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 ومدص

ى أىم اآلثار المتوقعة لتطبيق فكرة صناديق القرض الحسن في تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عم      
المصرفية والعاممين والعمبلء والمجتمع، وذلك من خبلل استقصاء آراء  عمالالبنوك اإلسبلمية عمى األ

 العاممين في البنوك اإلسبلمية. 
اإلسبلمية، ومن ثم ولموصول إلى ىذا اليدف تبدأ الدراسة ببيان مكانة القرض الحسن في الشريعة       

تعرض لمييكمة المنشودة في البنوك اإلسبلمية، من أجل المواءمة بين الجوانب الخيرية واالستثمارية، 
 واآلليات التي ستقوم بيا البنوك اإلسبلمية في إدارتيا ليذه الصناديق. 

و، فقد تم اختيار مصرفين ىذه الصناديق، والدور الذي يمكن أن تقوم ب إنشاءومن أجل قياس مدى إمكانية       
ىما )بيت التمويل الكويتي، والبنك اإلسبلمي و شييرين من أقدم المصارف اإلسبلمية في الكويت واألردن

األردني(، ثم عمل استبانة خاصة لدراسة مدى إمكانية تطبيق صناديق القرض الحسن واآلثار المتوقعة عمى 
رىا في خدمة المجتمع، ثم وزعت االستبانة عمى العاممين في البنوك وعمبلئيا والعاممين فييا إضافة إلى دو 

 في الكويت.  أخرى استبانة 011استبانة في األردن، و 011المصرفين المشار إلييما، حيث تم توزيع 
صدناديق القدرض الحسدن  إيجدادوخمص البحث في النياية وبعدد تحميدل نتدائال االسدتبانة إلدى أن إمكانيدة       

البندددك وعمبلئدددو  أعمدددال مرتفعدددة،  يدددر أن اآلثدددار المتوقعدددة عمدددى مية فدددي الكويدددت واألردنفدددي البندددوك اإلسدددبل
 األردني.منخفضة في حالة البنك اإلسبلمي و مرتفعة في حالة بيت التمويل الكويتي،  والعاممين فيو والمجتمع

Abstract 

      The purpose of this study is to clarify the most important expected effects of applying 

interest-free loans funds in Islamic banks,on banking, employees, customers and society, 

from the point of view of employees in Islamic banks.  

       In order to reach this goal, the study begins with clarifying the status of the loan in 

Islamic law, and then the structure of Islamic banks, in order to harmonize the charitable 

and investment aspects, and the mechanisms that Islamic banks will manage in operating 

these funds.  

      In order to measure the possibility of establishing these funds and the role they can 

play, two famous banks were selected from the oldest Islamic banks in Jordan and 

Kuwait (Kuwait Finance House and Jordan Islamic Bank). 

      In order to measure that, a questionnaire was designed and handed out to the employees 

of the two selected banks. 100 questionnaires were distributed in Jordan, and 100 others 

in Kuwait.  

      Finally, after analyzing the results of the questionnaire, the possibility of finding interest-  
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free loans funds in Islamic banks in Kuwait and Jordan was high. However, the expected 

effects on the Bank's operations, employees,clients and society are high in the case of 

Kuwait Finance House, Low in the case of the Jordanian Islamic Bank. 

 

 .وكدوة
دورا اجتماعيا ميما، خاصة عمى صعيد مواجية الفقر المنتشر  تؤدي تبدو أىمية صناديق القرض الحسن في كونيا       

استيدف أول بنك إسبلمي لبلدخار،  م0961حينما أسس الدكتور أحمد النجار في عام في المجتمعات العربية واإلسبلمية؛ ف
 الفقر، إلى جانب تجميع القاىرة( لمساعدتيم عمى مكافحة يالقيام باإلقراض الحسن ألىالي مدينة ميت  مر في الدقيمية )شمال

 إنتاجية تخدم المجتمع.  المدخرات الصغيرة وتوجيييا من خبلل المشاركات إلى االستثمار في مشروعات
ومن خبلل تأمل مسيرة المصارف اإلسبلمية خبلل العقود األربعة الماضية، نجد أنيا لم تحرص كثيرا عمى إحياء        

. وقدمت معظم المصارف اإلسبلمية ىدف تحصيل .. فكرة القرض الحسن، بل استبعدت ىذه الفكرة كميا إال في أضيق الحدود
واالتيامات الموجية ذات الصبغة اإلنسانية واالجتماعية، مما أدى إلى زيادة االنتقادات  خرىألىداف األاألرباح عمى معظم ا

إلييا، حيث تواجو المصارف اإلسبلمية في الوقت الحاضر اتيامات كبيرة بالتغول والتوحش، ومجاراة البنوك الربوية في 
 حات الدولية والتورق المنظم، والتي تتصادم مع المقاصد الشرعيةجشعيا واستغبلليا، من خبلل عقود اإلذعان، وعقود المراب

 التي وجدت المصارف اإلسبلمية لتحقيقيا. 
وجود دراسات عديدة تحاول إحياء  يإن انحراف المصارف اإلسبلمية عن األىداف االجتماعية واإلنسانية يستدع       

 الحسن. فكرة صناديق القرض  األبعاد والجوانب اإلنسانية، ومنيا
 

  .وشهمة الدراسة
في الوقت الذي تواجو فيو المجتمعات اإلسبلمية أوضاعا اقتصادية صعبة تدعو إلى البحث عن كل نافذة ممكنة من        

المشكبلت أجل التيسير عمى الناس وحل مشكبلتيم المالية واالقتصادية، تأتي ىذه الدراسة لمحاولة اإلسيام في تخفيف حدة 
سبلمية، صناديق القرض الحسن في البنوك اإل إيجاديواجييا الناس في المجتمعات اإلسبلمية من خبلل  المالية التي

فيل يتبلءم وجود صناديق القرض الحسن مع وظيفة المصارف اإلسبلمية؟ وىل يمكن ليذه الصناديق أن تعمل عمى تخفيف 
من االتيامات مجتمع والنيوض بو؟ وىل يمكن أن تخفف وىل يمكن أن تنجح في خدمة ال حدة المشكبلت االقتصادية لؤلفراد؟

 الموجية لمبنوك اإلسبلمية؟
 

  .أهداف الدراسة
 : اآلتيةتيدف الدراسة إلى تحقيق األىداف        

 التعرف عمى اآلثار المتوقعة لصناديق القرض الحسن.  -
 إحياء دور صناديق القرض الحسن في خدمة المجتمع.  -
 صناديق القرض الحسن.  إدارةوك اإلسبلمية في االستفادة من خبرة البن -
 قياس مدى إمكانية نجاح البنوك اإلسبلمية في القيام بيذه الوظيفة.  -
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 .أسئمة الدراسة
 : تيةاآل األسئمة عنتحاول ىذه الدراسة اإلجابة        

 نجاح تطبيق البنوك اإلسبلمية لصناديق القرض الحسن؟ ما مدى السؤال األول:
 المصرفية لمبنك؟ عماللصناديق القرض الحسن عمى األ ما األثر المتوقع ني:السؤال الثا

 لصناديق القرض الحسن عمى العاممين؟ ما األثر المتوقعالسؤال الثالث: 
 ما األثر المتوقع لصناديق القرض الحسن عمى العمبلء؟السؤال الرابع: 

 تنمية المجتمع؟ما األثر المتوقع لصناديق القرض الحسن عمى  السؤال الخامس:
 

 .الدراسات السابكة
 توجد بعض الدراسات التي بحثت في موضوع صناديق القرض الحسن في البنوك اإلسبلمية مثل:        
 الدراسة"القرض الحسن كأداة لمتمويل في البنوك اإلسبلمية التشاركية"، توصمت ىذه  :، بعنوان(0)(7107دراسة أزين )       

 لو أكبر اآلثار في تنمية المجتمعات اإلسبلمية. إلى أن القرض الحسن 
"دور القرض الحسن في تحقيق األمن الغذائي، دراسة حالة البنك اإلسبلمي  :، بعنوان(7)(7106دراسة بمموشي )       

األردني"، توصمت الدراسة إلى أن التمويل بالقرض الحسن يواجو صعوبات عديدة من بينيا عزوف من يمتمكون رؤوس 
 موال عن منح القروض الحسنة ابتغاء لؤلجر والثواب. األ

القرض الحسن ودوره في تمويل المشاريع الصغيرة، ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف  :، بعنوان(1)(7101دراسة بابكر )       
يادة في ز عن آليات تفعيل القرض الحسن في تمويل المشاريع الصغيرة، وتوصمت الدراسة إلى أن القرض الحسن يسيم 

 المشاريع والدخل والتشغيل. 
 ، والتي تناولت القرض الحسن من زواياه المختمفة، وبعض الحمول المقترحة لتفعيل(4)(7100دراسة الحكيم والعطيات )       

دور صندوق القرض الحسن في المصارف اإلسبلمية من حيث مصادر أموال الصندوق، واستخداماتيا، كما تناولت 
بة من المقترضين، وتعثر المدين، واستخدامات القرض الحسن فييا، سواء كان ذلك لؤلفراد العاديين، أو الضمانات المطمو 

لمعمبلء الذين يضطر المصرف إلى تصفية حساباتيم من خبلل القرض الحسن )المرابحات، واالعتمادات( اعتمادا عمى 
تطبيقو نموذجا شرعيا لصندوق القرض الحسن، يمكن أبعض اآلراء التي تجيز لممصرف ذلك بصورة ضيقة، واقترحت الدراسة 

 في المصارف اإلسبلمية. 
، عن القرض الحسن وأحكامو في الفقو اإلسبلمي، والبحث عن توظيف القرض الحسن في (5)(7101دراسة أردنية )       

أنو الحسن، إضافة إلى  البنوك والمصارف اإلسبلمية وتوصمت الدراسة إلى تقرير عدد من األحكام الشرعية حول القرض
 يندرج في نطاق الخدمات االجتماعية في البنك. 

، عن أثر القرض الحسن المقدم من المصارف اإلسبلمية في تنميدة المجتمدع، وتوصدل فييدا إلدى (6)(7118دراسة سيف )       
ية ال تعطدي اىتمامدا ألداء ومدع ذلدك فدان البندوك اإلسدبلم ،أن لمقرض الحسن أثر إيجابي في تنمية المجتمعات اإلسدبلمية

 القرض الحسن إال في حاالت خاصة جدا تشكل جزءا يسيرا من عمميا. 
 المؤيدةوالدعائم  المسو ات، "اقتراح إلحياء القروض الحسنة في البنوك اإلسبلمية"، وطرح فيو (7)(7116دراسة حطاب )       
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 صناديق لمقروض الحسنة في البنوك اإلسبلمية.  يجادإل
وتختمف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث قياس مدى إمكانية تطبيق صناديق القرض الحسن عمميا في        

المصرفية والعاممين والعمبلء والمجتمع، وذلك من خبلل  عمالالبنوك اإلسبلمية واآلثار المتوقعة نتيجة تطبيقيا عمى األ
في  (8)الكويتيالمصارف اإلسبلمية في المنطقة ىما بيت التمويل عمل استبانات خاصة وتطبيقيا عمى مصرفين من أقدم 

 م. 0978الذي تأسس عام  (9)والبنك اإلسبلمي األردني 0977الكويت والذي تأسس عام 
 وتشتمل ىذه الدراسة عمى مبحثين:        

 القرض الحسن، التعريف والخصائص واألىمية.  المبحث األول:
 . دانيةالدراسة المي المبحث الثاني:

 
 : املبحح األوه

 .التعريف واخلصائص واألهىية ،احلسَ الكرض
 

  .التعريف واخلصائص :عكد الكرض
 ... : القطع. قرضو يقرضو بالكسر قرضا وقرضو: قطعو ... والقراضة: ما سقط بالقراض ومنو قراضة الذىبالقرض لغة

