2002دراسة حقف، منذر ) -4

سالمية، وغطت اليت  تتعلق بملعايري احملددة لنجاح املصارف اال سالمية. وتكونت عينة ادلراسة من س بعة مصارف ا 

ىل عدد من معايري النجاح من خالل املؤرشات 2001-1998فرتة ادلراسة الفرتة من عام  ، وتوصلت ادلراسة ا 

 الأساس ية اليت تتعلق برحبية البنك اال ساليم. 

دور املصارف اال سالمية يف تمنية اال قتصاد الفلسطيين ) دراسة بعنون: "( 2002شهراوي )دراسة عاشور وامل-5

ىل  1996حتليليه مقارنة(" عىل املصارف اال سالميه يف فلسطني للفرتة من  "، وقد أأشارت نتاجئ هذه ادلراسة 2002ا 

س تطاعت أأن حتقق معدالت منو  ىل أأن املصارف اال سالميه العامةل يف فلسطني قد ا  مرتفعة يف جحم مزيانيهتا ممثةل يف ا 

ىل ضأ ةل نس بة الودائع اال ستامثرية يف املصارف اال سالميه  الودائع واملوجودات واال ستامثراتن. كام وأأشارت النتاجئ ا 

 %(. 3.5مقارنة بنس بة الودائع اال ستامثرية يف اجلهاز املرصيف بشلك عام حيث بلغ متوسطها )

قبال، وأأمحد وخان ) -6 س تعرض هبا  )1998دراسة ا  بعنوان: "التحدايت اليت تواجه العمل املرصيف" واليت ا 

الباحثون العمل املرصيف اال ساليم بني املامرسة والتطبيق والتحدايت اليت تواجه العمل املرصيف اال ساليم مؤسس ياً 

كثري من البنوك  وتشغيلياً، وكشفت ادلراسة عن وجود عوامل تفوق وجناح للبنوك اال سالمية، الأمر اذلي جعل من

 التقليدية حتول من مسار معلها بجتاه العمل املرصيف اال ساليم أأو تقوم بفتح نوافذ للمعامالت اال سالمية. 

( بعنوان: "معايري تقومي أأداء املصارف اال سالمية دراسة نظرية تطبيقية". 1997دراسة بلتايج، محمد محمد ) -7

جياد معايري لتقومي أأد ىل ا  اء املصارف اال سالمية للتعرف عىل مدى حتقيق املصارف اال سالمية هدفت ادلراسة ا 

س تخدام منوذج حيتوي عىل عدد من املعايري وأأدوات القياس وتطبيق ذكل عىل عينة من  لأهدافها، وذكل عن طريق ا 

ىل أأنه ال توجد أأية معايري حماسبية ال   س تخداهما يف املصارف اال سالمية، وقد توصلت ادلراسة امليدانية اليت قام هبا ا 

ىل ادلعوة لتكوين هيئة احملاس بة واملراجعة  تقومي الأداء يف املصارف اال سالمية، مما حدا بلبنك اال ساليم للتمنية ا 

 للمؤسسات املالية اال سالمية ال جياد معايري خاصة بملصارف اال سالمية.
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وتبحث هذه أأداء البنوك اال سالمية" ( بعنوان: "موسوعة تقومي 1996دراسة املعهد العاملي للفكر اال ساليم ) -8

بينت ادلراسة  أأداء املصارف اال سالمية وتقوميه، وقد مت تطبيقها عىل عدد من ادلول اال سالمية، كام املوسوعة يف نقد

وبلتايل املعاجلة لتؤدي البنوك اال سالمية  رضورة املتابعة واال س مترار يف النقًد والتقيمي للوقوف عىل مواطن القصور

 املأأمول مهنا. ادلور

"ادلور اال قتصادي للمصارف اال سالمية بني النظرية  :(، بعنوان1996دراسة أأبو زيد، محمد عبد املنعم ) -9

ىل معل دراسة حتليلية لدلور اال قتصادي للمصارف اال سالمية، وقد توصلت  والتطبيق". هدفت هذه ادلراسة ا 

ىل عدد من النتاجئ أأمهها أأن ال أأن دورها املصارف اال سال ادلراسة ا  مية ذات قدرة أأكرث من غريها عىل تعبئة املوارد، ا 

 كأن حمدوداً يف رفع معدالت الاستامثر القويم. 

الاردن 2-3 يف  اال سالمية  ارف  ملص ا
1

 

 1998بتأأسيس البنك اال ساليم الأردين مث تأأسس بعد ذكل يف عام  1979بدأأت الصريفة اال سالمية يف الأردن عام 

ىل  2010يم ادلويل ويف بداية عام البنك العريب اال سال برش بنك الأردن ديب اال ساليم أأعامهل املرصفية بال ضافة ا 

 .2011مرصف الراحجي اذلي برش أأعامهل عام 

جاميل موجودات املصارف اال سالمية يف الأردن حوايل  وهو ما يشلك  2012مليار دينار بهناية عام  5.2وقد بلغ ا 

بنوك العامةل يف الأردن. أأما حصة البنوك اال سالمية الأربعة فقد بلغت أأكرث من % من موجودات ال 13.92حوايل 

جاميل عدد  39بملئة من عدد البنوك العامةل يف اململكة، ويشلك عدد املودعني يف تكل البنوك قرابة  15 بملئة من ا 

بملئة من  20وهؤالء ميلكون حوايل مليون مودع يف اجلهاز املرصيف بدلينار الأردين،  2.7املودعني البالغ أأكرث من 

جاميل الودائع دلى اجلهاز املرصيف، غالبيهتم من صغار املودعني تقل أأجحام ودائعهم عن  أألف دينار)منشورات  50ا 

 (.2013مجعية البنوك الأردنية،

اليم ادلويل فا ن وحول نشاط وتطور البنوك اال سالمية يف الأردن ممثال بلبنك اال ساليم الأردين والبنك العريب اال س

جاميل الودائع والتسهيالت اال ئامتنية ونس بة منوهام1اجلدول )  خالل فرتة ادلراسة.  ( التايل يبني تطور ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 للمزيد يرجى التفضل بزيارة المواقع الرسمية للبنوك. 1
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( ول دلراسة1اجلد ا فرتة  ل  يل خال دلو ا اال ساليم  يب  ر لع ا لبنك  ين وا الأرد اال ساليم  لبنك  ا ل  عام أأ  ( تطور 
 (7) (6) (5) ( 4)  (3) (2) (1) السنة

2000 8224.5 947.678 0.12     711.1   

2001 8721.3 1112.196 0.13 0.06 0.174 771.766 0.09 

2002 9367.7 1244.933 0.13 0.07 0.119 876.827 0.14 
2003 9969.4 1392.038 0.14 0.06 0.118 882.266 0.01 

2004 11564.1 1534.153 0.13 0.16 0.102 970.051 0.10 

2005 13119.3 1785.776 0.14 0.13 0.164 1088.466 0.12 

2006 14591.9 2067.522 0.14 0.11 0.158 1357.714 0.25 

2007 15988.1 2272.47 0.14 0.10 0.099 1583.798 0.17 

2008 18102.6 2547.768 0.14 0.13 0.121 1994.197 0.26 

2009 20298.4 3042.794 0.15 0.12 0.194 2483 0.25 

2010 22504.8 3554.62 0.16 0.11 0.168 2734 0.10 

2011 24377.9 3962.09 0.16 0.08 0.115 2835.68 0.04 

2012 24969.7 4140.37 0.17 0.02 0.045 3543.3 0.25 

2013 27593.2 4509.55 0.16 0.11 0.089 3765 0.06 

 0.140 1828.369 0.128 0.098 0.146     املتوسط
عداد الباحث اس  تنادا لبياانت التقارير الس نوية لعينة ادلراسة وتقارير مجعية البنوك الاردنية.املصدر: من ا 

جاميل ودائع اجلهاز املرصيف ) مليون دينار(.1)  ( ا 

جاميل ودائع البنك اال ساليم والبنك العريب اال ساليم ) مليون دينار(.2)  (ا 

جاميل ودائع اجلهاز املرصيف )معود3)  (.1معود÷  2(حصة البنكني من ا 

 (نس بة منو اجاميل ودائع اجلهاز املرصيف.4)

جاميل ودائع البنك اال ساليم والبنك العريب اال ساليم.5)  (نس بة منو ا 

 (التسهيالت اال ئامتنية املقدمة من البنك اال ساليم والبنك العريب اال ساليم.6)

 ساليم.(نس بة منو التسهيالت اال ئامتنية املقدمة من البنك اال ساليم والبنك العريب اال  7)

رتفت من )1اجلدول ) جاميل الودائع يف املصارف اال سالمية الأردنية عينة ادلراسة قد ا  ( مليون 947.678( يظهر أأن ا 

ىل ) 2000دينار عام  وقد بلغ متوسط نس بة المنو الس نوي خالل فرتة ادلراسة  2013(( مليون دينار عام 4509.55ا 

%(، ومثل معدل منو الودائع بني 9.8ودائع القطاع املرصيف ) % ، يف حني بلغ متوسط هذه النس بة ال جاميل12.8

 235.5% ( مقارنة مبثيالهتا من املصارف التجارية اليت بلغ معدل المنو فهيا حنو ) 375.85بداية الفرتة وهنايهتا حنو ) 

ىل متوسط حصة هذه البنوك من ودائع القطاع امل رصيف فقد %(، ويه نس بة كبرية بلك املقاييس، أأما بلنس بة ا 
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س تطاعت أأن جتذب الكثري من الودائع وهذا يعكس 14.6بلغت ) %( ويدل ذكل عىل أأن املصارف اال سالمية ا 

 مدى جناح هذه املصارف يف تأأدية الشق الأول من وظيفة الوساطة املالية.

رتفع من ) ىل  2000عام  ( مليون دينار711.1أأما بلنس بة للتسهيالت اال ئامتنية املقدمة من هذه املصارف فقد ا  ا 

% ، ومثل معدل 14.0وقد بلغ متوسط نس بة المنو الس نوي خالل فرتة ادلراسة  2013( مليون دينار عام 3765)

% ( ويه نس بة كبرية بلك املقاييس، وتدل عىل أأن  429.5منو الاستامثر والمتويل بني بداية الفرتة وهنايهتا حنو ) 

س تغالل موارده س تطاعت ا   للمزيد يرىج زايرة املواقع الرمسية للبنوك(.ا بكفاءة )املصارف اال سالمية ا 

ث ل ا لث ا ث  ملبح  ا

دلراسة مهنجية  ا

جممتع وعينة ادلراسة ومصادر مجع البياانت وحمددات ادلراسة وفرضياهتا والتعريفات اال جرائية  تشمل مهنجية ادلراسة،

 والأساليب اال حصائية املس تخدمة.

دلراسة 3-1 ا ع   : جممت

)التقرير  2013راسة من مجيع املصارف اال سالمية الأردنية والبالغ عددها أأربعة بنوك كام يف هناية عام يتكون جممتع ادل

 (.2013الس نوي مجلعية البنوك الأردنية، 

دلراسة3-2 ا  عينة 

)وذكل لغاايت توفري  2000تتكون عينة ادلراسة من مجيع املصارف اال سالمية الأردنية اليت برشت أأعاملها قبل عام 

ياانت سالسل زمنية حتقق الرشوط اال حصائية( وبذكل تنحرص عينة ادلراسة يف بنكني فقط هام البنك اال ساليم ب

 الأردين والبنك العريب اال ساليم ادلويل.

3-3 : اانت لبي ا ع  ادر مج  مص

ملركزي الأردين التقارير الس نوية للبنوك عينة ادلراسة، وتقارير البنك ا مت مجع بياانت ادلراسة مناملصادر الأولية: 

 ودائرة اال حصاءات العامة وسوق عامن املايل ومجعية البنوك الأردنية.

 املصادر الثانوية: النرشات وادلورايت، وادلراسات السابقة ذات العالقة بلبحث.

3-4: دلراسة ا ات   حمدد

فقط من املصارف  ، وتنحرص عينة ادلراسة يف مرصفني2013وحىت عام  2000ميتد الأفق الزمين لدلراسة من عام 

والبنك العريب اال ساليم ادلويل اذلي  1978اال سالمية الأردنية هام البنك اال ساليم الأردين اذلي اتسس عام 

س تثناء بنك ديب اال ساليم اذلي برش أأعامهل عام   1997تأأسس عام  وبنك الراحجي اذلي برش  2009فقط ومت ا 

 م.2011أأعامهل عام 

3-5 : دلراسة ا ات  رضي  ف

رض لف رئيس ية لدلراسةا ل ا  :ية 

 .ال يوجد للمصارف اال سالمية دور يف تعبئة املدخرات داخل اال قتصاد الوطين الأردين 

 وينبثق من هذه الفرضية الرئيس ية الفرضيات الفرعية التالية:

: ىل الأو لعدمية  ا رضية  لف  ا



 

التحرير 15 حمد السرحان   :رئيس    Alserhan@yahoo.com      |www.gimac.org|  د. بكر ا 

 

حصائية بني  .اال جاميل احمليل لناتجوا يةاال سالم املصارف يف املرصفية ئعدالواجحم  ال توجد عالقة ذات دالةل ا 

: أنية لثأ ا رعية  لف ا رضية  لف  ا

جتاتغيمل تس تطع املصارف اال سالمية الأردنية    . ملرصيفا اعإليدا حنو مليلا تهايري ا 

: لثة ا لث ا لعدمية  ا رضية  لف  ا

س تخدام أأموال املدخرين لتغطية حاجة القطاعات اال قتصادية.  مل تمتكن املصارف اال سالمية الأردنية من ا 

ر  لف رعية ا لف ا رابعةضية  ل  : ا

 تس تجيب الودائع املرصفية بصورة منتظمة للتغري اذلي حيصل يف الناجت احمليل اال جاميل. ال

: امسة اخل لعدمية  ا رضية  لف  ا

حصائية بني نصيب الفرد من الودائع ونصيب الفرد من الناجت احمليل اال جاميل.  ال توجد عالقة ذات دالةل ا 

: ادسة لس ا لعدمية  ا رضية  لف  ا

 توجد أأمهية لودائع املصارف اال سالمية يف تكوين رأأس املال الثابت.ال 

3-6 : اس ية الأس دلراسة  ا اهمي  ملف رائية  اال ج ات  ريف لتع   ا

 فامي ييل تعريف مبضمون أأبرز املصطلحات الواردة يف هذه ادلراسة:

: اال سالمية ارف  ملص  ا

نشاهئا ونظاهما الأسايس رصاحة عىل اال لزتام مببادىء الرشيعة  يه تكل البنوك واملؤسسات اليت ينص قانون ا 

 اال سالمية وعدم التعامل بلفائدة أأخذا أأو عطاءا )موسوعة البنوك اال سالمية(.

: ملرصفية ا ع  ائ لود   ا

حدى الوسائل املتبعه مقابل  يداع مبلغ معني من املال ب  تفاق بني املودع واملرصف يقوم مبوجبه املودع ب  تعرف بأأهنا "ا 

عا لزتام املرصف ب  ىل الودائع ا  دهتا عند الطلب أأو وفقاً ملا هو متفق عليه"، وتصنف الودائع يف املصارف اال سالمية ا 

 املشرتك واال ستامثر اخملصص. اجلارية حتت الطلب وحسابت اال ستامثر

: ارشة ملب ا االئامتنية  لتسهيالت    ا

واال س تصناع واملشاركة واال جارة وغريها  املراحبة واملضاربة االئامتن املمنوح من املصارف اال سالمية عىل هيئة متويل

 ولاكفة القطاعات اال قتصادية.

اجت لن يل احمليل ا ر اال جام : بسع لسوق  ا

ليه مضافا التلكفة بسعر اال جاميل احمليل الناجت  )التقرير الس نوي لصندوق النقد العريب املبارشة  غري الرضائب صايف ا 

 (.4ص 2013

ا دلور  التقيميية  التحليلية  ملؤرشات  لية ا ا لت ا ات  ؤرش مل ا الودائع، وتتكون من  يف جذب     (:2004)الزبيدي، ملصارف 

. ؤرش أأ : م يف ملرص ا ع  ا يد لال  ط  ملتوس ا ل  ملي  وهو يساوي: ا

 (.1اال جاميل(................................................................................)  الناجت احمليل÷ )الودائع 

. ر ب ؤش لام يد ياحلد ملي يف اعلإل ملرص  وهو يساوي: : ا
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 (.2اال جاميل(..........................................................)  التغري يف الناجت احمليل÷ )التغري يف الودائع 

: ع ائ لود ا مهية  أأ ؤرش  .م  ج

 (.3.........................)واال ئامتن(................................................  القروض÷ )الودائع املرصفية 

اخلية دل ا رونة  مل ا  ) ل ام )مع ل  ؤرش حتلي .م  : وهو يساوي:د

 (.4الناجت احمليل اال جاميل(.........)÷ )التغري يف الناجت احمليل اال جاميل ÷ الودائع( ÷ )التغري يف الودائع   

اال   احمليل  اجت  لن ا ع ونصيبه من  ائ لود ا الفرد من  املقارنة بني نصيب  .مؤرش  : هـ يل ماكنية قياسة من جام ويرى الباحث ا 

جياد  .نصيب الفرد من الودائع ونصيبه من الناجت احمليل اال جاميلمعامل اال رتباط بني  خالل ا 

. : و ت اب لث ا ل  ا مل ا س  تكوين رأأ يل  جام  وهو يساوي: ا 

ات اليت جتري عىل اال نفاق عىل حيازة السلع الرأأساملية اجلديدة، زائدا اال ضافات والتجديدات والتحسين÷ )الودائع

 (.6السلع الرأأساملية القامئة، زائدا قمية أأعامل البناء حتت اال نشاء(.......................................)

3-7: ملس تخدمة ا ائية  الاحص ب  لي ا  الاس

س تخدام عدد من الأساليب اال حصائية الوصفية الوصفيتعمتد هذه ادلراسة عىل املهنج   والتحلييل المكي حيث مت ا 

مثل مقاييس الزنعة املركزية ومعامل اال رتباط والأساليب التحليلية مثل حتليل اال حندار البس يط بس تخدام برجمية 

Eviews  س تخدام املعايري واملؤرشات التحليلية التقيميية دلور املصارف اال سالمية عدد من اال حصائية، كام مت أأيضا" ا 

ىل عام  2000الفرتة من عام  الأردنية يف جذب الودائع وتعبئة املدخرات يف م كام وردت يف الأدبيات النظرية 2013ا 

 يف اجلزء الثاين من هذه ادلراسة.

ع راب ل ا ث  ملبح اجئ: ا لنت ا قشة  ا ات ومن رضي لف ا ار  ختب  ا 

: ىل الأو رضية  لف  ا

 يل.احمليل اال جاملناتج املرصفية يف املصارف اال سالمية وائع دالواجحم  ال توجد عالقة ذات دالةل احصائية بني

س تخدام برانمج  ال ختبار هذه الفرضية فا ننا سنس تخدم  Eviewsطريقة املربعات الصغرى بمنوذج اال حندار البس يط ب 

جاميل الودائع 2حيث تشري نتاجئ حتليل اال حندار يف اجلدول ) حصائية بني ا  جيابية وذات دالةل ا  ىل وجود عالقة ا  ( ا 

عامتدا عىل قمية ) ويعزز ذكل قمية  )0.05  (( عند مس توى دالةل أأقل من26.64احملسوبة ) (Tوالناجت احمليل اال جاميل ا 

ىل زايدة قدرها 1(، ويعين ذكل أأن زايدة 0.189اليت بلغت ) (Beta)املعامل  % يف الناجت احمليل اال جاميل تؤدي ا 

جاميل الودائع، كامبلغت قمية معامل التحديد  0.189 تغري جحم الناجت % واذلي يوحض القدرة التفسريية مل 98.5يف ا 

جاميل الودائع، أأما بلنس بة لقوة المنوج فقد بلغت قمية   709.95احملسوبة   Fاحمليل اال جاميل يف تفسري التغريات يف ا 

 %.5ويه ذات دالةل عند مس توى أأقل من 

 اال جاميل احمليللناتجوا املرصفية ئعدالوابعدم وجود عالقة بني  وبناء عىل ذكل يقتىض رفض فرضية النفي اليت تقول

 .ذكل بعكس القائةل البديةل الفرضية ونقبل

( ول ىل2اجلد الأو رضية  لف ا ار  ار ال ختب اال حند ل   ( نتيجة حتلي
  R2معامل التحديد  Fقيمة اختبار احملسوبة Tقيمة  املعامل املتغري التابع

 0.984742 (*(709.9520 (*(26.64 0.189100 إمجايل الودائع
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 .0.05 عند مس توى معنوية أأقل من *

يداع املرصيف قد أأيدت نتاجئ اال حندار  ختبار هذه الفرضية بس تخدام مؤرش امليل املتوسط لال  كذكل فا ن نتيجة ا 

÷ )الودائع  فيةاملرص ئعدالوال جاميل اسط ( أأن امليل املتو3حيث تظهر النتاجئ يف العمود الثاين من اجلدول ) السابقة،

 0.19وبلغت قمية الوس يط  0.183ومبتوسط حسايب بلغ  0.20و  0.16قد تراوح بني الناجت احمليل اال جاميل( 

من قمية الناجت احمليل  30.18. ويعين ذكل أأن ودائع البنوك اال سالمية تشلك بملتوسط 0.013واال حنراف املعياري 

ىل عام  2000اال جاميل يف الفرتة من عام  جتاه متصاعد، مما2012ا   يف زايدة يظهر م، أأما بلنس بة لال جتاه العام فهو ا 

جتذاب يف وجناح املصارف املرصيف التعامل مصارف ادلول  املالية، ومبقارنة هذه النتيجة مع اخلدمات وتقدمي الودائع ا 

)صندوق النقد العريب، التقرير الس نوي،  2012% عام 59و  2011% عام 61العربية مكجموعة واليت بلغت 

ىل أأن متوسط امليل املتو (2009ومع نتيجة دراسة النيف والفواز )( 2013  ئعدالوال جاميل اسط واليت أأشارت ا 

اليت  (2006)عبد اللطيف، م ومع نتيجة 2006-1997يف الفرتة  1.36 بلغ قد الأردنية املصارف مجيع يف فيةاملرص

ىل أأن هذه النس بة فا ن هذه  2002وعام   2000لك من عام  يف 0.38بملصارف اجلزائرية قد بلغت  أأشارت ا 

 تعترب معقوةل.  النس بة

الأردنية(: 3اجلدول) اال سالمية  املصارف  دلور  التحليلية التقيميية  ( املؤرشات  %( املدخرات  الودائع وتعبئة   يف جذب 
 (4) (3) (2) (1) السنة

2000 16  1.33  
2001 17 2.85 1.44 2.85 
2002 18 1.77 1.42 1.77 
2003 19 1.85 1.58 1.85 
2004 19 0.86 1.58 0.86 
2005 20 1.59 1.64 1.59 
2006 19 0.80 1.52 0.80 
2007 19 0.73 1.43 0.73 
2008 16 0.42 1.23 0.42 
2009 18 2.30 1.30 2.30 
2010 19 1.54 1.40 1.54 
2011 19 1.25 1.17 1.25 
2012 19 0.62 1.41 0.62 

 1.381 1.41 1.381 18.4 الوسط احلسايب
 1.396 1.42 1.396 18.8 الوسيط

 0.738 0.15 0.738 1.2 اإلحنراف املعياري
 0.425 1.17 0.425 15.8 أقل قيمة

 2.852 1.64 2.852 20 أكرب قيمة
عداد الباحث.  املصدر: ا 

يداع املرصيف )الودائع  (1)  الناجت احمليل اال جاميل(.÷ امليل املتوسط لال 

يداع املرصيف )التغري يف الودائع (2)  ري يف الناجت احمليل اال جاميل(.التغ÷ امليل احلدي لال 
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جاميل (3) ىل القروض واال ئامتن(. أأمهية الودائع )نس بة ا   الودائع املرصفية ا 

)التغري يف الناجت احمليل ÷ الودائع( ÷ )التغري يف الودائع  فيةملرصا ئعداللو لدخليةا نةوملرا( معامل 4)

 .الناجت احمليل اال جاميل(÷ اال جاميل 

حصائية بنيالن وبناءا عىل هذه  املصارف يف املرصفية ئعدالواجحم  تاجئ تؤكد ادلراسة عىل وجود عالقة ذات دالةل ا 

 على لطلبااملصارف اال سالمية الأردنية يف حتفزي فاعلية تزايد   يعين وهذا اال جاميل، احمليل لناتجوا اال سالمية

سرتاتيجياهتا يف جذب عىل ذكل ويدل ،فيةاملرص ئعدالوا الودائع وحتفزي الطلب عىل الودائع املرصفية  قدرة وفعالية ا 

 احمليل لناتجوا املرصفية ئعدالوابعدم وجود عالقة بني  بشلك عام. وبناءا عىل ذكل نرفض فرضية النفي اليت تقول

 .ذكل بعكس القائةل البديةل الفرضية ونقبل اال جاميل

الثانية:  رعية  الف رضية  لف الأردنيةا اال سالمية  ارف  ملص ا اتغي مل تس تطع  جت ا  ايري  لا ته يدا حنو ملي يفا اعإل  . ملرص

والتغري يف الناجت احمليل  الودائع ال ختبار العالقة بني التغري يف( 4البس يط يف اجلدول )تشري نتاجئ حتليل اال حندار 

حصائية بني التغري يف جيابية ضعيفة وليست ذات دالةل ا  ىل وجود عالقة ا  احمليل والتغري يف الناجت  الودائع اال جاميل، ا 

ختبار  ومبعامل قريب من الصفر  0.05( ومبس توى معنوية أأكرب من 0.0086احملسوبة ) Tاال جاميل فقد بلغت قمية ا 

( ويه  0.00074)  احملسوبة  F%( وقمية0.001(، كام اكنت قمية معامل التحديد صغرية جدا )0.0017قدره )

حصائية.  ليست ذات دالةل ا 

( ول رضية4اجلد لف ا ار  ختب ا  : ( نتيجة  انية لث  ا
 R2معامل التحديد  Fقيمة اختبار قيمة ت المحسوبة المعامل المتغير التابع

 0.001 0.00074 0.0086 0.0017 التغري يف الودائع
 .0.05عند مس توى معنوية أأقل من  *

ىل ذكل فا ن نتيجة حتليل مؤرش ذ يظهر  يضاف ا  يداع املرصيف أأيدت نتيجة اال حندار أأعاله، ا  العمود امليل احلدي لال 

يداع املرصيف نتائج أأن ( 3اجلدول )الثالث يف   أأن النتاجئ تظهر حيث ،منتظمة يرغوة ـمتذبذبامليل احلدي لال 

 الاجاميل احمليل الناجت يف واحد دينار قميتة تغريأأ  ان يعين ما وهو 1.381 بلغ قد احلدي امليل ملتوسط احلسايب الوسط

توصلت اليه دراسة  ما مع مقارىن قليةل النس بة هذه وتعترب دينار، 1.381 مبقدار الودائع اجاميل يف تغري عنة ينتج

، أأما  1.8( اليت أأشارت اىل ان  متوسط امليل احلدي يف املصارف التجارية الأردنية قد بلغ 2009)النيف والفواز،

عىل قمية عام كأ  2.85. وقد تراوحت قمي املؤرش بني 0.738واال حنراف املعياري  1.396قمية الوس يط فقد بلغت 

 .2008كأقل قمية عام  0.425و  2001

ىل عام  2000أأما بلنس بة لسلوك املؤرش خالل الفرتة من عام  ىل  2002فا ننا نالحظ أأنه تراجع يف عام  2012ا  ا 

ىل  2001يف عام  2.85بعد أأن بلغ  1.77 رتفع قليال ا  خنفض وبشلك حاد عام  1.85مث عاد وا  ىل  2004مث ا  ليصل ا 

ىل  1.59حيث بلغ  2005يف عام  وحتسن 0.86 و  2006يف الأعوام  0.42، 0.73،  0.80قبل أأن يس متر بلرتاجع ا 

ىل  2009عىل التوايل. ويف عام  2008و  2007 قبل أأن يعود للأخنفاض املس متر يف الأعوام  2.30عاد مرتفعا ليصل ا 

 الثالثة الالحقة. 
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ىل تراجع امليل احل ن مثل هذه النتاجئ اليت تشري ا  يداع املرصيف تس توجب اال هامتم واملعاجلة، ذلكل الا  د من ـبدي لال 

 حتفزيو املرصيف  اعإليدا حنو امليل اجتاهات يريتغ املصارف تستطيع حىت املتبعة تلسياساا فاعلية دةياز

 املصارف قبل من ضحةوا يةرخادا   سياسة دجوو من البد لكذ لتحقيقو. املرصفية ئعدالوا على لطلبا

 تعن طريق معدالاملرصفية ع ئدالواوحتفزي ديالقتصاا طلنشاا رتطو مع تتناسب مرنة تسياسا دجووو

 (.2004 ، الزبيدي) اعإليدا على ادألفرا لتحفيز دةمتعد تخدما دجووو ةلفائدا

، 2006، 2004قمي هذا املؤرش اكنت أأقل من الواحد الصحيح يف مخس س نوات )كذكل يظهر اجلدول أأن 

 % من عينة دراسة.  38تشلك ( واليت 2012،و 2007،2008و

 حنو مليلا تهاجتاايري تغيبأأن املصارف الأردنية مل تس تطع  نقبل فرضية النفي اليت تقولوبناءا عىل هذه النتاجئ فا ننا 

 .ملرصيفا اعإليدا

: لثة ا لث ا لعدمية  ا رضية  لف  ا

س تخدام أأموال املدخرين لتغطية حاجة القط  اعات اال قتصادية.مل تمتكن املصارف اال سالمية الأردنية من ا 

جاميل ختبار العالقة بني ا  جاميل القروض واال ئامتن بس تخدام منوذج  ال ختبار هذه الفرضية فقد مت ا  الودائع املرصفية وا 

جاميل الودائع 5اال حندار البس يط وقد أأظهرت النتاجئ يف اجلدول ) حصائية بني ا  جيابية ذات دالةل ا  ( وجود عالقة ا 

جاميل القروض حيث بلغت ق  جاميل القروض وا  % يف الناجت 1وذكل يعين أأن زايدة مقدارها  0.1533مية معامل ا 

ىل زايدة مقدارها  جاميل القروض.15.3احمليل اال جاميل تؤدي ا   % يف ا 

ىل أأن قمية معامل التحديد  جاميل الودائع تفرس 96.1كام أأشارت النتاجئ ا  من التغريات يف  96.1%  وذكل يعين أأن ا 

جاميل القروض واال   ويه قمية مقبوةل وذات  276.24احملسوبة قد بلغت  Fئامتن، كذكل فا ن قوة المنوذج ممثةل بقمية ا 

حصائية.  دالةل ا 

( ول :5اجلد لثة ا لث ا رضية  لف ا ار  ختب ا   ( نتيجة 
 R2معامل التحديد  Fقيمة اختبار قيمة ت المحسوبة المعامل المتغير التابع

 96.1 )276.24*) (16.62*( 0.1533 القروض واإلئتمان
 .0.05عند مس توى معنوية أأقل من  *

س تخدام مؤرش جاميل مهية الودائعأأ  كذكل فقد مت ا  ىل القروض واال ئامتن( ال ختبار هذه  )نس بة ا  الودائع املرصفية ا 

 اال ئامتنو ئعدالوا ينب لتلقائيةا للعالقة فقاو ئمةودا يةدطر عالقة دجووهو واملبدأأ يف هذا املعيار الفرضية أأيضا، 

 . 0.98قمية معامل اال رتباط حيث بلغت 

جتاه متصاعد مليش(  3اجلدول )العمود الرابع يف  ىل وجود ا  مث بدأأ   2005حىت عام مهية الودائع للفرتة من عامأأ  ؤرشير ا 

%  عىل التوايل، 142% ،141بلتناقص. كذكل تشري النتاجئ أأن قمية لك من الوسط احلسايب والوس يط  قد بلغت 

حنراف معياري قليل   % كأقل قمية عام 117و  2005% كأعىل قمية عام 164، وقد تراوحت قمي املؤرش بني 0.15ب 

2012 . 
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قتصاد  جاميل ودائع املصارف اال سالمية الأردنية متثل موارد اكفية لتقدمي المتويل لال  يس تخلص من هذه النتاجئ أأن ا 

س تخدام أأموال املدخرين لتغطية حاجالقويم و  ة القطاعات اال قتصادية. كام ويعكس يعكس ذكل قدرة املرصف يف ا 

أأيضا مدى التناسق بني الودائع واال ئمتأأن وبلقدر اذلي يبني كفاءة املرصف وفاعليتة يف جذب الودائع وتعبئة 

جتاو يتناسب بشكل اال سالمية رفللمصا عيةاإليدا رةلقداحسن تأأيضا تعكس واملدخرات،   ملصارفا تهاا 

ىل احلاجة عدم ينيع مما ،يةرستثماال  وا ئتمانيةال  ا   ئعدالوا عجز تعويضو لتغطية حةملتاا لسيولةا ىلإ جلوهئا ا 

ذا ما قورنت مع املصارف التجارية الأردنية اليت بلغت هبا هذه النس بة  ( 2004)الزبيدي، % ومع ادلول 170خاصة ا 

(، وومع  فلسطني 2006)عبد اللطيف،  2002بملائة عام  82.68أأالخرى مثل اجلزائر اليت بلغت هبا هذه النس بة 

 (. 2002)ابو معمرو، 1999بملائة عام  207بلغت 

 من اليت الشامةل تتيجيااستراال   خالل من ئعدالواتنمية كام ميكن القول أأن املصارف اال سالمية الأردنية جنحت يف 

 دقتصاال  ا يف لطليقةا الألموامن ملزيدا بجذ لخال من ،ئعدالوا تلك من ممكن ارمقد بركأ تعبئة يتم لهاخال

  رفع تقتضي  اليت اال قتصادي للنمو بركأ تالمبعد لرغبةوا يةدتصاقال  ا لتنميةا مجابر ارستمرا   مع يتفق مبا وذكل

 (. 2009 والفواز النيف) ملرصيفا نئتماال  ا يف لنموا لمعد

 ملنظااىل إ ىرخأ ةمر ديعو تلقطاعاالتلك ملرصيف املمنوح ا نئتماال  امن  ءاجز أنلنقدية على النظرية اقد برهنت  و 

 طلفعلية للنشاا تحلاجاافقا مع امتوملرصيف ا نالئتماا ىمستو نيكو أنيقتضي و، ةئع جديدودابشكل ملرصيف ا

 .( 2006)عبد اللطيف،  ديقتصاال  النمو وا ارستقرال  التنمية لتحقيق امتناسبا مع خطط و ديقتصاال  ا

 اتخرملداف ـظيتوود حتسن يف قدرة املصارف يف وج بعدم نرفض فرضية النفي اليت تقولفا ننا وبناءا عىل ذكل، 

 ونقبل الفرضية البديةل القائةل بعكس ذكل. ،لتغطية حاجة القطاعات اال قتصادية ةليملاا

 

رعية  لف ا رضية  لف رابعةا ل  :ا

 تس تجيب الودائع املرصفية بصورة منتظمة للتغري اذلي حيصل يف الناجت احمليل اال جاميل. ال 

)التغري ÷ الودائع( ÷ )التغري بلودائع  ملرصفيةا ئعداللو لدخليةا نةوملرامعيار  قد مت اس تخدامال ختبار هذه الفرضية ف

 تعبئة يف ملرصيفا داءألا لتقييم لتحليليةا ملعايرياد ـحوهو أأ  الناجت احمليل اال جاميل(،÷ بلناجت احمليل اال جاميل 

 يرللتغ ملرصفيةا ئعدالوابة ستجاا   ةـجدر دحتدي عىل ملفهوما اهذ يقومو ،ئعدالوا بجذ لالـخ من اتخرملدا

 .لكليا دقتصاال  ا اتمؤشر حدأ هرباعتبا م،منتظ يرغ أو ممنتظ  بشلك جاميلإلا حمليلا لناتجا يف حيصل يلذا

 يستجيب بأنه ملرصيفا اعإليداىـعل احلّك ميكن منهاو ،عموما دلالقتصا عيةاإليدا لطاقةاوتعكس هذه العالقة 

مما يعين وجود  حصيح، واحد عن يزيد نةوملرامعامل  نكا إذاقيقي حلا لدخلا يف تيراتغـلل ةـنظامي رةبصو

س تخدام المتويل  مكأنيات دلى املصارف لتوليد موارد مالية اكفية لمتويل اال قتصاد ويتس تخدم أأيضا مكقياس دلرجة ا  ا 
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قتصاد الوطين )الزبيدي، فا ن متوسط هذه النس بة ( 3وكام يظهر العمود اخلامس يف اجلدول )(. 2004اذلايت لال 

 ( .1.396( وبلغت قمية الوس يط )1.381هو)

ن اكنت قميته يف معظم أأالحوال أأكرث أأو قريبه من   جتاه معامل املرونة متناقص وا  بشلك عام ، ميكن القول بأأن ا 

 ال نالئتماا يف توسع حبدوث الصحيح دـحالوا عن لقيمةا  يف  عتفاراالالواحد الصحيح، ويه قمي مقبوةل. ويفرس 

 تمعدال على سلبا يؤثروضغوطا تضخمية دل يو قد مما ،ديالقتصاا طلنشاا حجم يف مماثل توسع مع يتناسب

 تبتعدا إذا ةديدـش نتكو حيث شالنكماا حالة يبني( 1)عن لقيمةا يف ضخنفاالوا. ديالقتصاا لنموا

 غري لتناسبا  عىل تدل  ذبةاملتذ  مقارألا نا  . 2012و 2007و 2006 الاعوام يف كما حصيح واحد عن" يراكث

 بني متذبذبة تـكان كوـللبن ةـئتمانيال  ا فالسياسة ايلبالتو ،ديالقتصاا طشاـلنوا املرصيف نالئتماا  بني ديلعاا

 (.2009 والفواز النيف) واملتشددة نةاملر

تجابة س وجود ا   بعدم نرفض فرضية النفي اليت تقولفا ننا ومبا أأن متوسط هذا املؤرش كأن أأكرب من واحد حصيح، 

 ونقبل الفرضية البديةل القائةل بعكس ذكل. منتظمة من الودائع املرصفية للتغري اذلي حيصل يف الناجت احمليل اال جاميل.

: امسة اخل لعدمية  ا رضية  لف  ا

 ال توجد عالقة ذات دالةل احصائية بني نصيب الفرد من الودائع ونصيب الفرد من الناجت احمليل اال جاميل.

أننا سنس تخدمالختبار هذه الفرض حيث تشري نتاجئ حتليل طريقة املربعات الصغرى بمنوذج اال حندار البس يط  ية فأ

حصائية بني نصيب الفرد من الودائع ونصيب الفرد من 6اال حندار يف اجلدول ) جيابية وذات دالةل ا  ىل وجود عالقة ا  ( ا 

ومبعامل قدره  0.05وى معنوية أأقل من ومبس ت 9.532احملسوبة  Tالناجت احمليل اال جاميل، فقد بلغت قمية اختبار 

ىل زايدة قدرها 1ويعين ذكل أأن زايدة  0.185 يف  0.189% يف نصيب الفرد من الناجت احمليل اال جاميل تؤدي ا 

% واذلي يعين أأن نصيب الفرد من الناجت احمليل  92.8نصيب الفرد من الودائع ، كامبلغت قمية معامل التحديد 

  Fالتغريات يف نصيب الفرد من الودائع، أأما بلنس بة لقوة المنوج فقد بلغت قمية % من 92.8اال جاميل يفرس 

 %.5ويه ذات دالةل عند مس توى أأقل من  90.87احملسوبة 

( ول ع6اجلد ائ لود ا رد من  لف ا ب  : نصي امسة اخل رضية  لف ا ار  اختب  ( نتيجة 
 R2معامل التحديد  Fقيمة اختبار المحسوبة Tقيمة  المعامل المتغير التابع

 92.8 ( *(90.87 *(9.532) 0.185 نصيب الفرد من الودائع
 .0.05عند مس توى معنوية أأقل من  *

حصائية بني نصيب الفرد من  وبناءا عىل هذه النتاجئ فا ننا نرفض فرضية العدم القائةل بعدم وجود عالقة ذات دالةل ا 

 الودائع ونصيب الفرد من الناجت احمليل اال جاميل.

لعدمية  ا رضية  لف :ا ادسة لس  ا

 ال توجد أأمهية للودائع بتكوين رأأس املال الثابت.

( يبني نس بة تسهيالت البنوك اال سالمية اىل اجاميل التسهيالت املقدمة من 7ال ختبار هذه الفرضية فا ن اجلدول )

اكفة البنوك املرخصة وفقا للنشاط اال قتصادي، ويظهر اجلدول أأن متوسط نس بة مسامهة املصارف اال سالمية من 
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%. مبعىن ان لك دينار تسهيالت 57.2اجاميل التسهيالت املرصفية املقدمة لقطاع النقل خالل فرتة ادلراسة قد بلغ 

قرش منه ، تاله من حيث الأمهية قطاع  57.2قدمتة البنوك املرخصة لقطاع النقل اكنت مسامهة البنوك الاسالمية 

%، واكنت مسامهة املصارف اال سالمية يف 12.4سط % مث قطاع اخلدمات العامة مبتو 16.8الأنشاءات مبتوسط 

 وبناءا عىل هذه النتاجئ فا ننا نرفض فرضية العدم القائةل بعدم وجود %.4قطاعي الزراعة والصناعة والتعدين حوايل 

 أأمهية للودائع بتكوين رأأس املال الثابت ونقبل الفرضية البديةل القائةل بعكس ذكل.

( ول  لب7اجلد ا نس بة تسهيالت  ( ىل تسهيالت(  ا  اال سالمية  ( نوك  ي اد قتص الا اط  ا للنش لبنوك جممتعة وفق  ا
  التجارة العامة األنشاءات الزراعة الصناعة والتعدين النقل

0.35 0.03 0.01 0.15 0.05 2000 
0.41 0.03 0.02 0.16 0.06 2001 
0.39 0.04 0.02 0.18 0.05 2002 
0.53 0.04 0.02 0.17 0.1 2003 
0.73 0.06 0.02 0.17 0.1 2004 
0.91 0.06 0.05 0.19 0.13 2005 
0.88 0.05 0.03 0.19 0.15 2006 
0.94 0.05 0.08 0.1 0.23 2007 

 0.48 0.04  0.06  0.14 0.17 2008 
0.46 0.03 0.02 0.15 0.14 2009 
0.47 0.02 0.06 0.13 0.15 2010 
0.43 0.04 0.08 0.17 0.16 2011 
0.45 0.06 0.04 0.20 0.15 2012 
0.48 0.04 0.08 0.22 0.14 2013 

 المتوسط 0.127 0.166 0.043 0.042 0.572
 املصدر: اعداد الباحث استنادا عىل البياانت املنشورة من التقارير الس نوية.

5-: ات اج  الاس تنت

 بناءا عىل النتاجئ اليت توصلت الهيا ادلراسة ميكن اس تنتاج مايىل:

 :أأوال": وجود عدد من نقاط القوة دلى املصارف الاسالمية ينبغي عىل اداراهتا تعزيزها وتطويرها وتمتثل يف

 .فيةاملرص ئعدالوا على لطلبااملصارف اال سالمية الأردنية يف حتفزي فاعلية تزايد   -1

 قدرة وفعالية اسرتاتيجيات املصارف الاسالمية يف جذب الودائع وحتفزي الطلب عىل الودائع املرصفية بشلك عام.  -2

 يعكس مما ،يةدقتصاالا تلقطاعاا تن لتغطية حاجاخريملدالاموأ امستخدا    عىل رفملصاا رةقد -3

 .ئعدالوا بجذ على رةلقدا يف ملطلقا لتحسنا

جتاو يتناسب بشكل اال سالمية رفللمصا عيةاإليدا رةلقداحسن ت -4  ئتمانيةال  ا ملصارفا تهاا 

ىل احلاجة عدم ينيع مما ،يةرستثماال  وا  ع.ئدالوا عجز تعويضو لتغطية حةملتاا لسيولةا ىلإ جلوهئا ا 
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 .لتحفيزا قطر مبختلف ادألفراتحفيزل رفاملصا مماأ سعواوجود جمال  -5

داراهتا معاجلهتا وتمتثل يف:  اثنيا": وجود عدد من نقاط الضعف دلى املصارف الاسالمية ينبغي عىل ا 

يداع املرصيف  واذلي قد يعزى لعدم   تراجع مؤرش -1  قبل من ضحةوا يةرخادا   سياسة دجووامليل احلدي لال 

 صارف. امل

 . كوـللبن ةـالئتمانياياسة لسعدم اس تقرار ا -2

تواضع مسامهة املصارف اال سالمية يف التسهيالت املقدمة لبعض القطاعات مثل قطاعي الزراعة والصناعة  -3

 والتعدين متواضعة.

