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 امللخص: 
ية يف التمويل واالستثمار، من خالل تقييم  تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور صيغ التمويل املطبقة يف البنوك اإلسالمية األردن 

الدور االستثماري للبنك اإلسالمي األردني والبنك العربي اإلسالمي الدولي، وقد استخدمت الدراسة خمسة معايير، تضمنت مجاالت 
التمو املوجودات وحجم  األموال فيها، وحجم  توظيف  النسبية ألساليب  واألهمية  البنوك،  األموال يف هذه  واالستثمار، توظيف  يل 

 وحجم إيرادات االستثمار، واألهمية النسبية ألنواع الودائع.

باملرابحة،   التمويل  هما  رئيسين  أسلوبين  ىلع  أموالها  توظيف  يف  تعتمد  األردنية  اإلسالمية  البنوك  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
واملضاربة املشاركة  أسلوب  عن  وتبتعد  بالتمليك،  املنتهية  باإلجارة  الرتباط والتمويل  االستثماري  دورها  محدودية  إلى  أدى  مما   ،

من  األكبر  النصيب  ىلع  استحوذ  اإلسكان  وقطاع  اإلنشاءات  أن  ذلك  ويؤكد  أماًنا،  واألكثر  األجل  قصير  التجاري  بالتمويل  املرابحات 
عن الدراسة؛ وجود أثر ايجابي ذو استثمارات هذه البنوك، بينما كانت نسب التمويل متدنية جدًا لقطاعي الصناعة والزراعة، كما نتج  

وعدم   األردنية  اإلسالمية  البنوك  يف  واالستثمار  التمويل  ىلع حجم  اآلجل  البيع  وصيغة  املرابحة  بصيغة  للتمويل  إحصائية  داللة 
االستثمار  وجود أثر ذو داللة إحصائية للتمويل بصيغة املضاربة واملشاركة واالجارة واالستصناع والقرض الحسن ىلع حجم التمويل و

 يف البنوك اإلسالمية األردنية. 

 .صيغ التمويل اإلسالمية البنوك اإلسالمية األردنية، التمويل واالستثمار،   كلمات مفتاحية:    

Funding Formulas in Jordanian Islamic Banks and their role in Financing and Investment 

Abstract: 

The purpose of this study is explaining the financing and investment role of the  Jordanian Islamic banks 

financing formulas, by evaluating the investment role of the Jordan Islamic Bank (JIB), and the Islamic 

International Arab Bank (IIAB). The study has employed five standards included the area of investing money 

in those banks, the relative importance of the investment methods, the size of Assets, the size of financing 

and investment, the size of investment income, and the relative importance for  investment deposits .  

The study has found that the Jordanian Islamic banks relay on Murabahah and Ijarah and distancing from 

Musharakah and Mudarabah, which resulted in there limited investive role, due the ties between Murabahah 

and safer short term commercial finance. This proves; that sector of housing and construction has dominated 

the investments of both JIB and IIAB, whereas the level of financing was extremely low in the agricultural 

and industrial sectors. In addition, the study shows that there is a positive statistical significance effect of 

Murabahah and BayeAjel  financing on the volume of financing and investment in Jordanian Islamic banks, 

and there is no statistically significant effect of Mudarabah, Musharakah, Ijarah, Istisna’ and AlqardAlhasan 

financing on the volume of financing and investment in Jordanian Islamic banks. 

 

Keywords: Jordanian Islamic Banks, Financing and Investment, Islamic Financing Formulas. 
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 المقدمة:
 مذن وذلذ  التنميذة  لعمليذة والداعمذة المحركذة االقتصذايية القطاعذا  أهذ  يمثذ  الذي  المصرفي القطاع من جزء  هي  يةاإلسالم  البنوك

 أساسذذ ا علذذ  عملذذ  التذذي الربو ذذة الفائذذد  عذذن شذذرعياا  بذذد الا  لتكذذو   بنيذذ  والتذذي والمسذذتثمر ن  المذذدخر ن بذذين مذذالي كوسذذي  يورهذذا خذذال 
 وجذذي  لذذد  ا  االسذذتثمار ة الويائذذ  حجذذ  و  ذذاي  يةاإلسذذالم البنذذوك مذذ  المتعذذاملين ثقذذة تعز ذذز فذذي بذذار اا  أثذذراا  لذذيل  فكذذا  التقليديذذة  البنذذوك

 واالجتماعيذذة  االقتصذذايية التنميذذة لتحقيذذ  الضذذرور   األسذذا  هذذي والتذذي األجذذ   طو لذذة لالسذذتثمارا  الال مذذة المذذواري وتعبئذذة المذذدخرا  
 .أنواع ا اختالف عل  التمو لية الصيغ خال  من االستثمار ة المشروعا  تمو   طر   عن  مدخرات ا  باستثمار يةاإلسالم  لبنوكا وتقوم

 مذا وأبذر . الغير م  المشاركة طر   عن أو  (بنفس ا) مباشر بشك  األموا  استثمار عل  يةاإلسالم للبنوك النظر    األسا   و عتمد
 هذي  غالبيذة أ  إال واالجتماعيذة  االقتصذايية التنميذة تحقي  في بيل  فتس   األج ؛  طو لة  حقيقية  أن ا  يةاإلسالم  البنوك  استثمارا   يميز

ل  ولألسذذ ؛ البنذذوك  األسذذا  عذذن انحراف ذذا إلذذ  أيى ممذذا المخذذاطر  ومنخفضذذة األجذذ  قصذذير  التجار ذذة االسذذتثمارا  إلذذ  التحذذو  فضذذت
 األرينذذي  ياإلسذذالم البنذذ : وهذذي األرينيذذة يةاإلسذذالم البنذذوك فذذي المطبقذذة التمو ذذ  صذذيغ لبحذذ  الدراسذذة هذذي  فجذذاء  الصذذحي   النظذذر  
 .األرينية يةاإلسالم البنوك تحققه أ  استطاع  الي  االستثمار   الدور تقيي  إل  هايفة ي اإلسالم العربي والبن 

 :وفرضياتها مشكلة البحث
ية تقذدم العد ذد مذن الصذيغ التمو ليذة القائمذة علذ  االسذتثمار الحذال   والتذي تسذع  مذن اإلسذالمتكمن مشكلة الدراسة فذي كذو  البنذوك  

ية يوراا م مذذاا فذذي التمو ذذ  واالسذذتثمار مذذن اإلسذذالمخالل ذذا لتحقيذذ  التنميذذة االقتصذذايية واالجتماعيذذة؛ ولصذذيغ التمو ذذ  التذذي تقذذدم ا البنذذوك 
السذاا  الذرئيا التذالي: مذا يور  ر ذة  ف ذ  حققذ  مذا كذا  مرجذواا من ذا فذي الجانذ  العملذي؛ فجذاء  هذي  الدراسذة لتجيذ  عذنالناحيذة النظ

 ية األرينية في تمو   االستثمار؟ و تفرع عن هيا الساا  األسئلة الفرعية التالية:   اإلسالمصيغ التمو   في البنوك 
 ؟ ية األرينيةسالماإلما صيغ التمو   واالستثمار في البنوك  .1
 الدولي؟ ياإلسالم العربي والبن ي األريني  اإلسالمما الدور االستثمار  لصيغ التمو   في البن   .2
 األرينية؟ يةاإلسالم البنوك في واالستثمار التمو   حج  عل  يةاإلسالم التمو   صيغ أثر ما .3

 :البحث فرضيات
للتمو   بصيغة المرابحة عل  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار فذي البنذوك  (α=0.05)عند :  وجد أثر ذو ياللة إحصائية الفرضية األولى .1

 ية االرينية.اإلسالم
( للتمو   بصيغة المضاربة عل  حج  التمو   واالستثمار في البنوك α=0.05 وجد أثر ذو ياللة إحصائية عند )الفرضية الثانية:  .2

 ية االرينية.اإلسالم
( للتمو   بصيغة المشاركة عل  حج  التمو   واالستثمار فذي البنذوك α=0.05 وجد أثر ذو ياللة إحصائية عند )  :الفرضية الثالثة .3

 ية االرينية.اإلسالم
للتمو ذ  بصذيغة االجذار  علذ  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار فذي البنذوك  (α=0.05 وجد أثر ذو ياللة إحصائية عنذد )  الفرضية الرابعة: .4

 ية االرينية.اإلسالم
للتمو ذ  بصذيغة البيذ  األجذ  علذ  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار فذي  (α=0.05 وجد أثر ذو ياللة إحصذائية عنذد )  الفرضية الخامسة: .5

 .ية االرينيةاإلسالمالبنوك 
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للتمو ذ  بصذيغة االستصذناع علذ  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار فذي  (α=0.05 وجد أثذر ذو ياللذة إحصذائية عنذد )  الفرضية السادسة: .6
 ية االرينية.اإلسالمالبنوك 

للتمو   بصيغة القرض الحسن عل  حج  التمو   واالستثمار فذي  (α=0.05 وجد أثر ذو ياللة إحصائية عند )  الفرضية السابعة: .7
 ية االرينية.اإلسالمك البنو 

 أهداف البحث:
 ت دف الدراسة إل :

 . يةاإلسالم للبنوك واالستثمار   التمو لي الدور عل  الذتعرف .1
 .األرينية يةاإلسالم البنوك تقدم ا التي التمو   صيغ عل  التعرف .2
 . الدولي ياإلسالم العربي والبن  األريني   ياإلسالم البن  يقدم ا التي التمو   لصيغ االستثمار   االدور  تقيي  .3
 األرينية؟ يةاإلسالم البنوك في واالستثمار التمو   حج  في يةاإلسالم التمو   صيغ أثر بيا  .4

  أهمية البحث:
 تكمن أهمية الدراسة فيما  لي:

 .لد  ا التمو لية الصيغ أبر  عل  الضوء وإلقاء ية اإلسالم للبنوك  االستثمار   النظر   األسا  تأكيد في مساهمةال .1
 . االستثمار جان  في بالدراسة المعنية يةاإلسالم البنوك يور وتوضي  تحلي  .2
 .للمجتم   نفعا  األكثر  االستثمارا  نحو يةاإلسالم البنوك عم  توجيه في اإلس ام .3
 الفتر  الزمنية المدروسة.ية األرينية مح  الدراسة خال  اإلسالمبتقيي  الدور االستثمار  للبنوك  المتعلقة الدراسا  قلة  .4

 حدود البحث:
ي وذلذ  اإلسذالمي الدولي  وت  اسذتثناء بنذ  صذفو  اإلسالمي األريني والبن  العربي اإلسالموتتمث  بدراسة حالة البن     الحدود المكانية:

 لعدم تغطيته لفتر  الدراسة  وعدم وضوح بعض البيانا  في تقار ر  السنو ة .
لبنذذوك محذذ  الدراسذذة خذذال  المذذد  الزمنيذذة المحصذذور  مذذن عذذام لصذذيغ التمو ذذ  فذذي ا بتقيذذي  الذذدور االسذذتثمار   وتتمثذذ  الحدددود الامانيددة:

 م.  2019م إل  عام 2010
 منهجية البحث: 

تعتمد الدراسة علذ  المذن ا الوصذفي التحليلذي  باإلضذافة إلذ  االعتمذاي علذ  المصذاير والمراجذ  مذن كتذ  وأبحذار ومقذاال  وتقذار ر 
 واق  الكترونية ذا  عالقة بموضوع الدراسة. مالية وم

 الدراسات السابقة:
ية ويورهذا فذي االسذتثمار  والتذي وجذد أ  اإلسذالمستعرض هنا أه  الدراسا  السابقة التي تناول  موضوع صيغ التمو ذ  فذي البنذوك ن 

ية بوجه عام  والبعض اآلخر قوم هيا الدور لبعض المصارف عل  حد   بينما اإلسالمبعض ا تحدث  عن الدور االستثمار  للمصارف 
رينذي  والبنذ  العربذذي ي األاإلسذالمية األرينيذة ممثلذة بالبنذ  اإلسذالمجذاء  هذي  الدراسذة لتسذتعرض الصذيغ التمو ليذة التذي تقذدم ا البنذوك 

م  وتحلي  الدور االستثمار  لتل  الصيغ وذلذ  لتحد ذد معذال  يور هذي  البنذوك فذي تحقيذ  2019م/2010ي الدولي للفتر  الزمنية اإلسالم
 أله  تل  الدراسا : اا التنمية االقتصايية واالجتماعية. وفيما  لي عرض
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فذذي التنميذذة االقتصذذاييةو هذذدف  الدراسذذة إلذذ  إبذذرا  مكانذذة الج ذذا  المصذذرفي ية اإلسذذالمبعنذذوا : ويور البنذذوك  (2020دراسددة أحمددد   .1
ية ويورهذا فذي تحقيذ  التنميذة االقتصذايية. واسذذتخدم  اإلسذالمي  وكفذاء  وفعاليذة أسذالي  وصذيغ التمو ذ  واالسذتثمار فذي البنذوك اإلسذالم

ية ومدى مساهمت ا في تحقي  أهداف التنمية االقتصايية ويورهذا اإلسالمالدراسة استبيا  ت  من خالله إظ ار المتغيرا  المتعلقة بالبنوك 
في تمو   االستثمار وفروعه وإبرا  كفاء  أسذالي  وصذيغ التمو ذ  واالسذتثمار. وتوصذل  الدراسذة الميدانيذة إلذ  جملذة مذن النتذائا أهم ذا: 

الجتماعيذذة مذذن خذذال  مسذذاهمت ا فذذي جلذذ  ر و  ية كذذا  ل ذذا مذذريوي ظذذاهر فذذي تحقيذذ  التنميذذة االقتصذذايية وااإلسذذالمأ  تجربذذة البنذذوك 
 األموا  لتشغي  المشروعا  اإلنتاجية  وبالتالي فت  وتوفير العد د من المصال  التنمو ة  ويع  المشار   الصغير .  