 . (01)و ما أسمفو من إحسان ومن إساءةوالقرض: ما يتجازى بو الناس بينيم ويتقاضونو، وجمعو قروض، وى
 . (00)المقترض" فانما سمي قرضا: ألن المقرض يقطع قطعة من مالو فيدفعيا إلى القرض جاء في الحاوي "أما       

، وعند الحنفية ىو: "ما تعطيو (07)"دفع مال إرفاقا لمن ينتفع بو ويرد بدلو" :عند الحنابمة القرض ىو :وفي اصطالح الفقهاء
"دفع المال : ، وعند المالكية ىو(01)ثمي لتتقاضاه بمثمو أو عقد مخصوص يرد عمى دفع مال مثمي آلخر ليرد مثمو"من م

، وقال (05)بدلو"، وعند الشافعية" ىو: "تمميك الشيء برد (04)عمى وجو القربى هلل تعالى لينتفع بو آخذه ثم يرد مثمو أو عينو"
  .(06)"القرض قربة مندوب إليو" :في الميذب

 

 .أدلة وشروعية الكرض احلسَ
من َذا الَِّذي ُيْقِرُض المََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه وىو جائز بالكتاب بالسنة واإلجماع، أما الكتاب فقولو تعالى:        

 إبل الصدقة دمت عمى النبي استسمف من رجل بكرا فق "أن النبي  :، أما السنة فروى أبو رافع: الحديد[00]َوَلُه َأْجٌر َكِريمٌ 
، فقال أعطو فان خير رباعياً  فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليو أبو رافع فقال يا رسول اهلل لم أجد فييا إال خياراً 

 . (08). وىو جائز باإلجماع، مندوب بالنسبة لممقرض ومباح لممقترض(07)الناس أحسنيم قضاء"
 

 .خصائص الكرض
حسان ومساعدة لمناس، فيو تيسير وتفريال كرب المحتاجين. جاء في كشاف القناع "ألن القرضالقرض عقد إرف -0  اق وا 

 .(09)عقد إرفاق وقربة فاذا شرط فيو الزيادة أخرجو عن موضوعو"
 ألن ذلك ىو مقتضى ؛الغرض األساسي من القرض ىو انتفاع المقترضين وبالتالي فالمال المقترض مأذون باستخدامو -7

 ألن مقصدىا األساسي ىو الحفظ.  ؛بخبلف الوديعة فانيا  ير مأذون باستخداميا ،عقد القرض
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 تنتقل ممكية المال المقرض إلى المقترض بالقبض. جاء في مغني المحتاج "اإلقراض الذي ىو تمميك الشيء عمى أن -1
 . (71)يرد بدلو"

 قيميا.  القرض مضمون عمى المقترض يرد المقترض مثمو إن كان مثميا وقيمتو إن كان -4
 يحرم كل نفع يجره القرض إذا كان بشرط سابق أو تواطؤ بين الطرفين.  -5
 

 .الفرم بني الكرض احلسَ والكرض الربوي

ألنو من باب اإلحسان إلى المحتاجين، فاذا  ؛دفع مال إلى آخر ليرد بدلو دون زيادة عميو. وىذا مشروع القرض الحسن:
 الذي اقترضو دون زيادة عميو.  نفسوحل موعد الوفاء، رد المقترض المبمغ 

ألن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. وحكم  ؛فيو دفع مال إلى آخر ليرد بدلو مع زيادة مشروطة وأما القرض الربوي:
 ؛فؤلنو مبادلة النقود بجنسيا مع زيادة، وأما ربا النسيئة ؛ىذا القرض أنو يتضمن ربا الفضل وربا النسيئة، أما ربا الفضل

 . تسميم البدل فمتأخير
 

 .أهىية الكرض لمىكرض واملكرتض
 يشكل القرض الحسن في المجتمع المسمم بابا من أبواب الخير ومدخبل لمحصول عمى الثواب واألجر المضاعف،       

من  ميمةأداة  د، كما يع: الحديد[00]مَّن َذا الَِّذي ُيْقِرُض المََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِريمٌ عمبل بقولو تعالى: 
 أدوات التكافل االجتماعي في المجتمع الواحد. 

وتعتري القرض الحسن األحكام الخمسة، فقد يكون لحاجة ضرورية، فيكون عندىا واجبا، وقد يكون لزيادة التوسع        
فيكون مكروىا أو لحاجة مباحة فيكون مباحا  فيكون مندوبا إليو، وقد يكون لحاجة محرمة فيكون محرما، أو لحاجة مكروىة

وىكذا، وال شك أن أثر القرض الحسن سيكون إيجابيا عمى المجتمع إذا كان لحاجة ضرورية أو مندوبة أو مباحة، أما إذا 
 والمجتمع. كان لحاجة ترفية أو محرمة أو مذمومة، فبل شك أن أثره سيكون سمبيا عمى المقرض والمقترض 

نقاذ المعسرين من شبح اإلفبلس والفشل ،عاموبشكل         قالة العثرات وا   فمن خبلل القرض الحسن يتم تفريال الكرب وا 
 . (70)والخروج من السوق. ويستمر المنتال في إنتاجو وصاحب المشروع في مشروعو والمزارع في زراعتو وىكذا

 

 .أهىية الكروض احلسٍة يف البٍوك اإلسالوية
سبلمية والتقميدية من األموال المودعة لدييا أعظم فائدة، بل إنو يمكن القول إن الودائع الجارية تستفيد البنوك اإل       

 :بأن م0995في البنوك ىي من أىم عناصر استمرارىا، وقد قرر مجمع الفقو اإلسبلمي في دورتو التاسعة في أبوظبي عام 
ور ددددددنوك اإلسبلمية أو البنوك الربوية ىي قروض بالمنظ"الودائع تحت الطمب )الحسابات الجارية( سواء أكانت لدى الب

اإلسبلمية ربا. وبالتالي فان البنوك  يعدألن ذلك  ؛، أي قروض حسنة، ال يجوز أن تدفع البنوك عمييا أي مقابل(77)الفقيي"
 عوائد.  منذ وجدت تستفيد من ىذه الودائع والتي تشكل معظم أموال البنوك دون أن تدفع عمييا أي  

د دددددتشترك البنوك اإلسبلمية مع البنوك التقميدية في االستفادة من الودائع تحت الطمب في تولي ،أخرىومن جية        
الطمب ، وتحقيق األرباح الطائمة نتيجة لذلك، دون أن تدفع عوائد عن ىذه الودائع، مع أن الودائع تحت (71)الودائع المشتقة

 كية أىمية بالنسبة لمبنوك. من أكثر أشكال الودائع البن دتع
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، فالمساىمون جداً  "إن رأس المال المساىم في النظام البنكي الرأسمالي عادة ما يكون صغيراً  :يقول د/ محمد عمر شابرا       
نما بي ...أمريكي بميون دوالر  71يممكون فييا حقوقا قيمتيا  م0976في جميع البنوك التجارية في أمريكا مثبل، كانوا في عام 

. وقد بمغ ..بميون دوالر، أي ما يزيد عمى قيمة حقوقيم بأربعة عشر ضعفا  0141كانوا يتحكمون بجممة أصول قيمتيا 
بميون دوالر، تشكل سدس مجموع الودائع، وىذا يعني أن الودائع المشتقة بمغت خمسة أسداس  079حجم الودائع األولية 

 . (74)مجموع الودائع"
االجتماعي لمبنوك اإلسبلمية فقد اقترح د/ شابرا في بحثو السابق، أن تكون الودائع المشتقة من اختصاص وتفعيبل لمدور        

 أوضاع الفقراء. الجماعة، وأن يستغل الدخل الصافي من توليد النقود في تحقيق المصالح العامة، وباألخص في تحسين 
 . وقال.. لريع الناجم عن اتساع األسواق وزيادة العمران والسكانوقد كان ابن خمدون قد أشار في مقدمتو إلى موضوع ا       

 . (75)ألنو ليس ناتجا عن جيود التجار فقط ؛ِبأن ىذا الريع ينبغي أن يكون لعامة المسممين فيو نصيب كبير
حو زيادة فقد رأى العديد من المتخصصين أن البنوك اإلسبلمية ينبغي أن توجو جميع طاقاتيا ن ،أخرىومن جية        

بما يمكنيا من النجاح  -بما فييا الودائع المشتقة–كفاءتيا وخبرتيا الفنية، وىذا يقتضي أن تستفيد من كل الموارد المتاحة لدييا 
وتحويميا إلى واالستمرار والتفوق عمى البنوك التقميدية الربوية، وبما يمكنيا في النياية من كسب البنوك التقميدية إلى جانبيا 

 سبلمية. بنوك إ
ان ددددفقد حققت البنوك اإلسبلمية تفوقا ونجاحا كبيرا خبلل العقود األربعة الماضية،  ير أن ىذا النجاح ك ،وبالفعل       

 أخرىألصحاب البنوك من المؤسسين والمالكين والمساىمين، ولم يكن لمصمحة الفقراء أو صغار المدخرين. مما يستدعي مرة 
 لحقيقي الذي تقوم بو ىذه البنوك وىل يتفق مع المقاصد التي تسعى إلييا الشريعة أم ال. إعادة النظر في الدور ا

 
أهىية صٍاديل الكرض احلسَ يف الوقاية وَ األزوات املالية
(46). 

 إن وجود صناديق لمقرض الحسن من شأنو أن يحول دون حدوث االختبلالت واألزمات المالية، وذلك من خبلل تقديم       
ف الطارئ لممدينين والمتعثرين، بما يمكنيم من النيوض واالستمرار في السوق، وبالتالي يحمي السوق من ظيور اإلسعا

أزمات مالية مستعصية. إن تقديم القروض الحسنة لممتعثرين سوف يعطييم فرصة أفضل لجدولة ديونيم، كما يحفظ قيمة 
 وبالتالي يمنع انييار األسواق، وحدوث األزمات المالية، كما حدث فيالضمانات التي قدموىا لمدائنين من التدىور واالنييار، 

 . (77)ظل األزمة المالية العالمية المعاصرة
المخاطر،  ادارةفان صناديق القرض الحسن ينبغي أن تكون محمية من خبلل دراسات عممية أشبو ب ،ومع كل ما تقدم       

نما ال بد أن يضاف المخاطرة محصورة في إدارةحيث ال يصح أن تبقى   المزاوجة بين تحقيق أعمى عائد وأقل مخاطر ممكنة، وا 
 إلييا تحقيق حماية ورعاية ورضا ومبلءة العمبلء وكيفية حماية المجتمع من األزمات المالية. 

