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 االســـــالمية)دراسة حالة على مصرف مانديري شريعة مبدينة ماالنج بدولة اندونيسيا(

 قتصاديف اإل اجتتريا لتوفري شروط حلصول على درجة ادلاقر أبن ىذه الرسالة اليت حضرهت
كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  باإلسالمي 

 حضرهتا وكتبتها بنفتي وما زورهتا من إبداع غريي أو أتليف اآلخر .

واذا ادعى أحد يف ادلتتقبل  أهنا من أتليفو وتبني اهنا فعال ليتت من حبثي فأان أحتمل 
على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا  ادلتؤولية على ذلك ولن تكون ادلتؤولية

 جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .
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 اإلهداء
 

اصعد  وىب يل الغايل والنفيس الاي من امحل امسك بكل فخر اي من علمين ورابين و 

 ( ايب العزيزسلم العلم يف احلياة  )  

اي من أرضعين احلب واحلنان اي رمز احلب وبلتم الشفاء اي من يعجز قلمي ولتاين على 

 (الغالية  ) اميوصفها 

اي من اثرمتوين على انفتكم و اي من هبم سندي وقويت بعد هللا  و اي من اتذوق هبم طعم 

 ) إخويت (احلياة 

من عضدي إلخراج ىذا  دمتمعي وشد تمساعدين و وقفاي من كان سببا يف دراسيت  و 

 ) أهلي و أصدقائي (العمل 

 

 إليك أنت اي من تقرأ ىذا الرسالة .و 
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 يقديرالشكر و لكلمة ا

 

احلمد دلن لو احلمد , أمحده سبحانو على تيتريه وتوفيقو إلمتام ىذه الرسالة حيث سهل 

التقدير الصعب وىيأ من أخلص معي توجيها و إرشادا وتشجيعا فمهما قدمت ذلم من 

 . واالحرتام والشكر وصادق الدعوات اعترب نفتي يف موقف العاجز عن التعبري ذلم بذلك

على إشرافو على ىذه األطروحة وحتن  نور اسناويوالشكر موصول أيضا للدكتور : 

 تعاملو معي أثناء كتابتها. 

ن على إشرافو على ىذه األطروحة وحت طريق الدينوالشكر موصول للدكتور : دمحم 

 تعاملو معي أثناء كتابتها .

 

كما أتقدم ابلشكر اجلزيل لكل من ساىم يف إصلاز ىذا العمل من دارسني وخرجيني    

وجهات عمل وزلكمني و أخص منهم زمالئي يف الدراسة فقد كان تعاوهنم معي واضحا 

 وملموسا  وفقين هللا وإايىم لطاعتو ومرضاتو .

 6106مدينة ماالنج  :                                                 

 : عبد الرحيم انجي علي اذلاملالباحث                                          
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 ملخص الدراسة
القيادة االخالقية ودورىا يف حتقيق االيرادات يف ادلصارف  6106عبد الرحيم انجي علي اذلامل , 

إندونيتيا (, رسالة ماجتتري مقدمة  –االسالمية ) دراسة حالة مصرف مانديري شريعة ماالنج 
جامعة موالان مالك  موالان مالك إبراىيم  –لكلية الدراسات العليا قتم االقتصاد االسالمي 

 االسالمية احلكومية مباالنج إندونيتيا .

 ادلشرف الثاين : الدكتور دمحم طريق الدين .   -ادلشرف االول : الدكتور نور التناوي  

الكلمات ادلفتاحية :القيادة , القيادة االخالقية ,االيرادات ادلصرفية , ادلصارف االسالمية ىدفت 
الصفات اليت جيب ان يتحلى هبا القائد االخالقي يف مصرف مانديري -0ه الدراسة  دلعرفة :ىذ

وصف دور القيادة االخالقية يف حتقيق االيرادات يف مصرف مانديري شريعة  -6شريعة ماالنج  , 
وصيف الطرق ادلتبعة لدى القيادة االخالقية يف حتقيق اإليرادات يف مصرف -3,  االسالمي 

 ري شريعة مالنج.ماندي

منهج البحث : استخدم الباحث ادلنهج الوصفي الكيفي ادليداين والذي حياول يف من خالل 
موضوع الدراسة وأدوات مجع البياانت عن طريق ادلقابلة ادلباشرة مع رلتمع  الدراسة الذي ميثل 

 ادلتتوايت القيادية وادلوظفني والزابئن ابدلصرف .

أن ادلصرف ميتلك قيادة ذات صفات اخالقية و توافق مع  -0يف :اما نتائج الدراسة تتلخص 
صفات القائد االسالمي  , حيث تعتمد ىذه القيادة على ستو صفات مأخوذة يف االصل من القيم 
االخالقية االسالمية ومجيع ىذه الصفات تؤثر بشكل اجايب على سري العمل ادلصريف بشكل 

, اال ان الصفات االخالقية  للقائد االسالمي ال تقتصر صحيح  شلا يضمن حتقيق اىداف ادلصرف 
فقط على الصفات اليت يعتمد عليها رلتمع البحث بل متتد اىل عدت صفات اخرى مثل  

تبني ان ادلصرف حريص  -6 ,الشجاعة , رابطة اجلأش وثبات األعصاب وغريىا من الصفات 
يتها وأثرىا على سري العمل ادلصريف بشكل على تثقيف وتوعية القيادة لديو ابلصفات االخالقية وامه

صحيح  والدور الذي تلعبو يف عملية حتقيق اىداف ادلصرف , وذلك من خالل دورات مكثفو 
يقوم هبا ادلصرف داخل ادلصرف وخارجو , وإعطاء الفرصة للقيادين يف ادلشاركة يف مؤمترات داخل 



 ذ
 

نت الدراسة ان للقائد االخالقي يف بي -3,البالد وخراجها يدور فحواىا حول ىذا ادلوضوع 
ادلصرف دورا كبريا يف حتقيق أىداف ادلصرف بشكل عام وااليرادات بشكل خاص وأن مجيع 
ادلمارسات القيادية اليت تقوم هبا القيادة االخالقية أثناء العمل  ذلا دورا يف الوصول اىل التطلعات 

من خالل رلتمع الدراسة تبني أن القيادة  -4 ,ادلتتقبلية اليت يتعى اليها ادلصرف من خالل عملو
االخالقية يف ادلصرف تضع حلول فعالة للعوائق والتحدايت سواء الداخلية منها او اخلارجية  اليت 
قد تعرقل سري العمل ادلصريف وقد حتول بني ادلصرف وحتقيق إيراداتو , وذلك من خالل تشكيل 

ني خارجني يف ىذا التخصص او االستعانة ابلفرع جلان لوضع ىذه احللول أو االستعانة ابستشاري
تبني من خالل رلتمع الدراسة أن ادلصرف يعتمد يف حتقيق إيرادات على -5,الرئيتي للمصرف 

عدة طرق ذات كفاءة وفاعلية تتبعها القيادة االخالقية , واىداف مجيع ىذه الطرق ىو حتقيق 
ومن شأهنا ضمان سري العمل ادلصريف ابلوجو االيرادات للمصرف سوأ بشكل مباشر أو غري مباشر ,

بينت الدراسة أبن الطرق اليت  -6, الصحيح شلا يضمن حق حتقيق مجيع  أىداف ادلصرف ادلرسومة
تتبعها القيادة االخالقية يف حتقيق االيرادات تتصف ابلدقة والشمولية ويرجع التبب يف مشاركة 

عتماد ىذه الطرق , وىذا يزيد من فاعلية ىذه مجيع ادلتتوايت القيادية يف ادلصرف يف وضع وا
الطرق يف حتقيق ايرادات وأىداف ادلصرف ,أال ان نقص ادلهارات يف بعض ادلتتوايت القيادية قد 

 يؤثر احياانن على فاعلية الطرق
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ABSTRAK 

Abdurrahim Najie Alie Al-Hamil, 2016. Kepemimpinan Berkarakter dan Perannya dalam 

Merealisasikan Visi di Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank Mandiri Syariah Malang, 

Indonesia). Tesis. Program Ekonomi Islam, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. Nur Asnawi. Pembimbing II: Dr. 

Muhammad Thoriquddin 

Kata kunci: Kepemimpinan, Kepemimpinan berkarakter, Visi perbankan, Perbankan 

syariah. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1.  Mengetahui karakteristik yang harus dimiliki 

oleh pimpinan di bank mandiri syariah malang, 2. mendeskripsikan peran kepemimpinan 

berkarakter dalam merealisasikan visi di bank mandiri syariah malang, 3. Mendeskripsikan 

strategi yang digunakan oleh pimpinan yang berkarakter dalam merealisasikan visi di bank 

mandiri syariah malang.  

Peneliti menggunakan metode deskriptif kulaitatif lapangan, pengumpulan data 

menggunakan metode interview langsung dengan populasi penelitian yang terdiri dari para 

pimpinan, pegawai dan nasabah bank.  

Adapun hasil dari penelitian sebagaimana berikut: 1. Bank memiliki pimpinan yang 

mempunyai karakter dan sesuai dengan karakteristik pemimpin islam. Dimana model 

kepemimpinan tersebut terdiri dari 6 karakter yang diambil dari nilai-nilai moral dalam islam, 

dan semua karakter diatas berpengaruh positif terhadap proses transaksi perbankan secara 

benar; dimana mencakup realisasi dari tujuan-tujuan bank. Karakter dalam hal ini tidak hanya 

terbatas pada karakteristik pemimpin islam, akan tetapi juga mencakup beberapa karakter 

yang lain seperti keberanian, ketenangan, stabilitas dll. 2. Terlihat jelas bahwa bank sangat 

memperhatikan pendidikan dan kesadaran pimpinan terhadap kepemimpinan berkarakter, 

peran dan dampaknya terhadap proses transaksi perbankan secara benar dan dalam 

merealisasikan tujuan-tujuan bank; melalui beberapa pelatihan intensif internal maupun 

ekternal yang diadakan oleh bank. Serta memberikan kesempatan kepada para pimpinan 

untuk ikut dalam konferensi tingkat nasional maupun internasional terkait tema tersebut. 3. 

Kepemimpinan berkarakter di bank mandiri syariah mempunyai peran besar dalam 

merealisasikan tujuan-tujuan bank secara umum, dan visi bank secara khusus. Semua praktek 

kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan yang berkarakter mempunyai peran dalam 

membaca peluang-peluang dimasa mendatang yang akan ditempuh oleh bank. 4.  

Kepemimpinan berkarakter memberikan solusi efektif terhadap hambatan dan tantangan yang 

terjadi di bank; baik internal maupun eksternal, melalui pembentukan panitia untuk 

menyelesaikan masalah tersebut atau meminta bantuan dari penasehat luar, atau meminta 

bantuan dari cabang lainnya. 5. Dalam merealisaikan visinya, bank menggunakan beberapa 

strategi kepemimpinan berkarakter yang efektif dan efisien, sedangkan tujuan dari strategi 

tersebut adalah realisasi visi bank secara langsung ataupun tidak langsung. 6. Strategi yang 

dikuti dalam hal kepemimpinan berkarakter dalam merealisasikan visi bank tergambar secara 

detail dan menyeluruh. Hal ini disebabkan keikutsertaan semua pimpinan di bank dalam 

meletakkan dan mengikuti strategi tersebut. Dan hal ini menambah efektifitas strategi dalam 

merealisasikan visi dan tujuan bank, kecuali terdapat kekurangan keterampilan di beberapa 

tingkat kepemimpinan yang terkadang berpengaruh pada efektifitas strategi tersebut.  
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ABSTRACT 

Abdurrahim Najie Alie Al-Hamil, 2016. Leadership with Character and Its Role in 

Realizing Syariah Banking’s Vision (A Case Study in Syariah Mandiri Bank 

Malang, Indonesia). Thesis. Islamic Economics, Post Graduate Study, State 

Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Dr. Nur 

Asnawi. Supervisor II: Dr. Muhammad Thoriquddin.  

 

Key words: Leadership, Leadership with Character, Banking Vision, Syariah 

Banking 

The purpose of this research are: 1. To know character traits that a leader 

of Syariah Mandiri Banking in Malang must have, 2. To describe the role of 

leadership with character in order to realize the vision of Syariah Mandiri bank in 

Malang, 3. To describe the strategy used by a leader with character to realize the 

vision in Syariah Mandiri bank 

The research used descriptive qualitative method, direct interview method 

data collection with research population consisting of leaders, staffs and clients. 

The results of the research are as follow: 1. the bank has a leader with 

Islamic characters. It has 6 characters from Islamic morals and those traits impact 

positively to the right banking transaction process; as well as realizing bank’s 

purposes. These characters also include some other traits like braveness, 

peacefulness, stability, etc. 2. It is obvious that the bank does care about the 

education for their leader and his/her awareness to leadership with character, its 

role and impact to the right and proper banking transaction process  as well as 

realizing purposes of the bank. It also gives chances to leaders to attend national 

and international conferences related with Islamic banking. 3. Leadership with 

character in Syariah Mandiri bank has a big role in realizing the general purposes 

of the bank, and especially the vision of the bank. All leadership practices are 

done by a leader with character having a role in understanding future chances 

taken by the bank. 4. Leadership with character gives effective solution to 

hindrances and challenges in the bank; both internal and external, through forming 

committee to solve that problem or asking assistance from outer advisor or asking 

help from other branches. 5. In realizing the vision, the bank used some effective 

and efficient leadership with character strategies directly or indirectly. That is a 

guarantee from the conducting of proper banking transaction, and this includes the 

realization of all purposes of the bank stated. 6. Strategies following leadership 

with character to realize the vision of the bank is pictured in details and thorough. 

This is due to the  involvement of all leaders of the bank when putting and 

following the strategy. And this improves the effectiveness of  realizing the vision 

and the purpose of the bank, except when there is a lack of skill in some 

leadership levels influencing the effectiveness of that strategy.   
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 -:خلفية البحث –أ 

ذبلية مسوغات حاجات اجملتمعات للقيادة االخبلقية   يف نبدأ أف ادلنطقي من وفيك قاد
غَتىا من ادلنظمات كذلك للتأكيد سواء التجارية اك ادلصرفية اك عرب سلتلف منظماهتا 

على اعلية القيادة االخبلقية يف ادلنظمات ادلعاصرة ، فالقيادة ىي مفتاح اإلدارة بل جوىر 
العملية االدارية لكوهنا العامل االىم لتحقيق االىداؼ ادلشًتكة اليت تتوخاىا ادلنظمات 

 دبختلف اشكاذلا .

 سلوؾ على التأثَت خبلذلا من يتم اليت العملية بكوهنااالخبلقية  القيادةكمن اعلية تك 
نظرا لتوفر القائد على السمات كمهارات كقدرات كاظلاط سبيزه عن   اجلماعات ك دااألفر 

 اجل من ذلك كغَته كذبعلو قادرا على التأثَت على االشخاص الطبيعيُت كادلعنويُت 
االخبلقية اعلية كبَتة يف ربويل للقيادة  ك األىداؼ لتحقيق كاضحة برغبة للعمل دفعهم

نتائج ذات كفاءة كفاعلية ضركرة كجود قيادة  الىداؼ اليت تسعا اليها ادلنظمة إىلا
يف حالت عدـ كجود قيادة  اخبلقية  لتصبح كل العناصر اإلنتاجية ذات فاعلية كأتثَت

يفقد التخطيط كالتنظيم كالتوجيو كالرقابة أتثَتىم يف ربقيق أىداؼ  اخبلقية
كتتعُت االشارة اىل اف القيادة االخبلقية ال زبتص جبنس الرجاؿ دكف النساء 1ادلنظمة.

يف رلاالت عديدة االمر الذم غلعلنا ندخل القيادة ات در ق أتىيلحيث سبس احلاجة اىل 
النسائية ضمن منظوران يف القيادة االخبلقية يف منظماتنا يف احلياة اليومية  سواء كانت 

 من منظمات اجملتمع.مصارؼ اك غَتىا 

 احلبسية رضية سليماف كقد خلص اخر ما جاء يف القيادة االخبلقية يف ادلقالة اليت الفتها 
كاليت اعتمدت على ذكر العديد من الدراسات كالورقات العلمية يف القيادة االخبلقية 

كاليت نتجت اىل اف القيادة االخبلقية كذكرت رلمل ما توصلت اليو ىذه ادلقاالت 

                                                           
1
 هـ1425االدارة االستراتٌجٌة فً البنون االسالمٌة ،تألٌف عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً . فهرسة الملن فهد الوطنٌة ، جدة  
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تتواجد حيثما تتواجد اجلماعة فقد اصبح دكرىا يسرم يف كل جوانب  تاحلديث اصبح
العملية االدارية حيث اصبحت معيارا ػلدد يف ضوئو صلاح أم منظمة ادارية كىي افضل 

، كتوصلت كسيلة للربط بُت االفراد كادلصادر ادلتوفرة لدل أم مؤسسة لتحقيق اىدافها 
% 87اليت تفتقر اىل القيادة االخبلقية فانو كبنسبة  ىذه الدراسة اىل اف ادلنظمات

يسودىا الفساد االدارم كردبا تصل اىل الفساد ادلايل ايضا كىي دبثابة مؤسسة زبلو من 
 2الطابع القيادم اك االدارم القوًن .

