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املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،37ع - 2يونيو (حزيران) 2017

أثـرالبـيع اآلجل واإليجاراملنتهي بالتمليك
على ربحـية القطاع املصرفي اإلسالمي األردنـي

دراسة تطبـيقية على عيـنة من املصارف اإلسالمية األردنـية 2003 - 2013
د .سفيان رضوان املناصيـر

د .زاهرعبد الفتاح السليحات

محاضر متفرغ بقسم اقتصاد األعمال
جامعة الطفيلة التقنـية
اململكة األردنـية الهاشمية

امللخص
هدفــت هــذه الدراســة إلــى اختبــار أث ــر بعــض اإلي ـرادات التموليــة فــي القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي ممثلــة بــكل مــن
الب ــيع اآلجــل واإليجــار املنتهــي بالتمليــك علــى ربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي .واعتمــدت عي ــنة الدراســة علــى ب ــيانات ســنوية
للمصــارف اإلســامية خــال الفت ــرة املمتــدة مــن العــام  2003ولغايــة العــام  ،2013ولقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع
الب ــنوك اإلســامية املحليــة واألجـنب ــية العاملــة فــي االقتصــاد األردن ــي ،أمــا عي ــنة الدراســة فقــد تكونــت مــن مصرفي ــن إسالميي ــن
همــا (املصــرف اإلســامي األردن ــي لالســتثمار والتمويــل ،واملصــرف العرب ــي اإلســامي الدولــي) .ولتحقيــق هــدف البحــث تــم
اســتخدام االنحــدار املتعــدد الختبــار الفرضيــات وعب ــر ب ــرنامج ( )E-viewsوقــد أشــارت نتائــج االختبــار إلــى:
1يوجــد أث ــر لــكل مــن الب ــيع األجــل واإليجــار املنتهــي بالتمليــك مجتمعــه علــى ربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــيلســنوات الدراســة قيــد الفحــص والتحليــل.
2يوجــد أث ــر للب ــيع األجــل علــى رب ــحية القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي منفـ ًـردا خــال ســنوات الدراســة قيــد الفحــص
والتحليــل.
3ال يوجــد أث ــر لإليجــار املنتهــى بالتمليــك علــى رب ــحية القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي منفـ ًـردا خــال ســنوات الدراســة
قيــد الفحــص والتحليــل.
كلمات املفتاح :البـيع اآلجل ،اإليجار املنتهي بالتمليك ،الربحـية.

املقدمة
للمصــارف اإلســامية طب ــيعة خاصــة فــي جميــع أنشــطتها التمويليــة واالســتثمارية إذ تست ــند هــذه الطب ــيعة علــى مبــادئ
وأحــكام الشــريعة اإلســامية والت ــي تقــوم علــى مجموعــة متكاملــة ومنســجمة مــن الطرائــق واألســاليب والقواعــد الت ــي تتفــق مــع
ً
أحــكام التشــريع اإلســامي .فأهــم مــا يمي ــزها عــن غي ــرها مــن املصــارف التقليديــة هــو عــدم تعاملهــا بالفائــدة الربويــة ال أخــذا وال
عطـ ًـاء ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك تعتمــد علــى منظومــة متكاملــة مــن صيــغ اســتثمارية إســامية كاملرابحــة واملشــاركة واإليجــار
املنتهــي بالتمليــك وغي ــرها.
فاإلي ـرادات التمويليــة فــي القطــاع املصرفــي اإلســامي ذات مصــادر مشــروعة ومباحــة مــن جميــع جوانبهــا وذلــك لتحقيــق
أهــداف تتما�شــى مــع روح التعاليــم اإلســامية وال تختلــف معــه وبمــا يعــزز منظومــة العمــل االجتماعــي وروح التكافــل ،األمــر
الــذي ي ــنعكس علــى تحقيــق النفــع العــام علــى مســتوى االقتصــاد الوطن ــي ،وهــذا مــا شــجع الــدول وخاصــة اإلســامية إلــى إج ـراء
مــا يلــزم مــن سياســات وأنظمــة ملراقبــة وتعزي ــز عمــل مؤسســاتها اإلســامية وحمايتهــا للوصــول لنظــام مالــي صح ــي وســليم.
وبالتالــي أصبحــت املصــارف مــن ضروريــات الح ــياة العصريــة وال يمكــن االســتغناء عنهــا أو عــن خدماتهــا ،فاملســلم أصبــح
يجــد صعوبــة فــي إنجــاز أعمالــه دون أن يضطــر للتعامــل مــع املصــارف الربويــة ،ولذلــك كان ال بــد مــن ظهــور مصــارف إســامية
لتســهيل ح ــياة املسلمي ــن ورفع الح ــرج عنهم.
* تم استالم البحث في سبتمبـر  ،2015وقبل للنشر في نوفمبـر .2015
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إذ تشي ــر إحصــاءات املجموعــة الدوليــة للمــال واألعمال،إلــى أن عــدد املصــارف التقليديــة الت ــي تقــدم منتجــات مصرفيــة
ً
مــن خــال نوافــذ إســامية بلــغ ( )310مصرفــا علــى مســتوى العالــم ،تدي ــر اســتثمارات إســامية تقــدر ب ـ ( )350مليــار دوالر
(.)Yaquby, 2008:16

خطة البحث

تـناول الباحثان املوضوع ً
وفقا للخطة التالية:

تم تقسيم البحث إلى أربعة محاور :يتمثل املحور األول باإلطار النظري ،واملحور الثانـي الطريقة واإلجـراءات ،واملحور
الثالــث عــن التحليــل اإلحصائــي واختبــار الفرضيــات ،أمــا الحــور الرابــع فيتمثــل بمناقشــة النتائج والتوصيات.

املحور األول :اإلطارالنظري
تعريف املصرف اإلسالمي
ً
ُيعــرف املصــرف اإلســامي بأنــه «مؤسســة ماليــة تعمــل علــى جــذب املــوارد النقديــة مــن أفـراد املجتمــع وتوظيفهــا توظيفــا
ً
فعــاال يكفــل تعظيمهــا ونموهــا فــي إطــار القواعــد املســتقرة للشــريعة اإلســامية ،وبمــا يخــدم شــعوب األمــة ويعمــل علــى ت ــنمية
اقتصاداتها»( .الخضي ــري .)1995 ،وعرف (الوادي وســمحان )2012 ،املصرف اإلســامي بأنه «مؤسســة مالية تؤدي األعمال
املصرفيــة والتمويليــة فــي إطــار أحــكام الشــريعة اإلســامية» .وعــرف (العجلون ــي )2008،املصــرف اإلســامي :علــى أنــه مؤسســة
ً
ً
توظيفــا فعــاال يكفــل نموهــا
ماليــة نقدي ــة تق ــوم باألعمــال والخدمــات املاليــة واملصرفيــة وجــذب املــوارد النقديــة وتوظيفهــا
وتحقيــق أقص ــى عائــد منهــا ،وبمــا يحقــق أهــداف الت ــنمية االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي إطــار أحــكام ال ــشريعة اإلســامية.
نشأة املصارف اإلسالمية
كان أول ظهــور ملؤسســات التمويــل اإلســامي فــي عــام  1940فــي مالي ــزيا عندمــا أنشــأت صناديــق لالدخــار تعمــل بــدون
فائــدة ،ثــم فــي عــام  1950تــم وضــع أســاليب تمويــل وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية (الــوادي .)2012 ،وتــم إنشــاء أول مصــرف
إســامي غي ــر ربــوي فــي مصــر عــام  ،1963وبعــد ذلــك «املصــرف اإلســامي للت ــنمية» فــي الســعودية عــام  ،1974ثــم «مصــرف
دب ــي اإلســامي» عــام  ،1975وفــي عــام  1977نشــأ كل مــن «مصــرف فيصــل اإلســامي السودان ــي» و«ب ــيت التمويــل الكويت ــي»
و«مصــرف فيصــل اإلســامي املصــري» ،وفــي عــام  1978نشــأ «املصــرف اإلســامي األردن ــي للتمويــل واالســتثمار» ثــم «املصــرف
العرب ــي اإلســامي الدولــي» عــام ( 1997الــوادي.)2012 ،
وعلى الصعيد الدولي تأسســت «دار املال اإلســامي» في سويسـرا ،و«مصرف البـرك ــة ال ــدولي املحدود» كمؤسســة مالية في
بـريطان ــيا ،و«مصرف قب ــرص اإلسالمي» عام  ،1981و«املصرف اإلسالمي الدولي» في الدنمارك عام ( 1983صديقي.)2006 ،

العوامل التـي ساعدت على انتشاراملصارف اإلسالمية
هنــاك العديــد مــن األمــور الت ــي ســاهمت فــي انتشــار املصــارف اإلســامية نذكــر منهــا علــى سب ــيل املثــال ال الحصــر مــا يلــي:
(الشيب ــي)2014 ،
1املصــارف اإلســامية ذات الكفــاءة العاليــة واملقــدرة واملرونــة فــي إدارة املخاطــر املصرفيــة ،بمــا يمكنهــا مــن إدارةاألزمــات املاليــة ،وهــذا ي ــرجع لطب ــيعة عمــل املصــارف اإلســامية مــن ح ــيث ُمشــاركتها للمخاطــر مــع العمــاء وعــدم
تحملهــا لوحدهــا مخاطــر األعمــال املصرفيــة (أي تقاســم املخاطــر) وليــس اإلقـراض واالقت ـراض وهــو مــا يجعلهــا أقــل
ُعرضــة للمخاطــر الناجمــة عــن األزمــات االقتصاديــة واملاليــة.
2القدرة على تطويـر األدوات واآلليات واملنتجات املصرفية اإلسالمية مما أدى إلى انتشارها بسرعة.3وجــود جاليــات إســامية كبـي ــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم وارتفــاع عــدد املسلمي ــن إلــى أكث ــر مــن  1.3مليــار مســلم أيخمــس ســكان العالــم.
2
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4زيــادة حجــم الفوائــض املاليــة فــي الــدول اإلســامية ســواء أكان ذلــك علــى ُمســتوى األفـراد أم علــى ُمســتوى املؤسســاتوالحكومات.