 

 .اهليهمة املٍشودة لصٍاديل الكرض احلسَ يف املصارف اإلسالوية
ممتقى اإلسبلمي السنوي السابع والذي عقد في األكاديمية العربية لمعموم المالية ، في ال(78)اقترح د. محمد أنس الزرقا       

ما أطمق عميو "صندوق مفاتيح الخير". ويتمخص ىذا االقتراح بأن تقوم جمعية  إنشاء 7114سبتمبر  77-75والبنكية في عمان 
بتقديم القروض ح الخير"، ويقوم ىذا الصندوق صندوق لمقروض الحسنة )داخل البنوك اإلسبلمية( "صندوق مفاتي انشاءخيرية ب
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 حرصا عمى كفالة الحد ؛الحسنة لممحتاجين وبخاصة ذوي المشروعات الصغيرة، ودون ضمانات مالية )لصغار المستفيدين(
 فر أربعة عناصر: ااألدنى لكل إنسان في المجتمع. ويعتمد االقتراح عمى تو 

 مشاركون بقرض حسن تحت الطمب.  .0
 متوسطة األجل )سنة فأكثر(.  كفبلء بقروض .7
 كفبلء بالتبرع.  .1
 لمصندوق.  إدارة .4

 إال أنو يمثل دعوة صادقة ألصحاب رؤوس المال في البنوك ،وبالر م من عمومية ىذا االقتراح وخموه من تفاصيل كثيرة       
 ض الحسن. جزء من أمواليم تحت أبواب القر  ادارةاإلسبلمية ولمعظم المودعين من أجل السماح لمبنوك ب

نما يمكن أن يتولى المصرف اإلسبلمي ،أخرىومن جية          فميس بالضرورة وجود جمعية خيرية كما تقدم في االقتراح، وا 
دارتو.  إنشاء  ىذا الصندوق وا 
دارةأو تنفيذ ىذا االقتراح يمكن أن تكون متعددة تبعا لمراعاة الجوانب الفنية و  إدارةإن طرق         ما يحقق المخاطر، وب ا 

 : (79)ألبرز خطوات تنفيذ ىذا االقتراح يأتيحاجة ليذه القروض، ومع ذلك نعرض فيما  األكثرمصالح الفئات 
 لينضم إليو من شاء منيم.  ؛يصمم البنك اإلسبلمي نظاما خاصا لمصندوق ويعرضو عمى المودعين -
ات ددددم فيو حسابات تحت الطمب أو حسابدر الرا بون بالمشاركة أوامر صريحة إلى البنك اإلسبلمي الذي ليدددديص -

يطمبون استثمارية، بتحويل مبمغ معين لمصندوق بصفة قرض تحت الطمب، يسترد تمقائيا إذا انكشف حسابيم أو عندما 
 ذلك متى شاءوا. 

 يمكن أن يكون التحويل بواسطة أمر مشروط "كمما زاد حسابي عن مبمغ كذا أفوضكم أن تقرضوا الصندوق مبمغ أو -
 سبة كذا". ن

ما يتجمع في الصندوق من ىذه القروض الحسنة يشكل موارد الصندوق التي سوف توجدو لتقدديم القدروض الحسدنة  -
 لممحتاجين. 

 يقوم البنك اإلسبلمي بتقديم القروض الحسنة لممتمولين من ىذا الصندوق، ويمكن أن يطمب من طالبي التمويل أل راض -
 مي. إنتاجية فتح حساب لدى البنك اإلسبل

روض من ددددإذا احتاج الصندوق لتغطية طمبات سحب من المشاركين تتجاوز ما لديو من موارد، فانو يطمب ىذه الق -
 الكفبلء. 

المصرف اإلسبلمي والجمعية العمومية، ويخضع تطبيق  إدارةالصندوق لنظام يتم االتفاق عميو بين  إدارةتخضع  -
 والمصرف المركزي. ىذا النظام لرقابة المصرف والييئة الشرعية 

ة عدم تدخميا لبلستفادة من دددمن عوامل نجاح ىذا الصندوق أن توجد أجيزة حكومية تدعمو بالمال والكفالة، شريط -
 موارد الصندوق. 

وربما يكون من المناسب تكوين لجنة من الجيات الحكومية لمتنسيق والتشاور، وتنظيم آلية توزيع القروض الحسنة؛  -
 لجيود في توزيع القروض الحسنة والمعونات لمحيمولة دون تكرار المساعدة لمبعض وحرمان اآلخرين. بحيث يتم توحيد ا

ن(11)وتحقيق التكافل االجتماعي والتخفيف من حدة التفاوت الشريعة اإلسبلمية تحقيق العدالةإن من أىم مقاصد          ، وا 
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لناس بيا، ويعمل عمى تفعيل الدور االجتماعي المنوط بيا، خاصة تبني البنوك اإلسبلمية لمثل ىذا االقتراح سوف يزيد ثقة ا
 بعد أن انحرفت بعض البنوك اإلسبلمية عن مسارىا األصمي. 

بغية تفعيل ىذا  ؛إن ىذا االقتراح يتطمب من الباحثين والمتخصصين في مجال البنوك اإلسبلمية المزيد من المناقشة       
زيادة الدور لممسممين، وبما يصحح المسيرة التي قامت عمييا البنوك اإلسبلمية من خبلل  االقتراح وتطبيقو بما يحقق النفع

 االجتماعي واإلنساني الذي يمكن أن تقوم بو. 
إن البنوك اإلسبلمية وبما لدييا من خبرات فنية متقدمة، تستطيع اختيار األسموب واآللية المناسبة لتنفيذ ىذا االقتراح        

مع ظروفيا وظروف المجتمع الذي توجد بو، فتستطيع اختيار الجيات المستفيدة من المتعسرين أو الغارمين وبما يتناسب 
والكفاالت البلزمة، ، كما يمكنيا أن تحدد شروط االستفادة والضمانات المطموبة ... أو صغار الموظفين أو محدودي الدخل

 وفقا لحالة المستفيدين وظروفيم وقدرتيم عمى السداد. 
 في بنغبلديش و يرىا من (10)وىي في ذلك كمو يمكنيا االستفادة من تجارب بنوك االدخار في مصر أو بنك  رامين       

 التجارب العالمية في ىذا المجال. 
صندوق خاص لمقرض الحسن  انشاءكما يمكن االستفادة من الرأي الفقيي الذي اعتمده عدد من الفقياء المعاصرين، ب       
أولى أن يسمح صندوق خاص لمقرض الحسن من أموال الزكاة، فمن باب  إنشاءل الزكاة، فاذا كان من المسموح بو من أموا

 بذلك من  ير أموال الزكاة. 
"إن القياس الصحيح والمقاصد العامة لئلسبلم في باب الزكاة تجيز لنا القول باقراض المحتاجين  :يقول القرضاوي       

 أن ينظم ذلك فينشأ لو صندوق خاص. وبذلك تسيم الزكاة مساىمة عممية في محاربة الربا والقضاء من سيم الغارمين، عمى
 .(17)بادي"آ. ومحمد الحيدر .. عمى الفوائد الربوية وىذا ما ذىب إليو األساتذة أبو زىرة، وخبلف

 

 .الكروض احلسٍة واملسؤولية االجتىاعية
 و ير اإلسبلمية في الوقت الحاضر لمحصول عمى معيار المسؤولية المجتمعيةتتسابق المؤسسات والبنوك اإلسبلمية        

 الصادر عن منظمة المعايير العالمية.  76111أو اآليزو 
 : (11)ىي ،وعند النظر والتأمل في المبادئ التي يشمميا المعيار سوف نجد سبعة مبادئ أساسية       

 . احترام سيادة القانون –مبدأ اإلذعان القانوني  -0
 مبدأ احترام األعراف الدولية.  -7
 مبدأ احترام مصالح األطراف المعنية )أصحاب المصمحة(.  -1
 مبدأ السموك األخبلقي.  -4
 مبدأ القابمية لممساءلة.  -5
 مبدأ الشفافية.  -6
 مبدأ احترام الحقوق األساسية لئلنسان.  -7

، حياء القروض الحسنة، بل إنيا تنسجم معو تماماً إن إمعان النظر في ىذه المبادئ، يوضح أنيا ال تتعارض مع اقتراح إ       
السموك ن تطبيق البنوك االسبلمية ليذا االقتراح سيكون جزءا من سعييا لمحصول عمى ىذا المعيار، فمبدأ أومعنى ذلك 
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 سر،األخبلقي يتطمب مساعدة العميل إذا تعثر أو عجز عن السداد، كما يتطمب كفالة العاممين والموظفين في حاالت الع
 خرين. وىو مبدأ مكمل لمبدأ احترام الحقوق األساسية لئلنسان، من خبلل توفير كل ما يحفظ كرامتو ويغنيو عن سؤال اآل

 

 .الكروض احلسٍة واملعايري الشرعية
وك دددددنظام خاص بو، ومتابعة ذلك ومراقبتو من قبل البن إيجاد، بعد يمكن أن تتبنى البنوك اإلسبلمية ىذا االقتراح       

ينبغي ، ويمكن أن تكون نسبة القروض الحسنة في البنوك اإلسبلمية إلى حجم الودائع، من المعايير الشرعية التي المركزية
 أن تطالب بيا مستقببل. 

 إن تخصيص نسبة من أموال البنك أو أموال المودعين لتوجيييا إلى القروض الحسنة سوف يزيد في الدور االجتماعي       
 ني لمبنوك اإلسبلمية. واإلنسا
إن مقدار ىذه النسبة وكيفية إدارتيا وشروط الجيات المستفيدة منيا وحقوق الجيات المتبرعة وكل ما يتعمق بيذه النسبة        

يمكن أن يكون محل بحث معيار شرعي جديد لمبنوك اإلسبلمية، يتم بحثو من قبل ىيئات المعايير الشرعية المعتمدة مثل ىيئة 
 و يرىا. ، ومجمس الخدمات المالية اإلسبلمية (14)سبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية )أيوفي(المحا

 
 : املبحح الجاٌي

 .ةــة امليداٌيـالدراس
 

 : وٍهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة عمى استخدام عدد من مناىال وأساليب البحدث العممدي لمخدروج بنتدائال تخددم األىدداف التدي تجدرى        

 من أجميا. 
 المنيال الوصفي التحميمي: لدراسة الحقائق ومعرفة الوقائع المتعمقة بموضوع القرض الحسن في البنوك اإلسبلمية.  -0
المسح الميداني: حيث يسعى الباحث إلى استقصاء آراء الشرائح والفئات المختمفة ذات العبلقة بموضوع الدراسة، وذلك  -7

 الشخصية مع متخذي القرار في مختمف المجاالت ذات العبلقة بالموضوع.  من خبلل أسموب االستبيان والمقاببلت
 

 .دلتىع الدراسة
أقسام لمقروض الحسنة  إيجادوالمرتبطة بقضية  كافة تتطمب ىذه الدراسة بحثًا ميدانيًا لمعرفة آراء األطراف المعنية       

في البنوك اإلسبلمية الكويتية واألردنية،  كافة ت العاممينفي البنوك اإلسبلمية، لذلك فقد تم تحديد مجتمع الدراسة من فئا
 والمكونة من مدراء ورؤساء أقسام وموظفين. 

نظرا ألن فكرة تطبيق صناديق القرض الحسن في البنوك اإلسبلمية، تتطمب  ؛وقد تم اختيار العاممين فقط دون العمبلء       
ال بد من فر إال في موظفي ىذه البنوك وبالتالي كان اوىذه الخبرة ال تتو المصرفية اإلسبلمية،  عمالخبرة عممية وفنية باأل

 حصر االستبانة في ىؤالء الموظفين. 
 

