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

الشروط واملجاالت الديـنية واالقتصادية والتشريعية الالزمة
إلنشاء سوق مالية إسالمية في األردن
د .جمعة محمود عباد

أستاذ مشارك بقسم التمويل والمصارف
كلية إدارة المال واألعمال – جامعة آل البيت
المملكة األردنية الهاشمية

امللخص
هــدف هــذا البحــث إلــى معرفــة الشــروط واملجــاالت الدي ــنية واالقتصاديــة والتشــريعية الالزمــة إلنشــاء ســوق ماليــة
إســامية فــي األردن ،حيــث بــات مــن املهــم إنشــاء أســواق ماليــة إســامية فــي الوطــن العرب ــي ومنهــا األردن؛ ولتحقيــق هــذا الهــدف
تــم التعــرض للوظيفــة األساســية ألســواق املــال مــن حيــث نقــل األمــوال مــن وحــدات الفائــض إلــى وحــدات العج ــز وذلــك لحاجــة
املجتمــع لهــذه الســوق وذلــك لوجــود عــدة بنــوك إســامية والعديــد مــن املؤسســات املاليــة فــي الوطــن العرب ــي عامــة واألردن
خاصــة لديهــا فائــض مــن الســيولة وت ــرغب فــي اســتثمارها آلجــال متعــددة ،وكذلــك األف ـراد الذي ــن ي ــرغبون باســتثمار أموالهــم
وفــق ضوابــط الشــريعة اإلســامية؛ لذلــك تــم توزيــع اســتبانة علــى مجموعــة مــن البنــوك واألفـراد واملؤسســات ولتحليــل بيانــات
واختبــار فرضيــات الدراســة تــم االعتمــاد علــى مقيــاس ليكــرت الخما�ســي .ودلــت نتائــج االختبــار علــى أن هنــاك أث ــر ذو داللــة
إحصائيــة لهــذه العوامــل واملجــاالت فــي إنشــاء ســوق ماليــة إســامية فــي األردن ممــا يعــزز قيــام هــذه الســوق .وفــي نهايــة البحــث
تــم إدراج مجموعــة مــن التوصيــات يعتقــد الباحــث أنهــا قــد تســاعد فــي إنشــاء الســوق املاليــة اإلســامية.
كلمات مفتاحية :السوق املالية اإلسالمية ،املتطلبات والشروط ،املصارف اإلسالمية ،األردن.

املقدمة
تتمثل الوظيفة األساسية ألسواق املال في نقل األموال من األطراف التـي يتوفر لديها فائض من األموال (مدخـرات) إلى
األطراف الت ــي تعاني من عج ــز في األموال .وقد وجدت أســواق األوراق املالية في األســاس لتشــبع رغبات وحاجات املتعاملي ــن،
ومــن ثــم أض ــحت ضــرورة حتميــة اســتلزمتها املعامــات االقتصاديــة بي ــن البشــر واملؤسســات والشــركات ،هــذا وتعمــل األســواق
علــى تحقيــق موازنــة فعالــة مــا بي ــن قــوى الطلــب وقــوى العــرض وتتيــح الح ــرية الكاملــة إلج ـراء جميــع املعامــات واملبادالت.
وت ــزداد أهمية أسواق األوراق املالية وتتبلور ضرورتها في املجتمعات الت ــي تتسم بح ــرية االقتصاد ،حيث بات من املهم
إنشاء أسواق مالية إسالمية في الوطن العرب ــي ومنها األردن لحاجة املجتمع لهذه السوق ،ولوجود عدة بنوك إسالمية تعمل
وفــق ضوابــط الشــريعة اإلســامية مثــل( :البنــك اإلســامي األردنــي ،والبنــك العرب ــي اإلســامي الدولــي ،وبنــك دب ــي اإلســامي،
وبنــك الراجحــي) ،والعديــد مــن املؤسســات املاليــة اإلســامية األخ ــرى ،حيــث إن معظــم هــذه البنــوك واملؤسســات تعانــي مــن
مشــكلة فائض الســيولة لعدم إمكانية البنوك اإلســامية وإداراتها االســتثمار بأية مشــروعات أو شـراء أوراق مالية تتداول في
الســوق النقدي بحكم أنها تتعامل وفق الشــريعة اإلســامية ،فوجود مثل هذه األســواق ي ــزيد االســتثمار في الدولة ،ويحد من
مشــكالت الســيولة ،ويحــل كذلــك مشــكالت العديــد مــن أفـراد املجتمــع الذي ــن ي ــرغبون باالســتثمار فــي أوراق ماليــة إســامية.
لهــذه األســباب تــم اختيــار هــذا املوضــوع املهــم الــذي يمثــل نقطــة مرجعيــة وخاصــة فــي ظــل القواني ــن الجديــدة املشــجعة
الت ــي اتخذتهــا حكومــة األردن مثــل إصــدار قانــون الصكــوك اإلســامية وغي ــرها ،والــذي يســاعد علــى إتاحــة فــرص جديــدة
لالســتثمار املالــي املحلــي والعرب ــي واألجنب ــي يمتــاز ويتمتــع باســتخدامه مجموعــة مــن األدوات املاليــة اإلســامية.
* تم استالم البحث في أغسطس  ،2015وقبل للنشر في أكتوبر 2015
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أهمية البحث
يســتمد البحــث أهميتــه مــن حاجــة املسلمي ــن إلــى ســوق مالــي إســامي ملــا لــه مــن مســاس مباشــر فــي واقــع حياتهــم املباشــرة
وندرة الدراسات واألبحاث التـي تناولت هذا املوضوع – حسب علم الباحث – في األردن ،ومحاولة التنبؤ بحلول للمشكالت
الت ــي قــد تحــدث فــي الســوق املالــي اإلســامي لتفــادي وقــوع خســائر ماليــة قــدر اإلمــكان ووضــع الضوابــط االقتصاديــة والشــرعية
لعمل الســوق املالية اإلســامية.

أهداف البحث
يهــدف البحــث إلــى التعريــف بالســوق املالــي التجــاري واإلســامي وتعريــف األدوات املاليــة الت ــي يمكــن أن تتــداول بهــذه
ً
الســوق ووظائفهــا وبيــان إمكانيــة إنشــاء ســوق مالــي إســامي فــي األردن وفقــا للشــروط واملجــاالت الدي ــنية واالقتصاديــة
والتشــريعية الالزمــة إلقامــة هــذه الســوق.

مشكلة البحث
تتمثــل مشــكلة البحــث فــي عــدم وجــود ســوق ماليــة إســامية فــي األردن وعــدم وجــود أوراق ماليــة إســامية متعــددة
ممــا يــؤدي إلــى غيــاب الكثي ــر مــن الفــرص االســتثمارية للمجتمــع ســواء أف ـراد أو مؤسســات أو بنــوك وذلــك باحتفــاظ األف ـراد
ً
بمدخ ـراتهم علــى شــكل ســائل أو املؤسســات ،وكمــا ذكــر ســابقا وجــود أربعــة بنــوك تعمــل وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية ممــا
يــؤدي إلــى حــدوث مشــكلة فائــض الســيولة لديهــا ،لهــذا يمكــن بحــث هــذه املشــكلة مــن خــال اإلجابــة عــن التســاؤالت :هــل توجــد
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن املجــال الدي ــني والتشــريعي واالقتصــادي وإنشــاء ســوق ماليــة إســامية؟

فرضيات البحث
يفتـرض الباحث ً
وبناء على ما سبق ما يلي:

الفرضية األولى
 :H0ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05 ≤αللمجــال االقتصــادي فــي إنشــاء ســوق مالــي
اإلســامي فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

الفرضية الثانية
 :H0ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05 ≤αللمجــال الدي ــني فــي إنشــاء ســوق مالــي االســامي فــي
اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

الفرضية الثالثة
 :H0ال يوجد أث ــر ذو داللة إحصائية عند مســتوى داللة ( )0.05 ≤αللمجال التشــريعي في إنشــاء ســوق مالي االســامي
فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

التعريفات اإلجـرائية للدراسة
الســوق املاليــة اإلســامية :ذلــك اإلطــار أو املجــال الشــرعي الــذي يتــم فيــه إصــدار األدوات املاليــة املتوافقــة والشــريعة
اإلســامية مــن طــرف وحــدات العج ــز ثــم اقتنائهــا وتداولهــا عب ــر قنــوات إيصــال فعالــة بي ــن وحــدات الفائــض بصــورة منظمــة
ومراقبــة مــن طــرف الهيئــة الشــرعية للســوق وذلــك مــن أجــل تثمي ــر األمــوال فــي إطــار شــرعي (موســوعة االقتصــاد والتمويــل
الدولــي).
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ًً
ً
ُ
تمامــا مــع
وتعــرف أيضــا :أنهــا الســوق الت ــي تتوافــر فيهــا فــرص االســتثمار والتمويــل متوســطة وطويلــة األجــل املتوافقــة
ً
أحــكام الشــريعة اإلســامية ،وخاليــة مــن األنشــطة املح ــرمة شــرعا ،كالتعامــل بالربــا ،واملقامــرة ،وبيــوع الغــرر وغي ــرها ،وبالتالــي
هــي ســوق ماليــة يتوفــر فيهــا فــرص لتمويــل األنشــطة االقتصاديــة املختلفــة ،ولتجميــع املــوارد املاليــة واالســتثمارية املتوافقــة
مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية (هيئــة األوراق املاليــة املالي ــزية).

املجاالت االقتصادية والديـنية والتشريعية للبحث
مجموعــة مــن األســئلة الت ــي ُ
صممــت االســتبانة بنـ ًـاء عليهــا ،ملعرفــة أث ــر هــذه املجــاالت إلقامــة الســوق املاليــة اإلســامية
فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

مجتمع البحث وعيـنته
تكــون مجتمــع الدراســة وعي ــنته مــن املستثمري ــن والبنــوك واملؤسســات اإلســامية العاملــة فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية.
وتمثلــت العي ــنة والت ــي يمكــن اعتبارهــا املجتمــع نفســه إال إنــه تــم توزيــع االســتبانة علــى عي ــنه مــن املــدراء ،ورؤســاء الوحــدات،
ورؤســاء األقســام العاملي ــن فــي البنــوك اإلســامية العاملــة فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية وهــي :البنــك اإلســامي األردنــي ،والبنــك
العرب ــي اإلســامي الدولــي ،وبنــك دب ــي اإلســامي ،وبنــك الراجحــي.