الخدمات املصرفية اإلسالمية
يقــدم املصــرف اإلســامي كافــة الخدمــات املصرفيــة الت ــي يقدمهــا املصــرف التقليــدي فيمــا عــدا الخدمــات املصرفية الت ــي
تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية والت ــي تســتخدم أســعار الفائــدة فــي ت ــنفيذ تلــك الخدمــات ،ومــن هــذه الخدمــات كمــا
أشــار لهــا (شــحادة:)2002 ،
- -1فتح الحسابات الجارية وتأدية الشيكات وتقاصها وتحصيل األوراق التجارية.
- -2تحويل األموال في الداخل والخارج.
- -3فتح االعتمادات املستـندية.
- -4شراء وبـيع الشيكات السياحـية.
- -5إعداد الدراسات الالزمة لحساب املتعامليـن مع املصرف وتقديم املعلومات واالستشارات املختلفة.
- -6إصدار خطابات الضمان املصرفية كنوع من التسهيالت املصرفية.
- -7القيــام بــدور الوكيــل فــي شـراء وب ــيع األســهم وشــهادات االســتثمار ومــا فــي حكمهــا مــن أوراق ماليــة صــادرة علــى غي ــر
أســاس الربــا.
- -8شراء وبـيع العمالت األجـنبـية على أساس السعر الحاضر وإصدار الشيكات بهذه العمالت.
- -9تلقي اكتتابات الشركات في مراحل التأسيس وزيادة رأس املال.
- -10تأجـيـر الصناديق الحديدية وإدارة املمتلكات القابلة لإلدارة.
- -11التعامل بالبطاقات املصرفية وفق ضوابط شرعية خاصة بذلك.
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن املصــارف اإلســامية تقــدم مــن الخدمــات االجتماعيــة للمواطنـي ــن مــا يقــوي روابطهــم وتجمعاتهــم
كتقديمهــا قــروض حســنة ألغ ـراض إنتاج ــية أو العتبــارات اجتماعيــة أو تقديــم تمويــل بأســعار مخففــة بســبب االعتبــارات
الســابقة.

التحديات الراهنة التـي تواجه املصارف اإلسالمية
كمــا تمــت اإلشــارة إليــه سـ ً
ـابقا واملتعلــق بــأن املصــارف اإلســامية تخضــع ملجموعــه مــن الضوابــط الشــرعية وتبتعــد كل
ً
البعــد عــن التعامــل بالربــا ال أخــذا وال عطـ ًـاء فــإن هــذا األمــر يجعلهــا تواجــه مجموعــه مــن التحديــات لكــي تواجــه الصبغــة
اإلســامية لطب ــيعة أعمالهــا ،ومــن هــذه التحديــات كمــا أشــار لهــا (العمــاري:)2005 ،
1عــدم توفي ــر الغطــاء القانون ــي :ويتمثــل ذلــك بعــدم وجــود التشــريعات والقوانـي ــن املالءمــة لطب ــيعة عمــل املصــارفاإلسالمية من قبل الحكومات في الدول اإلسالمية ،الن القوانـيـن التـي تحكم أنشطة املصارف اإلسالمية وباألخص
الت ــي ت ــنظم عالقته ــا بالبـن ــك املركــزي قــد وضعــت علــى نمــط القوانـي ــن الغربـي ــة والت ــي ال تــاءم طب ــيعة االســتثمار
اإلســامي ،ويمكــن التغلــب علــى هــذه املشــكلة مــن خــال القوانـي ــن اإليجاب ــية الت ــي تــاءم طب ــيعتها املصرفيــة.
2االفتقــار إلــى الكفــاءات والكــوادر املؤهلــة :يتطلــب العمــل املصرفــي اإلســامي تأهيـ ًـا ًخاصــا وكف ــاءات إداريــة مدربــة
تكــون علــى إملــام بطب ــيعتها املصرفيــة ألنهــا تختلــف عــن املصــارف التقليديــة ،ويمكــن عــاج هــذه املشــكلة مــن خــال
ت ــنظيم الــدورات املتخصصــة وورش العمــل.
3قلــة األدوات واألســاليب املصرفيــة :رغــم ابتــكار املصــارف اإلســامية للعديــد مــن ال ــصيغ واآللي ــات املصرفيــة اإلســاميةفــي هــذه املرحلــة إال أنــه ال ت ـزال بحاجــة إلــى املزيــد مــن ه ــذه األدوات واآلليــات حت ــى تســتطيع التوفيــق بـي ــن رســالتها فــي
التـنمي ــة وإعمــار األرض وبـي ــن رغبــات املودعي ــن ،وان نقــص األدوات املالءمــة ت ـرتب علي ــه مشكلتـي ــن كبـيـرتـي ــن:
3

27

Published by Arab Journals Platform, 2017

Arab Journal of Administration ?????? ??????? ???????, Vol. 37 [2017], No. 2, Art. 2

أثر البيع اآلجل واإليجار املنتهي بالتمليك عىل ربحية القطاع املرصيف اإلسالمي ...

االحتفــاظ بج ــزء كبـي ــر مــن الودائــع فــي حالــة ســيولة نقديــة ملواجه ــة رغب ــات ال ــسحب املفاجئ ــة ،مضح ــية فــيذلــك بالعائــدات نظي ــر كســب ثقــة عمالئهــا.
االتجاه ألدوات قليلة املخاطر وقصيـرة األجل مثل صيغ املرابحة ،مما أبعدها عـن رسالتها ونهجها التـنموي.وللتغلب على هذه املـشكلة يـنبغـي على املصارف اإلسالمية ابتكـار أدوات استثمارية طويلة األجل وسهلة التسيـيل،
باإلضافة إلى تطويـر آليات لضخ وامتصاص السيولة.
4تحديات العوملة :يتمثـل ذلك فـي املنافسة الشرسة من قبل البـنوك العاملية والتـي تمتاز بارتفاع مـستوى خـدماتها،ويفرض هذا التحدي أن تتج ــه املصارف اإلســامية لتحقيق مســتوى الجودة الشــاملة في خدماتها املصرفية وذلك
من خالل تطبـيق أحـدث أساليب التقنـيـة واالتصال.
حاليا ضئيلة جداً
- -5ضآلة أحجام املصارف اإلســامية (رأس املال) :تعتب ــر رؤوس أموال املصارف اإلســامية العاملة ً
مقارنــة بالب ــنوك العامليــة ،ممــا يح ــول دون تحقيــق األهــداف الت ــي أسســت مــن أجلهــا ويعيــق مــن نموهــا ،بــل ً
أيضــا
معايـي ــر االســتثمار والتمويــل الت ــي تح ــد مــن منافســتها للب ــنوك التقليديــة فــي الت ــنمية .وللتغلــب عل ــى ه ــذه امل ــشكلة
يـنبغـي علـى املصارف اإلسالمية تطبـيق سياسة رفع رأس املال وتوسيع قاعدة املساهميـن باالسـتفادة مـن االنفتاح
االقتصــادي الــذي تشــهده املنطقــة ً
حاليــا وكذلــك مــن خــال اندمــاج املصــارف اإلســامية بعضهــا مــع بعــض لتكـوي ــن
كيان ــات كب ــرى تســتطيع الصمــود فــي ظــل العوملــة أمــام الب ــنوك العامليــة املنافســة.
6ضعف الت ــنسيق بـي ــن الهيئات الشرعية في املصارف اإلسالمية وتوحـي ــد املرجعي ــة ال ــشرعية :يتمثل ذلك في ضعفالت ــنسيق فيمــا بـي ــن الهيئــات الشــرعية ،مم ــا ن ــتج عنــه تضــارب الفتــاوى الفقهيــة فــي معامالتهــا ،لــذا علــى املصــارف
اإلســامية إيجــاد قاعــدة علميــة مشت ــركة لالجتهــاد الجماعــي وتوح ــيد الفتــاوى فيمــا بـي ــنها مــن خــال النــدوات وورش
العمــل الت ــي تضــم متخصصي ــن مصرفيـي ــن وشرعيـي ــن.
7ضعــف الت ــنسيق والتحالــف :عــدم التعــاون والتكاتــف والتحالــف بـي ــن املصــارف اإلســامية بشــكل يخــدم سي ــرالعمــل ويدعــم التكاتــف فــي مواجهــة اقت ــناص الفــرص لتمويــل املشــروعات الكب ــرى ممــا يفقدهــا القــدرة علــى منافســة
املصــارف التقليديــة.
وبالتالــي البــد وأن تســعى املصــارف اإلســامية إلــى خلــق األطــر املناســبة لتلب ــية احت ــياجات الزبائــن ،إذ إن القــدرة علــى
ً
التمي ــز والريــادة هــي العامــل األســاس الــذي ســيجعل الزبــون يختــار مصرفــا إســاميا مــن دون آخ ــر ،أو يختــار التعامــل مــع
الفــروع اإلســامية للمصــارف التجاريــة ويفضلهــا علــى املصــارف اإلســامية األخ ــرى ،وذلــك بســبب ثقتــه بقــدرات وتمي ــز هــذا
املصــرف وت ــنوع خدماتــه وأدواتــه (.)Imady & Seibel, 2005