اتا-6  :لتوصي

 بناء عىل النتاجئ اليت توصلت الهيا ادلراسة فا ن الباحث يويص مبا ييل:

قدرة وفعالية  وادامة ،فيةاملرص ئعدالوا على لطلباية الأردنية يف حتفزياملصارف اال سالمفاعلية تعزبز تزايد  -1

 اسرتاتيجياهتا يف جذب الودائع وحتفزي الطلب عىل الودائع املرصفية بشلك عام.

 تلسياساا فاعلية دةيازد من ـبأأن تراجع امليل احلدي لاليداع املرصيف تس توجب الاهامتم واملعاجلة، ذلكل ال-2

. املرصفية ئعدالوا على لطلبا حتفزيو املرصيف  اعإليدا حنو امليل اجتاهات يريتغ املصارف ستطيعت حىت املتبعة

 مع تتناسب مرنة تسياسا دجووو املصارف قبل من ضحةوا يةرخااد سياسة دجوو من البد لكذ لتحقيقو

 دةعدمت تخدما دجووو ةلفائدا تعن طريق معدال املرصفية ئعدالواوحتفزي ديالقتصاا طلنشاا رتطو

 . اعإليدا على ادألفرا لتحفيز

 عىل املرونة ملعامل ذبةاملتذ  مقارألاالعمل عىل ايالء الاس تقرار بلس ياسة االئامتنية امهية خاصة حيث تدل -3

 تـكان كوـة للبنـالئتمانيا فالسياسة ايلبالتو ،ديالقتصاا طشاـلنوا املرصيف نالئتماا بني ديلعاا غري لتناسبا

 .املتشددةو  نةاملر بني متذبذبة

 زايدة مسامهة البنوك اال سالمية يف التسهيالت املقدمة للقطاعات اال قتصادية اخملتلفة وتنويع حمفظة التسهيالت. -4

العمل عىل اجياد البيئة املناس بة وتشجيع معليات الأندماج لأنشاء مصارف اسالمية ذات رؤوس اموال خضمة  -5

ولتسامه جممتعة يف توفري المتويل الالزم ال حداث نقةل نوعية يف اقتصادات تس تطيع منافسة البنوك التقليدية العمالقة 

 .ادلول

ع راجـــــــــــــــــــــــــ مل  :ا

: ربية لع ا ع  راج مل ا  :  أأوال

1996أأبو زيد، محمد عبد املنعم )  .1
)

سالمية بني النظرية والتطبيق “،  ، املعهد العاملي للفكر ”ادلور اال قتصادي للمصارف اال 

ساليم،   .1996" القاهرة،  اال 

سالمية، غزة، اجملدل العارش، العدد 2002أأبو معمر، فارس، ) .2 م(، دور املصارف يف الاستامثر يف فلسطني، جمةل اجلامعة اال 

 الاول.
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سالمية،  ط .3 سالمية، موسوعة البنوك اال   ، جدة، السعودية.1الاحتاد ادلويل للبنوك اال 

قبال، منور وأأمحد، أأوصاف وخان، طارق هللا، .4 ساليم للبحوث  ا  ساليم، املعهد اال  التحدايت اليت تواجه العمل املرصيف اال 

 .1998والتدريب، جدة 

 . 9م(، التطور والهيلك املايل والمنو اال قتصادي: حاةل مرص، أأوراق صندوق النقد العريب عدد 2004البلبل، عيل وأ خرون ) .5

سالمية در  .6 اسة نظرية تطبيقية، رساةل دكتوراه غري منشورة، جامعة الأزهر بلتايج، محمد محمد، معايري تقومي أأداء املصارف اال 

 .1997لكية التجارة، 

وتريك الفواز، "تقيمي كفاءة املصارف الأردنية يف جذب الودائع وتعبئة املدخرات"، اجملةل املرصية لدلراسات  خادل النيف .7

 .2009(،33(،جمدل )2التجارية،، لكية التجارة، جامعة املنصورة، العدد)

 ،2ط ،نعما،راقلوا مؤسسة -نالئتماا ميتقدو اردملوا تعبئة تيجيةاسترا– ملصارفا إدارة ، محزة ،يلزبيدا .8

2004. 

سالمية يف تمنية اال قتصاد الفلسطيين دراسة حتليليه مقارنة عىل  2006عاشور، يوسف وأأمحد املشهراوي ) .9 (، دور املصارف اال 

سالميه يف فلسطني للفرتة من  ىل  1996املصارف اال  ، حبث متقدم ملؤمتر تمنية وتطوير قطاع غزة بعد الأنسحاب 2002ا 

سالمية يف الفرتة من  رسائييل، املنعقد بلكية التجارة يف اجلامعة اال   م.2006فرباير 15- 13اال 

 دعد -لباحثا(" دور املصارف وفاعليهتا يف متويل النشاط اال قتصادي: حاةل اجلزائر، جمةل 2006عبد اللطيف، مصيطفي، ) .10

04 /2006. 

عداد جلنة من اخلرباء اال قتصاديني والرشعيني  .11 سالمية، ا  ساليم، موسوعة تقومي أأداء البنوك اال  املهعد العاملي للفكر اال 

ساليم، القاهرة   .1996واملرصفيني، املعهد العاملي للفكر اال 

 

: ة وي لس ن ر ا اري لتق : ا ا لث  اث

ساليم الأردين،  تلفة.التقارير الس نوية، أأعداد خم البنك اال 

ساليم ادلويل،  التقارير الس نوية، أأعداد خمتلفة. البنك العريب اال 

صدارات.  البنك املركزي الأردين، تقارير س نوية وشهرية، عدة ا 

صدارات.  مجعية البنوك الأردنية، تقارير س نوية ومنشورات، عدة ا 

صدارات.  صندوق النقد العريب، تقارير س نوية وشهرية، عدة ا 

 

الا ادر  ملص : ا ا بع :را ة  لكرتوني

ساليم الأردين   http://www.jordanislamicbank.comالبنك اال 

ساليم ادلويل   http://www.iiabank.com.joالبنك العريب اال 

 www.cbj.gov.joالبنك املركزي الأردين 

 http://www.cbj.gov.joمجعية البنوك الأردنية 

 www.amf.org.aeصندوق النقد العريب 

، جمةل الصريفة الاسالمية، حبث عىل  2013حول التنافس ية العاملية لقطاع الصريفة الاسالمية لعام تقرير ا رنيست ويونغ 

 http://www.islamicbankingmagazine.orgالانرتنت، متاح: 

http://www.islamicbankingmagazine.org/
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ارف دورعبد الرمحن، يرسي، )بال(،   ملص ة ا مي سال لتمني يف اال  ة، ةا ادي قتص حبث عىل الانرتنت   اال 

264.html-http://www.aa4l.com/book/downloadattach 

ةحقف ، منذر ، " مي سال ارف اال  ملص ح ا ا ل جن م وا   .www.kahf.net" حبث عىل الانرتنت ع

 

: ا الأ  اثني ع  راج مل :ا  جنبية

- Shaw (1973), Financial Deeping Economic Growth , New York. 

- Goldsmith, R.w.1969, Financial Structure and Economic Development , New Haven: Yale 

university press. 

- Hussein & Moheildin (1997), "Interest Rates, Saving ,Investment and Growth under Financial 

Repression; The Egyptian Example, "Arab Economic Journal, vol. 9, No.2 PP.4-22. 
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 أثر التأجير التمويلي على إنجاح مسيرة العمل المصرفي اإلسالمي

العطار محمد خادل   .  أأس تاذ مساعد. د

 قسم العلوم املالية واملرصفية

 جامعة الزيتونة الأهلية – لكية الاقتصاد والعلوم الادارية

 00962797893844هاتف: 

dr_attarmohammad@yahoo.com 

 

: ث لبح ا ص   ملخ

ىل تسليط الضوء عىل ظاهرة اقتصادية واجامتعية مرغوب  يف الاوساط الاسالمية، الا ويه  فهياهتدف ادلراسة ا 

املنهتيي بلمتليك كصورة من صور توظيف الأموال املتبعة دلى البنوك الاسالمية ورشاكت س ياسة متويل التأأجري 

المتويل يف الاردن كام ركزت ادلراسة عىل معلية حتليل التعرف عىل التأأجري المتوييل حيث أأن الزنعة ادلينية واليت 

ىل الأسلوب التقليدي املتبع يف البنود التجار  ية الربوية حيث أأن هناك الكثري من اساليب تعترب رادعاً للجوء الفرد ا 

التأأجري المتويل قد ختتلف مما تشلك بعض الصعوبت للفرد املقرتض، ويف املقابل يظهر التأأثري الاجيايب جلياً ليؤكد أأن 

أ   المتوييل يلعب دورا أأساس يا يف تزويد املرشوعات مبا حتتاجه من أأصول رأأساملية الزمة لأنشطهتا مما جيعهل من أأكفأ

 نظم المتويل وأأقدرها خاصة يف ظل عدم قدرة سوق الاقراض عىل استيعاب اكفة احتياجات الاستامثر.

وسوف يمت الاعامتد عىل الأسلوب  الوصفي من عرض البياانت الواردة يف التقارير الس نوية واملتعلقة بلتأأجري المتوييل 

اال ساليم الأردين والبنك العريب اال ساليم للفرتة بني للبنوك اال سالمية يف الأردن ، حيث سيمت الرتكزي عىل البنك 

 وذكل هبدف التعرف عىل واقع التأأجري المتوييل يف البنوك اال سالمية يف الاردن . 1014/2015عايم 

: احية  التأأجري المتوييل، البنوك الاسالمية، التأأجري المتوييل، تأأجري ينهتيي بلمتليك، مسرية العمل  لكامت مفت

 الاساليم.

 ملقدمةا

مع ازدايد جحم الاستامثر يف الاردن وبفضل ممارسة ادلوةل يف تشجيع قطاع الاستامثر فيه وبش ىت انواعه واشاكهل ، 

فتح لك هذا بب الاستامثر عن طريق متويل املؤسسات المتويلية الاسالمية عىل مرصعيه مما زاد من جحم العمليات 

الاساليم ، وقد ساعد لك هذا عىل زايدة عىل زايدة جحم الانتاج املايل  املالية الاسالمية ورشاكت التاكفل والمتويل

الاساليم كام زاد ايضا من اخملرجات اليت اصبحت مشجعة لأربب الاستامثر مما زاد من جحم هذا النوع من 

 .2008/  2004مرات خالل امخلسة س نوات ما بني  10الاستامثر وليتضاعف لأكرث من 

فقد شهد هذا الانتاج تروجياً واقباالً ال مثيل هل ، غري أأن كثرياً من العمالء يف السوق الأردين  وعىل الصعيد الاردين

ال يفرقون بني التأأجري  المتوييل العادي والتأأجري المتوييل اال ساليم )اال جارة( بسبب التشابه يف املنتجني القامئ  عىل 
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السوق الاردين يه معليات تأأجري  متوييل عاديه صادرة من  ملكيه الأصل , والن معظم معليات التأأجري المتوييل يف

 رشاكت تأأجري  متوييل عاديه  . 

ث   لبح ا  مشلكة 

ساليم  للقروض الربوية لمتويل السلع الاس هتالكية  والسلع اال نتاجية    جياد  بديل ا  تتخلص مشلكة البحث يف ا 

 وتأأثري البديل عىل البنوك اال سالمية.

 حث من خالل اال جابة عىل التساؤالت التالية:وميكن جتس يد مشلكة الب

 ما هو واقع ومفهوم التأأجري المتوييل وانعاكسه عىل البنوك اال سالمية  واملصارف قيد ادلراسة ؟ -1

 ما يه عنارص التأأجري المتوييل للبنوك اال سالمية  قيد ادلراسة ؟ -2

العمل املرصيف ويف التعامل مع هل يدرك القامئون يف املصارف اال سالمية امهية التأأجري المتوييل يف  -3

 زبئن املرصف احلاليني واملرتقبني ؟

 هل حققت املصارف اال سالمية جناحا ملموسا يف جمال التأأجري المتوييل مضن العمل املرصيف ؟ -4

: ث لبح ا مهية   أأ

وحتديهثا  تمكن امهية البحث بأأن التأأجري المتوييل يسامه  يف المنو الاقتصادي  ويشجع الافراد عىل رشاء الأصول 

حىت تواكب التطورات التكنولوجية كام انه يقوم بتوجيه المتويل، فبدال من ان يكون التأأجري اس هتاليك فانه يوجه 

 السلع اال نتاجية يكون هل دور اضايف يف خدمة وتطوير الاقتصاد.  

ث لبح ا اف   أأهد

جناح مسرية العمل املرصيف اال ساليم وذكل عن طريق  الهدف من هذا العمل هو املسامهة العلمية املتواضعة يف ا 

حدى صور توظيف الأموال يف املصارف اال سالمية ويه:  دراسة وحتليل ا 

التأأجري المتوييل من حيث طرقه وأأاثره ومصادره ودور البنوك اال سالمية  يف معلية التأأجري المتوييل وبيان اجراءات 

 التأأجري .

: ث لبح ا ات  رضي  ف

ىل أأن التأأجري المتوييل هل ظواهر اقتصاديه اعمتد البحث عىل فرضية رئيس ية واح ده هدفت بصفة أأساس يه  ا 

 واجامتعية مرغوبه عىل مس توى اقتصاد العاملي . 

: ث لبح ا  مهنجية 

سيمت الاعامتد عىل الأسلوب  الوصفي من عرض البياانت الواردة يف التقارير الس نوية واملتعلقة بلتأأجري المتوييل 

وحيث سيمت الرتكزي عىل البنك اال ساليم الأردين والبنك العريب اال ساليم  هبدف للبنوك اال سالمية يف الأردن  

 التعرف عىل واقع التأأجري المتوييل يف البنوك اال سالمية يف الاردن .

: ابقة  لس ا ات  دلراس  ا

 د هناك العديد من ادلراسات اليت حبثت عن التأأجري المتوييل وأ اثره الاجيابية  والسلبية عىل مس توى الاقتصا
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املتسارع  بعنوان التأأجري المتوييل بلأردن  واليت توصل من خاللها المنو دراسة رائد رافع العيل, .1

للبنوك اال سالمية وبلتايل ازدايد جحم املنتجات املالية اال سالمية  ومن املنتجات اليت حققت انتشار واسع 

 منتج التأأجري.

ىل مفهوم التأأجري وأأبعاده  والانتشار كام اكدت دراسة عبد العزيز مسري محمد, بكتابه الت .2 أأجري المتوييل ا 

 اذلي حققه التأأجري للبنوك اال سالمية .

ىل دراسة عبد الرمحن عبد البايق بعنوان القياس واال فصاح  احملاس يب لعقود التأأجري المتويلية  .3 ضافة ا  ا 

رفع العائد عىل الاستامثر واماكنيه تطبيقها بملصارف .حيث برزت امهية هذا البحث اىل ابراز التأأجري يف 

 للك من املؤجر واملس تأأجر.

امة رة ع  نظ

مفهوم التأأجري المتوييل هو نظام متوييل يقوم فيه املؤجر )املمول( بمتويل رشاء اصل رأأساميل بطلب من املس تأأجر 

جري ادلوري % من العمر الافرتايض للأصل  مقابل دفعات مقابل التأأ 75)املستمثر( هبدف استامثره ملده ال تقل عن 

,مع احتفاظ املؤجر مللكية الأصل حىت هناية العقد وامتالك املس تأأجر خليار رشاء الأصل عند هناية التأأجري عىل أأن 

عادة  الأصل للمؤجر يف هناية مدة  تكون  دفعات مقابل التأأجري قد غطت تلكفة الأصل  وهامش رحب حمدد أأو ا 

يكون التأأجري مرة أأخرى  ,وليك يكون التأأجري متويليا ال بد ان تتوفر   التأأجري او جتديد عقد التأأجري مرة أأخرى وليك

أليه :   (2000)الفطافطة فيه الرشوط التأ

يقترص المتويل  عىل الأصول الرأأساملية هبدف الاستامثر  وليس الاس هتالك  ويكون الأصل استامثراي عينيا )ويشمل 

الأوراق املالية  والتجارية اكلنقد والس ندات والاستامثر   مجيع الأصول  والسلع الرأأساملية واملعدات وال يشمل

 واذوانت اخلزينة (

أأن يكون الأصل  املؤجر هو ضامنه المتويل ومصدر سداد دفعات مقابل التأأجري وان تعترب دفعات مقابل  -1

 التـأأجري جزءا من مثن الاصل املؤجر بال ضافة اىل اهنا مقابل الانتفاع بلأصل .

كل الاصل املؤجر )خيار الرشاء( يف هناية عقد التأأجري المتوييل )عىل ان تكون دفعات حق املس تأأجر بمت -2

مقابل التأأجري قد غطت تلكفة الاصل وهامش رحب حمدد ( او حقه يف املشاركة يف قميه بيع الاصل املؤجر 

 (.2000)الفطافطة  يف هناية العقد , او احلق يف جتديد العقد لفرته جديده.

 % من العمر الافرتايض للأصل املؤجر.75ة العقد عنأأن ال تقل مد -3

لغاء وان تغطي دفعات مقابل التـأأجري القمية السوقية للأصل عند ابرام العقد  -4 ان يكون العقد غري قابل لال 

 % من القمية السوقية عن توقيع العقد.90بال ضافة اىل هامش رحب حمدد ,او ال تقل التغطية عن 

 (1999)جودة حمفوظ وحىت هناية العقد  .ملكية الأصل املؤجر تبقى  -5

لمتوييل ا لتأأجري   ا

هذا النوع من التأأجري يوجد به نفس العنارص من مس تأأجر ومؤجر واملأأجور لكن الفرق أأن هناك خيارا للعميل 

رجاعه حسب االتفاق او بلمتكل التلقايئ يف هناية ا ملدة, فاذا بلمتكل يف هناية املدة, ويكون هل الفرصة اما بلمتكل او ب 

 اراد العميل ارجاع املأأجور جيب ان يكون هناك نص مينح احلق يف اعادته.
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حسب املعايري احملاسبية يتحمل العميل املس تأأجر مجيع املنافع ومجيع اخملاطر املرتبطة هبذا الاصل ,فلو قام خشص 

,يف هناية هذه الس نوات أألف دينار ملدة مخس س نوات 100بستئجار متوييل لأرض , ولنفرتض أأن قمية الأرض 

أألف دينار فتصبح هذه الزايدة حق لصاحل العميل وعليه أأن يدفع الالزتام اذلي عليه 150صارت قمية الأرض تساوي 

 وبلنتيجة يمتكل العقار.

الفا,فرشكة التأأجري غري معنية بنقصان سعر  80الف اصبحت تساوي 100يف املقابل ,لو أأن هذه الأرض اكنت قميهتا 

الف دينار وهذا ما قصد بأأن يتحمل العميل 100والعميل يف هذه احلاةل ملزم بدفع قمية الأرض عىل أأساس الأرض 

 .(2001)عبد العزيز،منافع وخماطر املأأجور حسب املعايري اليت يستند علهيا القانون الأردين 

لمتوييل  ا لتأأجري  ا  صور 

 صل يف هناية مدة عقد الاجيار من أأمهها ما ييل :يأأخذ التأأجري المتوييل صورا متعددة من حيث الترصف يف الأ 

التأأجري بدون الالزتام بلرشاء يف هناية مدة عقد الاجيار )حق الرشاء الاختياري( وفيه حيتفظ املؤجر بلقمية املتبقية -

 اربح للأصل , وال يكون للمس تأأجر يف هناية أأجل التأأجري احلق يف جتديد عقد التأأجري ل جال اخرى او املشاركة يف

 بيع الأصل لطرف اثلث أأن وجدت او رشاء الأصل.

التأأجري حبق املس تأأجر بلرشاء يف هناية عقد الاجيار أأو املشاركة يف رحب بيعه حيث يكون للمس تأأجر احلق يف  -

كة رشاء الأصل يف هناية عقد الاجيار بسعر متفق عليه سلفا يف عقد الاجيار او حسب االتفاق كام هل احلق يف املشار 

 يف اربح بيع الأصل او يف جتديد عقد الاجيار لفرتة اخرى حسب ما يتفق عليه يف عقد الاجيار.

وحيث أأن العقد رشيعة املتعاقدين ما مل ينص فيه عىل نص خيالف قواعد الرشيعة الاسالمية فهو ملزم لأطرافه 

بقواعد العقود اليت وضعها فقهاء وذلكل فان هذه الصورة جائزة يف ضوء الرشيعة الاسالمية ما دامت منضبطة 

 (2001)عبد العزيز، املسلمني.
: لمتوييل ا لتأأجري  ي وا اد لع ا ل  لمتوي ا ني  لعملية ب ا روق  لف  ا

 التأجير التمويلي  التمويل العادي من حيث
 النقد -1
 

القرض او الجاري المدين يكون في 
 شكل نقد

 شراء أصل محدد من مصدر محدد

 البنك والعميل والمورد عميلالبنك وال أطراف العالقة -2
 %100يمكن أن يصل التمويل نسبة  وجود دفعة اولى  الدفعة االولى -3
 التركيز على األصل المؤجر ضمانات عقارية الضمانات -4
 مرونة في تحديد االقساط قسط ثابت السداد -5
 تدفع مع قسط التأجير تدفع مقدما ضريبة المبيعات -6
 ثابت خالل مدة العقد متغيره ئد(نسبة الفائدة)العا-7
 غير قابل لإللغاء قابل لإللغاء  االلغاء -8
 متوسطة الى طويل األجل قصيرة الى متوسط األجل مدة التمويل -9

والتأمين والمصاريف  الصيانة-10 
 األخرى

 يمكن ان تمول مع قسط التأجير تدفع نقدا
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ر  ف ا توا اذ متوييل  انه تأأجري  لتأأجري عىل  ا :يصنف  لية ا لت ا لرشوط  ا ي من  أأ فيه   ت 

 اذا اكن هناك نقل ملكية تلقايئ يف هناية املدة. -1

 اذا توافر خيار الرشاء يف هناية املدة. -2

 % من العمر الافرتايض لهذا الأصل.75اذا اكنت مدة العقد تزيد عىل  -3

 يل .% من قمية الاصل احلا90اذا اكنت القمية احلالية دلفعات التأأجري تزيد عىل -4

ففي معظم احلاالت من الناحية العملية تنطبق الرشوط الاربعة ,فالرشط الأول يف معظم احلاالت، والرشط الثاين 

%من العمر 75يف مجموعة من احلاالت , اما الرشطني الثالث والرابع مفعظم التأأجري المتوييل يذهب اىل اكرث من 

 من املؤجر اىل املس تأأجر.الافرتايض للأصل واملقصود بنقل امللكية هو نقلها 

اما خيار الرشاء، فيكون أأمامه يف هناية املدة حق خبيار الرشاء اما متكل واما اعادة الأصل اىل املؤجر . خفالل مدة 

العقد يكون املاكل يه رشكة التأأجري , ويف هناية العقد يكون هناك نص رصحي يف العقد اما نقل ملكية تلقايئ مع أ خر 

 كة التأأجري اىل العميل املس تأأجر او اعادة الأصل . قسط حيث تتنازل رش 

الاردن يف  لمتوييل  ا لتأأجري   ا

% من مجمل التسهيالت  0.6مليون دينار شلكت ما نسبته  35حوايل   2001بلغ جحم التأأجري المتوييل عام 

الل  الس نوات االئامتنية دلى البنوك ولكن الأمه انه عقب ذكل منو متصاعد يف هذا احلجم حىت وصل متوسطة خ

 أ ت للتأأجري المتوييل بزمخ كبري  % مما يبعث عىل تفاؤل كبري 50امخلس الأخرية اليت أأجريت فهيا ادلراسة اىل 

% مهنا لغاايت العقار ,وليست لكها عقاريه مثل مجمعات سكنيه 48واذا نظران اىل حمفظة التأأجري المتوييل نالحظ أأن 

يصنف هذا مضن العقار ,ولو قامت مستشفى بستئجار أأرض فالتصنيف وجتاريه, فلو أأن مصنعا اس تأأجر أأرضا ف

أنه ال يوجد يشء امسه قطاع العقار , فالأصل هو نفسه عقار ولكن متويهل ليس لغاايت  ايضاً مضن العقار, علامً بأ

متويل عقاريه فهذه قد تعطي معلومة، ولكن تكون معلومة مغلوطه اذا مل نعرف حمتواها  )مؤسسة ال

% من احملفظة ويه نس به اجيابيه لأن هذا القطاع حيتاج للتطوير 27.أأما قطاع النقل فا نه يشلك (2006.ادلولية

% ولو تلكمنا عن التسهيالت البنكية للقطاع فا نه وحسب 20والتحديث .اما القطاع الصناعي فتبلغ حصته 

متوييل سامه يف القطاع الصناعي % من جحم التسهيالت اي ان التأأجري ال 15احصائيات البنك املركزي ال تتجاوز 

أأكرث من البنوك .اما القطاعات الأخرى فان حصصها من التأأجري المتوييل حمدودة، مثل القطاع الطيب . وهذه 

 ويه تاكد قريبه جدا من معدالت الس نوات امخلس املاضية.  2006النسب اليت ذكرهتا يه لعام 

الاردن يف  لمتوييل  ا لتأأجري  ا ربة   جت

، وحيث اكنت تسامه فهيا مؤسسة المتويل ادلولية  1984"  عام JORDAN LEASING" تأأسست رشكة 

(IFC واكنت تقوم بشلك رئييس بتأأجري املاكينات واملعدات ولأكرث من سبب ، مل تس متر هذه الرشكة حيث )

ن سبب. ومل يكن حتولت اىل بنك عرف بمس بنك عامن ,وبلتايل مت توقف خدمة التأأجري المتوييل يف الاردن لأكرث م

هناك بيئة قانونيه تنظم معلية التأأجري المتوييل بني الاطراف وتوحض العالقة بيهنم اضافه اىل بعض الصعوبت اليت 
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واهجهتا الرشكة حيث ان السوق مل يكن هميأأً الستيعاب مثل هذه اخلدمة وبلنتيجة مل يكتب لها الاس مترار وعليه 

 توقف التأأجري.

حيث مت اعداد  1998تكن خدمة التأأجري المتوييل قامئه يف الاردن عىل الاطالق حىت عام ومنذ ذكل الوقت مل 

 مسوده قانونية للتأأجري المتوييل ومن خاللها بدأأت اكرث من رشكة بلعمل حىت قبل صدور قانون التأأجري المتوييل .

ت وغطى اطار القانوين للأطراف صدر قانون املؤقت للتأأجري ,حيث متزي هذا القانون بال جيابيا 2002ويف عام  

ذات العالقة ولكنه مل يغط اكفة اجلوانب املتعلقة حباجة هذا القطاع والمنو املأأمول منه يف هذا اجملال. واليوم هناك 

هجة حاصةل عىل رخص مزاوةل اعامل التأأجري المتوييل ,جزء مهنا رشاكت مملوكه لبنوك ,وجزء مهنا بنوك متارس  20أأكرث 

 من المتويل , وهناك رشاكت عقاريه وضعت يف غاايهتا التأأجري المتوييل ومارس ته واخرى مل متارسه .هذا النوع 

والحقا اصدرت وزارة الصناعة والتجارة عددا من التعلاميت التنفيذية املتعلقة بتسجيل رشاكت تأأجري الاصول املؤجرة 

غراض وعقود التأأجري وكذكل اصدرت دائرة رضيبة ادلخل تعلاميهتا املت علقة بكيفية احملاس بة عن معليات التأأجري للأ

متويل ادلولية.الرضيبة   (.2006)مؤسسة ال
لمتوييل ا لتأأجري  ا ام  لنظ لرشعية  ا ط  لضواب  ا

ليك تتفق صيغة التأأجري المتوييل مع قواعد وأأحاكم الرشيعة الاسالمية او ال تتعارض معها جيب الالزتام 

 بلضوابط الرشعية ال تية :

لغاء خالل فرتة أ جةل حيث أأن العقد رشيعة املتعاقدين وأأن اال خالل بذكل  عدم قابلية -1 عقد الاجيار لال 

يؤدي اىل خسائر للمس تأأجر تمتثل يف توقف نشاطه وللمؤجر يف حاةل ما اذا اكنت الأصل مصنعة مبا 

رك يتناسب والظروف اخلاصة للمس تأأجر ويصعب تسويقها أأو تأأجريها للغري , وأأصل ذكل قول هللا تبا

مانُوا أَْوفُوا ِبلُْعُقودِ وتعاىل ) ينا أ ا ِ اا اذلذ وقول رسول هللا صىل  (1)القرأ ن الكرمي ، سورة املائدة ، ال ية ( ايا أَُّيه

اه هللا عليه وسمل ) ال رضر وال رضار( )حديث حسن رواه ابن ماجة وادلار قطين وغريهام مس نداً، ورو 

 ماكل يف املوطأأ(.

الزتام املس تأأجر بلقيام بأأعامل الصيانة التشغيلية للأصل أأو عند ظهور مشالكت انجتة عن سوء  -2

أنه اذا امهل أأو قرص  الاس تخدام , وعليه أأن يقدم للمؤجر الضامانت الالزمة لتحقيق ذكل حىت يستشعر بأ

 فتكون التبعة عليه, كام جينب ذكل أأي خالف ينشأأ بيهنام.

فظ املؤجر باكفة حقوق اس هتالك الأصل , ومن حقه الأرشاف ادلوري عىل الأصل للتأأكد من حسن حيت -3

اس تخدامه حسب الرشوط املرفقة بلعقد ,وذكل لتجنب املشالكت اليت قد تنجم بسبب تقصري أأو اهامل 

 أأو تعدي املس تأأجر.

عند حساب تلكفة أأو عند حساب  جتنب الفوائد الربوية )الفائدة عىل املال املستمثر يف الأصل املؤجر( -4

الاجيار أأو حسب قسط الاهالك لأن ذكل سوف يقود اىل سلسةل املضاعفات اخملتلفة اليت تؤثر عىل 

 التاكليف والأسعار.

mailto:Alserhan@yahoo.com
http://www.gimac.org/
http://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiluZGhva_KAhWEuxQKHWvcAFkQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nabulsi.com%2Fblue%2Far%2Fart.php%3Fart%3D11688&usg=AFQjCNEt3G29Mx_kKjazczW_qPNYqHJ94g&sig2=4JPNcWE-LfvntdAbpDKRtQ&bvm=bv.112064104,d.bGQ


 

 المملكة المتحدة -| لندن     الثالثالعدد  – السادسالمجلة العالمية للتسويق االسالمي |   المجلد 

 

جيب أأن يؤخذ يف احلس بان عند اختاذ القرار بلتأأجري من قبل املس تأأجر تقومي املنافع اليت تعود عليه من  -5

ن يقارن ذكل بلبدائل اخملتلفة حىت ال يرتتب عىل ارتفاع تلكفة الاجيار عىل قبل الاس تخدام , كام جيب أأ 

 املنفعة مشالكت بينه وبني املؤجر قد تقود اىل فسخ العقد.

جيب أأن تقوم النفاية يف هناية مدة عقد الاجيار ليس عىل أأساس القمية ادلفرتية , ولكن عىل أأساس القمية  -6

التقومي يف الفكر الاساليم وذكل يف حاةل رغبة املس تأأجر يف رشاء الأصل الاستبدالية اجلارية وفقا لقواعد 

 (.2003)ابوالفتح،

. مل  ا لع ا يف  لمتوييل  ا لتأأجري  ا  جحم 

,  2007لعام  leasing year bookمليار دوالر وذكل استنادا اىل احصائيات  580بلغ جحم التأأجري يف العامل 

ا , لأننا لن نقارن الأردن بأأمرياك بلنس بة حلجم المتويل , لكن املعلومة اليت فاذا اخذان هذا الرمق اجملرد فانه لن يعنين

% من 30تعطي مدلوال ملعىن أأكرب , يه نس بة التأأجري اىل المتويل اللكي مفثال يف امرياك يشلك التأأجري المتوييل 

هنا عن طريق التأأجري , واذا جحم المتويل اللكي يف السوق الأمرييك , اي عند رشاء عرشة اصول يف امرياك ثالثة م

أأردان أأن نتلكم عن الاصول الثابتة اليت يمت رشاؤها عن طريق التـأأجري مرتفعة . فاليابن عىل الرمغ من تقدهما 

% فقط من جحم المتويل اللكي , بيامن أأن النس بة تصل يف ادلول املتقدمة حاليا 9اقتصاداي يشلك جحم التأأجري فهيا 

ن هناك عالقة طردية   مس مترة ما بني جحم الاستامثر وجحم التأأجري مع التقدم الاقتصادي % , لأنه ثبت أأ 20اىل 

يف هذه ادلول هو وجود التأأجري )وقد معدت هذه ادلول اىل منح مزااي معينة لرشاكت التأأجري تشجيعا لها 

بسعر ولكفة مناس بة  دلورها املعروف يف خدمة الاقتصاد مفنحت مزااي رضيبية ومزااي اخرى حىت تقدم خدماهتا

 للعمالء فبالتايل املزااي اليت منحهتا تكل ادلول سامهت اىل حد بعيد يف منو هذا النشاط( .

ليوم ا مل  ا لع ا يف  لمتوييل  ا لتأأجري  ا  جحم 

(5 8 0( ل  اد يع ا  ار دوالر م 4( ملي 1 ار2 ين ار د  ( ملي

 نسبة التأجير الى التمويل حجم التأجير التمويلي بالمليار دوالر الدولة
 %30 220 امريكا
 %9 74 اليابان
 %16 55 المانيا

 %9 28 بريطانيا
 %23 18 كندا

 %20 4 هنجاريا
 %11 2 رومانيا
 %14 1.5 سلوفاكيا
 %5 0.7 المغرب
 %3 0.2 تونس
 %2.5 0.24 األردن
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سط جحم المتويل اللكي أأما اذا اردان التحدث عن ادلول اليت طريقها اىل التقدم كرومانيا وسلوفاكيا وهنجاراي مفتو 

مليون  700% , ويف دول كتونس واملغرب والاردن فيبلغ جحم التأأجري اللكي يف هذه ادلول جممتعة حنو 16يشلك 

% من جحم المتويل اللكي ,وهذه النسب يف ازدايد فاحلاجة اىل التأأجري تزداد طاملا أأن هناك 5دوالر تشلك ما نسبته 

مليار دوالر يشلك جحمه يف الوالايت املتحدة وأأروب ما  580التأأجري يف العامل هو  منوا يف هذه ادلول. قلنا أأن جحم

% من جحمه يف العامل , أأما يف أ س يا فقد أأمجع خرباء اقتصاد عىل أأن التأأجري المتوييل يلعب دورا أأساس يا يف 82يعادل 

ن أأكفأأ نظم المتويل وأأقدرها خاصة يف ظل تزويد املرشوعات مبا حتتاجه من أأصول رأأساملية الزمة لأنشطهتا مما جيعهل م

 عدم قدرة سوق الاقراض عىل استيعاب اكفة احتياجات الاستامثر.

وأأشاروا اىل هذا النوع من التأأجري من أأكرث الصيغ المتويلية اس تجابة لالحتياجات املالية للوحدات الاقتصادية لتتوسع 

 هل املرشوع .يف انتاهجا أأو تشغيلها دون اضافة أأعباء جديدة عىل اك

ورمغ أأن قمية عقود التأأجري المتوييل خالل العام املايض يف الأردن ما زالت متدنية حسب دراسة حديثة أأعدهتا 

قدمت من  2007مليون دينار يف عام  200مليون دينار مقارنة ب  170مؤسسة المتويل ادلولية حيث قدرت ب 

  المتوييل اذلي أأعدته وزارة الصناعة والتجارة .رشكة تتعامل هبذا النظام وفق قانون التأأجري 31خالل 

الا أأن مراقبني اقتصاديني اعتربوا أأن اجناز هذا القانون حامية وفرصة ساحنة للبنوك اذا ما تبنته يف استامثر أأموالها 

 .من المتويل حباجة اىل هذا النوعلمتويل املرشوعات اليت المتوييل بطريقة مأأمونة اىل جانب تشجيع قيام رشاكت للتأأجري 

اس تجابة لنشاط احلركة العقارية , حيث  2007-2004وذكرت ادلراسة أأن التأأجري المتوييل نشط يف اململكة منذ العام 

 . 2008رشكة وبناك حىت هناية عام  31قدرت عدد الرشاكت واجلهات اليت متنح مثل هذا النوع من المتويل بنحو 

 % .15لعاملية أأدى اىل انكامش حركة التأأجري المتوييل فيه بنس بة وبينت ادلراسة أأن تأأثر الأردن بلأزمة ا

وتطرقت ادلراسة اىل تطورات قطاع الانشاء والعقارات يف اململكة بعتباره عىل صةل وثيقة بقطاع التأأجري المتوييل اذ 

اذ بلغ معدل منو  2007-2002بني التقرير أأن القطاع الانشايئ والعقاري يف اململكة أأظهر أأداء نشطا بني الأعوام 

 % وهو ضعف معدل المنو الاقتصادي العام تقريبا .13.7القطاع الس نوي خالل هذه الفرتة 

ووفقا لدلراسة فقد تعرض قطاع التأأجري المتوييل يف الأردن اىل انكامش للمرة الأوىل العام املايض بعد أأن اظهر منوا 

 اب ذكل اىل الأزمة املالية العاملية بال ضافة اىل عوامل داخلية.فامي أأرجعت ادلراسة أأس ب 2000مثريا اس متر منذ العام 

وحبسب ادلراسة, فقد اكن المنو يف قطاع التأأجري مدفوعا بشلك أأسايس بعقود التأأجري العقارية عىل الرمغ من أأن 

م املايض وبسبب حصة عقود تأأجري العقارات قد تراجعت نسبيا بملقارنة مع جحم التأأجري الس نوي للمرة الأوىل يف العا

غراض الشخصية واليت ال تقيض اىل ذات املنافع .  س يطرة عقود التأأجري عىل العقارات للأ

وأأشارت ادلراسة اىل أأنه سن قانون التأأجري المتوييل اجلديد العام املايض واذلي أأرىس أأساس اليابن وكوراي فيشلك 

 LEASINGهذه الأرقام منشورة يف جماالت  % يف بقية دول العامل .وللعمل فان3% وال تزيد نسبته عن 15

YEAR BOOK , EUROMONEY ،(.2006بال ضافة اىل امجلعيات اخملتصة بلتأأجري )مؤسسة المتويل ادلوليه 

لمتوييل  ا لتأأجري  ا يف  ا  ره ملية وأأث ا لع ا  الأزمة 

ر الأزمة العاملية بت ميكن القول أأن هناك بيئة ترشيعية واحضة ومتوازنة للتأأجري يف الأردن، فبعد بدء ظهور أ اث

مس تقبل قطاع التأأجري الأردين غري مؤكد، حيث تأأثر بعوامل خمتلفة الا ان الاس مترار ادلؤوب ساعد عىل دفع معلية 
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التمنية الاقتصادية. كام ان ادخال التأأجري المتوييل يف الأنشطة الاقتصادية والاجامتعية يف الأردن اكن رافدا اضافيا 

تصادي الكبري اذلي شهدته اململكة , كام ساعد التأأجري المتوييل عىل فتح أ فاقا واسعة لأربب ملواكبة احلراك الاق

املشاريع الصغرية واملتوسطة لالنتفاع من ال الت واملعدات الانتاجية املؤجرة الجتياز أأحصاب هذه املشاريع المتويل 

 النقدي املبارش للمتويل العيين .

يش أأن التأأجري المتوييل املنهتيي بلمتليك من أأحدث املنتجات اليت مت تطبيقها يف وقال احمللل الاقتصادي حسام عا

اململكة للمزااي الكثرية لهذا املنتج من حيث طول مدة المتويل , واماكنية تعديل الأجرة س نواي واماكنية اهناء عقد 

التباديل عىل حياة املس تأأجر والعقار  الاجارة س نواي وفقا لرغبة العميل املس تأأجر دون اي غرامات والتأأمني التاكفيل

 عىل حساب البنك طيةل مدة المتويل .

وشدد عايش عىل أأمهية ادارة التأأجري المتوييل بطرق خمتلفة عن القروض والتسهيالت املرصفية , داعيا اىل تروجي 

 وتسويق هذا النوع من المتويالت بطرق مكثفة أأكرث.

تأأجري المتوييل , مبينا أأهنا تمتثل يف ضعف الثقة املتبادةل بني املمول وأأشار اخلبري الاقتصادي اىل سلبيات ال

واملس تأأجر جلهة احللول املمكنة للمشالكت املتوقعة , اىل جانب عيوب قانونية كتعدد هجات الاختصاص وعدم 

ية وخلو الوضوح أ ليات واجراءات اعادة المتكل اضافة اىل انه ال يوجد وضوح يف حقوق وواجبات الأطراف املعن

 القانون من احلوافز الرضيبية الرضورية للعب دوره يف تمنية املشاريع الصغرية واملتوسطة .

وأأكد قدرة التأأجري المتوييل عىل املسامهة يف اجياد حلول لكثري من املواطنني الراغبني بحلصول عىل مسكن , مشريا 

, داعيا اىل تطوير أ ليات مناس بة يمت من خاللها % من معليات التأأجري المتوييل يه مضن القطاع العقاري 50ان 

استيعاب احصاب ادلخول املتدنية من املواطنني وبذلات املوظفني وختفيض الفائدة املرتتبة عىل العميل لتكون حبدود 

 % فقط وزايدة فرتة السداد وختفيض التاكليف الاضافية املرافقة ملثل هذا المتويل.3

لغاء الرسوم ذات الصةل بعمليات البيع العقاري للتسهيل عىل املواطنني من هجة ولتشجيع كام دعا عايش احلكومة اىل ا

منو هذا النوع من المتويل يف السوق من هجة أأخرى , موحضا أأن هذه الاجراءات سزتيد من الاقبال عىل مرشوع 

 سكن كرمي .

ن التأأجري المتوييل اذلي أأعدته وزارة الصناعة هذا وقد اكد مدير التأأجري المتوييل يف مؤسسة المتويل ادلولية أأن قانو

والتجارة بلتعاون مع المتويل ادلولية دفع بصناعة التأأجري المتويل الأردنية قدما مشريا اىل أأن القانون استند عىل أأفضل 

ت املامرسات ادلولية وأأحدهثا، وأأشار اىل أأنه قد متت صياغة تعلاميت خاصة بسجل الأصول املؤجرة متويليا قام

صدارها وزارة الصناعة والتجارة بال ضافة اىل صياغة واقرار دائرة السري لتعلاميت جديدة للمركبات املؤجرة متويليا .  ب 

انونية لق ا لبيئة   ا

من أأمه العنارص املوجودة يف القانون احلايل انه عرف التأأجري ووضع اربعة عنارص يف حال انطباق أأي عنرص يعترب 

, أأول هذه العنارص جيب أأن حتصل اي هجة تريد ممارسة التأأجري عىل رخصة مزاوةل املهنة من  المتويل تأأجريا متويليا

وزارة الصناعة والتجارة وجيب أأن تكون الرشكة أأردنية والرتخيص س نوي وهل متطلبات أأن يكون احلد الأدىن لرأأس 

 لكني واملس تأأجرين .املال مليون دينار. قانون التأأجري المتوييل ال ترسي عليه أأحاكم قانون املا
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ملدنية  ا لية  ؤو ملس عندما يكون املس تأأجر معيل يتحمل هو املسؤولية املدنية من خالل الانتفاع بلأصل فعىل  :ا

س يارة تأأجريا متويليا وقام بس تخداهما اس تخداما غري قانوين فالقانون هنا حيمي املؤجر  سبيل املثال " اس تأأجر خشص

خدامه غري القانوين يتحمهل املس تأأجر , املس تأأجر ملزتم حسب القانون بدفع الأقساط ولك التبعات املدنية نتيجة اس ت

حىت ولو مل ينتفع بملأأجور بسبب تعطل املاكينة مثال اذا مل أأكن طرفا مكؤجر يف املوضوع ال حيق هل أأن يتوقف عن 

 .السداد حتت أأي ظرف من الظروف

: ض  لتعوي اد وا الاسرتد لعقد و ل ب  اال خال

قم العميل بدفع الأقساط مبواعيدها فدوره أأن يعيد هذا الأصل اىل املؤجر وحيق للمؤجر أأن يطلب تعويضا اذا مل ي

عن الرضر اذلي ترتب عليه فاذا اخنفضت القمية السوقية للأصل فللمؤجر احلق بأأن يطالب بتعويض حيث يتحمل 

 املس تأأجر تبعات اختياره للأصل.

: لعقد  ا ازل عن  لتن  حيق يل مكؤجر ان اتنازل عن عقد التأأجري اىل مؤجر أأخر لكن يتوجب عيل يف القانون احلايلا

اعالم املس تأأجر بأأنين سوف اتنازل عن عقد مكؤجر اىل مؤجر أ خر وهذه نقطة قانونية يف موضوع العقار  اذا تنازلت 

ئرة الأرايض واملساحة عن العقد اىل مؤجر أ خر , ويه نقطة قانونية اجرائية ال أأس تطيع معلها الا يف التوثيق يف دا

  وبلتايل انتفت الغاية مهنا يف موضوع التنازل عن العقد .