أساليب جمع البيانات ومصادرها

ً
تــم بدايــة إج ـراء دراســة اســتطالعية قبليــة إلمكانيــة الحصــول علــى البيانــات الضروريــة لتنفيــذ البحــث وبعــد تحديــد
اإلطــار األولــي لعناصــر البحــث األساســية تــم البــدء بعمليــة جمــع البيانــات مــن مختلــف املصــادر ســواء الثانويــة املنشــورة مــن
قبــل بورصــة عمــان والدوريــات والكتــب واإلنت ــرنت .أو األوليــة وذلــك بتجهي ــز وتوزيــع اســتبانة علــى عي ــنة البحــث ملعرفــة أث ــر
املجــال االقتصــادي والدي ــني والتشــريعي علــى إقامــة ســوق ماليــة إســامية فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

مشكالت واجهت الباحث عند إعداد الدراسة

محدودية الدراسات التـي تبحث في نفس موضوع هذه الدراسة ،حسب علم الباحث.صعوبة الحصول على املعلومات والبيانات الالزمة بسبب سريتها ًأحيانا.
صعوبــة الحصــول علــى إجابــات صادقــة مــن بعــض الزيــارات امليدانيــة وعــدم الحصــول علــى تحليــل إحصائــي دقيــقً
أحيانــا بســبب عــدم املصداقيــة التامــة فــي تعبئــة بعــض االســتبانات والت ــي تــم استنشــائها مــن تحليــل.

الدراسات السابقة
دراســة (القــري ،)1993 ،وقــام فيهــا ببحــث وظيفــة الســوق املالــي مــن منظــور إســامي وحاجــة االقتصــاد اإلســامي إلــى
أسواق رأس املال واألوراق املالية بغرض تقييم دورها في االقتصاد اإلسالمي ،وبحث في القضايا الرئيسة الخاصة باملقامرة
واملجازفــة فيمــا يتعلــق بأعمــال ســوق األوراق املاليــة ،وتبحــث موقــف الشــريعة منهــا والتمهيــد لوضــع نمــوذج إســامي لســوق
البورصــة وكيفيــة تحقيــق االســتقرار واالســتمرار فــي التعامــل الســوقي عــن طريــق أنظمــة صارمــة وقواني ــن دقيقــة وتدخــل فاعــل
للســلطات الحكوميــة.
دراســة (حطاب ،)2002 ،وهدفت إلى توضيح حقيقة عقود الخيارات في األســواق املالية في ضوء الشــريعة اإلســامية
ومــدى أهميتهــا فــي التعامــل املالــي واملصرفــي الحديــث ،واســتخدم الباحــث أســلوب املنهــج الوصفــي فــي آليــة عمــل هــذا الســوق
وبيــان البيــوع ،وآراء العلمــاء املعاصــرون فيهــا وأحــكام خيــارات الشــرعية فــي الفقــه اإلســامي والعقــود والخيــارات املاليــة.
ً
وتوصــل الباحــث أن الخيــارات الشــرعية تمثــل تطــورا بالــغ األهميــة ملســتثمري املؤسســات املاليــة اإلســامية حت ــى تتمكــن
هــذه املؤسســات مــن خــال دفــع مســتوى الكفــاءة واآلراء لديــه .وأوصــت الدراســة بأنــه علــى العمــاء والباحثي ــن فــي االقتصــاد
249
3

Published by Arab Journals Platform, 2017

Arab Journal of Administration ?????? ??????? ???????, Vol. 37 [2017], No. 2, Art. 12

الرشوط واملجاالت الديـنية واالقتصادية والترشيعية الالزمة ...

واملصــارف اإلســامية أن يعملــوا علــى تطوي ــر أدوات ماليــة إســامية تلب ــي حاجــات املستثمري ــن ،وأنــه ال بــد مــن تطوي ــر معايي ــر
ماليــة إســامية لقيــم خصوصيــة العمــل اإلســامي ،وضــرورة زيــادة مراكــز األبحــاث والتدريــب حــول اإلدارة الحديثــة املاليــة مــن
أجــل تطوي ــر االســتثمار املالــي واإلســامي.
دراســة (حطــاب ،)2005 ،وهدفــت إلــى بحــث إمكانيــة إيجــاد ســوق ماليــة إســامية للخيــارات واملتقلبــات والعقــود اآلجلــة
علــى مســتوى املجتمــع اإلســامي املحلــي والدولــي ،وللوصــول إلــى هــذا الهــدف تــم عــرض آليــات العمــل بالخيــارات واملتقلبــات
والعقــود اآلجلــة فــي الســوق املاليــة فــي االقتصــادات املعاصــرة ،بغيــة تقييمهــا وتطوي ــرها بمــا يتفــق والشــريعة اإلســامية.
وتوصلــت الدراســة إلــى أنــه مــن املمكــن قيــام ســوق ماليــة إســامية للعقــود اآلجلــة فــي ظــل العمــل بضوابــط شــرعية خاصــة كمــا
إن وجــود هــذه الســوق ســوف ي ــزيد مــن كفــاءة اســتخدام املــوارد وعدالــة توزيعهــا.
ً ً
دراســة (الشام�ســي ،)2005 ،وبي ــن فيهــا أن األســواق املاليــة املتطــورة تعتب ــر عامــا هامــا فــي إنجــاح تطبيــق سياســات
التخصيــص والسياســات االقتصاديــة املتعــددة ودافعهــا السياســات النقديــة املاليــة ،وتعتب ــر أداة فائقــة فــي جــذب
االستثمارات األجنبية ،وبي ــن أن أهم عناصر التطوي ــر ورفع فعالية أداء األسواق املالية اإلسالمية هو وضع أنظمة وقواني ــن
ولوائــح واض ــحة ودقيقــة وتحديــد آليــات ورقابــة فعالــة ،تســهل وتنظــم عمــل املؤسســات املاليــة وتســهل تنظيــم إصــدار وتــداول
األوراق املاليــة.
دراســة (لعمــارة ،)2006 ،وهدفــت إلــى تأكيــد األهميــة االقتصاديــة والتنمويــة للســوق املالــي اإلســامية ،ودوره فــي
تعبئــة املــوارد املتاحــة لالســتثمارات االقتصاديــة املشــروعة وقدرتــه علــى مواجهــة تحــدي األســواق املاليــة املعاصــر ،وذلــك
مــن خــال اإلجابــة علــى مــدى قــدرة الســوق املالــي اإلســامي علــى توفي ــر أدوات ماليــة وشــرعية للمعامــات البديلــة بمــا يجعــل
منــه نمــوذج مســتقل قــادر علــى مواجهــة التحــدي الــذي تفرضــه األســواق املاليــة املعاصــرة .وتوصلــت الدراســة إلــى أن الســوق
املاليــة اإلســامية هــي الوجــه والصــورة األحســن ملختلــف التعامــات املاليــة ومجــال نشــاطها ممــا يشــجعها علــى دفــع مدخ ـراتها
واســتثماراتها بشــكل مشــروع.
دراســة (ســمور ،)2007 ،وهدفــت إلــى اإلجابــة علــى التســاؤالت املطروحــة حــول مــدى توافــق معامــات وأنشــطة ســوق
األوراق املاليــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،وإلــى أي مــدى يتطابــق الواقــع العملــي التطبيقــي مــع نظريــة عمــل ســوق األوراق
املاليــة اإلســامية ،حيــث قــام الباحــث بدراســة حالــة البورصــة املالي ــزية كأحــد البورصــات العامليــة الت ــي طبقــت أحــكام
الشــريعة اإلســامية علــى معامالتهــا ،وتوصــل الباحــث إلــى أن تلــك الســوق ال تســتطيع العمــل بمعــزل عــن البيئــة االقتصاديــة
الت ــي تتواجد فيها ،وأن هذه األســواق لم تكن لتتطور وتحقق النجاح بدون الدور الفعال الت ــي تمارســه الجهات الرقابية فيها
ً
لضبــط معامالتهــا وأدواتهــا وفقــا ألحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية.
دراســة (الســعودي ،)2010 ،الت ــي هدفــت للبحــث فــي متطلبــات إنشــاء ســوق ماليــة إســامية فــي ليبيــا واحتيــاج املجتمــع
الليب ــي لهــذه الســوق ومعرفــة أحكامهــا ومتطلباتهــا وكيفيــة إنشــائه ،حيــث ســعت الدراســة إلــى تحديــد املتطلبــات االقتصاديــة
والتشــريعية واالجتماعيــة فــي االقتصــاد الليبــي .وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج ،أهمهــا وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن
كل مــن املتطلبــات االقتصاديــة والتشــريعية واالجتماعيــة وإنشــاء ســوق ماليــة إســامية ،أي أن املتطلبــات املحــدودة متوافــرة
كلهــا بدرجــة تســمح بإنشــاء ســوق ماليــة إســامية فــي ليبيــا.
دراســة (أبــو مؤنــس وشوشــان ،)2013 ،وهدفــت إلــى بنــاء نمــوذج للســوق املاليــة اإلســامية مــن خــال وضــع إطــار نظــري
ألهــم الشــروط الفنيــة واملهنيــة إلنشــاء ســوق ماليــة إســامية مبنيــة علــى أســس ومبــادئ شــرعية ،وذلــك لتحقيــق أهــداف،
منهــا إب ـراز أهميــة إنشــاء الســوق املاليــة اإلســامية فــي الحيــاة االقتصاديــة ،وبيــان أهــم الشــروط الشــرعية املمي ــزة للســوق
املالية اإلســامية وماهية مقومات الشــروط الفنية ،واملهنية إلنشــاء الســوق وبيان مدى إمكانية إنشــاء ســوق مالية إســامية
كفــوءة وذات ربحيــة اقتصاديــة فــي حــال تحقيــق شــروطها األساســية .وتوصلــت الدراســة إلــى أن إقامــة ســوق ماليــة إســامية
تتســم باملصداقيــة الشــرعية ،والكفــاءة االقتصاديــة يتطلــب تحقيــق مجموعــة متكاملــة مــن الشــروط الشــرعية والفنيــة
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واملهنيــة .وأوصــت الدراســة بضــرورة تخصيــص شــروط إقامــة الســوق املاليــة اإلســامية وأدوات ماليــة إســامية تلب ــي حاجــات
ومقاصــد كافــة املتعاملي ــن فــي الســوق فــي إطــار املتطلبــات الشــرعية.
دراســة (الشــيخ خليــل ،)2014 ،وجــاءت بغــرض الحصــول علــى البيانــات ،واســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليلــي
الــذي يهــدف إلــى جمــع الحقائــق والبيانــات عــن الصناديــق االســتثمارية واإلســامية .وتوصلــت إلــى أنــه يمكــن تطوي ــر صناديــق
ً
اســتثمار متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية ،وأن هنــاك صــورا مختلفــة لتطبيــق مقت ــرحات الصناديــق االســتثمارية اإلســامية،
وأوصت بالدعوة إلى تبني األفكار الجديدة ودراســتها وتطوي ــرها للوصول إلى منتجات مالية إســامية منافســة في الســوق املالي
اإلســامي وحت ــى العالمــي ،وأنــه ال بــد مــن تلبيــة حاجــة املجتمعــات إلــى وجــود ســوق مالــي إســامي.