طرق مواجهة تحديات عمل البـنوك اإلسالمية
ي ــرى الباحثــان إنــه رغــم كل الصعوبــات والتحديــات القائمــة الت ــي تواجــه العمــل املصرفــي اإلســامي إال أن إدارة األمــوال
مــن خــال املعامــات اإلســامية تت ــنامي وتــزداد شــفافية ،وهــذا يســاهم فــي تشــكيل مســتقبل الب ــنوك اإلســامية ،وملواجهــة
تحديــات املرحلــة القادمــة فإنــه يتطلــب منهــا القيــام بمــا يلــي:
1استكمال عناصر البـنـية التحتـية لألعمال املصرفية اإلسالمية على املستويـيـن املحلي والعالمي من خالل: أإعطاء دور أكبـر للمجلس العام للبـنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. باإلسراع بتـنفيذ مشروع السوق اإلسالمية العاملية. جوضع املبادئ واملعايـيـر التـي تم بموجبها اإلشراف والرقابة على األعمال املصرفية اإلسالمية.2تشج ــيع اإلبــداع واالبتــكار فــي مجــال الخدمــات واملنتجــات املصرفيــة واالســتفادة مــن التقن ــيات املعاصــرة والتطــورالهائــل فــي تكنولوج ــيا املعلومــات.
3تكوي ــن فريــق عمــل جماعــي يعمــل علــى تهيئــة املنــاخ العــام لالســتثمار وتحديــث القوانـي ــن التشــريعية الت ــي تحكــمالعمــل املصرفــي اإلســامي.
4
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4توح ــيد مصــادر الفتــاوي الشــرعية مــن خــال عــرض جميــع الفتــاوى علــى مجمــع الفقــه اإلســامي الدولــي أو تشــكيلهيئــة إســامية للفتــوى تقــوم علــى أســاس معايـي ــر موضوعيــة وليــس علــى أســاس سياس ــي ،باإلضافــة إلــى أن تكــون
هــذه الهيئــة تمتلــك ســلطة اإلل ـزام بالنســبة للمعامــات املصرفيــة اإلســامية.
علميا وعملياً.
5زيادة اهتمام البـنوك اإلسالمية بالتعليم والتدريب املستمر للكوادر املصرفية وتأهيلها ً6ت ــنسيق النظــم وأســاليب العمــل داخــل وحــدات العمــل املصرفــي اإلســامي والــذي بــدوره ســيق�ضي علــى كثـي ــر مــنمظاهــر االختــاف والتشــتت الــذي تعان ــي منــه الب ــنوك اإلســامية.
7زيــادة الت ــنسيق والتوســع فــي االســتثمارات املشت ــركة بـي ــن النظــام املصرفــي اإلســامي والنظــام املصرفــي التقليــديوتكاتــف الجهــود ســيؤدي لوجــود منــاخ مالئــم للتعايــش وإرســاء للعالقــات القويــة املتـي ــنة بـي ــنهم.
8بســبب تح ــرر األســواق وانفتاحهــا أتــاح ذلــك فــرص للب ــنوك اإلســامية بقــدر مــا واجههــا مــن تحديــات ،فمــن ناح ــيةستت ــيح العوملــة ت ــنوع أكب ــر فــي املحافــظ االســتثمارية ممــا يقلــل مــن املخاطــرة ،وهــذا يفتــح البــاب أمــام الب ــنوك
اإلســامية لزيــادة عملياتهــا.
9زيادة الجهود بتوعية املجتمع ب ــرسالة وجوهر الب ــنك اإلســامي من خالل املحاضرات والندوات باســتخدام وســائلاإلعــام املختلفة.

االستـراتـيجـية املستقبلية ملواكبة تطورات العمل املصرفي اإلسالمي
ي ــرى الباحثــان أنــه مــع تطــور الب ــيئة املصرفيــة العامليــة فإنــه يتعي ــن علــى الب ــنوك اإلســامية مواكبــة هــذه التطــورات مــن
خــال:
1تقديم خدمات مصرفية شاملة.2مواكبة التطور التكنولوجـي وفق خطة مدروسة وتقنـيات مناسبة لطبـيعة البـنوك اإلسالمية.- -3اإليفاء باملتطلبات واملعايـيـر املصرفية من خالل االلتزام بالقواعد املالية والرقابـية.
4توثـيق العالقات مع البـنوك األجـنبـية املراسلة ذات الفروع والنوافذ اإلسالمية.5االندماج والتكامل بـيـن البـنوك اإلسالمية ملواجهة التكتالت املصرفية العمالقة.6-توفيـر التقنـية الخاصة بأمن البـنك وأمن العامليـن فيه مثل التجهيـزات اإللكتـرونـية الحديثة.

األرباح املصرفية اإلسالمية
يعتب ــر هــدف الربــح مــن األهــداف األساســية لجميــع الشــركات بمــا فيهــا الب ــنوك ســواء التقليديــة أو اإلســامية فهــو
ضــروري لبقاءهــا واســتمرارها ،وهــو مــن األمــور األساســية الت ــي يتطلــع لهــا املســتثمرون ،ومؤشــر هــام للدائنـي ــن ،وأداه مهمــة
لقيــاس كفــاءة اإلدارة فــي كيفيــة اســتخدامها ملوردهــا (حــداد.)2010 ،
الربــح هــو الزيــادة فــي رأس املــال نت ــيجة تدوي ــره وإدارتــه (البعلــي ،)1990 ،وتمثــل الربح ــية فــي املصــارف أهميــة كبـي ــرة كونهــا
ُ
تستخدم كوسيلة لتـنمية رأس املال كمصدر للتمويل الذاتـي ،ومؤشر على مدى نجاح إدارة املصرف في تحقيق األهداف ،وهي
أمــر ضــروري ملواجهــة املخاطــر الت ــي يتعــرض لهــا املصــرف وبالتالــي تحقيــق النمــو واالســتمرارية (الحمدان ــي.)2003 ،

العوامل املؤثـرة على ربحـية املصارف اإلسالمية
هنــاك مجموعــة مــن العوامــل الت ــي تؤث ــر فــي ربح ــية املصــارف اإلســامية ،نذكــر منهــا علــى سب ــيل املثــال ال الحصــر مــا يلــي:
(أبــو حمــد وقــدوري)2005،
1الرغبة في دعم املركز املالي عن طريق دعم االحتـياطات الحـرة واملخصصات ملواجهة املخاطر املحتملة.2الرغبة في توفر السيولة ملواجهة السحوبات وأية التزامات طارئة وبما يعزز ثقة العمالء مع املصرف.5

29

Published by Arab Journals Platform, 2017

Arab Journal of Administration ?????? ??????? ???????, Vol. 37 [2017], No. 2, Art. 2

أثر البيع اآلجل واإليجار املنتهي بالتمليك عىل ربحية القطاع املرصيف اإلسالمي ...