: لعقد ا اذا ختلف املس تأأجر عن السداد حيق للمؤجر ان يطلب من قايض الامور املس تعجةل فسخ العقد  فسخ 

 ها يف احملمكة.يوما من اترخي تقدمي 90والقضااي حسب قانون التأأجري المتوييل تأأخذ صفة الاس تعجال عبارة عن 

أأصدرت وزارة املالية تعلاميت تتعلق بالس هتالك ويف موضوع اخملصصات , حنن كرشاكت تأأجري متوييل خمصصاتنا 

ليس لها عالقة بتعلاميت البنوك وخمصصات البنوك وبلتايل ما ينطبق عىل البنوك يف موضوع اخملصصات ال ينطبق 

 علينا.

ودة اذ انه يوحض اطار العالقة بني أأطراف التأأجري فقط كام توجد حامية للمؤجر القانون احلايل هل مزااي ولكهنا حمد

متويل واملس تأأجر تمتثل يف توثيق العقد دلى هجة معينة لكن مساوئ القانون احلايل اكرث من مزاايه  )مؤسسة ال

 .(2006ادلولية.
اانت  ائية للبي الاحص اجلة  ملع  ا

 اال سالمية ارف  ملص ا يف  لتطبيقية  ا دلراسة   ا

ايم  لع 2دراسة  0 1 4-2 0 1 5  

يل  دلو ا الاساليم  يب  ر لع ا لبنك  ا  :  أأوال 

 تبني أأن البنك : 2014بالطالع اىل تقرير الس نوي للبنك العريب الاساليم ادلويل يف الاردن لعام 

أأوال: يقوم بأأعامل المتويل عىل أأساس الاجارة التشغيلية بصفته مؤجرا ومس تأأجرا وقد مت اظهار وعرض املعلومات 

 تعلقة بعمليات الاجارة التشغيلية كام ييل :امل

 دينار اردين 2064بصفته مؤجرا : افصح البنك عن اجيارات مببلغ 

 دينار أأردين 229965بصفته مس تأأجرا: أأفصح البنك عن اجيارات مدفوعة مببلغ 
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 78.942.297ملايل حيث مت اظهار بند موجودات اجارة منهتية بلمتليك بلصايف مضن املوجودات يف قامئة املركز ا

 .2015دينار أأردين عن عام  120.106.427و  2014دينار أأردين عن عام 

دينار  77.425.218كام أأنه مت عرض بند ايرادات موجودات منهتية بلمتليك مضن الايرادات يف قامئة ادلخل ومببلغ 

اس هتالك موجودات اجارة  كام مت اظهار 2015دينار أأردين عن عام  118.903.244ومبلغ  2009أأردين عن عام 

دينار عن عام  314.896ومبلغ  2014دينار عن عام  319.443منهتية بلمتليك مضن املصاريف يف قامئة ادلخل ومببلغ 

حيث مت الافصاح عن تفاصيل قياس قمية بند املوجودات الاجارة املنهتية بلمتليك الظاهرة يف قامئة املركز  2015

 كل كام ييل: وذ 2015-2014املايل لعايم 

وصايف القمية  19.580.000-والاس هتالك املرتامك  93.165.369اكنت التلكفة  2009*)املشرتكة( عام  .1

73.585.367  

  832.801وصايف القمية  505.199-والاس هتالك املرتامك  1.338.000*) اذلاتية( اكنت التلكفة  .2

 . 74.418.168وصايف القمية  20.085.199-امك والاس هتالك املرت  94.503.367*) اجملموع( حيث اكنت التلكفة  .3

وصايف القمية  27.103.057-والاس هتالك املرتامك  139.322.729اكنت التلكفة  2015*)املشرتكة( عام  .4

112.219.672 

  725.255وصايف القمية  612.745-والاس هتالك املرتامك  1.338.000*)اذلاتية ( اكنت التلكفة  .5

 112.944.927وصايف القمية  27.715.802والاس هتالك املرتامك  140.660.729فة *)اجملموع( حيث اكنت التلك .6

ايم  لع الأردن  يف  الاستامثر  ل و ين للمتوي الأرد الاساليم  لبنك  ا  : ا  2اثني 0 1 4-2 0 1 5 : لبنك  ا أأن  ني   وتب

تعلقة بعمليات يقوم بأأعامل عىل أأساس الاجارة التشغيلية بصفته مؤجرا ومس تأأجرا وقد مت اظهار وعرض املعلومات امل

 الاجارة التشغيلية كام ييل :

 دينار أأردين . 91756بصفته مؤجرا : أأفصح البنك عن اجيارات مقبوضة مببلغ 

دينار أأردين كام أأفصح البنك عن اجيارات  666567بصفته مس تأأجرا : أأفصح البنك عن اجيارات مدفوعة مببلغ 

 دينار أأردين . 386210مدفوعة مقدما مببلغ 

 ض بند ايرادات موجودات مؤجرة أأجارة منهتية بلمتليك حول القوامئ املالية واليت متثلت يف ال يت :كام مت عر 

 مشتركة
 صافي القيمة  االستهالك المتراكم التكلفة 2015

 168.539.668 44.005.873 212.545.541 موجودات اجارة منتهية بالتمليك
2014    

 134.951.442 29.734.751 164.686.193 موجودات منتهية بالتمليك 
 

 

ات لتوصي ات وا اج  الاس تنت

 ات اج  الاس تنت
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 بلنس بة للبنك العريب الاساليم اكنت الاس تنتاجات كام ييل :

 536.569)مقابل  2015/اكنون الاول 31دينار كام يف  589.844*بلغ اجاميل اقساط الاجارة املس تحقة 

مت اظهار أأرصدة الاجارة املس تحقة من مضن ذمم البيوع  ( علام بأأنه 2014/اكنون الأول /31دينار كام يف 

 واذلمم الأخرى.

% من أأرصدة الاجارة 17دينار أأي ما نسبته  2.068.616*بلغت الاجارة غري املنهتية بلمتليك غري العاملة 

 /31% كام يف 18دينار أأي ما نسبته  1.445.621مقابل  2015/اكنون الاول/31املنهتية بلمتليك كام يف 

 . 2014اكنون الأول /

% 16دينار أأي ما نسبته  1.974.676*بلغت الاجارة املنهتية بلمتليك غري العامةل بعد طرح الأربح املعلقة 

دينار أأي ما نسبته  1.349.891مقابل  2015/اكنون الاول /31من رصيد الاجارة املنهتية بلمتليك كام يف 

 .2014/اكنون الاول /31% كام يف 17

ا ب :أأم ين الأرد اال ساليم   لنس بة للبنك 

مقابل  2015/اكنون الاول/31دينار كام يف  1.230.215بلغت أأقساط الاجارة املس تحقة غري املدفوعة *

 2014/اكنون الأول /31دينار كام يف  811.899

 8.417.871مقابل  2015/اكنون الأول /31دينار كام يف  8.533.542*بلغت أأقساط الاجارة غري العامةل 

 . 2014/اكنون الأول /31ينار كام يف د

ات  لتوصي  ا

 التوسع يف اس تخدام صكوك الاجارة ملا لها من مزااي خصوصا يف متويل العجز بملوازنة العامة لدلوةل. -

الاس تفادة من مزااي معليات الاجارة التشغيلية واملنهتية بلمتليك يف متويل خمتلف القطاعات الصناعية  -

 خلدمية.والتجارية والسكنية وا

وصف عام مجليع عقود الاجارة التشغيلية وأأمه رشوطها وما تتضمنه من قيود يف دفاتر لك من املؤجر  -

 واملس تأأجر.

 املس تأأجر يقوم بهتالك احلصص اململوكة من تكل الأصول . -

تناقص ايرادات الاجارة للمؤجر بنس بة ما ميتلكه املس تأأجر من حصص بيامن تزتايد مرصوفات الاجارة  -

 تأأجر بنس بة ما ميتلكه من حصص.للمس 

 توزع مصاريف الصيانة والاصالح لهذه الأصول عىل لك من املؤجر واملس تأأجر. -

رضورة الزتام املصارف الاسالمية بتطبيق املعيار احملاس يب بعد اجراء تعديالت املقرتحة مما يؤدي اىل توحيد  -

 وتعترب منوذجا حيتذى يف تطبيق املعيار بلنس بة البياانت املالية ومن مث تدعمي مسرية العمل املرصيف الاساليم

لعقود الاجارة التشغيلية بيامن تعترب املصارف الاسالمية الأردنية منوذجا حيتذى يف تطبيق املعيار بلنس بة لعقود 

 اال جارة املنهتية بلمتليك.
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ادر  ملص ع وا راج مل  ا
أجري المتوييل  .1  رائد رافع العيل "بحث يف جمال التأ

 بنوك الاسالميةتقارير ال .2

أجري المتوييل يف ادلول العربية : التجربة ومتطلبات التطوير ,د. حسن محمد القطافطة .3  التأ

أجري يف اململكة الأردنية الهامشية2006مؤسسة المتويل ادلولية , مجموعة البنك ادلويل ,  .4  , دراسة لسوق التأ

أجري المتوييل" مكتبة ومطبعة الاش .5   2001عاع الفنية الطبعة الاوىل عبد العزيز مسري محمد " التأ

أجري المتوييل " جمةل البنوك يف الأردن ,العدد الأول  .6   1999جودة حمفوظ " التأ

عيل أأبو الفتح امحد ش تا "احملاس بة عن عقود الاجارة املنهتية بلمتليك يف املصارف الاسالمية من منظور  .7

 .2003اساليم

  1998ة ,الطبعة الاوىل ابو غدة عبد الس تار "الاجارة" رشكة دةل الربك .8

  2010قنطقجي سامر مظهر " صناعة المتويل يف املصارف واملؤسسات امللية الاسالمية " .9

 www.iiabank.com.joالبنك العريب الاساليم ادلويل  .10

  www.jordanislamicbank.comالبنك الاساليم للمتويل والاستامثر .11

http://www.iiabank.com.jo/
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 التشريع اإلسالمي في أمين التجاريالت

املدىن .عبداحلى   د

ي دي للهندسةوالتكنالوجيةكراتيش بكس تان  أأس تاذ مشارك جبامعة أأين ا 

 
Abstract: 

Islam encourages business and trade which is a token of trust upon Allah. Islamic financial system ensures 

equal rights for every citizen to have business and earn the profit legitimately. Neither does Islam neither 

exploit like communism nor minimize the capital to some limited hands. During the industrial revolution, 

Europe has developed a system where business loss is restricted to an investor. Thus to save the financer 

form any possible financial loss they designed the system of insurance. Insurance is very common 

nowadays especially in the business world. Not only companies and their assets are insured but life and 

health of the employees are also insured. Being a complete set of beliefs and style of living Islam provides 

guidance for us concerning the issues related to insurance. Many authors have penned their findings on 

this important topic in their articles, books, research papers, and journals and still there is lot of to be 

discovered. In this research article, I have focused on four major points regarding the nature of insurance, 

its meaning and reality. The second point sheds light on the various ruling of Islamic scholars concerning 

the status of insurance. The third point provides Islamic alternative in place of prevailing insurance. The 

fourth and last point of my article elaborates the discussion on the necessity of insurance. 

 

ن من الأمور املهمة يف عرصان احلديثة والقضااي اليت اس تجدت قضية هممة يف التجارة وىه التأأمني التجاري. وقد  ا 

 كرثت الكتب واملقاالت والبحوث حوهل لأنه من القضااي اليت مل تكن معروفة يف عرص التزنيل. 

أأّما التأأمني اذلي شاع يف التجارة العرصية وأأول ما ظهر عن التأأمني التجاري، اذلي بدأأ بلتأأمني البحري يف أأواخر 

ن الرابع عرش يف قارة أأوروب يف صورة البضائع اليت تنقلها السفن بني مدن ومدن. مث بعد زمن طويل بدا التأأمني القر 

الربي يف بعض بدلان الأورب يف أأواخر القرن السابع عرش و صورهتا التأأمني من احلريق. مث انترش التأأمني يف هذا 

 قرن الثامن عرش ميالدي.بعد ذكل يف أأملانيا، وفرنسا، وأأمرياك يف أأواخر ال

مث أأخذت تتنوع صورها الأخرى مع مرور الزمن ومن صورها املعروفة : التأأمني التعاوين بأأشاكلها اخملتلفة وقد بدت 

 قبل مدة قليةل ليكون بديالً عن التأأمني التجاري.

 ولأجل هذا فقد اجهتد العلامء عن حمكه بعد املراجعة العلمية يف الأدةل الرشعية. 

 بت أأن أأكتب بال ختصارعن هذا العقد ورأأي الباحثني فيه.فأأحب

 :هذا املقال املوجز  يش متل عيل أأربعة نقاط

 التأأمني لغة و اصطالحا النقطة الأويل:

 حمكه النقطة الثانية:
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 بديهل الرشعي النقطة الثالثة:

 اال لزام بلتأأمني. النقطة الرابعة:

ن شاء هللا العزيز.وال ن نذكر هذه النقاط بلتفصيل والرشح و نو   حضها بال ختصار املفيد ا 

 

يل الأو لنقطة  ا: ا اصطالح لغة و  ني  لتأأم  ا

التأأمني لكمة مش تقة من الفعل املايض الثاليث اجملرد "أأمذن يؤمذن" معناه الاطمئنان و قد يس تعمل ضد اخلوف و 

 (1كذكل لكمة الأمانة اليت ضد اخليانة )

فظ أأحد لكمة "أ مني" مث اس تعري اس تخدامه دالةل عىل العقد اخلاص اذلي يقع بني أأّما الفقهاء يعربون التأأمني أأن يتل

 (2الرشاكت التجارية يُدفع مبوجبه مبلغاً معيناً يف كيفية وقوع احلادثة املعينة لشخص يدفع لها قسطاً من املال )

ىل فرق بني تناول التأأمني كفكرة و  ّن الناظر جيب عليه التنبيه ىف بب التأأمني ا   نظريذة مث مرحةل التنظمي عند العقد.ا 

ّن التأأمني اش هتر كنظرية و كذكل نظام مقبول لأنّه عىل أأساس التعاون بني الناس دلفع أأخطار حتدق هبم  فلهذا ا 

ذا أأصابت بعضهم تعاونوا مقابل املبلغ القليل املقدم )  (3حبيث ا 

ن هذه الفكرة طيبة ومعروفة دلي الناس لأهّنا قامت علهيا من  ىل ا  أأحاكم الرشيعة حنو الزاكة والنفقة يف سبيل هللا ا 

 أأمثةل كثرية اليت حتث عىل التعاون يف سبيل الرب والتاكفل اال جامتعي.

هبام بل اال شاكل يف صياغة هذه الفكرة يف  ّن هذه الفكرة الطيبة توافق مع أأهداف اال سالم السامية وليس فهيا أأي ا  وا 

 وس يكون هذا هو حمل البحث. عقد معاوضة بني املؤمن واملس تأأمن. 

: اري لتج ا ني  لتأأم ا  نشأأة 

كام ذكران سابقا عن بداية التأأمني شايع يف جتارتنا العرصية بدأأ التامني البحري أأواخر القرن الرابع عرش يف أأوروب يف 

لسابع عرش مث صورة الأش ياء اليت تُنقّل بلسفن بني املدن. مث بعد زمن طويل بدا التأأمني الربي يف يف أأواخر القرن ا

 انترش بعد ذكل بدلان خمتلفة أأثناء القرن الثامن عرش ميالدي.

 (4قد ذكر محمد أأمني ابن عابدين هذه اخللفية التارخيية يف كتابه الشهري رد احملتار)

 (5مث بعد ذكل مع اتساع التعامالت به حىت اتسعت نطاقها يف اجملاالت الاقتصادية وغريها )

ىل التأأمني لكن عند بعض احملققني  ىل الانكامش فالزوال وذلكل ادلول الغربية توهجت ا  التأأمني التجاري يتجه ا 

حصائيات التأأمني يف الوالايت املتحدة الأمريكية  التعاوين ومعظم املنظامت التأأمينية يه منظامت تعاونية . كام وجدان ا 

 (6ني فهيا)% من نشاط التأأم70م أأن التأأمني التعاوين أأصبح يغطي أأكرث من 1972س نة 

: اري لتج ا ني  لتأأم ا عقد   مفهوم 

ّن احملققني اختلفوا يف تعريفاته حيث جند تعريفات عديدة يف القوانني الوضعية ميكن تلخيصها اجلامع وهو: "عقد  ا 

ىل الطرف ال خر وهو املؤمذن هل أأو من يعينه عوضاً مالياً يتفق  ن أأن يؤدي ا  معاوضة يلزتم أأحد طرفيه وهو املؤّمِ

 عليه" 

يُدفع عند وقوع احلادثة كام س بق معنا أأو عند حتقيق اخلسارة املبينة يف العقد املقرر بني الطرفني وذكل يُسّمى قسط 

 (7التأأمني اذلي  يدفعه املؤمذن هل بلقدر املعلوم والأجل احملدد والكيفيذة املعينة )
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 (:8و اخلصائص البارزة لهذا التعريف فامي يأأيت )

ن املؤمذن جيب ع -1 ن يلزتم بدفع التأأمني ا  ليه أأن يدفع الأقساط املعهودة املقررة حسب االتفاق وأأّن املؤّمِ

 عند وقوع احلادثة احملمتةل.

ن جيب عليه أأداءا قسط التأأمني واملؤمذن هل  -2 ن الطرفني يأأخذان مقابالً ما يس تحق من العقد املقرر فاملؤّمِ ا 

 جيب عليه مبلغ التأأمني املقرر عند حتقيق الهدف.

ن لكذ من الطرفني ال يعمل مقدار املبلغ اذلي س يدفع و كذكل مك س يعطى عىل وجه التحديد فيتوقف  -3 ا 

 عىل وقوع احلادثة أأو مل يُتوقع وقوعه.

ن جيعل الرحب هدفاً منه والفائدة من خالل الأقساط املتجمعة دليه. -4 ّن املؤّمِ  ا 

:  حمكه

ذا اتسع نطاقه يف مل يرد يف التامني التجاري أأي نص رشعي ومل يوجد احل ّك املنقول من الصحابة و التابعني ولكن مل

 عرصان احلارض فالباحثون بدأأ أأن ُّيمتوا يف حبث احلّك فاختلفوا عىل ثالثة أأقوال:

ز ئ ا عقد غري ج  : الأول  لقول   ا

سوراي ( ومفيت 12( ومفيت الأردن)11( ومحمد أأبو زهرة )10(، ومحمد رش يد رضا )9و اختاره ابن عابدين احلنفي )

براهمي أ ل الش يخ )14(، وش يخ الأزهر)13)  ( وغريمه واس تدلوا بلأدةل ال تية:15( والش يخ محمد بن ا 

ادلليل الأول: عقد التأأمني عقد معاوضة يش متل عىل غرر والغرر يفسد عقود املعاوضات. كام يف حديث أأيب هريرة 

 (. 16)ريض هللا عنه أأن النيب صىل هللا عليه وسمل هنيى عن بيع الغرر 

( أأيضا أأي 17وحسب القاعدة الفقهية أأّن الهنيي يقتيض الفساد. و املراد من الغرر هو الرتدد بني احلصول والفوات )

 عقد بُين عىل أأمر اذلي حيمتل الريب والتشكك فهو غرر. وهذا الغرر يؤثر عىل عقود املعاوضات املالية.

 لغرر يف أأكرث من موقع.و كذكل يقولون : وال شك فيه بأأنذ هذا العقد حيوي ا

 فاجلهاةل املتحصةل يف حمل التعاقد مفقدار العوض غري معروف حىت املؤمن يقع عىل اخلطر.

وكذكل حيامن تتحصل يف أأجل العوض اليت مدته غري معروفة. و أأّن حصول العوض نفسه اجلهاةل والشكوك والريب 

 ة أأو عدم وقوعها.يف ذاته  لأّن الطرفني ال يعرفان لتوقفه عىل وقوع احلادث

 فالغرر يف ثالثة أأش ياء: 

 يف احلصول  -1

 يف الصفة  -2

 يف الأجل -3

 وهذه الأمور مقصودة بذاهتا عند أأي تعاقد و قد نوقش هذا ادلليل بأأجوبتني وهام: 

ن الغرر ال يوجد يف عقد التأأمني لأن هدفه الأسايس وهو حصول الأمان وقد حتّصل مبجرد العقد  اجلواب الأول: ا 

 اخلطر أأو ال يقع. سواء وقع

ن اكن الغرر ُوجد فهو يسري ال يؤثر يف ذات عقد )  (18اجلواب الثاين: وا 
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ىل غاايهتا لأّن الغاية أأمر غري منضبط وللّكٍّ أأن  منا يكون حمللها ال ا  وهذا الأجوبة مع اال عتبار الرشعي ىف هذه العقود ا 

ن غاية عقد التأأ  مني أألك املال بلباطل. وميكن أأن يقال ملن يبيح يقرر هدفا عقده حس امب ينظره فميكن أأن نقول ا 

الفوائد الربويّة أأن يتعذر بأأن هدفها تمنية املال واستامثر فيه . وعىل هذا فال توصف الأحاكم بملقاصد واحلّك فهيا دون 

ض جمهول اال عتبارات الثالثة اي يف احلصول  النظر حمللها. وحمل هذا العقد للتأأمني هو عوضه التأأمني وهذا الِعوا

ختياره لأنّه نفس ضامن السالمة و أأن هذه السالمة  ىل ا  ّن  بعض احملققني مالوا ا  والصفة والأجل. وخروجاً من هذا ا 

يّة يف اعتباره حمل معاوضة ويف نفس الوقت حمل لتداول المتكل ولهذا ما هناك حائل  احملصةل توافق مع احلقوق احلس ّ

 (19 العقد )يف أأن تكون السالمة هو حمل املعاوضة يف

 ونوقش هذا القول مبا ييل:

( وسلطة الشخص عىل مثرة نشاطه و 20اختصاص احلق احليس اذلي قّرره الرشع سلطة أأو تلكيفاً ) -1

ماكنية تداولها ومعاوضهتا علهيا.  السالمة ادلاخلية والنفس يذة تقلل ا 

 عسار الطرف معه.ال حيقق هذا العقد لذلي يريد أأن حيتفظ من النتاجئ اخلطرة لأنه همدد ب   -2

جعل السالمة ماكانً لهذا العقد خمالف للنظرة القانونية اليت نشأأ هذا العقد يف ظاللها وخمالف للنظر الفقهيي  -3

 (21حىت من أأجاز عقد التأأمني )

ن قيل  -4 ن اكن هدف العقد السالمة ادلاخلية فيلزم أأن مينحه للمس تأأمن اكفياً عن بذل عوض التأأمني. وا  ا 

ن هذه السالمة ال ال بعوض التأأمني عرفنا أأن ماكنه هو املال وأأن غايته يه السالمة.ا    حتصل ا 

ن هذه السالمة ماكانً لهذا العقد جمهول يف مقداره والصفة بلتحديد وهذا أأيضاً غرر. -5  ا 

 : ادلليل الثاين

الْ  ْمُر وا ا الْخا ذما ن
ِ
رذهمام هللا بقوهل تعاىل : ا ن هذا العقد حيوي امليرس والقامر وقد حا اْلَْزالُم رِْجٌس ِمْن ا  اُب وا اْلَنْصا يْرِسُ وا ما

( لذُّكْ تُْفلُِحونا اعا اِن فااْجتانُِبوُه ل ْيطا ِل الش ذ ا  ) 22معا

 (23وامليرس كام عرفه ابن تميية: أأخذ مال اال نسان عىل خماطرة حيصل هل عوض أأو ال حيصل )

لأن اذلي يتحمل ضامن اخلطر براهن عىل حتققه حفيامن مل  و قِبهل احملققون اذلين هلم عالقة بلقانون بعد التحقيق وذكل

 (24يتضح املبلغ اذلي ُدفع هل من أأين ُاكتسب ولو اتضح عن املبلغ اذلي قبضه فدفعه وهذا هو القامر )

منا دفع ماهل ملن يدفع عنه رضراً كام يدفع التاجر ملن  وقد أأجيب بأأن التأأمني معل أأّما القامر ليس بعمل وأأن املؤمن ا 

 (25حيافظ مبلغاً حلفظها من اخلطر )

 وقد أأجيب بأأّن هذا العقد قد يأأيت يف مضن امليرس لأّن قد ُوجد فيه بعض مواصفاته.

ىل حمافظ القافةل وحنوها فهذا املدفوع أأجرًة للمحافظ عىل معهل حيث بذل هجوده و وقته  وأأما املعاوضة املدفوعة ا 

املال دون أأن يقدم نفسه ال كامل العمل املفوض و يف نفس الوقت هو ال ليؤدي متطلباته ومقتضياته ومل يتسمل هذا 

ذا مل يفرط يف واجبه.  يس تطيع أأن يكون ضامناً عىل املال بأأن ال يُرسق أأو يقابل التلف ا 

 ادلليل الثالث: 
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ن هذا العقد قد حيتوي الرب بل هو الأصل فيه والرب حمّرم ُمفسد للعقد املش متل عليه وذكل أأن التأأ  فه ا  رذ مني كام عا

ىل املؤمذن هل مبلغاً حمدداً فهو معاوضة مال مبال دون تقابض وال متاثل  ن مبتطلباته أأن يؤدي ا  القانون: عقد يلزتم املؤّمِ

 . وهذا هو الرب

ز ئ ا : عقد ج اين لث ا لقول   ا

 (29( و خالف )28( و موىس )27( و اخلفيف )26و اختاره من الفقهاء الزرقا )

 : دةل التاليةوقد اس تدلوا بلأ 

 ادلليل الأول: 

ل رشعاً دية قتل اخلطأأ عن القاتل وتتقامسها بني أأفرادها لأجل تفتيت أأثر املصيبة  نذ العاقةل تتحمذ القياس عىل العاقةل: ا 

 (30عن اجلاين. وكذكل تعمل رشاكت التأأمني حىت يرتمم أأخطارها ويتخفف النوائب املتوقع )

 ة مهنا:ونوقش هذا القياس بأأجوبة عيدي

ّن حتمل ادلية عىل العاقةل عىل أأساس القرابة بيهنا وبني القاتل اليت تدعو للتعاون لكن عقود التأأمني  -1 ا 

 جتارية تقوم عىل املعاوضة املاليذة احملضة ال عىل اي قرابة أأو عاطفة فهذا قياس مع الفارق.

ن حتمالت عىل العاقةل أأحياان ختتلف بأأحوالها املالية من الغىن وا -2 لفقر ويف مقابلها أأعضاء الرشاكت هذه ا 

 فال يُفّرق بيهنم يف الغىن والفقر.

 ادلليل الثاين:

ّن الأحناف جّوزوها بشلك و يه أأن يقول رجل ل خر: اخرت هذا طريق فا نّه مأأمون وأأان ضامن لو نزلت اليشء  ا 

من حيث الزتام الضامن لأّن  املصاب فيه لكن بعد هذا بلفعل تزنل املصيبة ويف هذه الصورة هذا العقد يش هبها

 (31الرشكة كذكل تلزتم الضامن كام أأنذ القائل الزتم الضامن )

 ونوقش بعدة الأجوبة اليت تفرق بني املسأألتني:

 (32يف عقد التأأمني يكون اال لزتام من الطرفني والالزتام يف مسأأةل الضامن يكون من طرف واحد ) -1

ن التأأمني عقد معاوضة مالية والضامن من -2 عقود التربعات اليت يراد هبا املعروف فال يصح القياس  ا 

 بيهنام.

ن رشاكت اليت تعمل للتأأمني فهيي تقرر التضمني مطلقاً أأّما مسأأةل ضامن خطر الطريق مبعهثا تغريره  -3 ا 

أنه أ من ال جملرد الضامن. خباره بأ  للساكل وا 

ن  التامني لكونه معاوضة ال ضامانً للضامن خالف الضامن. -4  ا 

 لثالث: ادلليل ا

ّن القياس يف هذا العقد عىل نظام التقاعد وأأش باهه لأنّه عقد معاوضة يقوم عىل أأخذ جزء ضئيل من راتب املوظف  ا 

م هل يف هناية وظيفته وقد يوجد التشابه بأأقساط التأأمني لأّن يف لكهيام ال يعرف الفرد مدة زمن املبلغ  شهرايً لُيقدذ

أأكرث عىل ما أُِخذا منه أأثناء الوظيفة وقد ال يأأخذ شيئاً فا ن اكن نظام التقاعد جاز  املدفوع وكذكل مجموع املبلغ مث يأأخذ

 (33حفمكه يكون مثل للتأأمني )

 و أأجيب هذا ادلليل جبواب:
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ن التقاعد ال يكون عوضاً ما أأخذ من ماكفأأته شهرايً لو اكن الأمر هكذا لوجب توزيعه مثل توزيع املرياث  ومل جيز ا 

فال ينبغي . ومظنّة احلاجة فهيم ظف وال ورثته بعده بل التقاعد هذا ماكفأأة ما قام املوظف من معل أأن حيرم منه املو 

ىل املوظف وال يقوم عىل أأساس التجارة وحتصيل الأربح. أأن يقال أأّن هذا التقاعد معاوضة من قبل ادلوةل  ا 

رى أأخ ع  رمي لأنوا لتح ع وا الأنوا ض  لبع اجلواز   : ث  ل ا لث ا لقول   ا

(  ومهنم من اختاره  للخطر املتوقع اكلرسقة 34ختاره للأموال فقط دون احلياة وهو قول محمد احلسن )مفهنم من ا

 (35ووما جّوزه من وقوع احلادث اذلي سببه أ فة ساموية وهو قول جنم ادلين )

ن زيد أ ل ومهنم من أأبحه حلوادث احلافالت والطائرات والسفن واملصانع فقط وحّرم ما عداه وهو قول عبد هللا ب

 ( فاس تدلوا هؤالء عىل منعهم بأأدةل املانعني وعىل أأبحهتم بأأدةل املبيحني.36محمود )

: حج را ل ا لقول   ا

 الراحج هو حترمي التأأمني التجاري للوجوه ال تية:

 أأن الغرر فيه كثري وليس يسرًيا وبيوع الغرر اجملمع عىل حترميها قد كرث تعامل أأهل اجلاهلية هبا -1

ئص عقدي القامر واملراهنة يف عقود التأأمني وًلًك من املقامرين أأو املرتاهنني يلزتم حنو قد توجد بعض خصا -2

ذا وقعت احلادثة فتقع عىل أأحدهام خسارة املقامرة أأو الرهان وهذا هو حال عقد  ال خر بدفع املبلغ املتفق عليه ا 

ذا وقعت احلادثة امل بينة يف العقد وهو وقوع اخلطر املؤمن التأأمني فا ن رشكة التأأمني تتعهد بدفع مبلغ التأأمني ا 

 منه يف مقابل تعهد املس تأأمن بدفع أأقساط التأأمني مدة عدم هذه احلادثة.

أأنه ال ميكن  اجتنابه من رب النسيئة أأو رب الفضل والنسيئة مًعا وقد اجمتعت عىل أأن العمةل الورقية تعترب  -3

 من الأجناس الربوية وأأن علهتا يه المثنية.

ىل نصوص رشعيذة  مفن أأبحه -4 اعمتد عىل مظنة مس تنبطة من الاس تنتاجات الفقهية بيامن اذلي حّرم اعترب ا 

تفق اجملهتدون عىل اسنباط هبا يف هذه املس ئةل. )  (37ا 

ليس يف هذا العقد مصلحة للبئية يف هناية الأمر بل املرتتب علهيا هو نقل عبء احلادث برمته من عاتق  -5

ىل عااتِق خشص أ خر وه  (. 38ذا ليس فيه أأيذة فائدة للمجمتع )خشص ا 

هل خطورة عىل اقتصاد ادلوةل من حيث س يطرة رشاكت التأأمني ممثةل يف أأفراد قالئل عىل مدخرات  -6

ضطرارية )  (39املواطنني وتوجهيها وفق هواها ومصاحلها اخلاصة فذلكل بعض ادلول أأخذت التأأمني يف حاةل ا 

ي لرشع ا ل  ي لبد   ا

ىل ال ن اال سالم دعا ا  تعاون بني الناس وبذل التضحيات عىل أأساس من التربع ال املعاوضة يقول تعاىل يف كتابه ا 

 ( 40الكرمي: وتعاونوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل اال مث والعدوان )

ىل تنظمي هذه الفكرة ومهن ن  اكنت فكرة التأأمني تدور حول هذه الفكرة الطيبة يف حتقيق مقاصد الرشيعة فال بد ا   ا: وا 

 كفاةل الغارمني -1

 كفاةل الفقراء واملساكني -2

 العاقةل -3

 كفاةل أأبناء السبيل -4
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 النفقات بني الأقارب -5

 التاكفل الاجامتعي -6

وذلكل صدر البيان املعروف من اللجنة ادلامئة للبحوث العلميذة واال فتاء بململكة العربية السعوديذة حيال بعض 

أأمني التعاوين بأأهنا ال متثل التأأمني التعاوين اليت أأبحته اللجنة ادلامئة املؤسسات والرشاكت اليت ُاش هترت بتسمية الت

بل هو يف احلقيقة التأأمني التجاري و غرُّي امسه فقط واحلقيقة أأن املؤسسات القامئة بلتأأمني والساعية لتصحيح وضعها 

عادة التأأمني ) و أأن تدفع رشكة التأأمني جزءاً من ( وه41ومطابقته للبديل اال ساليم تواجه أأموراً صعبة من أأبرزها ا 

 أأقساط التأأمني اليت حتصل علهيا من مجهور املس تأأمنني يف مقابل ذكل جزءاً من اخلسائر.

ىل رشكة التأأمني الضامنة اليت تدفع هل ويف مضن هذا أأّن الرشكة تطلب بدفع  فا ذا وقعت احلادثة فتوجه املس تأأمن ا 

عادة جزء حسب االتفاق بيهنام ال عادة التأأمني.  فا ّن الرشكة هذه س تكون وس يطة بني الطرفني أأي املس تأأمن ورشكة ا 

عادة التأأمني ) ال برتتيبات ا  أنه ال قيام لها وال ازدهار لصناعهتا ا  ( و 42التأأمني و هذه الرشاكت اال سالمية اعرتفت بأ

عادة التأأمني من حيث الأصل اكنت جتارية اليت تتبىن عىل املهنج اال س  (43اليم )هذه الرشاكت لكها ا 

: اري لتج ا ني  ي للتأأم لرشع ا ل  ي لبد ا س   أأس

 الغاية الأساس ية يه التعاون. -1

 مراعاة قواعد الرشيعة العامة -2

دارة الصندوق ليشعروا بلتعاون املتبادل -3 شرتاك امجليع يف ا   ا 

دارة الصندوق أأو مسك حسابته. -4 ليه من ا   جواز دفع أأجرة املثل للعاهد ا 

 رشوعةجواز استامثر أأموال الصندوق بطرق م  -5

 املترضرين.الأساس ية من الصندوق عىل تعويض املشرتكني رصد الربع لتكل الأموال عىل أأساس دمع الغاية  -6

 جواز للصندوق أأن يقبل الهبات والتربعات غري املرشوطة دلمع الغاية الأساس ية. -7

ني لتأأم زام ب ل  اال 

يع أأنواعه وأأنه جيب عىل ادلوةل اال لزام به من مجةل ما طرحنا من الأفاكر يف موضوع التأأمني حيث يف حل التأأمني جبم

 ملا فيه مصلحة كام ذكران يف البديل الرشعي للتأأمني.

لزتاميا لكن بلنس بة للفئات اليت يكرث دلُّيا وقوع احلادث كأحصاب احلافالت  ن الأصل يف التأأمني أأن يكون ا  ا 

 (44ختيارايً يف احلاالت املقررة )والرشاكت أأو احلاالت الطارئة اكلأمراض والش يخوخة والوفاة وقد يكون ا

 ودلي وقفات عديدة أأضيف عىل هذا الراي مهنا:

ّن هذا العقد عىل أأساس الرضا كام أأساس العقود يف اال سالم الرتايض كام قال تعاىل: اي أأُّيا اذلين أ منوا ال  -1 ا 

ال أأن تكون جتارة عن تراض منّك ) ذا فات رشط ا )45تأألكوا أأموالّك بينّك بلباطل ا  لرتايض فانعدمت وا 

ه. حاة فيه لأّن التأأمني التعاوين أُسس للتربعات وال يُتوقع الأخذ من ُمْكرا  الّصِ

ال ما أأعطاه من طيب  -2 قال رسول هللا )صىل هللا عليه وسمل( يف جحته: ال حيل المرئ من مال أأخيه ا 

 (46نفس )

ن أأهل العمل اتفقوا عىل أأن املكره من مرفوعي القمل وال يرتتب عليه  -3  (47أأي حّك )ا 
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ن اكن  -4 أمني التجاري ا  أمني التعاوين فال يصح يف التأ ال برضا.أأساس التربع وال يؤخذ التربع لأنّه عىل يصح يف التأ  ا 

ئل ش يخ اال سالم ابن تميية رمحه هللا تعاىل مّعن ويل  -5 أأن اال لزام بأأمر هو حمل خالف بني أأهل العمل وقد س ُ

شارك كرشكة الأبدان فهل جيوز هل منع الناس؟ فأأجاب: ليس هل عىل أأمور الأمة اال سالمية ال ميكن هل أأن ي

منع الناس من مثل ذكل، وال من نظائره مما يسوغ فيه الاجهتاد، وليس معه بملنع ناصٌّ من كتاب وال س نة 

جامع وال ما هو يف معىن ذكل وأأكرث العلامء جوزوا يف مثل هذا ويعمل به عامذة املسلمني يف عامذة  وال ا 

تباعه يف هذه الأمص ار. وهذا كام أأن احلامك ال ينبغي هل أأن ينقض حّك غريه وال أأي مفيت حيث يُلزم الناسا ب 

ن الصحابة تفّرقوا يف املدن اخملتلفة و لك قوم أأخذوا مهنم العمل.   املسائل وقال ا 

جامع الصحابة جحذٌة قاطعة واختالفهم رمحة واسعة . واكن معر بن عبد العزيز يقول : ما يرّسين  ولهذا عند البعض: ا 

ذا  ذا اجمتعوا عىل قول خفالفهم رجل اكن ضاالً . وا  أأن أأحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مل خيتلفوا لأهنم ا 

 اختلفوا فأأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا اكن يف الأمر سعة . 

ن مثل هذه املسائل ولهذا قال العلامء املصنفون يف الأمر بملعروف والهنيي عن املنكر من ال شوافع وغريمه: ا 

تباعه فهيا ولكن يتلكم فهيا بلرباهني القاطعة مفن اتضح هل حّصة  الاجهتاديّة ال تنكر بليد وليس لأحد أأن يلزم الناس ب 

ناكر عليه ونظائرها كثرية )  (48قول قبهل و أأّما املقدل قدّل  قول ال خر فال ا 

فا ن ذكل يف الأمور املعينة واملسائل اخلاّصة مبوطهنا . قال ش يخ اال سالم : وليس هذا من احلّك اذلي يرفع اخلالف 

ال الكتاب والس نة ليس لأحدٍّ أأن يلزم الناس بقول عامل وال أأمري وال ش يخ  الأمور املشرتكة بني الأمة ال حيّك فهيا ا 

 (49.وحاكم املسلمني حيمكون يف املسائل املعينة وال حيمكون عىل اال طالق )

لنتيجة  : ا

لهيا يف البحث:  أأمه النتاجئ اليت توصلت ا 

ىل دمع فكرة التأأمني التعاوين بني أأهل اال ميان ويمتثل هذا التضمن يف تقريركفاةل  -1 ن اال سالم يضمن ا  ا 

 الغارمني، وكفاةل الفقراء واملساكني، ونظام العاقةل، وكفاةل أأبناء السبيل، والنفقات بني الأقارب واحملتاجني.

ىل الرحبالتأأمني من حيث  -2 ىل تأأمني تعاوين قامئ عىل التربع وأ خر جتاري ُّيدف ا   شلكه ينقسم ا 

ىل تأأمني الأرضار اكلتأأمني عىل الأش ياء والتأأمني من املسؤولية  -3 التأأمني من حيث موضوعه ينقسم ا 

 كحوادث الس يارات وتأأمني أأشخاص وهو مايعرف بلتأأمني عىل احلياة.

ىل تأأمني فردي يتوىل فيه املؤمن مبارشة العقد بنفسه وتأأمني التأأمني من حيث العموم واخلصوص ينقسم  -4 ا 

ىل تأأمني مجموعة من الأشخاص عن الأخطار اليت قد يتعرضون لها فتعطلهم عن العمل اكملرض. جامتعي ُّيدف ا   ا 

اختلف الفقهاء يف حّك التأأمني مفهنم من يرى منعه ومه الأكرثية وهناك من جيزيه ومه أأقلية بيامن يرى  -5

 جواز بعض أأنواعه ومنع أأنواعاً أأخرى اكلتأأمني عىل احلياة وتوقف بعض الفقهاء عن اال فتاء فيه.أ خرون 

اجامع الفقهاء عىل رشعية التأأمني التعاوين وعىل رشعية التأأمني احلكويم اذلي يمتثل يف نظام التأأمينات  -6

 الاجامتعية ونظام التقاعد واملعاشات.

 هل عىل الغرر واجلهاةل والغو  والرب والقامر والرهن.الرأأي الراحج مبنع التأأمني وذكل الش امت -7
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نشاء هيئة التأأمني التعاوين من املتربعني بشرتااكت معينة لأداء التعويض ملن  -8 ّن البديل اال ساليم يف ا  ا 

 يصيبه رضر.