البحث على االعلية الكبَتة كادلتزايدة اليت ربتلها ادلصارؼ االسبلمية  كتقـو مشكلة
من النظاـ ادلصريف العادلي  كبديبل مناسبا للتمويل على مستول االفراد  بصفتها جزءا

كادلؤسسات يف الدكلة ككثَتا من الدكؿ الغَت اسبلمية سبقت الدكؿ االسبلمية يف تبنيها 
 أم ربدايت ةلفكرة ادلصارؼ االسبلمية كىكذا ػلتم عليها اف تكوف يف مستول مواجه

االخبلقية يف معظم ادلصارؼ االسبلمية ال يتعدل دكر قد تعًتضها  ، كيبدك دكر القيادة 
على االعماؿ ادلصرفية ،  ادلمارسة الشكلية فظبل عن القياـ ابلقيادة االخبلقية الفعلية 

فيتسأؿ ادلتابع ىل تطبيق القيادة االخبلقية يف معظم ادلصارؼ اإلسبلمية يساعد يف 
احملافظة على ثبات االيرادات اك  يف ردك ايرادات ىذه ادلصارؼ ؟ كىل ذلذه القيادة  ربقيق

الزايدة ؟ لذا فنحن حباجة اىل البحث عن جوانب كاالسًتاتيجيات دقيقة للمساعدة 
 االيرادات . ربقيقالقيادة االخبلقية على شلارسة كظائفا اليت يتمثل جزء منها 

ايرادات مصرؼ  ربقيقيف القيادة االخبلقية  دكركلذا تسعى ىذه الدراسة اىل اغلاد 
مانديرم شريعة ماالنج كللحصوؿ على اجاابت مقنعة تفيد اف للقياد اثر على رفع مستو 
االيراد ادلصريف للمصارؼ االسبلمية ادلوجودة يف ىذا البلد ادلسلم ، لضماف سَت عمل 

                                                           
2
،  الناشر مولع الجزٌرة االلتصادي رلم  الحبسٌةرضٌة سلٌمان الممالة  : ما وصلت الٌه المٌادة االخاللٌة الحدٌثة  المؤلف :   

 ،2514  535الممال 



4 
 

ادلصريف االسبلمي كلتحقيق صلاحاتو يف السوؽ ادلصرفية ليساعد بدكره الزايدة يف الدخل 
 مي كبشكل اغلايب .القو 

كتعد القيادة ادلصرفية االخبلقية من اىم ادلواضيع اليت غلب اف تتم الكتابة فيها كذلك 
ألعليتها الكبَتة يف ادارة كمتابعة االنشطة ادلصرفية يف داخل ادلصرؼ كخارجة لتضمن 

توسع كاحملددة اليت تتمثل يف كبل من ربقيق االيرادات اك الكضلقق فعبل اخلطط ادلرسومة 
ادلصريف ، كما اهنا تعترب اداة فعالت حلل االزمات كلعبلج ادلشاؾ قبل كقوعها كعند 

 كقوعها كىذا ما ؽليز ىذا النوع من القيادات ادلصرفية االسبلمية على غَتىا . 

كتعترب فكرة كجود قيادة اخبلقية يف العمل ادلصريف االسبلمي انبعة يف االساس من 
السبلمية فهي تنطلق من اسس العقيدة االسبلمية السمحة قاؿ أتصيل كمرجعية العقائد ا

 عن مسئوؿ ككلكم راع كلكم)) ملسو هيلع هللا ىلص : كقاؿ  ،3 (إماما للمتقُت كاجعلنا) : )تعاىل 
فمن ىذه النصوص  5(( ، األخبلؽ مكاـر ألسبم بعثت إظلاكقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ايضا ))  4((رعيتو

على القيادة كارتباطها ابألخبلؽ دلراعات حقوؽ العباد كالقياـ بفرض الصرػلة اليت تدؿ 
 6العبادة ادلتناكلة من ىذا العمل .

اف القيادة االخبلقية يف ادلصارؼ االسبلمية تضمن للمصرؼ حق ربقيق        
االىداؼ ادلرسومة كزايدة ارابحو كتضماف للعاملُت فيو اىدافهم كحقوقهم من قيادة سوية 
كهبذا فأف القيادة ادلصرفية االخبلقية ربقق جانبا من مقاصد الشريعة االسبلمية من حفظ 

كما نشهده يف حاضران اف كل ت الدين ، للماؿ كحفظ النفس كعلا من ضركراي
ادلؤسسات ادلصرفية كغَت ادلصرفية بدأت تستند على ادلعايَت االخبلقية للقيادة ادلأخوذة 

                                                           
3
 74-الفرلانسورة   
4
 [م2552 - لبنان،-بٌروت] التراث إحٌاء دار  األحكام، البخاري ، ن هللاا عبد أبً للحافظ ، البخاري صحٌح 
5
 الصحٌحة فً األلبانً صححه 
6
 5 ص ، 1512 المٌادة االسالمٌة فً المؤسسات ورفة بحتٌة فً مؤتمر المٌادة االسالمٌة ، دمحم الجولً 
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من الدين كالًتاث حىت تضبط كتستمر يف اعماذلا ، كتستمد منها مقومات القائد 
 7االسبلمي القوًن.

سبلمية  م تكن يف مبادئها سول التزاـ اف فكرة القيادة االخبلقية قي ادلصارؼ اال       
االسبلمية السوية   ابألخبلؽيوكل بو بعض قادة تبعا إلؽلاهنم ابلواجبات الشرعية ادلتصفة 

حبسن معامبلت ادلرؤكسُت كيكوف عادة اسلوب تقيم ىذه القيادة من خبلؿ تقيم بعض 
ات القيادية يف ادلصرؼ صرامة يف االكقات ادلطلوبة ، مث تطورت ىذه الواجبالقادة ذلم كال

 االسبلمي يف صوره مبدئية سبثلت يف سعي االدارات ادلصرفية بتحرم التصرفات االسبلمية
لئلدارات الفعالة اليت ىدفها الوحيد التعامل بشكل اخبلقي مع ادلوظفُت دكف اضلياز اك 

قد كاف ظلم ادارم سواء يف ادلعامبلت ادلالية اك غَتىا من اعماؿ ادلصرؼ االسبلمي ، ك 
اكؿ ادلصارؼ الذم يقـو بتقييم ىذه القيادة ما اذا كانت اخبلقية كتسعى لتحقيق 

ديب كمن مث سعة ابقي ادلصارؼ االسبلمية ايرادات ادلصرؼ ىو يف ادلصرؼ االسبلمي يف 
لتقييم كتدريب االدارات ادلصرفية ادلوجودة عندىا ، عندما علمت كل العلم اف ىذه 

دة رحبية ادلصرؼ دبا ربملو من صفات تدفع ادلوظفُت لئلعطاء كل القيادة من دكاعيها زاي
ما لديهم من جهد يف العمل ادلصريف كيف جدب الزابئن كميوذلم اىل ادلصارؼ 

 8االسبلمية.

إنو يف ظل ظلو كتطور ادلؤسسات ادلصرفية االسبلمية فاف القيادة االخبلقية قد        
أتخذ بعض االحياف اشكاال اكثر كاكسع على حسب ادلسحاة القيادية كابت اتساعها 
تدرغليا ضركرة تواكب ذلك النمو يف ادلصارؼ االسبلمية يف العا م االسبلمي ، كالزالت 

طورا ملحوظا يف جوانب عدة من اعلا طبقت ادلدراء تشهد ىذه القيادة تشهد تنوعا كت
كرأساء اقساـ ، كالكن من الصعب نقل االسلوب القيادم االخبلقي ادلتبع يف ىذا 

                                                           
7
غزة  ص  –دراسة ماجستٌر  عسكر دمحم العزٌز عبدن : تالٌف مدٌــرٌال لدى التنظٌمٌـة بالثمافـة وعاللتها التشاركٌـة المٌـادة 

15 2512 . 
8
 Islamic Finance and banking news دبً تالٌف الممالة حمد عبد  2511فً  245: الممالة  االسالمٌة الصٌرفة مجلة

 الحمٌد العتٌبً .
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الوقت ألنو ؼلتلف من مؤسسة اىل اخرة الف مهامها قد توسعت داخل كخارج ادلصرؼ 
 9االسبلمي.

 اكمنه نيسياك اند يف ميةإلسبلا رؼادلص قـو بوت الذـ رك الد يةعلأ ؼلفى الما ك        
 مياإلسبل ريفادلص ملالع يف ماالنجاالسبلمي يف مدينة   شريعة مندير ام رؼمص

كتشغل  دلب مأ يف احلياة عصب رؼادلص كلتش إذ خاصة بصفة نيسيك اإلند االقتصادك 
االقتصاد كقطاع ادلاؿ  ةلبعج الدفع يف ىميسابو بل   أبس الزا حي ميةاإلسبل الصَتفة

 فكرة كاالعماؿ ككما ىو االمر يف اكرب بلد اسبلمي من حيث عدد السكاف ، ككانت
هرت يف بداايهتا يف االمارات العربية ادلتحدة يف اؽلارت ديب يف ظ اليت ميةاإلسبل رؼادلصا
، التجربة االكىل اليت تكللت ابلنجاح حيث كاف مصرؼ ديب اكؿ مصرؼ  1975عاـ 

هـو كالكيفية في متكامل من انحية اخلدمات ادلصرفية كاخلدمات كاالنشطة ابدلاسبلم
كمن مث بداة جدكة االمل يف انتشار ادلصارؼ االسبلمية يف صبيع  ،10ادلصرفية ادلعاصرة 

نشاء  1982الدكؿ العربية كاالسبلمية كمنها شرؽ اسيا منها ماليزاي كاندكنيسيا ففي عاـ 
مي كتعترب اكؿ مصرؼ يف ادلشرؽ االسبلمي  مث كانت ىذه يف ماليزاي اكؿ مصرؼ اسبل

ادلبادرة يف أتسيس اكؿ مصرؼ اسبلمي يعمل على ضوء قواعد الشريعة االسبلمية يف 
، كىو اكؿ مصرؼ معامبلت كأتسس مصرؼ مانديرم يف سنة  1991اندكنيسيا سنة 

 11يف اندكنيسيا . 1999

 ج اندونيسيا :سبب اختيار مصرف مانديري الشريعة فرع ماالن

 يف سبيزكقد  النجاحات نم العديد نيسياك اند شريعة مندير ام مصرؼ حقق لقد       
ادلصارؼ العاملة يف  رهأش نم هوف نيسياك إند يف ميةاإلسبل ادلصرفية عماؿاال وؽس

                                                           
9
  -45ص ، 1976. ، الماهرة شمس عٌن مكتبة" ن المدٌري ألنماط تحلٌلٌة دراسة ، الفعال المائد" ، سعٌد ، الهواري 
10
 مولع بنن دبً االسالمً على شبكة االنترنت  
11
 الخدمات توفٌر ٌتعهدون بتسرٌع الشرٌكة الجهات من و تحالف الدولً البنن مجموعة:  صحفً ،بٌان الدولً البنن من مولع 

 . 17 54 2515 البٌان تارٌخ ، 2525 بحلول للجمٌع المالٌة
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اجلانب االسبلمي يف اندكنيسيا كال يزاؿ يسعى ألف يكوف من ادلصارؼ ادلتميزة يف 
اخلدمة االسبلمية ادلصرفية يف ىذا البلد ، كشلا يدؿ على ذلك ما صرح بو السيد ) بودم 

 ؽلثل جنيدم صدقُت ( ، الرئيس التنفيذم دلصرؼ مانديرم يف إندكنيسيا حيث قاؿ : )
ران نظ نيسياك إند يف الفقر حدة ف لتخفيان أساسي  ران عنص ويلمالت ىلع وؿاحلص بلس فَتو ت

الف عدد من يتعاملوف حاليان مع النظاـ ادلايل يف الببلد يقل عن نصف عدد السكاف ، 
عم مبادرة احلكومة لدفع التحويبلت النقدية ادلشركطة دلبليُت العائبلت كنطمح دكضلن ن

اؿ ادلصرفية بدكف فركع كفرص االدخار يف اف يتطور الربامج ليتضمن استخداـ األعم
  12 . 2020مليوف إندكنيسي حبلوؿ عاـ  50لصاٌف أكثر من 

اف من ادلعركؼ ابف مصرؼ مانديرم شريعة االسبلمي ىو احد ادلصارؼ اإلسبلمية 
 الكبَتة حيث ربصل ادلصرؼ على الكثَت من جوائز يف سلتلف الدكؿ كتتمثل يف االيت :

 ونكونج ، ككذلكىعلي جائزة أفضل مصرؼ اسبلمي من  2011يف سنة ربصل   -1

 كاالكثر الية صارؼ فاإلدارة ادلالية ، كايض ان من أفضل ادلاالفضل من انحية اخلدمات ادل
 رحبان.

صارؼ اإلسبلمية علي مستوم آسيا علي جائزة أفضل ادل 2012صل يف سنة ربك   -2
 صارؼ يف التسويقالية ، كمن افضل ادلاخلدمات ادلصارؼ اإلسبلمية يف ،كمن أفضل ادل

 ايضان .

                                                           
12
 .اإلنترنت شبكة من مولع مصرف ماندٌري  اندونٌسٌا على  
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صل علي جائزة مصرؼ شرعي يف اخلدمات الدالية اإلسبلمية، رب 2014كيف سنة   -3
 صارؼ فالعبلماتصارؼ الشرعية يف اندكنيسيا ، كأيض ان من أفضل ادلأفضل ادل كمن

 13التجارية.

كبعد اطبلع الباحث عن لغة األرقاـ كاالحصائيات اليت تصف نتائج األداء دلصرؼ 
مانديرم شريعة فرع ماالنج الذم مت اختياره رلاال لدراسة ادليدانية يتبُت أف األرقاـ 
ادلوضحة يف جدكلُت أدانه تشهد أبف ادلصرؼ ػلققا ظلوان كبَتان كذلك بتحقيق معدالت 

 : 14اـ بعد عاـ كما سيتم التوضيح فيما يليمرتفعة يف نسبو ادلالية ع

 

 ( إحصائية لتطور مصرف مانديري شريعة فرع ماالنج1جدول رقم )

 1114 1113 1112 1111 1111 البياانت الرقم

 5 5 5 5 5 اإلدارات ادلركزية 1

 24 33 33 33 33 اإلدارات الفرعية 2

 176.05 187.64 226.85 219.31 229.11 السيولة 3

 %4.05 %4.29 %2.29 %1.19 %0.95% القركض ادلعدكمة 4

 

                                                           
13
 موظفي ادلصرؼ السيدة -ربصل الباحث علي ىذه ادلعلومات عند الزايرة االكلية للمصرؼ الشريعة ماندرم االسبلمي فرع ماالنج كادلقابلة اجراىا مع احد  

sari  2016\ 11 \ 11بتاريخ 
 رمسي على شبكة االنًتنت .ربص الباحث على ىذه ادلعلومات من اطبلعو على السَتة ادلصرفية من موقع ادلصرؼ مانديرم شريعة  ال14

 ww.syariahmandiri.co.id / category / investor-relation/laporan-tahunan 



9 
 

كاجلدكؿ التايل أيضان يوضح ظلو األصوؿ كالتمويل كاألرابح يف مصرؼ مانديرم شريعة 
 :15فرع ماالنج 

 ( إحصائية لتطور مصرف مانديري شريعة فرع ماالنج1جدول رقم )

 السنة البند
1111 1111 1112 1113 1114 

 70.370 66.956 63.965 64.229 48.672 حجم االصوؿ
 5.098 4.675 0.411 31.962 - % النمو معدؿ

 62.118 59.821   56.461  47.409 42.618 أمواؿ طرؼ اثلث
 3.839 5.951 19.093   11.241 - % معدؿ النمو

 6.899 6.489 6.631  5.829 4.853 حجم التمويل 
 6.318  2.141  13.758  20.111 - % النمو معدؿ

 1.082 1.139 1.193 1.002    939 حجم االرابح
 

عليها من عن طريق موقع ادلصرؼ على  كتشَت البياانت كاالرقاـ اعبله كاليت مت التحصل
االنًتنت على اف العمليات ادلالية اليت قاـ هبا ادلصرؼ كمعد النمو مثل األصوؿ كحجم 
التمويل يبُت اف ادلصرؼ يسَت ضلو مزيد من النمو يف سوؽ ادلصرفية االسبلمية يف دكلة 

مد الباحث الدافع اندكنيسيا ، كمن ىذه الببياانت كادلؤشرات امالية كاالقتصادية يست
 ادلنطقي للبحث يف ىذا ادلصرؼ كذلذا السبب مت اختياره رلاالن للدراسة .