  ية فذذذي تمو ذذ  التنميذذذة االقتصذذذايية فذذذي فلسذذذطين للفتذذذر اإلسذذذالمبعنذذوا : وتقيذذذي  يور المصذذذارف  (2018دراسدددة دددددند، وددددن محمدددد   .2
ية العاملة في فلسطين في توظي  مواريها بما يخدم تمو ذ  عمليذا  اإلسالم(و. هدف  الدراسة إل  تقيي  يور المصارف 2006/2016)

التنميذذة االقتصذذايية. واسذذتخدم  الدراسذذة ثالثذذة معذذا ير لتقيذذي  هذذيا الذذدور تمثلذذ  بنسذذبة التمذذو ال  طو لذذة األجذذ  إلذذ  إجمذذالي التمذذو ال  
بة أسذذذالي  التوظيذذذ  إلذذذ  إجمذذذالي التوظيذذذ   ونسذذذبة التوظيفذذذا  فذذذي القطاعذذذا  االقتصذذذايية المختلفذذذة إلذذذ  إجمذذذالي ومعذذذد  نموهذذذا  ونسذذذ

ية خذذال  فتذذر  الدراسذذة مذذ  أيائ ذذا خذذال  السذذنوا  السذذابقة. وتوصذذل  الدراسذذة إلذذ  جملذذة مذذن اإلسذذالمالتمو ذذ   وتذذ  مقارنذذة أياء المصذذارف 
ية العاملذذة فذذي فلسذذطين  تلي ذذا اإلسذذالمألجذذ  تشذذك  غالبيذذة توظيفذذا  واسذذتثمارا  المصذذارف النتذذائا مذذن أبر هذذا: أ  التمذذو ال  قصذذير  ا

التمذذذو ال  متوسذذذطة األجذذذ   تلي ذذذا التمذذذو ال  طو لذذذة األجذذذ   كمذذذا أ  معظذذذ  التوظيفذذذا  تذذذت  بأسذذذلو  المرابحذذذة  وتمذذذو ال  المصذذذارف 
ية العاملذذة فذذي اإلسذذالمثذذة أمذذر مسذذتثن  مذذن أولو ذذا  المصذذارف ية فذذي القطاعذذا  اإلنتاجيذذة كالزراعذذة والصذذناعة والخذذدما  الحد اإلسذذالم

 فلسطين.   
 Islamic Banking and Investment Financing: A Case of و :بعنذوا ( Aduda  2017 و  Abubakarدراسدة  .3

Islamic Banking in Kenya  ي علذذ  تمو ذذ  االسذذتثمار فذذي البنذذوك اإلسذذالمو ت ذذدف هذذي  الدراسذذة الذذ  تحد ذذد أثذذر العمذذ  المصذذرفي
بنذذوك اسذذالمية  ونذذتا عذذن الدراسذذة وجذذوي العد ذذد مذذن الصذذيغ  8 تكذذو  مجتمذذ  الدراسذذة مذذن  2012-2009ية فذذي كينيذذا للفتذذر  اإلسذذالم
 ا كتمو ذذ  السذذيارا  والتمو ذذ  العقذذار  وتمو ذذ  التجذذار  وتمو ذذ  المشذذروعا  ية لتمو ذذ  اسذذتثماراتاإلسذذالمية التذذي تسذذتخدم ا البنذذوك اإلسذذالم

الصذذغير  والمتوسذذطة كمذذا أشذذار  النتذذائا أ  هذذي  البنذذوك تسذذتخدم أنمذذاث مختلفذذة للتمو ذذ  مثذذ  التمو ذذ  القذذائ  علذذ  المشذذاركة فذذي الذذرب  
الحصائي الذ  أ   تمو ذ  السذيارا  لذه ياللذة احصذائية فذي تفسذير والخسار  والتمو   باالجار  والتمو   بالمرابحة  وأشار  نتائا التحلي  ا

ية  بينمذذا التمو ذذ  العقذذار  وتمو ذذ  االصذذو  وتمو ذذ  التجذذار  وتمو ذذ  المشذذروعا  الصذذغير  اإلسذذالمالتمو ذذ  الموجذذه للعمذذالء فذذي البنذذوك 
 ية. ماإلسالوالمتوسطة ليا له ياللة احصائية في تفسير التمو   الموجه للعمالء في البنوك 

 تطبيقيذة يراسذة: اسذتثمارات ا تذدعي  في ويورها يةاإلسالم المصارف في المالية  المواري: وبعنوا   (2015   ودامية  اإلسماعيل،  دراسة .4
 األجذ   طو لذة الياتيذة الماليذة بذالمواري باالهتمذام الكذو تي التمو ذ  بيذ  التذزام مذدى بيذا  إلذ  الدراسذة هذدف و. الكذو تي التمو ذ   بيذ   عل 

 األجذ   طو لذة الياتيذة الماليذة المذواري واقذ  الدراسذة هذي  وبيتنذ . التمو ليذة ال ياكذ  في الخل  وإ الة أهميت ا  واق   من  تنميت ا  عل   والعم 
 توصذل و . التنمية أهداف لتحقي  تطور  اتجاها  ويراسة الكو تي  التمو   بي  في األج  طو لة المباشر  االستثمارا  تدعي   في  ويورها
 مسذاهمة لضذع  األجذ   طو ذ  التنمذو   التوظيذ  بعمليذا  القيذام فذي المسذاهمة فذي الكذو تي  التمو ذ   بيذ   في  قصور  وجوي  إل   الدراسة
 قصذذير  التمو ذذ  صذذيغ علذذ  الكبيذذر االعتمذذاي يعنذذي ممذذا لديذذه  التوظيذذ  بإجمذذالي مقارنذذة االسذذتثمارا  ضذذع  خذذال  مذذن الياتيذذة  المذذواري
 .كبير بشك  المخاطر  في وانخفاض مضمونة  وربحية عالية سيولة من به  تتميز لما األج 
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 المبحث األول: صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية األردنية. 
تاي  عملية التمو   يوراا هاماا في الحيا  االقتصايية  حي  تمد القطاعا  االقتصايية بمختل  وحدات ا وماسسات ا باألموا  الال مة 

ية التي تقذوم بعمليذا  التمو ذ  واالسذتثمار. اإلسالمية أه  الماسسا  المالية اإلسالمللقيام بعملية االستثمار وتحقي  التنمية  وتعد البنوك 
ية األرينيذذذة محذذذ  الدراسذذة وصذذذيغ التمو ذذذ  اإلسذذالمية  والتعر ذذب بذذذالبنوك اإلسذذذالميت  توضذذذي  أهميذذة التمو ذذذ  واالسذذذتثمار فذذي البنذذذوك وسذذ

 واالستثمار المطبقة لد  ا وذل  من خال  المطال  التالية. 
 ية.اإلسالمالمطلب األول: مفهوم التمويل واالستثمار وأهميته في البنوك 

 ية.اإلسالمهوم التمويل واالستثمار في البنوك الفرع األول: مف
ي بأنذذه وتقذذدي  ثذذرو  عينيذذة كانذذ  أو نقديذذة مذذن أصذذحا  الفذذائض المذذالي إلذذ  أصذذحا  العجذذز المذذالي  ذذد رون ا اإلسذذالميعذذرف التمو ذذ  

(  كمذذا و عذذرف بأنذذه وسذذعي المذذنظ  )المشذذروع( للحصذذو  علذذ  12 :1998و تصذذرفو  في ذذا لقذذاء عائذذد تبيحذذه األحكذذام الشذذرعيةو )قحذذ   
)السذذب اني  المذذا  اسذذتعدايا لمزاولذذة نشذذاطه )اإلنفذذال فذذي رأ  المذذا  االبتذذدائي(  وتسذذييرا ل ذذيا النشذذاث )اإلنفذذال فذذي رأ  المذذا  العامذذ (و 

2014: 13 .) 
نذذة ولفتذذر  مذذن الذذزمن بقصذذد الحصذذو  علذذ  تذذدفقا  ماليذذة و قصذذد باالسذذتثمار والتخلذذي عذذن أمذذوا  يمتلك ذذا الفذذري فذذي لحظذذة  منيذذة معي

مسذذتقبلية تعوضذذه عذذن القيمذذة الحاليذذة لألمذذوا  المسذذتثمر  وكذذيل  عذذن الذذنقا المتوقذذ  فذذي قيمت ذذا الشذذرائية بفعذذ  عامذذ  التضذذخ  وذلذذ  مذذ  
(.  كما ت  تعر فذه وبأنذه 22 :2009توفير عائد معقو  مقاب  تحم  عنصر المخاطر  المتمث  باحتما  عدم تحق  هي  التدفقا و )مطر  

طل  ثمر  المذا  أ  طلذ  الز ذاي  فيذه وذلذ  بتنميتذه بمذا يحقذ  هذيا المقصذد سذواء أكذا  ذلذ  باالسذتثمار الحقيقذي أو بالتجذار  واالسذتثمار 
 (.13: 2014و )السب اني  المالي

ية باعتبارهذا مركذزاا لتجميذ  األمذوا  والمذدخرا   ونظذراا لثقذة قطذاع كبيذر مذن اإلسالممن خال  التعر فا  السابقة  تض  لنا أ  البنوك 
النا  ب ا ولكون ا ال تستطي  استثمار هي  المدخرا  واألموا  الضخمة بنفس ا  ف ي تلجأ إلذ  اسذتثمارها عذن طر ذ  تمو ذ  المشذروعا  

ن خذذال  صذذيغ التمو ذذ  واالسذذتثمار المعتمذذد  لذذد  ا  فتنقذذ  المذذا  مذذن خذذال  هذذي  الصذذيغ مذذن وحذذدا  الفذذائض إلذذ  وحذذدا  االسذذتثمار ة مذذ
  العجذذز  تصذذرفو  فيذذه و د رونذذه مقابذذ  عائذذد تبيحذذه األحكذذام الشذذرعية  أو بعبذذار  أخذذرى هذذو عائذذد محكذذوم بقاعذذد  والغذذن  بذذالغرمو  أو قاعذذد

 (.   316 -315 :2007والخراج بالضما و )شبير  
 ية.اإلسالمالفرع الثاني: أهمية الدور التمويلي واالستثماري للمصارف 

ي أيا  لتوسذذذي  قاعذذذد  االسذذذتثمار  وذلذذذ  العتمذذذاي  فذذذي توظيذذذ  المذذذواري علذذذ  إقامذذذة المشذذذروعا  اإلسذذذالميعتبذذذر التمو ذذذ  المصذذذرفي 
ن عل  القيام باالستثمار عن طر   رفذ  الكفذاء  الحديذة لذرأ  ي قدر  عل  حفز المستثمر اإلسالماالستثمار ة  كما أ  للتمو   المصرفي 

العائد الي   توق  المنظمو  الحصذو  عليذه  -الما   حي  أ  القرار االستثمار   ت  إذا كان  الكفاء  الحدية لرأ  الما  المستثمر وهي 
ية  أعلذ  اإلسذالممسذتثمر عذن طر ذ  أسذالي  التمو ذ  أعل  من تكلفة رأ  الما . فمن المتوق  أ  تكو  الكفاء  الحدية لذرأ  المذا  ال  -

من ذا فذذي حالذذة اعتمذذاي المسذذتثمر علذذ  أسذذلو  القذذرض الربذذو  لتمو ذذ  نفذذا المشذذروع  ألنذذه مذذن المفتذذرض أ  يحقذذ  المشذذروع االسذذتثمار  
الغايذذة )أبذذو   ذذد   تحقيذذ  هذذي ي  معذذدال  أربذذاح أعلذذ  بسذذب  مذذا  تميذذز بذذه مذذن خصذذائا تعمذذ  علذذ  اإلسذذالمالذذي  يعتمذذد علذذ  التمو ذذ  

 ية فيما  لي.  اإلسالم(. وتتثم  أهمية الدور التمو لي في المصارف 45: 2000
  ذذذاي  قذذذدرا  االقتصذذذاي اإلنتاجيذذذة بالشذذذك  الذذذي  يمكذذذن أ   تذذذي  لذذذه التطذذذور والنمذذذو بتكذذذو ن ر و  أمذذذوا  إنتاجيذذذة  تسذذذ   فذذذي   ذذذاي   .1

 (.16 :2006اجية و  اي  اإلنتاج )خل   اإلنت
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ية فذي   ذاي  االسذتثمار الذي  تذنج  اإلسذالمتلبية احتياجا  المجتم  ومن ا االحتياجذا  االسذت الكية  وذلذ  مذن خذال  إسذ ام البنذوك  .2
عنذذذه   ذذذاي  القذذذدر  اإلنتاجيذذذة المتصذذذلة بإنتذذذاج السذذذل  االسذذذت الكية  وبالذذذيا  مذذذا هذذذو ضذذذرور  من ذذذا  أو اإلسذذذ ام فذذذي تمو ذذذ  التجذذذار  

 :2006مو ذ  لشذراء هذي  السذل  )خلذ   طر قه تلبية هي  االحتياجا   أو من خذال  اإلسذ ام فذي تذوفير التالخارجية  والتي  ت  عن  
165.) 

فذذي الحذذد مذذن التضذذخ  والمحافظذذة علذذ  اسذذتقرار األسذذعار  إذ أ  عمل ذذا  ذذرتب  باألربذذاح الناتجذذة عذذن االسذذتثمار الحقيقذذي   المسذذاهمة .3
 (.212 :2016ما  و  اي  العرض الكلي )سمحا   والي   اي  إل    اي  اإلنتاج من السل  والخد

المسذذاهمة فذذي الحذذد مذذن التفذذاو  فذذي تو  ذذ  الذذدخو  وعذذدم تركذذز الثذذرو   مذذن خذذال  تذذوفير التمو ذذ  الذذال م للحذذرفيين وصذذغار التجذذار   .4
 (.53 :2013وذو  الدخو  المنخفضة للقيام بمشروعات   بصيغ المضاربة والمشاركة )كري   

النذذذاتا القذذومي والتقليذذذ  مذذن البطالذذذة  الرتبذذاث اسذذذتثمار  باالسذذتثمارا  الحقيقيذذذة التذذي  نذذذتا عن ذذا سذذذل  وخذذذدما  المسذذاهمة فذذذي   ذذاي   .5
 (. 30: 2012)الغالي  

 (.114 :2017االقتصايية المختلفة  وتحقي  التوا   فيما بين ا )العجلوني   للقطاعا  التمو   تقدي  .6
ية توجيذه اسذتثمارات ا  إلنتذاج الضذرور ا   ثذ  الحاجيذا  ثذ  اإلسذالمتحقي  التنمية االقتصايية واالجتماعية بحي  تراعذي المصذارف  .7

 (.116 -115 :2011التحسينا  وبما يحق  احتياجا  المجتم  )مكاو   
 ية األردنية وصيغ التمويل فيها.اإلسالمالمطلب الثاني: التعريف بالبنوك  

ية بأن ذا ال تعتمذد اإلسذالمية األرينية باستثمار األموا  إما بنفس ا مباشذر  أو باالشذتراك مذ  الغيذر  وتتميذز البنذوك اإلسالمبنوك  تقوم ال
علذذ  أسذذلو  تمذذو لي واحذذد  وإنمذذا تقذذدم للمتعذذاملين مع ذذا أنواعذذاا مختلفذذة مذذن صذذيغ التمو ذذ  واالسذذتثمار  من ذذا مذذا يمذذو  اسذذتثمارا  طو لذذة 

ية  هذو الحصذو  علذ  الذرب   اإلسذالما  لبي حاجا  المتعاملين قصير  األج . والمقصد من أسالي  التمو   في البنذوك األج   ومن ا م
ونماء األموا  عن طر   التعام  الشرعي الصحي  وبصور  بعيد  عن الربا  و قوم أساساا عل  التعاو  الكام  بين طرفذي العقذد )عبذاي   