مصادرأرباح املصارف اإلسالمية
يحصل املصرف اإلسالمي على إيـرادات ناتجة عن تقديم الخدمات املصرفية مثل:
أجور ورسوم الخدمات والعموالت كرسوم فتح االعتمادات املست ــندية ،وتقديم خطابات الضمان ،عمليات الصرف
األجـنبـي ،وإصدار الحواالت الداخلية والخارجـية ،وتقديم االستشارات ودراسات الجدوى االقتصادية (شحاته.)1997 ،
كما يمكن تحقيق أرباح من عمليات االستثمار في مجاالت متعددة من أهم صورها وأشكالها ما يلي:
- -1املرابحة
ً
وتعــرف املرابحــة بأنهــا ب ــيع الش ــيء بثمنــه األصلــي مضافــا إليــه زيــادة معلومــة للمشت ــري تمثــل هامــش الربــح للبائــع.
(الســرطاوي.)1999 ،
ولقــد عرفهــا ( :)Thani et al., 2003بأنهــا التكلفــة املضافــة للب ــيع ،فقــد يطلــب املشت ــري مــن البائــع الســلعة الت ــي ي ــرغب
بالحصــول عليهــا وبعــد أن يجهزهــا البائــع تبــدأ عمليــة التفــاوض علــى الربــح.
- -2املشاركة
تضمــن مشــاركة املصــرف اإلســامي لآلخـري ــن فــي املشــروعات واألنشــطة املختلفــة بهــدف تحقيــق الربــح ،وال يشت ــرط
املســاواة فــي حصــص األمــوال بـي ــن الشــركاء أو املســاواة فــي العمــل أو املســئوليات تجــاه الشــركة ،كمــا ال يشت ــرط تســاوي نســب
األرباح بـيـن الشركات ،أما الخسارة إن حدثت ،فيشتـرط أن تكون حسب حصة كل شريك في رأس املـال (العجلونـي.)2008 ،
ً
ولقــد عرفهــا (الح ــناوي :)2000 ،بأنهــا عقــد بـي ــن طرفي ــن يقــدم كل منهمــا مقـ ً
ـدارا
معلومــا مــن رأس املــال ،يكــون فيــه الحــق
ً
ً
ً
بالتصــرف فــي املــال تصرفــا كامــا باعتبــاره شــريكا ومالــكا لــه ،ويتــم توزيــع الربــح حســب مــا يتــم االتفــاق عليــه بي ــن الطرفي ــن .أمــا
الخســارة فتوزع حســب نســبة املشــاركة ب ـرأس املال.
ولقد عرفها ( :)Chapra, 2004بأنها اتفاق مشروع مشت ــرك بـي ــن املمول وصاحب املشروع ح ــيث تكون نسبة املشاركة
محــددة مسـ ً
ـبقا ويتــم توزيــع األربــاح حســب مــا أتفــق عليــه ،أمــا الخســائر فيتــم تحملهــا وفقــا لحصــة الســهم.
- -3املضاربة
هــي اتفــاق بـي ــن طرفي ــن يقــوم أحدهمــا بتقديــم املــال واآلخ ــر يعمــل فيــه علــى أن يكــون الربــح بـي ــنهما بحصــة شــائعة منــه،
ح ــيث إن الشــركة فــي املضاربــة تكــون فــي الربــح ال فــي رأس املــال (البلتاج ــي.)2007 ،
كمــا عرفهــا ( :)Hawary et al, 2004بأنهــا عقــد تمويــل ،ح ــيث يوفــر الطــرف األول التمويــل الــازم ويســمى رب املــال،
ُ
ويوفــر الطــرف الثان ــي مهارتــه وخب ــرته ويســمى املضــارب ،ويتــم تقاســم األربــاح بـي ــنهما ب ــنسبة ثابتــة والخســارة يتحملهــا رب املــال.
4بـيع اآلجلهو القيام بالتمويل على أساس هامش الربح .وهناك صور مختلفة لبـيوع األجل ،منها( :العجلونـي)2008 ،
 أالب ــيع بالتقســيط :وفيــه يقــوم املصــرف بتســليم الســلعة املتفــق عليهــا إلــى عميلــه فــي العاجــل مقابــل تأج ــيل ســدادالثمــن إلــى وقــت محــدد آجــل .ويمكــن أن يكــون التأج ــيل لكامــل ثمــن البضاعــة أو لج ــزء منهــا ،أو تســديد اآلجــل لدفعــة
واحــدة أو علــى دفعات،ويمكــن أن يتســاوى أو يختلــف الثمــن آلجــل عــن الثمــن العاجــل (مو�ســى وآخ ــرون.)2009 ،
ً
ً
 بب ــيع ٌالســلم :وهــو ب ــيع مـ ٍـال بمــال يقبــض فيــه الثمــن عاجــا وتســلم فيــه البضاعــة آجــا ،فهــو ثمــن عاجــل بثمــن آجــل
(عاشــور.)2003 ،
 جاإليجــارة :وهــي ثمــن املنفعــة أو بدلهــا الناشــئة عــن اســتخدام أو االنتفــاع بأحــد املوجــودات الثابتــة فهــي ال تهــدفإلــى تمليــك املوجــود املؤج ــر للمستأج ــر ،وإنمــا تهــدف إلــى إتاحــة اســتخدام املوجــود للمستأج ــر واالنتفــاع منــه أو بــه
مقابــل أداء قيمــة اإليجــار املتفــق عليــه ملــدة محــددة يعــود املوجــود بعدهــا إلــى املالــك (الشــرع.)2003 ،
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وتعــرف ً
أيضــا بأنهــا قيــام الطــرف األول بش ـراء أصــول إنتاج ــية ثــم تأجـي ــرها للطــرف الثان ــي علــى مــدى فت ــرة مــن الزمــن
مقابــل مبلــغ معي ــن (قيمــة اإليجــار) وســبب ذلــك أن الطــرف الثان ــي ليــس لديــة التمويــل الــازم أو القــدرة املاليــة لش ـراء هــذا
االصــل (.)Al-Omar & Abdel-Haq, 1996
وهناك نوعيـن لإليجارة هما:

ً
أوال -اإليجارة التشــغيلية :وتعن ــي أن يقوم املصرف اإلســامي بشـراء موجود من املوجودات الثابتة كاملبان ــي واألرا�ضي واآلالت
واملعــدات ،وذلــك بهــدف تأجـي ــره إلــى الغي ــر بحســب عقــود إجــارة تتضمــن بــدل اإليجــارة واملــدة الزمن ــية للعقــد الت ــي يعــود
املوجــود بعدهــا للمصــرف ليؤج ــرها مــرة أخ ــرى وهكــذا (العجلون ــي.)2008 ،
ثان ًـيا -اإليجارة املنتهية بالتمليك :تهدف إلى تمليك املستأجـر للعيـن املؤجـر ،من خالل قيام املصرف بشراء املوجود املطلوب
وتأجـيـره للعميل مع إمكانـية تمليكه له إذا استمر بااللتزام بشروط العقد (الراوي.)2001 ،
- -5املزارعة
وتعــرف علــى أنهــا عقــد علــى الــزرع ببعــض مــا يخ ــرج منــه بشــروط ،ح ــيث يتــم دفــع األرض ملــن يعمــل عليهــا ويقســم الــزرع
بـي ــنهما بحصــة معلومــة وبأجــل معلــوم (بــدران.)2004 ،
- -6املغارسة
ملدة
بعوض
أن يمنح الرجل أرضه ملن يغرس فيها
معلومة على أن يكون الثمار بـيـنهما (البلتاجـي.)2007 ،
ٍ
معلوم ٍ
ٍ
ٍ
- -7املساقاة
هــي عقــد يقــوم علــى إصــاح األرض ورعايتهــا وســقايتها وقطــف ثمــر الشج ــر ملــدة معلومــة مقابــل ج ــزء شــائع مــن الغلــة
(ج ــزء مــن الثمــر) (الســرطاوي.)1999 ،
- -8االستصناع
وهــو طلــب صناعــة الش ــيء ،بمعن ــى قيــام البائــع (الصانــع) بصناعــة مــا يلــزم باملــواد الت ــي يملكهــا مقابــل ثمــن محــدد.
(الســرطاوي.)1999 ،

أهداف الدراسة

ُيعتب ــر الهــدف األســاس لهــذه الدراســة هــو معرفــة أث ــر الب ــيع باآلجــل واإليجــار املنته ــي بالتمليــك علــى ربح ــية القطــاع
املصرفــي اإلســامي األردن ــي للفت ــرة قيــد الفحــص والتحليــل ،ومــن هــذا الهــدف العــام يمكــن اشــتقاق األهــداف التاليــة:
1الوقوف على املفاهيم األساسية إليـرادات التمويل في املصارف اإلسالمية.2معرفة أثـر البـيع باآلجل على ربحـية القطاع املصرفي اإلسالمي األردنـي.3-معرفة أثـر اإليجار املنتهي بالتمليك على ربحـية القطاع املصرفي اإلسالمي األردنـي.

أهمية الدراسة
تكمــن أهميــة الدراســة ملــا ملصــادر التمويــل ومنهــا علــى سب ــيل املثــال ال الحصــر (املرابحــة ،املناقصــة ،املضاربــة ،الصكــوك
واالجــارة املنتهيــة بالتمليــك) ،أث ــر علــى ربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي ودورهــا املهــم فــي سي ــر عمليــات هــذه الب ــنوك
وانعــكاس ذلــك علــى أدائهــا مــن خــال تحقيــق األربــاح.
وكذلــك تب ــرز أهميــة الدراســة فــي جانبـي ــن :يتمثــل الجانــب األول فــي محاولتهــا التعــرف علــى أث ــر الب ــيع اآلجــل واإليجــار
املنتهــي بالتمليــك علــى ربح ــية هــذا القطــاع مــن خــال اســتخدام بعــض املتغي ـرات (صافــي أربــاح الب ــنوك ،الب ــيع باآلجــل واإليجــار
املنتهــي بالتمليــك) ،ومــن جانــب آخ ــر ملــا لهــذا القطــاع مــن خصوصيــة فــي عــدم التعامــل باألســاليب التقليديــة لتحقيــق األربــاح
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ُ
والت ــي تتضمــن الربــا ،لذلــك تعتب ــر اإلي ـرادات التمويليــة فــي املصــارف اإلســامية ظاهــره تســتحق الدراســة وذلــك للتعــرف علــى
املصــادر الت ــي تعتمدهــا هــذه املصــارف لتعظيــم الربح ــية.
وت ــنبع أهميــة الدراســة ً
أيضــا مــن خــال الدراســات الســابقة الت ــي اهتمــت كثـي ـرا بالبحــث فــي أث ــر مثــل هــذه املصــادر علــى
ربح ــية هــذه املصــارف والعوامــل الت ــي تؤث ــر علــى تلــك املصــادر.