 .عيٍة الدارسة
 تم االقتصار عمى مصرفين فقط، ىما بيت في الكويت واألردن، فقد كافة اإلسبلميةلصعوبة دراسة المصارف  نظراً        
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 نظرا لكونيما من أقدم البنوك اإلسبلمية الموجودة في المنطقة العربية. واستخدمت ؛ي األردنيالتمويل الكويتي، والبنك اإلسبلم
 فروع كبل المصرفين محل الدراسة، في ( استبانة بطريق عشوائية عمى العاممين711طريقة العينة العشوائية، حيث تم توزيع )
 ( استبانة في الكويت. 67، و)( استبانة في األردن51اعتمد منيا لغايات التحميل والدراسة )

 

 .أداة الدراسة
 صناديق القرض الحسن في إنشاءلجمع البيانات، بيدف معرفة مدى إمكانية  استخدمت االستبانة في ىذه الدراسة       

 سمت االستبانة. وقد قبفئاتو كافةالبنوك اإلسبلمية، ومعرفة آثارىا المتوقعة عمى عمميات البنك والعاممين فيو وعمبلئو والمجتمع 
 إلى قسمين رئيسيين ىما: 

وىو عبارة عن الخصائص الشخصية لممستجيب )الجنس، العمر، المؤىل العممي، التخصص العممي، عدد  القسم األول:
 االستبانة. وذلك من أجل التعرف عمى مستوى المستجيب وقدرتو عمى إجابة أسئمة  ؛سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي(

( فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت: المجال 51وىو عبارة عن مجاالت الدراسة حيث تتكون االستبانة من ) القسم الثاني:
الثاني: األثر ( فقرة، المجال 07األول: مدى إمكانية تطبيق صناديق القرض الحسن في البنوك اإلسبلمية، خصصت لو )

فقرة، المجال الثالث: األثر المتوقع لصناديق القرض ( 04المصرفية لمبنك ) عمالالمتوقع لصناديق القرض الحسن عمى األ
( فقرات، 8( فقرات، المجال الرابع: األثر المتوقع لصناديق القرض الحسن عمى العمبلء )8الحسن عمى العاممين في البنك )

خماسي لقياس ال( فقرة. وتم استخدام مقياس ليكرت 00وأخيرا األثر المتوقع لصناديق القرض الحسن عمى تنمية المجتمع )
 (. 0استجابات المبحوثين لفقرات االستبانة كما في جدول رقم )

 
 ( 4جدول )

 مقياس ليكرت الخماسي
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة
 0 7 1 4 5 الدرجة

 

ا االستجابة " ير موافق حيث تحصل االستجابة "موافق بشدة" عمى خمس درجات وىي استجابة قوية جدا، أم       
بشدة" فتحصل عمى درجة واحدة، مما يعني أن االستجابة ضعيفة جدا. أما "محايد" فتحصل عمى ثبلث درجات مما يعني 
أن االستجابة متوسطة أو محايدة، ىذا بالنسبة لمفقرات اإليجابية، أما الفقرات السمبية فتأخذ العكس، بمعنى أن االستجابة 

 درجات. الفقرة السمبية تحصل عمى درجة واحدة، واالستجابة " ير موافق بشدة" تحصل عمى خمس "موافق بشدة" في 
 

 .صدم االستباٌة
وقام في االقتصاد اإلسبلمي وفي القياس والتقويم،  (15)عرضت االستبانة عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين       

 الباحث باجراء ما يمزم في ضوء المقترحات المقدمة. 
 

 .ثبات أداة الدراسة
 ة،ددددالدراسككل، وفقًا إلجابات أفراد عينة  االتساق الداخمي لممجاالت الخمسة وألداة الدراسةراج معامل ثبات دتم استخ       
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 ، وظيرت النتائال كما في(Cronbach's Alpha)ألفا  -لمتعرف عمى درجة توافقيم عمييا، باالعتماد عمى معادلة كرونباخ 
 (. 7)جدول رقم 

 
 :(4جدول رقم )

 لفا لممجاالت واألداة ككل.أمعامل الثبات كرونباخ 
 

 كروبناخ الفا عدد الفقرات المجال
 1.76 07 .إمكانية تطبيق البنوك اإلسبلمية لصناديق القرض الحسن

 1.79 04 .المصرفية لمبنك عمالأثر صناديق القرض الحسن عمى األ
 1.76 8 .مينأثر صناديق القرض الحسن عمى العام

 1.79 8 .أثر صناديق القرض الحسن عمى العمبلء
 1.76 00 .أثر صناديق القرض الحسن عمى تنمية المجتمع

 1.88 51 .األداة ككل
 

 ،1.79، 1.76لممجاالت الخمسة عمى التوالي تساوي ) ألفامعامبلت االتساق الداخمي باالعتماد عمى معامل كرونباخ        
(، وىذا يعني أن معامل الثبات لممجاالت 1.88(، ومعامل االتساق الداخمي ألداة الدراسة يساوي )1.76، 1.79، 1.76

 الخمسة وألداة الدراسة ككل مرتفع، بما يفيد بامكانية اعتماد نتائال االستبانة. 
 

 .املعاجلة اإلحصائية
 واستخدمت المعالجات اإلحصائية SPSSماعية تم ادخال البيانات باستخدام برنامال الرزم اإلحصائية لمعموم االجت       
 : اآلتيدددة

 مقاييس اإلحصاء الوصفي لوصف خصائص مجتمع الدراسة باألعداد والنسب المئوية.  -0
 مقاييس اإلحصاء الوصفي )التكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري( لفقرات االستبانة.  -7

 

 : ٌتائج الدراسة
 

 دراسة: : خصائص أفراد عينة الأوالً 
 بيت التمويل الكويتي:  خصائص عينة الدراسة من بيانات -4

 (. 1في جدول رقم ) اأظيرت نتائال تحميل بيانات بيت التمويل الكويتي خصائص أفراد العينة كم       
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 (7جدول )
 خصائص أفراد العينة

 النسبة المئوية التكرارات الفئات المتغير

 الجنس
 %81,65 51 ذكور
 %09.15 07 إناث

 %011 67 المجموع

 العمر

 %77.58 04 سنة 11قل من أ
 %60,79 18 سنة 10-41
 %9,68 6 سنة 40-51
 %6,45 4 سنة فأكثر 50من

 %444 64 المجموع

 المؤهل العممي

  ال يوجد الثانوية العامة فما دون
 %74,09 46 بكالوريوس
 %6,45 4 دراسات عميا

 %09,16 07 أخرى
 %444 64 عالمجمو 

 التخصص

 %15,48 77 محاسبة
 6,45 4 عموم مصرفية ومالية

 %75,80 06 أعمال إدارة
 %6,45 4 اقتصاد
  ال يوجد شريعة
 %75,80 06 أخرى

 %444 64 المجموع

 الخبرة

 %79,11 08 سنوات 5قل من أ
 %75,80 06 سنوات 6- 01
 %79,11 08 سنة 05- 00

 %06,01 01 سنة 05أكثر من 
 %444 64 المجموع

 المسمى الوظيفي

 %17,76 71 مدير
 %6,45 4 رئيس قسم
 %54,84 14 موظف
 %6,45 4 أخرى

 %444 64 المجموع
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%( من 81,65حيث بمغت النسبة ) ،من الذكوربالجنس  البية أفراد العينة فيما يتعمق ( أن 1يوضح الجدول رقم )       
%( 60,79سنة، حيث بمغت النسبة ) 41-10من الفئة العمرية من  بالعمرة أفراد العينة فيما يتعمق عينة الدراسة. وأن  البي

%( من عينة الدراسة. كما أن  البية 77.58حيث بمغت نسبتيم ) ،سنة 11من أقل  من عينة الدراسة، تمتيا الفئة العمرية
%( من عينة الدراسة، 74,09وريوس، حيث بمغت النسبة )من حممة شيادة البكالبالمؤهل العممي أفراد العينة فيما يتعمق 

%(، وتخصصات 75,80) عمالاأل إدارة%( ونسبة 15,48إذ بمغت النسبة ) ،وبالنسبة لمتخصص فان المحاسبة ىي األعمى
ي فئة فان  البية أفراد العينة فيما يتعمق بعدد سنوات الخبرة تركزت ف سنوات الخبرة %(. وفيما يتعمق بعدد75,80) أخرى

حصمت عمى نفس  سنة( 05- 00%( من عينة الدراسة، وكذلك فئة )79,11سنوات، حيث بمغت النسبة ) 5األقل من 
%( 54,84فان  البية أفراد العينة تركزت في فئة الموظفين، حيث بمغت النسبة ) بالمسمى الوظيفي النسبة. وأخيرا فيما يتعمق

 %( من عينة الدراسة، وىذه النسب تتناسب مع أ راض الدراسة. 17,76النسبة ) من عينة الدراسة، تمتيا فئة المدراء فبمغت
 
 .البنك اإلسالمي األردني خصائص عينة الدراسة من بيانات -4

 (. 4في جدول رقم ) اأظيرت نتائال تحميل بيانات البنك اإلسبلمي األردني خصائص أفراد العينة كم       
 

 ( 0جدول )
 خصائص أفراد العينة

 النسبة المئوية التكرارات الفئات يرالمتغ

 الجنس
 %96 48 ذكور
 %4 7 إناث

 %444 44 المجموع

 العمر

 %78 04 سنة 11قل من أ

 %18 09 سنة 10-41

 %08 9 سنة 40-51
 %06 8 سنة فأكثر 50من

 %444 44 المجموع

 المؤهل العممي

 %76 18 بكالوريوس
 %77 00 دراسات عميا

 %7 0 أخرى
 %444 44 المجموع

 التخصص

 %17 06 محاسبة
 %16 08 عموم مصرفية ومالية

 %08 9 أعمال إدارة
 %04 7 اقتصاد
 %011 51 المجموع
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 النسبة المئوية التكرارات الفئات يرالمتغ

 الخبرة

 %74 07 سنوات 5قل من أ
 %17 06 سنوات 6- 01
 %06 8 سنة 05- 00

 %78 04 سنة 05أكثر من 
 %444 44 المجموع

 المسمى الوظيفي

 %77 00 مدير
 %76 01 رئيس قسم
 %51 75 موظف
 %7 0 أخرى

 %444 44 المجموع
 

عينة %( من 96حيث بمغت النسبة ) ،من الذكور فيما يتعمق بالجنس( أن  البية أفراد العينة 4يوضح الجدول رقم )       
%( 18سنة(، حيث بمغت النسبة ) 41-10من الفئة العمرية من فئة ) فيما يتعمق بالعمرالدراسة. وأن  البية أفراد العينة 

أن  البية أفراد  كما%( من عينة الدراسة. 78سنة، حيث بمغت نسبتيم ) 11من أقل  من عينة الدراسة، تمتيا الفئة العمرية
%( 77%( من عينة الدراسة، )76من حممة شيادة البكالوريوس، حيث بمغت النسبة ) فيما يتعمق بالمؤهل العمميالعينة 

تخصصات عموم مصرفية ومالية  فان لمتخصصوبالنسبة أصحاب المؤىبلت العميا الماجستير أو الدكتوراه.  تقريبا من
فان  البية أفراد العينة فيما يتعمق بعدد سنوات  وفيما يتعمق بعدد سنوات الخبرة%(. 17%(، تمييا المحاسبة )16بمغت )

 (سنة 05أكثر من )، تمتيا فئة %( من عينة الدراسة17سنوات(، حيث بمغت النسبة ) 6-01الخبرة تركزت في فئة )
فان  البية أفراد العينة تركزت في فئة  بالمسمى الوظيفي فيما يتعمق( من عينة الدراسة. وأخيرا %78بمغت النسبة )ف

من ( %77بمغت النسبة )ثم فئة المدراء ف%(، 76، ثم رئيس قسم )%( من عينة الدراسة51الموظفين، حيث بمغت النسبة )
 عينة الدراسة، وىذه النسب أعبله تتبلءم مع أ راض الدراسة. 

 
 نتائج اإلجابة عمى أسئمة الدراسة: : ثانياً 

النتائج المتعمقة بإجابة السؤال األول الذذي نذصَّ عمذى:  مذا إمكانيذة تطبيذق البنذوك اإلسذالمية لصذناديق القذرض  (4
 الحسن ؟

 

 إلجابة السؤال األول: 
ة ددددبية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات مجال إمكانية تطبيق البنوك اإلسبلميتم حساب األوساط الحسا -أ 

 ( يوضح ذلك. 5والجدول رقم )من بيانات بيت التمويل الكويتي،  لصناديق القرض الحسن
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 (4الجدول رقم )
 يق القرض الحسن من بيانات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلمكانية تطبيق البنوك اإلسالمية لصناد

 بيت التمويل الكويتي مرتبة ترتيبًا تنازلياً 
 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 0 1,77 1,94 ة عمى البنك. إداريصناديق لمقرض الحسن يتطمب تكاليف  إنشاء 5
 مرتفعة 7 1,99 1,84 يخصص البنك نسبة من أموالو لمقرض الحسن.  0

يسمح البنك لعمبلئو بتحويل نسبة من أمواليم لمقرض الحسن  7
 مرتفعة 1 1,99 1,84 دون ضمان. 