 ية األرينية وأله  صيغ التمو   التي تتعام  ب ا.اإلسالما للبنوك (  وفيما توضيح292: 2019ملح   
 ية األردنية.اإلسالمالفرع األول: التعريف بالبنوك  

ي األرينذذي للتمو ذذ  واالسذذتثمار  تبعذذه إنشذذاء اإلسذذالمبإنشذذاء البنذذ   1978ية فذذي األري  كانذذ  فذذي عذذام اإلسذذالمإ  بدايذذة المصذذارف 
ي  اإلسذذالمي الذذي  كذذا  يسذذم  سذذابقاا ببنذذ  األري  يبذذي اإلسذذالم  ثذذ  جذذاء بنذذ  الصذذفو  1997فذذي عذذام ي الذذدولي اإلسذذالمالبنذذ  العربذذي 

ولقذذد تذذ    م(2014. )جمعيذذة البنذذوك فذذي األري   2011   ليذذه ماسسذذة الراجحذذي المصذذرفية عذذام 2008والذذي  مذذار  أعمالذذه فذذي عذذام 
 ي األريني في هي  الدراسة لتقيي  يورهما االستثمار  لتناسب ما م  فتر  الدراسة. اإلسالمي الدولي  والبن  اإلسالماختيار البن  العربي 

بالمملكة األرينيذة ال اشذمية فذي سذج  الشذركا  بتذار    –ي األريني هو شركة مساهمة عامة محدوي   تذأسس  في عما  اإلسالموالبن   
ي اإلسالممتطلبا  قانو  الشركا  السار  المفعو  آنياك  وطبقا ألحكام قانو  البن  ( وذل  حس  124تح  رق  )م   28/11/1978

ي األرينذذذي اإلسذذذالم(. وتتمثذذذ  رسذذذالة البنذذذ  7 :2017السذذذنو  التاسذذذ  والثالثذذذو    التقر ذذذرم )1978( لسذذذنة 13األرينذذذي الماقذذذ  رقذذذ  )
 :(9: 2017ر السنو  التاس  والثالثو   التقر ) التاليةبالمضامين 

 ية  خدمة لمصلحة المجتم  العامة.اإلسالمي بالتعام  م  الجمي  وف  أحكام الشر عة اإلسالمااللتزام بترسي  قي  المن ا  •
 الحرص عل  تحقي  التوا   بين مصال  ذو  العالقة من مساهمين ومستثمر ن ومتمولين وموظفين. •
 السعي إل  ك  جد د في مجا  الصناعة المصرفية والتكنولوجية. •
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وقذد  م 1998ية الغذراء فذي شذباث عذام اإلسذالمي الدولي ممارسذة أعمالذه المصذرفية وفقذا ألحكذام الشذر عة اإلسالمبدأ البن  العربي   ث 
جل  فذذذي سذذذج  الشذذذركا  1989ي الذذذدولي كشذذذركة مسذذذاهمة عامذذذة بمقتضذذذ  قذذذانو  الشذذذركا  لسذذذنة اإلسذذذالمتأسذذذا البنذذذ  العربذذذي    وسذذذت

ية فذي اإلسذالمي الذدولي واحذداا مذن أبذر  الماسسذا  المصذرفية اإلسذالمواليوم يتَعد البن  العربذي      30/3/1997المساهمة العامة بتار    
المصذرفية  والخذدما  المنتجذا  مذن ومتكاملذة شذاملة مجموعذة تقذدي  بدايذة التأسذيا  علذ  ومنذي البنذ  . وحرصذ  إيار األري  والمنطقذة

 :من ا  يكر المملكة كافة أنحاء في المنتشر  وعهفر  خال  لألفراي  من ية الموج ةاإلسالم
وحسذابا  التذوفير واالسذتثمار  بأنواع ذا  الويائذ  حسذابا  خذال  مذن وبذالعمال  األجنبيذة األرينذي بالذد نار والحسذابا  الويائذ  قبذو  .1

 المشترك واالستثمار المخصا.
التمو ذذذ  المباشذذذر للعمذذذالء فذذذي مجذذذاال  بيذذذوع المرابحذذذة والمسذذذاومة واالستصذذذناع والصذذذرف  واإلجذذذار  بأنواع ذذذا التشذذذغيلية والمنت يذذذة  .2

 بالتملي   والمشاركة والمضاربة ووكاال  االستثمار.
   وغيرها.بي  وشراء العمال  األجنبية والحواال  المالية الصاير  والواري  واألمانا   وتلقي اكتتا  الشركا .3

 ية األردنية.اإلسالمالفرع الثاني: الصيغ التمويلية واالستثمارية في البنوك 
 أواًل: صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد االستثمار. 
 والمشاركا  بوجه عام تقوم عل  أسا  تحقي  قيمة مضافة والتفاع  بين الممو  والمسذتثمر. وهذي أسذلو  تمذو لي يقذوم  المشاركة: .1

علذذ  أسذذا  تقذذدي  البنذذ  جذذزءاا مذذن التمو ذذ  لعميلذذه  بينمذذا يقذذوم العميذذ  بتغطيذذة الجذذزء البذذاقي مذذن التمو ذذ  الذذال م أل  مشذذروع  علذذ  أ  
يشتركا في العائذد المتوقذ  بنسذ  متفذ  علي ذا بذين الطذرفين  أمذا الخسذار  فيتحمل ذا الشذركاء بنسذبة مذا أسذ   فيذه كذ  مذن   فذي رأ  المذا  

 .(32 :2001)إرشيد  
ية تطبي  صيغة التمو   بالمشاركة من خذال  المشذاركة الثابتذة  وهذي مشذاركا  طو لذة األجذ  تسذتمر مشذاركة اإلسالمو مكن للبنوك  

ي في ذا اإلسذالموالمشذاركة المتناقصذة أو المنت يذة بالتمليذ   تكذو  مشذاركة البنذ   البن  في المشروع االستثمار  طيلة مد  بقاء المشذروع.
د العميذذ  الشذذر   البنذذ   ماقتذذة  حيذذ  ي بشذذراء حصذذته  وتنت ذذي بذذأ  يمتلذذ  العميذذ  كامذذ  المشذذروع بعذذد تسذذد د  قيمذذة حصذذة اإلسذذالمَيعذذ 

 (.231 -230 :2017المصرف )العجلوني  
بين مذا حسذ  وهي أ  يشترك اثنا  أحدهما يقدم ما  و سم  ر  الما   والثاني يعم  ب يا الما  بالتجار   و كو  الرب  المضاردة:   .2

 .(156: 2010االتفال  عل  أ  تكو  الخسار  عل  رأ  الما  فق   إال إذا ثب  التعد  أو التقصير من جان  المضار  )عر قا   
السذذب اني  فذذي اسذذتقبا  الويائذذ   وتقذذوم هذذي بذذدور المضذذار  والمذذويع هذذو ر  المذذا  ) ية بصذذيغة المضذذاربةاإلسذذالموتعمذذ  البنذذوك 

(  و مكن ا أيضاا أ  تدف  ما  المضاربة إل  من  تجذر ب ذا و سذتثمرها مذن طذالبي التمو ذ  مذن البنذ  علذ  أسذا  المضذاربة 87  :2014
 (. 235 -234 :2016المطلقة )سمحا   

 ثانيًا: صيغ التمويل القائمة على المدنونية.
يحتاج إلي ا من السول  بناء عل  يراسذة ألحذوا  السذول  ي بشراء السلعة التياإلسالمهي أ  يقوم البن  المرابحة لآلمر بالشراء: و .1

ي شراء سذلعة معينذة أو اسذتيرايها مذن الخذارج مذثالا  و بذد  اإلسالمأو بناء عل  وعد بالشراء  تقدم به أحد عمالئه  يطل  فيه من البن  
المرابحة لألمر بالشراء  حي  أن ذا ال تشذتر   ية ببي اإلسالم(. وتقوم البنوك 27 :2012فيه رغبته في شرائ ا من البن  مرابحة )طا    

 
 الموق  اإللكتروني للبن  العربي اإلسالمي https://iiabank.com.jo 

 الموق  اإللكتروني للبن  العربي اإلسالمي https://iiabank.com.jo 
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السلعة إال بعد طل  العمي  المشذتر  السذلعة مذن المصذرف  وأ  يقطذ  علذ  نفسذه وعذداا ملزمذاا بشذراء السذلعة المطابقذة للمواصذفا  التذي 
 (.251 :2016طلب ا منه  ف ي عملية مركبة من وعد بالشراء وبي  بالمرابحة )سمحا   

 : اآلتيية يمكن تصنيف ا عل  النحو اإلسالموالتمو   باإلجار  له عد  أشكا  في البنوك  اإلجارة: .2
ية  وتتمثذذ  فذي عقذذد إيجذذار مذ  وعذذد بذذالبي  فذي ن ايذذة مذذد  اإلسذالموهذذي الصذذيغة السذائد  فذذي البنذذوك  :التذأجير المنت ذذي بالتمليذ  -

 .(197 :2010ا   )عر ق اإليجار  وذل  بعد سداي جمي  أقساث اإليجار المتف  علي ا
التذذذأجير التشذذذغيلي: وهذذذيا النذذذوع يقذذذوم علذذذ  تذذذأجير األصذذذو  مذذذن معذذذدا  آال  لمذذذن يطلذذذ  خذذذدمت ا فذذذي القطاعذذذا  الزراعيذذذة  -

والصناعية والخدمية  ث  يستري الماجر األصو  لتأجيرها مر  أخرى لشخا آخر  وعاي  ال تغطي فتر  التعاقذد لتذأجير األصذ  
 (.280 -279 :2012   طو  العمر االقتصاي  له )طا 

و تَعرتف عل  أنه الطل  الي   ذت  مذن أجذ  القيذام بصذنعة معينذة سذواء تذ  ذلذ  بصذور  مباشذر  أو بصذور  غيذر مباشذر   االستصناع:   .3
أ  أ  يطل  شخا أو ج ة من شخا أو ج ة أخرى القيام بعملية تصني  سلعة معينة لصالحه  ومن خال  الج ة التذي يطلذ  إلي ذا 
القيام بم مة تصني  هي  بشك  مباشر  أو أ  تقوم الج ة التي يطل  من ا التصني  )االستصذناع( بالطلذ  مذن ج ذة أخذرى القيذام بم مذة 

 (.380 :2006التصني   أ  بطر قة غير مباشر  )خل   
و  الذي  اشذترى بذه الشذيء وهذو عرتف ا الزحيلذي بأن ذا: والبيذ  بذأ  ثمذن كذا  مذن غيذر النظذر إلذ  الذثمن األ  بيع اآلجل  المساومة(: .4

ية األرينيذة بذالبي  اآلجذ  مسذاومة بحيذ  تقذوم باقتنذاء بعذض الموجذويا  ب ذدف اإلسذالم(. وتتعامذ  البنذوك 125 الزحيلذي:)البي  المعتذايو  
راء  كمذا و مكذن أ  بيع ا بيعا آجال بالتقسي  و سم  هيا البي  ببيذ  المسذاومة مذ  التقسذي   وذلذ  لتمييزهذا عذن بيذ  المرابحذة ل مذر بالشذ

يكذذو  البيذذ  مسذذاومة ل مذذر بالشذذراء بحيذذ  يطلذذ  العميذذ  السذذلعة و قذذوم البنذذ  بشذذرائ ا وبيع ذذا للعميذذ  بنذذاءاا علذذ  طلبذذه لكذذن يو  علمذذه 
 بالسعر األو .

 
 ية.اإلسالمالفرع الثالث: معانير تقييم التمويل واالستثمار في البنوك 

 االستثمار  يمكن االعتماي عل  عد  معا ير مقترحة كما  لي:التمو   و  ية في مجا اإلسالملقيا  يور البنوك 
 التوظي  في ك  قطاع إل  إجمالي التوظي .ية  ولقياسه تستخدم نسبة اإلسالممجاال  توظي  األموا  في البنوك  المعيار األول:
ية  و سذتخدم لقياسذه نسذبة االسذتثمار فذي كذ  أسذلو  إلذ  اإلسذالماألهميذة النسذبية ألسذالي  توظيذ  األمذوا  فذي البنذوك المعيار الثداني:  

 إجمالي التوظي .
خذال   حجذ  الموجذويا  اإلجماليذة ومعذدال  نموهذا  ية  و مكذن قياسذه مذن اإلسذالمحج  التمو   واالسذتثمار فذي البنذوك   المعيار الثالث:

 قيمة التمو   واالستثمار اإلجمالية ومعدال  نموها.
ية  و مكن قيا  هيا المعيار من خال  نسبة الويائذ  االسذتثمار ة اإلسالماألهمية النسبية للويائ  االستثمار ة في البنوك   المعيار الرابع: 

 ويائ  االستثمار ة.إل  إجمالي الويائ   ومعد  نمو ال
وقذذد اسذذتخدم لقياسذذ ا إ ذذرايا  االسذذتثمار المشذذترك  ومعذذد  نموهذذا   ية اإلسذذالمفذذي البنذذوك حجذذ  إ ذذرايا  االسذذتثمار  المعيددار الخددام :

 واألهمية النسبية لك  إ راي.
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 األردنية. المبحث الثاني: تقييم الدور التمويلي واالستثماري لصيغ التمويل في البنوك اإلسالمية 
ية األرينية من الجان  النظر   نقدم في هيا المبحذ  يراسذة تطبيقيذة اإلسالمبعد أ  ت  توضي  صيغ التمو   المستخدمة في البنوك 

ي الذذدولي للفتذذر  الزمنيذذة اإلسذذالمالبنذذ  العربذذي ي األرينذذي  و اإلسذذالممحورهذذا تقيذذي  األياء االسذذتثمار  لصذذيغ التمو ذذ  التذذي يقذذدم ا البنذذ  
 م  وذل  بناء عل  المعا ير التي حدي  في المبح  الساب . 2019م/2010

 ي األردني.اإلسالمالمطلب األول: تقييم الدور التمويلي واالستثماري لصيغ التمويل في البنك 
 ي األردني.اإلسالمالفرع األول: مجاالت توظيف واستثمار األموال في البنك 

 واالجتماعيذة  االقتصذايية والمراف  األنشطة مختل  المحلية  السول  في ي األرينياإلسالمالبن   نفيها التي التمو   عمليا  لقد شمل 

 ومذدار  جامعذا (التعليميذة  المرافذ  من وعدي)مستشفيا  وعيايا  وشركا  أيو ة(  المراف  الصحية  من عدي التمو ال  هي  من واستفاي
  التجذار   القطذاع إل  البن  قدم ا التي التمو ال  إل  باإلضافة وخدما  النق  والعقار ة  الصناعية المشار   من والعد د  )تعليمية ومعاهد