اإلطارالنظري للبحث

ً
تــؤدي الســوق املاليــة دورا بالــغ األهميــة فــي جمــع املدخ ـرات وتح ــريك رؤوس األمــوال مــن القطاعــات ذات الطاقــة
التمويليــة الفائضــة إلــى القطاعــات ذات العج ــز املالــي ســواء مباشــرة أو بطريــق غي ــر مباشــر مــن خــال الوســطاء ،وهــي بذلــك
ً
ً
تؤث ــر تأثي ـرا محسوســا علــى مصــادر االدخــار فــي مرحلــة التجميــع وعلــى توزيعــه فــي مرحلــة التوظيــف (رضــوان.)1996 ،
وبالتالــي يمكــن تعريــف األســواق املاليــة «بأنهــا آليــة نقــل األرصــدة الفائضــة مــن املدخـري ــن وإيصالهــا إلــى املستثمري ــن
ً
ُ
بعــدة أســاليب وأدوات ومؤسســات متخصصــة» ( .)Ritter & Siber, 1986: 63وتعــرف أيضــا بآليــة إيصــال األرصــدة الفائضــة
ُ
مــن وحــدات الفائــض إلــى وحــدات العج ــز علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي ،وتعــرف وحــدات الفائــض بأنهــا األف ـراد والشــركات
ُ
واملؤسســات ،وتعــرف وحــدات العج ــز بأنهــا الحكومــة والشــركات واملؤسســات واألف ـراد.
ُ
ويمكــن أن تصنــف األوراق املاليــة علــى أســاس ســوق املــال  Financial Marketالــذي تتــداول فيــه تلــك األوراق كمــا هــو
موض ــح فــي الشــكل رقــم (:)1
السوق المالي

Financial Market

أسواق النقد

أسواق رأس المال

Capital Markets

أسواق حاضرة أو فورية

Spot or Cash Markets

األسواق المنظمة

Organized Markets

(البورصات)

Money Markets

أسواق العقود المستقبلية

Futures or Forward Markets

األسواق غير المنظمة

Unorganized Markets

األسواق االحتكارية

Monopolistic Markets

املصدر( :هندي)1993: 7 ،

شكل رقم ( :)1مكونات أسواق املال
إن الســوق املالــي ي ــنقسم إلــى ســوق رأس املــال وســوق النقــد ،وبالنســبة ألســواق رأس املــال Capital Markets؛ فتنقســم
بدورهــا إلــى أســواق حاضــرة أو فوريــة  ،Spot or Cash Marketsوهــي تلــك األســواق الت ــي تتعامــل بــأوراق ماليــة طويلــة األجــل
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(أســهم وســندات) يتم تســليمها أو تســلمها فور إتمام تحديد الســعر واالتفاق عليه ،وتشــتمل تلك األســواق على أســواق رأس
املــال املنظمــة  ،Organizedأي البورصــات؛ كمــا تشــتمل علــى أســواق رأس املــال غي ــر املنظمــة  Unorganizedالت ــي تتــداول
فيهــا األوراق املاليــة مــن خــال بيــوت سمســرة ومصــارف تجاريــة .ومــا شــابه ذلــك .هــذا إلــى جانــب أســواق أخ ــرى احتكاريــة تتمثــل
فــي األوراق الحكوميــة طويلــة األجــل.
ً
والقسم اآلخـر من أسواق رأس املال هو أسواق العقود املستقبلية ،وهي التـي تتعامل أيضا بأسهم وسندات وغيـرها،
ولكــن مــن خــال عقــود اتفاقيــات يتــم تنفيذهــا فــي تاريــخ الحــق .واملقصــود بهــا هنــا أســواق الخيــارات وأســواق التعامــل اآلجــل
وأســواق املســتقبليات.
وأمــا القســم اآلخ ــر ،غي ــر أســواق رأس املــال؛ فهــو أســواق النقــد  Money Marketsويقصــد بهــا األســواق الت ــي تتــداول
فيهــا األوراق املاليــة قصي ــرة األجــل مــن خــال سمأســرة ومصــارف تجاريــة ومــن خــال البنــك املركــزي وذلــك بالنســبة لــأوراق
املاليــة قصي ــرة األجــل الت ــي تصدرهــا الحكومــة.
إن العمــل داخــل البورصــات يتــم بدايــة مــن خــال قيــام مصــدري األوراق املاليــة بعــرض أوراقهــم علــى املدخـري ــن
واملستثمري ــن لالكتتــاب بهــا وتحقيــق هــذا اللقــاء بي ــن مصــدري األوراق املاليــة واملدخـري ــن ،مــن خــال مــا يســمى بالســوق
األولــى ،Primary Marketيلــي ذلــك خطــوة أخ ــرى تتمثــل فــي قيــام بعــض حاملــي تلــك األوراق املاليــة ببيــع هــذه األوراق ســواء
لحاجاتهــم لســيولة نقديــة أو إلعــادة اســتثمار أموالهــم فــي اســتثمارات بديلــة .وهــذا مــا يخلــق دورة ماليــة ثانيــة لــأوراق املاليــة،
ُ
تعــرف باســم الســوق الثانــوي أو ســوق التــداول .Secondary Market

وظائف سوق األوراق املالية
تــؤدي ســوق (بورصــة) األوراق املاليــة وظائــف علــى قــدر كبي ــر مــن األهميــة فــي أســواق رأس املــال ،وفــي االقتصــاد القومــي
ً
عمومــا وأهــم هــذه الوظائــف (امليدانــي:)2002: 4 ،
ً
- -1تؤمــن البورصــة ســوقا مســتمرة  Continuous Marketلتــداول األوراق املاليــة ،األمــر الــذي يوفــر للمستثمري ــن
ً
ً
درجــة عاليــة مــن الســيولة  .Liquidityوتعنــي الســيولة هنــا إتاحــة الفرصــة للمســتثمر؛ ألنــه يبيــع أوراقــا ماليــة ،فــورا،
وبأسعار مناسبة .وتشجع مي ــزة السيولة هذه املستثمري ــن باختالف أنواعهم على اإلقدام على توظيف مدخ ـراتهم
فــي شـراء أوراق ماليــة ســواء مــن الســوق األولــي أو الثانــوي.
- -2يشــجع وجــود البورصــة بنــوك االســتثمار علــى اإلقــدام علــى ضمــان إصــدارات أوراق ماليــة فــي الســوق األولــي ،وإن
وجــود بورصــة أوراق ماليــة نشــيطة وذات كفــاءة عاليــة يجعــل اإلصــدارات الجديــدة فــي الســوق األولــي أكث ــر قابليــة
للتســويق  Marketabilityممــا يخفــض مــن خطــر ضمــان هــذه اإلصــدارات.
- -3تمثــل البورصــة ســلطة رقابيــة خارجيــة غي ــر رســمية علــى كفــاءة السياســات االســتثمارية والتشــغيلية والتســويقية
للشــركات املدرجــة أوراقهــا املاليــة فيهــا .وعليــه؛ فــإن الشــركات الت ــي تتبــع إداراتهــا سياســات ذات كفــاءة تحقــق نتائــج
أعمــال جيــدة ،وتتحســن أســعار أســهمها فــي الســوق .أمــا الشــركات الت ــي تعانــي ســوء اإلدارة؛ فــإن نتائــج أعمالهــا لــن
تكــون مرضيــة .ومــن ثــم فــإن أســعار أســهمها تنخفــض فــي الســوق.
- -4تلــزم قواني ــن أســواق رأس املــال الشــركات املســاهمة باإلفصــاح  Disclosureعــن املعلومــات املتعلقــة بأدائهــا ،وعــن
األوراق املاليــة الت ــي ت ــرغب بإصدارهــا؛ ممــا يوفــر للمستثمري ــن معلومــات آنيــة ودقيقــة التخــاذ قـرارات االســتثمار.
- -5ت ـراقب إدارات أســواق رأس املــال عمليــات التــداول علــى شاشــات الكمبيوت ــر لضمــان تــداول عــادل فــي الســوق،
والحيلولــة دون حــدوث أي تالعــب فــي األســعار .والهــدف األسا�ســي هــو حمايــة املستثمري ــن خاصــة الصغــار منهــم.
- -6تســاهم البورصــات فــي تشــجيع عمليــات االدخــار واالســتثمار فــي املجتمــع ،وذلــك بتجميــع املدخ ـرات الصغي ــرة
وتحويلهــا إلــى رؤوس أمــوال توظــف فــي اســتثمارات أكث ــر إنتاجيــة؛ إذ إن مي ـزات الســيولة والرقابــة علــى األداء
ً
واإلفصــاح واألمانــة فــي التــداول الت ــي يجــب أن توفرهــا البورصــات حتمــا تشــجع املستثمري ــن علــى اإلقــدام علــى
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توظيــف إدخاراتهــم فــي األوراق املاليــة الت ــي تصدرهــا الشــركات املســاهمة.
- -7يؤدي تـزايد عمليات االدخار واالستثمار في املجتمع إلى تسارع معدالت النمو االقتصادي.