كشلا يستوجب ذكره بعد عرض كل ما سبق من صبيع ادلؤشرات الدالة على النمو ، انو  
تقود ىذا ال صلاح للمصرؼ اإلسبلمي يف أتدية عملو دكف كجود قيادة اخبلقية مستقلة 

 و ربقيق االىداؼ ادلتمثلة يف زايدة رأس ادلاؿ كاإليرادات كغَتىا .ادلصرؼ االسبلمي ضل
                                                           

15
 تحص الباحث اضا  على هذه المعلومات من المولع  الرسمً للمصرف ماندٌري شرٌعة  الرسمً على شبكة االنترنت . 

ww.syariahmandiri.co.id / category / investor-relation/laporan-tahunan 
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يف  االيرادات  لتحقيقالقيادة االخبلقية  سًتاتيجياتىذا الباحث لدراسة ا تضمنكذلذا 
مصرؼ مانديرم اندكنيسيا ابعتباره من اكرب ادلصارؼ االسبلمي إبندكنيسيا كابلتحديد 

ذا النوع من القيادات االخبلقية يف ىذا ادلصرؼ اثر ى مبنيا جيف فركعو دبدينة ماالن
االسبلمي على االيرادات ىذا ادلصرؼ لضماف سَت كاستمرا صلاح ادلصارؼ االسبلمية 
كتطوير أدائها ال سيما أف ىذه ادلصارؼ اصبحت زلل اىتماـ جزء كبَت من العا م دلا 

فية يف كثَت من ارجاء حققتو من صلاحات يف رلاذلا كأضحت منافسا قواي يف العماؿ ادلصر 
العا م كليس الدكؿ االسبلمية ، كذلذا مت اختيار عنواف اثر القيادة االخبلقية على 

 االيرادات يف ادلصارؼ االسبلمية بدراسة حالة مصرؼ مانديرم شريعة ماالنج .

 -تساؤالت البحث : –ب 

 : تتمثل مشكلة البحث يف التساؤالت االتية 

 شريعة مانديرم مصرؼ يف االخبلقي القائد هبا يتحلى اف غلب اليت صفات ماىي -1
 ؟االسبلمي دباالنج  

ما ىو دكر القائد االخبلقي يف ربقيق ايرادات مصرؼ مانديرم شريعة االسبلمي   -2
 ماالنج  ؟

اإليرادات يف مصرؼ مانديرم  ربقيقيف  ةاالخبلقي القيادة اليت تتبعها طرؽالماىي  -3
 ؟  شريعة االسبلمي دباالنج

 -:اىداف البحث  – ت

 يهدؼ البحث اىل ربقيق االيت :

كالصفات اليت غلب اف  االخبلقي يف سلتلف جوانبهاائد ف طبيعة القتوصي -1
 .يتحلى هبا 
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توصيف دكر القيادة االخبلقية يف ربقيق االيرادات يف مصرؼ مانديرم شريعة  -2
 . االسبلمي

ربقيق اإليرادات يف مصرؼ  يفالقيادة االخبلقية ادلتبعة لدل  الطرؽتوصيف  -3
 .مبلنج مانديرم شريعة

 -: نطاق البحث وحدوده – ث

السبلمي ا كىي مصرؼ مانديرم نقتصر يف ىذه الدراسة على عينة ياحلد ادلكاين  - أ
 .  جناالندكنيسي يف مدينة ماال

   2015اىل  2014احلد الزمٍت سبتد ىذه الدراسة من الفًتة ما بُت   - ب
اليرادات ا ربقيقكدكرىا  يف  على دراسة القيادة االخبلقيةاحلد ادلوضوعي يقتصر  - ت

 .مصرؼ مانديرم شريعة االسبلمييف 

 -امهية البحث : – ج

 -:ؽلي كماك اعليتو التطبيقية    النظرية أعلية اعل انحيتُت نم ان ممه البحث ذاى يعترب      

 : مهية النظرية األ -اوال 

للوصوؿ  األخبلقية  ةادلصرفيالقيادة  نظرية يتناكؿ وأن يف النظرية البحث يةعلأ نتكم -1
تقدـ ادلصرؼ لضماف  ةالقياديف لق اخل مبدأ ىلع ادلعتمدةاالمثل اىل االيرادات 

االسبلمي من حيث الزايدة يف االرابح االسبلمية ككضع فكرت قيادة اسبلمية يف 
 ادلؤسسة ادلصرفية .
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اف القيادة االخبلقية تعترب مبدأ اصيل يف  كمن جهة اخرل يضيف على ذلك  -2
شريعتنا اإلسبلمية كاهنا تعترب عامبل اساسيا داعما للمصارؼ االسبلمية كايضا داعمة اىل 

  كالقتصاد االسبلمي . فكرة العمل ادلصرفية االسبلمية 

 :مهية التطبيقية ألا -اثنياً 

تكم اعلية البحث التطبيقية اك العلمية يف ربديد كيفية انتهاج منهج القيادة  -1
االخبلقية  يف اىم نطاؽ عملها كىو ادلصرؼ االسبلمي  كىذه القيادة ذلا ما ؽليزىا على 
غَتة من االنواع القيادية اك االدارية ، كمن شأهنا اف تسهل عمليان طريقة الوصوؿ اىل 

يف احد ا ادلصارؼ االسبلمية الكربل يف صبهورية اندكنيسيا كىو االيرادات ادلصرفية 
 مصرؼ مانديرم شريعة االسبلمي يف ماالنج .

كمن انحية تطبيقية اخرل دلا كاف للقيادة ادلصرفية االخبلقية دكر يف ربقيق قواعد  -2
لك الشريعة االسبلمية اليت تشمل االيرادات ادلالية يف ادلصارؼ االسبلمية كعلى ضوء ذ

لرفع القيادة االخبلقية يف ادلصرؼ االسبلمي  هاارساسًتاتيجيات اليت سبفاف الدراسة توفر 
االيرادات ادلالية كىذا ما توفره الدراسة من خبلؿ دراسة تطبيقية على مصرؼ  مستول 

 مانديرم شريعة االسبلمي .

 -الدراسات السابقة : – ح

نو قد ؼلتلف عنهم من حيث أمن حيث انتهى االخركف اال  أف كل حبث يبدأمن ادلؤكد 
لتنتج عنها دراسة جديدة زبتلف عن غَتىا بعادىا ككيفية عرضها أادلعلومة كمضامينها ك 

جزاء أيف النتائج اليت مت التوصل اليها كؽلكننا عرض بعض الدراسات اليت تناكلت بعض 
 تها كىي االيت :ك تناكلت القليل من جزئيأليها إك اشارت أالدراسة 
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  1114دراسة ابز زعتري ابسل 

 رحبية ادلصارؼ التجارية العاملة يفااليرادات ك  العوامل ادلؤثرة على:  موضوع الدراسة
 فلسطُت.

العوامل ادلؤثرة  واالثر الذم ربدثدفت ىذه الدراسة اىل ربديد كقياس ىأىداف الدراسة :
على الرحبية ادلصارؼ التجارية العاملة يف فلسطُت كاليت سبثلت يف عينة مكونة من سبعة 

كقد مت دراسة سلوؾ ادلتغَت التابع  2004حىت  1997ذبارية للفًتة من  مصارؼ
 .االيرادات كالرحبية 

 يف ادلؤثر العوامػل على للتعرؼ التحليلي الوصفي ادلنهج استخداـ متمنهج الدراسة : 
 .فلسطُت يف العاملة التجارية ادلصارؼ كرحبية االيرادات

اىم النتائج اليت توصلت ذلا الدراسة اف ىناؾ عبلقة عكسية بُت نسبة  نتائج الدراسة :
ادلخصص اخلاص اىل اصبايل التسهيبلت فكلما اطلفضت ادلخصصات اخلاصة كلما ادل 

ح ككجود عبلقة عكسية بُت نسبة السيولة كالرحبية ذلك اىل زايدة الرحبية كالعكس صحي
كاف ىناؾ عبلقة طردية بُت عمر ادلصرؼ كالرحبية كاف ىناؾ عبلقة طردية بُت كلمن نسبة 

 .االصوؿ الثابتة اىل حقوؽ ادللكية كنسبة ادلديونية اىل اصبايل االصوؿ كالرحبية 

تثماراهتا من اجل زايدة كقد اكصت الدراسة ادلصارؼ التجارية ابلعمل على تنويع اس
 االيرادات كتقليل ادلخاطر كالبحث عن كسائل سبكنها من زايدة حجم التسهيبلت

االئتمانية لديها دلا سبثلو من مصدر ىاـ للدخل كايبلء كل من السيولة النقدية 
كادلخصصات اخلاصة كاالنتشار اجلغرايف للمصارؼ كالرافعة ادلالية كصايف الفوائد اعلية دلا 

 منا اثر ىامة على  ايرادات ك رحبية ادلصارؼ التجارية . ذلا
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 1114مصباح سهام  دراسة

 ادلؤسسة يف ادلدقق سلوؾ على االخبلقية كالثقافة القيادة اثر :الدراسة موضوع
 .االقتصادية

 مدل معرفة زلاكلة إىل الدراسة ىذه من هندؼىدفت ىذه الدراسة  : الدراسة أىداف
 ابعتبارعلا االقتصادية ادلؤسسة يف ادلدقق سلوؾ على األخبلقية كالثقافة القيادة أتثَت

 ك احلساابت زلافظي من عينة الدراسة خبلؿ من قياسهما يصعب ملموساف غَت متغَتاف
 ك القيادة ظلط إف إىل الدراسة خلصت  2015 سنة احملاسبية ك ادلالية ادلصلحة مسَتين
 .ادلدقق سلوؾ على بقوة ادلؤثرة العوامل من األخبلقية الثقافة

 كأداة ادلقابلة على ادلعتمد الوصفي الكيفي ادلنهج على فيو االعتماد مت : الدراسة منهج
 .البياانت جلمع رئيسة

 اليت ىي ك القيادة شلارسة كيفية على ادلؤثرة القول النتائج اىم كمن  : الدراسة نتائج
 الثقافة تطبيق ك تعزيز العوائق ك كادلشاكل الضعف ك القوة مواطن ربديد بعمق تدرس

 ك ادلدقق سلوؾ على األخبلقية الثقافة أتثَت كجودكنتج عن ذلك  ادلؤسسة يف األخبلقية
 للمدققُت األخبلقية ادلتطلبات ك األخبلقي السلوؾ قواعد ربدد مرتفعة أتثَت درجة

 . ادلهنيُت

 غلب أم تعلمها ؽلكن انو ىي القيادة إىل احلديثة النظرة اف الدراسة ىذه اكصت كقد
 شلارسةك  تعلمها ادلطلوب السلوكية النواحي على التعرؼك  اجلدد القادة بتدريب االىتماـ
 مت ما نقلك  ادلؤسسة يف موظف اقل إىل ادلؤسسة قائد طرؼ من األخبلقي السلوؾ

 . ادلؤسسة يف شلارستو ك القيادة يف احلقيقي للعمل التدريب فًتة يف تعلمو
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 1114السقاف أمني صفوان دراسة

 .التنظيمي الوالءرفع مستول  يف ابلقيم القيادة دكر :الدراسة موضوع

 التنظيمي الوالء مستول درجة على التعرؼ إىل الدراسة ىذه ىدفت : الدراسة أىداف
 التنظيمي كالوالء ابلقيم القيادة أسلوب بُت العبلقة كمعرفة اليمنية األعماؿ منظمات لدل
 كممثلة كشركاه أنعم سعيد ىائل شركات رلموعة اختيار مت كقد العاملُت نظر كجهة من

 عشوائية عينة عن عبارة الدراسة عينة اختيار متلك ككذأ ، اليمنية األعماؿ دلنظمات
 اليمنية الشركة يف ـ2013 أغسطس حىت العاملُت عدد من% 10 بنسبة طبقية

 . كالتجارة للصناعة

 استخدامو مت ما كىو:  التحليلي الوصفي دلنهجاب فيو االستعانة مت : الدراسة منهج
 األدكات استخداـ خبلؿ من الدراسة رلتمع من كادلعلومات ، البياانت صبع لغرض

 . العلمية كادلصادر كادلراجع ، كادلقابلة ، االستبانة:  أعلها من اليت ادلختلفة

 التنظيمي الوالء مستول كاف: يلي ما الدراسة يف ادلهمة النتائج من  : الدراسة نتائج
 بُت العبلقة كانت بينما% 52 كبنسبة(  35.3)  بلغت متوسطة بدرجة للعاملُت
 86 بنسبة عالية العاملُت نظر كجهة من التنظيمي كالوالء ابلقيم القيادة أسلوب

 للعاملُت كالء مستول أعلى على العاطفي الوالء كحصل كمتوسط(  %4.301)
 بلغت متوسطة بدرجة( األخبلقي) ادلعيارم الوالء مستول جاء كما(  58.3) دبتوسط

 النتائج دلت كما( .12.3) دبتوسط مستول أقل على ادلستمر الوالء كحصل(  36.3)
 كالعمر التعليمي للمستول(  05.0) عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجود على

 إذ اخلربة سنوات دلستول إحصائية داللة ذات فركؽ كجود عدـ مع الوظيفي كادلستول
 . اجلانب ىذا يف األفراد صبيع يتساكل
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 ادلتخصصة التدريبية الربامج عقد:  مثل ادلهمة التوصيات بعضاكصت الدراسة  كقد
 للمنظمة كاالنتماء الوالء قيم كخاصة القيم منظومة كنشر تعزيز ، التنظيمي الوالء لتنمية

 . العاملُت بُت شلارستها كتعميق

 1116ادلشهراوي امحد حسني امحد دراسة

 اثر متغَتات عناصر ادلركز ادلايل يف رحبية ادلصارؼ االسبلمية .: الدراسة موضوع

ىدفت ىذه الدراسة اىل التعرؼ على اعلية العوامل ادلؤثرة على رحبية :  الدراسة أىداف
مصادر ادلصارؼ االسبلمية العاملة يف فلسطُت كالتعرؼ على احجاـ كانواع 

كاستخدامات امواذلا كايراداهتا كمصركفاهتا كاقيمت الدراسة على ادلصارؼ االسبلمية من 
كذلك ألجل استخراج العبلقة بُت ادلتغَتات كمعرفة مدل أتثَت  2005اىل  1996فًتة 

 ادلتغَتات ادلستقلة على التابعة .

طبيعة  تبحث علىاعتمدت الدراسة ادلنهج التحليلي لكوف الدراسة :  الدراسة منهج
 .العبلقة بُت عدد من ادلتغَتات ادلستقلة 

اف العوائد ادلقبوضة من التمويبلت جاءت يف  كمن نتائج ىذه الدراسة :   الدراسة نتائج
% كجات ادلصاريف االدارية كالعمومية ادلرتبة االكىل دبعدؿ بلغ  40ادلرتبة االكىل دبعدؿ 

جلت نتائج اعماؿ ادلصارؼ رلتمعة سلبية % دبا يقارب ثلثي استخداماهتا ، كس 60
توجد عبلقة ذات داللة  كال 2005كتراجعا سبثل يف خسائر مًتاكمة يف هناية عاـ 

احصائية بُت معدؿ الرحبية كبُت صبيع متغَتات ادلركز ادلايل كما اف العبلقة بُت الرحبية 
 سطُت عبلقة عكسية .كبُت صبيع متغَتات ادلركز ادلايل للمصارؼ االسبلمية العامة يف فل

كقدت الدراسة عدت توصيات منها ضركرة توزيع حزمة سبويبلهتا أبساليب التمويل  
كادلضاربة كعدـ الًتكيز على التمويل ابدلراحبة لتحقيق زايدة  التأجَتمكادلشاركة كالتمويل 
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كضركرة قياـ ادلصارؼ االسبلمية بتحليل كترشيد نفقاهتا دبا يتناسب مع يف االيرادات 
قدراهتا كخصوصا يف ضل اخلسائر ادلتتالية كعدـ االسراؼ يف االستثمار يف اصوذلا 

 ادللموسة .

 عالقة ىذه الدراسة ابلدراسات السابقة : 

يتبُت لنا من خبلؿ الدراسات ادلذكورة اهنا تعرضت لبعض جزئيات البحث ك م تتناكؿ  
ابدلصارؼ التجارية كما اهنا اإليرادات يف ادلفهـو االسبلمي كاظلا تناكلتها بشكل عاـ 

درست القيادة االخبلقية على ادلؤسسات االقتصادية بعيدة عن اثرىا على ادلصارؼ 
لك اىل حداثة ادلصارؼ االسبلمية كقد برزت بعض التشاهبات االسبلمية قد يرجع ذ

كاالختبلفات بُت ىذه الدراسة كالدراسات السابقة  كمن اىم ىذه االختبلفات 
 ليت سيربزىا الباحث يف اجلدكؿ التايل: كالتشاهبات ا
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 اىم ما مييز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة :

تعترب الدراسة جسرا موصوال بُت احدث ادلفاىيم للقيادة كالقيادة االخبلقية كاثرىا  -1
 .على ادلصارؼ االسبلمية 

يف  االخبلقية يادةالق اليت تتبعها طواتاخلزبتص ىذه الدراسة جبانب عملي يبُت  -2
 . االيرادات يف ادلصارؼ االسبلميةربقيق 

 ربقيق دكر القائد االخبلقي يف ادلصارؼ االسبلمية كانعكاس ذلك على -3
 االيرادات ادلصرفية .