نسذبة التوظيذ   (2ي األرينذي كمذا و وضذ  الجذدو  رقذ  )اإلسذالممجاال  توظي  واستثمار األموا  فذي البنذ  ( 1و وض  الجدو  رق  )
 ي األريني.اإلسالم  في ك  قطاع إل  إجمالي التوظي  في البن

 

 
 التقر ر السنو  للبن  اإلسالمي األريني .   
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 ي األردني اإلسالممجاالت توظيف واستثمار األموال في البنك     (1جدول  ال
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المجال/ السنة 

 30.3 25.5 28 25 11.9 6.4 2.7 1.7 2.1 1.8 الاراعة
 148.4 127.5 111 93.8 25.8 64.4 47.1 99 37 14.2 الصناعة والتعدنن

 378.9 404.4 359.9 355.1 458 468.2 463.4 507.3 512.5 475.1 العامةالتجارة 
 1097.3 1093.8 1070.7 1018.7 869 745.8 637.8 545.5 478.8 399.3 اإلنشاءات وقطاع اإلسكان

 464.5 472.7 490.5 476.8 410.1 745.8 252.8 240.2 222.5 219 خدمات النقل وتمويل دراء السيارات 
 30.7 32.6 33.5 27.8 8.3 2.4 1.8 5.7 4.6 2.2 السياحة والفنادق والمطاعم
 799.1 573.1 572 640.4 769.2 500.9 595.2 578.3 15.7 16.8 الخدمات والمرافق العامة

 73.6 60.5 59.1 80.6 117 195.1 196.8 115.2 91.2 122 أغراض أخرى 
 3,022.8 27901.1 2,724.7 2,718.20 2,669.30 2,292 2,197.60 2,092.90 1,364.50 1,250.40 المجموع

 2019-2010ي األريني اإلسالمالمصدر: التقار ر السنو ة للبن  
 ي األردني اإلسالماألهمية النسبية لمجاالت توظيف واستثمار األموال في البنك   ( 2جدول  ال

 المتوسط  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المجال/ السنة 
 %0.57 %1.00 %0.91 %1.03 %0.92 %0.45 %0.23 %0.12 %0.08 %0.15 %0.14 الاراعة

 %3.26 %4.91 %4.57 %4.07 %3.45 %0.97 %2.36 %2.14 %4.73 %2.71 %1.14 الصناعة والتعدنن
 %18.60 %12.53 %14.49 %13.21 %13.06 %17.16 %17.16 %21.09 %24.24 %37.56 %38.00 التجارة العامة

 %33.77 %36.30 %39.20 %39.30 %37.48 %32.56 %27.33 %29.02 %26.06 %35.09 %31.93 اإلنشاءات وقطاع اإلسكان
 %16.96 %15.37 %16.94 %18.00 %17.54 %15.36 %27.33 %11.50 %11.48 %16.31 %17.51 خدمات النقل وتمويل دراء السيارات

 %0.63 %1.02 %1.17 %1.23 %1.02 %0.31 %0.09 %0.08 %0.27 %0.34 %0.18 السياحة والفنادق والمطاعم
 %21.48 %26.44 %20.54 %20.99 %23.56 %28.82 %18.35 %27.08 %27.63 %1.15 %1.34 الخدمات والمرافق العامة

 %4.72 %2.43 %2.17 %2.17 %2.97 %4.38 %7.15 %8.96 %5.50 %6.68 %9.76 أغراض أخرى 

 
  لمبالغ بمال ين الدنانير  ا 
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 %100 %100 %100 %100 %100 % 100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 (1المصدر: من إعداي الباحثا  باالعتماي عل  الجدو  )
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وقذد  االقتصذايية  القطاعذا  مختلذ  فذي ي األرينذي قذام باالسذتثماراإلسذالمأ  البنذ   ( 2( والجذدو  )1) الجذدو  مذن  الحظ
 2019-2010اإلنشذاءا  وقطذاع اإلسذكا   حيذ  بلغذ  نسذبة التمو ذ  ل ذيا القطذاع خذال  السذنوا   كان  أكثر استثماراته في

%  ثذذذ  قطذذذاع التجذذذار  العامذذذة بنسذذذبة 21.48%   ليذذذه قطذذذاع الخذذذدما  والمرافذذذ  العامذذذة بنسذذذبة متوسذذذطة 33.77فذذذي المتوسذذذ  
%  بينمذذا بلذذغ متوسذذ  نسذذبة التمو ذذ  لقطذذاع 16.96  وتمو ذذ  شذذراء السذذيارا  بنسذذبة %   ليذذه خذذدما  النقذذ18.60متوسذذطة  

%  ولقطذذاع الزراعذذذة 0.63  وكانذذ  أقذذ  نسذذذ  تمو ذذ  لقطذذاع السذذياحة والفنذذذايل والمطذذاع  بنسذذبة %3.26الصذذناعة والتعذذد ن 
 .2019 -2010% في المتوس  خال  الفتر  0.57بنسبة  

ع الصناعة والتعد ن وقطاع الزراعة  علذ  انخفذاض االسذتثمارا  طو لذة األجذ  فذي و د  انخفاض نسبة االستثمار في قطا
البنذ ؛ إذ يحتذاج هذي ن القطذاعين إلذ  مذواري طو لذة األجذ   باإلضذافة للمخذاطر التذي تصذاح  االسذتثمار فذي هذي  القطاعذذا   

ية فذذذي اإلسذذذالمال  المصذذذارف ( حيذذذ  نذذذتا عذذذن يراسذذذت ما أ  تمذذذو 2018وهذذذيا  توافذذذ  مذذذ  نتذذذائا يراسذذذة شذذذد د  وبذذذن محمذذذد )
ية العاملذذذة فذذذي اإلسذذذالمالقطاعذذذا  اإلنتاجيذذذة كالزراعذذذة والصذذذناعة والخذذذدما  الحد ثذذذة أمذذذر مسذذذتثن  مذذذن أولو ذذذا  المصذذذارف 

ي  بتعذذذد عذذذن تذذذوفير التمو ذذذ  اإلسذذذالمحيذذذ  اعتبذذذر  أ  التمو ذذذ   Yousef و  Aggarwalفلسذذذطين. كمذذذا تتوافذذذ  مذذذ  يراسذذذة 
 ما  ت  تقدي  التمو   طو   األج . للزراعة والصناعة فنايراا 

 ي األردني.اإلسالمالفرع الثاني: األهمية النسبية ألساليب توظيف األموال في البنك 
ية  والتذذذي تلبذذذي حاجذذذذا  المتعذذذاملين مذذذن مرابحذذذذا  اإلسذذذالمي األرينذذذذي مجموعذذذة مذذذن صذذذيغ التمو ذذذذ  اإلسذذذالميقذذذدم البنذذذ  

ي اإلسذذالم( أكثذذر صذذيغ التمو ذذ  التذذي يسذذتخدم ا البنذذ  4( والجذذدو  )3ومشذذاركا  وإيجذذار منت ذذي بالتمليذذ   و وضذذ  الجذذدو  )
 األريني.
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 ي األردني اإلسالمأساليب توظيف األموال في البنك   ( 3جدول  ال
 المتوسط  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 األسلوب 

 1122328622 1276054619 1282385298 1249904726 1224442826 1153236249 1138197961 1049266195 1038892836 947145584 863759921 مرابحة 

 4065991 9018673 6316622 5814695 4088360 4095619 1744188 2054154 2252080 2776183 2499339 األجل  البيع

 1856785 5866096 4337505 3330486 2451205 1649418 796618 136526 0 0 0 الذمة  في  موصوفة   إجارة

 4151136 16586667 11495144 7542974 3783797 2102775 0 0 0 0 0 االستصناع 

 429945536 629600753 605801762 590844435 565944539 483095875 415315832 344936804 272454045 222921648 168539668 بالتمليك منتهية  إجارة

 21383160 31874382 32703789 30980357 30064026 27713826 2530116 22231042 2018572 17990442 15725050 مشاركة 

 8316050 16356549 11725757 8997535 7966851 6149576 5682658 6316095 4682581 7578722 7704178 حسنة   قروض

 1592047280 1985357739 1954765877 1897415208 1838741604 1678043338 1564267373 1424940816 1320300114 1198412579 1058228156 المجموع 

 201-2010ي األريني اإلسالمالمصدر: التقار ر السنو ة للبن  
 

 ي األردني اإلسالماألهمية النسبية ألساليب التوظيف في البنك    (4جدول  ال
 المتوسط  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 األسلوب 

 % 70.50 64.27% 65.60% 65.87% 66.59% % 68.73 % 72.76 % 73.64 % 78.69 % 79.03 % 81.62 مرابحة

 % 0.26 % 0.45 % 0.32 % 0.31 % 0.22 % 0.24 % 0.11 % 0.14 % 0.17 % 0.23 % 0.24 األجل البيع

 % 0.12 % 0.30 % 0.22 % 0.18 % 0.13 % 0.10 % 0.05 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 الذمة  في  موصوفة  إجارة

 % 0.26 % 0.84 % 0.59 % 0.40 % 0.21 % 0.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 االستصناع

 % 27.01 31.71% 30.99% 31.14% 30.78% 28.79% 26.55% 24.21% 20.64% 18.60% 15.93% بالتمليك  منتهية  إجارة

 % 1.34 1.61% 1.67% 1.63% 1.64% 1.65% %0.16 1.56% 0.15% 1.50% 1.49% مشاركة

 0.52% % 0.82 % 0.60 % 0.47 % 0.43 % 0.37 % 0.36 % 0.44 % 0.35 % 0.63 % 0.73 حسنة  قروض

 % 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع

 (3المصدر: من إعداي الباحثا  باالعتماي عل  الجدو  )
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ي األرينذذي مرابحذذا   حيذذ  بلغذذذ  اإلسذذذالم(  أ  أغلذذذ  عمليذذا  التمو ذذ  فذذي البنذذ  4( والجذذدو  )3نالحذذظ مذذن الجذذدو  )
التوظيفذذا   وتضذذ  هذذي  المرابحذذا  المرابحذذة ل مذذر بالشذذذراء % مذذن إجمذذالي 70.50نسذذبت ا فذذي المتوسذذ  خذذال  فتذذر  الدراسذذة 

% مذن إجمذالي 27.01والمرابحا  الدولية   لي ا اإلجار  المنت ية بالتملي  حي  بلغ  نسبت ا في المتوس  خال  فتر  الدراسذة  
كا  في البن  بالمشاركة %  وتتمث  المشار 1.34التوظيفا   و طب  البن  صيغة المشاركة بنسبة متوسطة خال  فتر  الدراسة 

المتناقصذذة  و وظذذذ  البنذذ  أموالذذذه بصذذذيغ تمو ذذ  أخذذذرى كذذالبي  اآلجذذذ  واالستصذذذناع واإلجذذار  الموصذذذوفة فذذي اليمذذذة والقذذذروض 
 %.1الحسنة لكن بنس  قليلة جداا أق  من 

سذذتثمارا  طو لذذة إ  انعذذدام التمو ذذ  بصذذيغة المضذذاربة وانخفذذاض نسذذبة المشذذاركا  فذذي البنذذ    اكذذد ابتعذذاي البنذذ  عذذن اال
ي  اإلسذذالماألجذذ  والتركيذذز علذذ  المرابحذذا  قصذذير  األجذذ  واألقذذ  مخذذاطر   و عذذوي ذلذذ  إلذذ  طبيعذذة المذذواري المتاحذذة فذذي البنذذ  

حيذذذذ  اسذذذذتخدم  غالبيذذذذة حقذذذذول الملكيذذذذة فذذذذي التج يذذذذزا  األوليذذذذة للبنذذذذ   وتبقذذذذ  الويائذذذذ  االسذذذذتثمار ة كمذذذذوري أساسذذذذي لتمو ذذذذ  
جذذه البنذذ  إلذذ    ذذاي  توظيذذ  األمذذوا  بصذذيغة اإلجذذار  المنت يذذة بالتمليذذ  وهذذيا  تناسذذ  مذذ  ارتفذذاع االسذذتثمارا   كمذذا نالحذذظ تو 

 التمو   لقطاع اإلنشاءا  واإلسكا  في البن .
 التمو ذذ  بيذذ  فذذي قصذذور وجذذوي إلذذ  توصذذل  والتذذي( 2015) وشذذامية اإلسذذماعي   يراسذذة نتذذائا مذذ  النتذذائا هذذي  وتتوافذذ 

 لما األج  قصير  التمو   صيغ عل  الكبير واالعتماي األج  طو   التنمو   التوظي  بعمليا  القيام في المساهمة في  الكو تي
( والتذي 2018ويراسذة شذد د  وبذن محمذد ) .كبيذر بشذك  المخذاطر  فذي وانخفذاض مضذمونة  وربحيذة  عاليذة  سيولة  من  به  تتميز

 تنا عن ا أ  معظ  التوظيفا  تت  بأسلو  المرابحة.
 ي األردنياإلسالمالفرع الثالث: حجم التمويل واالستثمار في البنك 

ية مذذن خذذال  حجذذ  الموجذذويا  اإلجماليذذة ومعذذدال  نموهذذا  قيمذذة التمو ذذ  اإلسذذالميمكذذن قيذذا  حجذذ  التوظيفذذا  فذذي البنذذوك 
  التمو ذذ  واالسذذتثمار ( حجذذ5واالسذذتثمار ومعذذدال  نموهذذا ونسذذبة التمو ذذ  واالسذذتثمار إلذذ  إجمذذالي المذذواري. و وضذذ  الجذذدو  )

 ونسبته إل  إجمالي المواري.
 ي األردني اإلسالمحجم التمويل واالستثمار في البنك   ( 5جدول  ال

ألقرب مليون دننار  التمويل واالستثمار معدل نمو الموجودات  مجموع الموجودات  السنة   معدل نمو التمويل واالستثمار  
2009 2183062940 - 1,556.10 -- 

2010 2603683927 %19 1,700.80 %9 

2011 2898300754 %11 1,784.10 %5 

2012 3020492066 %4 2,468.40 %38 

2013 3281638362 %9 2,495.20 %1 

2014 3554739368 %8 2,630.00 %5 

2015 3798991435 %7 3,152.80 %20 

2016 4099519696 %8 3,243.30 %3 

2017 4211617666 %3 3362.70 4 %  

2018 4160642210 -1%  3551.50 6 %  

2019 4449172148 %7 3817.00 %7 

 2019-2010ي األريني اإلسالمإعداي الباحثا  بالرجوع إل  التقار ر السنو ة للبن   المصدر: من

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=1
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  ميساء ملحم، خلود طنش، نسرين دحيلة 
 صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية األردنية ودورها في تمويل االستثمار 

 
   

 