حاجة االقتصاد اإلسالمي إلى أسواق املال
إن مؤسســات الوســاطة املاليــة ،ومنهــا أســواق املــال ،هــي وســائل لتحقيــق الكفــاءة االقتصاديــة ،ولذلــك تعتمــد أهميــة
وجودها على أهمية ما تؤدي إليه .وفي عصر أض ــحت معدالت النمو االقتصادي هي مقياس املنافســة بي ــن الشــعوب ،وصار
ً
تحقيــق ارتفــاع مســتمر فــي مســتوى معيشــة جميــع األفـراد غايــة متفقــا علــى ضــرورة الوصــول إليهــا فــي كل املجتمعــات ،تصبــح
ألســواق املــال أهميــة بالغــة وتــؤدي وظائــف أساســية فــي الحيــاة االقتصاديــة املعاصــرة .ولقــد أثبتــت دراســات كثي ــرة العالقــة
الوطيــدة بي ــن معــدل النمــو االقتصــادي وبي ــن تطــور املؤسســات املاليــة (القــري .)1993: 11 ،فــإذا كان األمــر كذلــك بالنســبة
للمجتمعــات بشــكل عــام فهــو بشــكل أخــص بالنســبة للمجتمــع اإلســامي لألســباب التاليــة:
- -1لكــون االقتصــاد اإلســامي اقتصــاد مشــاركة وليــس القــرض فيــه وســيلة تمويــل ،ولذلــك كانــت األوعيــة الت ــي تــؤدي
إلــى تعبئــة املدخ ـرات بطريقــة املســاهمة فــي ملكيــة رأس املــال واملشــاركة فــي مخاطــر االســتثماري وفــي أرباحــه (ومنهــا
أســواق البورصــة) هــي مؤسســات مالءمــة لالقتصــاد اإلســامي ومناســبة لطبيعتــه ألنهــا توفــر الصيــغ الت ــي تمكــن مــن
توفي ــر األمــوال للمنظمي ــن وتحقيــق الســيولة للمدخـري ــن ضمــن الحــدود الشــرعية.
ً
- -2إن نمــوذج البنــك اإلســامي ،نظـرا العتمــاد أنشــطته علــى االســتثمار وليــس علــى اإلقـراض ،ال تتوفــر لــه صيــغ يتــم مــن
خاللها تشــغيل املدخ ـرات ملدة قصي ــرة .ولذلك نالحظ أن أكث ــر البنوك اإلســامية يعاني من فائض الســيولة الذي
ال يســمح أســلوب اإلدارة الحــازم بتوجيهــه إلــى اســتخدامات غي ــر يسي ــرة التنضيــد .ومــن ثــم يمكــن أن تلعــب األســواق
املاليــة دور املؤسســات املســاعدة واملتممــة للنمــوذج املصرفــي اإلســامي ألنهــا تقــدم أوعيــة يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق
االســتخدام األمثــل للمــوارد املاليــة املتاحــة للبنــك مــع تحقــق التــوازن املطلــوب بي ــن الســيولة والربحيــة.
وكمــا هــو جلــي فقــد وضــع اإلســام العديــد مــن الضوابــط الشــرعية الت ــي تكفــل حســن إدارة املــال واســتثماره بأفضــل
وأكفــأ الوســائل واألســاليب املشــروعة ،ومــن ذلــك مشــروعية البيــع والتجــارة وح ــرمة الربــا واالكتنــاز واالحتــكار وكافــة أشــكال
املقام ـرات واملراهنــات الت ــي تتضمــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل.
ً
ً
وانطالقا مما تقدم ،تعتب ــر الســوق املالية اإلســامية مهمة جدا لكل مســتثمر مســلم ،حيث يتمكن من تقليل خســائره
ً
ومخاطــره وزيــادة عائداتــه ،وذلــك مــن خــال تنويــع محفظتــه املاليــة ،واختيــار أدوات أقــوى وأكث ــر نجاحــا ومشــروعية ،كمــا
تمثــل األســواق املاليــة محطــة مهمــة بمــا يمكــن أن تتضمنــه مــن أدوات إســامية متقدمــة ،مثــل عقــود الخيــارات واملســتقبليات
والعقود اآلجلة بعد تطويـرها بما يتفق والشريعة اإلسالمية ،إلعادة تنقية وضخ األموال الحالل وتمويل املشروعات البناءة
والناجحــة ممــا يــؤدي إلــى زيــادة حصــول النمــو االقتصــادي مــن خــال زيــادة إنتــاج الطيبــات فــي املجتمــع.
ولكــن مــن املعلــوم أنــه لــن توجــد أســواق ماليــة إســامية مــا لــم توجــد أوراق ماليــة إســامية ،ولــن توجــد هــذه األوراق مــا
لــم توجــد مؤسســات ماليــة إســامية تصدرهــا ،وبنــك مركــزي إمــا إســامي ،أو يوجــد فيــه جهــاز مركــزي إســامي يمنــح وي ـراقب
ت ــرخيصها وإصدارهــا.
وهكــذا يمكــن القــول إن الســوق املاليــة تشــتمل علــى البنــك املركــزي والبنــوك التجاريــة وشــركات التأمي ــن وبنــوك
االســتثمار واملؤسســات املاليــة وبورصــات األوراق املاليــة وكافــة املؤسســات الت ــي تتعامــل مــع التدفقــات املاليــة .ولكــي تكــون
الســوق املاليــة إســامية ،في ــنبغي أن تخضــع هــذه املؤسســات والبنــوك للضوابــط الشــرعية .هــذا ُويعــد تكامــل الهيئــات
ً
ً
ً
واملؤسســات املاليــة اإلســامية تطــورا علميــا وتوســعا يتناســب واالحتياطيــات املســتقبلية فهــذه املؤسســات تشــكل بيئــة داعمــة
للعمــل املالــي واإلســامي (حطــاب.)2005 ،
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إبداء رأي تفصيلي حول األسواق املالية
قراري مجمع الفقه اإلسالمي رقمي ( )7/63و(( )5/8الشام�سي)2005 ،
ً
بنـ ًـاء علــى مــا ذكرنــاه ســابقا مــن أســباب ونتائــج سع ــى املجمــع الفقه ــي فــي دورتــه الســابعة إلــى طــرح موضــوع األســواق املاليــة
ً
بأكث ــر شــمولية وتفصيــا واتخــاذ قـرارات تفصيليــة علــى اعتبــار أنــه ال يص ــح الحكــم علــى الســوق املاليــة فــي مجملــه بأنــه جائــز
أو غي ــر جائــز ،وكان قـراره كالتالــي:
بعــد اطــاع مجلــس الفقــه اإلســامي املنعقــد فــي دورة مؤتمــره الســابع بجــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن  7-12ذي
القعــدة 1412ه ـ املوافــق  4-9مايــو 1992م علــى البحــوث الــواردة إلــى املجمــع بخصــوص موضــوع «األســواق املاليــة» األســهم،
االمتيــازات ،الســلع ،بطاقــات االئتمــان وبعــد اســتماعه إلــى املناقشــات الت ــي دارت حولــه (أي األســواق املاليــة) قــرر مــا يلــي:
اإلسهام في الشركات:
الحل ،فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.
- -1بما أن األصل في املعامالت ِ
- -2ال خالف في حـرمة اإلسهام في شركات غرضها األسا�سي محـرم ،كالتعامل بالربا أو إنتاج املحـرمات أو املتاجـرة بها.
ً
- -3األصل حـرمة اإلسهام في شركات تتعامل أحيانا باملحـرمات كالربا ونحوه بالرغم من أنشطتها األساسية املشروعة.
ضوابط األسواق املالية من منظور إسالمي (هارون)97 :1999 ،
ً
أوال -الضوابط العامة للسوق من منظور إسالمي والتـي لو تحققت ألمكن إقامة مثل هذه السوق وهي كما يلي:
- -1إن أحــد األركان الرئيســة فــي عقيــدة املســلم أن «اإليمــان بــأن املــال مــال هللا عــز وجــل وأن اإلنســان مســتخلف فــي
ْ ُْ
ْ ُْ ُ ْ ْ ُْ
ُ َّ
َ َ
َ َ َ
ملكه» ،لقوله تعالى « :ق ِل الل ُه َّم َ َم ِال َك الل ِك تؤت ــي الل َك َمن تشــاء َوتن ـ ِـز ُع الل َك ِم َّمن تشــاء» [آل عمران ،]26 :وقوله
َ ّ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ّ ُ َ َ ُ ّ َ َ
�شـ ْـي ٍء ق ِدي ــر» [املائــدة ،]17 :وقولــه
ض ومــا بينهمــا يخلــق مــا يشــاء والل علــى ك ِل
ل ملــك الســماوات واألر
تعالــى« :وِ ِ
َّ َ َ ُ ِ َ َ ُ ِ َّ َ َ َ ُ ُّ ْ َ ْ َ
تعالــىُ :
َ
ـالل ورسـ ِـول ِه وأ ِنفقــوا ِممــا جعلكــم مستخل ِفي ــن ِفيـ ِـه» [الحديــد.]7 :
«آمنــوا ِبـ ِ
ِ
ق
- -2اعتبــار العمــل فــي الســو عبــادة :إن العمــل هــو عنصــر أسا�ســي فــي طــب الــرزق ،لــذا نجــد اإلســام اهتــم بالعمــل وحــث
عليه من تحصيل مصالح الدنيا واآلخـرة.
- -3األصــل فــي األشــياء اإلباحــة :إن األصــل فيمــا خلــق هللا تعالــى مــن أشــياء ومنافــع هــو الحــل واإلباحــة ،وال ح ـرام إال مــا
ورد نــص صريــح مــن قبــل الشــارع بتح ــريمه.
- -4تحقيــق املصلحتي ــن الخاصــة والعامــة وتقديــم املصلحــة العامــة علــى مصلحــة الفــرد فــي حالــة عــدم إمكانيــة التوفيــق
إذا تعــذرت املوازنــة للظــروف الطارئــة أو االســتثنائية.
ً
- -5العلم بأحكام وأحوال السوق وهي نقطة مهمة جدا إلقامة السوق املالية اإلسالمية وتؤخذ من اتجاهيـن هما:
نسـ َ
اســم َرّبـ َـك َّالــذي َخ َلـ َـق * َخ َلـ َـق ْال َ
ْ ْ ْ
ـان
 أالعلــم بأحــكام ْالتعامــل فــي َالســوق :قــال تعالــى فــي كتابــهالعزي ــز«ْ :اقـ َـرأ ِب ِ َ ِ َ ِ
ِ
َ َّ َ ْ َ َ
ْ ََ
ْ َ َ َ ُّ َ ْ ْ َ ُ َّ
َ َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
النســان مــا لــم يعلــم» [العلــق .]1-5 :فهــذه
ِمــن علـ ٍـق * اقــرأ وربــك الكــرم * الـ ِـذي علــم ِبالقلـ ِـم * علــم ِ
اآليــات تشي ــر إلــى العلــم وأهميتــه ،وعليــه فعلــى املتعاملي ــن بالســوق أن يكونــوا علــى معرفــة بأحــكام اإلســام
فــي األســواق ،مــن حيــث الحــال والح ـرام مــن البيــوع ،والجائــز وغي ــر الجائــز مــن املنتجــات وطــرق إنتاجهــا
ً
واملشــروع وغي ــر املشــروع مــن املمارســات ،ذلــك أن العمــل فــي الســوق اإلســامية يعتب ــر نوعــا مــن العبــادة،
وهــي ص ــحيحة إن كانــت موافقــة شــرع هللا ســبحانه وتعالــى ،وعلــى هــذا فاإلملــام بأحــكام اإلســام شــرط فيمــن
يعمل في الســوق اإلســامية حيث يقول ســيدنا عمر بن الخطاب (ر�ضي هللا عنه)« :من لم يتفقه فال يتج ــر
فــي ســوقنا».
ً
ً
 بوجــوب دراســة وجمــع املعلومــات عــن األســواق .فعلــى املتعامــل بالســوق أيضــا أن يكــون عارفــا بمــا يتعلــقباملعلومــات املتعلقــة بأحــوال العــرض والطلــب واحتياجــات املستهلكي ــن ،وأذواقهــم واألســعار الســائدة
واملتوقعــة والتضخــم والكســاد وجمــع معلومــات حــول أربــاح الشــركات واألســعار…الخ.
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ً
ثانيا-