جياد البدائل اال سالمية للك معامةل مس تحدثة. -9  حرص الفقهاء املسلمني عىل ا 

: ش  هوام
أأبو عبد هللا محمد بن أأيب بكر بن عبد القادر، خمتار الصحاح، املكتبة العرصية، ادلار المنوذجية، بريوت،  الرازي، زين ادلين -1

 26-م، ص1999هـ / 1420الطبعة اخلامسة، 

، مادة 1/28ا براهمي مصطفى ـ أأمحد الزايت ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ، املعجم الوس يط، دار النرش : دار ادلعوة،  -2

 )أأمن(

ساليم، دار العروبة، الكويت، ب -3 أمني من وهجة الفقه اال   91-م، ص1982لتايج: ادلكتور محمد: عقود التأ

ساليم، بريوت،   1080/  7م، 2011عبدالرزاق الس هنودي، الوس يط يف رشح القانون املدين، دار ا حياء الرتاث اال 

رد احملتار عىل ادلر اخملتار، دار الفكر، بريوت،  ابن عابدين، محمد أأمني بن معر بن عبد العزيز عابدين ادلمشقي احلنفي، -4

 170/  4م، 1992 -هـ 1412الطبعة الثانية، 

ساليم، دار النفائس ، معّان ، ط  -5 م  2007هـ /  1427،  6ش بري ، د. محمد عامثن ، املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اال 

 97 -، ص

أمني، حو  -6 سالم والتأ  47, 46م، ص2002ار حول التامني التجاري انعقد جبدة الكردي ، أأ.د.أأمحد احلجي ، اال 

 106-، ص2008 – 1429نزيه حامد ، معجم املصطلحات املالية واال قتصادية يف لغة الفقهاء، دار القمل، ادلار الشامية،  -7

صدار  -8 ساليم، مصدر مكتبة الشامةل، ا  أمني، جمةل مجمع الفقه اال   577/  2م، 2013الفرفوز ادلكتور محمد، حبث عقود التأ

بريوت، -ابن عابدين، محمد أأمني بن معر بن عبد العزيز عابدين ادلمشقي احلنفي، رد احملتار عىل ادلر اخملتار، دار الفكر -9

 175/  2م، 1992 -هـ 1412الطبعة الثانية، 

 964/ 3، 164/  4اللجنة ادلامئة ، منـرب فتاوى العلامء الكبار وطلبة العمل الثقات،  -11

أمني، حقيقته والرأأي الرشعي فيه، مؤسسة الرساةل، بريوت، ط الزرقاء، مصطفى أأ  -11  -هـ ، ص 1404،  1محد ، نظام التأ

67 

أمني، وأأنواعه، وخصائصه، -12  الشبييل محمد يوسف، التعريف بعقد التأ

ساليم بني النظرية والتطبيق، مكتبة وهبة، القاهرة، ط  -13 أمني اال   212-م ، ص1987، 2املرصي عبد السميع، التأ

أمني بني احلل والتحرمي ، ط. دار الاعتصام ، ص عيىس عبده -14 أمني ، رساةل دكتوراه  8، التأ ، ود. محمد الزغيب : عقود التأ

 164هـ ، ص 1402بلكية حقوق القاهرة عام 

أمني يف القانون والقضاء ، ط. جامعة الكويت عام  -15  18، ص  1983هـ ـ 1403أأمحد رشف ادلين، أأحاكم التأ

يح مسمل، بب بطالن بيع احلصاة والبيع اذلي فيه غرر، دار الكتب العلمية، بريوت، القشريي، مسمل بن جحاج، حص -16

 1513م، احلديث 1998

ابن القمي، محمد بن أأيب بكر بن أأيوب بن سعد مشس ادلين ، زاد املعاد يف هدي خري العباد، املوسسة الرساةل، بريوت،  -17

 5/822م، 1996

أمني )حقي -18 هـ / ،  1404،  1قته والرأأي الرشعي فيه(، مؤسسة الرساةل، بريوت، ط الزرقاء، مصطفى أأمحد ، نظام التأ

 165 -ص
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 2-م، ص2007ثروت عبد الرحمي : اعفاء املؤمن من ضامانت بعض اخليارات البحرية، املكتبة العلمية، املدينة املنورة،  -19

هـ  1404،  1رساةل، بريوت، ط الزرقاء، مصطفى أأمحد ، املدخل الفقهيي العام، حقيقته والرأأي الرشعي فيه، مؤسسة ال -21

 ، /3/10 

أمني بني احلل والتحرمي، دار الاعتصام، القاهرة، ص -21  166-عبده عيىس ادلكتور، التأ

 6/90 القرأ ن: -22

 28/76، 2008ابن تميية، أأمحد بن عبد احللمي بن عبد السالم بن عبد هللا بن أأيب القامس، مجموع الفتاوى، دار الوفاء ،  -23

أمني -24 وفقاً للقانون الكوييت، دراسة مقارنة بني القانونني املرصي والفرنيس والقانون الكوييت )مطبوعات  جالل ا براهمي، لتأ

 30-م، ص1989جامعة الكويت(، 

أمني، جريدة الرايض عدد  -25  47-هـ ، ص15/9/1423يف  -12567عبداحملسن العبياكن، نظام التأ

أمني، د -26 سالمية يف عقود التأ  51م، ص 2000ار العمل، بريوت، حسني حامد حسان، حّك الرشيعة اال 

 99 -سامل أأمني محزة ، دراسة فقهية لأدةل مانعي وجموزي للتامني التجاري، جامعة املكل عبدالعزيز، جدة، ص -27

ساليم، املكتبة العلمية،  -28  64-هـ، املدينة املنورة، ص1397الثعاليب ، محمد بن حسن، الفكر السايم يف الفقه اال 

أمني -29 ساليم، جامعة املكل عبدعبدالعزيز، جدة،  اجلرف، محمد سعدو، التأ ساليم، مركز أأحباث اال قتصاد اال  من منظور ا 

 99-ص

أمني، حقيقته والرأأي الرشعي فيه، مؤسسة الرساةل، بريوت، ط  -31 هـ ، ص  1404،  1الزرقاء، مصطفى أأمحد ، نظام التأ

62 

أمني، حقيقته والرأأي الرشعي فيه، مؤسسة -31 ص  هـ ، 1404،  1الرساةل، بريوت، ط  الزرقاء، مصطفى أأمحد ، نظام التأ

58 

ساليم، دار النفائس ، معّان ، ط  -32  2007هـ /  1427،  6ش بري ، د. محمد عامثن ، املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اال 

 118م ، ص 

سالم يف التامني، دار السالم، القاهرة،  -33  110-هـ ، ص1407علوان عبدهللا انحص، حّك اال 

ساليم، دار العروبة، الكويت، بلتايج: ادلكتور  -34 أمني من وهجة الفقه اال   151-م، ص1982محمد: عقود التأ

أمني حقيقهتا وحمكها، املدينة املنورة: مكتبة ادلار. الطبعة الأوىل،  -35  499م ، 1989هـ/1409امحلاد، محد حامد، عقود التأ

ساليم ) -36 أمني جمةل مجمع الفقه اال  عادة التأ أمني وا   ( العدد الثاين2/618التأ

أمني وأأحاكمه، بريوت: دار العوامص املتحدة. الطبعة الأوىل,  -37  123-م، ص1993هـ/1414سلامين ا براهمي بن ثنيان، التأ

 (67عرفة، د. محمد عيل، رشح القانون املدين اجلديد )ص  -38

أمني، الرايض، دار ثفيف، الطبعة الثالثة،  -1الفنجري، محمد،  -39 سالم والتأ  70-م. ص1988هـ/1409اال 

 6/2 القرأ ن: -41

ساليم، دار النفائس ، معّان ، ط  -41  2007هـ /  1427،  6ش بري ، د. محمد عامثن ، املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اال 

 135-ص م ،

سالمية، الرايض،   -42 أمني بني احلالل واحلرام، مركز املكل فيصل للبحوث وادلراسات اال  عبدهللا املنيع ، التأ

 276-م. ص2002هـ/1423

ساليم العدد الثاين، الزحييل، ادلك -43 أمني مبجةل مجمع الفقه اال  عادة التأ أمني وا   2/553تور وهبة، التأ
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ساليم، )مضن حبوث جمةل اجملمع التابع للمنظمة، ادلورة  -44 أمني يف الفقه اال  عادة التأ أمني وا  محمد عبداللطيف الفرفور، عقود التأ

 2/602هـ ، 1407الثانية(، عام 

 4/29 القرأ ن: -45

احلسني بن عيل بن موىس، السنن الكربي، كتاب الغصب، بب ال ميكل أأحد بجلناية شيئا جىن  البهيقي، هو أأمحد بن -46

  10769 حديث: -عليه ا ال أأن يشاء 

ساليم.. عامن: دار الأعالم. الطبعة الأوىل،  -47 أمني اال   263-م، ص2002هـ/1423ملحم، د. أأمحد سامل، التأ

أمني بني احلالل واحلرام، مر  -48 سالمية، الرايض،  عبدهللا املنيع ، التأ كز املكل فيصل للبحوث وادلراسات اال 

 189-م. ص2002هـ/1423

 388,  35/387ابن تميية، مجموع الفتاوى،  -49
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 : حالة البنك اإلسالمي األردنيتقييم دور هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

اخلزاعةل امحد سامل  دلكتور   جامعة ال البيت .ا

 قسم المتويل واملصارف. ة املال والأعامللكية ادار 

ahmadkhzl@yahoo.com 

دلراسة ا ص   ملخ

ىل معرفة مدى الزتام البنك اال ساليم الأردين بتطبيق معايري هيئة احملاس بة واملراجعة  هدفت هذه ادلراسة ا 

 للمؤسسات املالية اال سالمية.

ن خالل تصممي استبانة، وتوزيعها عىل عينة ادلراسة ولتحقيق هدف ادلراسة فقد مت اتباع املهنج الوصفي التحلييل م

ربد وحمافظة مأأدب، وحمافظة 38املكونة من ) ( فرداً ، ممن يعملون يف فروع البنك اال ساليم يف لك من حمافظة ا 

 املفرق، والرمثا.

ىل أأن البنك اال ساليم الأردين يلزتم بتطبيق معايري هيئة احملاس بة املال ية فامي خيص اال فصاح أأشارت نتاجئ ادلراسة ا 

العام يف قوامئها املالية، املراحبة واملراحبة للأمر وبلرشاء المتويل بملضاربة، واال فصاح عن أأسس توزيع الأربح بني 

 أأحصاب حقوق امللكية وأأحصاب حسابت الاستامثر.

خلاصة بملصارف اال سالمية بصورة وقد أأوصت ادلراسة برضورة أأن تقوم هيئة الرقابة الرشعية مبتابعة البياانت املالية ا

دورية، حبيث تصدر تقارير دورية توحض مدى الزتام املصارف اال سالمية مبعايريها. كام وأأوصت ادلراسة برضورة أأن 

يقوم البنك اال ساليم الأردين بال فصاح عن التاكليف التارخيية للموجودات أأو القمي املالية للمطلوبت اليت تظهر يف 

 املايل بقميهتا النقدية املتوقع حتقيقها.قامئة املركز 

 : احية ملفت ا للكامت   معايري هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية اال سالمية، البنك اال ساليم الأردين.ا

ام لدلراسة لع ا ار   اال ط

: ملقدمة  ا

حسان ا    ىل يوم ادلين وبعد: امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أأرشف الأنبياء واملرسلني ومن تبعهم ب 

فقد تولت الرشيعة اال سالمية بيان أأحاكم املعامالت اليت حتّك ترصفات الناس وعالقاهتم فامي بيهنم، وضبطها بقواعد 

طارها  وأأصول رشعية اثبتة وأأعطت اجملال يف اختيار التطبيقات والوسائل مبا يتالءم مع مصلحة الفرد واجملمتع مضن ا 

 اال ساليم العام. 

ور اجملمتع اال نساين ظهرت املصارف التجارية كوس يط مايل بني أأفراد اجملمتع، واكن جل اعامتدها عىل الرب؛ ومع تط

ىل ظهور وس يط مايل بديل للمصارف الربوية يف اجملمتعات اال سالمية، مما أأدى والدة جتربة  فاكنت احلاجة ماسة ا 

سالمية، فابتدأأت الت سالمية حتمكها ضوابط رشعية ا  م، وتتابع بعد 1975جربة يف مرصف ديب اال ساليم مرصفية ا 
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ذكل افتتاح املصارف واملؤسسات املالية اال سالمية. وصوال ملا يه عليه ال ن من انتشار وقوة وسعة يف اجتذاب 

 وتوظيف رؤوس الأموال.

هيا بتقدمي وتعرضت املصارف اال سالمية خالل مسريهتا لبعض العقبات عىل الصعيدين الرشعي والفين معلت عىل ختط

سالمية أأو الاس تفادة من التجارب السابقة يف حدود املباح، وعكف فقهاء ودارسون لتأأصيل معلها من  بدائل ا 

ظهار عدم خمالفهتا لنص أأو مقصد واحلّك  الوهجة الفقهية وخترجي معامالهتا عىل املعامالت والعقود الرشعية املسامة أأو ا 

ال أأن هناك  عقبة ظهرت وبرز أأثرها خاصة يف اجلانب الفقهيي للمعامالت ومرشوعاهتا، ببقاهئا عىل أأصل اال بحة. ا 

متثلت يف اختالف العلامء وادلارسني يف حك بعض هذه املعامالت ومرشوعيهتا، كصورة طبيعية الختالف الفقهاء 

ه، وقد معلت يف فهم العلامء وحتليلها واحلّك هبا، لك ذكل اس تدعى احلاجة الجهتاد جامعي حيسم اخلالف أأو حيد من

 جمامع الفقه اال ساليم عىل حسم جزء من هذه الاختالفات وبيان الرأأي الراحج فهيا. 

كام ظهرت مؤسسات وهيئات خمتصة يف احلّك والرتجيح يف القضااي الاقتصادية سواء من الناحية الرشعية أأو الفنية، 

ليه وتبنته يف القضااي  صدار قرارات ومعايري ما توصلت ا  املطرحة علهيا. مهنا هيئة احملاس بة واملراجعة ومعلت عىل ا 

صدار معايري حماسبية ورشعية وتضبط 1991للمؤسسات املالية اال سالمية اليت أأسست عام  م واليت معلت عىل ا 

معل املصارف واملؤسسات املالية اال سالمية. وقد متزيت معايري الهيئة اليت بلغ تعدادها واحد وأأربعني معياراً بلوضوح 

ليه حال التنازع، كام متزيت والتح ديد وظهورها بصورة شبهية بلصياغة القانونية، مما يسهل تطبيقها والاحتاكم ا 

يضاهحا للجوانب الفقهية والفنية واحملاسبية للموضوعات واملعامالت اليت تناولهتا بلبحث وادلراسة.   ب 

ة للمؤسسات املالية اال سالمية يف ضبط معامالت وتعمل هذه ادلراسة عىل بيان أأثر معايري هيئة احملاس بة واملراجع

املصارف اال سالمية وتأأطريها وتوجهيها. وتبحث مدى الزتام املصارف اال سالمية يف تطبيق املعايري الصادرة عن 

الهيئة، حيث سيمت الرتكزي عىل البنك اال ساليم الأردين كدراسة حاةل توحض مدى الزتامه يف تطبيق املعايري الصادرة 

 لهيئة. عن ا

: ا دلراسة وأأس ئلهت ا  مشلكة 

تتحدد املشلكة الأساس ية لدلراسة يف مدى ضبط املعايري الصادرة عن هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية 

 اال سالمية لعمل املصارف اال سالمية خاصة مع حماوةل بعض املصارف لتجاهلها أأو جتنب تطبيقها. 

 السؤال التايل:وتظهر املشلكة الأساس ية لدلراسة يف 

 ما دور معايري هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية اال سالمية يف ضبط معامالت املصارف اال سالمية؟ 

 ويتفرع عنه التساؤالت الفرعية التالية: 

 ما يه أأمه املعامالت اليت تناولهتا معايري هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية اال سالمية ؟  -1

 الزتام البنك اال ساليم الأردين مبعايري هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية اال سالمية ؟ ما مدى  -2

ما أأمهية معايري هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية اال سالمية يف تقدمي منوذج متاكمل لالقتصاد  -3

 والصريفة اال سالمية قابل للتطبيق يف أأي ماكن؟

: دلراسة ا اف   أأهد

 راسة عىل بيان الأهداف التالية: تقوم ادل
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براز املعامالت اليت معلت املعايري عىل تناولها.  -1  ا 

معرفة مدى الزتام البنك اال ساليم الأردين بتطبيق معايري هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية  -2

 اال سالمية.

للتطبيق وحل الأزمات بشلك طرح منوذج للعامل اال ساليم والعامل الأجنيب يكشف صالحية أأحاكم اال سالم  -3

 جذري وحمقق. 

دلراسة ا مهية   أأ

تربز أأمهية ادلراسة أأهنا تعاجل اجلانب الرشعي والتطبيقي يف معل املصارف اال سالمية واملفرتض أأن تلزتم أأحاكم 

 الرشيعة يف معامالهتا وأأهدافها. 

 وتمكن أأمهية ادلراسة مبا يأأيت: 

 حصهتا من القطاع املرصيف. توسع وانتشار املصارف اال سالمية وزايدة  -1

ىل توحيد مرجعية املصارف اال سالمية من الناحية الفنية التطبيقية، سعياً لتوس يع أأنشطهتا وتكريس  -2 احلاجة ا 

 التعاون فامي بيهنا. 

بروز دور هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية اال سالمية، واعامتد كثري من البنوك املركزية ملعايريها  -3

 ومرجعيا لعمل املصارف اال سالمية.أأساس يا 

: دلراسة ا ات  رضي  ف

 تفرض هذه ادلراسة الفرضيات التالية: 

H01ال يلزتم البنك اال ساليم الأردين بتطبيق معايري هيئة احملاس بة املالية فامي خيص اال فصاح العام يف قوامئها املالية : 

H02حملاس بة املالية فامي خيص املراحبة واملراحبة للأمر بلرشاء.: ال يلزتم البنك اال ساليم الأردين بتطبيق معايري هيئة ا 

H03.ال يلزتم البنك اال ساليم الأردين بتطبيق معايري هيئة احملاس بة املالية فامي خيص المتويل بملضاربة : 

H04توزيع  : ال يلزتم البنك اال ساليم الأردين بتطبيق معايري هيئة احملاس بة املالية فامي خيص اال فصاح عن أأسس

 الأربح بني أأحصاب حقوق امللكية وأأحصاب حسابت الاستامثر.

ري لدلراسة لنظ ا ار   اال ط

مت انشاء هيئة احملاس بة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اال سالمية مبوجب اتفاقية التأأسيس بني عدد من 

لهيئة يف دوةل البحرين كهيئة م. وقد جسلت ا1990 -2-26هـ، 1410/ صفر/ 1املؤسسات املالية اال سالمية يف 

ىل الرحب يف  م )مسحان، 1991 -3 -27، املوافق 1411رمضان  11عاملية ذات خشصية معنوية مس تقةل ال هتدف ا 

 (.25، ص2009ومبارك، 

ويمتثل مؤسسو الهيئة بلك من: البنك اال ساليم للتمنية، ودار املال اال ساليم، ومؤسسة الراحجي املرصفية، ودةل 

بيت المتويل الكوييت. أأما الأعضاء املشاركون فهم املؤسسات املالية اال سالمية امللزتمة، والهيئات الرقابية الربكة، و 

املرشفة عىل املؤسسات املالية اال سالمية، واجملاميع والهيئات الفقهية اال سالمية ذات الشخصية املعنوية، وبلنس بة 

عضاء املراقبون فيشملون لك من الهيئات وامجلع عداد للأ يات املسؤوةل عن تنظمي همنة احملاس بة واملراجعة و/ أأو عن ا 
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معايري احملاس بة واملراجعة، وماكتب ورشاكت احملاس بة القانونية ذات العالقة، واملؤسسات املالية املامرسة لبعض 

 الأنشطة املالية اال سالمية، ومس تخدمو القوامئ املالية للمؤسسات املالية اال سالمية.

اف هيئة : أأهد اس بة  احمل

ىل حتقيق الغاايت التالية:  هتدف هيئة احملاس بة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اال سالمية ا 

تطوير فكر احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية اال سالمية وفق أأحاكم الرشيعة اال سالمية ونرش هذا  .1

صدار النرشات ادلورية، عداد الأحباث )مسحان، ومبارك،  الفكر عن طريق التدريب، وعقد الندوات، وا  وا 

 (.26، ص2009

صدار معايري وتفسري ومراجعة وتعديل معايري احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية اال سالمية مبا  .2 عداد وا  ا 

 (.1998يتفق مع أأحاكم ومبادئ الرشيعة اال سالمية، ومبا يالمئ البيئة اليت تنشأأ فهيا تكل املؤسسات )معر، 

ىل تطبي .3 ق املعايري من قبل املؤسسات املالية اال سالمية واجلهات الأخرى ذات العالقة )مسحان، السعي ا 

 (.27، ص2009ومبارك، 

اال سالمية لية  ا مل ا ات  ؤسس راجعة للم مل اس بة وا احمل عن هيئة  ادرة  لص ا اسبية  احمل اهمي  ملف روض وا لف  :ا

 (2000المية ويه: )حشاته، أأصدرت هيئة مجموعة الفروض واملفاهمي احملاسبية للمؤسسات املالية اال س

مفهوم الوحدة احملاسبية: ويمتثل هذه املفهوم بنظريتني وهام : نظرية امللكية اخلاصة بأأحصاب املرشوع وأأحصاب  .1

ىل البناء احملاس يب اخلاص بملصارف اال سالمية عىل اهنا وحدة  املال، ونظرية الشخصية املعنوية واليت تنظر ا 

اسبية خاصة بصندوق الزاكة، وأأخرى خاصة بصندوق القرض، ووحدة مس تقةل، حيث يكون هناك وحدة حم

 حماسبية خاصة بالستامثرات املقيدة.

مفهوم اس مترار املنشأأة: ويعين هذا املفهوم من الناحية الرشعية عقود تعمل عىل أأساسها املصارف اال سالمية  .2

رادة متفردة من أأحد مهنا مهنا ما هو جائز غري الزم، ومهنا ما هو الزم خالل مدة معينة ال  ميكن فسخ العقد ب 

 العاقدين خاللها )قنطقجي(.

مفهوم ادلورية: ويقصد هبا دورية نرش البياانت واملعلومات املالية حبيث يمت نرشها بصورة مس مترة ومنتظمة  .3

 لتساعد عىل اختاذ القرارات يف الأوقات املناس بة.

: حيث ختتلف قمية العنارص املالية التارخيية عن قميهتا يف مفهوم ثبات القوة الرشائية لوحدة القياس احملاس يب .4

عداد القوامئ املالية، وذكل انجت عن التضخم اذلي ال يمت أأخذه بعني الاعتبار يف البياانت التارخيية، واذلي  وقت ا 

 يسبب اخنفاض القوة الرشائية.

ثبات اال يرادات وتوثيقها يف  .5 ثبات وحتقق اال يراد: ويقصد هبا ا    القوامئ املالية عند حتققها واس تالهما.مفهوم ا 

ثبات املرصوفات وتوثيقها يف القوامئ املالية عند حتققها ودفعها. .6 ثبات وحتقق املرصوفات: ويقصد هبا ا   مفهوم ا 

ثبات وتوثيق ما يمت حتققه من ماكسب أأو خسائر سواء اكنت  .7 ثبات املاكسب واخلسائر: ويقصد هبا ا  مفهوم ا 

انجتة عن معليات تبادلية، أأو معليات غري تبادلية، أأو نتيجة تغري الأسعار، أأو نتيجة  هذه املاكسب واخلسائر

 الاستامثرات املقيدة.
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مفهوم مقابةل اال يرادات واملاكسب بملرصوفات واخلسائر: وذكل عىل أأساس القياس التجميعي واملقارن مبعىن  .8

ىل صايف  جتميع لك عنارص اال يرادات ولك عنارص املرصوفات اليت بيهنام عالقة س ببية مث مقارنهتام للوصول ا 

ىل مبدأأ الغرم بلغرم )قنطقجي(.  ادلخل أأو صايف اخلسائر، وهذا يستند رشعا ا 

مفهوم قياس القمية النقدية املتوقعة حتقيقها: ويظهر ذكل يف حاةل اذلمم او ادليون بعد استبعاد ادليون املشكوك  .9

 بدليون اجليدة لأهنا يه املتوقع حتقيقها )قنطقجي(.  يف حتصيلها، فتقاس ذمم املرصف عىل الغري

: اال سالمية ارف  ملص ا اس بة  يري حم ا  مع

يقصد مبعايري حماس بة املصارف اال سالمية اال رشادات والتوجهيات والتوصيات الواجب الالزتام هبا عند تنفيذ معليات 

فصاح عن العمليات اليت قام هبا املرص  ثبات وقياس وعرض وا  ف اال ساليم خالل الفرتة الزمنية، كام احملاس بة من ا 

بداء الرأأي الفين احملايد عن املعلومات الواردة بلقوامئ  تعترب املقياس الالزم لتقومي الأداء احملاس يب يف جمال التنفيذ، وا 

 (. 2000املالية )حشاته، 

صدار مجمو  عة من املعايري اليت تقوم وتقوم هيئة احملاس بة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اال سالمية ب 

ىل جانب تطبيق هذه املعايري ىف املؤسسات املالية اال سالمية من خالل برامج  بس تحداهثا مضن خطة س نوية، ا 

 التدريب. 

ىل عرشة معايري معمتدة ويه: ىل التطرق ا   ولكن يف هذه ادلراسة سوف يمت ا 

 لمصارف واملؤسسات املالية اال سالمية(: العرض واال فصاح العام ىف القوامئ املالية ل1معيار رمق )

حيدد هذا املعيار القوامئ املالية اليت يتوجب عىل املصارف واملؤسسات املالية واال سالمية نرشها واال فصاح عهنا 

بصورة دورية ومنتظمة، هبدف تلبية احتياجات مس تخدمهيا، ويوحض هذا املعيار القواعد العامة اخلاصة بعرض 

  املالية للمصارف ومتطلبات اال فصاح يف تكل القوامئ وفقا لأهداف احملاس بة والتقارير املالية.املعلومات يف القوامئ

ىل احملاسبية املعلومات تقدمي هو واال فصاح  واليت املنشودة املنفعة بختالف ختتلف وبياانت قوامئ بشلك املهمتني ا 

 حبقيقة ومعرفهتم الثقايف مس توامه ختالفوب هجة من املعلومات تكل من املس تفيدة الأطراف بختالف تتأأثر

 أأخرى )(. هجة من الاقتصادية الظروف

ظهار ونرش مجيع املعلومات بشلك جيعل القوامئ املالية غري مضلةل للمس تفيدين مهنا. وهو بختصار الصدق يف  وهو ا 

عطاء املعلومات عن املركز املايل للمنشأأة )مسحان ومبارك،   (.25، ص2009ا 

 (: املراحبة واملراحبة لل مر بلرشاء2معيار رمق )

يش متل هذا املعيار عىل التفاصيل اخلاصة بلأسس الفقهية املتعلقة بملعاجلات احملاسبية اخلاصة بملراحبة واملراحبة لل مر 

ىل وضع القواعد احملاسبية املتعلقة بال ثبات، والقياس، واال فصاح عن معليات املر  احبة بلرشاء، وُّيدف هذا املعيار ا 

 واملراحبة لل مر بلرشاء اليت تقوم هبا املصارف واملؤسسات املالية واال سالمية.

ويعرف بيع املراحبة عىل أأنه البيع مبثل المثن الأول مع زايدة. والأصل يف البيوع أأن تكون مراحبة حيث يس تحيل أأن 

ىل   (:73، ص2009مبارك، )مسحان و يضع الرجل ماهل يف جتارة هبدف اخلسارة. ويقسم بيع املراحبة ا 

1. : لبس يطة ا راحبة  مل وتعين بيع املاكل لسلعة ميلكها أأصال بمثن الأول وزايدة، وقد يكون المثن حاال أأو  ا

 مؤجال، أأو مقسطا.
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2. : ) ء لرشا ر ب لل م )املراحبة  املركبة  ملراحبة  ويه أأن يطلب خشص من خشص أ خر أأن يشرتي سلعة معينة  ا

 ويعده بأأن يشرتُّيا منه برحب معني.

 (: المتويل بملضاربة3يار رمق )مع

يش متل هذا املعيار عىل التفاصيل اخلاصة بلأسس الفقهية املتعلقة بملعاجلات احملاسبية اخلاصة بلمتويل بملضاربة، 

ىل وضع القواعد احملاسبية املتعلقة بال ثبات، والقياس، واال فصاح عن معليات املضاربة اليت تقوم  وُّيدف هذا املعيار ا 

 ملصارف واملؤسسات املالية واال سالمية.هبا ا

ميكن تعريف املضاربة بأأهنا عقد بني طرفني يقدم أأحدهام املال للطرف ال خر ليعمل فيه هبدف الرحب عىل أأن يمت توزيع 

هذا الرحب بيهنام بنسب متفق علهيا ابتداء، أأما اخلسارة فيتحملها صاحب املال وحده برشط عدم تقصري الطرف ال خر 

 (. 114، ص2009يه )مسحان ومبارك، أأو تعد

 (: المتويل بملشاركة4معيار رمق )

يش متل هذا املعيار عىل التفاصيل اخلاصة بلأسس الفقهية املتعلقة بملعاجلات احملاسبية اخلاصة بلمتويل بملشاركة، 

ىل وضع القواعد احملاسبية املتعلقة بال ثبات، والقياس، واال فصاح  عن معليات املشاركة اليت تقوم وُّيدف هذا املعيار ا 

واملشاركة يه عقد بني اثنني من املتشاركني أأو أأكرث يف رأأس املال  هبا املصارف واملؤسسات املالية واال سالمية.

 والرحب. 

 (: اال فصاح عن أأسس توزيع الأربح بني أأحصاب حقوق امللكية وأأحصاب حسابت الاستامثر5معيار رمق )

ىل و  ضع القواعد احملاسبية املتعلقة بتوزيع الأربح بني أأحصاب حقوق امللكية وأأحصاب حسابت وُّيدف هذا املعيار ا 

ىل أأسس موحدة لقواعد اال فصاح عن هذه املعلومات يف املصارف واملؤسسات املالية  الاستامثر، للوصول ا 

 واال سالمية.

جة الختالف أأسلوب معل املصارف وقد جاء هذا املعيار هبدف بيان رضورة اال فصاح عن أأسس توزيع الأربح، نتي

 اال سالمية يف أأموال املضاربة.

 (: حقوق أأحصاب حسابت الاستامثر وما يف حمكها6معيار رمق )

ىل وضع القواعد احملاسبية املتعلقة بال ثبات، والقياس، واال فصاح عن معليات حقوق أأحصاب  وُّيدف هذا املعيار ا 

هبا املصارف واملؤسسات املالية واال سالمية، سواء اكنت حقوق أأحصاب حسابت الاستامثر وما يف حمكها اليت تقوم 

 حسابت استامثر مطلقة وما يف حمكها، أأو حقوق أأحصاب حسابت استامثر مقيدة وما يف حمكها.

وتعرف حسابت الاستامثر املطلقة بأأهنا احلسابت اليت يفوض أأحصاهبا املرصف بستامثرها عىل أأساس عقد املضاربة 

جه اذلي يراه مناس باً، دون تقييد املرصف بأأسلوب معني، سواء بستامثرها بنفسه أأم يف مرشوع ما أأم يف وبلو 

غرض معني. وخيول أأحصاب هذه احلسابت املرصف خبلطها حبقوق أأحصاب امللكية أأو الأموال اليت ميكل فهيا حق 

ف عىل أأساس أ خر غري عقد املضاربة. وتعود الترصف املطلق مثل احلسابت اجلارية أأو الأموال اليت يتسلمها املرص 

 (.2011، نتاجئ استامثر هذه احلسابت عىل مجموع املشاركني فهيا يف املال أأو اجلهد )بكري

وبلنس بة حلسابت الاستامثرات املقيدة فيعطي أأحصاب هذه احلسابت للمرصف احلق يف استامثرها عىل أأساس عقد 

لكهنم يقيدون املرصوف بستامثرها يف مرشوع معني أأو لغرض معني أأو أأال خيلطها بأأمواهل املضاربة أأو الواكةل بالستامثر 
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اخلاصة. وقد يقيد أأحصاب هذه احلسابت املرصف بشرتاطات مثل عدم البيع ال جل أأو البيع بدون كفيل أأو رهن، 

فسه دون ادلخول يف مضاربة وقد يشرتط هؤالء أأال يقل الرحب عن حد معني أأو أأن يستمثر املرصف تكل الأموال بن

  (.2011)بكري،  موازية مع طرف اثلث

 (: السمل والسمل املوازي7معيار رمق )

ىل وضع القواعد احملاسبية املتعلقة بال ثبات، والقياس، واال فصاح عن معليات المتويل بصيغة  وُّيدف هذا املعيار ا 

 ة.السمل اليت تقوم هبا املصارف واملؤسسات املالية واال سالمي

والسمل لغة: هو التقدمي والتسلمي، وأأسمل مبعىن أأسلف، أأي قدم وسمل. أأما يف الاصطالح: فهو البيع اذلي يمت فيه 

ىل وقت حمدد يف املس تقبل )مسحان ومبارك،  تسلمي المثن يف جملس العقد وتأأجيل تسلمي السلعة املوصوفة بدقة ا 

 (.181، ص2009

 هتية بلمتليك(: اال جارة واال جارة املن8معيار رمق )

ىل وضع القواعد احملاسبية املتعلقة بال ثبات، والقياس، واال فصاح عن معليات التأأجري اليت تقوم  وُّيدف هذا املعيار ا 

 هبا املصارف واملؤسسات املالية واال سالمية بصفهتا مؤجرا أأو مس تأأجرا.

ه أأحد من الفقهاء املتقدمني، أأما الفقهاء واال جارة املنهتية بلمتليك عقد ظهر يف العرص احلديث، ذلكل مل يكتب عن

املعارصين فا ن معظم من كتب مهنم عن هذا العقد مل يذكر تعريفاً هل، وقليل مهنم من ذكر هل تعريفاً، وممن ذكر هل 

تعريفاً خادل احلايف، حيث قال يف تعريف هذا العقد: عقد بني طرفني يؤجر فيه أأحدهام ل خر سلعة معينة مقابل أأجرة 

ة يدفعها املس تأأجر عىل أأقساط خالل مدة حمددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمس تأأجر عند سـداده ل خر معين

 (.2004قسط بعقد جديد )احلسون، 

 (: حماس بة الزاكة9معيار رمق )

ىل وضع القواعد احملاسبية املتعلقة بال ثبات، والقياس، واال فصاح املتعلقة مبحاس بة الزاك ة، اليت وُّيدف هذا املعيار ا 

تقوم هبا املصارف واملؤسسات املالية واال سالمية، حبيث حيدد هذا املعيار وعاء الزاكة وقياس البنود املندرجة يف 

 حتديد هذا الوعاء.

والزاكة لغة من زىك ماهل، والزاكة أأيضا يه الزايدة وتأأيت مبعىن الصالح. أأما اصطالحا فتعين الزاكة: أأخذ يشء 

 (.2011عىل أأوصاف خمصوصة لطائفة خمصوصة )اجلبوري وادلخيل، خمصوص، من مال خمصوص، 

 (: الاس تصناع والاس تصناع املوازي.10معيار رمق )

ىل وضع القواعد احملاسبية املتعلقة بال ثبات، والقياس، واال فصاح املتعلقة بعمليات الاس تصناع  وُّيدف هذا املعيار ا 

 ملؤسسات املالية واال سالمية.والاس تصناع املوازي اليت تقوم هبا املصارف وا

والاس تصناع لغة: طلب الفعل، أأما اصطالحا فيعرفه الاكساين عىل أأنه: عقد عىل مبيع يف اذلمة رشط فيه العمل. 

وبلنس بة لتعريف جمةل الأحاكم العدلية فيعرف الاس تصناع عىل أأنه: مقاوةل مع أأهل الصنعة عىل أأن يعمل شيئا. 

 (.198-197، ص2009)مسحان ومبارك، 

 نشأأة البنك الاساليم الاردين واجنازاته
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ملامرسة الأعامل  1978تأأسس البنك اال ساليم الأردين للمتويل والاستامثر ، )كرشكة مسامهة عامة حمدودة( س نة 

مبوجب القانون اخلاص بلبنك اال ساليم  المتويلية واملرصفية والاستامثرية طبقاً لأحاكم الرشيعة اال سالمية الغراء،

لغاء القانون املذكور ، واس تعيض عنـه1978( لس نة 13ردين رمق )الأ  بفصل خـاص بلبنوك اال سـالمية  م ، ومت ا 

  م.2/8/2000م  واصبح ساري املفعول اعتباراً من اترخي 2000( لس نة 28مضن قـانون البنوك رقـم )

طالق هويته املؤسس ية اجلديدة يف اطار انضام  مه لبايق البنوك التابعة جملموعة الربكة كام قام البنك بتغيري شعاره وا 

 م .2010املرصفية يف رفع هذا الشعار وذكل يف الأول من شهر متوز لعام 

مكتب ( واملنترشة 20 فرعاً و 73)  ويقدم البنك خدماته املرصفية والاستامثرية والمتويلية من خالل فروعه البالغة 

ىل مكتب البون ضافة ا  كام يقدم خـــدمات الرصاف ال يل واليت يبلغ عـــددها يف   دد.يف مجيع أأحناء اململكة، ا 

 ( هجازاً .174واملرافـــق العامة يف مجيع أأحنـــاء الأردن ) الفروع

( موظفاً وموظفة يتصفون بخلربة وادلراية الاكفية لتقدمي اخلدمات املرصفية 2051ويعمل يف البنك اال ساليم حوايل ) 

( أألف حساب ، واس تطاع البنك أأن 776.8حسابت العمالء العـامةل يف البنك حــوايل )أأال سالمية كام بـلغ عـدد 

ذ اس تطاع تقدمي خدمات مرصفية  يمنو منواً متصالً ورسيعاً ، وأأن يرخس ماكنته يف الكوكبة الأمامية للبنوك الأردنية ، ا 

الاقتصاد اال ساليم وتتبىن رؤية خمتلفة عن  يف واستامثرية للمتعاملني وفق الضوابط الرشعية اليت تنهتج هنجاً ممتزياً 

 الرؤى التقليدية لوظيفة املال .

سالمية   منح البنك اال ساليم الأردين  ( /نيويوركGlobal Finance) واصلت جمةل جائزة أأفضل مؤسسة مالية ا 

منو املس تقبيل و املسامهة للعام الثامن عىل التوايل، وذكل الجنازات البنك املمزية يف مواصةل ال  2016يف الأردن لعام 

سالمية تتوافق مع مبادئ وأأحاكم الرشيعة اال سالمية وتليب   يف تمنية المتويل اال ساليم وطرح منتجات مرصفية ا 

اليت متنحها اجملةل املتخصصة يف جمال البنوك واملؤسسات املالية  ذكل مضن اجلوائز الس نوية   وجاء  احتياجات تعامليه

، بناءاً عىل استشارات مكثفة مع مرصفيني وماليني وحمللني  2016يف العامل للعام   سات املاليةاملرصفية لأفضل املؤس

من خمتلف أأحناء العامل وبناءاً عىل معايري مشلت المنو يف الأصول والرحبية والتوسع اجلغرايف والعالقات الاسرتاتيجية 

العمالء وأأراء احملللني واملعنيني بلصناعة املرصفية وتطور الأعامل والابتاكر يف املنتجات والسمعة الطيبة ورىض 

 اال سالمية.

-.2014-2012-2011-2010وس بق أأن حصل البنك من اجملةل عىل جائزة أأفضل بنك خلدمات التجزئة عاملياً  

العاملية واملتخصصة بلشؤون املالية ومقرها لندن ، البنك  EMEA Finance منحت جمةل "امييا فايننس" 

ساليم يف الأردن لعام   الأردين اال ساليم للعام الثالث عىل التوايل وجائزة افضل بنك   2015جائزيت أأفضل بنك ا 

من وذكل مضن اجلوائز اليت متنحها اجملةل تقديراً جلهود البنوك واملؤسسات  2015اساليم يف الرشق الاوسط لعام 

وأأفريقيا من خالل تقيمي أأداهئا يف  ة الرشق الأوسط عىل مس توى ادلولفي أأوروب ومنطق املالية واال سالمية الرائدة 

دارة الأصول . فراد واخلدمات املرصفية الاستامثرية وا   قطاع اخلدمات املالية لال 

واس مترار منو احلصة    البنك اال ساليم الأردين عىل اجلائزتني اعرتافاً بلأداء املمزي للبنك وقيادته الناحجة وقد حصل 

المتويل والودائع والأربح و القاعدة العريضة يف قطاع المتويل واخلدمات التكنولوجية املتطورة السوقية يف الاصول و 

املقدمة للعمالء وحتقيق اقل نس بة يف ادليون غري العامةل بال ضافة اىل احلصول عىل التصنيفات االئامتنية اجليدة مثل 
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والالزتام يف مرشوع املسؤولية الاجامتعية حسب تصنيف س تاندرد اند بورز واحلصول عىل شهادة تقدير للمشاركة 

  .2018-2014وتقدمي خطة الاس تدامة الاسرتاتيجية 26000 مبادئ الايزو

ساليم حصل  -1 وأأفضل أأداء   الأردن -عىل مس توى ادلوةل   البنك اال ساليم الأردين جائزيت أأفضل أأداء لبنك ا 

ساليم عىل مس توى منطقة بالد الشام   من 2015لعام (Best Regional Performance – Levant)  لبنك ا 

املؤمتر العاملي للمصارف اال سالمية تقديرا لأداء واجنازات البنك املمتزية عىل الصعيدين ، وذكل خالل حفل عشاء 

 .  2015يف فندق اخلليج يف البحرين يف الثاين من اكنون أأول   عقد عىل هامش املؤمتر

جراء تقيمي متعدد للأداء املايل ،   اليم الأردينمنح هذه اجلوائز للبنك اال س  ومت بناء عىل أأدائه اذلي مت تقيميه بعد ا 

الاس تقرار املايل ، احلومكة واملسؤولية الاجامتعية ومقارنهتا بملقاييس اخلاصة لالحئة رواد املؤمتر العاملي للمصارف 

حدى الأدوات الرائدة واملعايري الهامة  اليت مت تدشيهنا لتقيمي وقياس مس توى أأداء املصارف اال سالمية ، واليت تعترب ا 

واليت تقدم رؤية واحضة حول ترتيب املصارف اال سالمية واملؤسسات المتويلية عىل املس توايت العاملية   اال سالمية

 ومس توى اال دارة .  واحمللية الوطنية من حيث قوة الس يوةل

عىل  2015من حيث اخلدمات املرصفية اال سالمية لعام  فاز البنك اال ساليم الأردين جبائزة املرصف الأقوى -2

الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمرصفيني العرب، تقديراً  (The Banking Executive) من جمةل  املس توى العريب

الجنازات البنك ومتزيه يف جمال اخلدمات املرصفية اال سالمية مضن قطاع البنوك اال سالمية ،وذكل خالل احتفالية 

عىل  2015  لعام  اد مبناس بة مرور عرش س نوات عىل تأأسيسه وتوزيع جوائز المتزي والاجناز املرصيف العريبالاحت

وحبضور كبار  27/4/2015هامش انعقاد املؤمتر املرصيف العريب بتنظمي من احتاد املصارف العربية يف القاهرة يوم 

 ة واال قلميية.املرصفيني والشخصيات ادلولية الرقابية من املؤسسات ادلولي

حصل البنك اال ساليم الأردين عىل جائزة املنظمة العربية للمسؤولية الاجامتعية عىل مس توى املنطقة العربية لعام -3

، يف دورهتا السابعة لقطاع املصارف والبنوك اال سالمية واملؤسسات املالية ،حيث مت تسلمي البنك اال ساليم 2015

، وجاء اختيار البنك اال ساليم   التقدير والمتزي يف جمال املسؤولية الاجامتعية الأردين درع المتزي اذلهيب وشهادة

ىل دوره الرايدي يف  الأردين تقديراً دلوره املمزي يف جمال املسؤولية الاجامتعية ومسامهته الفاعةل يف خدمة اجملمتع جنبُا ا 

 جمال املرصفية اال سالمية.

  ملشاركته والزتامه يف مرشوع  تقدير من منظمة الايزو ادلولية عىل رساةل البنك اال ساليم الأردين حصل-4

أكيداً دلور البنك املمزي يف جمال املسؤولية الاجامتعية  ISO 26000 اجملمتعية حسب املواصفة القياس ية املسؤولية تأ

رشاف خرباء اجلودة يف مؤسسة املواصفات وامل   قاييس الأردنيةومشاركته الفاعةل يف مرشوع املسؤولية اجملمتعية ب 

 وخرباء منظمة الايزو ادلولية من السويد.

ساليم يف الأردن لعام  التوايل  فاز البنك اال ساليم الأردين للعام الثالث عىل -5 من   2015جبائزة أأفضل بنك ا 

تامثر الربيطانية اليت تصدر عن مجموعة الفاينانشال اتميز واملتخصصة يف جمال البنوك والاس (The Banker ) جمةل

ضافهتا ولأول مرة خالل عام   عىل املس توى ادلويل وتعترب هذه اجلائزة واملتخصصة بلبنوك اال سالمية اليت متت ا 

ىل اجلوائز الأخرى اليت متنحها اجملةل للبنوك املمتزية عىل مس توى ادلوةل يف لك عام، وذكل الس مترار منو  2013 ا 
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طالقها خلدمات ومنتجات مبتكرة ومؤثرة أأثبتت حضورها المتويل اال ساليم ومواصةل تطور الصريفة اال س المية وا 

 عاملياً.

جائزة أأفضل مؤسسة مالية   منح البنك اال ساليم الأردين  ( /نيويوركGlobal Finance) واصلت جمةل -6

سالمية يف الأردن لعام  املس تقبيل و للعام السابع عىل التوايل، وذكل الجنازات البنك املمزية يف مواصةل المنو  2015ا 

سالمية تتوافق مع مبادئ وأأحاكم الرشيعة اال سالمية   املسامهة يف تمنية المتويل اال ساليم وطرح منتجات مرصفية ا 

اليت متنحها اجملةل املتخصصة يف جمال البنوك  ذكل مضن اجلوائز الس نوية   وجاء  وتليب احتياجات متعامليه

، بناءاً عىل استشارات مكثفة مع  2015يف العامل للعام   املالية واملؤسسات املالية املرصفية لأفضل املؤسسات

مرصفيني وماليني وحمللني من خمتلف أأحناء العامل وبناءاً عىل معايري مشلت المنو يف الأصول والرحبية والتوسع اجلغرايف 

مالء وأأراء احملللني واملعنيني والعالقات اال سرتاتيجية وتطور الأعامل والابتاكر يف املنتجات والسمعة الطيبة ورىض الع

 بلصناعة املرصفية اال سالمية.