175 
 IUG Journal of Economics and Business (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

 2019 – 2010ي األرينذذذي خذذذال  فتذذذر  الدراسذذذة اإلسذذذالم( االرتفذذذاع المسذذذتمر فذذذي موجذذذويا  البنذذذ  5 تبذذذيتن مذذذن الجذذذدو  )
الذذذ  االرتفذذذاع  و اكذذذد ذلذذذ  معذذذدال  النمذذذو  2019% ثذذذ  عذذذاي  فذذذي 1فقذذذد تراجعذذذ  الموجذذذويا  بنسذذذبة  2018باسذذذتثناء عذذذام 

السذتثمار فذي البنذ  خذال  هذي  الفتذر   وكذا  أعلذ  معذد  نمذو للتمو ذ  االيجابية للموجويا   كما نالحظ   ذاي  مبذالغ التمو ذ  وا
% بينما كا  أق  معد  نمو للتمو   واالستثمار 20بنسبة  2015%   ليه عام 38بنسبة   2012واالستثمار في البن  في عام  

 %.3بنسبة  2016في عام 
 ي األردني.الماإلسالفرع الرابع: األهمية النسبية للودائع االستثمارية في البنك 

تعتبر الويائ  بأنواع ا االئتمانية واالستثمار ة أه  مصاير األموا  في البنوك  وتشك  الويائ  االستثمار ة المصدر الرئيسي 
-2010( األهميذذذة النسذذذبية ل ذذذي  الويائذذذ  ومعذذذدال  نموهذذذا خذذذال  الفتذذذر  )6و وضذذذ  الجذذذدو  )ية  اإلسذذذالمللتمو ذذذ  فذذذي البنذذذوك 

2019.) 
 ي األردنياإلسالماألهمية النسبية ألنواع الودائع في البنك    (6جدول  ال

 نسبة الودائع االستثمارية إلى إجمالي الودائع  إجمالي الودائع  معدل نمو الودائع االستثمارية  الودائع االستثمارية  السنة 
2009 1295684457 - 1896052560 %68 

2010 1611226910 24 % 2323927893 %69 

2011 1813539364 %13 2615260606 %69 

2012 1858976278 3 % 2710533459 %69 

2013 1994585291 %7 2945928117 %68 

2014 2144965089 8 % 3175820839 %68 

2015 2252688561 %5 3369150554 %67 

2016 2421465611 7 % 3629612345 %67 

2017 2564417858 %6 3697146965 %69 

2018 2539628078 %1- 3623877504 %70 

2019 2652643930 %4 3862314437 %69 

 2019-2010 ي األرينياإلسالمالمصدر: من إعداي الباحثا  بالرجوع إل  التقار ر السنو ة للبن  

ي األريني  والتي ت  قياس ا باستخدام نسذبة الويائذ  اإلسالم( األهمية النسبية للويائ  االستثمار ة في البن  6الجدو  )   بيتن
االستثمار ة إل  إجمالي الويائ   كمذا  وضذ  الجذدو  معذد  نمذو الويائذ  االسذتثمار ة  و ظ ذر مذن الجذدو    ذاي  مبذالغ الويائذ  

  و ظ ر من الجدو  أيضاا أ  نسبة الويائ  2018  الدراسة  م  انخفاض معد  النمو في عام  االستثمار ة في البن  خال  فتر 
%  وهذيا يعنذي أ  70 -% 67ي األريني خال  فتر  الدراسذة  تراوحذ  بذين اإلسالماالستثمار ة إل  إجمالي الويائ  في البن   

 ي األريني.سالماإلالويائ  االستثمار ة تشك  النسبة األكبر من الويائ   في البن  
 ي األردنياإلسالمالفرع الخام : حجم إنرادات االستثمار في البنك 

ي األريني حج  إ رايا  االستثمار المشذترك  ومعذد  نموهذا  اإلسالموقد استخدم لقيا  حج  إ رايا  االستثمار في البن   
 (.9جدو  )( وال8( والجدو  )7واألهمية النسبية لك  إ راي كما هو موض  في الجدو  )
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 ي األردني اإلسالمحجم إنرادات االستثمار المشترك في البنك   ( 7جدول  ال
 معدل النمو  إنرادات االستثمار المشترك  السنة 
2009 99822796 - 

2010 100829572 %1 

2011 109713978 %8.81 

2012 144611235 %31.81 

2013 166093171 %14.85 

2014 166380289 %0.17 

2015 177390638 %6.62 

2016 197945316 %11.59 

2017 191230463 %3.39- 

2018 191758488 %0.28 

2019 196731143 %2.59 

 2019-2010ي األريني اإلسالمالمصدر: التقار ر السنو ة للبن  
ي األرينذي فذي   ذاي  مسذتمر  خذال  فتذر  الدراسذة اإلسالم(  أ  إ رايا  االستثمار المشترك في البن  7نالحظ من الجدو  )

  وكا  أعل  معد  نمو إل رايا  االستثمار المشذترك فذي % 3.39حي  تراجع  إ رايا  االستثمار بنسبة  2017عام ما عدا 
 د  نمو للتمو   واالستثمار في هي  السنة.%  وهيا  تناس  م  أعل  مع31.81حي  بلغ  2012البن  في عام 
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 ي األردني اإلسالممصادر إنرادات االستثمار المشترك في البنك   ( 8جدول  ال
السنة  /اإليراد  المتوسط  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

إيرررررراداي الب رررررو  

 المؤجلة
80518232 85909590 115455698 135305125 132462420 138919246 148057339 141057074 138792646 139995864 125647323 

إيررراداي الومرروي ي 

 (مشاركة موناقصة)
291865 324499 340892 373643 403337 421406 404490 433116 442805 545759 398181 

أربرررراج موجرررروداي 

مال ة بالق مة العادلة  

عوائررررز توتيعرررراي )

 (أسهم شركاي

4078157 3175293 3739544 1806602 1278272 1273507 3071244 2292653 918795 776629 2241070 

أربرررراج موجرررروداي 

مال ررررررة بالو ل ررررررة 

مح ظررررة )المط رررر   

 ة اإلسررر مالبنرررو  

 (وص و  إس م ة

0 0 0 0 0 0 315230 1598251 3740043 8138703 1379223 

أربرراج موتعررة مرر  

الشررررركاي الوابعررررة 

 والحل  ة

802573 1349679 893092 776092 688807 788507 880849 86760 1252026 1904452 942284 

إيرراداي اسررورماراي 

 في العقاراي
1388336 1762542 2389358 1455126 1312418 1098537 4736711 797170 1511676 953271 1740515 

إيررراداي موجرروداي 

إجررررررار  منوه ررررررة 

 بالومل ك

12941163 16269087 20879080 25897458 30051475 34741112 40362962 43535584 43075593 42249023 31000254 

إيرراداي اسررورماراي 

 أخرى 
809246 923288 913571 479125 183560 148323 116491 1429855 2024904 216731143 22375951 

إجمررررالي  إيررررراداي 

حسرراباي اتسررورمار 

 المشور 

100829572 109713978 144611235 166093171 166380289 177390638 197945316 191230463 191758488 196731143 185724800 

 2019-2010ي األريني اإلسالمالمصدر: التقار ر السنو ة للبن  
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 ي األردني اإلسالماألهمية النسبية لمصادر إنرادات االستثمار المشترك في البنك   ( 9جدول  ال
 المتوسط  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 اإلنراد/ السنة 

إيرررررراداي الب رررررو  

 المؤجلة
%79.86 %78.30 %79.84 %81.46 %79.61 %78.31 %74.80 %73.76 %72.38 %71.16 %67.65 

إيرررراداي الومررروي ي 

 (مشاركة موناقصة)
%0.29 %0.30 %0.24 %0.22 %0.24 %0.24 %0.20 %0.23 %0.23 %0.28 %0.21 

أربرررراج موجرررروداي 

مال ة بالق مة العادلرة  

عوائررررز توتيعرررراي )

 (أسهم شركاي

%4.04 %2.89 %2.59 %1.09 %0.77 %0.72 %1.55 %1.20 %0.48 %0.39 %1.21 

أربرررراج موجرررروداي 

مال ررررررة بالو ل ررررررة 

مح ظررررة )المط رررر   

 ة اإلسرررر مالبنررررو  

 (وص و  إس م ة

%0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.16 %0.84 %1.95 %4.14 %0.74 

أربرراج موتعررة مرر  

الشررررركاي الوابعررررة 

 والحل  ة

%0.80 %1.23 %0.62 %0.47 %0.41 %0.44 %0.44 0.05% %0.65 %0.97 %0.51 

إيررراداي اسررورماراي 

 في العقاراي
%1.38 %1.61 %1.65 %0.88 %0.79 %0.62 %2.39 %0.42 %0.79 %0.48 %0.94 

إيرررراداي موجررروداي 

إجرررررررار  منوه رررررررة 

 بالومل ك

%12.83 %14.83 %14.44 %15.59 %18.06 %19.58 %20.39 %22.77 %22.46 %21.48 %16.69 

إيررراداي اسررورماراي 

 أخرى
%0.80 %0.84 %0.63 %0.29 %0.11 %0.08 %0.06 %0.75 %1.06 %1.10 %12.05 

إجمرررررالي إيرررررراداي 

حسررراباي اتسرررورمار 

 المشور 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 (8المصدر: من إعداي الباحثا  بالرجوع للبيانا  في الجدو  )
ي األريني واألهميذة النسذبية ل ذي  اإلسالممصاير إ رايا  االستثمار المشترك في البن     (9( والجدو  )8 وض  الجدو  )

اإل ذذرايا  حيذذ   تبذذين لنذذا مذذن الجذذدو  أ  أهذذ  مصذذاير إ ذذرايا  االسذذتثمار المشذذترك فذذي البنذذ  هذذي مذذن إ ذذرايا  البيذذوع الماجلذذة 
وصذوفة فذي اليمذة والتمذو ال  العقار ذة. وبلغذ  األهميذة والتي تشم  المرابحا  وعمليا  البي  اآلج   االستصذناع  اإلجذار  الم

% خذذذذال  فتذذذذر  الدراسذذذذة  تلي ذذذذا إ ذذذذرايا  موجذذذذويا  إجذذذذار  منت يذذذذة بالتمليذذذذ  بنسذذذذبة  67.65النسذذذذبية إل ذذذذرايا  البيذذذذوع الماجلذذذذة 
16.69.% 

 ي الدولي.اإلسالمالمطلب الثاني: تقييم الدور االستثماري لصيغ تمويل البنك العردي 
 ي الدولياإلسالمل: مجاالت توظيف واستثمار األموال في البنك العردي الفرع األو

 السول  ي الدولي فياإلسالمالبن  العربي  نفيها التي المختلفة االقتصايية القطاعا  عل  المحلية التمو   محفظة تو ع  لقد

 (.11جدو  )ال( و 10)جدو  ال وض   المحلية  كالزراعة والصناعة والتجار  واإلنشاءا  وغيرها  كما
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 ي الدولي اإلسالممجاالت توظيف واستثمار األموال في البنك العردي   ( 01جدول  ال
  / المجال

 السنة 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 32264742 31783503 32879032 25637922 20579255 17444105 16208446 8893469 15855336 11199527 تراعة

صررررررررررناعة 

 وتعزي 
34735070 55568050 50451957 53526228 66420588 70508522 66164083 72604881 125592895 110088426 

 190385323 181491378 174304458 176990001 145704643 118878678 92388416 73162775 73370870 73153277 تجار  عامة

 565699399 503890418 511247284 463854090 406515470 357154367 280292814 205262447 124610280 1500118 إنشاءاي

 5880945 7414511 9143092 10101178 8771136 8063624 7032319 8503294 6077354 7677779 خزماي النقل

شرراء  تمويل 

 عقاراي
41899986 54144494 58979506 64614898 71962692 89796055 118423940 142998279 166586092 149686987 

تمويررررررررررررل 

 س اراي
34785069 40959981 90183341 84797837 124293094 157896391 203626114 244449444 262559172 265517535 

تمويل السرل  

 تسوه ك ة
13387153 82260240 23614377 23630711 26072912 21558687 20425578 21323259 18331045 10946414 

أغررررررررررا  

 أخرى
30928341 9490768 45000070 19298502 28882026 39039201 53956787 68429235 101972249 109456379 

 1439926150 1399621263 1277378964 1139179693 960369360 819172086 641790171 564051236 462337373 249266320 المجمو 

2019-2010 ي الدولياإلسالمالمصدر: التقار ر السنو ة للبن  العربي 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=1
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  ميساء ملحم، خلود طنش، نسرين دحيلة 
 صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية األردنية ودورها في تمويل االستثمار 

 
   

 

180 
 IUG Journal of Economics and Business (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

 ي الدولي اإلسالماألهمية النسبية لمجاالت توظيف واستثمار األموال في البنك العردي   ( 11جدول  ال
 المووسط  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة  / المجال

 2.56% 2.24% 2.27% 2.57% % 2.25 % 2.14 % 2.13 % 2.53 % 1.58 % 3.43 % 4.49 زراعة

صررررررررررررناعة 

 وتعزي 
13.93 % 12.02 % 8.94 % 8.34 % 8.11 % 7.34 % 5.81 % %5.68 %8.97 %7.65 %8.68 

 15.76% 13.22% 12.97% 13.65% % 15.54 % 15.17 % 14.51 % 14.40 % 12.97 % 15.87 % 29.35 تجار  عامة

 34.96% 39.29% 36.00% 40.02% % 40.72 % 42.33 % 43.60 % 43.67 % 36.39 % 26.95 % 0.60 إنشاءاي

 1.14% 0.41% 0.53% 0.72% % 0.89 % 0.91 % 0.98 % 1.10 % 1.51 % 1.31 % 3.08 خزماي النقل

تمويررل شررراء 

 عقاراي
16.81 % 11.71 % 10.46 % 10.07 % 8.78 % 9.35 % 10.40 % %11.19 %11.90 %10.40 %11.11 

تمويررل شررراء 

 س اراي
13.95 % 8.86 % 15.99 % 13.21 % 15.17 % 16.44 % 17.87 % %19.14 %18.76 %18.44 %15.78 

تمويررل السررل  

 اتسوه ك ة
5.37 % 17.79 % 4.19 % 3.68 % 3.18 % 2.24 % 1.79 % %1.67 %1.31 %0.76 %4.20 

 5.80% 7.60% 7.29% 5.36% % 4.74 % 4.07 % 3.53 % 3.01 % 7.98 % 2.05 % 12.41 أغرا  أخرى

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% المجمو 

 ي الدولياإلسالمالمصدر: من إعداي الباحثا  بالرجوع إل  التقار ر السنو ة للبن  العربي 
 االقتصذايية  القطاعذا  مختلذ  فذي باالسذتثماري الذدولي قذام اإلسذالمأ  البنذ  العربذي  (11( و )10الجذدولين ) مذن  الحذظ

فذذي  2019-2010اإلنشذذاءا   حيذذ  بلغذذ  نسذذبة التمو ذذ  ل ذذيا القطذذاع خذذال  السذذنوا   وقذذد كانذذ  أكثذذر اسذذتثمارا  البنذذ  فذذي
% علذذ  التذذوالي  ثذذ  تمو ذذ  15.76%  15.78%   ليذذه تمو ذذ  شذذراء السذذيارا  وقطذذاع التجذذار  العامذذة بنسذذبة 34.96المتوسذذ  
% علذذ  .562% و1.14%   بينمذذا كانذ  أقذذ  نسذذبة تمو ذ  لخذذدما  النقذ  ولقطذذاع الزراعذة بنسذذبة 11.11قذذارا  بنسذبةشذراء ع

 .2019-2010التوالي خال  الفتر  
ي فذذي قطذذاع اإلنشذذاءا  ممذذا يعنذذي أ  البنذذ  يعتمذذد بشذذك  أساسذذي فذذي اإلسذذالمو الحذذظ أ  أكثذذر تمذذو ال  البنذذ  العربذذي 

جار  المنت ية بالتملي   ونالحظ من الجدولين السابقين أيضاا التركيز عل  قطاع التجار  العامة استخدام األموا  عل  صيغة اإل
وتمو   شراء السيارا  مرتب  باعتماي البن  عل  تمو ال  المرابحة  أل  عمليذا  التجذار   ذت  تمو ل ذا غالبذاا عذن طر ذ  صذيغة 

والصناعة أقذ  نسذ  التمو ذ  يليذ  علذ  انخفذاض التمذو ال  التذي يمنح ذا التمو   بالمرابحة  بينما كا  التمو   لقطاع الزراعة 
 البن  بأسلو  المشاركة.