 -: بحثمصطلحات ال – خ

 :  التايل النحو على الدراسة ههبذ ادلتعلقة ساسيةاأل كادلفاىيم ادلصطلحات ربديد مت

ك رلموعة من أتعرؼ القيادة ابهنا قدرة الفرد يف التأثَت على الشخص   : القيادة
جل تعاكهنم على العمل أبعلى درجة من الكفاية أشخاص كتوجيههم كارشادىم من األ

 16يف سبيل ربقق االىداؼ ادلوضوعة 

هنا رلموعة من اخلصائص الشخصية اليت ذبعل التوجيو كالتحكم يف أيضا أ تكعرف
 17 . رين امرا انجهااالخ

 :االخالقية القيادة

 التنح ك الشريفيدراسة  يف اليو ادلشار ( Brown Trevino)  كتريفونو براكف عرؼ
 كعبلقتو نشاطاتو خبلؿ من الفرد يظهره الذم ادلناسب السلوؾ ابهنا االخبلقية القيادة

                                                           
16
فتحً الوٌشً ، االسالٌب المٌادٌة واالخالق االدارٌة للموارد البشرٌة ، المجموعة العربٌة للتدرٌب والنشر ، الطبعة االولى  

 151الماهرة مصر ص  2513
17
 . 34، ص  1993طرٌف شولً ، السلون المٌادي وفعالٌة االدارة ، دار غرٌب ، الماهرة ،  
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 االذباىُت ذم االتصاؿ عمليات طريق عن االتباع لدل السلوؾ ىذا كتعزيز الشخصية
 18. القرار كازباذ كالتعزيز

 مناخ كإغلاد كالفاعلية، الكفاءة لتحقيق التابعُت يف التأثَت ىيكذكر اف القيادة االخبلقية 
  19.كاألنظمة القوانُت بو تسمح كدبا أخبلقي إطار ضمن التعامل يسوده منتج تنظيمي

 : االيرادات

 األرصدة يف الزايدة أك داخل نقدم تدفقك ا  األصوؿ يف زايدةتعترب االيرادات عبارة عن 
 احملاسبة مبادئ كفق كتقاس ربدد اليت ادلشركع عمليات عن كالناذبة للتحصيل القابلة
 20. ادلقبولة

 أم أك العمبلء ديوف أك النقدم التدفق إصبايل كذكر تعريف اخر لئليرادات على اهنا
 كأتدية السلع مبيعات عن تنشأ كاليت للمؤسسة العادم النشاط مزاكلة عن انشئة إيرادات

 21.  األسهم أرابح أك عوائد أك فوائد مقابل الغَت إىل ادلقدمة كاخلدمات اخلدمات

 :ادلصرف االسالمي 

ادلػدخرين  فئتػي بػُت ادلاليػة الوساطة بدكر تقـو مالية مؤسسة أبنو االسبلمي ادلصرؼ عرؼ
  كاخلػسارة الػربح يف ادلشاركة مبدأ على ادلبنية الشرعية ادلضاربة صيغة اطار يف) كادلستثمرين

 العقػود اطػار يف ادلصرفية للخدمات ادائها عن فضبلن  ،( ابلغيـر الغينم الشرعية كالقاعدة

                                                           
18
 Brown Trevino اإلمارات دولة فً الخاصة الثانوٌة المدارس مدٌري ممارسة درجةارة  الٌه فً دراسة بعنوان  ) اش 

 التنح دمحم محمود و منال الشرٌفً  مهدي عبد د. عباس إعــداد(  معلمٌهم نظر وجهة من التحوٌلٌة للمٌادة المتحدة العربٌة
19
 المملكة  2515الرٌاض، االمنٌة، للعلوم العربٌة ناٌف جامعة الناشر اسم. والمٌادة، ، األخالق الطراونة أحمد تحسٌن. د.أ 

 . 65 ص السعودٌة العربٌة
20
 والمصرٌة، والعربً الدولٌة المحاسبٌة والمعاٌٌر المحاسبٌة واإلجراءات والمفاهٌم المبادئ المالٌة المحاسبة نور، احمد 

 .181ص(، م2555، الجامعٌة الدار: االسكندرٌة)
21
 عٌن مكتبة: الماهرة) المحاسبة، نظرٌة فً ممدمة مع اإلداري المجال فً والمحاسبً المالً التحلٌل طالب، أبو دمحم ٌحً 

 .156ص ،(م1998شمس،
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 البيئة يف كاالجتماعية االقتصادية التنمية عجلة دفع يف يسهم الذم ، كابلشكل الػشرعية
 22. فيو تعمل اليت

 كجذب كادلصرفية ادلالية كاخلدمات ابألعماؿ تقػـو نقديػة مالية مؤسسةكعرؼ ايضا انو 
 ػلقق كدبا منها عائد اقػصى كربقيق ظلوىا يكفل فعاالن  توظيفان  كتوظيفها النقدية ادلوارد

 23. االسػبلمية الػشريعة احكػاـ اطػار يف كاالجتماعية االقتصادية التنمية اىداؼ

 ادلصرف التجاري 

َت متخصصة تضطلع اساسا بتلقي كدائع االفراد القابلة غىوا عبارة عن مؤسسة ائتمانية 
للسحب عند الطلب، اك بعد اجل قصَت ، كتتعامل بصفة اساسية يف االئتماف القصَت 

 24االجل

كعرؼ ايضا انو ادلؤسسة ادلالية اليت تقـو بصفة معتادة بقبوؿ كدائع تدفع عند الطلب اك 
زاكؿ عمليات التمويل الداخلي كاخلارجي ، كما تباشر عمليات تنمية االجل زلددة كت

 25االدخار كاالستثمار ادلايل يف الداخل كاخلارج كتسهم يف انشاء ادلشركعات . 

 : الرحبية

 سواؽاأل يف التنافسي البنك دلركز الكاشف ؤشرعبارة عن ادل كردت تعريفات للرحبية اهنا 
 كقاء كتوفر معينة سلاطرة بشكل ابالحتفاظ للبنك تسمحي كىي  إدارهتا كجلودة ادلصرفية

 26. األجل القصَتة ادلشكبلت ضد

                                                           
22

 ، مخارطها صورة على ذلن وانعكاسات اإلسـالمً التموٌـل وصـٌغ عملٌات فً اإلبداعات) ، ٤٠٠٢) ، علً دمحم ، المري 

 فً المخاطر إدارة حول والمصرفٌة المالٌة للعلوم العربٌة الـسابع لألكادٌمٌة الـسنوي الملتمـى غـالى ممدمة عمل ورلة
 .األردن-عمان ، اإلسـالمٌة المـصارف

23
 دار ، األولى الطبعة ، المصرفٌة وتطبٌماتها ومبادئها أحكامها:  اإلسالمٌة البنون) ، ٤٠٠٢) ، محمود دمحم ، العجلونً 

 .األردن – عمان ، والتوزٌع للنشر المسٌرة
24
 178م دار النهضة العربٌة ، مصر ص 1964دمحم زكً شافعً . ممدمة فً النمود والبنون ، طبعة سنة  
25
 271م  ص1982دمحم عبد العزٌز عجمٌة ، مبادئ علم االلتصاد ، مؤسسة الملم للنشر والتوزٌع مصر  
26
 الدار)  المصارف فً تطبٌمات الحوكمة – والتجارب والمبادئ المفاهٌم - الشركات حوكمة: (  العال عبد طارق ، حماد 

 1 ، الجامعٌة
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 27. معينة مدة خبلؿ الكلية التكاليف عن الكلية اإليرادات زايدة عن عبارةكىي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

27
 2555 الموصل، جامعة)  المصارف إدارة . مشعل فائك ، صاحب رضا ، ولدوري أبو حمد- 
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 ادلبحث االول 

 االخالقية القيادة

 ادلبحث االيت :نتناول يف ىذا 

   مفهوم القيادة االخالقية  –أ 
 

 قيادة أف على تتفق الداخلي إطارىا يف أف إال االخبلقية للقيادة مفاىيم عدة ىناؾ
 طرداي يؤثر كالفاعلية دبا الكفاءة لتحقيق التابعُت يف التأثَت عملية  إال يى ما االخبلقية

 .مطلوب ىو دلا ككفقان  األفضل الوجو علي ممهامه أداء علي

 اعرفه منها حيث عضب طلتار كالتعاريف ادلفاىيم تلك على اطبلعنا خبلؿ منك      
 ادلناسب السلوؾ ابهنا Brown Trevinoمنقوال عن  التنح مناؿ ك الشريفي عباس
 االتباع لدل السلوؾ ىذا كتعزيز الشخصية كعبلقتو نشاطاتو خبلؿ من الفرد يظهره الذم

 القيادة عرؼت،ك 28القرار كازباذ كالتعزيز االذباىُت ذم االتصاؿ عمليات طريق عن
 تنظيمي مناخ كإغلاد كالفاعلية، الكفاءة لتحقيق التابعُت يف التأثَتايضا ابهنا  االخبلقية

كذكرة     29. كاألنظمة القوانُت بو تسمح كدبا أخبلقي إطار ضمن التعامل يسوده منتج
القادة للعاملُت على مواجهة الصراع كاحداث عند علماء اخرين ابهنا عبارة عن مساعدة 

كقد  30التغَتات ابلًتكيز على القيم من خبلؿ بيئة يسودىا االستقرار كالثقة كالرعاية.
عرفها نواؼ كنعاف ابهنا  العمل مع االخرين كالتاثَت فيهم بطابع اخبلقي لتحقيق اىداؼ 

                                                           
28

 Brown Trevino اإلمارات دولة فً الخاصة الثانوٌة المدارس مدٌري ممارسة درجة)   بعنوان دراسة فً الٌه  اشارة 

 . التنح دمحم محمود منال و الشرٌفً  مهدي عبد عباس. د إعــداد(  معلمٌهم نظر وجهة من التحوٌلٌة للمٌادة المتحدة العربٌة
29

 المملكة  2515الرٌاض، االمنٌة، للعلوم العربٌة ناٌف جامعة الناشر اسم. والمٌادة، األخالق ، الطراونة أحمد تحسٌن. د.أ 

 . 65 ص السعودٌة العربٌة
30
 -McManus, K. A. (2011). The relationship between ethical leadership, attachment orientation 

and gender in organizations. DAI-B 71/ 03.Proquest. UMI Dissertations  ، Milyani, H. M. (2011). .

  34 :961 2011 ,95 ص م، 2013 كنعان، من ممتبس



25 
 

 على تؤكد ابهنا  :األخبلقية للقيادة Burns بَتنز مفهـوكقد اتى يف  ،  31معينة 
 مواجهة يف العاملُت كمساعدة أعلى مسئولية كربمل كأخبلقهم كقيمهم األتباع حاجات

 32. الشخصية الدكافع فهم من كالبد الصراع

 األخالقية القيادةامهية  –ب 

دكر فعاؿ يف توجيو العاملُت يف البنك اعلية كبَتة حيث ذلا  للقيادة االخبلقية       
االسبلمي فالقائد ىو ادلؤثر الرئيسي يف توجيو مرؤكسيو ضلو ربقيق االىداؼ ادلوضوعية 
لتنقيد اخلطط كالسياسات كلذلك فالقائد يعمل على ربقيق االنتاج ، كتنفيذ ىيكل 
االجور كاحلوافز ادلناسبة للعاملُت كالعمل على ربقيق االشباع كالرضا ذلم مع ربقيق رضا 

 كتطوره كبقائو على ادلدل الطويلاالسبلمي البنك  اكادلنظمة  ظلو الرؤساء شلا ؽلكن من
.33 

كؽلكن احصى بعض النقاط اليت توضح اك تربز جوانب ألعلية القيادة االخبلقية يف 
 االيت:

 نتائج إىل االىداؼ اليت تسعا اليها ادلنظمة  ربويلللقيادة االخبلقية اعلية كبَتة يف  -1
 .ذات كفاءة كفاعلية  

 .ذات فاعلية كأتثَت اإلنتاجية العناصر كل تصبحل ضركرة كجود قيادة اخبلقية  -2

 كالرقابةكالتوجيو  كالتنظيم التخطيط يفقد يف حالت عدـ كجود قيادة اخبلقية  -3
 .ادلنظمة أىداؼ ربقيق يف مأتثَتى

                                                           
31
 م1999 السادس اإلصدار -  األولى الطبعة. األردن - عّمان. والتوزٌع للنشر الثمافة دار.  اإلدارٌة، المٌادة كنعان، فنوا 
32
 Leadership, New York:  Harper &Row  ،James Mac Gregrgor(1978.) Burns الماهرة، دمحم، هدى ترجمة 

 1 ص م، 1،2558 ،ل العربٌة النٌل عةسومو
33
 هـ1425البنون االسالمٌة ،تألٌف عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً . فهرسة الملن فهد الوطنٌة ، جدة االدارة االستراتٌجٌة فً  



26 
 

 تخطيطال مت كمنكاىدافو  ادلستقبل تصورعلى  ادلنظمة خبلقية اال القيادةتساعد  -4
 .لوصوؿ اىل النتائج ادلطلوبة ك  ادلنظمة تقدـل

 كاليت اخلارجية البيئية ادلتغَتات مع التعامل ادلنظمة على يصعب القيادةىذه  بدكف -5
 .ادلرسومة ألىدافها ادلنظمة ربقيق يف مباشرة غَت أك مباشرة بطريقة تؤثر

 ربقيق إىل كتدفعهم األفراد ربفز اليت ىي كسلوكو خبلقي اال القائد تصرفات أف -6
 34.ادلنظمة أىداؼ

 : األخالقية القيادة وظائف –ت 

 ادلنظمة يف التنظيمي اذليكلاذلـر االدارم اك   تعترب القيادة االخبلقية على راس     
 : اآليت يف حصرىا ؽلكنيقـو القائد االخبلقي بعدت مهاـ ككظائف ك 

 سياسيات كرسم ،ادلستقبلية  األىداؼ ربديد كادلقصود منو رسم ك : التخطيط. 1
امتبلؾ  القائد من ذلك كيتطلب  ادلستقبلية االحتماالت ضوء يف الربامج ،ككضعادلنظمة 

 اليت اخلطة كرسم ،ادلتاحة  البدائل بُت من االختيار نظرة مستقبلية ، كدقة عالية يف 
 . ادلطلوبة  األىداؼ ربقيق تضمن

 يف ادلنظمة  كالبشرية ادلادية قدراتالكربط بُت   صبععبارة عن عملية  ىوك  : التنظيم. 2
 ادلرؤكسُت مسؤكلية ربديد ك ،كترتيبها بشكل منظم  ،لتحقيق االىداؼ ادلشًتكة بينهما

 . دقيقة  بشكل كسلطاهتم

 توجيو كيعٌت بدلك ،ة ادلستمر القيادية االخبلقية  اتنشاطمن ال يعتربك  : التوجيو. 3
 على ابستمرار تنفيذىا مع متابعة، إليهم وجهةادل ألعماؿاالواجبات ك  لتنفيذ ادلرؤكسُت

 . الصحيح العمل ضلو ىمإرشاد ك ادلطلوب، الوجو
                                                           

34
 المملكة جدة، زهران، دار مكتبة ،6ط السعودٌة، عاللً  المادر عبد مدنً، تالٌف اإلدارٌة والمرارات للوظائف تحلٌلٌة دراسة 

 . م1993 - هـ1414 السعودٌة العربٌة
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صبيع االعماؿ  على ابلرقابة االخبلقي القائد اىتماـ يقصد هباك : كادلراجعة الرقابة .4
 تعوؽكقدرة ازباذ القرارات للحل ادلشاكلة اليت قد  ،ادلوكلة للمرؤكسُت كمراجعتها كتتبعها 

 كاليت تتطلب السرعة يف التعامل معها .ىدؼ  ربقيق

كىي من الوظائف القيادية االكىل كاليت يقـو فيها القائد االخبلقي  : القرارات ازباذ. 5
 األىداؼ،ربقيق طريقة ب تتعلق قراراتكغالبا ما تكوف ىذه ال ادلختلفة،ابزباذ القرارات 

 .  يالتنظيم ادلناخ يف لتغيَتل اسًتاتيجية ضعحل مشاكل تعوؽ الوصوؿ اليها اك لو  كا

 ادلختلفة الوحدات بُت قينسكىي عملية يقـو فيها القائد االخبلقي ابلت: التنسيق. 6
 ربقيق ضلو كاجلماعية الفردية االذباىات صبيعقـو ايضا بتوجيو كي التنظيم، أعضاءبُت ك 

 كيكوف ذلك يف جو من  كالفاعلية، الكفاءة كن منشل قدر أبعلىك  ،نظمةادل أىداؼ
 . اذلدؼ ربقيق يف جبهدىم كيسهموا آرائهم، عن يعربكا أف للجميع تتيح اليتك  ادلشاركة،

 مرؤكسيو، حق ءأدا على امت احلرص ػلرص أفمن مهاـ القائد االخبلقي  : التحفيز. 7
كألجل ذلك دائما يقـو  كفاعلية، بكفاءة نظمةادل أىداؼ ربقيق الف ىذا يساعد على 

 على القدرة، الف رؤكسيودل كادلعنوية ادلادية للحوافز عادؿ نظاـ وضعالقائد االخبلقي ب
 ادلتميز، األداء إىل لوصوؿل التحفيز دكف من ال تكفي كحدىا ادلعلومات كتوافر العمل،
 .اذلدؼ كربقيق

 تعددة،ادلك  ادلستمرة،من كظائف القيادة االخبلقية عملية االتصاؿ : االتصاالت. 8
نظمة، كتتم عملية االتصاؿ ابلشكل اذلرمي للقيادة أم ادل كحدات بُت صبيع شاملة،الك 

 إبصلاز تعلقةم كاكامر كتوجيهات تعليمات إصدارعن طريق  أسفل، إىل أعلى من
 القائد يعمل كما كادلعلومات، البياانت تلقي طريق عن أعلى إىل أسفل كمن ؿ،اعماال

 .ةنظمادل أبىداؼ أىدافها تتصل اليت األخرل، ادلنظمات مع االتصاؿ تنظيم على
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 طيبة عبلقات إقامةاالخبلقي  القائدمن اىتمامات : العامةاخلاصة ك   العبلقات. 9
كذلك يساعد على اسباـ االعماؿ كقيادهتا يشكل  كخارجها، ادلنظمة داخلب متبادلة

 . سلس كمريح 

 العاملُت بشؤكفيعٌت  ما بكل االخبلقي القائد يهتم أف غلب: العاملُت شؤكف. 10
اك كانت ىذه  مكمهاراهت مكإمكاانهت مقدراهت راعاةسواء دب كادلرؤكسُت يف صبيع اجملاالت

اك زبص  ادلتخصصة التدريب مراكز يف تدريبابل أك العمل، أثناء بتدريبهم الشؤكف زبص
 . كما اىل ذلك  ذلم،اتقان كا هتم،ارقيامور اخرل مثل ت

 ػلسن أف كاجباتو، أداء دعن االخبلقي القائديات مسؤكل من: ةادلالي اتالنشاط. 11
 . بدقةك  صرفها أكجو ػلدد كأف ،كل اجلوانب ادلالية  يف التصرؼ

 للقيادة شلارستو سلوبكادلقصود من ذلك اف يتحلى القائد االخبلقي أب : ةكر اشػادل. 12
كاف يقـو بطرح  اإلمكاف بقدرفردم ال األسلوب عن يبتعد كأف ادلشاركة، من أساس على

 35ادلسائل كمشاكرة من لديهم اخلربة كاالستعانة هبم.