مشكلة الدراسة
يقــوم عمــل املصــارف اإلســامية علــى حقيقــة أساســية مفادهــا تطب ــيق مبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية ضمــن
مجموعــة متكاملــة مــن األســس واألســاليب والطرائــق الت ــي ت ــنسجم مــع هــذه األحــكام ،ولعــل أهــم مــا يتمي ــز بــه هــذا القطــاع
ً
هــو عــدم التعامــل بالربــا ال أخــذا وال عطـ ًـاء ،وإنمــا االست ــناد علــى عمــل اســتثماري إســامي يتمثــل باملرابحــة واملشــاركة واإلجــارة
واالســتصناع وغي ــرها.
كما إن مصادر التمويل في املؤسســات املالية تقســم إلى مصادر دي ــن وأخ ــرى ملكية ،فإن الب ــنوك اإلســامية ال تتعامل
بالدي ــن كونــه ال ي ــنسجم مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية األمــر الــذي اســتوجب علــى املصــارف اإلســامية البحــث عــن مصــادر
تمويليــة تتفــق مــع الشــريعة اإلســامية ويدفعهــا عــن التعامــل بالفائــدة الربويــة .وبالتالــي فــإن املصــادر التمويليــة فــي القطــاع
املصرفــي اإلســامي األردن ــي ســتكون مختلفــة عــن املصــادر التقليديــة .مــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة للوقــوف علــى بعــض هــذه
املصــادر ،والت ــي تتمثــل بالب ــيع اآلجــل واإليجــار املنتهــي بالتمليــك وب ــيان أث ــرها مــن عدمــة علــى ربح ــية الب ــنوك اإلســامية للفت ــرة
قيــد الفحــص والتحليــل.
ويمكن تلخـيص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
هــل هنــاك أث ــر للب ــيع اآلجــل واإليجــار املنتهــي بالتمليــك علــى ربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي للفت ــرة مــن العــام
 2003ولغايــة العــام .2013

الدراسات السابقة
الدراسات العربـية
دراســة (التميمــي ،حمــادي ،)2014 ،ح ــيث هدفــت إلــى تســليط الضــوء علــى املخاطــر املرتبطــة بالنشــاط املصرفــي
اإلســامي بشــكل عام ومخاطر التمويل ً
وفقا لصيغ التمويل اإلســامي بشــكل خاص ،ولقد تم تطب ــيق الدراســة على عي ــنة من
ســتة مصارف إســامية (أبو ظب ــي اإلســامي ،ب ــيت التمويل الكويت ــي ،الب ــنك اإلســامي للت ــنمية ،ب ــنك فيصل اإلســامي ،الب ــنك
اإلســامي األردن ــي ،املصــرف العراقــي اإلســامي لالســتثمار والتمويــل) للفت ــرة مــن  2004-2009وكان مــن أحــد النتائــج الهامــة
لهــذه الدراســة أن الب ــيع باألجــل شــكل مــا نســبته  %5.7مــن إجمالــي إي ـرادات االســتثمارات فــي املصــارف اإلســامية.
دراســة (املنشــد ،الســاعدي ،)2013،وكان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو اختبــار فرضيــة مفادهــا قــدرة املصــارف
اإلســامية علــى تخطيــط وت ــنمية اســتثمار أموالهــا وفــق صيــغ التمويــل اإلســامي املشــروعة وإعــداد نمــوذج لتقي ــيم وســائل
االســتثمار(املضاربة ،املشــاركة واملرابحــة) ،علــى عي ــنة مــن املصــارف اإلســامية هــي مصــرف فيصــل اإلســامي ،مصــرف ت ــنمية
الصــادرات فــي الســودان ،مصــرف دب ــي اإلســامي ومصــرف أبــو ظب ــي اإلســامي للفت ــرة مــن  .2004-2009وتوصلــت الدرســة إلــى
نتائــج متعــددة كان مــن أهمهــا أن للمصــارف اإلســامية كفــاءة فــي توظيــف مواردهــا وأنهــا تعتمــد بشــكل كبـي ــر علــى املرابحــة إذ
بلــغ الــوزن النسب ــي لهــا  % 40مقارنــه بإجمالــي االســتثمارات.
دراســة عبــد العــال ( ،)2011وهدفــت إلــى التعــرف علــى واقــع التأجـي ــر التمويلــي فــي األردن للفت ــرة (،)2004-2009
كمــا ت ــناولت الدراســة مــدى اختــاف تطب ــيق هــذا األســلوب فــي املصــارف اإلســامية عنــه فــي املصــارف التقليديــة .اســتخدمت
الدراســة األســلوب الوصفــي التحليلــي مــن خــال توزيــع استب ــيان علــى عي ــنة الدراســة وإج ـراء مقابــات ش ــخصية مــع مــدراء
الفــروع ،وتوصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج كان مــن أهمهــا أن قطــاع املصــارف اإلســامية يعــد ب ــيئة مناســبة لنمــو
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التاجـي ــر التمويلي ،كما ي ــرى العاملون في املصارف اإلســامية أن أســلوب التاجـي ــر التمويلي املطبق حاليا في هذه املصارف في
وضــع منافــس مقارنــة باملصــارف التقليديــة.
دراســة الزيدانـيـي ــن ( ،)2011وهدفــت إلــى الوقــوف علــى أب ــرز معالــم هــذا العقــد وأهميتــة لتســهيل املعامــات املاليــة بـي ــن
النــاس ،كمــا ركــزت الدراســة علــى صــور اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك مــع التكييــف الفقهــي والقانون ــي لهــا ،إضافــة إلــى الوقــوف علــى
بعــض آراء املانعي ــن واملجـيـزي ــن لهــذا العقــد .توصلــت الدراســة إلــى عقــد مقت ــرح لعقــد االجــارة املنتهيــة بالتمليــك خــال مــن بعــض
السلب ــيات الت ــي تكت ــنف عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك املعمول بها في الب ــنك العرب ــي اإلسالمي والب ــنك اإلسالمي األردن ــي.
دراســة عب ــيدات ( ،)2008ح ــيث هدفــت إلــى البحــث فــي واقــع التأجـي ــر التمويلــي وإمكانــات تطوي ــرة مــن وجهــة نظــر
العمــاء ،واعتمــدت الدراســة علــى االستب ــيان لجميــع الب ــيانات الالزمــة لعي ــنة الدراســة املكونــة مــن بـنكي ــن إسالميي ــن همــا
الب ــنك اإلســامي األردن ــي للتمويــل واالســتثمار والب ــنك العرب ــي اإلســامي الدولــي .وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك استـراتـيج ــية
مطبقــة لــدى إدارات املصــارف اإلســامية لتطب ــيق التاجـي ــر التمويلــي وإن أســلوب التأجـي ــر التمويلــي الطبــق ً
حاليــا فــي وضــع
غي ــر منافــس ألســلوب املرابحــة لألمــر بالشـراء والــذي يعتب ــر مــن األســاليب قصي ــرة األجــل ،هــذا باإلضافــة إلــى قــدرة املصــارف
اإلســامية األردن ــية علــى منافســة الب ــنوك التقليديــة فــي تقديــم خدمــة التأجـي ــر التمويلــي .أمــا العمــاء ،فقــد عب ــروا عــن عــدم
رضاهــم الكامــل عــن تكلفــة التاجـي ــر التمويلــي فــي املصــارف اإلســامية األردن ــية.