يسمح البنك لعمبلئو بتحويل نسبة من أمواليم لمقرض الحسن  1
 مرتفعة 4 1,99 1,84 .عمى ضمانتو

 مرتفعة 5 0,10 1,77 صناديق لمقرض الحسن يتطمب الضمان من كفبلء آخرين.  إنشاء 4
 مرتفعة 6 1,90 1,77 .صناديق القرض الحسن إيجادسياسة البنك ال تشجع عمى  01
 مرتفعة 7 1,97 1,68 .يوجد كفبلء لمقرض الحسن يمكنيم كفالة مبالغ مالية متوسطة 8
 مرتفعة 8 1,81 1,65 .يوجد كفبلء لمقرض الحسن يمكنيم كفالة مبالغ مالية بسيطة 7
 مرتفعة 9 1,88 1,60  .صناديق القرض الحسن إيجادالمركزي ال تشجع عمى  قوانين البنك 00
 مرتفعة 01 0,00 1,47 .البيئة االستثمارية في المجتمع ال تشجع عمى القرض الحسن 07

 صناديق لمقرض الحسن يتطمب وجود متبرعين بالتكاليف إنشاء 6
 ة. دارياإل

 متوسطة 00 0,00 1,19

 متوسطة 07 0,11 1,79 .حسن يمكنيم كفالة مبالغ مالية كبيرةيوجد كفبلء لمقرض ال 9
 مرتفعة   1,67 .إمكانية تطبيق البنوك اإلسبلمية لصناديق القرض الحسن 

 

( أن المتوسطات الحسابية لمدى إمكانية تطبيق البنوك اإلسبلمية لصناديق القرض الحسن 5يظير من الجدول )       
 ةإداريصناديق لمقرض الحسن يتطمب تكاليف  إنشاء : ث جاءت الفقرة التي تنص عمى(، حي1,79-1,94تراوحت بين )

كفالء  يوجد( وبدرجة مرتفعة، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى "1,94" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )عمى البنك
لمدى  ( وبدرجة متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي1,79بمتوسط حسابي ) لمقرض الحسن يمكنهم كفالة مبالغ مالية كبيرة 

 ( وبدرجة مرتفعة. 1,67إمكانية تطبيق البنوك اإلسبلمية لصناديق القرض الحسن ككل )
 

تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات مجال إمكانية تطبيق البنوك اإلسبلمية  -ب 
 ( يوضح ذلك. 6والجدول رقم )من بيانات البنك اإلسالمي األردني،  الحسنلصناديق القرض 
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 (6الجدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلمكانية تطبيق البنوك اإلسالمية لصناديق القرض الحسن من 

 بيانات البنك اإلسالمي األردني مرتبة ترتيبًا تنازلياً 
 

المتوسط  الفقرة الرقم
 لحسابيا

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة جداً  0 1.60 4.56 يخصص البنك نسبة من أموالو لمقرض الحسن.  0
 مرتفعة جداً  7 1.86 4.71 .يوجد كفبلء لمقرض الحسن يمكنيم كفالة مبالغ مالية متوسطة 8
 مرتفعة 1 1.51 4.04 ة عمى البنك. إداريصناديق لمقرض الحسن يتطمب تكاليف  إنشاء 5
 مرتفعة 4 1.87 4.17 .يوجد كفبلء لمقرض الحسن يمكنيم كفالة مبالغ مالية بسيطة 7

يسمح البنك لعمبلئو بتحويل نسبة من أمواليم لمقرض الحسن  1
 مرتفعة 5 1.95 1.81 .عمى ضمانتو

 مرتفعة 6 0.04 1.74 صناديق لمقرض الحسن يتطمب الضمان من كفبلء آخرين.  إنشاء 4

يسمح البنك لعمبلئو بتحويل نسبة من أمواليم لمقرض الحسن دون  7
 مرتفعة 7 0.06 1.71 ضمان. 

 مرتفعة 8 1.95 1.47 .يوجد كفبلء لمقرض الحسن يمكنيم كفالة مبالغ مالية كبيرة 9

صناديق لمقرض الحسن يتطمب وجود متبرعين بالتكاليف  إنشاء 6
 متوسطة 9 1.95 1.11 ة. دارياإل

 متوسطة 01 0.10 1.71 .صناديق القرض الحسن إيجادنين البنك المركزي ال تشجع عمى قوا 00
 متوسطة 00 0.00 1.11 .صناديق القرض الحسن إيجادسياسة البنك ال تشجع عمى  01
 متوسطة 07 0.77 7.78 .البيئة االستثمارية في المجتمع ال تشجع عمى القرض الحسن 07
 مرتفعة   1.66 .بلمية لصناديق القرض الحسنإمكانية تطبيق البنوك اإلس 

 

( أن المتوسطات الحسابية لمدى إمكانية تطبيق البنوك اإلسبلمية لصناديق القرض الحسن 6يظير من الجدول )       
 " بالمرتبة يخصص البنك نسبة من أمواله لمقرض الحسن :(، حيث جاءت الفقرة التي تنص عمى7.78-4.56تراوحت بين )

االستثمارية في لبيئة "ا :( وبدرجة مرتفعة جدا، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى4.56بمتوسط حسابي ) األولى
 ( وبدرجة متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي لمدى إمكانية7.78بمتوسط حسابي )المجتمع ال تشجع عمى القرض الحسن  

 ( وبدرجة مرتفعة. 1.66تطبيق البنوك اإلسبلمية لصناديق القرض الحسن ككل )

يتضح أن إمكانية تطبيق البنوك اإلسبلمية لصناديق القرض الحسن مرتفعة في كبل  ،وبتأمل نتائال الجدولين السابقين       
 الحسنة. أقسام لمقروض  نشاءكل من المصرفين باالستعداد إل إدارةالمصرفين في األردن والكويت، وىذا يقتضي أن تبدأ 

 صناديق القرض الحسن كبيرة لدى المصرفين، ولكن ليس بالضرورة أن يكون إيجادوضوح إلى أن إمكانية وىذا يشير ب       
 . اآلتية األسئمة ن، كما سوف نبلحظ عند تحميل نتائال اإلجابة عنفسيا التطبيق العممي لو النتيجة
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 عمذالاديق القرض الحسن عمى األلصن النتائج المتعمقة بإجابة السؤال الثاني الذي نصَّ عمى:  ما األثر المتوقع (4
 المصرفية لمبنك ؟

 

 إلجابة السؤال الثاني: 
 عمالتم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات مجال أثر صناديق القرض الحسن عمى األ -أ 

 :( يوضح ذلك7والجدول ) ،من بيانات بيت التمويل الكويتي المصرفية لمبنك
 

 (3الجدول رقم )
 المصرفية لمبنك من بيانات  عمالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر صناديق القرض الحسن عمى األ

 بيت التمويل الكويتي مرتبة ترتيبًا تنازلياً 
 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 0 1.97 4,17 .لبنكتساعد صناديق القرض الحسن في تحسين خدمات ا 00
 مرتفعة 7 1,74 1,91 .تساعد صناديق القرض الحسن في زيادة عدد العمبلء 07
 مرتفعة 1 0,04 1,74 .تخفض صناديق القرض الحسن من ودائع البنك 0
 مرتفعة 4 0,70 1,68 .صناديق القرض الحسن تحل مشكمة المدينين المعسرين 7
 مرتفعة 5 0,78 1,57 .تعثر واألزمات االقتصاديةصناديق القرض الحسن تمنع ال 5
 مرتفعة 6 0,07 1,57 .تساعد صناديق القرض الحسن في زيادة حجم المدخرات 01
 مرتفعة 7 0,11 1,47 .صناديق القرض الحسن تحد من مشكمة الشيكات المرتجعة 9
 مرتفعة 8 0,18 1,47 .تساعد صناديق القرض الحسن في تخفيض نسبة االحتياطي القانوني 04
 متوسطة 9 1,95 1,19 .تخفض صناديق الحسن من عدد المشروعات الممولة من البنك 7
 متوسطة 01 0,00 1,19 .صناديق القرض الحسن تحل مشكمة فائض السيولة 6
 متوسطة 00 0,09 1,19 .صناديق القرض الحسن تحل مشكمة الغارمين 8
 متوسطة 07 0,09 1,19 .األخير صناديق القرض الحسن تحل مشكمة المقرض 01
 متوسطة 01 0,08 1,17 .صناديق القرض الحسن تزيد من استثمارات البنك 1
 متوسطة 04 1,91 1,79 .البنك ال عبلقة بين صناديق القرض الحسن واستثمارات 4
 مرتفعة   1,51 .المصرفية لمبنك عمالأثر صناديق القرض الحسن عمى األ 

 
 المصرفية لمبنك عمالالحسن عمى األ المتوسطات الحسابية لممجال أثر صناديق القرض( أن 7دول )يظير من الج       

 "تساعد صناديق القرض الحسن في تحسين خدمات البنك(، حيث جاءت الفقرة التي تنص عمى "1,79-4,17تراوحت بين )
 ال عالقة بين صناديقالفقرة التي تنص عمى " ( وبدرجة مرتفعة، وبالمرتبة األخيرة4,17بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )
 ( وبدرجة متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي أثر صناديق القرض1,79" بمتوسط حسابي )القرض الحسن واستثمارات البنك
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 ( وبدرجة مرتفعة. 1,51المصرفية لمبنك ككل ) عمالالحسن عمى األ
 

 عمالفقرة من فقرات مجال أثر صناديق القرض الحسن عمى األ تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل -ب 
 ( يوضح ذلك. 8والجدول )من بيانات البنك اإلسالمي األردني،  المصرفية لمبنك

 
 (3الجدول رقم )

 المصرفية لمبنك من  عمالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر صناديق القرض الحسن عمى األ
 المي األردني مرتبة ترتيبًا تنازلياً بيانات البنك اإلس

 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة 0 0.11 1.14 .صناديق القرض الحسن تحد من مشكمة الشيكات المرتجعة 9
 متوسطة 7 1.98 7.87 .تخفض صناديق الحسن من عدد المشروعات الممولة من البنك 7
 متوسطة 1 1.98 7.76 .لقرض الحسن تمنع التعثر واألزمات االقتصاديةصناديق ا 5
 متوسطة 1 0.77 7.76 .صناديق القرض الحسن تحل مشكمة فائض السيولة 6
 متوسطة 1 0.07 7.76 .صناديق القرض الحسن تحل مشكمة المقرض األخير 01
 متوسطة 6 1.86 7.76 .تساعد صناديق القرض الحسن في تخفيض نسبة االحتياطي القانوني 04
 متوسطة 7 0.18 7.64 .صناديق القرض الحسن تزيد من استثمارات البنك 1
 منخفضة 8 1.98 7.16 .صناديق القرض الحسن تحل مشكمة المدينين المعسرين 7
 منخفضة 9 0.01 7.17 .ال عبلقة بين صناديق القرض الحسن واستثمارات البنك 4
 منخفضة 01 1.89 7.17  .ن في زيادة حجم المدخراتتساعد صناديق القرض الحس 01
 منخفضة 00 0.15 7.11 .تخفض صناديق القرض الحسن من ودائع البنك 0
 منخفضة 07 1.70 7.77 .صناديق القرض الحسن تحل مشكمة الغارمين 8
 منخفضة 01 1.65 0.94 .تساعد صناديق القرض الحسن في زيادة عدد العمبلء 07
 منخفضة جداً  04 1.86 0.78 .يق القرض الحسن في تحسين خدمات البنكتساعد صناد 00
 منخفضة   7.51 .المصرفية لمبنك عمالأثر صناديق القرض الحسن عمى األ 

 
المصرفية لمبنك  عمال( أن المتوسطات الحسابية لممجال أثر صناديق القرض الحسن عمى األ8يظير من الجدول )       

 "صناديق القرض الحسن تحد من مشكمة الشيكات المرتجعة(، حيث جاءت الفقرة التي تنص عمى "0.78-1.14تراوحت بين )
تساعد صناديق " :( وبدرجة متوسطة، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى1.14بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

، وبمغ المتوسط الحسابي أثر جداً ( وبدرجة منخفضة 0.78" بمتوسط حسابي )البنك القرض الحسن في تحسين خدمات
 ( وبدرجة منخفضة. 7.51المصرفية لمبنك ككل ) عمالصناديق القرض الحسن عمى األ

 الحسن تؤثر صناديق القرضالعينة، نبلحظ أن  السابقين حول إجابة السؤال الثاني حسب رأيوبتأمل نتائال الجدولين        
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وبدرجة مرتفعة بينما تؤثر صناديق القرض الحسن عمى  بشكل إيجابي المصرفية لبيت التمويل الكويتي عمالعمى األ
 المصرفية لمبنك اإلسبلمي األردني بشكل سمبي بدرجة منخفضة في البنك اإلسبلمي األردني.  عمالاأل

وتجربة ن، وربما يعود ذلك إلى وجود تجربة سمبية لدى العاممين في البنك اإلسبلمي األردني تجاه صناديق القرض الحس       
 إيجابية لدى العاممين في بيت التمويل الكويتي. 