 .2014-2012-2011-2010وس بق أأن حصل البنك من اجملةل عىل جائزة أأفضل بنك خلدمات التجزئة عاملياً 

واملتخصصة يف جمال البنوك واملؤسسات املالية املرصفية واليت تصدر من  (World Finance) منحت جمةل -7

للعام السادس عىل التوايل و جائزة  2015اال ساليم الأردين جائزة أأفضل مجموعة مرصفية يف الأردن لعام لندن البنك 

ساليم يف الأردن للعام  ل  للعام الرابع عىل التوايل و 2015أأفضل بنك ا  جائزة قيادة الأعامل واملسامهة املمتازة يف المتوي

ئيس التنفيذي املدير العام للبنك اال ساليم الأردين تقديراً للمسامهة للعام الرابع عىل التوايل للر  2015اال ساليم لعام 

ضافات ملموسة عىل الأداء واملنتجات ومواهجة  الفاعةل واملمتزية يف القطاع املرصيف الأردين خالل ثالثة عقود وحتقيق ا 

رساةل البنك, والرؤية الطموحه, التحدايت اليت واهجت معل البنك,والاس تدامة واس مترارية المنو مع الكفاءة والالزتام ب

ىل درجات عالية من التقدم والنجاح وذكل حسب التقرير الصادر عن اجملةل.  حىت وصل البنك اال ساليم الأردين ا 

https://www.islamicbank.com.jo 

ابقة لس ا ات  دلراس  ا

: ربية لع ا ات  دلراس  ا

)مسحان،  .1 يف قياس الرحب وتوزيعه يف املصارف  "أأساليب خلط مال املضاربة وأ اثرها( بعنوان: 2008دراسة 

 اال سالمية"

ىل ادلراسة هدفت هذه  احلسابت أأحصاب بأأموال أأمواهل خلط يف اال ساليم البنك يتبعه اذلي الأسلوب تأأثري معرفة ا 

 .الاستامثرية احلسابت وأأحصاب املسامهني بني وتوزيعه الرحب قياس معلية عىل الاستامثرية

 مفهوم حتديد خالل من املهنج الاس تقرايئ تباع الأسلوب النظري التحلييل بس تخدامولتحقيق هدف ادلراسة مت ا

 الرشعية. املضاربة عقد أأحاكم ضوء يف وتوزيعه قياسه ومبادئ الرحب

ىل أأنه ال  احلسابت أأحصاب بأأموال أأموالها خلط يف اال سالمية البنوك دلى موحد أأسلوب يوجد توصلت ادلراسة ا 

ىل أأن هناكالاستامثرية، كام تو   اذلي الأسلوب عن اال فصاح اال سالمية عند البنوك تقارير يف وضوح عدم صلت ا 

 املضاربة. خلط أأموال يف تتبعه
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جياد عىل وقد أأوصت ادلراسة بلعمل  من للحد املضاربة مال خلط يف اال سالمية للمصارف موحد أأسلوب ا 

 احملاس بة معايري من (5) رمق بملعيار اال سالمية املصارف الزتام رضورة، وباملقارنة معلية وتسهيل الاختالفات

 اال سالمية. املالية للمؤسسات والضوابط واملراجعة

 توزيع أأسس عن اال فصاح مبعيار الفلسطيين اال ساليم البنك الزتام مدى"( بعنوان: 2007دراسة )الرشفا،  .2

 الاستامثر" حسابت وأأحصاب امللكية حقوق أأحصاب الأربح بني

ىل التعرفهدفت هذه ادل  والضوابط واملراجعة احملاس بة الفلسطيين مبعايري اال ساليم البنك الزتام مدى عىل راسة ا 

 .٢٠٠٥ للعام الفلسطيين اال ساليم للبنك الس نوي التقرير بدراسة القيام خالل اال سالمية من املالية للمؤسسات

 البنك عن صادرة مالية وتقارير بياانت من هنرش  مت ما خالل هذه ادلراسة من ال جناز الالزمة البياانت مجع وقد مت

 والأرقام. النسب حتليل عرب النتاجئ اس تخالص اال سالمية وحماوةل املالية احملاس بة معايري وهيئة الفلسطيين، اال ساليم

 توزيع لعملية موضوعيا قياسا يوفر ال احلايل الفلسطيين اال ساليم البنك تقارير منوذج أأن ادلراسة نتاجئ أأظهرت

 رمق معيار احملاس به عليه نص ملا خالفا وهذا الاستامثر املطلقة، حسابت وأأحصاب امللكية حقوق أأحصاب بني لأربحا

أنه(، كام وأأظهرت نتاجئ ادلراسة 5) ال اال ساليم، البنك يف الرحبية لقياس شلكية معايري توجد بأ  غري املقاييس هذه أأن ا 

ىل وحتتاج اكفية  . اال سالمية املصارف خلدا فعليا تطبيقها من تأأكد ا 

 الأربح وبيان البنك مزيانية وحتليل مناقشة برضورة اال ساليم البنك يف الرشعية الرقابة وقد أأوصت ادلراسة هيئة

ىل رضورة اعامتد املراقب تقرير وكتابة اعامتدها قبل اخملتصني مع واخلسائر  مقمي رشعي مدقق الرشعي، بال ضافة ا 

 . البنك داخل

ني .3 اه )ش 2، دراسة  0 0 5 :  اال سالمية" البنوك يف الأربح وتوزيع لقياس مقرتح حماس يب "مدخل( بعنوان

ىل أأسايس هدفت هذه ادلراسة بشلك  لفقه وفقًا اال سالمية البنوك يف وتوزيعها الأربح لقياس متاكمل مدخل بناء ا 

 اال سالمية. املعامالت

 حتليل مث ادلراسة موضع بملشلكة املرتبطة علوماتامل وجتميع من خالل مسح الوصفي اتبعت هذه ادلراسة املهنج

ماكنية عىل والوقوف النتاجئ وتفسري ىل تعمميها، ا   لعملية العام اال طار صياغة من خالل الاس تقرايئ املهنج بال ضافة ا 

 حماس يب. منظور من واملودعني املسامهني عن ممثال البنك بني الأربح توزيع

ىل أأن  الأربح مصادر وحتديد فصل عىل يعمل احملاس يب املنظور من املقرتح الأربح سقيا منوذج توصلت ادلراسة ا 

ىل تعود اليت املتحققة زاء طرف لك حقوق عىل الوقوف لأغراض املودعني أأو املسامهني املضاربة عقد طريف ا   ا 

 لعملية موضوعيا قياسا توفر ال احلالية بصورهتا الأربح لقياس هبا املعمول احملاسبية والأسس الضوابط ال خر، وأأن

 اال ساليم. البنك يف واملودعني املسامهني بني الأربح توزيع

 البنك يف الأربح وتوزيع قياس مبوضوع اخلاريج واملراجع الرشعية الرقابة هيئة اهامتم وقد أأوصت ادلراسة برضورة

 املضاربة عقد ينص أأن رضورة، ومتعواجمل  مس تخدمهيا خلدمة فاعةل أأداة واملراجعة احملاس بة همنة تصبح حىت اال ساليم

 تلقي دلى مكضارب معهل مقابل ()املسامهني للبنك املس تحقة املضاربة نس بة عىل الاستامثرية الودائع أأحصاب مع املوقع

 . تشغيلها لغرض الأموال



 

التحرير 61 حمد السرحان   :رئيس    Alserhan@yahoo.com      |www.gimac.org|  د. بكر ا 

 

2دراسة )الرشع،  .4 0 0 3 : اس بة "النوايح اال جيابية يف التعامل املرصيف اال ساليم يف ظل معايري احمل( بعنوان

 للمؤسسات املالية اال سالمية: دراسة تطبيقية"

ىل تسليط الضوء عىل العمل املرصيف اال ساليم من خمتلف جوانبه مشخصا قدر اال ماكن  هدفت هذه ادلراسة ا 

النوايح الاجيابية يف العالقة املوضوعية مع الأطراف الأخرى ذات الصةل يف ظل معليات جتسد حقيقة املنفعة 

لهيا تكل الأطرافاملتبادةل اليت   تسعى ا 

اعمتدت ادلراسة عىل جانبني وهام اجلانب النظري واذلي تناول املادة العلمية املس تقاة من املراجع العلمية املتعلقة 

بملوضوع، واجلانب العميل من خالل تصممي الاستبانة وتوزيعها عىل عينة ادلراسة املمتثةل بعمالء البنك اال ساليم 

 ريب اال ساليم ادلويل.الأردين والبنك الع

أأظهرت النتاجئ أأن املصارف اال سالمية ال زالت دون مس توى الطموح اذلي ينبغي لها لأس باب قد يرجع بعضها للبيئة 

اليت متارس املصارف اال سالمية معلها يف ظلها أأو لرتكيبة هيلكها التنظميي لغرض مسايرة معلياهتا املس تجدة، وأأن 

ية اليت تتعلق بملصارف اال سالمية بلرمغ من صدور بعض الترشيعات مضن مجموعة هناك نقص بلترشيعات القانون

 القوانني املرصفية يف بعض البدلان.

وقد أأوصت ادلراسة بالهامتم بتوعية معالء املرصف اال ساليم من حيث عقد ندوات تثقيفية أأو لقاءات من أأجل 

جياد أ لية لتوحيد تسهيل التعامل معهم، ومن مث تفهم العمل املرصيف اال سال يم من جانهبم، كام وأأوصت بلعمل عىل ا 

ليه عن هذه الفتاوى.  الفتاوى الرشعية اخلاصة بملعامالت املرصفية اال سالمية ووضع مهناج ذلكل ميكن الرجوع ا 

: الأجنبية ات  دلراس  ا

1. ( :Salah, 2011دراسة   ( بعنوان

"Islamic Finance: The Impact of the AAOIFI Resolution on Equity-Based Sukuk 

Structures" 

ىل البحث يف أأثر قرارات هيئة احملاس بة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اال سالمية عىل  هدفت هذه ادلراسة ا 

ىل بيان التطورات املالية اال سالمية يف املعامالت املالية.  ملكية صكوك املضاربة، بال ضافة ا 

ظري التحلييل يف حتقيق هدفها من خالل مناقشة أأساس يات المتويل اال ساليم اتبعت هذه ادلراسة املهنج الن

ىل معليات املضاربة، ومتثل البنك الهولندي السعودي العينة اليت مشلت ادلراسة.  والتطرق ا 

 أأوحضت نتاجئ ادلراسة أأن قرارات هيئة احملاس بة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اال سالمية تأأثر عىل الهيلك

بداعية واليت يه  القانوين لأوراق امللكية، كام أأوحضت ادلراسة أأن البنك السعودي الهولندي حيتوي عدة عنارص ا 

مفيدة لتطوير صناعة صكوك املضاربة، وأأن هيلك املضاربة اخلاص  بلبنك السعودي الهولندي خمتلف متاما عن ذكل 

 ملالية اال سالمية.اخلاص هبيئة احملاس بة واملراجعة والضوابط للمؤسسات ا

2. ( :Azmi, 2010دراسة   ( بعنوان

"The Effect of Shariah Principles on Accounting Methods for Islamic Banks"  

ىل التعرف عىل أأثر مبادئ الرشيعة عىل طرق احملاس بة اخلاصة بلبنوك اال سالمية املالزيية.  هدفت هذه ادلراسة ا 

mailto:Alserhan@yahoo.com
http://www.gimac.org/


 

 المملكة المتحدة -| لندن     الثالثالعدد  – السادسالمجلة العالمية للتسويق االسالمي |   المجلد 

 

ىل  نظري التحلييل يف حتقيق هدفها من خالل مناقشة قضااي المتويل اال ساليم املهنج الواتبعت هذه ادلراسة ا 

ىل بعض املعايري اخلاصة هيئة احملاس بة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اال سالمية ) (، AAOIFIوالتطرق ا 

 (.IFRSومقارنهتا بملعايري احملاسبية ادلولية )

( يرى أأنه ال يوجد حاجة لفصل معايريه عن معايري MASBبة املالزيي )أأظهرت نتاجئ ادلراسة أأن جملس معايري احملاس 

( يف حل MASB(. وأأوصت ادلراسة برضورة مسامهة جملس معايري احملاس بة املالزيي )IFRSاحملاس بة ادلولية )

 (.IFRSمشلكة التضاربت املتعلقة مبعايري احملاس بة ادلولية )

3. ( :Gunawa, et- al, 2007دراسة   ( بعنوان

he Practice of Shariah Review as Undertaken by Islamic Banking Sector in T"

"Malaysia 

ىل بيان دور وممارسات الرشيعة اال سالمية يف البنوك اال سالمية يف مالزياي.  هدفت هذه ادلراسة ا 

 Bankو Bank Islam Malaysia Berhad  (BIMB)متثلت عينة ادلراسة بلبنك اال ساليم املالزيي 

Muamalat Malaysia Berhad  (BMMB وقد مت الاعامتد عىل تقارير هذين البنكني مجلع املعلومات ،)

ىل الاعامتد عىل معايري هيئة احملاس بة للمؤسسات املالية اال سالمية ) ( AAIOFIالالزمة لهدف ادلراسة بال ضافة ا 

  املعايري ملعرفة الفجوة املوجودة فامي بيهنا.(، حيث متت املقارنة بني تكلMASBIواملعايري احملاسبية املالزيية )

ىل أأن البنوك اال سالمية املالزيية تفي فقط بحلد الأدىن من متطلبات املعايري احملاسبية  توصلت نتاجئ ادلراسة ا 

ىل املسامه ىل أأن تلزتم بال فصاح بشفافية أأعىل لتوفري الأمان ا  ىل تطوير أأكرث وحباجة ا  ني اال سالمية، واهنا حباجة ا 

 واملتعاملني معها.

: ابقة لس ا ات  دلراس ا دلراسة عن  ا ا ميزي هذه   م

ما ميزي هذه ادلراسة عن ادلراسات السابقة ببيان دور معايري الهيئة احملاسبية يف املصارف اال سالمية بشلك واحض 

لزام املصارف اال سالمية بملعايري الصادرة عن الهيئ ، والسعي لتشكيل رؤية واحضة لرضورة ا   ة. واكفٍّ

دلراسة ا  مهنجية 

: دلراسة ا ع وعينة   جممت

يمتثل جممتع ادلراسة بملصارف اال سالمية يف الأردن، وبلنس بة لعينة ادلراسة فقد مت اختيار البنك اال ساليم لميثل 

عينة ادلراسة، حبيث متثلت العينة يف فروع البنك اال ساليم يف لك من حمافظة اربد، وحمافظة مأأدب، وحمافظة 

 والرمثا.املفرق، 

: اانت لبي ا ع  ادر مج  مص

تعمتد هذه ادلراسة عىل أأسلوب املهنج الوصفي التحلييل لتقيمي دور هيئة احملاس بة يف املصارف اال سالمية، حيث مت  

 الاعامتد عىل مصادر املعلومات التالية:

املاجس تري املصادر الثانوية: حيث مت الاس تعانة بلكتب املتعلقة مبوضوع ادلراسة وادلورايت ورسائل  ( أأ 

 ومواقع الانرتنت.
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البنك اال ساليم املصادر الأولية: وتمتثل بالس تبيان اذلي مت توزيعه عىل عينة ادلراسة املمتثةل بفروع   ( ب

ربد وحمافظة مأأدب، وحمافظة املفرق، والرمثا  .الأردين يف حمافظة ا 

: دلراسة ا اة   أأد

عىل أأفراد عينة ادلراسة بالعامتد عىل املس توى  لتحقيق أأغراض ادلراسة وأأهدافها مت تصممي اس تبيان لتوزيعه

جابت فقراته ما بني موافق بشدة وغري موافق بشدة، وقد مت اش تقاق فقرات الاس تبيان  اللياكريت اذلي تراوحت ا 

 بالعامتد عىل معايري هيئة احملاس بة.

 تكونت استبانة ادلراسة من الأجزاء التالية:

: الأول زء   خصية عن املس تجيب.يشمل املعلومات الش اجل

: الثاين مبعايري هيئة احملاس بة. وتكون هذا اجلزء من البنك اال ساليم الأردين يشمل الأس ئةل املتعلقة مبدى الزتام  اجلزء 

 فقرة موزعة عىل النحو التايل: 25

 رات.فق 10: الزتام البنك اال ساليم الأردين مبعايري اال فصاح العام. ويتكون هذا احملور من احملور الأول

 فقرات. 5: الزتام البنك اال ساليم الأردين مبعايري املراحبة واملراحبة للأمر بلرشاء. ويتكون هذا احملور من احملور الثاين

 فقرات. 5: الزتام البنك اال ساليم الأردين مبعايري المتويل بملضاربة. ويتكون هذا احملور من احملور الثالث

 فقرات. 5اليم الأردين مبعايري أأسس توزيع الأربح. ويتكون هذا احملور من : الزتام البنك اال ساحملور الرابع

اانت لبي ا ل   :أأسلوب حتلي

 من خالل مجموعة الأساليب اال حصائية التالية: SPSSيف هذه ادلراسة مت اس تخدام الربانمج اال حصايئ 

 .اال حصاءات الوصفية: واملمتثةل بلوسط احلسايب والتكرارات 

  اختبارOne Sample t- test .الختبار فرضيات ادلراسة : 

ات رضي لف ا ار  اانت واختب لبي ا ل   حتلي

ىل ما ييل:  من خالل حتليل البياانت مت التوصل ا 

: دلراسة ا اة  أأد اخيل لأس ئةل  دل ا اق  الاتس ى  ار مد  اختب

، %(70.5%(، )60.2أألفا( قد بلغت ) -( التايل يتبني لنا أأن قمية اختبار )كرونباخ1من خالل اجلدول رمق )

%(، للأس ئةل املتعلقة مبعايري اال فصاح العام، معايري املراحبة واملراحبة للأمر بلرشاء، معايري %86.2(، )85.4)

المتويل بملضاربة، ومعايري توزيع الأربح عىل التوايل، ويه قمي تدل عىل اتساق قوي فينا بني أأس ئةل ادلراسة، حيث 

، كام وجند أأن قمية هذا الاختبار مجليع أأبعاد ادلراسة قد بلغت %(60ال جيب أأن تقل قمية هذا الاختبار عن )

 %(، ويه قمية مرتفعة.82.4)

 

 

( ول  اخ  . (1جد رونب )ك ار  ( –اختب ا لف  أأ

 قيمة ألفا األبعاد
 %60.2 أسئلة البعد المتعلق بمعايير اإلفصاح العام
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 %70.5 أسئلة البعد المتعلق بمعايير المرابحة والمرابحة لألمر بالشراء
 %85.4 أسئلة البعد المتعلق بمعايير التمويل بالمضاربة

 %86.2 أسئلة البعد المتعلق بمعايير توزيع األرباح
 %82.4 أسئلة جميع األبعاد

 

دلراس ا لعينة  لشخصية  ا ص  ائ اخلص :وصف   ة

 ( توزيع أأفراد العينة تبعاً للمتغريات الشخصية والوظيفية.2يعرض جدول رمق )

( ول  أأ : (2جد ع  ي لوظيفيةتوز لشخصية وا ا اً للمتغريات  لعينة تبع ا راد   ف

 ( يتبني لنا ما ييل:2من خالل اجلدول رمق )

 : س %(، بيامن أأفراد العينة من 68.4( فردا بنس بة )26معظم أأفراد العينة مه من اذلكور، حيث بلغ عددمه ) اجلن

 وظفاً وموظفة. ( م38%( من جحم العينة البالغة )31.6( فردا شلكوا ما نسبته )12اال انث فقد بلغ عددمه )

 : ي لعلم ا ( 26تظهر النتاجئ أأن معظم أأفراد العينة مه ممن مؤهلهم العلمي )باكلوريوس(، حيث بلغ عددمه ) املؤهل 

( فردا بنس بة 7%(، يلهيم الأفراد اذلين اكن مؤهلهم العلمي )دبلوم متوسط(، حيث بلغ عددمه )68.4فردا بنس بة )

%(، وأأخرياً 10.5( فردا بنس بة )4مي )اثنوية عامة(، واذلين بلغ عددمه )%(، مث الأفراد اذلين مؤهلهم العل18.4)

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 68.4 26 ذكر الجنس
 31.6 12 أنثى

 100.0 38 المجموع

 المؤهل العلمي

 10.5 4 ثانوية عامة
 18.4 7 دبلوم متوسط
 68.4 26 بكالوريوس

 2.6 1 دراسات عليا
 100.0 38 المجموع

 ى الوظيفيالمسم

 47.4 18 محاسب
 10.5 4 رئيس قسم المحاسبة

 5.3 2 مدير مالي
 28.9 11 مدير قسم

 5.3 2 مدقق حسابات
 2.6 1 نائب مدير

 100.0 38 المجموع

 عدد سنوات الخبرة

 42.1 16 سنوات 5أقل من 
 21.1 8 سنوات 10سنوات إلى  5من 
 2.6 1 سنة 15سنة إلى  11من 

 34.2 13 سنة  أكثر من
 100.0 38 المجموع
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%(، وهذا يعين أأن معظم 2.6( فردا بنس بة )1الأفراد اذلين مؤهلهم العلمي )دراسات عليا(، حيث بلغ عددمه )

 أأفراد العينة مه من أأحصاب التأأهيل العلمي العايل نسبياً.

 : ي لوظيف ا ملسمى  ( 18أأفراد العينة مه ممن يشغلون وظيفة )حماسب(، حيث بلغ عددمه ) تبني النتاجئ أأن معظم ا

( فردا بنس بة 11%(، يلهيم الأفراد اذلين يشغلون وظيفة )مدير قسم(، حيث بلغ عددمه )47.4فردا بنس بة )

( فردا بنس بة 4%(، مث الأفراد اذلين يشغلون وظيفة )رئيس قسم حماس بة(، واذلين بلغ عددمه )28.9)

فراد اذلين يشغلون وظيفة مدير مايل، ووظيفة مدقق حسابت فقد بلغ عددمه )%(، 10.5) ا 2وبلنس بة للأ ( فرد

%(، وأأخريا الأفراد اذلين يشغلون وظيفة )انئب املدير(، حيث مل يكن من أأفراد العينة يشغل هذه 5.3وبنس بة )

 %(. 2.6الوظيفة سوى فرد واحد بنس بة )

 : اخلربة ( فردا 16س نوات(، حيث بلغ عددمه ) 5عينة تقل س نوات خربهتم عن )معظم أأفراد ال عدد س نوات 

( فردا بنس بة 13س نة، حيث بلغ عددمه ) 15%(، يلهيم الأفراد اذلين تزيد س نوات خربهتم عن 42.1بنس بة )

( أأفراد بنس بة 8س نوات(، فقد بلغ عددمه ) 10 -5%(، بيامن الأفراد اذلين ترتاوح س نوات خربهتم بني )34.2)

س نة(، حيث بلغ عددمه فردا واحدا بنس بة  15 -11%(، وأأخريا الأفراد اذلين ترتاوح س نوات خربهتم بني )21.1)

(2.6.)% 

: دلراسة ا اد  بع أأ قشة  ا  من

ملناقشة أأبعاد ادلراسة مت احتساب املتوسطات احلسابية ال جابت أأفراد العينة، وذكل هبدف قياس اجتاهاهتم بشلك عام  

ومت اس تخدام أأداة ادلراسة " الاس تبيان" املمثةل خبمس مس توايت )املس توى اللياكريت(، عىل حنو فقرات أأداة ادلراسة.

 النحو التايل:

 = غري موافق بشدة 5|  = غري موافق 4|  = حمايد  3|  = موافق 2|  = موافق بشدة 1

:  وبالعامتد عىل

 ( يدل عىل املوافقة مبس توايهتا.2,5أأقل من  -1املتوسط احلسايب )

 ( يدل عىل مس توى اال جابة احملايدة.3,5أأقل من  -2,5وسط احلسايب )املت

 ( يدل عىل عدم املوافقة مبس توايهتا.5 - 3,5املتوسط احلسايب )

 

 

 

 

 

(  : الأول لبعد  اما لع ا اح  فص اال  يري  ا  (مع

( ول  الأس ئةل. (3جد الأول من  لبعد  ملتعلقة ب ا لعينة  ا راد  ف أأ ابت  ابية ال ج احلس ات  ملتوسط  ا

 االنحراف المتوسط ةالفقر  الرقم
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 المعياري الحسابي
يقوم المصرف باإلفصاح عن طريقة تحويل أرصدة العمالت األجنبية إلى العملة المستخدمة للقياس  -1

 0.79977 1.8378 المحاسبي في القوائم المالية.

راد يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية الهامة مثل السياسات الخاصة بإثبات اإلي -2
 0.71610 1.9737 والسياسات الخاصة بتوحيد القوائم المالية للشركات التابعة في إيضاح واحد. 

يقوم المصرف باإلفصاح عن القيود اإلشرافية االستثنائية التي تفرضها إحدى الجهات المشرفة على نشاط  -3
 0.90627 2.1081 المصرف.

ثمار المطلقة وما في حكمها والحسابات األخرى حسب يقوم المصرف باإلفصاح عن حجم حسابات االست -4
 0.90792 2.1892 أنواعها من خارج البالد.

يقوم المصرف باإلفصاح عن طبيعة ومبالغ االلتزامات المحتملة القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي  -5
 1.05267 2.0541 غير المثبتة في تلك القائمة مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية.

يقوم المصرف باإلفصاح عن طبيعة وقيم الموجودات المخصصة ألغراض محددة أو المستخدمة ضمانا  -6
 1.06175 2.1842 اللتزامات المصرف.

يقوم المصرف باإلفصاح عن الطريقة التي يستخدمها لتحديد العائد ألصحاب كل نوع من أنواع حسابات  -7
 أو خسارة الفترة المالية.  االستثمار وما في حكمها من ربح

1.7568 0.89460 

ال يقوم المصرف باإلفصاح عن التكاليف التاريخية للموجودات أو القيم المالية للمطلوبات التي تظهر في  -8
 1.20100 2.7368 قائمة المركز المالي بقيمتها النقدية المتوقع تحقيقها.

اج الزكاة نيابة عن أصحاب حقوق الملكية وعما إذا كان يقوم المصرف باإلفصاح عما إذا كان يقوم بإخر  -9
 1.22822 2.7105 يقوم بجمع وتوزيع الزكاة نيابة عن أصحاب حسابات االستثمار المطلقة والحسابات األخرى.

 0.91183 2.0789 يقوم المصرف باإلفصاح عن بالغ ومصادر أموال صندوق القرض خالل الفترة المالية حسب مصادرها. -10
 2.16301 معدل األوساط الحسابية

( ول رمق  اجلد :3من  ييل ا  ا م لن ني  يتب يل  ا لت ا  ) 

جابت أأفراد العينة حول الأس ئةل املتعلقة بلبعد الأول واملمتثل مب - ما بني املوافقة  عايري اال فصاح العامتراوحت ا 

قيام ق بلسؤال السابع حول ( وهو يدل عىل املوافقة فامي يتعل1,7568واحملايدة، حيث بلغ أأقل متوسط حسايب )

املرصف بال فصاح عن الطريقة اليت يس تخدهما لتحديد العائد لأحصاب لك نوع من أأنواع حسابت الاستامثر وما 

( وهو يدل عىل احملايدة فامي 2.7368، كام وبلغ أأعىل متوسط حسايب )يف حمكها من رحب أأو خسارة الفرتة املالية

املرصف بال فصاح عن التاكليف التارخيية للموجودات أأو القمي املالية للمطلوبت  قياميتعلق بلسؤال الثامن حول 

 . اليت تظهر يف قامئة املركز املايل بقميهتا النقدية املتوقع حتقيقها

ىل مس توى املوافقة فامي يتعلق بلزتام 2,16301بلغ معدل الأوساط احلسابية لأس ئةل هذا البعد ) - ( وهو يشري ا 

  الأردين مبعايري اال فصاح العام.البنك اال ساليم

(  : اين لث ا لبعد  ءا لرشا ر ب م للأ راحبة  مل راحبة وا مل ا يري  ا  (مع

 

( ول  الأس ئةل. (4جد ين من  ا لث ا لبعد  ملتعلقة ب ا لعينة  ا راد  ف أأ ابت  ابية ال ج احلس ات  ملتوسط  ا

 االنحراف المتوسط الفقرة الرقم
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 المعياري الحسابي
ثبات الموجودات في تاريخ اقتنائها.يعتبر المصرف التكلفة التاريخي  -11  1.08691 2.1842 ة بأنها األساس في قياس وا 
 97333. 2.1579 يقوم المصرف بقياس ذمم المرابحات قصيرة األجل أو طويلة األجل عند حدوثها بقيمتها اإلسمية. -12
آلمر بالشراء نقدا أم إلى يقوم المصرف بإثبات األرباح عند التعاقد سواء كانت المرابحة أو المرابحة ل -13

 1.10250 2.0263 أجل ال يتجاوز الفترة المالية الحالية.

يقوم المصرف باإلفصاح في اإليضاحات حول القوائم المالية عما إذا كان يطبق في المرابحة لآلمر  -14
 0.96304 2.2105 بالشراء مبدأ اإللزام في الوعد أو عدم اإللزام.

 1.12105 2.4865 ألرباح المؤجلة من ذمم المرابحة في قائمة المركز المالي.يقوم المصرف بحسم ا -15
 2.21308 معدل األوساط الحسابية

 

( ول رمق  اجلد :4من  ييل ا  ا م لن ني  يتب يل  ا لت ا  ) 

جابت أأفراد العينة حول الأس ئةل املتعلقة بلبعد الثاين واملمتثل مب - حنو  عايري املراحبة واملراحبة للأمر بلرشاءاجتهت ا 

( وهو يدل عىل املوافقة فامي يتعلق بلسؤال الثالث عرش حول 2.0263املوافقة، حيث بلغ أأقل متوسط حسايب )

ىل أأجل ال يتجاوز  ثبات الأربح عند التعاقد سواء اكنت املراحبة أأو املراحبة لل مر بلرشاء نقدا أأم ا  قيام املرصف ب 

( وهو يدل عىل املوافقة فامي يتعلق بلسؤال اخلامس 2.4865حسايب ) ، كام وبلغ أأعىل متوسطالفرتة املالية احلالية

 قيام املرصف حبسم الأربح املؤجةل من ذمم املراحبة يف قامئة املركز املايل.عرش حول 

ىل مس توى املوافقة فامي يتعلق بلزتام 2,21308بلغ معدل الأوساط احلسابية لأس ئةل هذا البعد ) - ( وهو يشري ا 

 .املراحبة واملراحبة للأمر بلرشاءيم الأردين مبعايري البنك اال سال

) اربة ملض ل ب لمتوي ا يري  ا )مع  : ث ل ا لث ا لبعد   ا

( ول  الأس ئةل. (5جد ث من  ل ا لث ا لبعد  ملتعلقة ب ا لعينة  ا راد  ف أأ ابت  ابية ال ج احلس ات  ملتوسط  ا

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

تمويل المضاربة عند تسليم رأس المال إلى المضارب أو وضعه تحت يقوم المصرف بإثبات عمليات  .16
 1.01798 2.1316 تصرفه.

 0.87481 2.2105 إذا قدم المصرف رأس مال المضاربة نقدا يقاس بالمبلغ المدفوع أو الموضوع تحت تصرف المضارب. .17
بل البدء في العمل يخفض به إذا هلك جزء من رأس مال المضاربة بدون تعد وال تقصير من المضارب ق .18

 1.03289 2.4737 رأس مال المضاربة ويعالج النقص بصفته خسارة على المصرف.

 0.97333 2.1579 في حال وقوع خسائر بسبب تعدي المضارب أو تقصيره، يتحملها المضارب ويتم إثباتها ذمما عليه. .19
 0.97645 2.1351 فعات يتم إثبات كل مبلغ عند دفعه.إذا اتفق على تسليم رأس مال المضاربة الواحدة على د .20

 2.22176 معدل األوساط الحسابية
 

 

( ول رمق  اجلد :5من  ييل ا  ا م لن ني  يتب يل  ا لت ا  ) 
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جابت أأفراد العينة حول الأس ئةل املتعلقة بلبعد الثالث واملمتثل مب - حنو املوافقة،  عايري المتويل بملضاربةاجتهت ا 

قيام ( وهو يدل عىل املوافقة فامي يتعلق بلسؤال السادس عرش حول 2.1316يب )حيث بلغ أأقل متوسط حسا

ىل املضارب أأو وضعه حتت ترصفه ثبات معليات متويل املضاربة عند تسلمي رأأس املال ا  ، كام وبلغ أأعىل املرصف ب 

ء من رأأس مال هالك جز ( وهو يدل عىل املوافقة فامي يتعلق بلسؤال الثامن عرش حول 2.4737متوسط حسايب )

املضاربة بدون تعد وال تقصري من املضارب قبل البدء يف العمل خيفض به رأأس مال املضاربة ويعاجل النقص بصفته 

 . خسارة عىل املرصف

ىل مس توى املوافقة فامي يتعلق بلزتام 2,22167بلغ معدل الأوساط احلسابية لأس ئةل هذا البعد ) - ( وهو يشري ا 

 المتويل بملضاربة.مبعايري  البنك اال ساليم الأردين

يري  ا )مع  : ع راب ل ا لبعد  الأربحا ع  ي س توز  (أأس

( ول  الأس ئةل .(6جد ع من  راب ل ا لبعد  ملتعلقة ب ا لعينة  ا راد  ف أأ ابت  ابية ال ج احلس ات  ملتوسط  ا

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 1.06976 2.1316 لفترة المالية بالقيمة الدفترية.تقاس حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة في نهاية ا .21
 0.98495 2.0526 تقاس حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة عند التعاقد بالمبلغ الذي يتسلمه المصرف. .22
إذا كان هناك أكثر من نوع من أنواع حسابات االستثمار المقيدة في صورة صناديق فإنه يثبت المبلغ  .23

 0.94402 2.0263 ع منها على حدة.الخاص بكل نو 

تعامل موجودات ومطلوبات حقوق أصحاب حسابات االستثمار المقيدة وما في حكمها منفصلة عن  .24
 1.08396 2.4737 موجودات ومطلوبات المصرف.

يتم عرض حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة في مجموعة مستقلة بقائمة المركز المالي  .25
 1.09441 2.2105 المطلوبات وحقوق الملكية.للمصرف بين 

 2.17894 معدل األوساط الحسابية
 

( ول رمق  اجلد :6من  ييل ا  ا م لن ني  يتب يل  ا لت ا  ) 

جابت أأفراد العينة حول الأس ئةل املتعلقة بلبعد الرابع واملمتثل مب - حنو املوافقة،  عايري أأسس توزيع الأربحاجتهت ا 

ذا 2.0263حيث بلغ أأقل متوسط حسايب ) ( وهو يدل عىل املوافقة فامي يتعلق بلسؤال الثالث والعرشون حول ا 

اكن هناك أأكرث من نوع من أأنواع حسابت الاستامثر املقيدة يف صورة صناديق فا نه يثبت املبلغ اخلاص بلك نوع 

الرابع  ( وهو يدل عىل املوافقة فامي يتعلق بلسؤال2.4737مهنا عىل حدة، كام وبلغ أأعىل متوسط حسايب )

والعرشون حول موجودات ومطلوبت حقوق أأحصاب حسابت الاستامثر املقيدة وما يف حمكها منفصةل عن 

 موجودات ومطلوبت املرصف. 

ىل مس توى املوافقة فامي يتعلق بلزتام 2.17894بلغ معدل الأوساط احلسابية لأس ئةل هذا البعد ) - ( وهو يشري ا 

 س توزيع الأربح.عايري أأسالبنك اال ساليم الأردين مب
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: دلراسة ا ات  رضي ف ار   اختب

جراء اختبار ) ، وعند مس توى 5من  3(، وذكل عند القمية One Sample T- testالختبار فرضيات ادلراسة، مت ا 

%، واكنت 5ال تتجاوز  خطأأ  ونس بة ،%95 عن يقل ال ثقة مس توى عند أأي ،(α ≤ 0.05ادلالةل اال حصائية )

 النتاجئ عىل النحو التايل:

( ول  ار . (7جد ملتعلقة  T-testاختب ا الأس ئةل  دلراسةحول  ا ات  رضي  بف

 مستوى الداللة الوسط الحسابي Tقيمة  البند
 0.000 2.1725 10.050- الفرضية األولى: األسئلة المتعلقة بمعايير اإلفصاح العام

 0.000 2.2105 6.947- المرابحة والمرابحة لألمر بالشراءالفرضية الثانية: األسئلة المتعلقة بمعايير 
 0.000 2.2276 6.093- التمويل بالمضاربةالفرضية الثالثة: األسئلة المتعلقة بمعايير 
 0.000 2.1789 6.077- أسس توزيع األرباحالفرضية الرابعة: األسئلة المتعلقة بمعايير 

( ول رمق  اجلد ل  :7من خال ييل ا  ا م لن ني  يتب يل  ا لت ا  ) 

املتعلقة بال فصاح العام، املراحبة واملراحبة للأمر بلرشاء، المتويل بملضاربة، ومعايري بلغ الوسط احلسايب للأس ئةل  -

( عىل التوايل، وهذا يدل عىل مس توى 2.1789(، و)2.2276(، )2.2105(، )2.1725أأسس توزيع الأربح )

 املوافقة. 

(، مما يدل عىل 0.05ويه قمية أأقل من ) (،0.000يري اال فصاح العام )مبعا املتعلقة للأس ئةل( αبلغت قمية ادلالةل ) -

يلزتم بتطبيق معايري هيئة احملاس بة املالية فامي خيص اال فصاح العام يف قوامئها املالية. وعليه أأن البنك اال ساليم الأردين 

 يمت رفض الفرضية العدمية الأوىل لدلراسة وقبول الفرضية البديةل.

 من أأقل قمية ويه ،(0.000) بلرشاء للأمر واملراحبة املراحبة عايريمب املتعلقة للأس ئةل( αبلغت قمية ادلالةل ) -

يلزتم بتطبيق معايري هيئة احملاس بة املالية فامي خيص املراحبة  الأردين اال ساليم البنك أأن عىل يدل مما ،(0,05)

 البديةل.واملراحبة للأمر بلرشاء. وعليه يمت رفض الفرضية العدمية الثانية لدلراسة وقبول الفرضية 

 يدل مما ،(0.05) من أأقل قمية ويه ،(0.000) بملضاربة المتويل مبعايري املتعلقة الأس ئةل( αبلغت قمية ادلالةل ) -

يلزتم بتطبيق معايري هيئة احملاس بة املالية فامي خيص المتويل بملضاربة. وعليه يمت رفض  الأردين اال ساليم البنك أأن عىل

 راسة وقبول الفرضية البديةل.الفرضية العدمية الثالثة لدل

 مما ،(0.05) من أأقل قمية ويه ،(0.000) الأربح توزيع أأسس مبعايري املتعلقة للأس ئةل( αبلغت قمية ادلالةل ) -

يلزتم بتطبيق معايري هيئة احملاس بة املالية فامي خيص بال فصاح عن أأسس توزيع  الأردين اال ساليم البنك أأن عىل يدل

 رفض الفرضية العدمية الرابعة لدلراسة وقبول الفرضية البديةل.الأربح. وعليه يمت 

ات لتوصي اجئ وا لنت  ا

: اجئ لنت ىل ما ييل: ا  من خالل حتليل البياانت واختبار الفرضيات مت التوصل ا 

بتطبيق معايري هيئة احملاس بة املالية فامي خيص اال فصاح العام يف قوامئها يلزتم البنك اال ساليم الأردين  .1

 املالية.
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بتطبيق معايري هيئة احملاس بة املالية فامي خيص املراحبة واملراحبة للأمر يلزتم البنك اال ساليم الأردين  .2

 بلرشاء.

 بتطبيق معايري هيئة احملاس بة املالية فامي خيص المتويل بملضاربة.يلزتم البنك اال ساليم الأردين  .3

ة املالية فامي خيص اال فصاح عن أأسس توزيع بتطبيق معايري هيئة احملاس بيلزتم البنك اال ساليم الأردين  .4

 الأربح بني أأحصاب حقوق امللكية وأأحصاب حسابت الاستامثر.

: ات لتوصي  ا

 تويص ادلراسة بلتوصيات التالية:

أأن تقوم هيئة الرقابة الرشعية مبتابعة البياانت املالية اخلاصة بملصارف اال سالمية بصورة دورية، حبيث  .1

 حض مدى الزتام املصارف اال سالمية مبعايريها.تصدر تقارير دورية تو

أأن يقوم البنك اال ساليم الأردين بال فصاح عن التاكليف التارخيية للموجودات أأو القمي املالية للمطلوبت   .2

 اليت تظهر يف قامئة املركز املايل بقميهتا النقدية املتوقع حتقيقها.

ذا .3 خراج الزاكة نيابة عن أأحصاب حقوق  أأن يقوم البنك اال ساليم الأردين بال فصاح عام ا  اكن يقوم ب 

ذا اكن يقوم جبمع وتوزيع الزاكة نيابة عن أأحصاب حسابت الاستامثر املطلقة واحلسابت  امللكية وعام ا 

 الأخرى.

جراء دراسات مماثةل لهذه ادلراسة حبيث يمت من خاللها أأخذ عينة من املصارف اال سالمية الأردنية دون  .4 ا 

ىل قيام تكل ادلراسات بتوضيح مدى الزتام املصارف الاقتصار عىل ا لبنك اال ساليم الأردين، بال ضافة ا 

 اال سالمية بشلك عام بتطبيق اكفة معايري هيئة احملاس بة املالية بدال من الاقتصار عىل معايري معينة. 

: ع راج مل ادر وا ملص  ا
 أأوال: املصادر واملراجع العربية

نمقاالت: أأحصاب حسابت الاستامثر أأين حقوقهم"، (، "2011بكري، محمد جمد ادلين ) .1 رو ملستمث ةل ا  . جم

http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=1119 

وم عامة للرضيبة"، (, "املوازنة بني الزاكة والنظرية ال2011اجلبوري، رس وادلخيل، أأمحد ) .2 لعل مللتقى ادلويل الأول ملعهد ا ا

لتس يري وم ا ة، وعل اري لتج ة، ا ادي  .الاقتص

يم(، 2004احلسون، فهد بن عيل ) .3 سال ه اال  لفق يف ا ك  لمتلي ة ب ملنهتي ارة ا ج سالمية.  ، مكتبةاال   مشاكة اال 

سالمية""أأساليب خلط مال املضاربة وأ اثرها يف قياس الرحب وت(، 2008مسحان، حسني محمد ) .4 ، وزيعه يف املصارف اال 

ة مي سال ت اال  ا س يف ادلرا ة  ةل الأردني جمل  .92ص -75(، ص4، اجملدل الرابع، العدد )ا

ة(، 2009مسحان، حسني، ومبارك، موىس ) .5 مي سال ارف اال  س بة املص ا دار املسرية للنرش والتوزيع،  -، الطبعة الأوىلحم

 عامن: الأردن.

سالمية"،  البنوك يف الأربح وتوزيع لقياس مقرتح اس يبحم (، "مدخل2005شاهني، عيل عبد هللا ) .6 ةلاال  ة جم مع ا  اجل

ة مي سال ةل اال  سلس ت ) ا س ( ادلرا ة اني نس  .341ص -297الأول، ص العدد -عرش الثالث ، اجملدلاال 

سالمية"، 2000حشاتة، حسني ) .7 يم(، "طبيعة وأأسس معايري املصارف اال  سال يف اال  رص مل ل ا لعم ت ا ا س ي ا س ة أأ ، دور

 ل املرصي السعودي.بنك المتوي

http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=1119
http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=1119
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ساليم يف ظل معايري احملاس بة للمؤسسات املالية 2003الرشع، جميد ) .8 (، "النوايح اال جيابية يف التعامل املرصيف اال 

سالمية: دراسة تطبيقية"،  ةاال  لتطبيقي وم ا لعل ة ا مع اد والعلوم اال دارية/ جا الاقتص للكية  ملؤمتر العلمي الأول  ، حتت عنوان: ا

 ل يف عامل متغري.اقتصادايت الأعام

ساليم البنك الزتام مدى(، "2007الرشفا، ايرس عبد طه ) .9  الأربح بني توزيع أأسس عن اال فصاح مبعيار الفلسطيين اال 

ةلالاستامثر"،  حسابت وأأحصاب امللكية حقوق أأحصاب ة جم مع ا ة اجل مي سال ةل اال  سلس ت ) ا س (،  ادلرا ة اني نس  اجملدلاال 

 .٣٧ ص - ٣٤٩ ص الأول، العدد عرش، اخلامس

ة(، 1998معر، محمد عبد احللمي ) .10 مي سال ة واال  لي ا مل ت ا ا حملاس بة واملراجعة للمؤسس ايري ا هيئة احملاس بة واملراجعة ، مع

سالمية  املنامة: البحرين. -للمؤسسات املالية اال 

ة (،2000حسني ) القايض، .11 س ب ا ة احمل  .: الأردنعامن الثقافة، ودار العلمية ادلار الأويل، الطبعة ،ادلولي

أصيل والتطبيق"،  .12 سالمية بني التأ ت قنطقجي، سامر مظهر )بدون(، "احملاس بة اال  مال ا ملع ه ا ث فق ا ز أأحب رك م

ة مي سال  .اال 
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 المغربفي دور المزيج التسويقي في نجاح البنوك التشاركية 

ق ملهدي  البوشاريا ليىل   . يل | 

الاقتصادية والتدبري العلوم  ادلكتوراه، شعبة  بسكل  الب   ط

الربط  اخلامس  محمد  امعة   -السوييس-ج

الالكرتوين لربيد    elmehdi.kail@gmail.com : ا

لهاتف ا  : 07 94 92 56 06  رمق 

ا بسكل ادلكتوراه، شعبة  لبة  ا القانونية والس ياس يةط  لعلوم 

الربط  اخلامس  محمد  امعة   -السوييس-ج

الالكرتوين لربيد    lailabouchari@gmail.com : ا

لهاتف ا  : 45 27 52 29 06  رمق 
Abstract:  

In a changing world and in front of an intense competition, the competitive advantage is the effective way 

to penetrate the market. However, marketing represents a key element to ensure the competitiveness and 

attract more potential customers. Actually, marketing can ascertain the appropriate segment to operate, 

innovate by developing products that meet the specific needs of the target and anticipate their expectations, 

and thus, the company could overtake its competitors and overcome the market share.  