الدراسات األجـنبـية
دراســة ( ،)Rajha and Alslehat 2014وهدفــت إلــى اختبــار أث ــر هيــكل رأس املــال علــى أداء املصــارف اإلســامية
األردن ــية من خالل استخدام نموذج االنحدار املتعدد ،وقد اشتمل النموذج على عي ــنة مكونة من بـنكي ــن إسالميي ــن (الب ــنك
اإلســامي األردن ــي والب ــنك العرب ــي اإلســامي الدولــي) .وتــم اســتخدام مقيــاس ( )Tobin qلتحليــل متغي ـرات الدارســة .وتوصلــت
الدراســة إلــى أن نســبة امللكيــة ،وحجــم األصــول ،ونســبة التمويــات ،كان لهــا تأثـي ــر إيجاب ــي علــى األداء ،وكان لنســبة التـركي ــز
تأثـي ــر سلب ــي علــى األداء ،وال يوجــد أي تأثـي ــر لنســبة األصــول الســائلة علــى األداء للمصــارف اإلســامية األردن ــية.
دراســة ( ،)Izhar and Asutaya 2007وهدفــت الختبــار مؤشـرات الربح ــية واألداء للمصــرف اإلســامي فــي أندون ــيسيا
ح ــيث وجــدت الدراســة أن توظيفــات األمــوال الت ــي ال ّتتضمــن علــى الفوائــد ليــس لهــا أي أث ــر علــى الربح ــية ،بـي ــنما وجــدت
الدراســة وجــود تأثـي ــر للتضخــم علــى الربح ــية فــي املصــارف اإلســامية.
دراســة (،)Tuli and Tilvaوتضمنت املبادئ الرئيســة لالقتصاد اإلســامي ،مؤكدة أن اإلســام أدان الربا وشــجبه قبل
وقــت طويــل مــن إقامــة النظــام املصرفــي التقليــدي ،وأن فت ــرة السبعيـن ــيات مــن القــرن املا�ضــي أكــدت الحاجــة إلــى نظــام مالــي
جديد ي ـراعي الضرورات الديـن ــية ،ويلب ــي الحاجات التمويلية في الوقت نفســه .وأشــارت الدراســة في هذا املجال إلى أن النظام
ً
مناخــا يقــر ويعت ــرف بالقيــود الت ــي جــاء بهــا القـرآن إلقامــة نظــام اقتصــادي يخلــو مــن جميــع صــور
املصرفــي التقليــدي لــم يقــدم
ً
ً
االســتغالل .وأشــارت الدراســة أيضــا إلــى أن شعب ــية العمــل املصرفــي اإلســامي فــي البلــدان اإلســامية قــد أكســبها زخمــا كبـي ـرا،
ح ــيث بلغــت نســبة النمــو فــي هــذا النشــاط (خــال العشري ــن ســنة املاضيــة) حوالــي  % 15سـ ً
ـنويا غي ــر إن الدراســة نســبت هــذا
النمــو لزيــادة الث ــروة فــي البلــدان اإلســامية (والســيما فــي منطقــة الشــرق األوســط) ولــم ت ــنسبه لزيــادة الوعــي الديـن ــي أو لزيــادة
الســكان .وتوقعــت الدراســة أن تواجــه املصــارف اإلســامية بعــض التحديــات فــي حــال رغبتهــا فــي تقديــم خدماتهــا فــي مجتمعــات
غي ــر مســلمه مــن أهمهــا الحاجــة املتزايــدة إلــى الحوكمــة والشــفافية ومــا يتطلبــه ذلــك مــن املصــارف اإلســامية مــن العمــل علــى
تطوي ــر معايـي ــر الشــفافية واملســئولية والكفــاءة ،باإلضافــة إلــى العقبــات املتضمنــة فــي طب ــيعة العقــود القائمــة علــى املشــاركة
فــي األربــاح والخســائر ،ففــي ظــل هــذه العقــود يجــد العمــاء الــذي يحققــون مســتويات عاليــة مــن األربــاح إنــه مــن األفضــل لهــم
ً
االقت ـراض مــن املصــارف التقليديــة بســعر فائــدة ثابــت بــدال مــن التمويــل بصيغــة املشــاركة واقتســام الربــح مــع الب ــنك.
دراســة ( ،)Tlemsani and Matthewsوبـي ــنت أن فكــرة إلغــاء الفائــدة مــن النظــام االقتصــادي ليســت غريبــة علــى
االقتصــاد الراســمالي ،فقــد بـي ــنت الدراســات الت ــي أج ـراها فيشــر  1945وســيمون  1948وفريدمــان  1969أن النظــام املالــي
القائمة على سعر الفائدة هو نظام غي ــر مستقر ً
أساسا ،وأوردت الدراسة أمثلة على ذلك مثل التضخم الهائل في أملان ــيا في
عشري ــنات القــرن املاض ــي ،والتضخــم الراجــع ألزمــة النفــط فــي سبعيـن ــيات القــرن املا�ضــي واألزمــة املاليــة فــي شــرق آســيا وغي ــرها
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مــن األمثلــة ،وباملقابــل صــور كل مــن الزرقــا  1983وخــان  1986وشاب ـرا  2000وعبــد الغفــور  1997االســتقرار االقتصــادي
الــذي ي ــنتجه نظــام املشــاركة فــي األربــاح والخســائر كنظــام بديــل لســعر الفائــدة .كمــا بـي ــنت الدراســة آليــة تمويــل اإلســكان الت ــي
تقدمهــا املصــارف اإلســامية (املرابحــة واإلجــارة واملشــاركة املت ــناقصة) فــي التطب ــيق العملــي ،ثــم قارنــت بـي ــنها وبـي ــن عمليــات
تمويــل اإلســكان فــي النظــام التقليــدي ،وتوصلــت الدراســة إلــى أن الفــرق األســاس بـي ــن النظامي ــن يكمــن فــي ملكيــة األصــول
ح ــيث يقــوم املصــرف اإلســامي بتملكــه ً
كليــا أو باملشــاركة مــع العميــل ،أمــا التمويــل فــي النظــام التقليــدي ،فهــو عمليــة إقـراض
خالصــة.
واســتبعدت الدراســة إمــكان نجــاح تطب ــيق نظــام إســامي مثالــي فــي عالــم يهــدف إلــى تحقيــق أق�صــى قــدر مــن الربــح ،كمــا
لفتــت االنتبــاه إلــى ُ
البعــد األخالقــي الــذي ي ــنبعث مــن النظــام اإلســامي ،ســيما وأن أســبابا أخالقيــة مثــل ســوء اإلدارة واالحت ــيال
تقــف وراء كثـي ــر مــن األزمــات واملشــكالت االقتصاديــة.

املحور الثانـي :الطريقة واإلجـراءات
مجتمع وعيـنة الدراسة
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع املصــارف اإلســامية األردن ــية العاملــة فــي االقتصــاد األردن ــي ،ولقــد تــم تحديــد عي ــنة
الدراســة مــن مصرفي ــن همــا (املصــرف اإلســامي األردن ــي واملصــرف العرب ــي اإلســامي الدولــي) للفت ــرة الزمن ــية ()2003-2013
شــريطة تحقيــق األمــور التاليــة:
1توفر جميع البـيانات الالزمة الختبار املتغيـرات.2لم تخضع لعمليات اندماج.3أن تـنتهي السنة املالية في  31/12من كل عام.4توفر التقاريـر املالية لجميع املصارف ولفتـرة الدراسة قيد الفحص والتحـيليل.وبعد تطب ــيق شــروط اخت ــيار العي ــنة ،تم اســتبعاد املصارف اإلســامية الت ــي تقل مدة تأسيســها عن عشــر ســنوات،
مثــل مصــرف دب ــي اإلســامي ،وذلــك لعــدم توفــر ب ــيانات تغطــي فت ــرة الدراســة .كذلــك تــم اســتبعاد مصــرف الراجح ــي
كونــه مصــرف أجـنب ــي ،وكذلــك عــدم توفــر ب ــيانات تغطــي فت ــرة الدراســة.

منهجـية الدراسة
تعتمد الدراسة على منهجـيـن هما:
املنهــج الوصفــي :وذلــك مــن خــال االعتمــاد علــى الكتــب والدوريــات والدراســات الســابقة والتقاري ــر املاليــة الســنويةللب ــنوك عي ــنة الدراســة ســواء بشــكل مباشــر أو غي ــر مباشــر لتغطيــة الجانــب النظــري.
املنهــج التحليلــي :وذلــك مــن خــال التحليــل اإلحصائــي لبحــث أث ــر املتغي ـرات املســتقلة علــى املتغي ــر التابــع املتعلــقبموضــوع الدراســة وللســنوات قيــد الفحــص والتحليــل.

فرضيات الدراسة
من خالل سؤال الدراسة الرئيس ،فإن فرضيات الدراسة ستكون:
الفرضيــة العدميــة الرئيســة األولــى ( :)H0ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة للب ــيع اآلجــل واإليجــار املنتهــي بالتمليــكعلــى ربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي.
الفرضيــة البديلــة الرئيســة األولــى ( :)H1يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة للب ــيع اآلجــل واإليجــار املنتهــي بالتمليــك علــىربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي.
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ويتفرع منها الفرضيات التالية:
الفرضية العدمية األولى ( :)H01ال يوجد أث ــر ذو داللة إحصائية للب ــيع اآلجل على ربح ــية القطاع املصرفي اإلسالمياألردنـي.
الفرضيــة البديلــة األولــى ( :)H1يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة للب ــيع اآلجــل علــى ربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامياألردن ــي.
الفرضيــة العدميــة الثان ــية( :)H02ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة لإليجــار املنتهــي بالتمليــك علــى ربح ــية القطــاعاملصرفــي اإلســامي األردن ــي.
الفرضية البديلة الثانـية ( :)H2يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لإليجار املنتهي بالتمليك على ربحـية القطاع املصرفياإلسالمي األردنـي.
متغيـرات الدراسة
سوف يتم استخدام املتغيـرات التالية وذلك لخدمة أغراض الدراسة:
1البـيع باآلجل (:)X1وقد تم قياسه من خالل مجموع البـنود التالية:
 أاملرابحة لآلمر بالشراء ،البـيع اآلجل والتمويالت العقارية ،لألفراد (التجـزئة). باملرابحات الدولية واملرابحة لآلمر بالشراء ،للشركات الكبـرى. جاملرابحة لآلمر بالشراء والحكومة والقطاع العام ،للمؤسسات الصغيـرة واملتوسطة.2اإليجار املنتهي بالتمليك (:)X2وقد تم قياسه من خالل مجموع االيجارات املنتهية بالتمليك لألفراد واملؤسسات ولسنوات قيد الدراسة.
3صافي األرباح (:)Y1تــم احتســابها مــن خــال صافــي األربــاح بعــد الضريبــة نهايــة الســنة املاليــة  31/12مــن كل عــام خــال ســنوات الدراســة
قيــد الفحــص والتحليل.