( والتذي تذنا عن ذا أ  معظذ  التوظيفذا  تذت  2018يراسذة شذد د  وبذن محمذد ) وتتواف  هي  النتائا مذ  نتذائا يراسذة كذ  مذن
ة كالزراعة والصناعة والخدما  الحد ثذة أمذر مسذتثن  ية في القطاعا  اإلنتاجياإلسالمبأسلو  المرابحة  وتمو ال  المصارف  

ال  أ    عن ا نتا  والتيAduda (2017 ) و    Abubakar ودراسة ية العاملة في فلسطين.  اإلسالممن أولو ا  المصارف 
 .اإلسالميةتمو   السيارا  هو أغل  أنواع التمو   الموجه للعمالء في البنوك 
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 ي الدولياإلسالمالفرع الثاني: األهمية النسبية ألساليب توظيف األموال في البنك العردي 
ي الذذدولي أموالذذه باسذذتخدام صذذيغ تمو ذذ  مختلفذذة كالمرابحذذة  اإلجذذار   المضذذاربة  المشذذاركة  اإلسذذالم وظذذ  البنذذ  العربذذي 

 (. 13( و)12االستصناع والبي  اآلج   وبنس  متفاوتة كما  وض  الجدولين )
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 ي الدولي اإلسالمأساليب التوظيف في البنك العردي    (12جدول  ال

 ي الدولياإلسالمالمصدر: التقار ر السنو ة للبن  العربي 

 ي الدولي اإلسالماألهمية النسبية ألساليب التوظيف في البنك العردي   ( 13جدول  ال
 المتوسط  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 األسلوب 

 51.00% 49.30% 49.91% 48.78% 47.76% 45.88% 47.16% 49.35% 52.31% 56.12% 63.47% المرابحة

 0.51% 0.00 0.00 0.00 0.02% 0.97% 0.10% 0.63% 0.59% 0.83% 2.00% المضاربة

 1.50% 1.20% 1.41% 1.31% 1.21% 1.45% 1.74% 1.71% 1.57% 1.55% 1.82% اتسوصنا 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01% المشاركة

 46.66% 49.14% 48.40% 49.65% 50.76% 51.59% 50.83% 47.95% 44.59% 41.23% 32.43% اإلجار 

 0.05% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02% 0.04% 0.21% 0.13% 0.13% مساومة اآلجل الب  

 0.27% 0.36% 0.29% 0.25% 0.25% 0.11% 0.15% 0.32% 0.71% 0.13% 0.14% الحس  القر 

 المتوسط  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 األسلوب 
 443110098 685056117 677643469 609403424 535283402 435580713 382832411 315681008 295056227 259473581 235090632 المرابحة

 2888442 0 0 0 255367 9170558 813354 4021517 3353762 3853146 7416717 المضاربة

 12738647 16703907 19143401 16389625 13528634 13793605 14119042 10914369 8882388 7184531 6726972 اتسوصنا 

 8010 0 0 0 0 0 0 11306 14506 22292 31999 المشاركة

 430062156 682859790 657162067 620283994 568938389 489738214 412660857 306723429 251536917 190611473 120106427 اإلجار 

الب ررررر  اآلجرررررل 

 مساومة
478923 599785 1210902 266049 166625 9968 40621 0 0 0 277287 

 2431064 5002762 3900240 3122626 2831296 1074576 1225038 2029580 3996534 592565 535426 القر  الحس 

 949367634 811817327 639647258 564051236 462337373 370387096 المجمو 
112087770

9 

124919966

9 

135784917

7 

138962257

6 
891515706 
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 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% المجمو 

 (12المصدر: من إعداي الباحثا  باالعتماي عل  الجدو  )
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عذذدم التذوا   فذذي تو  ذ  االسذذتثمارا  بذذين صذيغ التمو ذذ  المختلفذة المختلفذذة  فقذذد   (13( والجذذدو  )12نالحذظ مذذن الجذدو  )
% خذال  51نسبة التمو ذ  بالمرابحذة  ي في معظ  تمو الته عل  أسلو  المرابحة  حي  بلغ متوس اإلسالمركز البن  العربي  

 بأسذذلو  االستصذذناع للتمذذو ال  متدنيذذة النسذذ  %  بينمذذا كانذذ 46.66فتذذر  الدراسذذة   ليذذه أسذذلو  اإلجذذار  بنسذذبة متوسذذطة 

والمضاربة   وتكاي تكو  معدومة ألسلو  التمو ذ  بالمشذاركة   تبذيتن مذن الجذدو  أ  المرابحذة هذو األسذلو  األكثذر شذيوعاا فذي 
ي الذذدولي   ليذذه اإلجذذار   وهذذيا  اكذذد  تو  ذذ  القطاعذذا  فذذي الجذذدو  السذذاب  الرتبذذاث المرابحذذا  بالتمو ذذ  اإلسذذالمالبنذذ  العربذذي 

 اناا.التجار  قصير األج  واألكثر أم
ية اإلسذالم(  والتذي تذنا عن ذا أ  معظذ  التوظيفذا  فذي المصذارف 2018يراسذة شذد د  وبذن محمذد )  وهيا  تواف  مذ  نتذائا

 العلملة في فلسطين تت  بأسلو  المرابحة.
 ي الدولي.اإلسالموحجم إنرادات االستثمار في البنك العردي   التوظيفاتالفرع الثالث: حجم 

 خال  حج  الموجويا  اإلجمالية ومعدال  نموها  القيمة اإلجمالية للتمو   واالستثمار ومعدال  نموها.وقد ت  قياسه من 
 حجم التمويل واالستثمار    (14جدول  ال

مجمو    السنة 

 الموجوداي 

معزل نمو  

 الموجوداي 

إجمالي الومويل  

 واتسورمار 

معزل نمو الومويل  

 واتسورمار 

2009 1040778297 - 931181019 - 

2010 1133111480 9% 1038302961 %12 

2011 1127482501 %0.50- 1056576031 %2 

2012 1174175252 %4 1082028127 %2 

2013 1345244028 %15 1266461765 %17 

2014 1568855695 %17 981313050 %23- 

2015 1808583910 %15 1121521924 %14 

2016 1969817711 %9 1333990768 %19 

2017 2052079165 %4 1496078896 12% 

2018 2159047552 %5 1632853108 9% 

2019 2300388811 %7 1650371540 1% 

 ي الدولياإلسالمالمصدر: من إعداي الباحثا  بالرجوع إل  التقار ر السنو ة للبن  العربي 
  حيذ  كذا  معذد  النمذو سذالباا فذي هذي  2014(  أ  حج  التمو   واالستثمار قذد تراجذ  فذي العذام 14 الحظ من الجدو  )

%  كمذا ونالحذظ مذن الجذدو  تزا ذد 19وبمعذد  نمذو 2016السنة  بينمذا كذا  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار فذي أعلذ  قيمذة لذه عذام 
 ايجابية.   موجويا  البن  خال  فتر  الدراسة وبمعدال  نمو
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 ي الدولي.اإلسالمالفرع الرابع: حجم الودائع االستثمارية في البنك العردي 
و مكذذذن قيذذذا  حجذذذ  الويائذذذ  االسذذذتثمار ة مذذذن خذذذال  نسذذذبة الويائذذذ  االسذذذتثمار ة إلذذذ  إجمذذذالي الويائذذذ   ومعذذذد  نمذذذو الويائذذذ  

 .(15جدو  )الاالستثمار ة وكما هو موض  في 
 حجم الودائع االستثمارية وأهميتها النسبية    (15جدول  ال

 نسبة الودائع االستثمارية إلى إجمالي الودائع  معدل نمو الودائع االستثمارية  إجمالي الودائع  الودائع االستثمارية  السنة 
2009 507684488 885982235 - %57 

2010 577391794 971026946 %14 %59 

2011 634507336 986654405 %10 %64 

2012 605726981 1025952633 %5- %59 

2013 693803314 1167037057 %15 %59 

2014 817847223 1368091043 %18 %60 

2015 958734821 1586239810 %17 %60 

2016 993700279 1709236240 %4 58% 

2017 1061579579 1767910907 7% 60% 

2018 1193071250 1860627976 12% 64% 

2019 1301175558 1980824927 9% 66% 

 ي الدولياإلسالمالمصدر: من إعداي الباحثا  بالرجوع إل  التقار ر السنو ة للبن  العربي 
ي الذدولي وأهميت ذا النسذبية  و ظ ذر مذن الجذدو  اإلسذالمحج  الويائ  االستثمار ة فذي البنذ  العربذي   (15الجدو  )   وض 

 -% 57ي الذدولي خذال  فتذر  الدراسذة تراوحذ  بذين اإلسذالمأ  نسبة الويائ  االستثمار ة إل  إجمالي الويائ  في البن  العربذي 
ممذذذا  ذذذد  علذذذ  تطذذذور الويائذذذ   2019وأعلذذذ  نسذذذبة فذذذي عذذذام  2009% خذذذال  فتذذذر  الدراسذذذة  أقذذذ  نسذذذبة كانذذذ  فذذذي عذذذام 66
سذتثمار ة و  ذاي  أهميت ذذا خذال  فتذر  الدراسذذة  كمذا  ذد  علذذ  أ  الويائذ  االسذتثمار ة تشذذك  النسذبة األكبذر مذذن إجمذالي ويائذذ  اال

بنسذبة  2014ي الذدولي  كمذا نالحذظ مذن الجذدو  أ  أعلذ  معذد  نمذو للويائذ  االسذتثمار ة كذا  فذي عذام اإلسذالمالبن  العربي  
والذي  شذ د  2012ائذ  االسذتثمار ة خذال  فتذر  الدراسذة جميع ذا ايجابيذة باسذتثناء عذام %. كما نالحظ أ  معذدال  نمذو الوي18

 تراجعا بحج  الويائ  االستثمار ة.
 ي الدولي.اإلسالمفي البنك العردي حجم إنرادات االستثمار المشترك : الفرع الخام 

االستثمار المشترك ومعد  نموها  واألهميذة النسذبية لكذ  نذوع وقد استخدم لقيا  حج  إ رايا  االستثمار المشترك  إ رايا  
 (.18( و )17( و)16إ راي في ا  وكما هو موض  في الجداو  )
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 حجم إنرادات االستثمار المشترك   ( 16جدول  ال
 معدل النمو  إنرادات االستثمار المشترك  السنة 
2009 16411024 - 

2010 20420010 %24 

2011 26779421 %31 

2012 44347959 %66 

2013 58875328 %33 

2014 62044491 %5 

2015 72340077 %17 

2016 81180542 %12 

2017 92064780 13 %  

2018 100661399 9 %  

2019 110414304 10 %  

 2019-2010ي الدولي للفتر  اإلسالمالمصدر: التقار ر السنو ة للبن  العربي 
ي خذذال  فتذذر  الدراسذذة اإلسذذالمتزا ذذد إ ذذرايا  االسذذتثمار المشذذترك فذذي البنذذ  العربذذي   (16الجذذدو  )نالحذذظ مذذن 

السذنوا    جميذ  فذي النمذو إل ذرايا  االسذتثمار المشذترك إيجابيذة   و ظ ذر مذن الجذدو  أ  معذدال 2016–2010
 %  فذي33بمعذد  نمذو  2013%   ليذه عذام 66حذوالي  يعذاي  بمذا 2012وكا  أعلذ  معذد  نمذو لا ذرايا  عذام 

 .2019% في عام 10ووص  إل   التالية األعوام في اإل رايا  هي  ذل  معد  نمو بعد انخفض حين
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 ي الدولي اإلسالممصادر إنرادات االستثمار المشترك في البنك العردي    (17جدول  ال
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 إنرادات االستثمار المشترك 

مرابحرراي وب رر  )إيررراداي الب ررو  المؤجلررة 

 (آجل
50920786 49063565 44550457 39311598 33967242 22060425 34598706 25233418 16676184 13466549 

 305219 381127 124085 337897 101542 264848 181702 7664 0 0 (مضاربة)إيراداي اتسورماراي الومويل ة  

إيررراداي موجرروداي مال ررة بالو ل ررة المط رر   

 (ص و  إس م ة)
1304031 1116486 1141294 554049 0 0 0 837710 583918  

 6688242 9128192 18152746 23753029 29848070 37627939 41517882 46681918 50729523 53603014 إيراداي موجوداي إجار  منوه ة بالومل ك

 0 0 0 0 0 0 195410 397339 521331 711351 عموتي الجعالة

 0 0 0 172045 37516- 323818 0 0 0 39085- عقاراي( مصاريف)صافي إيراداي  

 0 0 0 12651 15611- 22971- 3321 0 0  العم ي األجنب ة( مصاريف  )صافي أرباج  

 0 0 0 0 0 0 0 0 41129 0 إيراداي أخرى 

 20460010 26779421 44347959 58875328 62044491 72340077 81180542 92064780 100661399 110414304 اتسورمار المشور إجمالي إيراداي حساباي  

 2019-2010ي الدولي اإلسالمالمصدر: البن  العربي 

 ي الدولي اإلسالماألهمية النسبية إلنرادات االستثمار المشترك في البنك العردي    (18جدول  ال
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 إنرادات االستثمار المشترك 

 65.82% 62.27% 56.90% % 58.77 35.56% 46.95% 48.42% 48.39% 48.74% 46.12% (مرابحاي وب   آجل)إيراداي الب و  المؤجلة  