The Islamic marketing begins to gain momentum in the development of marketing knowledge. Its practical 

implications for companies and customers are absolutely significant. In fact, it has grown rapidly in recent 

years and has attracted the attention of many academics, marketing experts. However, this area remains 

understudied with few empirical studies, especially on the part of the Islamic marketing mix- in accordance 

with the principles of Sharia -in the development and success of Islamic banking as Morocco prepares to 

welcome in 2016. 

In this paper, we highlight the role of the marketing mix - Product, Price, Place and Promotion- in 

achieving the strategic goals of the bank; we present Islamic banking as a new product in launch phase that 

requires an adequate strategy for better performance. Then we present the results of a quantitative study 

aimed to identify the criteria to develop for a better start and a great success of Islamic banks in Morocco.  

Key words:  Marketing Mix, Islamic Banking, Strategy. 

 

  : مقدمة

ىل تلبية حاج ات ورغبات زبناهئا بطريقة جتعلهم راضني عن خدماهتا أأكرث من منافس هيا يتسعى البنوك اال سالمية ا 

هنا تقوم بتصممي مزجي تسويقي يليب احتياجاهتم ويتناسب مع التغريات املس مترة اليت التقلي ديني، ولتحقيق ذكل فا 

 تكتيس تكل الاحتياجات، حيث يظهر مزجي املامرسات التسويقية يف هذا النوع من البنوك.
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خلدمات، فلك مرحةل فالتسويق هو أأداة أأساس ية لأية رشكة لكونه يصاحب مجيع مراحل دورة حياة املنتجات وا

ىل الأهداف الاسرتاتيجية احملددة سلفا.  تتطلب اسرتاتيجية فعاةل للوصول ا 

يس تعد املغرب حاليا الس تضافة املصارف التشاركية، هذا المنوذج اجلديد يف النظام البنيك املغريب اذلي س يليب 

حجة لهذا المنوذج المتوييل اجلديد، ومن أأجل ضامن انطالقة ان العديد من الاحتياجات والتوقعات كام هو منتظر.

يتعني عىل البنوك التشاركية وضع خطط تسويقية فعاةل لضامن توقعات أأفضل وكذاكل لتلبية رغبات العمالء. ذلكل، 

ونظرا لتنوع اسرتاتيجيات التسويق اليت ميكن للبنوك أأن تعمتدها يف مرحةل الانطالق، فا ننا نعتقد أأن اسرتاتيجية 

 املرجوة. ي ميكن أأن تكون مفيدة ومسامهة يف حتقيق الأهدافاملزجي التسويق

يف هذه الورقة، سنسلط الضوء عىل دور لك من املزجي التسويقي واملنتج والسعر والرتوجي والتوزيع يف حتقيق 

طالق املنتجات اجلديدة مع الأخذ  الأهداف الاسرتاتيجية للبنك، كام س نقدم اخلدمات املرصفية املشاركة مكرحةل ا 

بعني الاعتبار وضع اسرتاتيجية مالمئة للحصول عىل نتاجئ أأفضل. ويف الأخري، س نقدم نتاجئ ادلراسة المكية اليت 

ىل حتديد املعايري  ، لبداية أأفضل ولنجاح أأكرب للبنوك التشاركية يف املغرب.القميية هتدف ا 

سرتاتيجية تعمتد عىل املزجي التسويقي أأن حتاول هذه الورقة اال جابة عىل الأس ئةل البحثية التالية: " كيف ميكن ال  

تسمح للبنك التشاريك من حتسني تلبية مطالب معالئه؟ وما يه املعايري الأساس ية املتطلبة الندماج وجناح البنوك 

 التشاركية يف السوق املرصيف املغريب؟ " من خالل اال جابة عىل هذه الأس ئةل، 

 س نحاول بناء واقع الوضع املغريب.

ا  ث  ملبح : ا قويةلأول اة  أأد  : ي لتسويق ا زجي  مل رب ا ملغ ا يف  اركية  لتش ا لبنوك  ا اح   لنج

ن املكوانت التقليدية لعنارص املزجي التسويقي اكنت تتأألف عادة من أأربعة عنارص ويه تعرف ب:     4Psا 

ال أأن املزجي التسويق (Product, Price, Promotion, Place)ويه : املنتج والسعر والرتوجي والتوزيع  ي يف ، ا 

لهيا :الأفراد والعمليات وادلليل  7Psاملصارف قد يتأألف من س بعة أأقسام حيوية و هامة  حيث يضاف ا 

مع العمل أأن هذه العنارص الثالثة املضافة ختتص هبا    (People, Process, Physical Evidence)املادي

 لثالثة.املنظامت اخلدمية، وقد يكون هناك وهجات نظر خمتلفة يف هذه التصنيفات ا

ل1)  رض  اركة  4Psع ملش ا لبنوك  ا زء من  ي كج لتسويق ا زجي   للم

 (1-1 : ملنتج   ا

يعترب املنتج املرصيف من أأمه عنارص املزجي التسويقي بلنس بة للبنك، واليت من خالهل يس تطيع هذا الأخري مواهجة 

 حاجات ورغبات معالهئا والعمل عىل تلبيهتا.

 التشاركية متويل معالهئا من خالل املنتجات التالية : ، ميكن للبنوك 103-12فوفقا للقانون 

راحبة  (أ مل  :ا

لهيا هامش  عادة بيعه لعميهل بتلكفة اقتنائه مضاف ا  لك عقد يقتين مبوجبه بنك تشاريك، منقوال أأو عقارا من أأجل ا 

  .رحب متفق عليه مس بقا

 . الأطرافيمت الأداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات املتفق علهيا بني

ارة (ب  :اال ج
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لك عقد يضع مبوجبه بنك تشاريك، عن طريق اال جيار، منقوال أأو عقارا حمددا و يف ملكية هذا البنك حتت ترصف 

 معيل قصد اس تعامل مسموح به قانوان.

 تكتيس اال جارة أأحد الشلكني التاليني:

جيار بس يط؛ -   جارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر ب   ا 

جارة واقتناء ع-   ر بعد ا  ندما تكون اال جارة مصحوبة بلزتام قاطع من املس تأأجر بقتناء املنقول أأو العقار املس تأأجا

 .انقضاء مدة متفق علهيا مس بقا

اركة   ملش ا  )  :ج

 لك عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاريك يف مرشوع قصد حتقيق رحب.

تكتيس  .حسب نسب حمددة مس بقا بيهنم يشارك الأطراف يف حتمل اخلسائر يف حدود مسامههتم ويف الأربح

 املشاركة أأحد الشلكني التاليني:

  ءاملشاركة الثابتة: يبقى راف رشاك ىل حني انقضاء العقد الرابط بيهنم؛ الأط  ا 

 املشاركة املتناقصة: ينسحب البنك تدرجييا من املرشوع وفق بنود العقد. 

اربة   ملض ا  )  :د

ية )رب املال( تقدم مبوجبه رأأس املال نقدا أأو عينا أأو هام معا، ومقاول أأو لك عقد يربط بني بنك أأو عدة بنوك تشارك

جناز مرشوع معني. ويتحمل املقاول أأو املقاولني املسؤولية الاكمةل يف  عدة مقاولني )مضارب( يقدمون معلهم قصد ا 

  .تدبري املرشوع. يمت اقتسام الأربح احملققة بتفاق بني الأطراف

ال يف حاةل غش يرتكبه املضاربويتحمل رب املال وح   .ده اخلسائر ا 

لسمل   ا  )  :ه

لك عقد مبقتضاه يعجل أأحد املتعاقدين، البنك التشاريك أأو العميل، مبلغا حمددا للمتعاقد الأخر اذلي يلزتم من جانبه 

 بتسلمي مقدار معني من بضاعة مضبوطة بصفات حمددة يف أأجل.

عو   ا الاس تصن  ): 

ا يصنع يلزتم مبوجبه أأحد املتعاقدين، البنك التشاريك أأو العميل، بتسلمي مصنوع مبواد من لك عقد يشرتى به يشء مم

 عنده، بأأوصاف معينة يتفق علهيا وبمثن حمدد يدفع من طرف املس تصنع حسب الكيفية املتفق علهيا بني الطرفني.

(2-1 : ر لسع  ا

لوحيد اذلي حيقق للمؤسسة أأاي اكن نوعها رحبا، يعترب السعر عنرصا أ خرا من عنارص املزجي التسويقي وهو العنرص ا

ىل أأن هل دورا همام يف تثبيت هوية البنك يف السوق وتدعمي متوقعه  ضافة ا  يف حني متثل بيق عنارص املزجي تلكفة، ا 

شارة عن مدى جودة اخلدمة، حبيث أأن العميل عند دخوهل للسوق ال ُّيمه جحم الطلب  فيه. كام يعترب السعر مبثابة ا 

اخلدمة اليت يريد اقتناءها بقدر ما ُّيمه السعر اذلي سوف يدفعه للحصول علهيا، فهو يضع حدا أأدىن وأ خرا أأعىل  عىل

ذا  لهذا السعر، فا ذا ما اخنفض سعر هذه اخلدمة عن احلد الأدىن اذلي وضعه هو لها فا نه سيشك يف جودهتا، أأما ا 

 للغاية. ما ارتفع عن احلد الأعىل فا نه يعترب تكل اخلدمة ملكفة
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ل 3-1)  : رتوجيا

ميكن تعريف الرتوجي عىل أأنه مجموعة من أأساليب االتصال والوسائل الشخصية وغري الشخصية اليت يس تخدهما البنك 

قناعهم مبدى قدرته عىل تلبية متطلباهتم بشلك يفوق ما تقدمه  بالغ وتذكري معالئه بخلدمة املرصفية وا  هبدف ا 

ىل   اختاذ قرار رشاهئا أأو الاس مترار يف التعامل هبا مس تقبال.املنافسة، وذكل ما يدفعهم ا 

ل 4-1) عا ي  : توز

ذ عىل الرمغ من  ميثل التوزيع العنرص اذلي من خالهل حيصل العميل عىل اخلدمات اليت ستش بع حاجاته ورغباته، ا 

ذا  مل يمت توفريها للعميل توافر اخلدمة املرصفية اجليدة وذات السعر املناسب واليت مت الرتوجي لها بشلك جيد، فا نه ا  

 يف املاكن والوقت املناس بني هل فلن يقدم عىل رشاهئا.

 : اركية لتش ا لبنوك  ا اه  اجت اربة  ملغ ا ات  ص توقع : تشخي اين لث ا ث  ملبح  ا

( 1 : دلراسة  ا رض مهنجية   ع

رتان الربانمج جواب. واخ 250لقد مقنا جبمع البياانت وحتقيق ادلراسة المكية من خالل اس تطالع للرأأي، حفصلنا عىل 

 مجلع البياانت عن طريق الانرتنت، كام مت حتليل النتاجئ عن طريق الربانمج السابق ذكره. « Sphinx »املسمى ب 

عداد منوذج اس تطالع يتكون من س تة  لتحديد توقعات املغاربة فامي خيص وهجة نظرمه حول البنوك التشاركية، مقنا ب 

ىل مخسة أأجزاء، عرش ىل نبذة بيانية، متكنا من خاللها من احلصول عىل  سؤال، ويه مقسمة ا  بال ضافة ا 

 اال حصائيات التالية:

 عاما. 45و 25من املس تطلعني ترتاوح أأعامرمه بني  %67,5من املشاركني يف الاس تطالع مه من اذلكور و  62,1%

 

 

ىل ذكل %  .عزاب مه الاس تطالع عىل اجمليبني من 57ˏ5وبال ضافة ا 
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 .الطالب من 27ˏ1% و اخلاص، القطاع يف موظفني مه علهيا احملصل العينة دأأفرا من 32ˏ%9

 من أأقل عىل حيصلون العينة من 34ˏ7ضاء، و %البي ادلار مدينة من مه الاس تطالع عىل اجمليبني من 28ˏ%6

 .شهرية كأجرة درمه 5000
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( 2 : ا  ل علهي احملص ائية  الاحص اجئ  لنت  ا

 عىل جمربة اكنت أأهنا تقول الفئة هذه من 57ˏ1% و بنكية، حسابت دلُّيم عالاس تطال عىل اجمليبني من 86ˏ%5

 وس يةل جيدة ال دارة نقودمه. أأهنا يعتقدون 28ˏ6% حبيث همنية، لأس باب بنيك حساب فتح

 

 ماال ميلكون ال بأأهنم قالوا 77ˏ4% أأنه ذكل وسبب بنيك، حساب عىل يتوفرون ال العينة أأفراد من 13ˏ5لكن %

 .داعهال ي اكفيا
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 50ˏ9% جند:  االتية التواصلية الوسائل عرب التشاركية البنوك عن مسعوا قد الاس تطالع عىل اجمليبني من 95ˏ%9

 . اجلرائد عرب 44% و الاجامتعي، التواصل ش باكت عرب

 
 

 

 املراحبة صوصاوخ التشاركية، البنكية بملنتجات هممتون الاس تطالع عىل اجمليبني من 79ˏ5وأأظهرت ادلراسة أأن %

 .48ˏ9% بنس بة بلمتليك املنهتية الاجارة تلهيا 56‚3% بنس بة
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من املس تطلعني عىل اس تعداد لتقبل غالء اخلدمات البنكية التشاركية برشط أ ال تتجاوز  53كام تظهر ادلراسة أأن %

 عىل الأكرث. %5

 .  التشاركية املنتجات الس تخدام متلهفني املس تطلعني من 53ˏ%6

 
جيابيا عىل رشاء املنتجات  47فضل من ذكل أأن %والأ  ن اجمللس الأعىل هو اذلي س ِيؤثر ا  من املس تطلعني قالوا ا 

  البنكية التشاركية.

: ات لتوصي ات وا اخلالص  : ث ل ا لث ا ث  ملبح  ا

اتاخل 1)  : الص

 :التالية النقاط اس تخالص ميكنناˏاستنادا خملتلف النتاجئ املس متدة من خالل ادلراسة السابقة 

رادهتم القوية لفتح امل .1 طالق البنوك التشاركية، ومت التعبري عن ذكل من خالل ا  غاربة ينتظرون بفارغ الصرب ا 

 حسابت يف البنوك املس تقبلية؛

مبا أأن املغاربة مه شعب حمافظ، فهم يرفضون التعامل بلرب وملزتمون مببدأأ اس تخدام املنتجات البنكية اليت  .2

 مية؛  تتوافق مع مبادئ الرشيعة الاسال
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 املغاربة هممتون بشلك خاص بعقدي املراحبة واال جارة؛ .3

عالمية للبنوك التشاركية يف املغرب؛ .4  تشلك ش باكت التواصل الاجامتعي وس يةل فعاةل لتغطية ا 

 واحض وتأأثري خاص وزن وهلˏيعترب اجمللس الأعىل للعلامء هو الكيان اذلي ُّيمت بلشؤون ادلينية يف املغرب  .5

  عىل املغاربة وتشجيع توجيه وبسهوةل ميكنه حبيث. اربةاملغ قرارات عىل

 التعامل مع البنوك التشاركية.

ل اتا  : توصي

رضورة العمل عىل وضع س ياسات واسرتاتيجيات تسويقية خاصة بلبنوك التشاركية تكون مس تقةل عام  .1

 ؛الربويةهو متبع يف البنوك 

تاح من خدمات ومنتجات يف البنوك التشاركية، معلية بيع ملا هو م التسويق البنيك التشاريك ليس فقط .2

جياد خدمات بنكية جديدة تتناسب مع متطلبات  منا يسعى أأيضا لتطوير هذه اخلدمات واملنتجات وعىل ا  وا 

 خمتلف العمالء؛

دارة التسويق البنيك عدم الرضب بسمعة البنوك الأخرى عند القيام حبمالت  .3 جيب عىل املرشفني يف ا 

 أأهداف مادية، والتحيل بلأخالق امحليدة عند تبين أأي اسرتاتيجية تسويقية. تروجيية بغية حتقيق

: متة  ا  اخل

يف اخلتام، جتدر اال شارة اىل أأن تأأخر املغرب يف تبين الأبناك التشاركية اكن هبدف تطوير نظامه البنيك التشاريك عىل 

يرسع يف تسويق املالية التشاركية، وليك يصبح  غرار الأبناك التقليدية. ومع ذكل، فا نه يتوفر عىل مجيع املؤهالت ليك

مجيع احناء القارة الافريقية. وعليه، فا ننا نويص البنوك  يف بلˏمكركز مايل تشاريك ليس فقط يف شامل افريقيا 

التشاركية بتبين اسرتاتيجية املزجي التسويقي استنادا اىل دراسة متطلبات الشعب املغريب من حيث المتويل وكذكل 

منتجات وخدمات مالية تشاركية ذات قمية مضافة، وخصوصا ابتاكر منتجات تتوافق مع الرشيعة اال سالمية،  تقدمي

 التحدايت اليت س تواجه البنوك التشاركية يف املغرب. واحد من بني أأمه وهذا
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 .حمكها يف املعتربة والهيئة االئامتن تمبؤسسا املتعلق 103-12 رمق قانونˏاجلريدة الرمسية  .8

 2009ˏ حبث مرشوعˏ" الاسالمية املصارف يف التسويقي املزجي"ˏمحمد هباء ادلين خاجني  .9
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 الطالق مخاطرالتأمين ضد 

محمد خلف بين سالمة دلكتور   ا

 جامعة العلوم اال سالمية العاملية / الأردن

 لكية الرشيعة والقانون/ قسم الفقه وأأصوهل

دل  كتورة رمسية ادلوسا

 جامعة البرتا الأهلية

ص مللخ  ا

أأصبح الطالق يف الكثري من اجملمتعات ظاهرة حباجة لعالج، وقد جاءت هذه ادلراسة لتوضيح مفهوم الطالق، 

ىل املهنج التحلييل مبراتبه :  والتعريف بلتامني، والتأأمني ضد خماطر الطالق، وقد احتمكت مهنجية هذه ادلراسة ا 

 تفسري، والنقد، والاس تنباط ، وكذكل املهنج املقارن.ملهنج ال

ىل رضورة معاجلة موضوع ظاهرة الطالق، من خالل تفعيل مرشوع لقانون  وقد توصل الباحثان يف دراس هتام ا 

 التأأمني التعاوين ضد خماطر الطالق؛ وذكل للحد من املشالك املرتتبة عليه.

اكت التأأمني ملثل هذه احلاةل، حبيث تشمل التأأمني ضد خماطر ويويص الباحثان برضورة وضع قوانني انظمة لرش 

 الطالق يف حاالت معينة منه ، وليس لك حاالته ؛ للحد من املشالك املرتتبة عىل هذه الظاهرة.

Abstract 
Divorce has been a phenomena that must be dealt with in any society, so this study aimed to shed 
the light on Divorce and Insurance concepts, Insurance for divorce, a research that followed the 
analytical approach based upon interpretation and critic approach followed by the comparative 
approach also. 
The two researchers concluded in their research. The divorce became a phenomena that must be 
solved to limit its risks. 
The two researchers also recommended the necessity for putting forward rules and regulations that 
include divorce insurance in certain situations and not in all the situations here. 
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 مقدمة

 ...وبعدد هلل رب العاملني، وأأفضل الصالة وأأمت التسلمي عىل س يدان محمد، وعىل اهّل وحصبه وسمل، امحل

فا ن موضوع التأأمني ضد خماطر الطالق من املوضوعات املعارصة، واملعارصة جداً يف هذا العرص، واليت مل يتطرق 

منا بدأأ احلديث عهنا يف احملارضات، والندوات  لهيا بصورة كبرية، وا  جياد ا  يف ال ونة الأخرية بصورة جدية، من أأجل ا 

 أأفضل احللول للمسأأةل .

  : دلراسة  ا مهية   أأ

تأأيت أأمهية ادلراسة من حداثة الطرح ، فهذا املوضوع ال زال قيد ادلراسة، والبحث، ومل خترج دراسات تبني مدى 

جملمتعات اال سالمية اليوم ، خاصة رضورة املوضوع  وأأمهية دراس ته، علامً أأن هذا املوضوع حري بدلراسة لظروف ا

 مع اعتبار الطالق ظاهرة يف مجيع اجملمتعات اال سالمية .

  : دلراسة  ا اف   أأهد

: ييل ا  مب دلراسة  ا اف  أأهد ز   ترتك

 بيان مدى رشعية التأأمني ضد خماطر الطالق .ـ  1

 ـ مدى التفاعل مع مقاصد الرشيعة اال سالمية . 2

 : دلراسة  ا  مشلكة 

هل التأأمني ضد خماطر الطالق يصلح ليكون وينترش؟ أأم أأنه جيب  -يب عىل السؤالني االّتيني:جاءت ادلراسة لتج 

 علينا قفل ذكل الباب وكأن هذه املسأأةل مل تطرق؟

 : ابقة  لس ا ات  دلراس  ا

مل يتعرض الباحثون ملوضوع ) التأأمني ضد خماطر الطالق ( ويف حدود عمل الباحثان ال يوجد أأية دراسة تناولت هذا 

منا يه جمرد طروحات يف الصحف، والندوات ، ومقاالت عىل الش بكة العنكبوتية  فقط .امل  وضوع ، وا 

: دلراسة  ا  مهنج 

ىل املهنج التحلييل مبراتبه: ملهنج التفسري، والنقد، والاس تنباط، وكذكل املهنج املقارن  احتمكت مهنجية هذه ادلراسة ا 

. 

 : دلراسة  ا  خطة 

دلراسة موزعة عىل ا ءت هذه  ا : ج ال يت لنحو   ا

الأول  ث  ملبح  : الطالق وحمكه وحمكته و أ اثره . ا

 املطلب الأول : معىن الطالق لغة واصطالحاً.

 املطلب الثاين : حّك الطالق ومرشوعيته وحمكته.

 املطلب الثالث : االاّثر النامجة عن الطالق.

 املطلب الرابع : التدابري العالجية النصية للحد من ايقاع الطالق.

مل اينا لث ا ث   : التأأمني : مرشوعيته وأأنواعه، وحمكه. بح

 املطلب الأول : معىن التأأمني وأأنواعه وحمكه .
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 املطلب الثاين : مرشوعية عقود التأأمني.                   

 املطلب الثالث :التكيييف الفقهيي للتأأمني ضد خماطر الطالق.                   

 : اجيابيات وسلبيات التأأمني ضد خماطر الطالق. املطلب الرابع                   

 املطلب اخلامس : ضوابط التأأمني ضد خماطر الطالق.                   

: متة ا دلراسة -اخل ا ا  لهي ا  ت  يت توصل ل ا اجئ  لنت ا مه  أأ ا   . وفهي

: : حمكه، وحمكته، وأ اثره  لطالق  ا  : الأول  ث  ملبح  ا

 املطلب الأول : معىن الطالق لغًة واصطالحاً 

:أأ  : -والً  لغًة  لطالق  ا ىن  من جل العقد واحنل ، يقال طلقت الناقة طلوقاً أأي احنل واثقها مع
1

. وطلق الرجل امرأأته 

تطليقاً 
2

، أأي حتللت من قيد الزواج
3

 . 

 : اً : -اثني اً  اصطالح لطالق  ا ىن  عّرف فقهاء املذاهب الطالق بتعريفات خمتلفة، ختتلف يف أألفاظها، لكهنا مجيعاً  مع

  ادلالةل عىل املعىن العام للطالق. تشرتك يف

 (  : أنه فعية بأ ا لش ا رفه  ع  : ات  ريف لتع ا حل عقد الناكح بلفظ الطالقومن هذه 
4

 . ) 

 (  : أنه  ابةل بأ احلن رفه  حل عقد الناكحوع
5

  .) 

 (  : أنه  لكية بأ ا مل ا رفه  رسال العصمة؛ لأن الزوجة تزول عن الزوجوع زاةل القيد، وا  ا 
6

 ) 

لطالق هو ا لقول بأأن  ا االت خمصوصةوميكن  اظ  خمصوصة وح ألف ني بأ زوج ل ا ني  ل ب احل زاةل  ا   (  :
7

 . ) 

 . عيته  لطالق ومرشو ا ّك  : ح ين  ا لث ا ب  ملطل  ا

لطالق   ا ّك  : ح  أأوالً

ن للطالق أأحاكماً فّصلها الشارع الكرمي، حسب املوقف، واحلاةل اليت يفرضها املقام ، مفن ذكل ا 
8

  : 

لوجوب  -1 اع املس تحّك بني الزوجني، وال ميكن حهل. فأأبح :  اكلطالق اذلي يقع بسبب الشقاق والزن ا

اال سالم هل ملا يرتتب عليه من أأرضار تصيب الأرسة باكملها، ولكن لك ذكل ال يعد خطراً جبانب الرضر 

ذا أأبقينا عىل الزوجية املضطربة، واحلياة املس هتجنة، اليت حيياها  الأكرب اذلي تصاب به الأرسة، واجملمتع، ا 

ضان، ذلا أ ثر اال سالم ارتاكب أأخف الرضرين وأأهون الرشينالزوجان املتباغ
9

 . 

                                                                 

 . 142الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت، مكتبة لبنان، مادة طلق، ص  -1
. مجمع اللغة العربية ، 1519، ص1985، 1402أحمد عبد الغفور عطار، طالجوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة، تحقيق  - 2

 . 563/ ص2القاموس المحيط، دار الكتاب العربي، ج
 . 563/ ص2المعجم الوسيط، ج - 3
 . 279/ 3الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج، دار الفكر، بيروت،  - 4

 . 296/ 7د بن قدامة المقدسي، المغني، دار الكتاب العربي، ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحم - 5

 . 11/ 3هـ ، المطبعة الخيرية، 1316الخرشي، أبو عبد هللا محمد، على مختصر سيدي خلبل، الطبعة األولى،  - 6

 . 21، صالدوس، رسمية عبد الفتاح، التعويض عن الطالق التعسفي في الفقه اإلسالمي، دار قنديل، الطبعة الثانية - 7
 . 165م، ص2007هـ 1428السرطاوي، د محمود علي السرطاوي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثانية،   - 8
 . 3/ 8النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، روضة الطالبين، المكتب اإلسالمي، بيروت،  - 9
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لندب  -2 : اكلطالق لتفريط املرأأة يف حق من حقوق هللا، رمغ النصح لها، مثل تركها للصالة، أأو ا

يذاهئا جلرياهنا الصوم، أأو ا 
1

 . 

3- : رمة  وذكل بأأن يكون ايقاع الطالق عىل املرأأة يف حال حيضها، أأو يف طهر جامعها فيه،  احل
2

أأما  

قانوانً فيقع الطالق وال ضري يف ذكل ، ومع ذكل فهذا ال يعين أأنه ال يقع، يقول ابن قدامة :) يقع يف قول 

ال أأهل البدع ( عامة أأهل العمل، ومل خيالف يف ذكل ا 
 3

  

4- : راهة  لك ىل ايذاء الزوجة،  ا ذا وقع الطالق من غري مسوغ يدعو ذلكل، فيؤدي بلتايل ا  وذكل ا 

اكمةلً  وبلتايل الأرسة
4

. 

وقد يكون الطالق مباحاً كام ذكر صاحب املغين -5
5

 .  

     : اً  . اثني عيته   مرشو

. ملعقول ملأأثور، وا ع، وا لنبوية، واال جام ا لس نة  رمي، وا لك ا راّن  لق لطالق ب ا عية  ت مرشو  ثب

رمي،  - أأ  لك ا راّن  لق اءا فاطا } : ومنه قوهل تعاىلا ِّسا ذْقمُتُ الن ل ا طا ذا
ِ
اا النذيِبه ا { ايا أَُّيه هِتِنذ لُِّقوُهنذ لِِعدذ

(6)
  

تدل هذه االّية الكرمية عىل مرشوعية الطالق للنيب ـ صىل هللا عليه وسمل ـ  خاصة، وللمسلمني  -وجه ادلالةل:

عامة، مع أأمر هللا تعاىل يف اّية أأخرى بعطاهئن ما يمتتعن به من الأموال
7

ذْقمُتُ : بقوهل تعاىل،  ل ْن طا
ِ
اْيُّكْ ا  }ال ُجنااحا عال

 } ماتُِّعوُهنذ ًة وا اهُنذ فارِيضا اْفرُِضوا ل وُهنذ أَْو ت سه اما اْم ت ا ل اءا ما ِّسا الن
(8)

. 

لنبوية - ب ا لس نة  ، ما روي عن ابن معر ـ ريض هللا عهنام ـ أأنه طلق امرأأته ويه حائض، فسأأل معر ا

فلري بن اخلطاب ـ ريض هللا عنه ـ رسول هللا ـ صىل هللا عليه وسمل ـ فقال ) مره  ىت :  ا ح لميسكه ا، مث  اجعه

ر  أأم يت  ل ا العدة  فتكل  أأن ميسك،  ل  قب أأمسك بعده، وا ن شاء طلق  ن شاء  ا  ر، مث  ر، مث حتيض، مث تطه تطه

ء ا لنس ا ا  له أأن تطلق  هللا 
9

 . ) 

 : دلالةل ا جابة الرسول ـ صىل هللا عليه وسمل ـ لعمر بن وجه  لقد دل ذكل احلديث الصحيح اذلي ورد عن ا 

ـ عىل أأن التحرمي اكن لأجل احليض، فا ذا زال موجب التحرمي جاز طالقها يف هذا اخلطاب ـ ريض هللا عنه 

 الطهر، كام جاز يف اذلي بعده، وكام جيوز يف الطهر اذلي مل يتقدمه طالق يف حيضة
10

ويه مسأأةل خالفية كام ، 

جاء يف املغين 
11
. 

                                                                 

 . 296/ 7ابن قدامة، المغني،  - 1
 . 255/ 3ن بن ابراهيم بن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانية، دار المعارف، بيروت، ابن نجيم، زيد الدي -- 2
 . 7/366ابن قدامة ، المغني ، مرجع سابق ،  -- 3
 . 255/ 3النشر، . ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيرةت، دار المعرفة للطباعة و3/ 8النووي، ، روضة الطالبين، مرجع سابق  - 4
 .  364ـ  363/ 7ابن قدامة ، المغني ، مرجع سابق ،  - 5
 . 1سورة الطالق، اّية   - 6
 . 551م، ص 2000 -هـ 1420الطبري، محمد بن جرير بن كثير، جامع البيان، تحقيقأحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى -أنظر: - 7
 . 236سورة البقرة ، آية  - 8
 . 5251، كتاب الطالق، رقم 345/ 9البخاري في صحيحه، أخرجه  - 9

الصنعاني، اإلمام محمد بن اسماعيل الصنعاني، سبل السالم شرح بلوغ المرام، تحقيق عماد السيد، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الخامسة  - 10
 . 249م، ص 1997 -هـ 1418

 . 7/367ابن قدامة المغني ، مرجع سابق ،  - 11
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ع -ج ح وجائز عىل تفصيل بني العلامء ) ، فقد أأمجعت الأمة اال سالمية عىل مرشوعية الطالق، وأأنه مبااال جام

رمحهم هللا ( 
1

  . 

أثور،  -د ملأ مه كعمر بن اخلطاب ـ ريض هللا عنه ـ يف طالقه لأم ا ما روي عن بعض الصحابة يف أأهنم طلقّوا نساءا

عامص، وعبد الرمحن بن عوف يف طالقه لزوجته متارض، وغريهام
2

  . 

ملعقول، -هـ  ذا فسدت احلياة الزوجية، وتعذر ا  -اال صالح بيهنام، فالزوجان مرغامن عىل واحد من ثالثة: ا 

 بقاء احلياة الزوجية مع الكره والضغينة.  -1

 بقاء احلياة الزوجية مع التفريق بني الزوجني جسداً، فتصري املرأأة اكملعلقة.  -2

 التفريق بني الزوجني بلطالق، فيغنهيام هللا من فضهل بزواج لك مهنام لعهل؛ يكون يف ذكل سعادة -3

 للطرفني، فالعاقل يرى أأن الأصلح هو الطالق؛ لأنه يعني عىل درء مفسدة عظمى. 

لطالق  ا عن  امجة  لن ا ال اثر   : ث  ل ا لث ا ب  ملطل  ا

ملطلقة ا امجة عىل  لن ا االّاثر 
3

   

 من اال اثر الرتبوية والاجامتعية الواقعة عىل املرأأة املطلقة: 

ذا مل -1  يكن لها مورد رزق مس تقل، أأو عائل اّخر.  العوز املايل والفقر اذلي قد يصيهبا خاصًة، ا 

الشعور بخلوف والقلق من املس تقبل، وترامك اهلموم، والأمراض النفس ية علهيا، مما يزيد عذاهبا النفيس،  -2

 فتصبح عرضة لالنتقام من نفسها. 

رتةخة يف تضاؤل الفرص واالّمال يف الزواج مرة أأخرى نظراً لالعتبارات الاجامتعية السيئة، والتقاليد امل -3

 الزواج من مطلقة . 

 تصبح عرضة لأطامع الناس ولالهتام بالحنرافات الأخالقية.  -4

ملطلق ا امجة عىل  لن ا االّاثر 
4

 

 من االاّثر الرتبوية والاجامتعية الواقعة عىل الرجل املطلق: 

 كرثة التبعات املالية السابقة والالحقة .  -1

وهام السيئة عىل تفكريه، مما يؤثر سلباً عىل توازنه التعرض لال صابة بلأمراض النفس ية، وس يطرة الأ  -2

 الاجامتعي، وكذكل عىل وضعه الاقتصادي.

ني ملطلق ا أأوالد  امجة عىل  لن ا االّاثر 
5

 

 من ال اثر الرتبوية، واال جامتعية الواقعة عىل أأوالد املطلقني:  

ىل احنرافهم.  – 1  احلرمان العاطفي، ونقص حنان أأحد الأبوين، مما قد يؤدي ا 

                                                                 

 . 287/ 2م، 2003طي، محمد بن محمد المختار، شرح زاد المستنقع، دار الكتب العلمية، بيروت،الشنقي - 1
2
 .22/ 2ابن الهمام، فتح القدير،  - 
لمواد علم اإلجتماع مستوى ثالث.موقع  144 -11منتديات العليم عن بعد والتعليم الألكتروني، جامعة الملك فيصل، حل قضايا النقاش من  - 3

 لك فيصل . جامعة الم
 . 157، ص  2013، عمان ،  1محمد بني سالمة ، نظام األسرة والمجتمع في اإلسالم ، دار الفكر ، ط - 4
 . .  158المرجع السابق ، ص - 5
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ىل ترشدمه ووقوعهم  -2 معاانهتم من صدمة التفكك الأرسي، واخملاصامت اليت  تنشأأ بني أأبوُّيم، واليت تؤدي بلتايل ا 

 يف أأيدي اجملرمني، وارمتاهئم يف أأحضان اخملدرات. 

 تأأثري الطالق عىل حصة الأوالد النفس ية واجلسدية، مما يؤثر سلباً عىل خشصياهتم وقدراهتم. -3

ىل الاحنراف، ضعف الوظيف -4 ة الاقتصادية لأوالد املطلقني، فال جيدون من يليب طلباهتم؛ وذكل قد يريم بلودل ا 

ويتعمل من رفقاء السوء الطرق احملرمة للحصول عىل لقمة العيش؛ كأن يتعمل كيفية ارتاكب اجلرمية ، أأو ميارس بعض 

 الأعامل احملرمة يف سبيل احلصول عىل املال. 

 لتأأمني، ومرشوعيته، وأأنواعه، وحمكه .املبحث الثاين : ا

 املطلب الأول : معىن التأأمني، وأأنواعه،وحمكه. 

أأصبح التأأمني يف العرص احلارض من املعامالت السائرة يف مجيع جماالت احلياة اال نسانية، فقد دخل يف الصناعة،    

جبارايً حب ّك القانون، ومل يقترص عىل النشاط والزراعة، ومعظم وجوه النشاط الاقتصادي، دخوالً اختيارايً أأو ا 

الاقتصادي، بل يشمل مجيع الوسائل اليت يس تخدهما اال نسان، اكلس يارة، والبيت، والأمتعة، ومل يقف التأأمني عند 

ىل ما بعد وفاته، ليس تفيد من مثرته أأوالده وورثته هذا احلد، بل امتد ا 
1

 . 

. اً  لغة واصطالح ني  لتأأم ا ىن  : مع  أأوالً 

لت 1 ا ىن  . : مع لغًة  ني   أأم

ااً وأَماناه أنينة، وزوال اخلوف، ويه من أَِمن أَمن التأأمني لغة : من الأمن، والطمأ
2

)أأصل :  الأصفهاين ، يقول الراغب

أنينة النفس، وزوال اخلوف، والأمن، والأمانة، والأمان يه: يف الأصل مصادر، وجيعل الأمان اترًة اسامً  الأمن طمأ

ان يف الأمن، واترة اسامً ملا يؤمن علهيا اال نسان للحاةل اليت يكون علهيا اال نس
3

). 

2:- . اً  اصطالح لتأأمن  ا ىن   مع

أنه : ) نظام تعاقدي يقوم عىل أأساس املعاوضة، غايته التعاون عىل ترممي  عرف الأس تاذ مصطفى الزرقاء التأأمني بأ

أأسس قواعد احصائية أأرضار اخملاطر الطارئة، بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قامئة عىل
4

 .) 

. ني لتأأم ا ّك  ع ، وح أأنوا  : اً   اثني

1:- ) التجاري) مفهومه  أمني  التأ
 5

هو النظام اذلي ينفصل املؤمن، وهو رشكة التأأمني، عن املس تأأمن، اذلي يتعاقد  :

ددها ما مع لك واحد مهنم عىل حدة، ويقوم املؤمن بتوزيع اخملاطر عىل املؤمن هلم يف صورة أأقساط دورية اثبته، حي

تقتضيه الأسس العينية اليت يعمتد علهيا، واملمتثةل يف قواعد اال حصاء، ويلزم املؤمن طبقاً لهذا العقد بدفع مبلغ التأأمني 

عن حتقق حدوث الواقعة اليت يتوقف علهيا اس تحقاقه، ويتعهد املؤمن، وهو رشكة التأأمني بدفع هذا املبلغ بدون 

 ني، وما يزيد دليه من مبالغ، فا نه يس تأأثرها املؤمن ويتحمل اخلسارة. التضامن، وال التنس يق مع املس تأأمن

                                                                 

 .99م، ص2001-هـ 1422محمد عثمان شبير، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، دار النفائس، الطبعة الرابعة - - 1
 . 21/ 13بن منظور، لسان العرب، باب النون فصل الهمزة ا - 2
 . 25م، ص1961األصفهاني، الحسين بن محمد الراغب، المفردات في غريب القراّن، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة،  - 3
 . 19الزرقا، مصطفى، نظام التأمين، حقيقته والرأي الشرعي فيه، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، ص - 4
 . 113غريب الجمال، التأمين التجاري والبديل اإلسالمي، دار اإلعتصام، القاهرة، ص - 5
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اري لتج ا ني  لتأأم ا ع  أأنوا
1

. 

ء -1 ا الأش ي ني عىل  لتأأم  . ا

 مثل: التأأمني عىل احملل التجاري من احلريق، والبضائع من الغرق، واملزروعات من التلف، وغري ذكل 

اص -2 الأشخ ني عىل  لتأأم ا
2

ىل قسمني:   ، وينقسم ا 

أ  ني عىل - أ لتأأم اة،  ا وفيه يتعهد املؤمن مبقتضاه دفع مبلغ من املال للمؤمن هل عند موته، أأو احلي

 عند بقائه حياً بعد مدة معينة، وهو ثالثة أأقسام:

اة،  لوف ا اةل  ني حل : تأأم الأول لقسم   :وهل ثالثة صورا

ري  ني مع : تأأم ىل الأو لصورة  ال بعد ويكون بدفع املؤمن أأقساطاً متفق علهيا طول معره، وال يس تحق مبا لغ التأأمني ا 

  وفاته، فتدفع عندئذ للورثة.

انية لث ا لصورة  ا -:ا لبقي ا ني  ، وهو: أأن يدفع املؤمن هل أأقساطاً طيةل معره، فا ذا مات دفعت الرشكة مرتباً شهرايً تأأم

ذا بقيا حياً.   للمس تفيد عينه املؤمن هل ا 

ء،  ا لبق ا التأأمني حلاةل  احلياة،  أمني عىل  التأ : من  الثاين  لقسم  هو: بدفع املؤمن هل أأقساطاً ملدة معينة، فا ذا انهتت املدة و ا

 تدفع الرشكة هل مرتباً شهرايً يف حاةل بقائه عىل قيد احلياة. 

ط  اخملتل ني  لتأأم ا  : ث ل ا لث ا لقسم  ا
3

 . 

ىل املؤمن هل ، يف حاةل بقائه عىل قيد احلياة، عند انقضاء املدة املتفق علهيا ، أأو أأن تلزتم الرشكة بدفع مبلغ حمدد ا 

 للمس تفيد يف حال وفاة املؤمن هل خالل مدة معينة. 

. -ب  ) احلوادث   ( ابت اال ص ني من  لتأأم  ا

وهو عقد تلزتم الرشكة مبقتضاه بدفع مبلغ من املال عند وقوع اال صابة املؤمن مهنا، اك صابة الشخص بلعجز ادلامئ، 

مقابل أأن يدفع املؤمن هل قسطاً شهرايً 
4

 . 

3- . لغري  ا ني ضد  لتأأم  ا

هو: تأأمني الشخص نفسه من الأرضار اليت تصيبه يف ماهل نتيجة حلوق رضر بلغري، مثل : تأأمني صاحب الس يارة و 

عن مسؤوليته جتاه الغري عام حتدثه س يارته من أأرضار بل خرين
5

 . 

. اال سالمية  لرشيعة  ا يف  اري  لتج ا ني  لتأأم ا ّك   ح

ذهب اجملمع الفقهيي
6

أأمني التجاري باكفة أأشاكهل اليت ذكرت، وهذا هو الرأأي الراحج، وأأغلبية العلامء بلقول، بتحرمي الت 

ومن العلامء اذلين تصدوا يف حترميه، الش يخ محمد خبيت املطيعي
1

، وأأمحد ابراهمي احلسيين
2

،  وعبد الرمحن قراعة
3

 ،

محمد أأبو زهرة 
4

، وعبد هللا القلقييل 
5

، والصديق الرضير
6

 ، وغريمه.

                                                                 

 . 113المرجع السابق ، ص - 1
 وما بعدها. 50المرجع نفسه، ص - 2
3
 . 21، ص1967هـ ، 1387الدسوقي، محمد السيد، التأمين وموقف الشريعة اإلسالمية منه، دار التحرير،  - 
 . 113م، ص2001 -هـ1422لمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، دار النفائس، عمان، الطبعة الرابعة، شبير، محمد عثمان، ا - 4
 . 134المرجع نفسه، ص - 5
هـ. وجاء فيه )قرر المجلس باألكثرية تحريم التأمين بجميع 4/4/1399-3/ 25المجمع الفقهي،  في دورته المنعقدة في مكة المكرمة، في  - 6

 عه سواء أكان على النفس أم البضائع التجاريةام غير ذلك من األموال(أنوا
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ييل ا  مب رميه  لوا عىل حت  :واس تد

يش متل عىل غرر مفسد للعقد -1 أمني  لتأ ا : وقد هنيى رسول هللا ـ صىل هللا عليه وسمل ـ عن الغرر عقد 

مبا رواه ابن معر: ) أأن النيب ـ صىل هللا عليه وسمل ـ هنيى عن بيع الغرر
7

( وحقيقته ) ما يكون مس تور 

العاقبة
8

 مقداره.   (والغرر يف التأأمني التجاري فاحش وكبري، فهو متعلق حبصول العوض و  

لنسيئة -2 الفضل وا الرب بنوعيه:  يتضمن  أمني  لتأ ا عقد 
9

، فاملبلغ اذلي يأأخذه املس تأأمن بعد أأجل، حيمتل  

ن اكن متفاضالً اكن رب فضل  أأن يكون مساوايً، أأو متفاضالً ، فا ذا اكن مساوايً اكن رب نسيئة، وا 

ونسيئة
10

ال مثالً مبثل ) يداً  بيد ؛ لأن بيع النقد بلنقد ال جيوز ا 
11

 .) 

 (  : رميل ل ا ل  ا ن اكن جنساً اشرتط احللول واملامثةل والتقابض، فا ذا اقرتن بأأحدمه تأأجيل، وق ذا بيع النقد بلنقد ا  ا 

ولو للحظة، وهام يف اجمللس، مل يصح. والتقابض، يعين القبض احلقيقي قبل التفرق، أأو اكان جنسني كذهب 

وفضة، جاز التفاضل واشرتط احللول والتقابض
12

). 