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

ضوابط السوق في مجال التداول (هارون)119 :1999 ،

يجب أن تتوفر مجموعة من الصفات فيمن يتعامل باألوراق املالية في السوق املالية اإلسالمية وهذه الصفات هي:
- -1اإليمــان وحســن الخلــق وخاصــة اإليمــان بــأن هللا هــو املالــك الحقيقــي للمــال واإليمــان بالتفــاوت فــي الــرزق الناتــج
عــن اســتثمار املــال واإليمــان بالحســاب فــي اآلخ ــرة عــن عــدم تشــغيل املــال وأن هللا ي ـراقب كل تصرفــات النــاس ومنهــا
تصرفاتهــم املاليــة.
- -2املحافظة على الشعائر ،وعلى املتعامل بالسوق أال يشغله البيع والشراء عن الصالة.
- -3العدل واإلحسان واألمانة والصدق والوفاء بالعقود.
- -4االبتعاد عن الحسد والكذب والحلية وأخذ الرشوة وإعطائها.
- -5محاولة عدم الوقوع في الشبهات والتـرويج الكاذب.
وعليه فإن قيام أو مبـررات قيام سوق مالية إسالمية ما يلي (عمر:)2003 ،
ََ َ َُ ْ ََ
- -1الســوق ضــرورة شــرعية تدعــوا إليــه عموميــات الشــريعة الحاثــة علــى التعــاون والوحــدة ،لقولــه تعالــى« :وتعاونــوا علــى
ْ َ َّ ْ َ ى َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ّ َ َّ ّ َ َ ُ ْ َ
ـاب» [املائــدة.]2 :
اإلثـ ِـم والعــدو ِان واتقــوا الل ِإن الل شـ ِـديد ال ِعقـ ِ
الب ــر والتقــو وال تعاونــوا علــى ِ
- -2السوق اإلسالمية ضرورة ظرفية ،أو حياتية تقتضيها الظروف الراهنة.
ً
- -3الســوق املاليــة اإلســامية ضــرورة اقتصاديــة ،لتوســيع مثــا مجــاالت اإلنتــاج وتعددهــا ليلب ــي حاجــة الســوق وزيــادة
معــدل النمــو االقتصــادي.

خصائص املنتجات اإلسالمية
الصناعــة املاليــة اإلســامية تهــدف إلــى إيجــاد منتجــات وأدوات ماليــة تجمــع بي ــن املصداقيــة الشــرعية والكفــاءة
االقتصاديــة .فاملصداقيــة الشــرعية هــي األســاس فــي كونهــا إســامية ،والكفــاءة االقتصاديــة هــي األســاس فــي قدرتهــا علــى تلبيــة
االحتياجــات االقتصاديــة ومنافســة األدوات التقليديــة.
أمــا املصداقيــة الشــرعية واملقصــود بهــا أن تكــون املنتجــات اإلســامية موافقــة للشــرع بأكب ــر قــدر ممكــن ،وهــذا يتضمــن
الخ ــروج من الخالف الفقهي قدر املســتطاع ،إذ ليس الهدف اإلســامي من الصناعة اإلســامية ت ــرجيح رأي فقهي على آخ ــر،
وإنمــا التوصــل إلــى حلــول مبكــرة محــل اتفــاق قــدر اإلمــكان.
وأمــا الكفــاءة االقتصاديــة فاملقصــود بهــا تحقيــق مقاصــد املتعاملي ــن بأقــل قــدر ممكــن مــن التكاليــف اإلج ـرائية أو
التعاقديــة ،فتســارع وتي ــرة الحيــاة االقتصاديــة املعاصــرة ،والتقــدم التقنــي فــي عالــم االتصــاالت واملعلومــات ،يتطلــب تطوي ــر
أســاليب التعامــل االقتصــادي إلــى أقــل حــد ممكــن مــن القيــود وااللت ـزامات (ســويلم.)2000 ،

األساليب اإلحصائية املستخدمة في البحث
لإلجابة عن أسئلة البحث واختبار صـحة فرضياته ،تم استخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة (.)SPSS
- -1مقاييــس اإلحصــاء الوصفــي ( )Descriptive Statistic Measuresلوصــف خصائــص عي ــنة الدراســة ،واإلجابــة عــن
أســئلة الدراســة.
- -2اختبــار ثبــات األداة ( )Reliability Testعــن طريــق اختبــار كرونبــاخ ألفــا لقيــاس ثبــات أداة الدراســة ومقــدار
االتســاق الداخلــي لهــا .إذ يقيــس مــدى تناســق إجابــات املستجوبي ــن علــى كل األســئلة املوجــودة فــي أداة القيــاس وهــي
االســتبانة ،كمــا يمكــن تفسي ــر ألفــا (معامــل كرونبــاخ) بأنهــا معامــل الثبــات الداخلــي بي ــن اإلجابــات ،ويــدل ارتفــاع
قيمتــه علــى ارتفــاع الثبــات ويت ـراوح مــا بي ــن (صفــر )-1وتكــون قيمتــه مقبولــة عنــد ( )60%ومــا فــوق ،وكانــت النتائــج
كمــا هــو موض ــح بجــدول (.)1
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جدول رقم ()1
معامل «كرونباخ ألفا» ألداة الدراسة الخاصة بالدراسة (تحليل الثبات)
قيمة معامل الفا
0.752
0.868
0.751

املتغيـر
املجال االقتصادي
املجال الديــني
املجال التشريعي

		نالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )1أن معامــات الثبــات لجميــع متغي ـرات الدراســة كانــت أكب ــر مــن ( )0.60ممــا يــدل علــى
أنــه يوجــد اتســاق داخلــي بي ــن اإلجابــات.
- -3وصف خصائص عيـنة الدراسة.
جدول رقم ()2
وصف خصائص عيـنة الدراسة
التكرار القيم املفقودة النسبة املئوية الفعلية
املتغيـر
املسمى
الوظيفي
الخبـرة
التخصص

مديـر فرع
رئيس وحده
رئيس قسم
أقل من  5سنوات
من 5-10سنوات
أكثـر من  10سنوات
بنوك إسالمية
غيـر ذلك

18
31
36
25
38
28
28
59

 6قيم
 0قيمه
 3قيم

%21.2
%36.5
%42.4
%27.55
%41.8
%30.8
%33
%67

نالحــظ مــن الجــدول مقــدار التك ـرار والنســبة املئويــة لــكل مــن املتغي ـرات الديموغرافيــة .مــن حيــث املســمى الوظيفــي
ً
حيــث بلــغ تك ـرار «مدي ــر الفــرع»  18فــرد بنســبة  %21.2فعليــة و»رئيــس الوحــدة» بتك ـرار  31بنســبة  %36.5فعليــة وأخي ـرا
«رئيــس قســم» بتك ـرار  36أي بنســبة  %42.4فعليــة .فيمــا يتعلــق ب ـ «الخب ــرة» نالحــظ أن مــن هــم أقــل مــن  5ســنوات يمثلــون
بنســبة  %27.55بتكـرار  25ومــا بي ــن  5إلــى عشــر ســنوات بنســبة  %41.8أي بتكـرار  ،38أمــا مــا تجــاوز  10ســنوات بلــغ نســبته
 %30.8بتك ـرار  28.أمــا مــا يتعلــق ب ـ «التخصــص» بلــغ تك ـرار ذو املجــال اإلســامي  28فــرد بنســبة  %33فعليــة وهــذه نســبة
ضئيلــة مقارنــة مــع مــن هــم غي ــر ذلــك إذ بلــغ التك ـرار  59بنســبة .%67
ً
ً
حــددت األهميــة النســبية لــكل فقــرة مــن فق ـرات األبعــاد طبقــا للصيغــة التاليــة ووفقــا للمقيــاس الخما�ســي لبدائــل
اإلجابــة لــكل فقــرة:
األهمية النسبية = الحد األعلى للبديل – الحد األدنى للبديل = 5 – 1 = 1.33
عدد املستويات 3

جدول رقم ()3
مستويات اإلجابة ملقياس ليكرت الخما�سي
املستوى

الوسط الحسابي

 1لغاية 2.33
 2.34لغاية 3.66
 3.67لغاية 5

منخفض
متوسط
مرتفع

حيث عدد املســتويات هي :منخفض ،متوســط ،ومرتفع ،والجدول التالي يبي ــن معالجة املســتويات على مقياس ليكرت
الخما�سي.
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جدول رقم ()4
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية الستجابات أفراد العيـنة على املجال االقتصادي
املجال االقتصادي

عالية
قليلة الوسط االنحـراف قيمه
ً عالية متوسط قليلة
ً
جدا الحسابي املعياري P
جدا

 )1يــؤدي إنشــاء ســوق مالــي إســامي إلــى زيــادة مشــاركة
القطــاع الخــاص فــي عمليــه التنميــة االقتصاديــة
 )2يســاهم الســوق املالــي اإلســامي فــي توســيع قاعــدة
38.5 36.3
امللكيــة عــن طريــق جــذب املدخ ـرات املعطلــة
 )3تســاهم العامليــة فــي جــذب رأس املــال اإلســامي الدولــي
نحــو التعامــل بــاألدوات املاليــة اإلســامية عنــد إنشــاء 33 33.
الســوق املالــي اإلســامي
ق
 )4يعد عدم وجود ســو مالي إســامي ســببا في التعامل
31.9 34.1
مــع الســوق املالــي الحالي
ق
ـور
 )5ســنقوم بالتعامــل علــى الفـ مــع الســو املالــي
27.5 45.1
اإلســامي إذا تــم إنشــاؤه فــي األردن
37.4 47.3

12.1

1.1

2.2

4.26

0.880

000

15.4

7.7

2.2

3.99

1.016

000

20.9

9.9

3.3

3.82

1.101

000

26.4

3.3

4.4

3.88

1.063

000

18.7

4.4

4.4

4.04

1.105

000

املصدر :إعداد الباحث.