 

 لصناديق القرض الحسن عمى العاممين ؟ الذي نصَّ عمى:  ما األثر المتوقع الثالثالنتائج المتعمقة بإجابة السؤال  (7
 

 إلجابة السؤال الثالث: 
 أثر صناديق القرض الحسن عمى العاممين تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات مجال -أ 

 ( يوضح ذلك. 9والجدول )من بيانات بيت التمويل الكويتي، 
 

 (3الجدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر صناديق القرض الحسن عمى العاممين من بيانات 

 بيت التمويل الكويتي مرتبة ترتيبًا تنازلياً 
 

 الفقرة الرقم
 توسطالم

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

مرتفعة  0 0,15 4.71 .تدعم صناديق القرض الحسن العاممين في البنك 0
 جدا

 مرتفعة 7 1,77 4,17 .تساعد صناديق القرض الحسن العاممين ذوي الدخل المحدود 8
 مرتفعة 1 0,17 1,87 .تساعد صناديق القرض الحسن في حل مشكمة المعسرين من العاممين 7
 مرتفعة 4 0,17 1,74 .تساعد صناديق القرض الحسن في زيادة فرص التعميم والتدريب 4

 تساعد صناديق القرض الحسن في زيادة فرص التعميم والتدريب ألبناء 5
 مرتفعة 5 1,84 1,57 .العاممين لديو

 مرتفعة 6 0,00 1,48 .تزيد من األعباء الممقاة عمى العاممين 1
 مرتفعة 7 0,15 1,45 .مل صناديق القرض الحسن عمى تشتيت جيود العاممينتع 7

ة ددددتساعد صناديق القرض الحسن في زيادة فرص االستفادة من الرعاي 6
 متوسطة 8 1,90 1,01 .الصحية

 مرتفعة   1,69 .أثر صناديق القرض الحسن عمى العاممين 
 

ت بين دددددسابية لممجال أثر صناديق القرض الحسن عمى العاممين تراوح( أن المتوسطات الح9يظير من الجدول )       
بالمرتبة األولى   تدعم صناديق القرض الحسن العاممين في البنك  :(، حيث جاءت الفقرة التي تنص عمى4.71-1,01)

الحسن في ديق القرض تساعد صنا" :( وبدرجة مرتفعة جدا، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى4.71بمتوسط حسابي )
 متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي أثر صناديق ( وبدرجة1,01بمتوسط حسابي )الصحية  زيادة فرص االستفادة من الرعاية 
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 ( وبدرجة مرتفعة. 1,69القرض الحسن عمى العاممين ككل )
 

 يق القرض الحسن عمى العاممينتم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات مجال أثر صناد -ب 
 ( يوضح ذلك. 01والجدول )من بيانات البنك اإلسالمي األردني، 

 
 ( 44الجدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر صناديق القرض الحسن عمى العاممين من 
 بيانات البنك اإلسالمي األردني مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

 

 توسطالم الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 منخفضة 0 0.16 7.16  .تعمل صناديق القرض الحسن عمى تشتيت جيود العاممين 7
 منخفضة 7 1.91 7.71 .تزيد من األعباء الممقاة عمى العاممين 1
 ةمنخفض 1 1.77 7.18 .تساعد صناديق القرض الحسن في حل مشكمة المعسرين من العاممين 7

 تساعد صناديق القرض الحسن في زيادة فرص االستفادة من الرعاية 6
 منخفضة 4 1.79 0.94 .الصحية

تساعد صناديق القرض الحسن في زيادة فرص التعميم والتدريب  5
 منخفضة 5 1.88 0.86 .ألبناء العاممين لديو

 جداً  منخفضة 6 1.70 0.78 .تساعد صناديق القرض الحسن في زيادة فرص التعميم والتدريب 4
 جداً  منخفضة 7 1.70 0.68 .تساعد صناديق القرض الحسن العاممين ذوي الدخل المحدود 8
 جداً  منخفضة 8 1.81 0.66 .تدعم صناديق القرض الحسن العاممين في البنك 0
 منخفضة   0.95 .أثر صناديق القرض الحسن عمى العاممين 

 

ن ددوسطات الحسابية لممجال أثر صناديق القرض الحسن عمى العاممين تراوحت بي( أن المت01يظير من الجدول )       
 بالمرتبة تعمل صناديق القرض الحسن عمى تشتيت جهود العاممين (، حيث جاءت الفقرة التي تنص عمى "7.16-0.66)

م صناديق القرض الحسن تدع( وبدرجة منخفضة، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى "7.16األولى بمتوسط حسابي )
 ( وبدرجة منخفضة جدا، وبمغ المتوسط الحسابي أثر صناديق القرض الحسن0.66بمتوسط حسابي )العاممين في البنك  
 ( وبدرجة منخفضة. 0.95عمى العاممين ككل )

ثر عمى العاممين وبتأمل نتائال الجدولين السابقين حول إجابة السؤال الثالث، نبلحظ أن صناديق القرض الحسن تؤ        
في بيت التمويدل الكدويتي بدرجدة مرتفعدة، بينمدا تدؤثر صدناديق الحسدن عمدى العداممين فدي البندك اإلسدبلمي األردندي بدرجدة 

 منخفضة. 
 وال شك أن اختبلف رواتب ومزايا العاممين في المصرفين لو أثر كبير في ىذه النتيجة.        
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 لصناديق القرض الحسن عمى العمالء ؟ الذي نصَّ عمى:  ما األثر المتوقع الرابعالنتائج المتعمقة بإجابة السؤال  (0
 

 إلجابة السؤال الرابع: 
 تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات مجال أثر صناديق القرض الحسن عمى العمبلء -أ 

 :( يوضح ذلك00والجدول )من بيانات بيت التمويل الكويتي، 
 

 (: 44ل رقم )الجدو
 من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر صناديق القرض الحسن عمى العمالء 

 مرتبة ترتيبًا تنازلياً بيانات بيت التمويل الكويتي
 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 0 0,04 1,97 .فقراً  األكثرتساعد صناديق القرض الحسن العمبلء  8
 مرتفعة 7 0,15 1,91 .تساعد صناديق القرض الحسن في معرفة الفروقات الفردية بين العمبلء 4
 مرتفعة 1 0,10 1,80 .تساعد صناديق القرض الحسن في تحديد احتياجات العمبلء 0
 مرتفعة 4 0,04 1,74 .تساعد صناديق القرض الحسن المتعثرين من العمبلء 7

 صناديق القرض الحسن في ضبط المعمومات التسويقية لخدماتتساعد  7
 مرتفعة 5 0,01 1,65 .البنك

 مرتفعة 6 0,14 1,65 .تساعد صناديق القرض الحسن في الشفافية واإلفصاح عن العمبلء 6

تساعد صناديق القرض الحسن في تصنيف عمبلء البنك من أصحاب  5
 .المين والحرف وصغار التجار

 مرتفعة 7 0,75 1,45

 متوسطة 8 0.10 1,15 .حاجة األكثرتساعد صناديق القرض الحسن في معرفة العمبلء  1
 مرتفعة   1.69 .أثر صناديق القرض الحسن عمى العمبلء 

 

( أن المتوسطات الحسابية لممجال أثر صناديق القرض الحسن عمدى العمدبلء تراوحدت بدين 00يظير من الجدول )       
بالمرتبددة  فقذذرا  األكثذذرتسذذاعد صذذناديق القذذرض الحسذذن العمذذالء جدداءت الفقددرة التددي تددنص عمددى " (، حيددث1,97-1,15)

تسذاعد صذناديق القذرض الحسذن ( وبدرجة مرتفعة، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمدى "1,97األولى بمتوسط حسابي )
صدناديق القدرض غ المتوسدط الحسدابي أثدر ( وبدرجة متوسدطة، وبمد1,15" بمتوسط حسابي )حاجة األكثرفي معرفة العمالء 

 وبدرجة مرتفعة.  (1.69الحسن عمى العمبلء ككل )
 

 تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات مجال أثر صناديق القرض الحسن عمى العمبلء -ب 
 ( يوضح ذلك07والجدول )من بيانات البنك اإلسالمي األردني، 
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 (44الجدول رقم )
 من بيانات من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر صناديق القرض الحسن عمى العمالء 

 مرتبة ترتيبًا تنازلياً  بيانات البنك اإلسالمي األردني

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة 0 1.77 7.66 .عن العمبلءتساعد صناديق القرض الحسن في الشفافية واإلفصاح  6

 تساعد صناديق القرض الحسن في ضبط المعمومات التسويقية لخدمات 7
 متوسطة 7 1.97 7.61 .البنك

 منخفضة 1 1.79 7.46 .تساعد صناديق القرض الحسن المتعثرين من العمبلء 7

تساعد صناديق القرض الحسن في تصنيف عمبلء البنك من أصحاب  5
 منخفضة 4 1.91 7.41 .رف وصغار التجارالمين والح

 منخفضة 5 1.91 7.18 .تساعد صناديق القرض الحسن في تحديد احتياجات العمبلء 0
 منخفضة 6 1.81 7.04 .تساعد صناديق القرض الحسن في معرفة الفروقات الفردية بين العمبلء 4
 منخفضة 7 1.88 0.98 .حاجة األكثرتساعد صناديق القرض الحسن في معرفة العمبلء  1
 منخفضة جداً  8 1.71 0.77 .فقرا األكثرتساعد صناديق القرض الحسن العمبلء  8
 منخفضة   7.79 .أثر صناديق القرض الحسن عمى العمبلء 

 

( أن المتوسطات الحسابية لممجال أثر صناديق القرض الحسن عمى العمبلء تراوحت بين 07يظير من الجدول )       
تساعد صناديق القرض الحسن في الشفافية واإلفصاح عن " :(، حيث جاءت الفقرة التي تنص عمى7.66-0.77)

تساعد ( وبدرجة متوسطة، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى "7.66" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )العمالء
نخفضة جدا، وبمغ المتوسط الحسابي ( وبدرجة م0.77" بمتوسط حسابي )فقرا األكثرصناديق القرض الحسن العمالء 

 ( وبدرجة منخفضة. 7.79أثر صناديق القرض الحسن عمى العمبلء ككل )
وبتأمل نتائال الجدولين السابقين حول إجابة السؤال الرابع، نبلحظ أن صناديق القرض الحسن تؤثر عمى عمبلء بيت        