 االخالقي القائد صفات –ث 

االخبلقي كاليت غلب توفرىا فيو كاليت هبا توضح كل  القائدً  صفاتً اىم  من إف        
 أف الصفات االخرل سوأ كاف القائد يف مصرؼ االسبلمي اك يف منظمات اخرل فهي 

 صىبلىيت  ًإف   قيلٍ قاؿ تعاىل )  العمل لوي  سللصا ألكامرًه طائعا  تعاىل ابللً  مؤمنا يكوفى 
 - األنعاـ سورة] ( أيًمٍرتي  كىًبذىًلكى  لىوي  شىرًيكى  الى  ٍلعىالىًمُتى ا رىبًٌ  ًِلًٌ  كىشلىىايت  كىزلىٍيىامى  كىنيسيًكي

[ : كاف غلعل كل عملو خالص لل تعاىل  كبعد ذكر ىذه الصفة ادلهمة ؽلكننا 162 اآلية
 ذكر بعض الصفات اذلامة كاالـز توفرىا يف القائد االخبلقي كىي :

                                                           
35
الناشر دار الجنادرٌة للنشر  العال أبو دمحم لٌلى: تألٌف  والحداثة األصالة بٌن التربوٌة والمٌادة اإلدارة فً ورؤى مفاهٌم 

 2513والتوزٌع : االردن عمان 
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يف القائد االخبلقي كىي تعترب  الصدؽ كاالمانة ىي اكؿ الصفات اليت  غلب توفرىا -1
 36الركيزة اليت يقـو عليها القائد يف اعمالو .

ألنو يف ىذه االكقات  زماتالأمثل   ادلواقفاحلسم كدقت ازباذ القرارات يف بعض  -2
 37ؽلكن اكتشاؼ القائد االمثل .

 العقلية القدرات كمستول العمل، رلاؿ يف هبا يتمتع اليت الفنية ادلهارة ك اخلربة -3
 اليت للقوة الرئيسي ادلصدر كغلعلها دلرؤكسيو قيادتو يف القائد عليها سيعتمد إذ كاإلبداعية

 .لو ادلمنوحة الصبلحيات قوة من بدال قيادهتم يف عليها يرتكز

 ضلو كخاصة الدافعية من مرتفع قدر لديو الذم القائد أف يفتكمن  لئلصلاز الدافعية -4
 38.ادلنظمة أىداؼ ربقيق ضلو طاقتو من األكرب القدر يوجو اإلصلاز

االىتماـ ابدلرؤكسُت يف ادلعاملة كالعدالة كادلساعدة كذلك يساعد على الوصوؿ اىل  -5
 االىداؼ ادلرجوة .

 .يرأسها اليت اإلدارة يف كاألداء ابلعمل االىتماـ -6

 .للمساعدة يف االدلاـ جبميو ادلعلومات  ابدلرؤكسُت كاالتصاؿ ادلعلومات تبادؿ -7

كلها صفات غلب استخدامها يف االكقات ادلناسبة لتزيد   كادلبادأة كادلوضوعية احلـز -8
 39.من الفاعلية 

تسمح لو بتصور كل ما يتوقع حصولو كتساعده يف رسم صاحب نظرة مستقبلية  -9
 االىداؼ .

                                                           
36
  2513فلسطٌن عزة   االستراتٌجٌة للدراسات فلسطٌن معهد : سوٌدان طارق. للدكتور المائد صناعة 
 14ص  1998دار اليازكرم العلمية ، عماف االردف  1ازباذ القرارات االدارية مدخل كمي أتليف: منعم زمرير ادلوسوم ، ط  37
38
 126 ص ، 1992 الماهرة، غرٌب، دار اإلدارة، وفعالٌة المٌادي السلون ولً، طرٌف  
 مرجع سابق  االدارة االسًتاتيجية يف البنوؾ االسبلمية 39
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دلشاكل اليت تواجو كما يساعده يف الذم يساعده على ا يتحلى ابلذكاء القيادم -10
 صبيع اعمالو القيادية .

التأثَت ك السيطرة كاذليمنة ادلرتبطة ابلدكر القيادم الذم يكوف زلور التنسيق بُت  -11
 االنشطة كادلعلومات كالقرارات . 

 القرارات ازباذ يف اخلربة ذكمكيشارؾ ، يف صبيع اجلوانب  دؽلقراطي يكوف فا-12
 .اذلامة

 تعميو ال حىت ذلك من التأكد بعد إال شيئان  يصدر كال، احلقائق على االعتماد -13
 .كاذبة قراراتو فتكوف الكاذبة اإلشاعات

 كافة دراسة بعد إال خطَتان  قراران  يتخذ ال أفتقصي احلقائق ك ك ، الشديد احلرص -14
 .حيالو ادلتوقعة األفعاؿ كردكد جوانبو

 40ادلسؤكليات. ربملك  واجهةادل على القدرةك ، لشجاعةاف يتحبل اب  -15

 األخالقية القيادة أتثري مصادر –ج 

 لقياـ بعملية التأثَت على اآلخرين غلب أف يتمتع بقوةقائد االخبلقي ابيتمكن الل     
االخبلقية اىل لقيادة امصادر قوة  قسيمتعن اآلخرين كؽلكن  يتميز هباكسلطة معينة  أتثَت 

 على النحو اآليت:نوعُت 

 :الوظيفي أو االجتماعي ادلركز من النابعة القوى : اوال

 كىي االيت : أنواع أربعة النوع ىذا ربت كيندرج

                                                           
40
 أحمد شارع 8 والنشر، للتدرٌب العربٌة المجموعة   الوٌشً، فتحً البشرٌة، للموارد اإلدارٌة واألخالق المٌادة األسالٌب 

 .مصر الماهرة، ، 2513 األولى الطبعة فخري،
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 ال الذم الشخص معاقبة على القائد قدرة على تعتمد رمسية قوة ىي  : اإلكراه قوة -1
 عليو سيًتتب كاجباتو أتدية يف قصوره أف من للفرد لؤلكامر، كينتج عنها توقعات ؽلتثل
 .ادلوظف مستقبل هتػدد التػي الوسائل ككافة ادلعنوم أك  ادلادم العقاب من نوع

 ادلكافآت خبلؿ من ادلرؤكسُت يف للتأثَت ادلدير ؽلتلكها اليت القدرة كىي قوة ادلكافأة : -2
 الشكر كعبارات ادلعنوية، كادلكافآت كالًتقيات، ادلالية، احلوافز مثل ذلم، يقدمها اليت

لفرد من أف قيامو بعملو على الوجو ادلطلوب سيعود لتوقعات  كينتج عنها  كالتقدير
 عليو دبكافأة مادية أك معنوية من قبل رئيسو .

ادلركز الرمسي الذم ػلتلو الفرد يف التنظيم  ىذه القوة  مصدراف :  السلطة القانونية -3
 ؽللكها اليت القائد شخصية صفات من كليس رمسية سلطة من فيو دبااإلدارم 

 منصبو من انبعة شرعية قوة على ادلنصب ىذا شاغل ػلصل حيث الشخص،
 41. عقوبػات إنػزاؿ أك مكافآت دبنح تتعلق قرارات إصدار من سبكنو الوظيفي

 اليت مػن ادلعلومات كبيػران  قػدران  مناصػبهم حبكم القادة  معظم ؽللك: ادلعلومات قوة  -4
 من قدران  ادلديرين ىؤالء تعطي قد كىذه ادلراجعُت، أك ادلوظفُت من لغَتىم تتاح ال قد

 42.صواب أبهنم على كاإلدراؾ الشعور خبلؿ من اآلخرين يف التأثَت

 :للفرد القيادية الشخصية الصفات من النابعة القوة: اثنياً 

 كيندرج ربت ىذا النوع أربعة أنواع ىي كاآليت: 

قوة اخلربة: كيطلق على ذلك النوع أيضان قوة العلم كادلعرفة، حيث تنبع تلك القوة  -1
من إدراؾ الشخص اآلخر أف صاحب اخلربة كادلعرفة يف موقف ؽلكنػو إغلاد حلوؿ 

                                                           
41
 2554الناشر دار مجد الوي للنشر والتوزٌع عمان االردن  الموسوي سنان:تألٌف  والتطبٌمات األصول: المعاصرة إلدارة 

 1ط  184ص 
42
 ٧٦٣ ص( م٦٨٢١) .اإلسكندرٌة ، الحدٌث المكتب العربً ، المهارات بناء مدخل التنظٌمً السلون ، أحمد ماهر،  
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سليمة دلشكلة معينة مثل ادلريض مع طبيبو أك صاحب الشػركة مع ادلستشار 
 التنظيمي أك القانوين.

لك الشخص من ادلنطق كاحلكمػة كادلوضػوعية مػا يستطيع بو أف قوة اإلقناع: كىنا ؽل -2
يؤثر يف اآلخرين لقبوؿ توصياتو كاقًتاحاتو على أهنا أفضػل احللوؿ كالسبل لتحقيق 

 األىداؼ أك إصلاز األعماؿ.
القوة ادلرجعية: يف ىذا النوع من القوة قد ينجذب ادلتأثر أك التابع لشخص ما  -3

ت شخصية مرغوبة كزلببة، كتلك الصػفات قػد تتعلق )القائد( بسبب كجود صفا
ابلقيم أك ادلعتقدات أك االىتمامات، األمر الذم ينتج عنو أتثَت كاستجابة لدل 

 ادلتأثر.  
قوة الشخصية القيادية: تنبع تلك القوة من الصفات الشخصية القياديػة فػي القائد  -4

 اآلخرين، كذلػك مػن خبلؿمن خبلؿ اجلاذبية اليت ؽللكها كتعمل على جذب 
االعتقاد كالثقة يف قدرة ككفاءة القائد يف التغلب على الصعاب كالعقبات. كالقائد 
يستخدـ القوة لدعم أية زلاكلة للتأثَت، كبصفة عامة كلما كاف ىناؾ قدر أكرب من 

   43 القوة متاحان للقائد كاف أكثر كفاءة يف زلاكلة التأثَت فػي اآلخػرين.

 : االسالمي الفكر يف االخالقية دةالقيا –ح 

فئننا صلد اف ذلا عناية ابلغة من يف خضم اىتماـ البشرية بظاىرة القيادة االخبلقية      
قبل الفكر االسبلمي كقد يتمثل ذلك يف مظاىر عديدة كمنها أتكيد بعض النصوص 

 شلا ادلوضوع، يف ادلباشرة النصوصالدينية عليها كالكن ؽلكن القوؿ انو ىناؾ شح يف  
كالكن ذلا ارتباطا  كغزيرة كافرة دائما كىي ادلباشرة غَت النصوص يف البحث إىل يضطر

 قوم دبفهـو القيادة  بشكل عاـ .

                                                           
43
 . جدة ، النوابغ دار(  التطبٌمات – النظرٌات – المفاهٌم)  التنظٌمً السلون ، وآخرون الغنً عبد بن هللاا عبد ، الطجم 

 ٦١٢ص (هـ٦٢٦١)
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 مستول على مشتقاتو يستخدـ  م ،كما بلفظو القيادة مصطلح الكرًن القرآف يستخدـ  م
          فقط مرتُت استخدمت فقد( ك د ؽ)جذر مشتقات أما ،(د ك ؽ) الكلمة جذر

اىيمي  اِل ي  ىىدىل ال ًذينى  أيكلىًَٰئكى  ) ًلكى  )[ 90-األنعاـ](   اقػٍتىًدهٍ  فىًبهيدى  ًمنٍ  أىٍرسىٍلنىا مىا كىكىذىَٰ
ءىانى  كىجىٍدانى  ًإان   ميتػٍرىفيوىىا قىاؿى  ًإال   نىًذيرو  ًمنٍ  قػىٍريىةو  يف  قػىٍبًلكى  رًًىمٍ  عىلىىَٰ  كىًإان   أيم ةو  عىلىىَٰ  آابى  آاثى

 [. 23الزخرؼ]( ميٍقتىديكفى 

 اإلمامة كلمة مثل عدة قرآنية استخدامات فنجد ادلعٌت مستول على كأما     
 كمشتقاهتا

  مثل من كمشتقاهتا، احلكم ككلمة ،[74-الفرقاف]( إماما للمتقُت كاجعلنا) 
نىا كىلىقىدٍ  ) :تعاىل قولو  ككلمة[. 16-اجلاثية]( كىالنػُّبػيو ةى  كىاحٍليٍكمى  اٍلًكتىابى  ًإٍسرىائًيلى  بىًٍت  آتػىيػٍ

 الن اسً  بػىٍُتى  فىاٍحكيمٍ  اأٍلىٍرضً  يف  خىًليفىةن  جىعىٍلنىاؾى  ًإان   دىاكيكدي  ايى  ) :تعاىل قولو مثل من اخلبلفة،
 44[.26-ص](   اًبحلٍىقًٌ 

 ًإف  ) : القيادة دبعٌت كاحدة مرة أمة مصطلح أيضا الكرًن فالقرا استعمل كقد      
ًنيفنا ِلً ً  قىانًتنا أيم ةن  كىافى  ًإبٍػرىاًىيمى   [.120-النحل](  حى

 القرآف يف كرد فقد األسوة، مصطلح القيادة على الدالة ادلصطلحات من ككذلك      
 يف  لىكيمٍ  كىافى  لىقىدٍ  ) :كسلم عليو هللا صلى الرسوؿ إىل أكالىا يف منسواب مواضع ثبلثة يف

 .[21-األحزاب](  حىسىنىةه  أيٍسوىةه  اِل ً  رىسيوؿً 

 أيٍسوىةه  لىكيمٍ  كىانىتٍ  قىدٍ  ( كأتباعو السبلـ عليو إبراىيم بسيدان منوطا اثنيها يف ككرد      
 بشكل األسوة على اثلثها يف التأكيد كمت ،[4-ادلمتحنة] )مىعىوي  كىال ًذينى  ًإبٍػرىاًىيمى  يف  حىسىنىةه 
 ( .  أيٍسوىةه  ًفيًهمٍ  لىكيمٍ  كىافى  لىقىدٍ  (: مفتوح

                                                           
 

44
  ٌاسٌن أحمد الشهٌد اإلمام دارمكان النشر   الزٌان رمضان. د : تالٌف :  والسنة الكتاب ضوء فً اإلسالمٌة المٌادة خصائص 

 1517ص 2555
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 مشتقاهتا كلكن التسعة، الكتب يف بلفظها قيادة كلمة ترد  م النبوم، احلديث يف ككذلك
 عليو هللا صلى النيب أف هللا عبد بن جابر حديث منها مرة، 330 من أكثر كردت
 شافع أكؿ كأان فخر، كال النبيُت خامت كأان فخر، كال ادلرسلُت قائد اان: ) قاؿ45كسلم
 46.فخر كال مشفع كأكؿ

 األرض من بفبلة يكونوا أف لثبلثة ػلل ال : )كسلم عليو هللا صلى هللا سوؿكقوؿ ر       
 سفر، يف ثبلثة خرج إذا):أيضنا كقولو ، مسنده يف اضبد ركاه (أحدىم عليهم أم ركا إال  