يمثل جدول ( )4الوسط الحساب ــي واالنح ـراف املعياري وقيمه  p-valueلفقرات الوضع االقتصادي حيث بلغ عددها
( )5فقـرات .نالحــظ مــن الجــدول الســابق أن إنشــاء الســوق املالــي اإلســامي لــه أث ــر واض ــح فــي عمليــه التنميــة االقتصاديــة مــن
جانــب القطــاع الخــاص حيــث بلــغ املتوســط الحساب ــي  4.26واالنح ـراف املعيــاري  0.880وقيمــة .)p-value (000
جدول رقم ()5
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية الستجابات أفراد العيـنة على املجال الديـني
املجال الديـني
 )6يعــد مفهومــا الســوق املاليــة اإلســامية واألدوات املاليــة
اإلســامية واضـحي ــن لدي ــنا
 )7يمكــن لســوق املاليــة اإلســامية أن تجــذب املزيــد مــن العمــاء
فــي ســوق اإلصــدار
 )8يســاهم إنشــاء ســوق ماليــة إســامية فــي تشــجيع املصــارف
التجاريــة علــى تــداول األدوات املاليــة اإلســامية لحســاب عمالئهــا
 )9يمكــن لســوق املاليــة اإلســامية أن تجــذب املزيــد مــن العمــاء
فــي ســوق التــداول
 )10تشجع األدوات املالية اإلسالمية املستثمريـن الذيـن يعزفون
عــن التعامــل مــع املصــارف التجاريــة علــى اســتثمار أموالهــم بطــرق
تلك األدوات
 )11ســتعمل الســوق املاليــة اإلســامية علــى تقديــم صيــغ
اســتثمارية متنوعــة إلــى صغــار املساهمي ــن
 )12يســاهم إنشــاء ســوق مالــي إســامي فــي تشــجيع املصــارف
التجاريــة علــى تــداول األدوات املاليــة اإلســامية لحســابها
 )13ي ــرغب املســتثمرون فــي تنويــع مصــادر تمويــل مشــروعاتهم
التنمويــة بــاألدوات املاليــة املتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية

قليلة املتوسط االنحـراف قيمه
عالية
عالية متوسط قليلة
جدا الحسابي املعياري P
جدا
4.4 13.2 16.5 38.5 26.4

3.70

000 1.136

20.9 35.2 30.8

303 9.9

3.8

000 1.088

11.0 35.2 41.8

4.4 7.7

4.02

000 1.067

13.2 33.0 44.0

3.3 6.6

4.08

000 1.115

16.5 46.2 30.8

4.4 2.2

3.97

000 0.983

20.9 47.3 18.7

3.3 8.8

3.70

000 0.988

19.8 49.5 19.8

2.2 7.7

3.87

000 1.108

15.4 38.5 33

4.4 8.8

3.87

000 1.086
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املجال الديـني
 )14تســتوجب علــى الســلطات التشــريعية املاليــة تبنــي التخطيــط
إلنشــاء ســوق مالــي إســامية ملواجهــه األزمــات املاليــة العامليــة مــا
أمكــن
 )15ضــرورة وجــود قواني ــن ومشــروعات ولوائــح تختــص بإنشــاء
الســوق املالــي اإلســامية
 )16الســلطات التشــريعية واملاليــة جاهــزة لســن أو تعديــل
التشــريعات الحاليــة مــن أجــل إنشــاء الســوق املاليــة اإلســامية
فــي األردن
 )17تهــدف الســوق املاليــة اإلســامية أساســا إلــى إلغــاء التعامــل
بالفائــدة فــي األخــذ واإلعطــاء.
 )18إنشــاء ســوق ماليــة إســامية فــي األردن ســيلقى القبــول
والدعــم مــن مختلــف ش ـرائح املجتمــع
 )19بعــض الشــركات (غي ــر املصــارف التجاريــة) املدرجــة إســهامها
فــي الســوق املاليــة الحاليــة تخالــف أحــكام الشــريعة اإلســامية
ً
 )20يعــد إنشــاء ســوق ماليــة إســامية فــي األردن أمـرا مرغوبــا لــدى
جمهور املستثمري ــن وشــركا ت الوســاطة املالية

قليلة املتوسط االنحـراف قيمه
عالية
عالية متوسط قليلة
جدا الحسابي املعياري P
جدا
3.90

000 1.086

17.6 37.4 34.1

4.4 6.6

22.0 33.0 35.2

000 1.090 3.098 4.4 5.5

4.4 11.0 24.2 30.8 29.7

3.70

000 1.140

15.4 33.0 39.6

5.5 6.6

3.95

000 1.149

26.4 33.0 30.8

2.2 6.6

3.84

000 1.016

19.8 36.3 33.0

4.4 6.6

3.87

000 1.087

23.1 29.7 33.0

4.4 9.9

3.77

000 1.146

يمثــل جــدول ( )5الوســط الحساب ــي واالنح ـراف املعيــاري وقيمــة  p-valueملتغي ــر املجــال الدي ــني حيــث تظهــر النتائــج قــوة
السوق املالي اإلسالمي في جذب أكبـر قدر ممكن من االستثمارات لسوق التداول حيث بلغ املتوسط الحسابـي  4.08واالنحـراف
املعياري  1.15.باإلضافة إلى أن أغلب الفقرات ذات متوسط حساب ــي مرتفع وانح ـراف معياري متوسط وقيم ).p-value (000
جدول رقم ()6
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية الستجابات أفراد العيـنة على املجال التشريعي
املجال التشريعي

 )21الســلطات التشــريعية واملاليــة هــم أص ــحاب
الق ـرار فــي إنشــاء الســوق اآلليــة اإلســامية
 )22توجــد سياســات وخطــط لــدى الســلطات
التشــريعية واملاليــة إلنشــاء ســوق ماليــة إســامية
 )23يمكــن للســلطات التشــريعية واملاليــة إنشــاء
ســوق ماليــة إســامية تعمــل إلــى جانــب الســوق
ً
األردنيــة لــأوراق املاليــة العاملــة حاليــا
 )24تعيــق التشــريعات املاليــة املطبقــة حاليــا فــي
إمكانيــة إنشــاء ســوق ماليــة إســامية
 )25هنــاك رغبــه لــدى الســلطات التشــريعية
واملاليــة فــي إنشــاء ســوق ماليــة إســامية فــي األردن
 )26خصوصيــة الســوق املاليــة اإلســامية ومــا
تتطلبــه مــن علــم ودرايــة والت ـزام بأحــكام الشــريعة
اإلســامية يجعــل الســوق املاليــة اإلســامية عمليــه
ً
ناضجــة ومكتملــة حاليــا

قليلة املتوسط االنحـراف قيمه
عالية
عالية متوسط قليلة
جدا الحسابي املعياري P
جدا
35.2

29.7

20.9

7.7

4.4

3.85

1.134

000

29.7

22.0

20.9

16.5

8.8

3.48

1.324

000

30.8

39.6

22.0

00.00 7.7

3.93

0.917

000

29.7

36.3

19.8

8.8

5.5

3.76

1.139

000

24.2

8.6

33.0

11.0

3.3

3.59

1.075

000

33.0

30.8

23.1

8.8

4.4

3.749

1.131

000

يمثــل جــدول ( )6املتوســط الحساب ــي واالنح ـراف املعيــاري وقيمــه p-valueللمجــال التشــريعي حيــث أظهــرت النتائــج
ً
ارتفــاع فــي املتوســطات الحســابية وأيضــا االنح ـرافات املعياريــة وقيــم ال ـ ).p-value (000
258
12

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol37/iss2/12

Abbad: Religious, Economic and Legislative Conditions Req

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

نتائج اختباراستقاللية املتغيـرات املستقلة
تم حساب مصفوفة معامالت االرتباط بي ــرسون ( )Pearsonملعرفة العالقة بي ــن املتغي ـرات املستقلة ،بهدف الكشف
عن وجود ارتباط خطي بي ــن املتغي ـرات املستقلة ،ويمثل جدول ( )7مصفوفة االرتباط للمتغي ـرات (.)CORRELATION
جدول رقم ()7
مصفوفة االرتباط للمتغيـرات ()CORRELATION
املتغيـر

املجال االقتصادي

املجال االقتصادي
املجال الديـني
املجال التشريعي
*ذات داللة إحصائية على مستوى ()0.05≥ α

املجال الديـني
**0.573
0.000
87

1
91
0.573
0.000
87
**.0396
0.000
89

1
87
0.632
0.000
85

املجال التشريعي
0.396
0.000
89
**0.632
0.000
85
1
89

**ذات داللة إحصائية على مستوى ()0.01 ≥ α

فــي االعتمــاد علــى جــدول ( )7يتض ــح أن معظــم العالقــات االرتباطيــة بي ــن محــاور الدارســة معنويــة وذات داللــة إحصائيــة
عنــد مســتوى الداللــة ( ،)α ≤ 0.01وبهــذا يمكــن الحكــم إنــه ال يوجــد ارتبــاط تــام بي ــن املتغي ـرات املســتقلة وبعضهــا اآلخ ــر.