 األردني. ن عمى العمبلء بدرجة منخفضة في البنك اإلسبلمي التمويل الكويتي بدرجة مرتفعة، بينما تؤثر صناديق الحس
وقد تعود ىذه النتيجة إلى التفاوت الكبير في الوضع االقتصادي بين المقترضين في الكويت واألردن، وكذلك التفاوت        

 فين. بين المصرفين من حيث حجم األصول والموجودات والمطموبات، وأوضاع وظروف العاممين في كبل المصر 
 

لصناديق القرض الحسن عمى تنميذة  الذي نصَّ عمى:  ما األثر المتوقع الخامسالنتائج المتعمقة بإجابة السؤال  (4
  ؟المجتمع

 

 إلجابة السؤال الخامس: 
 تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات مجال أثر صناديق القرض الحسن عمى تنمية -أ 

 ( يوضح ذلك01والجدول )بيانات بيت التمويل الكويتي، من  المجتمع
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 ( 47الجدول رقم )
 من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر صناديق القرض الحسن عمى تنمية المجتمع 

 مرتبة ترتيبًا تنازلياً  بيانات بيت التمويل الكويتي
 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة بةالرت المعياري

 مرتفعة 0 0,11 1,91 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى مكافحة الربا وسعر الفائدة 4
 مرتفعة 7 0,10 1,65 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى تحسين مستوى المعيشة 0
 مرتفعة 1 0,11 1,60 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى كفالة األيتام واألرامل 01
 مرتفعة 4 0,77 1,58 .حسن عمى زيادة فرص التعميمتعمل صناديق القرض ال 8
 مرتفعة 5 0,15 1,57 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى التخفيف من مشكمة البطالة 7
 مرتفعة 6 0,77 1,57 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة 00
 مرتفعة 7 0,11 1,48 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى مكافحة الجريمة والسرقة 5
 مرتفعة 8 0,11 1,45 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى زيادة إشباع الضروريات 7
 مرتفعة 9 0,97 1,45 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى زيادة الرعاية الصحية 9
 متوسطة 01 0,00 1,19 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى التخفيف من مشكمة الكساد 1
 متوسطة 00 0,04 1,76 .القرض الحسن عمى توليد فرص عمل جديدة تعمل صناديق 6
 مرتفعة   51. 1 .أثر صناديق القرض الحسن عمى تنمية المجتمع 

 

 ( أن المتوسطات الحسابية لممجال أثر صناديق القرض الحسن عمى تنمية المجتمع تراوحت01يظير من الجدول )       
تعمل صناديق القرض الحسن عمى مكافحة الربا وسعر " :التي تنص عمى(، حيث جاءت الفقرة 1,76-1,91بين )

صناديق تعمل " :( وبدرجة مرتفعة، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى1,91بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ) الفائدة 
 ط الحسابي أثر صناديق( وبدرجة متوسطة، وبمغ المتوس1,76بمتوسط حسابي ) القرض الحسن عمى توليد فرص عمل جديدة 
 ( وبدرجة مرتفعة. 51. 1القرض الحسن عمى تنمية المجتمع ككل )

 

تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات مجال أثر صناديق القرض الحسن عمى تنمية  -ب 
 ( يوضح ذلك04والجدول )من بيانات البنك اإلسالمي األردني،  المجتمع
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 (40قم )الجدول ر 
 من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أثر صناديق القرض الحسن عمى تنمية المجتمع 

 مرتبة ترتيبًا تنازلياً  بيانات البنك اإلسالمي األردني
 

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة 0 7.97 7.76 .الكساد تعمل صناديق القرض الحسن عمى التخفيف من مشكمة 1
 منخفضة 7 1.80 7.46  .تعمل صناديق القرض الحسن عمى التخفيف من مشكمة البطالة 7
 منخفضة 1 1.88 7.78 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى توليد فرص عمل جديدة 6
 منخفضة 4 1.77 7.74 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى تحسين مستوى المعيشة 0
 منخفضة 5 1.85 7.08 .ناديق القرض الحسن عمى مكافحة الجريمة والسرقةتعمل ص 5

تعمل صناديق القرض الحسن عمى مساعدة ذوي االحتياجات  00
 منخفضة 6 1.74 7.01 .الخاصة

 منخفضة 7 1.77 7.17 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى كفالة األيتام واألرامل 01
 منخفضة 8 1.68 0.98 .ة إشباع الضرورياتتعمل صناديق القرض الحسن عمى زياد 7
 منخفضة 9 1.56 0.88 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى زيادة الرعاية الصحية 9
 منخفضة 01 1.50 0.84 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى زيادة فرص التعميم 8
 ة جداً منخفض 00 1.76 0.78 .تعمل صناديق القرض الحسن عمى مكافحة الربا وسعر الفائدة 4
 منخفضة   7.04 .أثر صناديق القرض الحسن عمى تنمية المجتمع 

 

 ( أن المتوسطات الحسابية لممجال أثر صناديق القرض الحسن عمى تنمية المجتمع تراوحت04يظير من الجدول )       
 ن مشكمة الكساد تعمل صناديق القرض الحسن عمى التخفيف م" :(، حيث جاءت الفقرة التي تنص عمى0.78-7.76بين )

صناديق القرض تعمل " :( وبدرجة متوسطة، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى7.76بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )
 ، وبمغ المتوسط الحسابي أثر صناديق( وبدرجة منخفضة جداً 0.78" بمتوسط حسابي )الحسن عمى مكافحة الربا وسعر الفائدة

 ( وبدرجة منخفضة. 04. 7المجتمع ككل )القرض الحسن عمى تنمية 
وبتأمل نتائال الجدولين السابقين حول إجابة السؤال الخامس، نبلحظ أن صناديق القرض الحسن في بيت التمويل        

 الكويتي تؤثر عمى تنمية المجتمع بدرجة مرتفعة، بينما تؤثر صناديق الحسن في البنك اإلسبلمي األردني عمى تنمية المجتمع
 درجة منخفضة. ب

 وقد يعود ذلك الختبلف المستوى المعيشي والوضع االقتصادي في كل من الكويت واألردن، وربما يكون لدى العاممين       
 في المصرف اإلسبلمي األردني خبرات سمبية في مجال القرض الحسن. 

 

 .اخلامتة وأهي الٍتائج
 محل –العاممين في المصرفين اإلسبلميين  الت التي تم استقصاء آراءوالمجا االستبانةتبين من خبلل تحميل فقرات        
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 : يأتيحوليا، وفي ضوء متغيرات الدراسة، وأسئمتيا، ما –الدراسة 
حيث بمغ صناديق لمقرض الحسن في كبل المصرفين،  نشاءأظيرت الدراسة وجود إمكانية قوية بدرجة مرتفعة إل -

مدى إمكانية تطبيق المصرف اإلسبلمي لفكرة صناديق  التي تقيس ئمةاألس عنالوسط الحسابي الكمي لئلجابات 
% في البنك اإلسبلمي األردني، وىذا يعني أن العاممين 1,66% في بيت التمويل الكويتي، و 1,67القرض الحسن 

وأن ىذه في المصرفين المختارين لمدراسة، ومن خبلل خبرتيم العممية والفنية، يرون إمكانية قيام ىذه الصناديق، 
 يعممون فييا.  البنوك التي أعمالالصناديق ال تتعارض مع عمميم أو 

(، حيث ذىبت 7118( وسيف )7101( وبابكر )7107تتفق ىذه النتيجة مع نتائال الدراسات السابقة لكل من أزين ) -
المشاريع بلل زيادة عمى تنمية المجتمعات اإلسبلمية من خ اً كبير  اً ىذه الدراسات إلى أن لصناديق القرض الحسن أثر 

 والدخل والتشغيل والتنمية. 
 عمالأظيرت الدراسة وجود آثار إيجابية مرتفعة لتطبيق فكرة صناديق القرض الحسن فيبيت التمويل الكويتي عمى األ -

اآلثار  تقيسالتي  األسئمةحيث بمغ الوسط الحسابي الكمي لئلجابات عمى  ،المصرفية والعاممين والعمبلء والمجتمع
 عمى التوالي. وىذا يعني أن تطبيق فكرة صناديق 1,51، 1,69%، 1,69%، 1,51متوقعة عمى القطاعات األربعة ال

 آثار إيجابية كبيرة.  االقرض الحسن في بيت التمويل الكويتي سيكون لي
 قدم. ( كما ت7118( وسيف )7101( وبابكر )7107تتفق ىذه النتيجة مع نتائال الدراسات السابقة لكل من أزين ) -
 عمالأظيرت الدراسة وجود آثار سمبية لتطبيق فكرة صناديق القرض الحسن في البنك اإلسبلمي األردني عمى األ -

اآلثار المتوقعة  التي تقيس األسئمة نحيث بمغ الوسط الحسابي الكمي لئلجابات عالمصرفية والعاممين والعمبلء والمجتمع، 
عمى التوالي. وىذا يعني أن تطبيق فكرة صناديق القرض  7,04، 7,79%، 0,95%، 7,51عمى القطاعات األربعة 

 آثار سمبية كبيرة.  االحسن في البنك اإلسبلمي األردني سيكون لي
والذي وجد أن تطبيق فكرة صندوق القرض  ،(7101تتفق ىذه النتيجة مع نتائال الدراسات السابقة لكل من بمموشي ) -

حيث اقترح  ،(7100صعوبات كبيرة، كما تتفق مع دراسة الحكيم والعطيات ) الحسن في البنك اإلسبلمي األردني يواجو
  بقطاعاتو كافة.الباحثان آليات محددة لتفعيل دور القرض الحسن في خدمة المجتمع 

ويبدو أن لمبنك اإلسبلمي األردني تجربة خاصة مع القروض الحسنة، جعمت العاممين فيو يرون اآلثار المتوقعة عمى  -
 جتمع منخفضة، وبالتالي فيم ال يشجعون قيام صناديق لمقروض الحسنة. تنمية الم

وقد يعود االختبلف في النتيجة بين المصرفين إلى التفاوت الكبير في الوضع االقتصادي بين المقترضين في الكويت  -
ودات إلى اختبلف حجم المصرفين محل الدراسة من حيث رأس المال والموج أخرىواألردن من جية، ومن جية 

اإلسبلمي األردني من والمطموبات، مما يعني تشجيع صناديق القرض الحسن في الكويت وعدم تشجيعيا في البنك 
 وجية نظر العاممين. 

صناديق لمقرض الحسن يسيم في زيادة دورىا اإلنساني واالجتماعي، كما يسيم في  ايجادإن قيام المصارف اإلسبلمية ب -
 و يرىا.  ،والممجأ األخير ،والتعثر ،مشكبلت السيولة :تي تواجييا بشكل مستمر، مثلمعالجة الكثير من المشكبلت ال

 أظيرت الدراسة وجود اتجاه عالمي يمزم المؤسسات والمصارف بمعايير المسؤولية االجتماعية والتي تصب في خدمة -
في البنوك اإلسبلمية يدعم  . وأن دعم وتطبيق فكرة صناديق القرض الحسن.. العاممين والعمبلء والبيئة والمجتمع

 االتجاه بشكل كبير.  ىذا
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 : التوصيات
 : أتيفي ضوء النتائال المتقدمة توصي الدراسة بما ي       

 عماللآلثار اإليجابية الكبيرة المتوقعة عمى األ نظراً  ؛قيام بيت التمويل الكويتي عمى الفور بتعزيز صناديق لمقروض الحسنة -
 وكذلك عمى العمبلء والمجتمع.  ،مين فيوالمصرفية في البنك والعام

قيام البنك اإلسبلمي األردني بعمل دراسات عممية حول أسباب عزوف العاممين فيو عن ممارسة تطبيق صناديق القرض  -
، وىو (16)االجتماعيةالخاصة بالمسؤولية  76111شيادة األيزو  الحسن بصورة فاعمة، خاصة وأن البنك حصل عمى

 رار احتفاظو بيذه الشيادة الدولية. حريص جدا عمى استم
دعوة المؤسسات المساندة لمعمل المصرفي اإلسبلمي كالمجمس العام لمبنوك اإلسبلمية ومجمس الخدمات المالية  -

اإلسبلمية وىيئة المحاسبة والمراجعة لمبنوك والمؤسسات المالية اإلسبلمية، إلى االتفاق عمى نسبة محددة لمقروض 
 إسبلمي.  الحسنة في كل مصرف

دارتيا تحت  انشاءدعوة البنوك المركزية إلى دعم ىذه الفكرة من خبلل مطالبة البنوك اإلسبلمية ب - ىذه الصناديق وا 
 إشراف المجان الفنية في البنوك المركزية. 