األساليب اإلحصائية املستخدمة
تــم اســتخدام ب ــرنامج ( )E-viewsفــي تحليــل ب ــيانات الدراســةً ،
علمــا بأنــة مــن الب ـرامج املتخصصــة بالتحليــل اإلحصائــي
واالقتصــاد القيا�ســي .ولقــد تــم اســتخدام العديــد مــن االختبــارات ،بح ــيث يت ــناسب كل اختبــار مــع الغايــة الت ــي يســتخدم مــن
أجلهــا ،وفيمــا يلــي عــرض لهــذه االختبــارات:
اإلحصاء الوصفي لب ــيان خصائص متغي ـرات الدراســة ،إذ تم اســتخدام املتوســط الحساب ــي كأحد مقاي ــيس النزعةاملركزية ،واالنح ـراف املعياري كمقياس لتشــتت الب ــيانات عن وســطها الحساب ــي.
الختبار التوزيع الطبـيعي ( )Normality Distributionللبـيانات فقد تم استخدام اختبار .Kolmogorov-Simirnovاختبــار االرتبــاط الذات ــي ( )Autocorrelationبـي ــن األخطــاء الداخلــة فــي معادلــة اإلنحــدار ،واملعب ــر عنــه بقيمــة( ،)Durbin-Watsonوت ــنحصر قيمتهــا بـي ــن (صفــر) و( ،)4وكلمــا اقت ــربت مــن القيمــة ( )2دل ذلــك علــى عــدم وجــود
مشــكلة االرتبــاط الذات ــي (الحســناوي.)2002 ،
اختبــار االرتبــاط لقيــاس قــوة واتجــاه العالقــة بـي ــن املتغي ـرات ،وقــد تــم اســتخدام مصفوفــة بـي ــرسون لالرتبــاط
( .)Pearson Correlation Matrixكذلــك تــم اســتخدام نمــوذج اإلنحــدار املتعــدد والبســيط لدراســة أث ــر املتغي ـرات
املســتقلة علــى املتغي ـرات التابعــة.
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أنموذج الدراسة
يعكــس النمــوذج التالــي التصــورات الخاصــة بمشــكلة الدراســة املتعلقــة بأث ــر الب ــيع باآلجــل واإليجــار املنتهــي بالتمليــك
علــى ربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي وللفت ــرة قيــد الفحــص والتحليــل.
الشكل رقم ( )1أنموذج الدراسة

املحور الثالث :التحليل اإلحصائي واختبارالفرضيات
ً
أوال -اإلحصاء الوصفي
لوصــف املتغي ـرات تــم حســاب املتوســط الحساب ــي واالنح ـراف املعيــاري لــكل مــن متغي ـرات الدراســة املســتقلة واملتمثلــة
ببعــض اإلي ـرادات التمويليــة فــي القطــاع املصرفــي اإلســامي (الب ــيع باآلجــل ،اإليجــار املنتهــي بالتمليــك) ،واملتغي ـرات التابعــة
واملتمثلــة بـربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي للســنوات قيــد الفحــص والتحليــل.
ومــن خــال الجــدول رقــم ( )1نــرى بــأن املتوســط الحساب ــي لالي ـرادات التمويليــة لــكل مــن الب ــيع باآلجــل واإليجــار املنتهــي
بالتمليــك بلغــت علــى التوالــي ( 20954801مليــون دي ــنار 5619262 ،مليــون دي ــنار) وبانح ـراف معيــاري بلــغ علــى التوالــي
( 38084735مليون ديـنار 9839760 ،مليون ديـنار) ،ومن خالل ذلك نرى اعتدال املصارف اإلسالمية في منح كل من البـيع
باآلجــل واإليجــار املنتهــي بالتمليــك بمــا يحافــظ علــى ســيولتها وبــدون مغــاالة فــي ذلــك ..هــذا مــن ناح ــية ،ومــن ناح ــية أخ ــرى بمــا
يبعدهــا عــن تحمــل املخاطــر فــي توظيــف هــذه األمــوال ،وعنــد النظــر إلــى االنح ـراف املعيــاري نجــد بــأن هنــاك فــروق فــي توظيــف
هــذه األمــوال خاصــه فيمــا يتعلــق بالب ــيع اآلجــل يعــود ســبب هــذه الفــروق إلــى عمــر وحجــم املصــارف.
جدول رقم ()1
التحليل الوصفي ملتغيـرات الدراسة
Y1
11181882
14866970
0.505995
1.769504
2.326724
		
املصدر :من إعداد الباحثان.

X1
20954801
38084735
1.147942
3.489965
5.051890

X2
5619262
9839760
1.038086
3.058217
3.954386

Median
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera

حـيث إن :x1 :البـيع باآلجل :x2 ،اإليجار املنتهي بالتمليك :y1 ،الربحـية

أما فيما يتعلق بـربحـية املصارف اإلسالمية عيـنة الدراسة ،فنجد أنها بلغت باملتوسط ( 11181882مليون ديـنار)،
وبانح ـراف معيــاري بلــغ ( 14866970مليــون دي ــنار) .وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق فــي ربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي.
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ويعــزى ســبب هــذه الفــروق إلــى أداء هــذه املصــارف مــن ســنه إلــى أخ ــرى مــن جانــب ،ومــن جانــب آخ ــر إلــى الفــروق بـي ــن جحــم
وهيــكل هــذا القطــاع.

ثان ًـيا -مصفوفة ارتباط بـيـرسون
يعــرض الجــدول رقــم ( )2مصفوفــة ارتبــاط بـي ــرسون ح ــيث يتضــح منــه بــأن معامــات االرتبــاط بـي ــن املتغي ـرات املســتقلة
(الب ــيع باآلجل ،واإليجار املنتهي بالتمليك) واملتغي ـرات التابعة (ربح ــية املصارف) متباي ــنه من ح ــيث القوه ،إذ ت ــرتبط جميعها
بعالقات طردية ،فن ــرى وجود ارتباط موجب قوي بـي ــن الب ــيع باآلجل وربح ــية املصارف اإلسالمية ح ــيث بلغ ( ،)0.85وارتباط
موجــب ضعيــف بـي ــن اإليجــار املنته ــي بالتمليــك وربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي ح ــيث بلغــت ( ،)0.29وبلــغ االرتبــاط بـي ــن
املتغي ـرات املســتقلة (الب ــيع باآلجــل ،واإليجــار املنتهــي بالتمليــك)( )0.48وهــو كذلــك ارتبــاط موجــب ولكــن ضعيــف ،ويعــزى
ذلــك إلــى أن هــذه املتغي ـرات هــي فــي األصــل وحــدة واحــدة ولكــن تمــت تج ــزئتها لغايــات هــذه الدراســة.
جدول رقم ()2
مصفوفة ارتباط بـيـرسون

X2
0.488572
1
0.297120

Y1
0.852308
0.297120
1
		
املصدر :من إعداد الباحثان.

X1
1
0.488572
0.852308

X1
X2
Y1

حـيث إن :x1 :البـيع باآلجل :x2 ،اإليجار املنتهي بالتمليك :y1 ،الربحـية

ً
ثالثا -اختبارفرضيات الدراسة
الفرضيــة العدميــة الرئيســة األولــى ( :)H0ال يوجــد أث ــرذو داللــة إحصائيــة للب ــيع اآلجــل واإليجــاراملنتهــي بالتمليــك
علــى ربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي.
جدول رقم ()3
نتائج اختبارالفرضية الرئيسة األولى
Variables
X1
X2
(% 95 :)R2
1.188889 :)DW( Test
0.0000 :Probability
		
املصدر :من إعداد الباحثان.

Coefficient
0.057314
8.69009

T-Test
2.422555
1.332966

)Dependent Variable (Y1
Method: Panel ELS Least Squares
(Probability)P- Value
0.0417
0.2193

حـيث إن :x1 :البـيع باآلجل :x2 ،اإليجار املنتهي بالتمليك :y1 ،الربحـية

يعــرض جــدول ( )3نتائــج االختبــار املتعــدد املتعلــق بالفرضيــة الرئيســة ،ومــن خاللــه يتضــح أن قيمــة ()Durbin-Watson
قــد أشــارت إلــى عــدم وجــود ارتبــاط ذات ــي ( )Autocorrelationبـي ــن األخطــاء الداخلــة فــي معادلــة االنحــدار ،وقــد بلغــت قيمتهــا
( ،)1.188889وعليــه ب ـ ً
ـناء علــى ذلــك فــإن نتائــج االختبــار املتعــدد تشي ــر إلــى رفــض الفرضيــة الصفريــة ،وقبــول الفرضيــة
البديلــة الرئيســة األولــى ( ،)H1ومفادهــا بوجــود أث ــر للب ــيع اآلجــل واإليجــار املنتهــي بالتمليــك مجتمعــة علــى ربح ــية القطــاع
املصرفي اإلسالمي .وأن أث ــر املتغي ـرات املستقلة دل على وجود قوه تفسي ــرية مرتفعه للمتغي ـرات املستقلة على املتغي ــر التابع
ربح ــية الب ــنوك ح ــيث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد  .95)%( R2أي أنهــا فســرت  % 95مــن التغي ــر الحاصــل فــي ربح ــية املصــارف
عي ــنة الدراســة.
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أثر البيع اآلجل واإليجار املنتهي بالتمليك عىل ربحية القطاع املرصيف اإلسالمي ...

الفرضية العدمية األولى ( :)H01ال يوجد أثـرذو داللة إحصائية للبـيع اآلجل على ربحـية القطاع املصرفي اإلسالمي
األردنـي.
يعــرض الجــدول رقــم ( )4نتائــج اختبــار االنحــدار البســيط واملتعلــق بالفرضيــة العدميــة األولــى .ومنــه يتضــح رفــض
الفرضيــة الصفريــة ( ،)H01وقبــول الفرضيــة البديلــة األولــى ( :)H1بوجــود أث ــر ذو داللــة إحصائيــة للب ــيع اآلجــل علــى ربح ــية
القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي .فعنــد اختبــار الفرضيــة عنــد مســتوى داللــة  % 5وجــدت أنهــا معنويــة ،كمــا ان القــوة
التفسي ــرية لهــذا املتغي ــر بلغــت (.)%59
جدول رقم ()4
نتائج اختبارالفرضية العدمية األولى
Variable
X1
(% 95 :)R2

Coefficient
0.053304

		
املصدر :من إعداد الباحثان.