 1.49% 1.42% 0.28% 0.57% 0.16% 0.37% 0.22% 0.01% 0.00% 0.00% (مضاربة)إيراداي اتسورماراي الومويل ة  

إيرررراداي موجررروداي مال رررة بالو ل رررة المط ررر   

 (ص و  إس م ة)
%1.18 %1.11 %1.24 %0.68 %0.00 %0.00 %0.00 %1.89 %2.18 %0.00 

 32.69% 34.09% 40.93% 40.34% 48.11% 52.02% 51.14% 50.71% 50.40% 48.55% منوه ة بالومل كإيراداي موجوداي إجار   

 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 0.43% 0.52% 0.64% عموتي الجعالة

 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% -0.06% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% عقاراي( مصاريف)صافي إيراداي  

 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.03% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% العم ي األجنب ة( مصاريف  )صافي أرباج  

 0%0.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% إيراداي أخرى 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% إجمالي إيراداي حساباي اتسورمار المشور 

 (17المصدر: من عم  الباحثا  بالرجوع للبيانا  في الجدو  )
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أ  أغلذذ  أمذذوا  حسذذابا  االسذذتثمار المشذذترك موج ذذة للمرابحذذة واإلجذذار  المنت يذذة بالتمليذذ    (18( و)17نالحذذظ مذذن الجذذدولين )
% 65.82وذلذذ  أل  أهذذ  إ ذذرايا  االسذذتثمار المشذذترك ناتجذذة عذذن إ ذذرايا  البيذذوع الماجلذذة والتذذي تشذذك  فذذي اغلب ذذا المرابحذذا  بنسذذبة 

 %.  32.69تلي ا إ رايا  موجويا  إجار  منت ية بالتملي  بنسبة 
 ية األردنيةاإلسالمحجم التمويل واالستثمار في البنوك  علىية اإلسالمالمبحث الثالث: أثر صيغ التمويل 

ية علذذ  حجذذ  التمو ذذ  واالسذذتثمار فذذي اإلسذذالم تضذذمن هذذيا المبحذذ  نتذذائا التحليذذ  اإلحصذذائي للتعذذرف إلذذ  أثذذر صذذيغ التمو ذذ  
 .2019-2010الزمنية ية األرينية خال  الفتر  اإلسالمالبنوك 

 المطلب األول: التعريف بالتحليل المستخدم ومتغيرات الدراسة
ية اإلسالم( الختبار فرضيا  الدراسة  وقيا  أثر صيغ التمو   Multiple Regressionت  استخدام تحلي  االنحدار المتعدي )
   وحس  الصيغة الر اضية التالية: 2019-2010الزمنية ية األرينية خال  الفتر  اإلسالمعل  حج  التمو   واالستثمار في البنوك 

FIi,t = β0 + β1Murabahah i,t +  β2Mudarbah i,t  + β3Musharkah i,t +β4Ijarah i,t+β5BayeAjel i,t+ β6Istisna’ 

i,t+β7Qardhasan i,t+ εi,t  

 

 حي  أ :
FI ية األرينيةاإلسالم: حج  التمو   واالستتمار في البنوك 

Murabahahالمرابحة : 
Mudarbahahالمضاربة : 
 Musharkahالمشاركة :  

Ijarah اإلجار : 
 BayeAjel البي  اآلج : 
IstIsna’االستصناع : 

 Qardhasanالقرض الحسن : 
ai. المقط  الثاب : 
bi(  معام  بيتا   بين يرجة تغير العام  التاب :i(  نتيجة لتغير العام  المستق )i.) 

ei,t :.الخطأ العشوائي 
ية المتغيذر التذاب   بينمذا تعتبذر صذيغ التمو ذ  االسذاليمة )مرابحذة  مضذاربة  اإلسذالمو عتبر حج  التمو   واالسذتثمار فذي البنذوك  

 مشاركة  اجار   بي  آج   استصناع  القرض الحسن( المتغيرا  المستقلة.
 البيانات واختبار الفرضيات:  المطلب الثاني:تحليل

( للكشذ  عذن أثذر كذ  مذن المتغيذرا  Multiple Regressionالختبذار فرضذيا  الدراسذة تذ  تطبيذ  تحليذ  االنحذدار المتعذدي )
المستقلة )المرابحة  المضاربة  المشاركة  االجار   البي  االج   االستصناع  القرض الحسذن( علذ  المتغيذر التذاب  )حجذ  االسذتثمار 

 لتمو  (.وا
( للكش  عن وجوي أثر ك  صذيغة مذن صذيغ Multiple Regressionنتائا تحلي  االنحدار المتعدي ) ( 19)و وض  الجدو  

 .م(2019-2010ية )الفتر  اإلسالمالتمو   عل  حج  التمو   واالستثمار في البنوك 
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  ص غة م  ص غ الومويل على حجم الومويل واتسورمار في البنو نوائج تحل ل اتنحزار الموعزد لل شف ع  وجود أثر كل (   19)الجزول  

 ( م 2019-2010ال ور  ) ة  اإلس م

" tداللة " tقيمة  المتغير المستقل 
 اإلحصائية  "Fداللة " Fقيمة  2Rقيمة  Rقيمة  Betaقيمة  اإلحصائية 

 5030. 0.032 2.832 المرابحة

0.987 0.974 63.910 0.000 

 0170. 8230. 2290. المضاردة

 0.083- 5390. 0.632- المشاركة

 2880. 1910. 1.387 االجارة

 7410. 0020. 3.877 البيع االجل  

 0.165- 4720. 0.743- االستصناع

 0.288- 1370. 1.592- القرض الحسن

 المتغير التاب : حج  التمو   واالستثمار

(  0.987لجمي  المتغيرا  المدروسة والتي تمث  معام  االرتباث للنمذوذج الكلذي بلغذ  )  (R)أ  قيمة     (19يظ ر من الجدو  )
( 63.910) (F)( التي تمث  نسبة تأثير أو تفسير جمي  المتغيذرا  المسذتقلة علذ  المتغيذر التذاب   وبلغذ  قيمذة 0.974)  )2R(وقيمة  

 ية.اإلسالمكبير ل ي  المتغيرا  عل  حج  التمو   واالستثمار في البنوك (  وهيا  د  عل  وجوي أثر 0.000وبداللة إحصائية )
( tأ  المتغير البي  االج  هو األبر  تأثير ايجابي في حج  التمو   واالسذتثمار  حيذ  بلغذ  قيمذة )   (19و ظ ر من الجدو  )

 (t)(  ثذذ  جذذاء متغيذذر و المرابحذذة و فذذي التذذأثير فذذي حجذذ  التمو ذذ  واالسذذتثمار حيذذ  بلغذذ  قيمذذة 0.002( وبداللذذة إحصذذائية )3.877)
المتغيذذر ن )المضذذاربة  االجذذار ( إيجابيذذاا ولكذذن غيذذر يا  احصذذائياا عنذذد (  وكذذا  تذذأثير كذذ  مذذن 0.032( وبداللذذة إحصذذائية )2.832)

(. أما متغيرا  )المشاركة  واالستصناع  والقرض الحسذن( فكذا  تأثيرهذا سذالباا علذ  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار 0.05مستوى الداللة )
 (.0.05ولكن ل  تص  ال  مستوى الداللة اإلحصائية )

 يا  الدراسة كما  لي:ليل  يمكن اإلجابة عن فرض 
للتمو   بصيغة المرابحة علذ  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار فذي البنذوك  (α=0.05) :  وجد أثر ذو ياللة إحصائية عندالفرضية األولى

 ية االرينية.اإلسالم
%( 50.3(  وبنسذبة تذأثير موجبذة )0.03( وبداللة إحصذائية )2.832( بلغ  )tظ ر  النتائا المتعلقة ب ي  الفرضية أ  قيمة )أ

م( ممذذذا يعنذذذي وجذذذوي أثذذذر ايجذذذابي ذو ياللذذذة 2019 – 2010ية األرينيذذذة للفتذذذر  )اإلسذذذالمعلذذ  حجذذذ  التمو ذذذ  واالسذذذتثمار فذذذي البنذذذوك 
األرينية  فكلما  اي التمو ذ  بصذيغة المرابحذة  يةاإلسالماحصائية لصيغة التمو   بالمرابحة عل  حج  التمو   واالستثمار في البنوك 

وهذذيا  توافذذ  مذذ  نتذذائا تحليذذ   ية األرينيذة وبالتذالي قبذو  الفرضذية األولذ  للدراسذة.اإلسذالم اي حج  التمو   واالستثمار في البنذوك 
  التمو ذذ  بالمرابحذذا  ية األرينيذذة علذذ اإلسذذالمحي  الحظنا تركيز البنذذوك   ية األرينيةاإلسالمأسالي  التوظي  في البنوك  

 %.50وأ  أغل  عمليا  التمو   في ا كان  عمليا  مرابحة ل مر بالشراء وبنسبة تز د عن 
حي  أشار  نتائا التحلي  االحصذائي للدراسذة الذ  أ     Aduda (2017) و    Abubakar كما تتواف  هي  النتيجة م  نتيجة

ية اإلسذذالملذذه ياللذذة احصذذائية فذذي تفسذذير التمو ذذ  الموجذذه للعمذذالء فذذي البنذذوك  تمو ذذ  السذذيارا  والذذي   ذذت  بصذذيغة تمو ذذ  المرابحذذة
ية اإلسذالم(  والتذي تذنا عن ذا أ  معظذ  التوظيفذا  فذي المصذارف 2018الكينية  وتتواف  أيضاا م  نتائا يراسة شد د  وبذن محمذد )

 تت  بأسلو  المرابحة.
للتمو   بصيغة المضاربة عل  حج  التمو   واالستثمار في البنوك  (α=0.05 وجد أثر ذو ياللة إحصائية عند )  الفرضية الثانية:

 ية االرينية.اإلسالم

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=1
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  ميساء ملحم، خلود طنش، نسرين دحيلة 
 صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية األردنية ودورها في تمويل االستثمار 

 
   

 

190 
 IUG Journal of Economics and Business (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

%( 1.7(  وبنسذبة تذأثير موجبذة )0.823( وبداللة إحصذائية )0.229( بلغ  )tظ ر  النتائا المتعلقة ب ي  الفرضية أ  قيمة )أ
م(   ممذذذا يظ رعذذذدم وجذذذوي أثذذذر ذو ياللذذذة 2019 – 2010ية األرينيذذذة للفتذذذر  )اإلسذذذالمار فذذذي البنذذذوك علذذذ  حجذذذ  التمو ذذذ  واالسذذذتثم

ية األرينيذذة  وبالتذذالي   ذذت  رفذذض الفرضذذية اإلسذذالماحصذذائية للتمو ذذ  بصذذيغة المضذذاربة علذذ  حجذذ  التمو ذذ  واالسذذتثمار فذذي البنذذوك 
 الثانية للدراسة.
للتمو   بصذيغة المشذاركة علذ  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار فذي البنذوك  (α=0.05ية عند ) وجد أثر ذو ياللة إحصائ  الفرضية الثالثة

 ية االرينية.اإلسالم
(  وبنسذذبة 0.539( وبداللذذة إحصذذائية )0.632-( بلغذذ  )t( والمتعلقذذة ب ذذي  الفرضذذية أ  قيمذذة )19توضذ   النتذذائا فذذي الجذذدو  )

م( مما يظ رعذدم وجذوي أثذر ذو 2019 – 2010ية للفتر  )اإلسالمالبنوك  %( عل  حج  التمو   واالستثمار في 8.3-تأثير سالبة )
ية األرينيذذة. وبالتذذالي رفذذض الفرضذذية اإلسذذالمياللذذة احصذذائية للتمو ذذ  بصذذيغة المشذذاركة علذذ  حجذذ  التمو ذذ  واالسذذتثمار فذذي البنذذوك 

 الثالثة للدراسة 
و ذ  بصذيغة االجذار  علذ  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار فذي البنذوك للتم (α=0.05 وجد أثر ذو ياللة إحصذائية عنذد )  الفرضية الرابعة:

 ية االرينية.اإلسالم
( عدم وجوي أثر يا  احصائياا للتمو   بصيغة االجار  عل  حج  التمو ذ  واالسذتثمار  حيذ  بلغذ   19بين  النتائا في الجدو  )

( علذذذذ  حجذذذذ  التمو ذذذذ  واالسذذذذتثمار فذذذذي البنذذذذوك %28.8(  وبنسذذذذبة تذذذذأثير موجبذذذذة )0.191( وبداللذذذذة إحصذذذذائية )t( )1.387قيمذذذذة )
 م( وبالتالي سيت  رفض الفرضية الرابعة للدراسة.2019 – 2010ية األرينية للفتر  )اإلسالم

للتمو ذ  بصذيغة البيذ  األجذ  علذ  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار فذي  (α=0.05 وجد أثر ذو ياللذة إحصذائية عنذد )  الفرضية الخامسة:
 ينية.ية االر اإلسالمالبنوك 

(  وبنسذذبة تذذأثير موجبذذة وبلغذذ  0.002( وبداللذذة إحصذذائية )3.877( بلغذذ  )tظ ذذر  النتذذائا المتعلقذذة ب ذذي  الفرضذذية أ  قيمذذة )أ
م( وبالتالي قبو  الفرضية الخامسة للدراسذة  2019 – 2010ية للفتر  )اإلسالم%( عل  حج  التمو   واالستثمار في البنوك 74.1)

ية األرينيذة علذ  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار خاصذة اإلسالممما  وض  وجوي أثرموج  يا  احصائياا لعمليا  البي  اآلج  في البنوك 
 ي األريني.اإلسالمفي البن  

للتمو ذ  بصذيغة االستصذناع علذ  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار فذي  (α=0.05 وجذد أثذر ذو ياللذة إحصذائية عنذد )  الفرضية السادسة:
 ية االرينية.اإلسالمالبنوك 

( عدم وجوي أثر يا  احصذائياا للتمو ذ  بصذيغة االستصذناع علذ  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار فذي 19ظ ر  النتائا  في الجدو  )أ
%( علذ   16.5-(  وبنسذبة تذأثير سذالبة )0.472داللذة إحصذائية )( وبt( )-0.743ية األرينيذة  حيذ  بلغتذأ  قيمذة )اإلسذالمالبنوك  

 م( وبالتالي  سيت  رفض الفرضية السايسة للدراسة.2019 – 2010ية للفتر  )اإلسالمحج  التمو   واالستثمار في البنوك 
التمو ذ  واالسذتثمار للتمو ذ  بصذيغة القذرض الحسذن علذ  حجذ   (α=0.05.  وجذد أثذر ذو ياللذة إحصذائية عنذد )الفرضية السدابعة:

 ية االرينية.اإلسالمفي البنوك 
عدم وجوي أثر يا  احصائياا للتمو   بصيغة القذرض الحسذن علذ  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار   (19ظ ر  النتائا  في الجدو  )أ

%(  28.8-لبة )(  وبنسذذبة تذذأثير سذذا0.137( وبداللذذة إحصذذائية )t( )-1.592ية األرينيذذة  حيذذ  بلغذذ  قيمذذة )اإلسذذالمفذذي البنذذوك 
م( وبالتذذذالي سذذذيت  رفذذذض الفرضذذذية السذذذابعة 2019 – 2010ية األرينيذذذة للفتذذذر  )اإلسذذذالمعلذذذ  حجذذذ  التمو ذذذ  واالسذذذتثمار فذذذي البنذذذوك 

 ية األرينية.اإلسالمللدراسة  مما يظ ر انخفاض مبالغ التمو   بالقرض الحسن والموج ة للتمو   واالستثمار في البنوك 
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 النتائج:
ية القيذذذام بالذذذدور االسذذذتثمار  بإقامذذذة المشذذذروعا  االسذذذتثمار ة مباشذذذر   أو باالسذذذتثمار غيذذذر المباشذذذر اإلسذذذالمتسذذذتطي  البنذذذوك  .1

 باالشتراك م  الغير.
والمحافظة  ية أهداف استثمار ة: أهم ا   اي  قدر  االقتصاي اإلنتاجية  تلبية احتياجا  المجتم   مقاومة التضخ   اإلسالم للبنوك .2

 عل  استقرار األسعار  الحد من التفاو  في تو    الدخو   والتقلي  من البطالة وتحقي  التنمية االقتصايية واالجتماعية. 
ية األرينيذذة  فقذذد اسذذتحوذ  اإلنشذذاءا  وقطذذاع اإلسذذكا  علذذ  النصذذي  اإلسذذالمبالنسذذبة لمجذذاال  توظيذذ  األمذذوا  فذذي البنذذوك  .3

ه قطاع التجار  العامة  بينما كان  نسذ  التمو ذ  متدنيذة جذداا لقطذاعي الصذناعة والزراعذة  وقذد يعذوي األكبر من استثمارات ا   لي
 ذل  إل  ابتعاي المصارف عن االستثمارا  طو لة األج  وعن التمو   بأسلوبي المشاركة والمضاربة.

جذذة األولذذ   ثذذ  أسذذلو  اإلجذذار  المنت يذذة ية األرينيذذة فذذي توظيذذ  مواريهذذا علذذ  أسذذلو  المرابحذذة بالدر اإلسذذالماعتمذذد  البنذذوك  .4
ي ومعدومذة فذي السذنوا  اإلسذالموالمضذاربة متدنيذة فذي البنذ  العربذي  ألسذلو  المشذاركة األهميذة النسذبية بالتملي   بينما كانذ 

يرجذذذة ي األرينذذذي بتقذذذدي  أ  تمو ذذذ  بصذذذيغة المضذذذاربة خذذذال  فتذذذر  الدراسذذذة  الرتفذذذاع اإلسذذذالمالذذذثالر األخيذذذر   ولذذذ  يقذذذ  البنذذذ  
 المخاطر  في هي  الصيغة ولكونه يستثمر أموا  المويعين بالدرجة األول . 

ية عينذة الدراسذة  كمذا أ  نسذبة الويائذ  االسذتثمار ة اإلسذالمتشك  الويائ  االستثمار ة المصدر الرئيسذي للتمو ذ  فذي المصذارف  .5
 ي.اإلسالمعربي ي األريني  أكبر من ا في البن  الاإلسالمإل  إجمالي الويائ  في البن  

ية األرينيذة خذال  فتذذر  الدراسذة وتعتبذذر إ ذرايا  البيذذوع الماجلذة المصذذدر اإلسذذالمتزا ذد  إ ذرايا  االسذذتثمار المشذترك فذذي البنذوك  .6
 الرئيسي ل ي  اإل رايا   ليه إ رايا  موجويا  اإلجار  منت ية بالتملي .

وصذيغة البيذ  اآلجذ  علذ  حجذ  التمو ذ  واالسذتثمار فذي البنذوك   وجد أثر ايجذابي ذو ياللذة إحصذائية للتمو ذ  بصذيغة المرابحذة .7
 ية األرينية.اإلسالم

والقذرض الحسذن علذ  حجذ  التمو ذ   ال  وجد أثر ذو ياللة إحصائية للتمو   بصيغة المضاربة والمشاركة واالجار  واالستصناع .8
 ية األرينية.اإلسالمواالستثمار في البنوك 

 التوصيات:
ية  وعذدم التركيذز علذ  المرابحذة واإلجذار   والذدخو  اإلسذالم بنوكالسعي إل  التنو   في صيغ التمو   المقدمة للمتعاملين م  ال .1

 ية.اإلسالموك  في مضاربا  ومشاركا  لتأكيد الدور التمو لي واالستثمار  للبن
والزراعذة  وتفعيذ  أسذالي   الصذناعة التمو ذ  الذال م لقطذاع علذ  تحقيذ  التذوا   فذي تمو ذ  القطاعذا  المختلفذة  ومذن  العمذ  .2

 التوظي  المناسبة ل ي  القطاعا  كالمشاركة والسل  واالستصناع والمزارعة.
االسذتثمار  وتوجيذه التمذو ال  إلذ   تغيذرا  فذي إلحذدار ضرور  إيجاي ج ا  استثمار  وإيار  لدراسة الجدوى ذا  كفاء  عاليذة .3

 االستثمارا  الحقيقية  والتحو  من المرابحة واإلجار  إل  المضاربة والمشاركة.
ية فذذي األري  أ  تز ذذد مذن الكفذذاء  فذذي اسذتخدام المذذواري الماليذة  وتوجيذذه اسذذتثمارات ا إلذ  المجذذاال  األكثذذر اإلسذالمعلذ  البنذذوك  .4

 للمجتم .فائد  
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 المراجعالمصادر و 

 المراجع العردية: 

. ي  القذاهر   )ياإلسذالمالمع ذد العذالمي للفكذر  ،يةاإلسدالمنحو تطوير نظام المضاردة فدي المصدارف    محمد عبد المنع أبو   د     
 م.2000ث(  

مركذذز رفذذاي للدراسذذا   ،العالميددة لالقتصدداد واألعمددالالمجلددة   ية فددي التنميددة االقتصدداديةاإلسددالمدور البنددوك  .أحمذذد  سذذمية إبذذراهي 
 م. 2020  1  العدي 9واألبحار  المجلد 

 م.2001  1األري   ث -  يار النفائا  عما يةاإلسالمالشامل في معامالت وعمليات المصارف رشيد  محموي عبد الكر    إ 
ية ويورها في تدعي  استثمارات ا: يراسة تطبيقيذة اإلسالم  المواري المالية في المصارف سماعي   جابر شعي ؛ شامية  أحمد  هيراإل

 م.2015  140 دي  عمجلة اإلداري   عل  بي  التمو   الكو تي
 م.2018ي  اإلسالمالتقر ر السنو  لبن  صفو   
 م.2019-2010 ي األريني اإلسالمالتقر ر السنو  للبن   
 م.2019-2010ي الدولي  اإلسالمالتقر ر السنو  للبن  العربي  

 م.2006  1األري   ث -  جدارا للكتا  العالمي  عما يةاإلسالمالبنوك فلي    خل  
 م.2018  5  يار وائ   ثمبادئ االستثمار المالي والحقيقيرمضا     اي   
 .(  ي.)  يار الفكر  يمش   12  ث6  جي وأدلتهاإلسالمالفقه الزحيلي  وهبه   
 م.2014  1األري   ث -ربدإ  مطبعة حالو   يةاإلسالمالوجيا في المصارف  السب اني  عبد الجبار  

 م.2016  1األري   ث -  يار المسير   عما يةاإلسالمأس  العمليات المصرفية حسين  سمحا   
 .2017  5األري   ث -يار المسير   عما  ية،اإلسالممحاسبة المصارف سمحا   حسين   

 م.2007  2األري   ث -  يار النفائا  عما يةاإلسالمالقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة شبير  محمد عثما   
فلسذذذطين للفتذذذر  ية فذذذي تمو ذذذ  التنميذذة االقتصذذذايية فذذذي اإلسذذذالمتقيذذذي  يور المصذذارف شذذد د  مجاهذذذد  بذذذن محمذذذد  محمذذد تقذذذي الذذذد ن  

 م. 2018  9بي  المشور  لالستشارا  المالية  العدي  ،مجلة بيت المشورة ( 2006-2016)
 م.2012  1األري   ث –  يار أسامة  عما ية والمنهج التمويلياإلسالمالبنوك طا    مصطف   

مجلدددة دراسدددات علدددوم الشدددريعة ي فذذذي األري   اإلسذذذالماألهميذذذة االقتصذذذايية للتمو ذذذ  المصذذذرفي عبذذذاي   إبذذذراهي ؛ ملحذذذ   ميسذذذاء   
 م. 2019  3  العدي 46  جامعة اليرموك  مجلد والقانون 

  4األري   ث -  يار المسذذذير   عمذذذا ية أحكامهدددا ومبادئهدددا وتطبيقاتهدددا المصدددرفيةاإلسدددالمالبندددوك  العجلذذذوني  محمذذذد محمذذذوي  
 م.2017

 م.2010األري    -يار وائ   عما  ،يةاإلسالمإدارة البنوك ربي  حعر قا   
 م.2012  1األري   ث -  يار النفائا  عما يةاإلسالمأبعاد القرار التمويلي واالستثماري في البنوك الغالي  بن إبراهي    

التذذدر    البنذذ  ي للبحذذور و اإلسذذالمالمع ذذد  ،-تحليددل فقهددي واقتصددادي  –ي اإلسددالممفهددوم التمويددل فددي االقتصدداد قحذذ   منذذير  
 م.1998  2السعويية  ث  اإلسالمي للتنمية

 م.2013ث(  . ة   ن  بيرو   )يمكتبية، اإلسالموتوزيع األرداح والخسائر في البنوك  كري   أسامة رشيد  وسائ  االستثمار 
 م.2015   7  يار وائ   ثإدارة االستثماراتمطر  محمد   
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 لكترونية:المواقع اإل 
 https://iiabank.com.jo :الدولي  ياإلسالملبن  العربي ا

  https://www.jordanislamicbank.com: ياإلسالمالبن  األريني 
 

 قائمة المراجع المرومنة:  

Abubakar, Abbas Said; Aduda, Josiah. (2017) Islamic Banking and Investment Financing: A Case 

of Islamic Banking in Kenya, International Journal Finance, CARI Journals, Vol. 2, Issue 

No.1, pp. 66–87. 

Ahmed, Sumaya Ibrahim. (2020). The Role of Islamic Banks in Economic Development (in 

Arabic), The International Journal of Economics and Business, Rafad Center for Studies and 

Research, Vol. 9, Issue 1. 

Aggarwal, Rajesh K.; Yousef, Tarik. (2000). Islamic Banks and Investment Financing, Journal of 

money, Credit and banking, Vol. 32, No. 1, pp. 93-120. 

Al-Ajlouni, Muhammad Mahmoud. (2017). Islamic banks, their provisions, principles and 

banking applications (in Arabic), Dar Al-Masirah, Amman - Jordan, 4th Ed. 

Erekat, Harbi. (2010). Management of Islamic Banks (in Arabic), Wael House, Amman – Jordan. 

Al-Ghali, Bin Ibrahim, (2012). Dimensions of the Financial and Investment Decision in Islamic 

Banks (in Arabic), Dar Al-Nafaes, Amman-Jordan, 1st Ed. 

Irshaid, Mahmoud. (2001). Comprehensive in the Transactions and Operations of Islamic Banks 

(in Arabic), Dar Al Nafaes, Amman - Jordan, 1st Ed. 

Ismail, Jaber Shuaib; Shamia, Ahmed Zuhair, (2015). Financial Resources in Islamic Banks and 

Their Role in Supporting Their Investments: An Empirical Study on Kuwait Finance House (in 

Arabic), Al-Edari Magazine, Issu 140. 

Khalaf, Fleih Hassan. (2006). Islamic Banks (in Arabic), Modern Book World for Publishing and 

Distribution, 1st Ed, Amman, Jordan. 

Kurdi, Osama Rashid. (2013). Means of Investment and the Distribution of Profits and Losses in 

Islamic Banks (in Arabic), Zain Library, Beirut. 

Matar, Muhammad. (2015). Investment Management (in Arabic), Wael House, 5th Ed. 

Obadah, Ibraham; Melhem, Maysa. (2019). The Economic Importance of Islamic Banking Finance 

in Jordan (in Jordan), Journal of Sharia and Law Studies, Yarmouk University, Vol. 46, Issue 3. 

Qahif, Munther. )1998). The concept of finance in the Islamic economy (in Arabic), Juristic and 

economic analysis, Islamic Development bank, Islamic research and training Institute, Saudi 

Arabia, 2nd Ed. 

Ramadan, Ziyad. (2018). Principles of Financial and Real Investment (in Arabic), Dar Wael, 7st 

Ed.  

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=1
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://iiabank.com.jo/
https://www.jordanislamicbank.com/


  ميساء ملحم، خلود طنش، نسرين دحيلة 
 صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية األردنية ودورها في تمويل االستثمار 

 
   

 

194 
 IUG Journal of Economics and Business (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

Al-Sabhani, Abdul-Jabbar. (2014). The Concise in Islamic Banking, (Secular and Islamic 

Approach) (in Arabic), Halawa printing Press, Irbid, 1st Ed. 

Samhan, Hussein Mohammed. (2016). Principles of Islamic Banking (in Arabic), Al-Masserah 

Publishing and Distribution House, 1st Ed. 

Shabir, Muhammad. (2007), College rules and jurisprudential controls in Islamic law (in Arabic), 

Dar Alnafaes, Amman–Jordan, 2nd Ed. 

Tayel, Mustafa, (2012). Islamic Banking and the Financial Approach (in Arabic), Dar Osama, 

Amman - Jordan, 1st Ed. 

Abu Zaid, Muhammad Abdel Moneim. (2000). Towards the Development of Al-Modarabah 

System in Islamic Banks (in Arabic), International Institute for Islamic Thought, Cairo. 

Al-Zuhaili, Wehbe, Islamic jurisprudence and its Evidence (in Arabic), Dar Al-Fikr, Damascus, 

Part 6, 12th Ed. 

Annual Financial Reports: 

Jordan Islamic Bank, Annual financial Report of the, 2010-2019. 

Islamic International Arab Bank Annual financial Report, 2010-2019. 

Safwa Islamic Bank, Annual Financial Report, 2018. 

Websites: 

 Islamic International Arab Bank, https://iiabank.com.jo 

 Jordan Islamic bank, https://www.jordanislamicbank.com 

 

 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=1
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