راهنة، ع -3 مل امليرس، والقامر، وا يتضمن  أمني  لتأ ا يف قد  وامليرس كام ذكره القرطيب : ) هو ما اكن الرجل 

اجلاهلية خياطر الرجل، عىل أأههل وماهل، فأأُّيام مقر صاحبه ذهب مباهل وأأههل
13

.) 

 : لقامر هو  ) أأخذ مال اال نسان، وهو عىل خماطر، هل حيصل عوض أأم ال حيصلوا
14

) 

 (  : يتبارى خشصان عىل يشء يكون أأو ال يكون، مفن حتقق قوهل فهل من ال خر كذاأأن واملراهنة 
15

( وهذا مجيعه 

 متحقق يف التأأمني التجاري .

4-  . ء ىل باك ء  ىل أأو اك دلين،  ع دين ب اري بي لتج ا ني  لتأأم ا عقد   يتضمن 

: رفه  بن ع ا رفه  كام ع ال خر ) بيع يشء يف ذمة بيشء يف ذمة أأخرى، غري سابق تقرر أأحدمه عىلوالاكىلء: 
16

 .) 

                                                                                                                                                                                                                          

 . 1932المطيعي، محمد  ، حكم التأمين رسالة أحكام، مصر،  - 1
2
 . 1941( سنة 3( العدد )13نشر مقاالً في حكم التأمين على الحياة وحرمةه في مجلة الشبان المسلمين السنة ) - 
 . 805في كتابه التأمين وموقف الشريعة اإلسالمية ص نقل رأيه محمد السيد الدسوقي 3
 . 67قل رأيه الشيخ مصطفى الزرقاء في كتابه نظام التأمين، ص - 4
 . 224نقل رأيه غريب الجمال في كتابه التأمين في الشريعة والقانون، ص - 5
6
 . 650، ص1990، دار الجيل، بيروت، 2الصديق الضرير، الغرر وأثره في العقود، ط - 
 (.1230والترمذي ، حديث رقم ) 2/376مسند اإلمام أحمد  - 7
 . 114/ ص13، دار المعرفة، بيروت، جالسرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سهيل، المبسوط - 8
حل أجل الدين فال الربا في اللغة الزيادة مطلقاً، وفي الشرع  يطلق على شيئين، ربا لفضل وربا النسيئة وغالباً  ما كانت تفعلة الجاهلية إذا  - 9

 من هو له  لمن هو عليه أتقضي أم تربي؟ فإذا لم يقض زاد في المال الذي عليه وأخر له األجل إلى حين. وهذا حرام باإلتفاق.
ما ربا { ا338/ 1هـ ، 1414} أنظر: الشوكاني، محمد بن علي بن عبد هللا الشوكاني اليمني، فتح القدير، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة األولى، 

محرم االنسيئة فهو بيع جنس من األجناس الربوية لجنسه متفاضالً مع تاجيل أحد العوضين. وربا الفضل إنا حرم ألنه ذريعة إلى ربا النسيئة ال
، م1986 -هـ 1407الرحمن بن سليمان، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، الطبعة األولى، السعودية،  لذاته. } الرومي، فهد عبد

{ أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري، فتح البيان في مقاصد القراّن، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 746ص

 . 138/ 2م، 1992هـ ، 1412بيروت
 . 118شبير، المعامالت المالية المعاصرة، ص - 10
 . 129/ 2، 1960البابي الحلبي، مصر،  ، مطبعة1القرطبي، أبو الوليد ابن رشد، بداية المجتهد، ط - 11
 . 279/ ص4م، ج1938الرملي، شمس الدين بن حمزة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة،  - 12
 53/ 3م، 1965القرطبي، أبو عبد هللا بن محمد،  الجامع ألحكام القراّن، دار إحياء التراث العبي، - 13
 . 22/ 32، 76/ 28أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتوى، دار العربية، بيروت، ابن تيمية،  - 14
 . 1985، 1قلعجي، محمد دواس، معجم  لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، ط - 15
 .367/ 4م، 1978محمد بن يوسف المواق، التاج واإلكليل لمختصر خليل، مع مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت،  - 16
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اً : ( -اثني ) مفهومه  التعاوين  أمني  أنه :) عقد يتفق فيه عدة أأشخاص عىل أأن يدفع لك  التأ ،عرفه ادلكتور الزحييل بأ

ذا حتقق خطر معني مهنم اشرتااكً معيناً لتعويض الأرضار اليت تصيب أأحدمه ا 
1

 .) 

. ين  او لتع ا ني  لتأأم ا ع   أأنوا

 للتأأمني التعاوين صوراتن )نوعان(:

ا لنوع  : ا ص احلص ط ذو  لبس ي ا التعاوين  التأأمني  ىل خطر معني، لأول:  وهو أأن تقوم مجموعة من الأفراد يتعرضون ا 

معل مجعية بقصد أأن يعاون بعضهم بعضا، يف اقتسام اخلسارة املالية اليت تقع لأي مهنم خالل مدة اال تفاق، 

نشاء امجل ال ما يس توجب ا  عية من نفقات تدفع يف صورة وبذكل ال يدفع املشرتك أأي قسط أأو مبالغ مالية ا 

اشرتاك عضوية
2

 . 

الثاين : لنوع  ملقدمة ا ا اط  قس الأ ط ذو  لبس ي ا التعاوين  : وهو أأن يقوم لك عضو من املشرتكني يف التأأمني التأأمني 

بدفع قسط التأأمني مقدماً عند الانضامم، عىل أأساس أأن يكون دفع القسط مقدماً، ويسهل بلتايل عىل 

عضاء املترضرين، مبجرد حدوث احلادث، وحتقيق اخلسارةاملشرتكني دفع التعو  يض للأ
3

 . 

ذا  ىل لك عضو ما تبقى هل من القسط املدفوع مقدماً، ا  وعند الانهتاء من مدة التعاقد، تفصل احلسابت، ويرد ا 

ذا ثبت أأن القسط املدفوع مقدماً اكن غري اك ضايف، ا  ف اكن أأكرث من نصيبه يف اخلسارة، أأو يطلب منه مبلغ ا 

لتغطية التعويضات املس تحقة لللمترضرين
4

 . 

 الأول لنوع  ا ين من  او لتع ا أمني  التأ ا اكن  ذ ع ا  ، يكون املشرتكون فيه متشاهبني من حيث اخلطر، كأحصاب بيع قط

الس يارات، أأو بيع اذلهب، أأو غريه، فيكون نصيب الأعضاء يف جرب الكرس متشاهباً تقريباً 
5

 . 

دارة لك ذكل من قبل جملس أأمناء خاص، ينتخب من قبل الأعضاء املشرتكني. فيمت التعاون عىل تغطية اخلطر  ويمت  ا 

 بطريقتني: 

ىل دارة التامني وثيقة تأأمني للك عضو: يتعهد فهيا بدفع حصة معينة من اخلسائر اليت تقع الأو : تصدر اجلهة اخملوةل ب 

عضاء عند حتقق اخلطر املؤمن منه  للأ
6

 . 

 : انية  لث اقة عضوية يف التأأمني امجلاعي لتغطية اخلطر، وتكون التأأمينات يف ذكل متساوية، تكون للك عضو بطا

واخلسائر كذكل، وبذكل يكون امجليع متساوين يف املسؤولية اليت تدفع لتغطية اخلسائر، وهذه اخلسائر متناس بة مع 

احلصص اليت ميتلكها لك عضو
7

 . 

                                                                 

 . 442/ ص4ي، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، الطبعة األولى، جالزحيل - 1
ملحم، أحمد سالم، التأمين التعاوني اإلسالمي وتطبيقاته في شركة التأمين اإلسالمية) األردن( عمان، المكتبة الوطنية، الطبعة  - 2

 . 62م، ص2000 -هـ1420األولى
 . 62المرجع نفسه، ص - 3
 . 54 -50السميع، التأمين اإلسالمي بين النظرية والتطبيق، مكتبة وهبة، القاهرة، ص  المصرين عبد - 4
 . 26عيسى عبده، التأمين بين الحل والتحريم، دار اإلعتصام/ ص - 5
 . 188غريب الجمال، التأمين في الشريعة اإلسالمية والقانون، دار الشروق، جدة، ص - 6
. ملحم، التأمين 122 -114مي لمزاولة التأمين، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، الطبعة األولى، صعبد المطلب عبده، األسلوب اإلسال - 7

  .63التعاوني اإلسالمي، ص
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 ين ا لث ا لنوع  ا التعاوين من  أمني  التأ ا اكن  ذ قساط املقدمة، فا نه يتفق مع النوع الأول من حيث طبيعة ، ذي الأ ا 

تقايض اشرتااكت من الأعضاء مقدماً، وهو أأمر يساعد مجعية هذا التكوين، واال دارة، لكنه خيتلف عنه يف أأنه يمت 

أول،  أمني، عىل دفع اخلسائر أأو املرصوفات أأوالً بأ  عند اس تحقاقها، وبدون انتظار ختصيصها، ويفرتض أأن تكونالتأ

الأقساط املدفوعة مقدماً اكفية دلفع التعويضات، واملرصوفات، وجحز الاحتياطات الالزمة لأعامل التأأمني
1

  . 

 ين او لتع ا ني  لتأأم ا ّك   ح

ع ال خالف بني العلامء يف جواز هذا النوع من التأأمني، وجاء ذكل يف اجملمع الفقهيي، فذكر بأأنه اجملم س  رر جمل ق  (  :

قرار  ع املوافقة عىل  ين بدالً من بال جام او لتع ا ني  لتأأم ا السعودية من جواز  ربية  الع اململكة  يف  العلامء  جملس هيئة كبار 

رم  احمل اري  لتج ا ني  لتأأم ا
2

. ) 

 وقد اس تدل اجملمع الفقهيي عىل جوازه مبا ييل: 

لرشيفة -1 ا لنبوية  ا لس نة  رمي وا لك ا رأ ن  لق ا يف  اون  لتع ا ىل  ا  عو  يت تد ل ا لرشعية  ا  . الأدةل 

 رمي لك ا راّن  لق ا ي  اِن{ فف الُْعْدوا مْثِ وا
ِ
نُوا عاىلا ااْل اوا اعا الا ت ى وا التذْقوا ِ وا نُوا عاىلا الرِْبّ اوا اعا ت  قوهل تعاىل: }وا

(3)
.  

  النبوية لس نة  ا يف  ذا و قوهل ـ عليه الصالة والسالم :) مثل املؤمنني يف توادمه ، وترامحهم مكثل اجلسد الواحد ا 

وامحلى اش تىك منه عضو تداعى هل سائر اجلسد بلسهر
4

 ) 

  : ل الاس تدال ىل التعاون، واملشاركة يف ختفيف الأمل والرضر عن الغري،ولك ذكل وجه  هذه  النصوص تدعو ا 

متحقق يف التأأمني التعاوين، ففيه عون للمسمل اذلي حلت به اكرثة، أأو مصيبة يف ماهل أأو غريه، وذكل 

خوانه املشرتكون يف التأأمني كتربع مهنم. بملشاركة يف تغطية ما يرتتب عىل ذكل من تبعات مالية يقدهما   هل ا 

لنبوية  -2 ا لس نة  ابتة ب لث ا ل  ق لعوا ا ام  ل قياسه عىل نظ ، وقد اتفق الفقهاء عىل مرشوعية نظام العاقةل يف القت

اخلطأأ 
5

، مبا روي عن املغرية بن شعبة : ) أأن امرأأة قتلت رضهتا بعمود فسطاط فأيُت فيه رسول هللا ـ صىل 

مل ـ ، فقىض عىل عاقلهتا بدلية، واكنت حامالً فقىض يف اجلنني بغرة، فقال بعض عصبهتا: أأندي هللا عليه وس

من ال طعم وال رشب وال صاح فاس هتل ؟ ومثل ذكل يطل،) قال( : فقال: جسع كسجع الأعراب
6

.) 

لغون من أأههل، ففيه أأن دية النفس توزع عىل أأفراد عاقلته اذلي حيصل بيهنم التنارص عادة، ومه الرجال البا

وعشريته، ولك من تنارص هبم، ويعترب هو واحد مهنم، فتسقط ادلية علهيم يف ثالث س نوات
7

. 

                                                                 

 . 122 -114. عبد المطب عبده، األسلوب اإلسالمي لمزاولة التأمين، ص64ملحم، التأمين التعاوني اإلسالمي، ص - 1
م( والمجمع 1972هـ )1392م،ومؤتمر علماء المسلمين السابع 1965هـ 1385لمنعقد في القاهرة عام أجازه المؤتمر العلماء والمسلمين ا - 2

 هـ. 1398الفقهي بمكة المكرمة في العاشر من شعبان سنة 
 . 77سورة الحج اّية  - 3
 .1774أخرجه مسلم في صحيحه، باب المؤمنون كرجل واحد في  التراحم والتعاطف، رقم الحديث  -- 4
، االّبي، صالح عبد السميع، جواهر األكليلعلى مختصر خليل، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 7/255لكاساني، بدائع الصنائع، ا - 5

. ابن قدامة، المغني، مكتبة 154/ 4. القليوبي،شهاب الدين، حاشية قليوبي على شرح المنهاج، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 271/ 2

 . 783/ 7اض الحديثة، الري
 . 1311/ 3مسلم، صحيح مسلم،  - 6
 . 81عبد السميع المصري، التأمين اإلسالمي بين النظرية والتطبيق، ص - 7
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ادلالةل : الفكرة اليت يقوم علهيا نظام العواقل يه توزيع الالزتام املايل يف اكرثة القتل اخلطأأ عن طريق التربع امللزم، وجه 

 أأساس التعاون عىل ترممي ااّثر الكوارث، والأخطار عن طريق التربع ويه عني فكرة التأأمني التعاوين اليت يقوم عىل

امللزم
1

 . 

ىل حتقيق مصاحل العباد، ويف نظام  التأأمني التعاوين مصلحة مجليع املشرتكني     -3 ن مقاصد الرشيعة هتدف ا  ا 

يف التعاون، لتغطية ما يصيبه من الرضر واحلوادث
2

 . 

أنه من عقود التربعات، وخيلو من الرب بنوعيه، الفضل وكذكل اس تدل اجملمع الفقهيي ع   -4 ىل مرشوعيته بأ

والنسيئة، وكذكل خيلو من املقامرة، والغرر، واجلهاةل. ويف ذكل يقول الش يخ الزرقا :) وال أأعمل وال أأظن أأحدا 

 للتأأمني من علامء الرشيعة وفقهاهئا املعارصين خيالف يف هذا، بل اللك يف مجيع املناس بات يعلنون تأأييدمه

التعاوين 
3

 .) 

. ين  او لتع ا ني  لتأأم ا ائف   وظ

وأأمه الوظائف اليت حيققها التأأمني التعاوين اال ساليم عىل الصعيدين الفردي وامجلاعي يه
4

:-  

تُعد رشاكت التأأمني اال ساليم مظهر من مظاهر صالحية الرشيعة اال سالمية الغراء للك زمان،  -1

صدار احلّك فالرشيعة اال سالمية من خصائصها أأهنا ت واكب الأحداث، ولها القدرة عىل مواهجة لك جديد، وا 

الرشعي املناسب هل، ورشاكت التأأمني اال ساليم تفتح أ فاقاً واسعة للبحث وادلراسة، وتفعيل كذكل فقه 

ال أأن نصوص  ن نشأأ متأأخراً ، ا  ىل التطبيق العميل. فالتأأمني وا  املعامالت، وتأأخذ به من الواقع النظري ا 

ومبادهئا، وقواعدها الفقهية، قادرة عىل استيعابه، وحتقيق املطلوب فيه بأأسلوب رشعي حيقق العداةل،  الرشيعة،

والتوازن بني مجيع املشرتكني، بعيداً عن الأاننية والاس تغالل، ذلا جاء التأأمني التعاوين ليكون بديالً عن 

التأأمني التجاري
5

. 

التأأمني   استيعاب  الغراء  ني وبذكل ميكن للرشيعة  لعداةل، والتوازن ب ا الطالق بأأسلوب رشعي، حيقق  ضد خماطر 

 . ث لبح ا ار  ا مد فيه، وهذ ني  ملشرتك ا ع   مجي

حتقيق الأمان للمس تأأمنني؛ فاملؤمن هلم من خطر معني يأأمنون من غوائهل، لأنه لو وقع احلادث  -2

ىل تاليف أأرضار كبرية حتيق مبن تعاون امجليع عىل مواهجته بتضحية قليةل يبذلها لك واحد مهنم، مما يؤدي بلتايل  ا 

نزل به احلظر مهنم لوال هذا التعاون
6

.  

ذ يقع  ما يقارب من أأربعني أألف حاةلٍّ س نوايً يف بدل ال يتجاوز  ننا نرى اليوم الكثري من حاالت الطالق يف الأردن؛ ا  وا 

الطالق، فهيي ظاهرة اجامتعية عدد ساكنه تسعة ماليني نسمة، فالأردن ـ وللأسف ـ حيتل الرتتيب الثاين يف حاالت 

ىل العوز املايل والفقر؛  أنه يؤدي هبا ا  خطرية هتدد كيان اجملمتع وسعادته، وقد ذكران سابقاً تأأثري الطالق عىل املطلقة، وبأ

                                                                 

 . 61سعدي أبو جيب، التأمين بين الحظر واإلباحة، دار الفكر، الطبعة األولى، ص   - 1
 . 76ملحم، التأمين التعاوني اإلسالمي، ص - 2
 . 55نظام التأمين، صالزرقاء،  - 3
 .23هيئة الرقابة الشرعية، فتاوى التأمين اإلسالمي، ص - 4
 . 98الفنجري، اإلسالم والتأمين، ص - 5
 . 209-84عبد المطلب عبده، األسلوب اإلسالمي،  - 6
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ذا مت طالقها، وال  وذكل لفقدان املورد املايل دلُّيا مفعظم النساء ال يعملن، وال يشء ُّيني املرأأة كحاجهتا للامل خاصة ا 

ذا اكن دلُّيا أأوالد معيل لها وال تعمل، واملصيبة ا 
1

، فلو لك امرأأة عقد علهيا اشرتكت يف رشكة التأأمني التعاونية  

ذا حصل لها ال قدر هللا مس تقبالً، وبذكل تتالىف أأرضار  اال سالمية، مضن هذه اجملموعة ملواهجة خطر الطالق، ا 

ن مل جتد يد العون من أأحد ، ويف الا :  ذكل يتحقق قوهل تعاىلجس مية قد حتيق هبا ا  ى وا التذْقوا ِ وا نُوا عاىلا الرِْبّ اوا اعا ت } وا

ِديُد الِْعقااِب{ ا شا نذ اَّللذ
ِ
ا ا ذُقوا اَّللذ ات اِن وا الُْعْدوا مْثِ وا

ِ
نُوا عاىلا ااْل اوا اعا ت

(2 . )
 

3-  : احلالل لكسب  ا مس تأأمنني أأنفسهم، يُعد التأأمني التعاوين سبيالً مرشوعاً للكسب املباح، بلنس بة للحتقيق 

ولرشكة التأأمني اليت تدير العمليات التأأمينية عىل أأساس الواكةل بأأجر معلوم، وللعاملني يف الرشكة
3

 . 

4-  : ية اد قتص الا ات  ملرشوع ا فظة عىل  الاقتصاد، والازدهار، واحملا يف بناء  ملسامهة  وبذكل يتحقق للمطلقة ا

ال املسامهني واملس تأأمنني بلطرق املرشوعة، مورد دخل، يؤمن لها س بل العيش الكرمي، واستامثر أأمو 

واحملافظة عىل أأموال التأأمني اليت تنشأأ فيه رشاكت التأأمني اال ساليم، واستامثرها مبا يعود بلنفع عىل املواطنني
4

 . 

ارف،  -5 ا للمص ل دمعه اال ساليم من خال اد  قتص الا ات  ل حلق اس تكام يف  ين  او التع أمني  لتأ ا تسهم رشاكت 

لية  ا مل ا ات  ؤسس مل اال سالميةوا
5

  . 

، لكن هذه الفكرة بقيت حبيسة الندوات 2011انطلقت فكرة التأأمني ضد خماطر الطالق يف الأردن، منذ العام 

ىل التطبيق عىل أأرض الواقع.  واحملارضات، ومل تأأخذ طريقها ا 

ي س بقه، حىت وقد أأخذت تظهر رويداً رويداً؛ وذكل لأن حاالت الطالق أ خذة بالزدايد لك عام أأكرث من العام اذل

أأصبح الأردن حيتل املرتبة الثانية، من حيث عدد حاالت الطالق بني ادلول العربية، وأأخذ بالزدايد شيئاً فشيئاً، 

حىت وصل عدد حاالت الطالق املسجةل يف الأردن يف العام الواحد أأربعني أألف حاةل، يف هذا البدل اذلي ال يتجاوز 

عدد ساكنه تسعة ماليني نسمة.
6

   

ىل ظهور فكرة التأأمني ضد خماطر الطالق، واليت صارت حتظى بلكثري من الاهامتم، والنقاش،    لك هذا أأدى ا 

واجلدل، وخاصة يف الأوساط النسائية الناشطة يف جمال حقوق املرأأة وادلفاع عهنا.
7

 

حدى رش  اكت التأأمني وقد متت دراسة هذا املوضوع  يف بعض ادلول العربية، مثل مرص، والسودان، وقد طرحت ا 

ال أأن  صدار وثيقة ضد خماطر الطالق يف مرص، وأأبدت اس تعدادها لضامن عدم عمل الزوج بلوثيقة، ا  الأجنبية فكرة ا 

حماذير اجامتعية، ونفس ية ما زالت تعيق الفكرة، وقد قوبلت الفكرة يف بدئ الأمر بالرتياح دلى الأوساط النسائية، 

 ونة الأخرية.نتيجة لتصاعد معدالت الطالق يف ال  

                                                                 

 .  147، عمان ، ص 2012محمد بني سالمة ، نظام األسرة والمجتمع في اإلسالم ، دار الفكر للنشر ،عمان  - 1
 . 2سورة المائدة، اية  - 2
 . 98الفنجري، محمد شوقي، اإلسالم والتأمين، طبعة عالم الكتب، القاهرة، ص - 3
 . 209-84عيد المطلب عبده، األسلوب اإلسالمي،  - 4
إلسالمي، عمان، دار هيئة الرقابة الشرعية، دمحمود السرطاوي، علي الصوا، أحمد سالم ملحم، عبد الستار أبو غدة، فتاوى التأمين ا - 5

 . 23المكتبة الوطنية، ص
 م،ماهر الشوابكة.6/6/2012التأمين ضد مخاطر الـطالق، جريدة الحياة، عمان،  - 6
 المرجع نفسه. - 7
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ال أأن اخملاوف تمكن يف عمل الزوج بلأمر، وبلتايل اشرتاطه يف املقابل تنازل الزوجة عن مؤخر الصداق مثالً، وهذا  ا 

ىل الرتدد يف اس تصدار الوثيقة ، وأأعلنت رشكة التأأمني أأن الاشرتاك يف هذا النوع من  من أأمه الأس باب اليت أأدت ا 

دون عمل الزوج.التأأمني، من املمكن أأن يمت من 
1

   

رادة الزوجني، مما يعطي الأمان والضامن   ال أأن حل هذه املشلكة جذرايً يمكن يف جعل هذا العمل يصدر من ا  ا 

 للطرفني.

. ني  لتأأم ا عقود  عية  : مرشو ين  ا لث ا ب  ملطل  ا

ىل مرشعية عقد التأأمني التع واع التأأمني بقسميه: التجاري و التعاوين، وتعرضنا ا  اوين، يف حني اكن ذكران سابقاً أأـن

 الراحج يف حّك التأأمني التجاري ، هو احلرمة باكفة أأنواعه. 

ذ توضع أأسسه وأأراكنه مضن التـأأمني التعاين،  وأأن التأأمني ضد خماطر الطالق مرشوع ملرشوعية التأأمني التعاوين؛ ا 

ه، ودون حصول خالف بيهنم وكام ذكران سابقاً جبواز ذكل التأأمني رشعاً دون وجود أأحد من العلامء ينكر مرشوعيت

ىل التاكفل الاجامتعي  فيه، همام اكن نوع اخلطر املؤمن منه؛ لأنه ينسجم مع مقاصد الرشيعة اال سالمية اليت تدعو ا 

عىل أأساس من التربع
2

منا  ، فلك من ادلول، وأأحصاب الأعامل ال يقصدون من هذا التأأمني حتقيق الأربح، وا 

بملوظفني والعامل يقصدون ترممي املصائب اليت تزنل
3

ليه من سائر املشاركني  .  واملشرتك متربع بشرتاكه ملن حيتاج ا 

يف املؤسسة، أأو صندوق الضامن،  مع رضورة استبعاد وضعه مضن التأأمني التجاري، حىت ال يوصف أأو تقع عليه 

 احملرمات .  احلرمة، وذكل الش امتهل عىل الغرر، والرب، وامليرس، وبيع ادلين بدلين، وغري ذكل من

ن هذا التأأمني ضد خماطر الطالق حمرم ؛لأنه  يش متل عىل غرر، فالشخص يدفع قسطاً شهرايً وال  وقد يقول قائل : ا 

 يدري مك س يدفع، وال يعرف مك مقدار ما س يأأخذ . وهذا مفسد للمعامةل. 

أنه يغتفر يف التربعات ما ال يغتفر يف املعاوضات، فالغرر عندئ ذ ال يؤثر يف عقود التربعات. وجياب عىل ذكل: بأ

والتأأمني ضد خماطر الطالق، تأأمني تعاوين، وهو تربع حمض ال يقصد منه الرحب واملعاوضة، فهو تطبيق لقوهل تعاىل: 

اِن{ الُْعْدوا مْثِ وا
ِ
نُوا عاىلا ااْل اوا اعا الا ت ى وا التذْقوا ِ وا نُوا عاىلا الرِْبّ اوا اعا ت }وا

(4)
. 

ل ا لتكييف  ا  : ث  ل ا لث ا ب  ملطل .ا لطالق  ا ر  اط ني ضد خم ي للتأأم  فقهي

رادة طريف عقد الزواج، وهو الزوج والزوجة ؛ وبذكل ال نكون قد أأنصفنا املرأأة عىل  ينطلقال بد أأن  التأأمني من ا 

ذا  ذا مل يكن لها معيل، أأو أأن ال تكون عامةل ، وتزيد املشلكة ا  حساب الزوج، فكام تتأأثر املرأأة بلطالق ـ خاصة ا 

ذا اكن  –، مما يرتتب علهيا أأعباء مالية كبرية، ومسؤولية تقع عىل عاتقها اكن دلُّيا أأوالد يتأأثر كذكل الرجل خاصًة ا 

ن اكن مورده  معهل قليل ادلخل، أأو أأن يكون به عةل تعطهل عن العمل، والقانون جيربه عىل اال نفاق عىل أأوالده وا 

الطالق، ومن نفقة املسكن، واحلضانة، ونفقة التعلمي،  قليالً. فالقانون ال يعفيه من النفقة اليت تقدرها احملمكة بعد

والنفقة الأساس ية اليت تشمل الطعام والرشاب، لك هذه النفقات ال بد أأن يدفعها الزوج، أأو أأن تكون ديناً عليه . 

                                                                 

 . 17/2/2004وكالة األنباء الكويتية ) كوتا ( تفكير بإصدار وثيقة تأمين ضد الطالق في مصر، تاريخ  - 1
 204م، ص1982تأمين من وجهة الفقه اإلسالمي، دار العروبة، الكويت، طبلتاجي، محمد، عقود ال - 2
 . 103شبير، المعامالت المالية المعاصرة، ص - 3
 . 2سورة المائدة، اّية - 4
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راديت الزوج والزوجة معاً؛ محلاية الزوج والزوجة عىل السواء من أأخ طار ذلا ال بد أأن يكون التأأمني واقعاً من ا 

 الطالق . 

ىل اجلزء املدفوع من قبل الزوج ، فا ن التكييف الفقهيي هل، أأنه يُعّد قسطاً من متعة الطالق أأما بلنس بة ا 
1

. أأما  

ىل اجلزء املدفوع من قبل الزوجة يُعد عىل أأساس قضية التعاون ، ومنح القسط أأثناء الزواج .  بلنس بة ا 

عارض لها، ومن العلامء اذلين أأيدوا ذكل: ادلكتورعبد املعطي البيويم، فقد انقسم العلامء ما بني مؤيد للفكرة ، وم

ن عدداً من املطلقات  فذكر بأأن: )الفكرة ال غبار علهيا من الناحية الرشعية، فالتأأمني هنا يكون من ااّثر الطالق، وا 

التاكفل التعاوين يطلقن ليجدن أأنفسهن بال عائل، أأو مورد، فا ذا ما اكنت هناك هجة ما تقدم هذا النوع من 

الاجامتعي، فال مانع رشعاً ، وحذرت الفتوى ذاهتا من حتايل بعض النساء، والرجال ال يقاع الطالق بصورة رمسية 

للحصول عىل التأأمني
2

( ، وادلكتور اُّياب أأبو الهيجاء،) قايض اس تئناف عامن(،
3

وذكر أأنه ال بأأس من دراسة الفكرة  

قرارها ال قرارها، ويف حاةل ا   بد أأن تكون مضبوطة بضوابط تدفع معلية التواطىء لألك أأموال الناس بلباطل، قبل ا 

والتالعب حبدود هللا . كام أأن ادلكتور جامل الرحامنة )رئيس حممكة عامن الرشعية للقضااي(،
4

قد رحب بلفكرة ،  

رادة عقد الزواج ) الزوج والزوجة(.    عىل أأن تكون من جانيب ا 

ملوضوع ادلكتور محمود الرسطاوي،ومن اذلين رفضوا ذكل ا
5

ىل تشجيع حاالت  ؛ معلالً ذكل : بأأن هذا التأأمني يؤدي ا 

 الطالق وازدايده . 

وتتأأهب الرشكة اليت اعتربت العالقة الزوجية مثل : احلياة، والس يارة، واملسكن، ميكن التأأمني ضد خماطرها، 

ن هذا النوع من التأأمني ضد خماطر الطالق يمتزي للرتوجي لبوليصية التأأمني النسائية ، وقالت الرشكة يف بي ان لها : ) ا 

                                                                 

يروت، عرفها النووي بأنها) اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى إمرأته لمفارقته إياها.( }النووي، روضة الطالبين، المكتب اإلسالمي، ب - 1
 { أما حكم المتعة فقد انقسم القائلون بالوجوب إلى خمسة أقوال هي : 321/ 7م، 1985الطبعة الثانية، 

، ابن 302/ 2ذهب الحنفية والحنابلة في المشهور. إلى وجوب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول وقبل الفرض. } الكاساني، بدائع الصنائع،  -أ

 { 48/ 8قدامة، المغني، 

الشافعية والحنابلة في رواية بوجوب المتعة، لكل مطلقة بإستثناء المطلقة قبل الدخول، وبعد تسمية المهر.} النووي، روضة ذهب   -ب
 . 321/ 7الطالبين، 

 ذهب الحنابلة في رواية وبن حزم الظاهري والطبري بوجوب المتعة لكل مطلقة سمى لها مهر أم لم يسم، سواء طلقت قبل الدخول أم بعده. -ج
، ابن حزم 37/ 2} مجد الدين ابو البركات, المحرر في الفقه على مذهب االمام احمد, المحرر في الفقه, دار الكتاب العربي, بيروت، 

 {. 130/ 5، الطبري ، تفسير الطبري ، 245/ 10الظاهري, المحلى, 
ني، اإلمام محمد بن اسماعيل الصنعاني ، سبل السالم شرح ذهب الزيدية في كتاب السالم إلى وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول. } الصنعا -د

 {153/ 3م، 1997هـ/ 1418بلوغ المرام، تحقيق عماد السيد، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الخامسة 

  -أما القائلون بالندب فقد انقسموا إلى فريقين:
ي، شرح الخرشي على مختصر الخليل، الطبعة األولى، المطبعة ذهب المالكيه الى ان المتعه مستحبه الى كل مطلقه.} أبو عبد هللا الخرش

 {227/ 3 -هـ 1316الخيرية، مصر، 
مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية، فلها المتعة وليس لها شيء من الصداق، ومطلقة بعد الدخول سواء كانت ( وذكروا أن المطلقات ثالثة أقسام 

 متعة في كل فراق تختار المرأة، كامرأة المجذوم والعنين واألمة تعتق تحت العبد، وال في الفراق قبل التسمية وبعدها فلها المتعة اتفاقاً، وال
ة، بالفسخ وال المختلعة وال المالعنة( } ابن جزي، محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي الكلبي، قوانين األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهي

 {238الطبعة األولى، عالم الفكر، بيروت، ص

ن أبي ذهب الحنفيه والحنابله في روايه الى ان المتعه مستحبه للمطلقه قبل الدخول وبعده في نكاح فيه تسميه. } برهان الدين أبو الحسن على ب
  49/ 8، ابن قدامة ، المغني، 206/ 1بكر المرغناني، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة اإلسالمية، الطبعة الثانية، 

 بقلم ماهر الشوابكة 2012/ 6/6ضد ) أخطار الطالق( جريدة الحياة ،عمان،  تأمين - 2
 م، الساعة الحادية عشرة صباحاً،   16/6/2013د. إيهاب أبو الهيجاء، مقابلة على الهاتف، يوم األحد  - 3
 ثانية عشرة صباحاً.م، الساعة ال18/6/2013د. جمال رحامنة، مقابلة شخصية، محكمة عمان الشرعية، يوم الثالثاء   - 4
 م، الساعة الثامنة مساًء.17/6/2013د. محمود السرطاوي، مقابلة على الهاتف، يوم اإلثنين،  - 5
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برسية اتمة، حيث أأن الرشكة س تحتفظ مبلفات معيالهتا طي الكامتن، وال ميكن لأحد غريهن الاطالع عىل هذا 

ال بعد موافقهتن الأمر ا 
1

 .) 

تبارها اجلانب الأضعف دون والناظر يف بيان الرشكة يرى أأن التأأمني فقط، يقترص عىل املرأأة) الزوجة( عىل اع

الرجل، ويف ذكل ظمل واقع عىل الرجل بال شك، فا ذا اكن التأأمني ضد خماطر الطالق حاصل ال حماةل، فليكن 

 بشرتاك الزوجني معاً. .

وليست لك أأنواع الطالق تدخل حتت بب التأأمني ضد خماطر الطالق، فاملرأأة اليت ال تطيق زوهجا، وتكرهه ذلاته، 

ىل القضاء للتخلص من ذكل الزوج، ال تس تحق أأخذ هذا التأأمني بعد طالقها، وكذكل من قامت بدعوى  وتعمد ا 

الشقاق والزناع عىل زوهجا، وتبني للقضاء أأن الشقاق من جانهبا، واملترضر يف هذا الأمر هو الزوج بدلرجة الأوىل.  

 أأما احلاالت اليت تس تحق فهيا الزوجة التأأمني فهيي:

 . الطالق التعسفي -1

 التفريق لعدم اال نفاق.  -2

 التفريق للحبس.  -3

 التفريق للعيوب.  -4

 التفريق للعجز عن دفع املهر.  -5

 التفريق للفقد.  -6

 التفريق لاليالء والظهار.  -7

ال أأنه قد يقبل طرف  رادة الطرفني ا  جازة التأأمني ضد خماطر الطالق فالأصل أأن يكون ـ كام ذكر سابقاً ـ ب  ذا ما مت ا  وا 

اعتبار أأنه يرفض الفكرة من منطلق أأن اال قدام عىل هذا العمل أأثناء الزواج هو حّك مس بق ويرفض اّخر، عىل 

 بلفشل، خصوصاً أأنه موضوع جديد، واملعرفة فيه حمدودة، وغري اكفية. 

وعليه فا ن الطرف اذلي يقبل ذكل يبادر ويسجل يف التأأمني؛ لأنه  اعترب من قبل بعض علامء املسلمني عىل أأنه 

هنا تس تحق بذكل وس يةل للت اكفل اال جامتعي، فا ن قامت س يدة بدفع أأقساط شهرايً تدفع حسب رشحية ادلخل، فا 

 املؤمنة مبلغاً كبرياً من املال يف حاةل الطالق الفعيل. 

مفن حق أأي طرف حامية نفسه من تعسف االّخر, وعليه فا ن الفقه اال ساليم معوماً يتسم بواقعية يف ترشيعه، ذكل 

أأساس احلق أأن الرشيعة يه
2

، وادلليل عىل وجود التعسف يف احلياة عامة، وجود الكثري من القواعد العامة، 

 واملقاصد اليت تبني كيفية مبارشة احلقوق، والترصف يف حال وقوع التعسف عىل الناس عامة. 

مفن تكل القواعد قاعدة )ال رضر وال رضار
3

( ، وقاعدة ) الرضر يزال 
1

أأوىل من جلب  ( ، وقاعدة )درء املفاسد 

املصاحل
2

( ، وغريها من الأمثةل الكثرية اليت نعتقد أأهنا تساند موضوع التأأمني ضد خماطر الطالق، فالفقهاء منعوا 

                                                                 

 .  2010/ 2/2فهد بن حمود العنزي، التأمين وصديقي األعزب،  - 1
 . 87م، ص1977ة الثانية، الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبع - 2
. والضرر إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة 779{ ص 586الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، رقم القاعدة} - 3

، الطبعة الضرر بالضرر، وهذه القاعدة بلفظها حديث شريف رتبته الحسن، أخرجه شمس الدين عبد الهادي الحنبلي، تحقيق ساميجاد هللا
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ىل وجود العةل ،  ذا أأدى ذكل ا  بحة، ا  ىل الفعل حقاً أأو ا  الاعتداء مبارشة، أأو نسبياً، ومنعوا التعسف اذلي يستند ا 

سف بلك صورهأأو املأ ل، فأأمروا بذكل دفع التع
3

، فا ذا تعسف الزوج يف طالق زوجته ، أأو طلقت بحلاالت اليت 

ن اكنت مؤمنة، أأخذ تعويض لها عند حدوث الطالق ال قدر هللا تعاىل ، وبذكل يكون حامية  ذكرت ، اس تحقت ا 

 لها ولأوالدها من من تبعات الطالق. 

لطالق ا ر  اط ني ضد خم لتأأم ا ات  ات وسلبي ابي جي ا   : ع  راب ل ا ب  ملطل  ا

ال أأهنا ال ختلو من السلبيات. ن لهذه الفكرة ـ كام يرى الباحثان ـ الكثري من اال جيابيات، ا   ا 

جيابياهتا ما ييل :   ومن ا 

تأأمني مورد لعدد من املطلقني واملطلقات، اذلين ميرون بأأزمة اقتصادية كبرية خاصة اليت تواهجها املرأأة، ال  -1

ن مل يكن لها دخل، وال عائل حيمهيا، و   لها من الأوالد ما يزيد يف أأعباهئا. س امي ا 

 تقليل الضغط عىل مؤسسات التمنية الاجامتعية لتتفرغ بدورها عىل الأيتام، والأرامل، والفقراء . -2

 تقليل اخملاوف والضغوط النفس ية اليت تقع عىل املطلق، أأو املطلقة من أ اثر الطالق. -3

 تأأمني أأوالد املطلقني من الضياع والترشد.  -4

 والاس تقرار النفيس نتيجة لتأأمني املورد الاقتصادي هلم.  حتقيق الأمن -5

 ومن سلبياهتا ما ييل: 

 حتايل بعض النساء والرجال ال يقاع الطالق بصورة رمسية للحصول عىل التأأمني.  -1

ذا اكنت احلياة الزوجية تسودها الكثري من املشالكت  -2 تشجيع العديد من الأزواج عىل الطالق، خاصة ا 

ى املعييش والاقتصادي، مما يشجعهم عىل الطالق لتحسني حياهتم الاقتصادية مس تقبالً، بسبب تدين املس تو 

 بكس هبم ذاك التأأمني اذلي يرونه حالً لأزمهتم املالية ومشالكهتم. 

النظرة السيئة واملتشامئة لهذه الطريقة من قبل الأزواج؛ وذكل بأأن اال قدام عىل هذا التأأمني ضد خماطر  -3

 بفشل العالقة الزوجية بيهنم.  الطالق هو حّك مس بق

ىل عصمته اترة أأخرى. -4  التالعب حبدود هللا تعاىل بلطالق، فيقوم الرجل بطالق زوجته اترة، مث يرجعها ا 

ىل  -5 أألك أأموال الناس بلباطل، وذكل بطالق زوجته للحصول عىل التأأمني، وبعد ذكل يرجع زوجته ا 

 عصمته بعد أأن يكون قد أأخذ املال واستنفذه . 

مل .ا لطالق ا ر  اط ني ضد خم لتأأم ا ط  : ضواب س  ام اخل ب   طل

حاطته مبجموعة من الضوابط، حتدده وتضبطه؛  يرى الباحثان أأن موضوع التأأمني ضد خماطر الطالق، البد من ا 

 ليكون قريباً من الواقع، ومن هذه الضوابط ما ييل:

                                                                                                                                                                                                                          

، رواه الحاكم وزعم أنه صحيح اإلسناد وفي قوله نظر والمشهور فيه إرسال ذلك أنه رواه 3249رقم الحديث  68/ 5م، 2007، 1428األولى، 

 مالك عن عمرو عن أبيه مرسالً. 
َ َغفُوٌر فََمنِ اْضُطرَّ . وهي مأخوذة من قوله تعالى)982( ص 588الزرقا، المدخل الفقهي، رقم القاعدة ) - 1 َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد فاََل إِْثَم َعلَْيهِ إِنَّ هللاَّ

 .525/ 10. العسقالني، فتح الباري، 173َرحِيٌم( سورة البقرة اّية 
 . 985{ ص594الزرقا، المدخل الفقهي، رقم القاعدة }  - 2
 . 316/ 1م، 1992هـ ، 1413ت، مصطفى القستنطيني الرومي الحنفي، كشف الظنون، دار الكتب العلمية، بيرو - 3
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أأن يكون بعد ايقاع الطالق البائن بينونة كربى -1
1

ىل التحايل ؛الس تحقامه  لئال  يلجأأ الأزواج، أأو  أأحدمه ا 

عادة الزوجية مرًة أأخرى .  ىل احلياة الزوجية ، فيكون بذكل كسب التأأمني، وا   التأأمني، مث الرجوع مرة أأخرى ا 

أأن يكون مىض عىل الزواج مدة تقدر بعرش س نوات عىل الأقل، وذكل لرتدد الأزواج يف الطالق،  -2

ىل الاس تقرار الأرسي، فال وخاصة بعد أأن يكون دلُّيم من الأوالد مامه حب اجة ماسة هلم، مما يؤدي بلتايل ا 

ال بعد أأن استنفذت اكفة الوسائل والطرق يف اال صالح بيهنم .   يلجأأ الزوج أأو املرأأة لطلب الطالق، ا 

أأن يكون هلم أأوالد ولو ودل واحد  -3
2

ن مل يكن عندمه ودل بأأن يكوان عقميني، أأو أأن يكون أأحدهام ال  ،وا 

تحق أأخذ التأأمني ، وذكل أأن الرشيعة حرصت عىل حتقيق هذا املقصد، جفعلته مطلباً من ينجب، فال يس 

مطالب الفطرة اال نسانية، وغريزة من غرائزها، مركوزة يف نفس اال نسان؛ ليسعى لتحقيقه من تلقاء نفسه، 

كراه عليه ىل ا  دون حاجة ا 
3

لوادلين من الرجال ، مفحبة اال نسان لنسهل جبةّل يف الطبع، جعلها هللا تعاىل يف ا

والنساء، شعوراً وجدانياً، يشعرا أأن الودل قطعة مهنام، وامتداداً هلام، ليكون ذكل مدعاة للمحافظة عليه
4

، يدل 

ِة مِ  را الْقانااِطرِي الُْمقانْطا الْبانِنيا وا اِء وا ِّسا اِت ِمنا الن هاوا ِب نا اذلذ عىل ذكل قول هللا تعاىل: }ُزيِّنا لِلنذاِس ُحبه الشذ ها

نْياا{ يااِة ادله تااُع الْحا ْرِث ذاكِلا ما الْحا اِم وا اْلَنْعا ماِة وا وذ ْيِل الُْمسا الْخا ِة وا الْفِضذ وا
(5 )

 

ذا قام الزوج بدفع القسط لزوجته،  -4 أأن يمت دفع الأقساط شهرايً حلساب الزوج أأو الزوجة أأو لكهيام ، وا 

 فيكون ذكل من بب التعاون واملشاركة. 