 
 .اهلواوش

                                                 

، ةداريمجمة المنارة لمدراسات القانونية واإل، "أداة لمتمويل في البنوك اإلسبلمية التشاركيةالقرض الحسن ك"أزين،  سيام( 0)
 . 057-044ص م،7107، 09المغرب، العدد 

، مجمة رؤى اقتصادية، "دور القرض الحسن في تحقيق األمن الغذائي، دراسة حالة البنك اإلسبلمي األردني"عمي بمموشي، ( 7)
 . 056-019، ص01، عدد م7106ر، جامعة الوادي، الجزائ

جامعة أم ، مجمة االقتصاد والعموم السياسية واإلحصائية، "القرض الحسن ودوره في تمويل المشاريع الصغيرة"محمد أحمد بابكر، ( 1)
 . 44-0، صم7101، 01درمان، العدد 

ية )اقتراح باصدار شيادات قابمة لمتداول نحو تفعيل دور القرض الحسن في المصارف اإلسبلم"الحكيم ويزن العطيات،  منير( 4)
جامعة الزرقاء الخاصة، األردن، المجمد مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية، ، "ن(لتمويل صندوق القرض الحس

 . 77-65ص، م7100(، 79العدد )، (00)
ير في الفقو والتشريع، كمية الدراسات العميا ، رسالة ماجستالقرض الحسن وأحكامه في الفقه اإلسالميمحمد نور الدين أردنية، ( 5)

 م. 7101في جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين، 
، رسالة ماجستير، جامعة سانت كميمنتس، أثر القرض الحسن المقدم من المصارف اإلسالمية في تنمية المجتمعىشام سيف، ( 6)

 .www.imtithal.comة ، الموقع عمى النت: موقع االمتثال لممالية اإلسبلميم7118
. الموقع عمى النت: م7116ون الين، أسبلم إ، أرشيف اقتراح إلحياء القروض الحسنة في البنوك اإلسالميةكمال حطاب، ( 7)

https://archive.islamonline.net/?p=8896. 
 155مميون دينار كويتي، ويعمل في سبعة مناطق حول العالم، ولديو أكثر من  711يزيد عمى ، ورأسمالو م0977عام  ئأنش( 8)

 :httpالكويتينظر: الموقع اإللكتروني لبيت التمويل يموظف،  8111جياز سحب آلي، وحوالي  475فرع مصرفي، وأكثر 

//www. kfh. com/ar/about/index. aspx 
 

https://archive.islamonline.net/?p=8896
https://archive.islamonline.net/?p=8896
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ردني، ويقدم البنك خدماتو المصرفية أ ( مميون دينار081، ويبمغ رأسمال البنك )م0978ة تأسس البنك اإلسبلمي األردني سن( 9)
( والمنتشرة في جميع أنحاء المممكة، ويعمل في البنك اً مكتب 76فرعًا و 74واالستثمارية والتمويمية من خبلل فروعو البالغة )

سحب اآللي في الفروع والمرافدددق العامة في جميع أنحددداء ( موظفًا وموظفة، كما بدمغ عددد أجيزة ال7716اإلسبلمي حوالي )
 .http://www.jordanislamicbank.com/ar :الموقع اإللكتروني لمبنك اإلسبلمي األردني :نظري( جيازًا. 718األردن )

 . 77-07/70، م7111، دار صادر، بيروت، لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد ابن منظور، ( 01)
 . 5/157، م0999، دار الكتب العممية، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعيو الحسن عمي بن محمد الماوردي، أب( 00)
 ،ط. د، م0987 ،بيروت، دار الفكر القرض، :باب، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ه(0150 ت)، منصور بن يونس البيوتي( 07)

 . 107ص، 1ج
 . 4/070، م7111، دار الكتب العممية، بيروت، لمحتار عمى الدر المختار، حاشية ابن عابدينرد امحمد أمين ابن عابدين، ( 01)
 .7/455، م7111، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، كفاية الطالب الربانيأبو يزيد القيرواني، ( 04)
 . 4/771، م0984، دار الفكر، بيروت، نهاية المحتاج شرح المنهاجمحمد بن شياب الدين الرممي، ( 05)
، 0م، ج0976(، 1ط)دمشق، الفكر،  ، مطبعة مصطفى الحمبي وأوالده، دارالمهذبه(، 476 تأبو إسحاق الشيرازي، )( 06)

 . 110ص
كتاب المساقاة، باب من استسمف شيئا فقضى ، صحيح مسمم بشرح النوويه(، 676 تمحي الدين أبو زكريا النووي، )( 07)

 . 17، ص7، ج4184م، حديث رقم 0998، (5ط)روت، دار المعرفة، خميل شيحا، بي :تحقيقخيرا منو، 
 . 717، ص4م، ج0985 ،(4ط)، لبنان، دار إحياء التراث العربي، المغنيه(، 671 تموفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن قدامة، )( 08)
 . 107ص، 1ج، كشاف القناع عن متن اإلقناع، البيوتي( 09)
 دار المعرفة، فصل القرض،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ه(، 977 تمحمد بن الخطيب الشربيني، )( 71)

 . 007، ص7، جم0997، (0ط)بيروت، 
 ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية، الكويت،مجمة الوعي اإلسالمي، "القرض الحسن والمفاضمة بينو وبين الصدقة"نزيو حماد، ( 70)

 . 90، ص106، العدد م0997
 /http://www.iifa-aifi.org .م0995)حسابات المصارف(،  قرار بشأن الودائع المصرفيةع الفقو اإلسبلمي الدولي، مجم( 77)

1992.html. 

والتدريب، ، المعيد اإلسبلمي لمبحوث مجمة دراسات اقتصادية إسالمية، "التكييف الفقيي لمحساب الجاري"كمال حطاب، ( 71)
 . م7110(، 7( العدد)8البنك اإلسبلمي لمتنمية، جدة، المجمد )

، جامعة الممك عبد العزيز، مجمة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، "النظام النقدي والبنكي في االقتصاد اإلسبلمي"، محمد عمر شابرا( 74)
 . 09-08ص، م0984(، 7العدد ) ،(0جدة، السعودية، المجمد )

عبد اهلل الدرويش، دمشق، دار يعرب لمدراسات والنشر،  :، تحقيقمقدمة ابن خمدونبن محمد ابن خمدون،  عبد الرحمن( 75)
 . 68، صم7114 ،(0ط)

 الممتقى العممي الدولي األول حول تثمير أموال الزكاةعامر بشير وسامية نزالي، إشكالية تمويل القرض الحسن بأموال الزكاة، ( 76)
 . 07-0، ص 0ج، م7107، جامعة سعد دحمب، البميدة، الجزائر، اإلسالميوطرق تفعيمها في العالم 

الممتقى العممي الدولي األول حول كمال رزيق، وعبد السبلم عقون، القرض الحسن أداة لمتنمية وسبيل لمتكافل االجتماعي، ( 77)
 . 01-0، ص0ج، م7107الجزائر، ، جامعة سعد دحمب، البميدة، تثمير أموال الزكاة وطرق تفعيمها في العالم اإلسالمي

  إدارة، عذذذالممتقى السنوي اإلسالمي السابا، ددددة ليددددة لمبنوك اإلسبلمية ورؤية لبلستجابددددات المستقبميدا، التحديددددمحمد أنس الزرق( 78)
 

http://www.iifa-aifi.org/
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 . م7114المخاطر في البنوك اإلسبلمية، األكاديمية العربية لمعموم المالية والبنكية، عمان، 
. الموقع عمى النت: م7116ون الين، أسبلم إ، أرشيف اقتراح إلحياء القروض الحسنة في البنوك اإلسالميةكمال حطاب،  (79)

https://archive.islamonline. net/?p=8896. 
دار  ،دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية :لشريعة اإلسالميةقواعد الوسائل في امخدوم، مصطفى بن كرامة اهلل. ( 11)

 . 86 -81ص ،م0999 ،أشبيميا، الرياض
بنك  رامين أو بنك الفقراء في بنغبلديش، من أبرز األمثمة المعاصرة لصناديق القرض الحسن، فمن خبلل تقديم قروض  ديع( 10)

توى المعيشة لمفقراء في بمده. قدم البنك آالف المنح التعميمية، كما صغيرة لمفقراء والمتسولين، تمكن ىذا البنك من رفع مس
 قدمت القروض لممتسولين، وساعدت عمى تجنب مخاطر الفيضانات. 

مميون  751وقد تطورت التجربة و طت قرى بنغبلديش وتوسعت إلى أن فاق حجم القروض الممنوحة ثبلثة مميارات دوالر و
%. حصل محمد يونس مؤسس بنك  رامين عمى جائزة نوبل 95موع المقترضين أكثر من دوالر وبمغت نسبة النساء من مج

 ./https://ar.wikipedia.org/wikiنظر: الموقع اإللكتروني لموسوعة ويكيبيديا، ي. م7116لمسبلم عام 
 . 614، ص(7)ط، 0971، مؤسسة الرسالة، بيروت، فقه الزكاةيوسف القرضاوي، ( 17)
 . م7105، عمان، دار كنوز، المسؤولية المجتمعية لممؤسسات )من األلف إلى الياء(روال المعايطة، صالح الحموري، و ( 11)
م ومقرىا الرئيس 0990لممؤسسات المالية اإلسبلمية، تأسست عام  أيوفي ىي إحدى أبرز المنظمات الدولية  ير الربحية الداعمة( 14)

مجاالت المحاسبة والمراجعة  معيارًا حتى اآلن في 011رأسيا إصدار  مممكة البحرين، وليا منجزات مينية بالغة األثر عمى
الشرعية التي اعتمدتيا البنوك المركزية والسمطات المالية في مجموعة  وأخبلقيات العمل والحوكمة، باإلضافة إلى المعايير

، من بينيا المصارف المركزية إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الييئة بدعم عدد من المؤسسات األعضاء بوصفياالدول  من
معايير الييئة  دولة، وتطبِّق 45وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من  والسمطات الرقابية والمؤسسات المالية

 .http://aaoifi.com نظر: موقع أيوفي:ي ،العالم حاليًا المؤسسات المالية اإلسبلمية الرائدة في مختمف أنحاء

يشكر الباحثان األساتذة األفاضل د. حسين سعيد، ود. محمد الجعبري، ود. محمد دقامسة من البنك اإلسبلمي األردني، واألساتذة ( 15)
والتقويم، عمى األفاضل د. أنور شعيب واألستاذ إياد القرطاس من بيت التمويل الكويتي والدكتورة فاتنة الشريف تخصص القياس 

 ة عمى االستبانة والبحث. مساعدتيم ومبلحظاتيم القيم
نظر: الموقع ي. 76111اآليزو  بجائزة المسؤولية االجتماعية بحصولو عمى معيار 7104فاز البنك اإلسبلمي األردني عام ( 16)

 .jordanislamicbank.Comاإللكتروني لمبنك اإلسبلمي األردني 
 