اختباراالرتباط الخطي ()Multicollinearity
تــم اســتخدام هــذا اختبــار بهــدف التأكــد مــن إنــه ال يوجــد ارتبــاط عــال بي ــن املتغي ـرات املســتقلة وذلــك فــي االعتمــاد علــى
اختبار معامل التضخم التبايـن  Variance Inflation Factorواختبار التبايـن املسموح  Toleranceلكل متغيـر من املتغيـرات
املســتقلة ،حيــث إنــه يجــب أن تكــون املتغي ـرات املســتقلة فيمــا بي ــنها .وللتأكــد مــن ذلــك الغــرض نستعي ــن بهــذا االختبــار الــذي
ُيعــد أحــد الطرائــق للتخلــص مــن مشــكلة التعــدد الخطــي ،مــع العلــم أن البــد مــن عــدم تجــاوز معامــل تضخــم التباي ــن للقيمــة
( )10وقيمة اختبار التباي ــن املسموح ال بد أن يكون أكب ــر من ( )0.05وبحساب املعامالت السابقة لكل املتغي ـرات املستقلة،
كانــت النتائــج املتحصــل عليهــا مدرجــه فــي جــدول ( )8كاآلتــي:
جدول رقم ()8
اختبارمعامل تضخم التبايـن والتبايـن املسموح ملتغيـرات الدراسة
املتغيـرات املستقلة
املجال االقتصادي
املجال الديـني
املجال التشريعي

التبايـن املسوح
()TOLERANCE
0.678
0.472
0.601

معامل تضخم التبايـن
()VIF
1.475
2.121
1.665

يبيـن جدول ( )8أن قيم اختبار تضخم التبايـن لجميع املتغيـرات أقل من ( )10وتتـراوح قيمة ما بيـن 1.475الى 2.121
بي ــنما قيمــة اختبــار التباي ــن املســموح بــه لجميــع املتغي ـرات أكب ــر مــن ( )0.05وتت ـراوح قيمــة مــا بي ــن  0.472إلــى  ،0.678وبالتالــي
يمكــن القــول أنــه ال توجــد مشــكلة ارتبــاط عــال بي ــن املتغي ـرات ،وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود ارتبــاط ذي أهميــة إحصائيــة بي ــن
املتغي ـرات املســتقلة الــواردة بجــدول االرتبــاط وهــذا يعــزز إمكانيــة اســتخدامها فــي النمــوذج.
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اختبارالفرضيات
الفرضية األولى
ال يوجد أثـرذو داللة إحصائية للمجال االقتصادي في إنشاء سوق مالي إسالمي في اململكة األردنية الهاشمية.
جدول رقم ()9
ملخص النموذج ()Model Summery
Std. Error of the Estimate
.41981

Adjusted R
Square
.491

R Square

R

Model

.497

.705a

1

املجال االقتصاديa. Predictors: (Constant) ،

يمثل جدول ( )9قيمة معامل االرتباط ( )Rبيـن املتغيـر املجال االقتصادي واملتغيـر التابع حيث بلغت قيمته )(0.705
وبلغــت قيمــة معامــل التحديــد ) R2 (0.497والــذي يفســر بأنــه لــو أضيــف متغي ــر مســتقل آخ ــر للنمــوذج فــإن قيمتــه ست ــرتفع
حت ــى لــو لــم يكــن هنــاك أهميــة للمتغي ــر املســتقل فــي النمــوذج .ولهــذا يتــم احتســاب معامــل التحديــد املعــدل ()Adjusted R2
والــذي يأخــذ بعي ــن االعتبــار النقصــان الحاصــل فــي درجــات الح ــرية حيــث إن قيمتــه ً
دائمــا أقــل مــن قيمــة ( )R2وكمــا هــو موض ــح
أعــاه فقــد بلغــت ( )0.491وعليــه فــإن املتغي ــر املســتقل اســتطاع أن يفســر ) (0.491مــن التغي ـرات الحاصلــة فــي املتغي ــر التابــع
والباقــي تعــزى إلــى متغي ـرات أخ ــرى.

اختبارالفرضية األولى
 :H0ال يوجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للوضع االقتصادي في إنشاء السوق املالي اإلسالمي.
جدول رقم ()10
املعامالت واالختبارات اإلحصائية للمتغيـراملجال االقتصادي Coefficientsa
.Sig

t

.000
.000

6.208
9.064

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
Std. Error
Beta
1.584
.255
.569
.063
.705

Model
B
()Constant
املجال االقتصادي

1

a. Dependent Variable: q33

يتض ــح مــن جــدول ( )10أن مســتوى املعنويــة ( )0.000وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة ( )α ≤ 0.05وعليــه فإنــه يتــم رفــض
الفرضيــة العدميــة وقبــول الفرضيــة البديلــة والت ــي تنــص علــى إنــه «يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة للمجــال االقتصــادي فــي
إنشــاء ســوق مالــي إســامي فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية «كمــا إن قيمــة ( b (0.569وهــي تشي ــر إلــى مقــدار الزيــادة املتحققــة فــي
املتغي ــر التابــع (إنشــاء ســوق مالــي إســامي) نتيجــة زيــادة املتغي ــر املســتقل املجــال االقتصــادي بوحــدة واحــدة.

الفرضية الثانية
ال يوجد أثـرذو داللة إحصائية للمجال الديـني في إنشاء سوق مالي إسالمي في اململكة األردنية الهاشمية.
جدول رقم ()11
قيمة معامل االرتباط ( )Rبيـن املتغيـراملجال الديـني واملتغيـرالتابع Model Summary
Std. Error of the Estimate
.17913

Adjusted R Square
.907

R Square
.908

R
.953a

Model
1

املجال الديـنيPredictors: (Constant) ،
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يمثــل جــدول ( )11قيمــة معامــل االرتبــاط ( )Rبي ــن املتغي ــر املجــال الدي ــني واملتغي ــر التابــع حيــث بلغــت قيمتــه ()0.953
وبلغــت قيمــة معامــل التحديــد ) R2 (0.908والــذي يفســر بأنــه لــو أضيــف متغي ــر مســتقل آخ ــر للنمــوذج فــإن قيمتــه ست ــرتفع
حت ــى لــو لــم يكــن هنــاك أهميــة للمتغي ــر املســتقل فــي النمــوذج .ولهــذا يتــم احتســاب معامــل التحديــد املعــدل ()Adjusted R2
ً
والذي يأخذ بعي ــن االعتبار النقصان الحاصل في درجات الح ــرية حيث إن قيمته دائما أقل من قيمة ( )R2وكما هو موض ــح
أعــاه فقــد بلغــت ( ،)0.907وعليــه فــإن املتغي ــر املســتقل اســتطاع أن يفســر ) (0.908مــن التغي ـرات الحاصلــة فــي املتغي ــر
التابــع ،والباقــي تعــزى إلــى متغي ـرات أخ ــرى.

اختبارالفرضية الثانية
 :H0ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α ≤ 0.05للوضــع الدي ــني فــي إنشــاء الســوق املالــي
اإلســامي.
جدول رقم ()12
a
املعامالت واالختبارات اإلحصائية للمتغيـراملجال الديـني Coefficients
.Sig

t

.000
.000

4.231
28.706

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
Std. Error
Beta
.502
.119
.869
.030
.953

Model
B
()Constant
املجال الديـني

1

a. Dependent Variable: q33

يتض ــح مــن جــدول ( )12أن قيمــة  tبلغــت ( )28.706وهــي أكب ــر مــن قيمتهــا الجدوليــة عنــد مســتوى معنويــة ( )0.000وهــي
أقــل مــن مســتوى الداللــة ( ،)α ≤ 0.05وعليــه فإنــه يتــم رفــض الفرضيــة العدميــة وقبــول الفرضيــة البديلــة والت ــي تنــص علــى
أنــه «يوجــد عالفــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن املجــال الدي ــني وإنشــاء ســوق مالــي إســامي فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية» كمــا إن
قيمــة ) b (0.869وهــي تشي ــر إلــى مقــدار الزيــادة املتحققــة فــي املتغي ــر التابــع (إنشــاء ســوق مالــي إســامي) نتيجــة زيــادة املتغي ــر
املســتقل املجــال الدي ــني بوحــدة واحــدة.

الفرضية الثالثة
ال يوجد أثـرذو داللة إحصائية بيـن للمجال الديـني في إنشاء سوق مالي إسالمي في اململكة األردنية الهاشمية.
جدول رقم ()13
قيمة معامل االرتباط ( )Rبيـن املتغيـراملجال التشريعي واملتغيـرالتابع Model Summary
Std. Error of the Estimate
.37006

Adjusted R Square
.605

R Square
.609

R
.781a

Model
1

املجال التشريعيa. Predictors: (Constant)،

يمثل جدول ( )13قيمة معامل االرتباط ( )Rبي ــن املتغي ــر املجال التشريعي واملتغي ــر التابع حيث بلغت قيمته ((0.781
وبلغــت قيمــة معامــل التحديــد ) R2 (0.609والــذي يفســر بأنــه لــو أضيــف متغي ــر مســتقل آخ ــر للنمــوذج فــإن قيمتــه ست ــرتفع
حت ــى لــو لــم يكــن هنــاك أهميــة للمتغي ــر املســتقل فــي النمــوذج.
ولهذا يتم احتساب معامل التحديد املعدل ( )Adjusted R2والذي يأخذ بعيـن االعتبار النقصان الحاصل في درجات
ً
الح ــرية حيــث إن قيمتــه دائمــا أقــل مــن قيمــة ( )R2وكمــا هــو موض ــح أعــاه فقــد بلغــت ( )0.605وعليــه فــإن املتغي ــر املســتقل
اســتطاع أن يفســر ) (0.605مــن التغي ـرات الحاصلــة فــي املتغي ــر التابــع والباقــي تعــزى إلــى متغي ـرات أخ ــرى.
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اختبارالفرضية الثالثة
 :H0ال يوجــد أث ــرذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α ≤ 0.05للوضــع التشــريعي فــي إنشــاء الســوق املالــي
اإلســامي.
جدول رقم ()14
املعامالت واالختبارات اإلحصائية للمتغيـراملجال التشريعي Coefficients
a

.Sig

T

.000
.000

7.611
11.381

Standardized Coefficients
.781

Unstandardized Coefficients
Std. Error
Beta
1.565
.206
.615
.054

Model
B
()Constant
املجال التشريعي

1

a. Dependent Variable: q33

يتض ــح مــن خــال جــدول ( )14أن مســتوى املعنويــة ( )0.000وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة ( )α ≤ 0.05وعليــه فإنــه
يتــم رفــض الفرضيــة العدميــة وقبــول الفرضيــة البديلــة والت ــي تنــص علــى أنــه «توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن املجــال
التشــريعي وإنشــاء ســوق مالــي إســامي فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية» كمــا إن قيمــة ( b (0.615وهــي تشي ــر إلــى مقــدار الزيــادة
املتحققــة فــي املتغي ــر التابــع (إنشــاء ســوق مالــي إســامي) نتيجــة زيــادة املتغي ــر املســتقل املجــال التشــريعي بوحــدة واحــدة.