                                                                 

َتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو َتْسِريٌح إذا كان مكمالً للثالث لقوله تعالى : ) -1 -الحاالت التي يكون الطالق فيها بائناً بينونة كبرى : - 1 اَلُق َمرَّ الطَّ

طالق يقع  رجعياً إال المكمل للثالث والطالق قبل الدخول ولو بعد الخلوة { وذكر القانون األردني بأن ) كل ال229( } سورة البقرة : اّية بِإِْحَسانٍ 

 { 2010والطالق على مال والطالق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون ( }قانون األحوال الشخصية المعدل 

ى الهندية، العالمة الشيخ نظام وجماعة من علماء سواء بلفظ واحد أم بألفاظ متتابعة وذلك عند جمهور الفقهاء} الفتاو -الطالق بلفظ الثالث : -2

.  النووي، 331/ 3. ابن الهمام، شرح فتح القدير، 301/ 7( . ابن قدامة، المغني،  8/ 33،) 1983الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

هـ، دار احياء 1319شرح ملتقى  األبحر، الطبعة  . بداما أفندي، عبد هللا بن الشيخ محمد بن سليمان، مجمع األنهر في9/ 8روضة الطالبين، 

 .  382/ 1التراث العربي، بيروت، 

، ابن شرف، أبو زكريا، 321/ 7الطالق باللفظ الصريح إذا نوى به ثالثاً عند الشافعية والمالكية وأحمد في رواية. } ابن قدامة، المغني،  -3 
 { . 355 -354/ 3، ابن الهمام، شرح فتح القدير، 75/ 8بيروت، روضة الطالبين، الطبعة الثانية، المكتب اإلسالمي، 

، إبن قدامة، المغني، 76/ 8الطالق بلفظ من ألفاظ الكنايات إذا قصد به الثالث عند الحنفية والشافعية. } أبو زكريا، روضة الطالبين،  -4. 

برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر عبد الجليل الرشدان، ، الموغناني، الشيخ 399/ 3، ابن الهمام، شرح فتح القدير، 325/ 7الغني، 

 { .320/ 2الهداية شرح بداية المبتدي، مصطفى البابي، الحلبي، مصر، 

ا الطالق بألفاظ الكنايات الظاهرة عند المالكية، إن نوى واحدة وكانت بعد الدخول، وإن كانت قبل الدخول وقع بائناً بينونة صغرى، ما عد -5

الطالق بألفاظ الكنايات الظاهرة عند الحنابلة عند اإلطالق وعدم إرادة عدد  -6تة فإنه يقع ثالث على المدخول بها وغير المدخول بها. لفظ ب

معين ، إذا كان قد نوى بلفظ الكناية الطالق، سواء كانت مدخوالً بها أم ال .} األزهري، صالح عبد السميع، جواهر األكليل شرح مختصر 
 {345/ 1ليل، طبعة دار المعرفة، بيروت،  ، الشيخ خ

 {326، 324/ 7ابن قدامة، المغني،  -الطالق بألفاظ الكنايات الظاهرة عند الحنابلة على اإلطالق إذا نوى بذلك الطالق. } أنظر: -6

. القرطبي، أبو عمر 328/ 7ن قدامة، المغني، اب -الطالق إذا كان بألفاظ الكنايات الخفية إذا قصد بها ثالثاً عند المالكية والحنابلة.} أنظر: -7
األزهري،  جواهر األكليل ، مرجع 172/            . 2هـ، دار الهدى القاهرة، 1399بن عبد البر النمري، الكافي في فقه أهل المدينة، طبعة 

 {346سابق / 
م، الساعة 19/9/2013المحكمة الشرعية، يوم األربعاء القاضي مازن المقبل، قاضي محكمة عمان الشرعية للقضايا، مقابلة شخصية في  - 2

 الواحدة ظهراً.
. الدريني، 15، ص1981الخياط، عبد العزيز عزت، حكم العقم في اإلسالم، مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية،   - 3

م، 1985هـ 1405، 2دمشق، الشركة المتحدة للتوزيع، ط فتحي الدريني، المناهج األصولية في اإلجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي،

 .155م، ص1978، 1. ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، ط230ص
 . 181/ 3 -1984ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنشر،  - 4
 . 14سورة اّل عمران: اّية  - 5
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الأقساط حسب احلاةل الاجامتعية لالك الزوجني،ويكون املبلغ املس تحق عند حدوث أأن يمت دفع  -5

 الطالق، لك حسب مقدار ما دفع من الأقساط. 

ذا مل يمت الاشرتك يف التأأمني من ًلك الطرفني، وهذا هو الأصل، ومت من طرف واحد ، فا ن ذكل يكون  -6 ا 

 برسية اتمة دون عمل الطرف االّخر .

حاطته بلضوابط الرشعية الأخرى اليت  لهذاراسة اجلدية وأأخرياً فيجب ادل -7 املوضوع من قبل العلامء ، وا 

هنا تس تحق  حتميه ومتنع الزوجني، أأو أأحدهام  من التالعب حبدود هللا فيه ؛ لأن املرأأة يف حاةل وفاة زوهجا، فا 

ن حّك لهذه الضامن ، أأو التأأمني؛ لوفاة زوهجا عهنا، أأما يف حاةل طالقها فهيي تكون حتت رمح ة القضاء، ا 

املطلقة ببعض من النفقات اليت تس تحقها لوجود أأوالد هل مهنا. فالكثري من الرجال يتحايلون عىل القانون، 

بدافع أأهنم فقراء ال ميلكون ماالً وال أأمالاكً ؛ لتحصل بلتايل هذه املطلقة عىل القليل  القليل من النفقة 

ىل الالتجاء  ىل امجلعيات اخلريية، للحصول عىل الصدقات، واملساعدات، واال عاانت، لأوالدها. مما يضطرها ا  ا 

فلك ذكل يس تدعي وجود ضامانت، وتأأمينات؛ محلايهتن، وحامية املطلقني كذكل من العبء الاقتصادي الواقع 

 علهيم. 

وهو  أأن التأأمني ضد خماطر الطالق ال عالقة هل بملهر؛ لأن املهر هو حق من حقوق الزوجة عىل زوهجا، -8

املال  اذلي جيب عىل الرجل للمرأأة بسبب عقد الزواج علهيا، أأو بسبب وطئه لها
1

. وقد ذهب اال مام ماكل ـ 

أنه ال يصح الناكح مع نفي املهر، فيفسخ قبل ادلخول ال بعده، وجيب همر املثل بعد  ريض هللا عنه ـ بأ

ادلخول
2

 يعة اال سالمية . ، ذلا ال يكون التأأمني بدالً من املهر، فذكل خمالف للرش  

ىل أأنه يرتتيب عىل عقد الزواج حقوق خاصة بلزوجة، وحقوق خاصة بلزوج، وحقوق  ومن اجلدير بذلكر، اال شارة ا 

ىل الصاحل العام، أأي لصاحل اجملمتع كلك، للحفاظ عىل  مشرتكة بيهنام، فا نه يرتتب حقوق هلل تعاىل، ترجع مصلحهتا ا 

من هذه احلقوق وجوب العدة عىل املرأأة عند انهتاء عقد الزواج، وأأيضاً ثبوت حرمة كيان الأمة؛ ليبقى سلاميً قواي، و 

املصاهرة
3

، وكذكل من احلقوق اال ضافية اجلديدة اليت ترجع مصلحهتا للزوجني يف حال طالقهام، هو التأأمني ضد  

لها ولأوالدها، وال يضيع خماطر الطالق، فال يضيع الأوالد ويترشدوا، وال تبيع املرأأة نفسها لتأأمني مصدر دخل 

 الزوج أأو يسجن لعدم قدرته عىل دفع النفقات املطلوبة .

 : ات لتوصي اجئ، وا لنت ا مه  أأ ل  : وتشم متة ا  اخل

امحلد هلل رب العاملني، وأأفضل الصالة وأأمت التسلمي، عىل س يد الأولني وال خرين، س يدان محمد، وعىل أ ةل وحصبه 

ليه من نتاجئ،  ويه أأمجعني، فبعد الانهتاء من عرض هذا املو  ضوع بفضل هللا ومحده، فال بد من عرض ما توصلنا ا 

 كام ييل:

                                                                 

 97هـ، ص1428 -2007محمود على السرطاوي، شرح قانون األحوال الشخصية، الطبعة الثانية، دار الفكر، - 1
. الصاوي ، أحند بن محمد، بلغة السالك ألقري 16/ 2محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة، بيروت، - 2

. الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق، دار 89/ 2ة، بيروت، المسالك على شرح الصغير، دار المعرف

 . 136/ 2م، 1313المعرفة، بيروت، 
الشافعي، جابر عبد الهادي سالم، أحكام األسرة الخاصة بالزواج في الفقه اإلسالمي والقانون والقضاء دراسة لقوانين األحوال الشخصية،  - 3

 م.2007ة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، دار الجامع
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:  يُعّد الطالق من أأبغض ما أأحل هللا تعاىل، وقد وضع هللا ـ عز وجل ـ ذلكل أأحاكم فقهية كثرية.  أأوالً

: اً ن التأأمني التعاوين جائز جبميع صوره بال خالف، همام اكن نوع اخلطر املؤمن منه .  اثني  ا 

اً  لث : أأصبح التأأمني يف العرص احلارض من املعامالت السائدة يف مجيع جماالت احلياة اال نسانية، اكلتجارة، والصناعة، اث

 والزراعة ، ومعظم وجوه النشاط الاقتصادي.

: اً ىل ما بعد موت  رابع ىل التأأمني عىل احلياة، وامتد ا  مل يقترص التأأمني عىل النشاط الاقتصادي، بل تعدى ذكل ا 

 اال نسان؛ ليس تفيد من مثراته أأوالده وورثته.  

اً  امس  : التأأمني ضد خماطر الطالق، هو من أأجد التأأمينات اليت طرحت يف حمارضات وندوات.خ

 : اً  ادس ذا أأحيطت هذه القضية بلضوابط الرشعية والاجامتعية، قد تكون حالً ، وتساعد الكثري لتخطي  س ا 

ىل مشالك اجامتعية كربى. مشالكت الطالق، وما ينتج عهنا من مش  الك مجة، قد تصل يف بعض الأحيان ا 

: ات لتوصي  ا

لهيا بأأسلوب توضيحي، يبني  .1 ن هذه الفكرة تعترب رائدة وال بد من دور اال عالم يف بياهنا، والتنبيه ا  ا 

رة ؛لأهنا اجيابياهتا وحيذر من سلبياهتا, وال بد من تعاون مؤسسات اجملمتع املدين مضن املمكن؛ اليصال هذه الفك

ن طبقت بلضوابط الرشعية لها.  حدى الوسائل لتحقيق الأمان ا   متثل ا 

التأأمني هو فكرة رايدية وجديدة عىل اجملمتع، ويعرب عن الضامانت الأساس ية للزوج والزوجة يف حال  .2

 طالقهام من الناحية الاقتصادية.

ىل هجد ووقت لتحقيقها، مضن هذه الرشوط اليت ت .3  ضمن جناهحا واس مترارها. حتتاج هذه الفكرة ا 

ن املسأأةل أأو القضية تبدأأ صغرية ،مث تعم، فال بد من درس هتا دراسًة جدية من قبل العلامء  وفقهاء الأمة،  .4 ا 

ن رأأى أأن هذه الفكرة  بداء رأأيه فهيا؛ فا ن وجد أأهنا فكرة جيدة، أأبهحا وا  وأأيضاً اجملمع الفقهيي ،ال بد هل من ا 

ن رأأى خطرية، ومشجعة عىل الطالق، وا لتالعب يف حدود هللا ، حرهما وسّد الطريق  لئال تنترش وتعم . وا 

 أأن فهيا خرياً لال سالم ،واملسلمني جشع علهيا، وأأبهحا بلضوابط الرشعية اليت يراها مناس بة ذلكل . 

. ني  مل ا لع ا هلل رب  محلد  ا أأن  عواان  ر د  وأ خ
ادر واملراجع .12 ملص  ا

لقرأ ن الكرمي. .1  ا

 محمد بن الواحد الس يوايس، رشح فتح القدير، دار الفكر، الطبعة الثانية. ابن اهلامم، كامل ادلين  .2

 ابن تميية، أأمحد بن عبد احللمي، مجموع الفتوى، دار العربية، بريوت.  .3

ابن جزي، محمد بن أأمحد بن جزي الغرانطي اللكيب، قوانني الأحاكم الرشعية ومسائل الفروع الفقهية، الطبعة الأوىل،   .4

 ريوت.عامل الفكر، ب

ابن رشد، محمد بن أأمحد بن رشد، بداية اجملهتد وهناية املقتصد، دار املعرفة، بريوت. الصاوي ، أأحند بن محمد، بلغة  .5

الساكل لأقري املساكل عىل رشح الصغري، دار املعرفة، بريوت. الزيلعي، خفر ادلين عامثن بن عيل، تبيني احلقائق رشح 

 م . 1313كزن الرقائق، دار املعرفة، بريوت، 

.ابن قدامة، موفق ادلين  1984ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير، تونس، ادلار التونس ية للنرش،   .6

 عبد هللا بن أأمحد بن قدامة املقديس، املغين، دار الكتاب العريب. 
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، 1997رواء( واحلديث حسن. حتقيق الألباين، حسن)اال   211/ 1{ 1501ابن ماجة، حصيح ابن ماجة، رمقه } .7

 . 156اّداب الزفاف 2030

ساليم، الطبعة الأوىل،  .8 ابن مفلح، أأبو اساق ابراهمي بن محمد بن عبد هللا بن محمد، املبدع رشح املقنع، املكتب اال 

 هـ .   13399بريوت، 

 ابن منظور، لسان العرب، بب النون فصل اهلمزة.  .9

 رائق رشح كزن ادلقائق، الطبعة الثانية، دار املعارف، بريوت. ابن جنمي، زيد ادلين بن ابراهمي بن جنمي، البحر ال .10

أأبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن عيل احلسيين البخاري، فتح البيان يف مقاصد القراّن، املكتبة العرصية  .11

 م. 1992هـ ، 1412للطباعة والنرش، بريوت 

 ال اثر النامجة عن الطالق عىل الزوجني والأبناء) موقع نت(.  .12

م( 1972هـ )1392م، ومؤمتر علامء املسلمني السابع 1965هـ 1385أأجازه املؤمتر العلامء واملسلمني املنعقد يف القاهرة عام  .13

 هـ. 1398واجملمع الفقهيي مبكة املكرمة يف العارش من شعبان س نة 

 م .  1961اهرة، الأصفهاين، احلسني بن محمد الراغب، املفردات يف غريب القراّن، مطبعة مصطفى احلليب، الق .14

 . 5251، كتاب الطالق، رمق 345/ 9البخاري يف حصيحه،  .15

ساليم، دمشق، الطبعة الثانية،  .16  م. 1983هـ/ 1403البغوي، احلسني بن مسعود البغوي، رشح الس نة، املكتب اال 

ساليم، دار العروبة، الكويت، ط .17 أمني من وهجة الفقه اال   م.1982بلتايج، محمد، عقود التأ

أمني ضد ) .18  بقمل ماهر الشوابكة)موقع نت(. 2012/ 6/6أأخطار الطالق( جريدة احلياة ،عامن،  التأ

اجلصاص، أأمحد بن عيل الرازي اجلصاص، أأبو بكر، أأحاكم القراّن للجصاص، حتقيق محمد الصادق، دار ا حياء الرتاث  .19

 هـ.1405العريب، بريوت، 

 .  1985، 1402د الغفور عطار، طاجلوهري، اسامعيل بن حامد، الصحاح اتج اللغة، حتقيق أأمحد عب .20

 هـ ، املطبعة اخلريية . 1316اخلريش، أأبو عبد هللا محمد، عىل خمترص س يدي خلبل، الطبعة الأوىل،  .21

سالمية،  .22 سالم، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون واملقدسات اال     1981اخلياط، عبد العزيز عزت، حّك العقم يف اال 

ساليم، دمشق، الرشكة املتحدة للتوزيع، ادلريين، فتحي ادلريين، املناجه  .23 الأصولية يف اال جهتاد بلرأأي يف الترشيع اال 

 م . 1985هـ 1405، 2ط

ساليم، مؤسسة الرساةل، بريوت، الطبعة الثانية،  .24  م. 1977ادلريين، نظرية التعسف يف اس تعامل احلق يف الفقه اال 

سالمية م .25 أمني وموقف الرشيعة اال   .  1967هـ ، 1387نه، دار التحرير، ادلسويق، محمد الس يد، التأ

ساليم، دار قنديل، الطبعة الثانية .  .26  ادلوس، رمسية عبد الفتاح، التعويض عن الطالق التعسفي يف الفقه اال 

 الرازي، محمد بن معر بن احلسني الرازي الشافعي، تفسري الفخر الرازي، دار ا حياء الرتاث العريب.  .27

ىل رشح املهناج، مطبعة البايب احلليب، القاهرة، الرميل، مشس ادلين بن محزة، هناي .28  م . 1938ة احملتاج ا 

 -هـ 1407الرويم، فهد عبد الرمحن بن سلامين، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عرش، الطبعة الأوىل، السعودية،  .29

 م .1986

ساليم وأأدلته، دار الفكر، الطبعة الأوىل .  .30  الزحييل، وهبة، الفقه اال 

 { .  586فى أأمحد، املدخل الفقهيي العام، دار الفكر، رمق القاعدة}الزرقا، مصط .31

أمني، حقيقته والرأأي الرشعي فيه، مؤسسة الرساةل، الطبعة الأوىل.  .32  الزرقا، مصطفى، نظام التأ
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الزرقاين، محمد عبد البايق بن يوسف الزرقاين، رشح الزرقاين عىل خمترص س يدي خليل، دار الكتب العلمية، بريوت،  .33

 هـ . 1411عة الأوىل، الطب

 هـ  . 1313الزيلعي، خفر ادلين عامثن بن عيل، تبيني احلقائق رشح كزن الرقائق، دار املعرفة، بريوت،  .34

 الرسخيس، أأبو بكر محمد بن أأيب سهيل، املبسوط، دار املعرفة، بريوت .   .35

أمني بني احلظر واال بحة، دار الفكر، الطبعة الأوىل.  .36  سعدي أأبو جيب، التأ

ساليم والقانون والقضاء دراسة لقوانني الشا .37 فعي، جابر عبد الهادي سامل، أأحاكم الأرسة اخلاصة بلزواج يف الفقه اال 

سكندرية،   م.2007الأحوال الشخصية، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، اال 

ساليم، دار النفائس، عامن .38   م2001 -هـ1422الرابعة،  ، الطبعةش بري، محمد عامثن، املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اال 

 الرشبيين، محمد بن أأمحد اخلطيب، مغين احملتاج، دار الفكر، بريوت.  .39

، رواه 3249م. رمق احلديث 2007، 1428مشس ادلين عبد الهادي احلنبيل، حتقيق ساميجاد هللا، الطبعة الأوىل،  .40

س ناد ً.  احلامك وزمع أأنه حصيح اال 

 م.2003زاد املستنقع، دار الكتب العلمية، بريوت، الش نقيطي، محمد بن محمد اخملتار، رشح .41

 .  صاحل عبد السميع، جواهر الألكيلعىل خمترص خليل، مطبعة دار ا حياء الكتب العربية، القاهرة  .42

 .  1990، دار اجليل، بريوت، 2الصديق الرضير، الغرر وأأثره يف العقود، ط .43

مام محمد بن اسامعيل الصنعاين، س بل السال .44 م رشح بلوغ املرام، حتقيق عامد الس يد، دار احلديث، القاهرة، الصنعاين، اال 

 م . 1997 -هـ 1418الطبعة اخلامسة 

أمحد شاكر، مؤسسة الرساةل، الطبعة الأوىل .45   2 -هـ 1420الطربي، محمد بن جرير بن كثري، جامع البيان، حتقيقأ

أمني، دار الكتاب اجلا .46 ساليم ملزاوةل التأ . 122 -114معي، القاهرة، الطبعة الأوىل، صعبد املطلب عبده، الأسلوب اال 

سالم  أمني التعاوين اال   ملحم، التأ

عتصام، القاهرة .  .47 ساليم، دار اال  أمني التجاري والبديل اال   غريب امجلال، التأ

سالمية والقانون، دار الرشوق، جدة .  .48 أمني يف الرشيعة اال   غريب امجلال، التأ

أمني، طبع .49 سالم والتأ  ة عامل الكتب، القاهرة. الفنجري، محمد شويق، اال 

أمني وصديقي الأعزب،  .50  ،) موقع نت (. 2010/ 2/2فهد بن محود العزني، التأ

 .  2الفريوز أأبدي، جمد ادلين بن يعقوب، القاموس احمليط، دار الكتاب العريب، ج .51

 . 2010قانون الأحوال الشخصية املعدل  .52

 .1960البايب احلليب، مرص،  ، مطبعة1القرطيب، أأبو الوليد ابن رشد، بداية اجملهتد، ط .53

القرطيب، محمد بن أأمحد بن أأيب بكر بن فرج، تفسري القرطيب، حتقيق أأمحد عبد العلمي، دار الشعب، القاهرة، الطبعة  .54

 .  هـ1372الثانية، 

بريوت، ط .55 لغة الفقهاء، دار النفائس،  معجم   1، 1قلعجي، محمد دواس،  985 . 

  رشح املهناج، مطبعة عيىس البايب احلليب، القاهرة .  القليويب،شهاب ادلين، حاش ية قليويب عىل .56

 هـ . 1328الاكساين، عالء ادلين ابو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الطبعة الأوىل  .57

مام ماكل بن أأنس، املدونة الكربى، حتقيق زكراي معريات، دار الفكر .58  م.1976ماكل، اال 

 هـ.  4/4/1399-3/ 25قدة يف مكة املكرمة، يف اجملمع الفقهيي،  يف دورته املنع .59

ساليم، دار النفائس، الطبعة الرابعة .60 ـ 1422محمد عامثن ش بري، املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اال   م .2001-ه
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 هـ.1428 -2007محمود عىل الرسطاوي، رشح قانون الأحوال الشخصية، الطبعة الثانية، دار الفكر، .61

 احلجاج القصريي النيس بوري، حصيح مسمل/ دار اجليل بريوت. مسمل، أأبو احلسني بن  .62

ساليم بني النظرية والتطبيق، مكتبة وهبة، القاهرة. .63 أمني اال   املرصين عبد السميع، التأ

  1992هـ ، 1413مصطفى القستنطيين الرويم احلنفي، كشف الظنون، دار الكتب العلمية، بريوت،  .64

 .  املنري يف غريب الرشح الكبري، بريوت، مكتبة لبنان  املقري، أأمحد بن محمد بن عيل، املصباح .65

سالمية) الأردن( عامن، املكتبة الوطنية،  .66 أمني اال  ساليم وتطبيقاته يف رشكة التأ أمني التعاوين اال  ملحم، أأمحد سامل، التأ

 .  م2000 -هـ1420الطبعة الأوىل

ملواد عمل اال جامتع  144 -11ل قضااي النقاش من منتدايت العلمي عن بعد والتعلمي اللأكرتوين، جامعة املكل فيصل، ح .67

 مس توى اثلث.موقع نت . 

لكيل خملترص خليل، مع مواهب اجلليل، دار الفكر، بريوت،  .68  م.1978املواق، محمد بن يوسف املواق، التاج واال 

ساليم، بريوت،  .69  .  3/ 8النووي، أأبو زكراي حيىي بن رشف، روضة الطالبني، الطبعة الثانية، املكتب اال 

ساليم، الطبعة الثانية  .70 مام حيىي بن رشف، روضة الطالبني ومعدة املفتني، املكتب اال    198النووي، اال 

ساليم،  .71 أمني اال  هيئة الرقابة الرشعية، دمحمود الرسطاوي، عيل الصوا، أأمحد سامل ملحم، عبد الس تار أأبو غدة، فتاوى التأ

 عامن، دار املكتبة الوطنية . 

أمني ضد الطالق يف مرص، اترخي واكةل الأنباء الكوي .72 صدار وثيقة تأ  .  17/2/2004تية ) كوات ( تفكري ب 

 

 

 

mailto:Alserhan@yahoo.com
http://www.gimac.org/


 

 المملكة المتحدة -| لندن     الثالثالعدد  – السادسالمجلة العالمية للتسويق االسالمي |   المجلد 

 

 أخالقيات المهنة في اإلسالم

احلريب بن عواض  . سعد   د

 | السعودية الأس تاذ املساعد يف قطاع اللكيات واملعاهد بلهيئة امللكية بجلبيل

 

 بحث أأربعة فصول:يتناول البحث أأخالقيات املهنة  يف اال سالم، ويتضمن ال

 :الفصل الأول: التعريف مبفهوم أأخالقيات املسمل وفيه مبحثان 

 املبحث الأول: مفهوم الأخالق وماكنهتا يف اال سالم

 املبحث الثاين: أ اثر التخلق بلأخالق وأأصول الأخالق

 :الفصل الثاين: الأخالق الوظيفية احملمودة وفيه أأربعة مباحث 

 املبحث الأول: الأمانة

 ث الثاين: العدلاملبح

 املبحث الثالث: الرقابة اذلاتية

 املبحث الرابع: احلمل

 :الفصل الثالث: الأخالق الوظيفية املذمومة واخملالفات املهنية وفيه مبحثان 

 املبحث الأول: الأخالق الوظيفية املذمومة وفيه  أأربعة فروع:

 الفرع الأول: الغش

 الفرع الثاين: التسيّب يف ادلوام

 ثالث: اس تغالل الزظيفية لغري مصلحهتا الفرع ال

فشاء الأرسار   الفرع الرابع: ا 

 املبحث الثاين: اخملالفات املهنية وفيه أأربعة فروع:

 الفرع الأول: عدم طاعة أأوامر الرؤساء واملسؤولني

 الفرع الثاين: الزتير

 الفرع الثالث: الرشوة

 الفرع الرابع: سوء اس تخدام الواسطة

 ئل التغلب عىل اخملالفات املهنيةالفرع اخلامس: وسا

 :الفصل الرابع: رشوط املهنة يف اال سالم وفيه ثالثة مباحث 

 املبحث الأول: أأن تكون الوظيفة مباحة

 املبحث الثاين: أأن تكون الوظيفة انفعة

 املبحث الثالث: أأن التس تلزم الوظيفة خلوة بني الرجل واملرأأة
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 ملسملالفصل الأول: التعريف مبفهوم أأخالقيات ا

 املبحث الأول: مفهوم الأخالق وماكنهتا يف اال سالم

رادي محمود أأو مذموم عند  ىل سلوك ا  الأخالق يه: صفة مس تقرة يف النفس فطرية أأو مكتس بة تدفع صاحهبا ا 

 العقالء.

 وسلوك اال نسان وترصفاته يدالن عىل خلقه غالبا، قال صىل هللا عليه وسمل:

ذا الرجل يعتاد املساجد فاشهد  وا هل بال ميان{، مفن خالل السلوك الظاهر حّك عليه بال ميان الباطن.}ا 

ىل ماكرهما ومما يدل  وحتتل الأخالق احلس نة ماكنة عالية وهممة يف ادلين اال ساليم، وقد حث اال سالم علهيا ودعا ا 

 عىل ذكل:

ويف الس نة النبوية أأكرث من  أ ية 300الأول/ كرثة النصوص الواردة فهيا يف الكتاب والس نة، يف القرأ ن أأكرث من  

 حديث. 2200

ن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة قامئ الليل صامئ الهنار " . )ص(ومن ذكل قول النيب   :" ا 

نك لعىل خلق عظمي{.  الثاين/ املزنةل العظمية اليت جعلت لها يف مزيان اال سالم، قال تعاىل: }وا 

 اف أأراكن اال سالم العبادية.الثالث/ جعل الشارع احلكمي الأخالق هدفاً من أأهد

ن هللا ال حيب من اكن خواانً أأثامي{.  الرابع/ الوعيد الشديد ملن ترك شيئاً مهنا، قال تعاىل: }ا 

 املبحث الثاين: أ اثر التخلق بلأخالق وأأصول الأخالق

 أ اثر التخلق بلأخالق احلس نة : 

 رضا هللا تبارك وتعاىل والفوز بجلنة. •

 حمبة الناس واحرتاهمم. •

 ترابط اجملمتع املسمل. •

 التقدم احلضاري والصناعي لدلول. •

 سعة الرزق وطول العمر. •

 :أأصول الأخالق احلس نة 

 الصرب: أأي الصرب عىل أأخالقيات ال خرين وتعامالهتم. -1

 العفة: ويه الرتفع بلنفس عن رذائل الأفعال والأقوال. -2

احلس نة دون خوف من نظرات ال خرين أأو انتقاداهتم أأو الشجاعة: أأي جشاعة النفس والقلب عىل اظهار الأخالق  -3

 اس هتزاهئم.

 العدل: وهو املوازنة يف التعامل مع ال خرين بأأن يعطى لك خشص حقه من التعامل املتناسب معه. -4

 

 الفصل الثاين: الأخالق الوظيفية احملمودة
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 املبحث الأول: الأمانة

 يس هل به حق ، ويؤدي ما عليه من احلقوق.تعريف الأمانة: يه خلق يعّف به اال نسان عام ل

اِت  عظم الأمانة: والأمانة محٌل عظمي انءت به الساموات والأرض ، قال تعاىل  اوا ما اةا عاىلا السذ ان ْضناا اْلَما را انذ عا
ِ
ا

نْسا 
ِ
اهاا ااْل ل ا محا أَْشفاْقنا ِمهْناا وا اا وا ِملْهنا ْ انْيا أَْن حيا اأَب الِْجبااِل ف اْلَْرِض وا والً وا ُ لُوماً هجا نا ظا ذُه اكا ن

ِ
 اُن ا

ميان ملن ال  )ص(اهامتم اال سالم هبا: اهمت اال سالم بلأمانة حىت نفى النيب  اال ميان معن ال أأمانة هل ، يف قوهل: " ال ا 

ة. )ص(أأمانة هل"، ونبينا محمد   اكن يعرف بلأمني قبل النبوذ

ة املالية، والأمانة العلمية، والأمانة يف أأداء العمل، والأمانة يف الواثئق، الأمانة الوظيفية: الأمانة الوظيفية تشمل: الأمان

اكن حريصاً عىل تولية الأمناء؛ فقد قال لأهل جنران ) لأبعنث عليّك أأميناً حق أأمني. فاسترشف هل   )ص(والنيب 

 الناس، فبعث أأب عبيدة بن اجلراح ريض هللا عنه (.

 املبحث الثاين: العدل

فراط أأو تفريط.تعريف العا  عطاء لك ذي حق حقه من غري ا  دل يف الرشع هو: ا 
1

  

ـــع  ـــق علهيـــا بـــني مجي ــيع اال ســـاليم، وهـــو فضـــيةٌل متف ـــن أأوجـــب الواجبـــات يف الترـش ماكنتـــه وأأمهيتـــه: العـــدل م

ال أأهنا أأظهر يف الرشيعة اال سالمية ، قال س بحانه:  يّبِ ِبلِْقْسطِ  الرشائع، ا  را را   قُْل أَما

ـــاالت العـــد ـــة، كـــام ورد يف احلـــديث جم ـــل العـــدل يف لك صـــاحب والي ـــدل خمتصـــاً بلقضـــاء، ب ــيس الع ل: وـل

ىل عنقــه حــىت  ال جــاء يــوم القيامــة ويــداه مغلولتــان ا  ـة مــن املســلمني، ا  ـيف "مــا مــن والٍّ يــيل أأمــر عرشـ الرـش

 " لكّك راعٍّ، ولكّك مسؤول عن رعيته" )ص(يفكذه عدهل أأو يوبقه جوره"وقال أأيضاً 

 ظيفة: وللعدل يف الوظيفة جماالت تطبيقية ؛ مهنا:العدل يف الو 

ســ ناد الأعــامل اال داريـــة للأكفــاء الأمنـــاء، وتوضــيح حقــوق وواجبـــات لك موظــف ؛ واملســـاواة بــني املـــوظفني  ا 

ــ املســاواة  ــدل يقتيض ــا ن الع ــربر. ف ــريا م ــهنم غ ــزي بي ــوق ، دون متي ــامةل ، واحلق ــربة يف املع ــة واخل ــاوين يف ادلرج املتس

  ني  .بني املامتثل

 املبحث الثالث: الرقابة اذلاتية

ىل  ف بـأأداء العمـل ومـؤمتٌن عليـه ، مـن غـري حاجــة ا  ه ملكـذ أـن حسـاس املوظـف والعامـل بأ تعريفهـا: الرقابـة اذلاتيـة يه ا 

ره مبسؤوليته.  مسؤول يذكِّ

ات واحملاسـ بة والتـدقيق أأمهيهتا: ولعل الرقابة اذلاتية أأمه عامل لنجاح العمل ؛ لأهنا تغين عن كثري من النظم والتوجهيـ

 وغري ذكل.

والرقابة اذلاتية منطلقٌة من احلديث الرشيف " لكّك راعٍّ ولكّك مسؤول عن رعيته" والعموم يف لفظ اللك يشمل من 

 يرعى معالً أأو غريه.

 املبحث الرابع: احلمل

                                                                 

 (  191انظر: التعريفات للجرجاني )  1
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 اصطالحاً: ضبط النفس عند الغضب ، وكفها عن الثأأر.

ى به ، مفن أأسامئه احللـمي فضل احلمل: يكفي احلمل رشفاً وفض الً أأن هللا تعاىل تسمذ
1

، واحلـمل مـن صـفات الأنبيـاء علـهيم  

براهمي عليه السالم  اٌه مهنِيبٌ السالم ، اك  لمٌِي أَوذ احا اِهميا ل بْرا
ِ
نذ ا

ِ
 ا

ش اذليـن أأشهر من أأن يذكر، ومن ذكل موقفه العظمي يف حلمه وعفوه عن كفـار قـري )ص(أأمثةل عىل احلمل: وحمل نبينا 

 أ ذوه وطردوه من بدله ، فلام متكن مهنم مل ينتقم ، بل قال " اذهبوا فأأنمت الطلقاء ".

 

 الفصل الثالث: الأخالق الوظيفية املذمومة واخملالفات املهنية

 املبحث الأول: الأخالق الوظيفية املذمومة

الفرع الأول: الغش 
2

 

ـة واخلـــداع ، حمكــه: حيــّرِم اال ســالم الغــّش والزتويـــر؛ وجيعلهــام مــ ن الكبــائر؛ لأهنــام مـــن أأبــواب الكــذب واخلياـن

 ولورود الوعيد علهيام ؛ 

الغـــّش يف الوظيفـــة: وجمـــال الغـــّش والزتويـــر يف الوظيفـــة واســـع ، ومـــن أأمثلتـــه: كتابـــة التقـــارير الطبيـــة، حـــني 

ـــائية أأو الصـــناعية، حـــني ـــع الواقـــع، ويف اخملططـــات اال نش ـــاً غـــري متفـــق م ـــادق يكتـــب الطبيـــب تقريـــراً طبي  يص

 املهندس عىل خمطط غري مس توفٍّ للرشوط.

 الفرع الثاين: التسيّب يف ادلوام

 تعريفه: عدم الانتظام يف ادلوام.

 صوره: عدم الانتظام يف الوقت هل صوراتن: 

 الأوىل: عدم الالزتام بحلضور والانرصاف يف وقت ادلوام املتفق عليه. 

 ش ياء ال عالقة لها بلعمل تؤثر عىل معهل الأسايس .والثانية: أأن ينشغل املوظف أأثناء العمل  بأأ 

ينا أ مانُوْا أَْوفُوْا ِبلُْعُقودِ حمكه:  التسيهب الوظيفي حرام لأس باب لقوهل تعاىل:  ِ اا اذلذ  ايا أَُّيه

 الفرع الثالث: اس تغالل الوظيفية لغري مصلحهتا 

ــية  ــة والعالقــات الشخص ــني الوظيف ــل ب ــب الفص ــ تطاع  -جي ــدر املس ــىل الأخــرى،  -بق ــداهام ع ح ــؤثر ا  حبيــث ال ت

ــية بســبب  ــد عالقاتــه الشخص ــا ن بعضــهم يفق ــه الشخصــية، ف ر الوظيفــة لعالقات ــّخِ ــض املســؤولني يس ــام أأن بع فك

ــة الوظيفــة،  ــاحل اخلاص ــ تغالل الوظيفــة للمص ــق واس ــا يتعل ــة تفصــيل م ــدم يف خلــق الأمان ــد تق ــن اخليانــة، وق يعــّد م

 جبوانب الأمانة.

فش  اء الأرسارالفرع الرابع: ا 

                                                                 

( وبالغنى في  41، وفاطر :  44، واإلسراء :  101، والمائدة :  155، وآل عمران :  235، و 225وقد ورد مقروناً بالمغفرة في ) البقرة :  1

 ( 17( وبالشكر في ) التغابن :  51، واألحزاب :  59، والحج :  12( وبالعلم في ) النساء :  263) البقرة : 
؛ ألنها من فروع بعض األخالق كاألمانة، وألن السلوك يطلق عليه خلُق باعتباره أثراً له، وألن السلوك أطلقت على هذه السلوكيات أخالق 2

ف.  أصله خلق نفسّي، ظهر على شكل تصرُّ

mailto:Alserhan@yahoo.com
http://www.gimac.org/


 

 المملكة المتحدة -| لندن     الثالثالعدد  – السادسالمجلة العالمية للتسويق االسالمي |   المجلد 

 

ـــن مـــاكل  )ص(اكن النـــيب  ـــال أأنـــس ب ـــأأرسار ال يفشـــوهنا لأحـــد، ق ـــض أأحصابـــه ب ـــيب خيـــّص بع يّل الن : )أأرسذ ا 

( مفا أأخربهتا به. –أأمه أأنس  –رساً ، مفا أأخربت به أأحداً، ولقد سأألتين أأّم سلمي  )ص(
1

 

أكـــــد يف الوظـــــائف ذات الصــــفة اخلاصـــــة، اكلطـــــب، والعســـــ كرية، والقضـــــاء، الأرسار الوظيفيــــة: وهـــــذا يتأ

ىل درجةٍّ عالية من الأمانة.   واملناصب العليا، ففهيا من الأرسار ما حيتاج فيه العامل ا 

 املبحث الثاين: اخملالفات املهنية 

 الفرع الأول: عدم طاعة أأوامر الرؤساء واملسؤولني

يالرشع املطهذر قرر وجوب الطاعة للمسؤولني يف قوهل س بحانه  ِ اا اذلذ أُْويِل ايا أَُّيه أَِطيُعوْا الرذُسولا وا نا أ مانُوْا أَِطيُعوْا اَّلّلا وا

الْيا  ن ُكنمُتْ تُْؤِمنُونا ِبَّلّلِ وا
ِ
ُسوِل ا الرذ ىلا اَّلّلِ وا

ِ
وُه ا ءٍّ فاُرده ْ اناازاْعمُتْ يِف يشا ن ت

ِ
أِِويالً الَْمِر ِمنُّكْ فاا ـا ـُن ت أَْحسا رْيٌ وا ْوِم ال ِخِر ذاكِلا خا

  رضورة وظيفية فهيي مفتاح لنجاح العمل. فطاعة املسؤولني 

 الفرع الثاين: الزتوير 

حدى الطـرق املقـررة بلقـانون بقصـد الغـش يف حمـرر صـاحل لال ثبـات ويرتـب عليـه  تعريفه اصطالحاً : تغيري احلقيقة ب 

القانون أأثراً 
2

وِر ، وهو حمرم يف اال سالم لقوهل س بحانه  اْجتانُِبوا قاْولا الزه  وا

لث : الرشوة: الفره الثا
3

 

ــن ُجعــل  ــا يؤخــذ م ــطالحاً: يه م ــة  –واص ــل مــاالً أأو منفع ــد يكــون اجلع ــخص فعــهل.  -وق ــب عــىل الش عــام وج

حقاق بطل. وقيل: ما يعطى ال بطال حق، أأو ا 
4

 

" لعن هللا الرايش واملرتيش "  )ص(* حمكها: الرشوة حمرمٌة ومن كبائر اذلنوب قال 
5

  

 ةالفرع الرابع: سوء اس تخدام الواسط

ويه الشفاعة عند أأحد املسؤولني لتقدمي خدمة لأحدٍّ ما
6

. 

التوسط عند مدير اال دارة احلكومية لتوظيـف  -اليت لها عالقة بلوظيفة  -* الوساطة الوظيفية: ومن الصور املشهورة 

عطائه مزيات دون غريه.  أأحد املتقدمني ، أأو ترقية موظف، أأو ا 

ت وهذه الواسطة ميكن أأن تكون حـالالً، أأو  حرامـاً حسـب احلـاةل والاسـ تخدام، والأصـل فهيـا اال بحـة، وذلا عنوـن

 للمبحث بسوء اس تخدام الواسطة؛ لأن اس تخداهما اجلائز ليس من الأخالق املذمومة.

 الفرع اخلامس: وسائل التغلهب عىل اخملالفات املهنية

رديـة اخلاطئـة / القـدوة احلسـ نة / تصـحيح الفهـم تمنية الرقابة اذلاتية / وضع الأنظمة ادلقيقة اليت متنـع الاجهتـادات الف

 ادليين والوطين للوظيفة / حماس بة املسؤولني، واملوظفني / التقيمي املس متر للموظفني.

                                                                 

2. 1
حفظ الرس  اه البخاري ) الاستئذان/  59 -رو 31) 

3. 2
) ا  رجع سابق  ني / م  ( 168لعثمي

4. 3
ملثلثة للفريوزأ بدي:   ملبثثة يف الغرر ا ادلرر ا ا ومضِّها)  الراء وفتحه أي بكرس  ، أ بلتثليث ق   (.117تنط

5. 4
رمي )    رسول الك أخالق ال مي يف ماكرم أ وسوعة نرضة النع 4/  10م 542 ) 

6. 5
الرتمذي )    3/62رواه  أيب هريرة 2  .( وحصحه عن أ

7. 6
اجهت   ريف  ا التع أجد تعريفاً معمتداً.هذ أين مل أ د اجهتدته ل  ا
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 الفصل الرابع: رشوط املهنة يف اال سالم

 املبحث الأول: أأن تكون الوظيفة مباحة

نسان فيه، ولأن املباح ال يلحق العامل فيه اال مث، بل بلعكس مـن ذكل ينـاهل  لأن الكسب املباح هو اذلي يبارك لال 

نه ال يدخل اجلنة حلم نبت من "  )ص(الأجر، ولقوهل  " ، النار أأوىل به حستا 
1

 

 املبحث الثاين: أأن تكون انفعة

ـــلمني، قـــال  خوانـــه املس ـــدله، وا  ـــه، وجممتعـــه، وب ـــع اال نســـان نفس ـــن الوظيفـــة أأن ينف ـــىل لك  )ص(فالهـــدف م "ع

فا ن مل جيد؟ قال ) يعمل بيده فيتصدق(" مسمل صدقة، قالوا: 
2

 ، وعكس النافع الضار.

 املبحث الثالث: أأال تس تلزم خلوًة بني الرجل واملرأأة

ـــهثام الشـــ يطان "  ال اكن اثل ـــٌل بمـــرأأة ا  ـــالم " ال خيلـــوّن رج ـــه الصـــالة والس لقـــوهل علي
3

ـــوة   ـــبب هـــذا أأن اخلل وس

 ملقاصد والغاايت.وس يةٌل لالتصال احملرم بيهنام، والوسائل لها أأحاكم ا

 وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد

أأخالقيات املهنة مبوضوع  راجع هامّة   م

 أأخالقيات املهنة يف اال سالم/ د. عصام بن عبداحملسن امحليدان/ مكتبة العبياكن .1

 أأخالقيات املهنة ، د/ محمد رشعي أأبو زيد ، جامعة الطائف. .2

سالمية أأصيةل ، د/ معرسلامين الأشقر .3  هـ 1423- 12، دار النفائس ، الأردن ، ط  حنو ثقافة ا 

 هـ .1413- 3الأخالق اال سالمية وأأسسها ، د/ عبدالرمحن حسن امليداين ،دار القمل ، سوراي ، ط  .4

 أأخالقيات العمل وحسن الأداء ، معهد اجلبيل التقين . .5

 هـ .1425- 3،ط  أأخالقيات املوظف املسمل ، د/ أأمحد عبدالرمحن الشمميري ، امجلعية السعودية لال دارة .6

ادل محمدالزامل ، خة للتعلمي الفين والتدريب املهين، املؤسسة العامالسلوك الوظيفي .7

 هـ 1423وخادلمحمداخلادلي،

أأخالقيات املهنة ، للأس تاذ / صاحل احملمييد  ، برانمج الأمري محمد بن فهد لتأأهيل وتوظيف الش باب  .8

 السعودي .

 

 

                                                                 

8. 1
  . اً ريب  تقدم ق

9. 2
أشعري    أيب موىس ال ق عليه عن أ / صدقة الكسب والتجارة متف زاكة 137 -) البخاري: ال ف6 رو ملع ا ن  م يقع عىل لك نوع  أأن امس الصدقة  1 -، ومسمل: الزاكة/ بيان  0 0 8 ) 

10. 3
ي    لرتمذ ا ه  ا 4/4) رو 6 ب( 5 ا خلط ا ن  ب ر  مع ن  وحصحه ع  ،. 
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