 47.(أحدىم عليهم فليؤمركا

كيفهم من احلديثُت السابقُت على ضركرة كجود قيادة اذا اجتمع ثبلثة اشخاص اك       
لو كصفات قدراتب يتمتع اكثر كترشيح من  ا للقيادة، تؤىًٌ  كفرض التسلط عن بعيدن

 ىذا بقيدرةً  كاقتناعها اجلماعة رضا نتيجةى  أتيت اليت ىي احلقة فالقيادةي  ابلقوة، القيادة
 48.ادلرجيو ة أىدافها كربقيق األماف، بػىرًٌ  إىل يقودىىا أفٍ  يف القائد

 للجماعة كالقدكة القائد عمن - كالس بلـ الص بلة عليو - الرسوؿ كاف كقد      
س كت برسالتو، منتٍ ا اليت اإلسبلمية  سبيل يف كأمواذلا أبنفسها تكضح بدعوتو، كسبى

 ادلتعددة اإلسبلمية ةلبلم القيادة رلاؿ يف  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسوؿ توجيهات كمن دعوتو، نشر
، كلكم : )ولقو  كذكر يف عند  ، كمسلم البخارم ركاه ( رعيتو عن مسؤكؿ ككلكم راعو

 فاشقق عليهم فشىق   شيئنا، أميت أمر من كىيلى  مىن اللهم) : اف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  النوكم اإلماـ
 فقد أطاعٍت من: ))قولو كأخَتا ،  (بو فارفق هبم فرفق شيئا، أميت أمر من يل ك  كمن عليو،

                                                           
45
، الناشر مركز النماء لألبحاث والدراسات  اإلدرٌسً الممرئ زٌد أبو األستاذالمٌادة االسالمٌة وفك الكتاب والسنة  تالٌف  

 2512العلمٌة  
46
 برلم/ ٦٧) والبغوي( ١/٢٣6(( ) الدالئل))  فً والبٌهمً( ٦٢١٧) والاللكائً (٢١٣٧) داوود وأبو( ٤٤٣٢) مسلم أخرجه) 

 ( .٦/٧٠٣(( ) شٌوخه معجم))  فً والذهبً( . ٧١٤١
47
 مثله هرٌرة أبً حدٌث من وله.  داود أبو رواه 
48
 .69 ص ،"اإلسالمً التراث فً اإلدارة" عابدٌن، وعدنان البرعً دمحم 
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 األمَت عصى كمن أطاعٍت، فقد األمَت أطاع كمن هللا، عصى فقد عصاين نمك  هللا، أطاع
 .ركاه اضبد يف مسنده  (عصاين فقد

 من ؼلتارىم حيث ةقالد غايةً  يف الوالة تعيُت يف ملسو هيلع هللا ىلص  الرسوؿ قيادةي  كانت كلقد      
 صلد ذلذا  الكفاءة من درجة كعلى العلم، كسعة القوًن ابخللق عوفتيتم الذين األشخاص

 فالقيادة ، كالنزاىة، كالقدرة االستقامة على يقـو كاف اإلسبلـ  يف القادة اختيارى  أف  
نػىهيمٍ  شيورىل كىأىٍمريىيمٍ  ) :تعاىل : هللا بقوؿ التزاما الشورل مبدأ على تقـو اإلسبلمية  ( بػىيػٍ

 حيث للمسلمُت كقيادتو إدارتو يف ادلبدأ ىذا ملسو هيلع هللا ىلص  الرسوؿ قبط كلقد ،[38: الشورل]
 .كالبصَتة الرأم أىل من أصحابو ابستشارة يقـو كاف

 التخطيط رلاؿ منها عدة، رلاالت يف ملسو هيلع هللا ىلص  للرسوؿ ةالقيادي ةادلقدر  ظهرت كلقد      
صلى هللا  الرسوؿ منهج على الراشدكف اخللفاء سار كلقد ، اإلسبلمية للدعوة كالتنظيم

 اإلسبلمية اإلدارة عرىفتهنع هللا يضر  بكر أيب عهد ففي القيادم أسلوبو تطبيق يف عليو كسلم 
 كمنهجو سياسىتيو كات ضحتٍ  األمة، شؤكف كرعاية الرسالة، نشر يف دلتمثلةا القيادية ادلبادئ

 :فيها جاء حيث اخلبلفة توليو بعد ألقاىا اليت خطبتو خبلؿ من قيادةال يف

 أسأت كإف فأعينوين، أحسنت فإفٍ  خبَتكم، كلست عليكم كليت ين ا الناس، أيها"
 احلق آخذ حىت عندم قوم فيكم كالضعيف خيانة، كالكذب أمانة، الصدؽ فقوًٌموين،

 أحدكم عد ي ال  هللا شاء إف  منو احلق آخذ حىت عندم ضعيف فيكم كالقوم لو،
 فإف كرسولو، هللا أطعتي  ما أطاعوين ابلذؿ هللا ضرهبم إال قـو يدعو ال فإنو اجلهاد؛

 49 . هللا يرضبكم صبلتكم إىل قوموا عليكم، يل طاعةى  فبل عصيت،

 

                                                           
49
 ،83 - 82 ص ،"1979، جدة - الشروق دار اإلسالم فً واإلدارة الحكم" دٌرانٌة، رسالن أكرم 
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 حيث هنع هللا يضر بكر أبو اختاره أف بعد ادلسلمُت، هنع هللا يضر قيادة اخلطاب بن عمر توىل   ذلك بعدك 
 العهود من عهده كيعد الفاركؽ، العادؿ احلكيم فهو السياسة؛ كحيٍسنى  الكفاية فيو رأل

 العاملُت كباري  فكاف اإلسبلمية، الدكلة لقيادةا عهده يف كظهرت 50، لئلسبلـ الذىبية
 ككانت ادلاؿ، بيت كصاحب الديواف، ككاتب كالقاضي، كالعامل، الوايل،: ىم الدكلة يف

 مع تعيينو أمرً  على يشتمل ابلتعيُت عهدنا تسليمو عامل أك كاؿو  بتعيُت يقـو عندما طريقتو
تم مث كسلطاتو، كاختصاصاتو كاجباتو توضيح  على كيشهد الرمسي، خبتمو التعيُت أمر ؼلى

كجاء بعد ذلك اخلليفة عثماف 51.كأنصار مهاجرين من الشورل أىل من حضر مىن ذلك
 الرفيعة .هنع هللا يضر حيث انو اتصف ابحللم كابألخبلؽ 

 اصطفاء على دأك الذمهنع هللا يضر  طالب أيب بن علي الراشدين اخللفاء رابع كجاء      
 ىؤالء صفات ذكر كقد كالنصيحة، كالرأم ادلشورة يف هبم كاالستعانة للمستشارين، القادة

 كحسن الرأم، يف كالشجاعة ابألمور، كاإلدلاـ كالذ كاء، األمانة، حيث من ادلستشارين
 .كاخللق السَتة

 كىو كأعماذلا، مصر على كىال ه عندما النخعي األشًت إىلهنع هللا يضر  كتابو يف جاء كلقد      
 :يلي ما 52كاحد كتاب يف اإلدارية القيادة أساًسي ات صبع عهد أطوؿ

 تكونن كال هبم، كاللطف ذلم، كاحملبة للرعية، الرضبةى  قلبىك كأشعر: "كالرضبة احلب -1
 .أكلهم تغتنم ضاراين  سبعنا عليهم

 أىلك، خاصة من أك نفسك من الناس كأنصف هللا، أنصف: "احملاابة عن االبتعاد -2
 هللا كاف هللا عبادى  ظلم كمن تظلم، تفعل إال   فإن ك رعيتك، من ىونل فيو لك كمن

                                                           
50
 .94 ص السابك، المرجع 
51
 .99 ص سابك، مرجع دٌرانٌة، رسالن أكرم 
52
 .182 - 185 ص ، 1935 سنه المصرٌة النهضة مكتبه طبعه عبدالهادي، أمٌن ضحى االسالم تألٌف أحمد 
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 أك ينزع حىت حىٍرابن  لل ككاف حجتو، أدحضى  هللا خاصمو كمن عباده، دكف خصمو
 ".يتوب

 العدؿ، يف كأعملها احلق، يف أكسطها إليك األمور أحب كليكن: "اجلماعة إرضاء -3
 يغتفر اخلاصة سخط كإف   اخلاص ة، برضا غلحف العامة سخطى  فإف   الرعية، لرضا كأصبعها

 ".العامة رضا مع

يبلن  مىشورتك يف تدخلن كال: "ادلستشارين اصطفاء -4  كيعدؾ الفضل، عن بك يعدؿ خبى
 البخلى  فإف   ابجلور، الشر لك ييزيًٌن حىريصنا كال األمور، عن يضعفك جباانن  كال الفقر،
، غرائزي  كاحلرصى  كاجلبى  معها شىت   ".ابلل الظن سوء غلى

 تزىيدنا ذلك يف فإف   سواء؛ دبنزلة عندىؾ كادلسيء احملسني  يكن كال: "احلوافز توفَت -5
 ما منهم كبلا  كألـز اإلساءة، على اإلساءة ألىلً  كتدريبنا اإلحساف، يف اإلحساف ألىل

 ".نفسو ألـز

 توذلم كال اختيارنا، فاستعملهم عمالك، أمور يف انظر مثي  : "الكفاية ذكم توظيف -6
ما كأثرةن؛ زلاابة  من كاحلياء التجربة أىلى  منهم كتػىوىخ   كاخليانة، اجلور شيعىبً  من صباع فإهن 
م اإلسبلـ؛ يف كالقدـ الص احلة، البيواتت أىل  يف كأقل أغراضنا، كأصحُّ  أخبلقنا، أكرـي  فإهن 

 ".نظرنا األمور عواقب يف كأبلغ إشرافنا، ادلطامع

 فإف   عليهم، كالوفاء الصدؽ أىل من العيوفى  كابعث أعماذلىم، تفقد: "كادلساءلة الرقابة -7
 من كربفظ ابلر ًعي ة، كالرًٌفق األمانة استعماؿ على ذلم حدكةه  ألمورىم السرًٌ  يف تعاىيدىؾ
ه بىسىط منهم أحد فإفٍ  األعواف،  عيونك، أخباري  عندؾ عليو هبا اجتمعتٍ  خيانة إىل يدى
ا، بذلك اكتفيتى   مث عملو، من أصاب دبا كأخذتىو بدنو، يف العقوبة عليو فبسطتى  شاىدن

 ".التهمة عارى  كقل دتىو ابخليانة، ككمستىو ادلذلة، دبقاـ نصبتىو
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؛ عليهم أسبغٍ  مثي  : "األجور سياسة -8  استصبلح على ذلم قوةن  ذلك فإف   األرزاؽى
 ثلموا أك أمرىؾ، خالفوا إف عليهم كحجة أيديهم، ربت ما تناكؿ عن ذلم كغٌتن  أنفسهم،
 ".أمانتك

 الرعية عن الويالة احتجابى  فإف   رعيتك؛ عن احتجابك تطولن ال: "ابلرعية االتصاؿ -9
 احتجبوا ما علمى  عنهم يقطع منهم كاالحتجاب ابألمور، علم كقلة الضيق، من شعبة
سن احلسن، كيىقبح الصغَت، كيعظيم الكبَت، عندىم فيصغر دكنو،  كيشاب القبيح، كػلى
 ".ابلباطل احلق

 إمكاهنا، عند فيها التساقيط أك أكاهنا، قبل ابألمور كالعجلةى  كإايؾ: "األمور تقدير -10
 موضعو، أمرو  كل   فضىعٍ  استوضحت، إذا عنها الوىىن أك تنكرت، إذا فيها اللجاجة أك

 ".موقعو عمل كل   كأكقعٍ 

 شلا االتصاالت صعوبة إىل لاد اشل كبَتا اتوسع االسبلمية بعد ذلك  الدكلة كشهدت
 بعد كخاص ة القيادة، يف البلمركزية أسلوب كاتًٌباع السلطات، تفويضً  إىل اخللفاء دفع

 يتوىل مىن يف يشًتطوف أمية بٍت خلفاء كاف ذلذا كالعماؿ الوالة سلوؾ حسن من التثبت
 53.كادلقدرة األمانة األشخاص من كالقيادية اإلدارية ادلناصب

القيادة االخبلقية كشلا سبق ؽلكننا  رلاؿ يف كالنبوية القرآنية الرؤية معا م عضكىذه ب      
 الذم السلوؾ ذلكالوصوؿ اىل تعريف القيادة االخبلقية من كجهة نظر اسبلمية ابهنا 

 سلوكية، عملية فهي اجلماعة، أفراد من غَته مع تفاعلو أثناء اخلليفة مركز شاغل بو يقـو
 54. قوةك  مركزنا كونو على عبلكة كمؤثر، موجو نشاط فيو اجتماعي تفاعل كىي

                                                           
53
 - هـ1414،  الرٌاض،  التجارٌة الفرزدق مطابع،  والوظائف األسس  - العامة اإلدارة، وآخرون النمر دمحم بن سعود. د 

 . الثالثة البعة،  م1994
54
 17 ص ،"المٌادٌة للتنمٌة الذاتٌة األسالٌب: المٌادة" الٌاسٌن، دمحم جاسم  
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 يومو فجر بزكغ منذاالخبلقية   ابلقيادة اإلسبلـ اىتماـ درجة ندرؾ أف فبلف ؽلكننا 
 أهنا إذ ، البشرية الطبيعة من ىاـ جزء أهنا على القيادة إىل نظر كأنو خاصة ، األكؿ

 بُت كقد. البشر بٍت من غَته مع كتفاعلو اإلنساف حياة عليو ترتكز الذم النظاـ تشكل
 كابلتايل ، اجملتمع أعضاء بُت يتم الذم االجتماعي التفاعل تتطلب احلياة أف اإلسبلـ لنا

 فرصة أم يًتؾ ال بشكل اجملتمع ذلك حياة تنظيم تتوىل اليت القيادة اإلسبلـ شرع فقد
 على حفاظان  القيادة كجود يفرض اإلسبلـ أف نرل كذلذا. كاجلهل الفوضى لسيادة فيو

 . كاجلماعة الفرد أىداؼ ربقيق يف وكاستمراريت اجملتمع سباسك
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  ثاينادلبحث ال

 اإليرادات يف ادلصارف االسالمية 

 : نتناكؿ يف ىذا ادلبحث االيت

 االسالمية ادلصارف يف اإليراداتمفهوم  –أ

للنشاط االنساين ضلو اعمار احلياة كتطويرىا تعترب االيرادات ابرز العوامل الدافعة       
 يتعلق فيما خصوصا اإلسبلمية، ادلالية السياسة مبادئ كجود من البد كذلذا السبب

 كابلتايل كاالجتماعية االقتصادية ادلشاكل حل يف ادلساعلة شأنو من كىذا  ابإليرادات
 .كالسنة للكتاب كفقا مشركعةابستخداـ طرؽ  شاملة تنمية ربقيق

 األساسية ادلفاىيم باطناست خبلذلا من ؽلكنكلقد تعددت تعريفات اإليرادات       
االسبلمية بشكل عما كايرادات ادلصرؼ االسبلمي بشكل خاص كآلكنها  لئليرادات

 نشاطاتال عن الناتج الدخل متفقة على اف االيرادات االسبلمية ىي عبارة عن 
 مقدار أك األصوؿ زايدةيت يقـو هبا ادلصرؼ االسبلمي اليت تساعد يف الاالسبلمية 

 . اخلصـو يف النقص

 اإليراداتاف نور  اضبدكمن خبلؿ االطبلع على تلك ادلفاىيم نذكر منها ما عرفو       
 للتحصيل القابلة األرصدة يف الزايدة أك( الداخل النقدم التدفق)  األصوؿ يف الزايدة سبثل

 55 ية.احملاسب بادئادل كفق كتقاس ربدد اليت ادلشركع عمليات عن كالناذبة

 تسديد أك أصوذلا يف زايدة أم أك الوحدة إىل الداخلة لتدفقاتكعرؼ ايضا اب      
 أتديةنشاطات ادلصرؼ من انتاج كبيع اك  عن تنشأ اليت( معا كليهما أك) خلصومها

56للمصرؼ االسبلمي.  أخرل أنشطة أم أك للغَتادلصرفية  لخدماتل
 

                                                           
55
 والمصرٌة، والعربً الدولٌة المحاسبٌة والمعاٌٌر المحاسبٌة واإلجراءات والمفاهٌم المبادئ المالٌة المحاسبة نور، احمد 

 .181ص(، م2555، الجامعٌة الدار: االسكندرٌة)
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 من الحقان  أك مباشرة نقدان  عليها احلصوؿ يتم اليت ادلبالغ عن عبارةكعرفت ايضا اهنا  
57مزاكلة نشاط اقتصادم اسبلمي ربت ما نصت عليو الشريعة االسبلمية . جراء

 

 يتم ليتكقيل ايضا اف االيراد يف ادلصرؼ االسبلمي عبارة عن التدفق ادلايل كا      
 البيع عملية ربقيق يف ساعلت مصاريف نقدا فورم اك الحق من خبلؿ البيع ك احلصوؿ

اك من خبلؿ أتدية للخدمات ادلصرفية اك مزاكلة النشاط ادلصريف مثل ادلضاربة كادلشاركة 
 58. كغَت ذلك 

 عن الناتج اخلصـو يف النقص مقدار أك األصوؿ يف الزايدة مقدار نواكيعرؼ ايضا      
 أتجَت أك للعمبلء اخلدمات أتديةك السلع بيعك النشاطات كل أك ببعض ادلشركع قياـ

 ادلالية األكراؽ أك ادلباين األراضي، مثل األصوؿ بنود أحد بيعاك  للغَت ادلنشأة أصوؿ
 59كغَتىا .