النتائج
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،كان ما أهمها:
أن الشــروط واملجاالت الدي ــنية ،واالقتصادية ،والتشــريعية متوافرة بشــكل كبي ــر إلنشــاء الســوق املالية اإلســاميةفــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية.
ً
دعــم النظــام االقتصــادي ومجتمــع الدراســة وعي ــنتها إلنشــاء هــذه الســوق ،متمثــا بالرغبــة فــي التوجــه أكث ــر للتعامــلضمــن أحــكام الشــريعة اإلســامية.
أهميــة إنشــاء ســوق ماليــة إســامية وذلــك إليجــاد االســتثمارات املناســبة للفائــض املالــي لــدى البنــوك واملستثمري ــنواملؤسســات املاليــة.

التوصيات
بنـ ًـاء علــى مــا تقــدم نخلــص إلــى مجموعــة مــن التوصيــات الت ــي أثي ــرت فــي هــذا البحــث ســواء مــن قبــل الباحــث أو مــن قبــل
العلمــاء والباحثي ــن اآلخـري ــن ،وخاصــة بعــد أن تبي ــن مــن النتائــج وجــود أث ــر ذو داللــة إحصائيــة للمجــال االقتصــادي والدي ــني
والتشــريعي فــي إنشــاء ســوق مالــي إســامي فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية.
- -1يجب أن نهتم باالقتصاد اإلسالمي ويجب أن نتعلم أحكام الحالل والحـرام في املال.
- -2أن حكمــة هللا ســبحانه وتعالــى اقتضــت أنــه يوجــد بديــل أو بدائــل لــكل جانــب مح ــرم فتح ــريم الربــا مقت ــرن بتحليــل
البيــع «وأحــل هللا البيــع وح ــرم الربــا» وهكــذا.
ً
- -3تعتب ــر الســوق املاليــة اإلســامية فرصــة مهمــة جــدا لــكل مســتثمر مســلم ،خاصــة فــي الوقــت الحاضــر ،وعمليــات
انتقــال رؤوس األمــوال الضخمــة لغــرض االســتثمار بي ــن أســواق العالــم ،لذلــك تب ــرز أهميتهــا للمسلمي ــن اليــوم
لتحقيــق التكافــل االقتصــادي بي ــنهم ،وتســهيل انتقــال املدخ ـرات مــن وحــدات الفائــض إلــى وحــدات العج ــز بأســلوب
إســامي بعيــد عــن املح ــرمات.
- -4مــن املعلــوم أنــه لــن توجــد أســواق ماليــة إســامية مــا لــم توجــد أوراق ماليــة إســامية ،ولــن توجــد هــذه األوراق مــا لــم
توجــد مؤسســات ماليــة إســامية تصدرهــا ،لذلــك يجــب وجــود البورصــة الت ــي تكفــل الح ــرية واالســتمرارية ،ووجــود
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مؤسســات متخصصــة ،باإلضافــة إلــى وجــود إطــار قانونــي شــرعي ي ــنظم سي ــر العمــل فيهــا بالســرعة والدقــة واألمانــة
واالنضبــاط فــي إج ـراء العمليــات.
- -5تعبئــة الكــوادر والخب ـراء فــي املجــال االقتصــادي واملالــي واإلســامي لتعميــق الوعــي بــاألدوات الشــرعية فــي األســواق
املاليــة مــن خــال إعطــاء دورات علميــة وعمليــة وذلــك لوضــع منهــج نظــري عملــي متكامــل لالســتثمار فــي األســواق
املاليــة اإلســامية .ومــن خــال فتــح تخصصــات لالقتصــاد اإلســامي واملصــارف اإلســامية وبالتالــي ي ــنبغي أن يكــون
االبتــكار نتيجــة تضافــر باحثي ــن فــي الجانــب الفقهــي وفــي الجانــب االقتصــادي بالتعــاون مــع التنفيذيي ــن واملمارسي ــن.
- -6أن الــدول العربيــة أصبــح لديهــا اآلن خب ــرة واســعة فــي مجــال األســواق املاليــة ولديــه خب ــرة واســعة فــي مجــال املعامــات
املاليــة واآلن بحاجــة إلــى تطوي ــر أدوات ماليــة إســامية وتطوي ــر عقــود تلــك األدوات علــى نطــاق أكب ــر بهــدف توفي ــر
تشــكيلة واســعة ومتنوعــة عــن األدوات املاليــة اإلســامية الت ــي تناســب معظــم األشــخاص وبالتالــي منافســة
املؤسســات املاليــة التقليديــة (الصكــوك اإلســامية).
	-

263
17

Published by Arab Journals Platform, 2017

Arab Journal of Administration ?????? ??????? ???????, Vol. 37 [2017], No. 2, Art. 12

الرشوط واملجاالت الديـنية واالقتصادية والترشيعية الالزمة ...

املراجع
ً
أوال – مراجع باللغة العربية:

أبــو مؤنــس ،رائــد نصــري؛ خديجــة شوشــان« .)2013( .الشــروط املهنيــة والفنيــة إلنشــاء الســوق املاليــة واإلســامية» .املؤتمــرالعالمي التاســع لالقتصاد والتمويل اإلســامي ،سبتمب ــر .ت ــركيا.
السعودي ،أحمد أسعد أحمد« .)2010( .متطلبات إنشاء سوق مالية إسالمية في ليبيا» .أطروحة دكتوراه غيـرمنشورة.األردن :جامعة عمان العربية.
 -الشام�ســي ،جاســم علــي ســالم« .)2005( .ســوق إســامية لــأوراق املاليــة فــي ضــوء ق ـرارات املجامــع الفقهيــة اإلســامية بي ــنالواقــع واألمــل» ،املؤتمــرالعالمــي الرابــع عشــرلكليــة الشــريعة والقانــون (15-17 ،أيــار) .جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
ص.743-768
الشــيخ خليــل ،غدي ــر أحمــد« .)2014( .تطوي ــر وابتــكار صناديــق اســتثمار متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية» .املؤتمــرالدولــياألول للماليــة واملصرفيــة اإلســامية .األردن :الجامعــة األردنيــة ،كليــة الشــريعة – قســم املصــارف اإلســامية.
القــرى ،محمــد علــي .)1993( .نحــو ســوق ماليــة إســامية .دراســات اقتصاديــة إســامية .الســعودية :املعهــد اإلســاميللبحــوث والتدريــب ،البنــك اإلســامي للتنميــة .مــج ،1ع .1ص ص.28-11
امليدانــي ،محمــد أمي ــن .)2002( .أســواق رأس املــال .املركــز الســوري لالستشــارات واألبحــاث والتدريــب فــي إدارة األعمــال.ص.4
حطاب ،كمال توفيق« .)2002( .املناخ املالي واالستثماري والتحديات واآلفاق الجديدة» ،مؤتمراملناخ املالي واالستثماريالتحديات واآلفاق الجديدة .إربد ،األردن :جامعة اليـرموك.
حطــاب ،كمــال توفيــق « .)2005(.نحــو ســوق ماليــة إســامية» ،املؤتمــرالثالــث لالقتصــاد اإلســامي .الســعودية :جامعــة أمالقرى.
رضوان ،سميـر عبد املجيد .)1996( .أسواق األوراق املالية .القاهرة :املعهد العالمي للفكر اإلسالمي.ســمور ،نبيــل خليــل طــه .)2007( .ســوق األوراق املاليــة اإلســامية بي ــن النظريــة والتطبيــق دراســة حالــة ســوق رأس املــالاإلســامي فــي مالي ــزيا .الجامعــة اإلســامية .كليــة التجــارة ،غــزة ،طسلفي ــن.
ســويلم ،ســامي ( .)2000صناعــة الهندســة املاليــة نظ ـرات فــي املنهــج اإلســامي .مركــز بحــوث شــركة الراجح ــي املصرفيــةلالســتثمار ،ص15.
عــم،ر صالــح عمــر« .)2003( .العوملــة االقتصاديــة وســبل تفعيــل إقامــة ســوق إســامية مشت ــركة» .مجلــة كليــة الدراســاتاإلســامية والعربيــة .ع .26
لعمــارة ،جمــال؛ رايــس حــدة« .)2006( .تحديــات الســوق املاليــة اإلســامية» .مؤتمــر سياســة التمويــل وأث ــرها علــىاالقتصــادات واملؤسســات .الج ـزائر :جامعــة محمــد خيضــر بســكرة .كليــة العلــوم االقتصاديــة والتسيي ــر.
مقدمة عن أسواق األوراق املالية ،دور األسواق املالية في النشاط االقتصاديorg/course9/c9-10.www.arab-api .موسوعة االقتصاد والتمويل الدولي.هارون ،محمد صبـري .)1999( .أحكام األسواق املالية ،األسهم والسندات .األردن :دار النفائس.هنــدي .)1993( .أدوات االســتثمارفــي أســواق رأس املــال ،األوراق املاليــة وصناديــق االســتثمار .األردن :األكاديميــة العربيــةللعلــوم املصرفيــة ،ص7.
هيئة األوراق املالية املاليـزية.ً
ثانيا – مراجع باللغة األجنبية:

-	 Ritter, S. Lawrence and William Siber. (1986). Principles of Money Banking and Financial Markets. 5th
Ed. New York.
264
18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol37/iss2/12

Abbad: Religious, Economic and Legislative Conditions Req

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

Religious, Economic and Legislative Conditions Required for
Establishing an Islamic Financial Market in Jordan
Dr. Juma’h M. Abbad

Associate Professor
Finance and Banking Department
Al al-Bayt University
Hashemite Kingdom of Jordan
ABSTRACT
The aim of this research is to identify the necessary religious, economic and legislative conditions to
establish an Islamic Financial Market in Jordan.
To do that, the main purpose for financial market has been studied from transferring the surplus
money to deficit places point of view. In addition, the Islamic financial market is needed for the society,
as there were a lot of Islamic banks and financial institutions in the Arab World in general and in Jordan in
specific that have extra cash for investment for different periods. In addition, the individuals are willing to
invest their money in Islamic financial institutions.
A questionnaire was distributed for group of banks, individuals, and institutions to collect the required
data for analysis and testing the proposed hypotheses. The results show that there is a significant relationship
between the proposed factors in this research and establishing an Islamic Financial Market in Jordan.
Finally, some recommendations are provided by the author that could help in establishing an Islamic
Financial Market.
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