T-Test
2.179388

)Dependent Variable (Y1
Method: Panel ELS Least Squares
(Probability)P- Value
0.0000

حـيث إن :x1 :البـيع باآلجل :x2 ،اإليجار املنتهي بالتمليك :y1 ،الربحـية

الفرضيــة العدميــة الثان ــية( :)H02ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة لإليجــار املنتهــي بالتمليــك علــى ربح ــية القطــاع
املصرفــي اإلســامي األردن ــي.
يعــرض جــدول ( )5نتائــج اختبــار االنحــدار البســيط واملتعلــق بالفرضيــة العدميــة الثان ــية .ومنــه يتض ــح قبــول الفرضيــة
الصفرية بعدم وجود أث ــر لإليجار املنتهي بالتمليك على رب ــحية القطاع املصرفي اإلســامي ،ورفض الفرضية البديلة الثان ــية
( )H2ومفادهــا بوجــود أث ــر ذو داللــة إحصائيــة لإليجــار املنتهــي بالتمليــك علــى ربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي .فعنــد
اختبــار الفرضيــة عنــد مســتوى داللــة ُ % 5وجـ�د أنهـ�ا غي ـ�ر معنويـ�ة ،كمـ�ا أن القـ�وة التفسي ـ�رية لهـ�ذا املتغي ـ�ر بلغـ�ت (.)40%
جدول رقم ()5
نتائج اختبارالفرضية العدمية الثانـية
Variable
X2
(% 40 :)R2

Coefficient
0.182327

		
املصدر :من إعداد الباحثان.

T-Test
0.509211

)Dependent Variable (Y1
Method: Panel ELS Least Squares
(Probability)P- Value
0.6229

حـيث إن :x1 :البـيع باآلجل :x2 ،اإليجار املنتهي بالتمليك :y1 ،الربحـية

املحور الرابع :مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة نتائج الفرضيات
دلــت نتائــج الفرضيــة العدميــة الرئيســة األولــى ( )H0ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة للب ــيع اآلجــل واإليجــار املنتهــي
بالتمليــك علــى ربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي :بــان هنــاك أث ــر لــكل مــن الب ــيع باآلجــل واإليجــار املنتهــي بالتمليــك علــى
ربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي لســنوات الدراســة قيــد الفحــص والتحليــل ،وهــذا يــدل علــى أن السياســات الت ــي
ت ــنتهجها إدارة املصــارف اإلســامية تميــل نحــو اعتمــاد سياســة اســتثمار معتدلــة فــي هــذه األدوات بمــا ي ــنعكس بشــكل إيجاب ــي
علــى الربح ــية ،أضــف إلــى ذلــك زيــادة االســتثمار فــي هــذه األدوات وبمختلــف أنواعهــا مــن شــأنه أن ي ــزيد مــن ربح ــية هــذا القطــاع،
كمــا إن التوصــل إلــى مثــل هــذه النتائــج يشي ــر إلــى حقيقــة مفادهــا أن القطــاع املصرفــي اإلســامي يوظــف أموالــه بمــا ي ــنسجم مــع
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أحــكام الشــريعة اإلســامية ،وبالتالــي تعتب ــر هــذه اإلي ـرادات التمويليــة مصــدر دخــل مهــم بالنســبة لهــا ،فكلمــا زادت اإلي ـرادات
التمويليــة كلمــا اســتطاعت املصــارف اإلســامية أن توظــف ج ــزء أكث ــر منهــا فــي الب ــيع باآلجــل أو اإليجــار املنتهــي بالتمليــك أو
حت ــى غي ــرها مــن اإلي ـرادات التمويليــة وبمــا يحقــق أكب ــر قــدر مــن العوائــد األمــر الــذي ي ــزيد مــن حصتهــا الســوقية.
أمــا فيمــا يتعلــق بالفرضيــة العدميــة األولــى ( )H01ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة للب ــيع اآلجــل علــى ربح ــية القطــاع
املصرفــي اإلســامي األردن ــي :فإنهــا تــدل علــى توجــه املصــارف اإلســامية نحــو توج ــيه املزيــد مــن األمــوال نحــو االســتثمار بالب ــيع
باآلجــل بمختلــف اشــكالة ،وهــذا املجــال االســتثماري يشي ــر إلــى توجــه مجالــس إدارة املصــارف اإلســامية نحــو دعــم هــذه
االستـراتـيج ــية بمــا يحقــق لهــا مــردود إيجاب ــي ي ــنعكس علــى إجمالــي ربح ــيتها ،وأن مجالــس اإلدارة ضــد مســألة تدهــور قيمتهــا
الســوقية فتقــوم بت ــنويع أدواتهــا االســتثمارية مــن مرابحــة ومشــاركة وإيجــار وغي ــرها.
وفيمــا يتعلــق بالفرضيــة العدميــة الثان ــية( )H02ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة لإليجــار املنته ــي بالتمليــك علــى ربح ــية
القطــاع املصرفــي اإلســامي األردن ــي :فقــد أظهــرت النتائــج عــدم وجــود أث ــر لإليجــار املنته ــي بالتمليــك علــى رب ــحية القطــاع
املصرفــي ،وهــذا يشي ــر إلــى انخفــاض توجــه القطــاع املصرفــي اإلســامي إلــى اعتمــاد مثــل هــذه األدوات كونهــا أدوات اســتثمارية
تصــل مدتهــا إلــى ربمــا عقــود هــذا مــن جانــب ،ومــن جانــب آخ ــر فــإن آليــة التعامــل بهــا بحاجــة إلــى إج ـراءات وشــروط متشــدده مــن
قبــل القطــاع املصرفــي اإلســامي ربمــا ي ــنعكس بالســلب علــى عمــاء هــذه املصــارف واالبتعــاد عــن مثــل هــذه األدوات.

االستـنتاجات
1أشــارت نتائــج التحليــل الوصفــي إلــى إعتــدال القطــاع املصرفــي اإلســامي فــي توظيــف االمــوال وبمــا يج ــنبها تحمــلمخاطر السيولة ومخاطر اإلئتمان لكن تبـيـن وجود فروق في توظيف هذه االموال من سنه ألخـرى ومن بـنك آلخـر
وهــذا يــدل علــى اختــاف عي ــنة الدراســة فــي توظيــف هــذه األمــوال وفــروق فــي توظيــف بعــض األدوات االســتثمارية.
2كان هنــاك فــرق فــي ربح ــية القطــاع املصرفــي اإلســامي خــال ســنوات الدراســة ،ويعــزى هــذا إلــى وجــود فــروق فــي حجــمهذه الب ــنوك باإلضافة إلى اختالف الت ــركز السوقي لهذه املصارف.
3وجود أثـر لألدوات االستثمارية واملتمثلة في البـيع باآلجل التـي تعتمدها املصارف اإلسالمية على ربحـيتها.4-عدم وجود أثـر لألداة االستثمارية املتمثلة باإليجار املنتهي بالتمليك على ربحـية القطاع املصرفي اإلسالمي.

التوصيات
1تو�صــي الدراســة بضــرورة قيــام املصــارف اإلســامية بتسعي ــر أدواتهــا االســثمارية بشــكل واضــح وبمــا ي ــزيد مــنمنافســتها فــي األســواق.
2ضــرورة قيــام املصــارف اإلســامية ورغــم اعتــدال توظيفهــا لألمــوال املســتثمرة ب ــزيادة نســبة توظيفهــا لبعــض مصــادرتمويلهــا ،ومثــال ذلــك اإليجــار املنتهــي بالتمليــك والوصــول إلــى فئــات جديــدة مــن العمــاء.
3تطوي ــر أســاليب الرقابــة املاليــة واإلفصــاح ملواكبــة التطــورات الرقاب ــية املصرفيــة علــى املســتوى العالمــي وبمــا يتفــقمــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.
4العمل على إيجاد آلية لتوحـيد الفتاوى الشرعية الخاصة باملعامالت املصرفية اإلسالمية.- -5إنشــاء معهــد مالــي ومصرفــي إســامي عالمــي لتدريــب وتأهيــل ورفــع كفــاءة العاملي ــن فــي املؤسســات املاليــة واملصرفيــة
اإلســامية ،وبمــا ي ــنعكس علــى القــدرة فــي جــذب مزيــد مــن العمــاء ،وبالتالــي زيــادة الحصــة الســوقية.
6حــث الــدول والحكومــات علــى إصــدار القوانـي ــن الالزمــة وتعديــل القوانـي ــن الســارية لحمايــة وتفعيــل العمــل املصرفــياإلســامي ليعــود ذلــك بالنفــع وزيــادة أربــاح هــذه املصــارف.
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ABSTRACT
This study aims to examine the effect some of the financing revenues in the Jordanian Islamic Bank
Sector contains the forward sale and leasing ending by ownership on the profitability of the Islamic Bank
Sector.
The study sample based on annual data for the Islamic Banks in the period from 2003 until 2013, and
the study society consisted of all the working foreign and local Islamic Banks in Jordanian economy, but
the study sample consisted of two Islamic Banks (The Jordanian Islamic Bank for investment and Finance
and The International Islamic Arab Bank), to achieve the research goal the multiple regressions was used to
examine the hypothesis and throw (E- views) Programs and the examination results indicated:
1- There is an effect for both the forward sale and leasing ending by ownership combined on the
Jordanian Islamic Bank sector profitability for study years under analysis and examination.
2- There is an effect for forward sale on Jordanian Islamic Bank sector profitability apart through study
years under analysis and examination.
3- No effect for leasing ending by ownership on Jordanian Islamic Bank sector profitability apart
through study years under analysis and examination.
Key Words: Forward Sale, Leasing Ending by Ownership, Profitability.
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