 داخل نقدم تدفق االسبلمية ادلصارؼ يف اإليراداتكدبنظور زلاسيب اسبلمي تعترب       
 لتدفقا ىذا كاف سواء احملاسبية الفًتة خبلؿ أبنشطتها قيامها نتيجة احملاسبية الوحدة إىل

 يًتتب كابلتايل  العمبلء على قائمة دائنُت شكل يف اك نقدم سداد شكلالداخل على 
 إىل الوحدة فيها تعمل اليت كاخلدمات السلع انتقاؿ ضركرة اإليراد طبيعة ربديد عند

 الوحدة أصوؿ صايف يف زايدة ذلك على يًتتب كاف ادلبادلة عملية تماـل خارجي طرؼ
 60) اصوؿ ادلصرؼ ( . احملاسبية
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 االسالمية ادلصارف يف اتانواع االيراد – ب

للنشاطات ادلعتادة لو كبشكل مستمر فهو بذلك  اإلسبلمي البنكعند شلارسة      
 أصحاب فيها يشارؾ كما البنك هبا ؼلتص ما، فمنها  متنوعة راداتيتحصل على  اي

 :التايل شكلال تكوف االيرادات ادلصرفية على  كابلتايل االستثمار حساابت

 :االستثمار إيرادات -1

كذلا عدة  عاـ شكلب اإلسبلمية ادلصارؼ إيرادات منىي بوجو عاـ تعترب اكرب نسبة ك 
 :التالية تقسيمات على اساس مصدر سبويليها كمنها

 أمواؿ من شلولة استثمارات منمصدرىا  كىى:  للبنك الذاتية االستثمارات إيرادات -أ
 من كل يف تتمثل ادللكية حقوؽ أمواؿ أف ادلعركؼ فمن فقط، ادللكية حقوؽ أصحاب

 منها جزء يستخدـ البنك كأف ،يةادلتبق أك ادلرحلة كاألرابح كاالحتياطيات البنك ماؿ رأس
 كاالسهاـ أتسيس عادة كىى ذاتية استثمارات لتمويل اخرا كجزء الثابتة، األصوؿ تمويلل

 من سبويلها عليو كػلظر األجل طويلة تكوف االستثمارات ىذه أف حيث شركات،ال يف
 االستثمار حساابت أصحاب أمواؿ مع ؼللطو الباقي كاجلزء احلساابت، أصحاب أمواؿ

 الذاتية ادلوارد من ادلمولة االستثمارات عن الناذبة اإليرادات، كاما   معا ايستثمرىك  ادلطلقة
 حساابت أصحاب كبُت بينو التوزيع عملية يف تدخل ال كابلتايل ادلصرؼ هبا ؼلتص

 .االستثمار

 من ادلمولة االستثماراتكيطلق ىذا االسم على :  ادلشًتكة االستثمارات إيرادات -ب
 أمواؿكىي   ادلصرؼ أمواؿ من ادلتاح زءجب ادلخلوطة االستثمار حساابت أصحاب أمواؿ
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 بُت للتوزيع زبضع اليت ىي االستثمارات ىذه من الناذبة كاإليرادات ، ادللكية حقوؽ
 61.االستثمار حساابت كأصحاب ادلصرؼ

من ادلعركؼ يف ادلصرؼ انو  يوجد ىناؾ  : ادلقيدة االستثمار حساابت إيرادات -جػ
 كخلطها شرط أك قيد بدكف استثمارىا يف احلق لو يكوف اليت ادلطلقة االستثمار حساابت

 يف ابستثمارىا ادلصرؼ يقـو اليت ادلقيدة االستثمار حساابتايضا   توجد فإنو دبالو،
 بعد أصحاهبا على توزع منها احملققة كاألرابح دبالو ؼللطها كال معُت نشاط أك مشركع
 62. اإلدارة مقابل ادلصرؼ نصيب اقتطاع

 : ادلصرفية اخلدمات إيرادات -1

 ادلصرفية اخلدمات نشاطللمصرؼ نشاطات اخرل غَت االستثمار كمن ىذه النشاطات 
 كالصرؼ اخلزائن، كأتجَت التجارية األكراؽ كخدمات ادلالية األكراؽ إدارة خدمات مثل

 غَت إىل ادلستندية كاالعتمادات الضماف خطاابت كإصدار ادلالية كالتحويبلت األجنيب
 هبذه قيامو مقابل ادلصرؼ كيتقاضى كادلتجددة، ادلتعددة ادلصرفية اخلدمات من ذلك

 . عمل مقابل أجر أهنا على شرعا تكيف عموالت اخلدمات

 ىذه أداء أف حبجة ادلصرفية، اخلدمات إبيرادات كحده البنك ؼلتص كيف بعض االحياف
 يتقاضوف الذين موظفيو كبواسطة لو ادلملوكة ادلصرؼ إمكانيات خبلؿ من يتم اخلدمات

 :يلى ما مراعاة مع كزلاسبيا شرعا مقبوؿ كىذا منو، ركاتبهم

 كىذا كالعمومية اإلدارية ابدلصركفات ادلشًتكة االستثمارات إيرادات ربمل البنوؾ بعض
 ىذه ألداء البلزمة التكاليف يف يساعلوف االستثمار حساابت أصحاب أف يعٌت

 االستثمارات إيرادات ربميل مت إذا فإنو" ابلغـر الغنم" الشرعية للقاعدة كطبقا اخلدمات،
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 يف نصيبا يستحقوف االستثمار حساابت أصحاب فإف ادلصركفات، هبذه ادلشًتكة
 63.ادلصرفية اخلدمات إيرادات

 : األخرى اإليرادات -2

 مثل ادلصرفية كاخلدمات االستثمارات إيرادات خببلؼ اإليرادات بعض على البنك ػلصل
 بعض كأتجَت الثابتة األصوؿ بعض بيع أرابحك ادلصريف  التمويل عمليات إيرادات

 الغَت، من زلصلة كانًتنت كفاكس تليفوف كإيرادات للغَت للبنك ادلملوكة العقارات
 كلقد البنك، إيرادات من بسيطة نسبة سبثل صبيعا كىى العمبلء، من زلصلة كتعويضات

 مسمى ربت تظهر حيث اإليرادات هبذه البنك اختصاص على ادلصريف التطبيق يف درج
 احملصلة التعويضات عدا فيما داتااإلير  ىذه لبنود مقبولة سياسة كىذه أخرل، إيرادات

 ىذه تظهر أف غلب حيث ادلشًتكة االستثماراتيف  معو ادلتعاملُت البنك عمبلء من
 كأصحاب البنك بُت توزع اليت ادلشًتكة االستثمارات إيرادات ضمن التعويضات

 64.االستثمار حساابت

 : االسالمية ادلصارف يف اإليرادات مصادر – ت

 سبتلك ادلصارؼ االسبلمية مصدر لئليرادات زبتلف بو كليا اك جزئيا عن ادلصارؼ     
التقليدية حيت اف ادلصارؼ االسبلمية ترتكز ايراداهتا على عدـ التعامل ابلفائدة ك ما اىل 

 الكثَت كمن ىذا ادلنطلق ؽلكننا االشارة اىل ذلك من االمور احملرمة مثل الراب كغَتىا
 :65كىي  االتية  ادلصادر اليت يتحصل منها ادلصرؼ االسبلمي على إيراداتو 
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 ( : ادلركزي البنك ولدي الصندوق يف) النقدية اوال :

 الفركع تخزانيف ك  الرئيسة خزنتها يف بنقدية من ادلعركؼ اف صبيع ادلصارؼ ربتفظ
 مورديها إيل عاهتاو دفم كدلقابلة ادلختلفة حساابهتم من عمبلئها مسحوابت دلقابلة كذلك

 أبرصدة ادلصارؼ ربتفظ كما ، الرحبية عدؽلة احلاؿ بطبيعة كىي البنوؾ ىذه يف كالعاملُت
 البنك يراىا اليت النسبة حسب القانوين النقدم االحتياطي دلقابلة ادلركزم البنك لدم

االسبلمية كاظلا على شكل ارصدة  للمصرؼ ايرادان  ال تدر بطبيعتها ايضان  كىي ادلركزم
 .اتبتو

 : ابخلارج وادلراسلني احمللية ادلصارف لدي الدائنة األرصدة اثنيا :

 ما سوؽكتسمى ابل دائنة أرصدةعادات ما تنتج من عمليات التبادؿ بُت ادلصارؼ احمللية 
 تتجاكز فائضة نقدية مبالغ من أحياانن  لديها يتوافر ما عن كالناذبةاحمللية  ادلصارؼ بُت

 ادلصارؼ بُت التعاكف إطار كيف ،  ادلركزم ادلصرؼ كلدم ابخلزائن النقدية احتياطاهتا
 أساس على كذلك النقدية السيولة من لديها الفائض بتبادؿ ادلصارؼ تقـو اإلسبلمية

كيفيتها بُت   ، كىذا يبُت لنا رسـو أك عموالت ذلك مقابل يف كلتتقاضى احلسن القرض
 ادلصارؼ احمللية.

 : اخلارج يف ادلراسلُت لدم الدائنة لؤلرصدة ابلنسبةاما 

 فليست ،كالتصدير االستَتاد مثل الدكلية ابلتجارة تتعلق عمليات فهي غالبا ما تنتج عن 
 كالتقاليد العادات على ذلك يتوقف حيث للفوائد إنتاجها حيث من قاعدة ىناؾ

 عليها سبنح ال أخرل ك فائدة عليها سبنح ببلد فهناؾ ، األجنبية الببلد يف ادلتبعة ادلصرفية
 فوائد على ادلصارؼ حصوؿ حالة كيف اإلسبلمية ادلصارؼ األخَتة الفئة كمن،  فائدة
 أهنا أساس علي القومية ادلشركعات سبويل يف ابستخدامها تقـو فئنها األمواؿ ىذه نظَت
 . الفاسد ادلاؿ من
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 : االسالمية ادلصريف التمويل عمليات إيرادات  اثلثا :

 االقتصادية ادلشاريع إلقامة البلزمة األمواؿ توفَت يف فاعل بدكر ادلصريف التمويل يقـو
 ادلشاركاتك  دلراحباتمنها التمويل اب اإلسبلمية التمويل صيغ من العديد كىناؾ، ادلختلفة 

كسأبدأ  األخرل الصيغ إيرادات ك ادلقاكالت ك اآلجل البيعك  السلم ك ادلضارابت ك
 بتفصيل ىذه الصيغ التمويلية  كااليت :

 :ادلراحبة  بيع طريق عن التمويل صيغة -1

 خاليان  يكوف كاف كالقبوؿ اإلغلاب لو يتحقق أف يتعُت عقد عبارة عن  ادلراحبة بيعيعترب 
 ادلشًتم أف كما شرعان  غلوز شلا(  ادلبيع الشي)  البيع زلل يكوف كاف كالغرر اجلهالة من

 على للحصوؿ مصاريف من ربملو ما ذلك كيشمل للسلعة األكؿ ثمنب يعلم أف غلب
  66. كادلشًتم للبائع معلومان  يكوف أف غلب الربح أف إىل ابإلضافة السلعة

 أف يف كيتلخص ابلشراء لآلمر ادلراحبة ببيع يعرؼ ما يف ادلصارؼ فيها تتعامل كادلراحبة
 مواصفات لو كػلدد ادلصرؼ إىل معينة بضاعة أك سلعة شراء يف الراغب العميل يتقدـ

 مع بو عليها يتحصل الذم ابلثمن السلعة منو يشًتم أبف ادلصرؼ كيعد ككميتها السلعة
 أك دفعات على سواء فًتة بعد الثمن دفع يتم أف على علية االتفاؽ يتم الثمن يف زايدة
 مثل بتقدًن قيامها مقابل عقارية مرىوانت ادلصارؼ أتخذ األعم الغالب كيف كاحدة دفعة
 ادلراحبة عمليات من ادلصارؼ إيرادات كتتمثل ، حقوقها السًتداد ضماانن  اخلدمة ىذه

 . ادلصرؼ مع عليها االتفاؽ يتم كاليت األصلي الثمن يف الزايدة يف ابلشراء لآلمر
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 .73ص ،2ط ،2557 عمان، النفائس، دار ،"اإلسالمٌة المصارف عملٌات فً الشامل" عبدالكرٌم، محمود رشٌد، 
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 تعارفت كاألخَتة األجنبية العملة اك احمللية ابلعملة تكوف قد ابلشراء لآلمر كادلراحبة 
 67. يةالدكل ابدلراحبة تسميتها على ادلصارؼ

 : ادلضاربة طريق عن التمويل صيغة -1

 آخر جانب من كعمل جانب من دباؿ الربح يف شركة عقد ما ىو اال دلضاربةالتمويل اب
 من العامل أيخذه معلـو جزء على بو ليتجر ادلاؿ الرجل الرجل يعطي أف ىي ادلضاربة ك

. قراضان  أك مضاربة كتسمى نصفان  أك ربعان  أك ثلثان  عليو يتفقاف شلا كاف جزء أم ادلاؿ ربح
 نوععبارة عن   كىي اإلسبلمي، الفقو يف األمواؿ استثمار صيغ أىم من ادلضاربة كتيعد

 68.كالعمل ادلاؿ رأس بُت ادلشاركة من

 : دلضاربةالتمويل اب  أنواع

 يسمى كاآلخر ادلاؿ رب يسمى أحدعلا اثنُت بُت شركةكما ذكرت عبارة عن    ادلضاربة
 الذم عملو مقابل رحبو كالثاين ادلاؿ رأس مقابل الربح يف نصيب لو كاألكؿ ادلضارب

 :كعلا نوعاففهو  دلضاربةاما التمويل اب ك يؤديو،

 دكف شاء كيفما التصرؼ حرية فيها للمضارب يكوف أف كىي: ادلطلقة ادلضاربة - أ
 .ادلضاربة هناية عند إال ادلاؿ لرب الرجوع

 الشركط بعض ادلضارب على ادلاؿ رب فيها يشًتط اليت كىي: ادلقيدة ادلضاربة - ب
 .لضماف
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 : اإلسالمية ادلصارف يف ادلضاربة صيغة تطبيق

  اإلسبلمية ادلصارؼ دلعامبلت مبلئميعترب   ادلضاربة من النوعُت كبل أف يف حقيقة االمر 
 كأصحاب ادلصرؼ بُت التعامل يف األصل ىيتعترب   ادلطلقة مضاربةكالكن ابلنسبة لل

 69كغَته . االستثمار ككدائع صناديق

 : ادلشاركة طريق عن التمويل صيغة -2

 ىوك  ، التقليدية البنوؾ عن اإلسبلمية البنوؾ ؽليز ما أىم يعترب من ابدلشاركة التمويل اف
 إنشاء أجل من متفاكتة أك متساكية بنسب ادلاؿ كالعميل ادلصرؼ تقدًنعبارة عن 

 حصة متملكا منهما كاحد كل يصبح حبيث قائم مشركع يف ادلساعلة أك جديد مشركع
 اخلسارة تقسم ك ، األرابح من لنصيبو مستحقا ك متناقصة أك اثبتة بصفتو ادلاؿ رأس يف

 االتفاؽ يتم توزيع كأسس قواعد ضوء يف كذلك ادلاؿ رأس يف شريك كل حصة قدر على
 ادلشاركات أنواع تتعدد ك70،   الشرعية الضوابط كفق كالعميل ادلصرؼ بُت مسبقا عليها
 :كىي النشاط كنوع االستخداـ جملاؿ كفقا

 .ادلنتهية الثابتة ادلشاركة - أ
 .ادلتناقصة ادلشاركة - ب
 71.(   ادلدين للجارم الشرعي البديل)   ادلتغَتة ادلشاركة - ت

 : السلم طريق عن التمويل صيغة -3

 يف دين اليت مت شراؤىا البضاعة أف أم  معجل بثمن الذمة يف موصوؼ شيء بيع ىو
 عاجبلن  الثمن دفعيقـو ب فإنو ذلك كمع ادلشًتمعند اك اماـ  موجودة ليست الذمة
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 72. الزراعية كادلنتجات التمور بيع يف عليو متعارؼ البيوع من نوع كىو للبائع

 :التأجري طريق عن التمويل صيغة -4

 دلدة بو كاالنتفاع معُت أصل أتجَت للعميل يتيح عقدعبارة عن  التأجَت من ادلعركؼ اف 
 . األصل ىذا شراء على قدرتو لعدـ نظرا كذلك ذلك بعد سبلكو مث معينة

 قصَت التأجَتم الشراء بصفقات شبيهة إجراءاهتا أبف التشغيلي التأجَت صيغة تتمي ز
 من غَتىا أك اآلالت كتسويق كصيانة تشغيل يف اخلربة ذك ادلؤجر يقـو مثبلن  األجل؛
 إغلارية بدفعات زلد دة لفًتات ميستأًجرين إىل أتجَتىا لغاية بشرائها الرأمسالية األصوؿ
 كالتسجيل التأمُت حيث من األصل ملكية تبعات ادلؤجر كيتحم ل مغرية، كشركط

 بُت اإلغلار فًتة كتتفاكىت األصل، كتشغيل األقساط بدفع ادلستأًجر قياـ ميقاًبل كالصيانة
 شهور كعد ة كاحدة ساعة

 القطاعاتىذه  كىناؾ عدة قطاعات غالبا ما تستفيد من عملية التأجَت كمن امثلتها 
ك  ذلك بعد سبلكها مث كادلعدات اآلالت أتجَت مث تصنيع طريق عن الصناعي القطاع
كغَتىا  ذلك بعد سبلكها مث كاألسواؽ الفنادؽ أتجَت طريق عن العقارية اخلدمات قطاع

 73من عمليات التأجَت ادلتعارؼ عليها 

 : اآلجل البيع  طريق عن التمويل صيغة -5

 الثمن سداد أتجيل مقابل احلاؿ يف السلعة تسليم يتم أف ىو آلجلاب البيعكما نعلم اف 
، كقت إىل  اجلزء سداد يتم ما كعادة منو، جلزء أك كلو للثمن التأجيل كاف سواء معلـو

 ادلدة هناية يف كاحدة مرة القيمة سداد مت فإذا أقساط، أك دفعات على الثمن من ادلؤجل
 دفعات على الثمن سداد مت كإذا آجل، بيع فهو البداية يف ادللكية انتقاؿ مع عليها ادلتفق
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 (ابلتقسيط البيع) فهو السداد فًتة هناية يف ادللكية انتقاؿ مع ادلباع الشيء تسلم بداية من
 أسلوب استخداـ يف يرغبوف ال الذين التج ار مع معامبلهتا كيستعملها ادلصرؼ يف

 اليت الدفع يف بتسهيبلتو  الشراء لعملي ة البديل ىي الطريقة كىذه ، ابدلشارىكة التمويل
ارًسها  74.التجارية ادلصارؼ سبي

 :( االستصناع) ادلقاوالت طريق عن التمويل صيغة -6

 لقاء شرعان  مباحان  عمبلن  يؤدم أك شيئان  يصنع أف دبقتضاه الطرفُت أحد يتعهد عقد ادلقاكلة
 بتقدًن ادلقاكؿ يتعهد أف على االتفاؽ يقتصر أف كغلوز،  اآلخر الطرؼ بو يتعهد مقابل
 القياـ يف هبا يستعُت أك يستخدمها اليت ادلادة العمل صاحب يقدـ أف على العمل
 75.بعملة

 : ( ادلالية األوراق زلفظة)  ادلالية األوراق يف االستثمارات :  رابعا

 فظةكاليت تسمى ابحمل  مالية أكراؽ شراء ممن ضمن استثمارات ادلصارؼ االسبلمية 
 أكراؽ ك حكومية مالية أكراؽ معظمها  يف مظهرين علا تمثلكغالبا ما ت ادلالية األكراؽ

 ادلالية ابألكراؽ كاالحتفاظ كبيع شراء عمليات كتتمثل)نقد اجنيب (  حكومية غَت مالية
 ادلاليةيف االكراؽ  االستثمارات إيرادات عناصر أىم كمن ادلصرؼ نشاط من رئيسيان  جانبان 

 : كآاليت

 أك اثبتة غَت كىي ادلصرؼ إليرادات الرئيسية العناصر من كتعترب:  أسهم أرابح -1
 زلفظة يف األسهم ألرابح الشهرية احلصة طريقة كتتبع السنوم التوزيع على تتوقف
  ابإلضافة للمصرؼ االستثمارية احملفظة من األسهمىذه   إيرادات كمصدر  ادلالية األكراؽ

 . التابعة الشركات سهملبل رابحألااىل ذلك 
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 األكراؽ على أرابح ىوامش على ادلصرؼ ػلصل : ادلالية األكراؽ أرابح ىوامش – 2
 تصفية اتريخ يف كذلك االمسية قيمتها أساس على كذلك احلكومية كغَت احلكومية ادلالية

 اطلفاض عن رغمان  احلكومية غَت على احلكومية ادلالية األكراؽ ادلصارؼ كتفضل األكراؽ
 . فيها ادلخاطرة درجة الطلفاض كذلك أرابحها ىوامش

 لديو ما بعض أك لكل كشراء بيع بعملية ادلصرؼ يقـو:  األسهم كخسائر أرابح – 3
 76.فائضة أمواؿ من لدية دلا كفقان  أك سائلة أمواؿ إىل حلاجتو كفقان  مالية كأكراؽ اسهم من

 : ادلصرفية االسالمية اخلدمات إيرادات:   خامسا

يتمثل يف ىذا النوع من االيرادات يف عدة انواع على شكل خدمات يقدمها ادلصرؼ 
االسبلمي كىيا ما تسمى ابخلدمات ادلصرفية االسبلمية  كمن انواع ىذا ادلصدر األيرادم 

 : التالية ادلصرفية اخلدماتااليت 

 : لألموال واخلارجية الداخلية التحاويل - أ

 عادات كمن ادلتعارؼ عليو سواء يف ادلصارؼ التقليدية اك ادلصارؼ االسبلمية بقيامها 
عبارة  كىي  األجنيبابلنقد  أك احمللي ابلنقد التحاكيل سوء األمواؿ ربويل خدمة تقدًن
اغلب  يف يتحدد اجر نظَت آخر مكاف يف مقابلها لتسديد أمواؿ أستبلـ عمليةعن 

 ربويل خدمة من ادلصارؼ إيرادات النسبة هىذ تعتربك  ألف كل يف بنسبةاالحياف 
 77. األمواؿ

 : مانضال خطاابت - ب

 من مبلغان  من للمستفيد يدفع أف أصدره الذم ادلصرؼ دبقتضاه يتعهد صك عبارة عن
 ادلصارؼ كتطلب ، معُت كلغرض اثلث طرؼ عن ابلنيابة معينان  حدان  يتجاكز ال ادلاؿ
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 خطاب دلبلغ الكلية أك اجلزئية التغطية تطلب كقد اجوران  اخلطاابت ىذه إصدار مقابل
 نظَت تتقاضاىا اليت األجور يف الضماف خطاابت من ادلصرؼ إيرادات كتتمثل.  الضماف
 78. اخلطاب إصدار

 : دلستنديةأ االعتمادات - ت

 الضماف توفَت ككذلك بضاعتو شبن على ليحصل للبائع الضماف االعتمادات توفر
 .  شرائها على تعاقد اليت البضاعة على ليحصل للمشًتم

 االعتماد كينشأ اخلارجية العمليات يف الدفع كسائل لإحد ىي ادلستندية كاالعتمادات
 يكوف آخر ببلد ابئع دلصلحة اعتماد لفتح البنك من العميل طلب على بناء ادلستندم

 للشحن أعدت أك شحنت البضاعة ابف تؤيد معينة مستندات تقدًن مقابل للدفع قاببل
 طبيعة على يتوقف ضماف مقابل ادلستندم االعتماد يفتح الغالب كيف.  مرضي بشكل

 تقدؽلها نظَت أجوران  ادلصارؼ تتقاضى كما االعتماد فتح طالب ابلعميل ادلصرؼ صلة
 . للمصرؼ إيرادات سبثل اخلدمة ذلذه

 : السياحية الشيكات - ث

 قد شلا الورقية النقود ضبل عن بدال تستخدـ إذ الدكؿ بُت األفراد سفر حالة يف تعتمد
 مسحوبة للعمبلء شيكات إصدار طريق عن اخلدمة ىذه ادلصارؼ كتقدـ للسرقة يعرضها

 . اخلدمة ىذه تقدًن من ادلصرؼ إيرادات ؽلثل اجر نظَت كذلك اخلارج يف مراسليها على

 : ادلصرفية الشيكات - ج

 مصريف شيك الستخراج ادلصرؼ إىل العميل فيها يتقدـ اليت احلالة إىل اخلدمة ىذه تشَت
 العميل تقدًن نظَت فركعة من أم يف الدفع يستحق ادلصرؼ ذات على مسحوابن  يكوف
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 على ادلصارؼ كتتحصل(  العطاءات حاالت)  احلساب من أك نقدا حاال الشيك لقيمة
 إيرادات تعترب اخلدمة ىذه تقدًن نظَت اجور

 : ادلعتمدة الشيكات - ح

 من العميل بو يتقدـ ادلعتمد الشيك أف استصحاب مع ادلعتمد الشيك فكرة ذات ربتمل
 تعترب أجور ادلصارؼ تتقاضى كأيضا ادلعٍت ادلصرؼ لدم حبسابو اخلاص شيكاتو دفًت

 .ادلصارؼ ذلذه إيرادات

 : ادلستندي التحصيل - خ

 كيتم الدكؿ بُت فيما اخلارجة التجارة يف الدفع كسائل أحد يعد ادلستندم التحصيل
 يف للذبذابت أسعارىا زبضع اليت البضائع أك التلف سريعة البضائع يف عادة إستخدامها

 نيابة ادلستندات بتحصيل ادلصارؼ كتقـو ادلعاملة إسباـ سرعة يقتضي شلا ادلالية األسواؽ
 79.  اخلدمة ىذه تقدًن من ادلصارؼ إيرادات ؽلثل اجر نظَت عمبلئها عن

 : اجلارية احلساابت - د

 بُت للعبلقة األساس كؽلثل األجنيب أك احمللى ابلنقد الطلب ربت للودائع حسابىو 
  كمنها للبنك إيرادات سبثل عموالت عدة البنك يتحصل كعلية العميل ادلصرؼ

 80.الشيكات دفاتر كإصدار احلساابت ككشوفات الدفاتر دبسك اخلاصة العموالت

 : األجنبية العمالت وبيع شراء - ذ

 األجنبية العمبلت بشراء لعمبلئها األجنبية العمبلت كبيع شراء خدمة ادلصارؼ تقدـ
 كتتحصل األجنبية للعمبلت الطلب زلل لعمبلئها كبيعها الفائض أصحاب عمبلئها من
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 كسعر الشراء سعر بُت الفرؽ يف تتمثل اخلدمة ىذه تقدًن نظَت إيرادات على ادلصارؼ
 81. البيع

 : اآلمن احلفظ - ر

 اجلواىر من ابلنفائس االحتفاظ يف الراغبُت للعمبلء ادلصارؼ بعض هاتقدم خدمة
 كتقدـ االستثمار لشهادات ابإلضافة العالية ادلعنوية القيمة ذات العزيزة التذكارات كالسلع

 82.اخلدمات ىذه عن للمصارؼ إيرادات ؽلثل اجر نظَت اخلدمة ىذه ادلصارؼ

 : اآليل الصرف بطاقات - ز

 يف مالية مبالغ ضبل يريدكف ال الذين العمبلء من للراغبُت اخلدمة ىذه ادلصارؼ تقدـ
 كقت يف ادلصارؼ إىل احلضور عملهم ظركؼ سبنع الذين أك احلاالت كل يف حوزهتم
 عموالت ادلصارؼ كتتقاضي مباشرة الشباؾ عرب حساابهتم من ادلبالغ لسحب الدكاـ
 83.للقيود القومي احملوؿ تكاليف خصم بعد للمصارؼ إيرادا سبثل اخلدمة ىذه نظَت

 : األخرى اإليرادات - س

 مصادر ضمن تصنيفها يتم ك م ادلصرؼ عليها يتحصل اليت اإليرادات كل تتضمن
  اإليرادات ىذه كمن اإليراد على أتثَتىا لعدـ أك تكرارىا عدـ بسبب السابقة اإليرادات

 إيرادات ، أجنبية بنوؾ إيرادات ، التأمُت عمولة الثابتة، األصوؿ بيع ، االدارية الرسـو
 كعموالت رسـو ، الدفاتر مسك ، كىاتف كفاكس بريد ، صرافة إيرادات ، زللية بنوؾ

 البضائع زبزين عموالت ، ةمقبوض إغلارات ، األجنبية العمبلت تقييم فركقات ، أخرل
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 الزايدة ، دائنة أرصدة تصفية.  للبنك التابعة الشركات يف ادلساعلة أرابح ، كاحملاصيل
 84.  اآلمن للحفظ اخلزف إيرادات ، البنوؾ زلفظة إدارة عمولة ، اخلزينة يف كالنقصاف
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 الثالث ادلبحث

 االسالمية ادلصارف يف عالقة القيادة االخالقية بتحقيق اإليرادات

 : ىذا ادلبحث االيتنتناكؿ يف 

 عالقة القيادة االخالقية ابإليرادات يف ادلصارف االسالمية : -أ

اف  القيادة بشكل عاـ تعترب عامل مؤثر على كل اجلوانب اليت  القوؿ ؽلكن       
 العنصرتتواجد فيها ىذه القيادة ففي ادلؤسسات االخرل يعترب اثرىا الرئيسي على 

 اإلطبلؽ على اإلنتاجية يف أتثَتنا األكثر ك اإلدارة لدل مورد أشبن يعترب كالذم البشرم
سواء كاف ىذه  ادلنظمات غالبية يف أساسيان  ركنان  تعترب القيادة االخبلقية   إف كما

 تعزيز إىل هتدؼ حيث ادلؤسسة مصرفا اسبلميا اك مصرفا ذباراي اك غَته من ادلؤسسات 
 كالقادرة البلزمة الكفاءات كأتىيل قطاباست منادلصارؼ  كسبكُت التنظيمية، القدرات

فالقيادة  ،اليت تواجو ادلصرؼ االسبلمي  كادلستقبلية احلالية التحدايت مواكبة على
ادلصرؼ كالزايدة يف ايراداتو   كإرابح أىداؼ ربقيق يف كبقوة تساىم أف ؽلكن االخبلقية 

بشكل عاـ، كدبا اننا ذكران لفظ القياد بصفة اخبلقية فهذا يعٍت عدـ تعارض صفات 
ىذه القيادة مع الشريعة االسبلمية اليت ىي يف االصل قاعدة لكل اعمل ادلصرؼ 

 يف شيء من ما: " قاؿ كسلم عليو هللا صلى النيب عن الدرداء، أيب عناالسبلمي ،ف
: " قاؿ كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ أف ىريرة؛ أيب نكع ".اخللق حسن من أثقل افادليز 
فكل ما ذكر شيء مقركان ابألخبلؽ إال كلو اثر يف كل  " األخبلؽ صاٌف ألسبم بعثت إظلا

حيات ادلسلمُت عامة كاعماذلم اليومية خاصة ، كهبذا تتكوف العبلقة بُت علم القيادة 
 85االخبلقية كااليرادات ادلصرفية االسبلمية كتتكوف ايضا عوامل التأثَت بينهم .
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 :ادلصرفية االيرادات حتقيق يف االخالقي القائد دور -ب

كاليت بدكرىا تساعد على  القائد االخبلقي يقـو هبا ؽلكن ذكر بعض ادلور ادلهمة اليت 
 االيرادات ادلصرفية االسبلمية كمنها االيت :  ربقيق

يف ادلصرؼ  النابض كقلبهاالتجارية كالتنظيمية  العملية جوىر ىي األخبلقية القيادة -1
كحدات  بُت التنسيق فيو كػلقق التنظيم يقود الذم ىوخبلقي األ كالقائد ،االسبلمي 

يسخر عمليتو القيادية  كغلعلها  الذم ىو االخبلقي كالقائد كأعضائو، ادلصرؼ االسبلمي
ادلصرؼ سواء اف كانت ىذه  أىداؼ ربقيق يفللمساعدة  كحركية ديناميكية أكثر

 و .االىداؼ عبارة عن رحبية اك زايدة يف االيرادات ك ىدؼ انتشار ادلصرؼ كشهرت

 القيادة فاف لذا انجح بشكل البشرية ادلوارد إدارة يف يعتمد منظمة إم صلاح أف كدبا
 .اإلدارة ىذه عمل كتفعيل إغلاد يف الرئيسي البلعب ستكوف اإلدارية

سواء   البشرية ادلوارد لقيادةيف ادلصارؼ االسبلمية  ضركرم خبلقياال القائد كجود إف -2
 ىيخبلقية اال فالقيادةكانت ادلوارد البشرية عباره عن موظفُت يف ادلصرؼ اك زابئن ، 

 على القدرة يف متمثبلن  الفن ىذا ؽلارس الذم ىو القائد ك فيهم، كالتأثَت الناس توجيو فن
 لتحقيق يعملوف الذين الناس من لعدد ابلنسبة كالتحفيز كالرقابة كالتنسيق التوجيو

 كيف الضركرة أك االقتضاء عند الرمسية السلطة استخداـ على القدرة كيف ادلطلوبة األىداؼ
 .أخرل مواقف يف كاالستمالة التأثَت على القدرة

 خبلقية،اال القيادة على يعتمديف زايدة ايرادات ادلصرؼ االسبلمي  نجاحال إف -3
 كتنسيق مشًتكة أىداؼ لتحقيق سلوكهم كتوجو اآلخرين يف تؤثر االخبلقية فالقيادة

 خبلقياال فالقائد ادلرجوة كالنتائج األىداؼ لتحقيق لديهم ما أفضل ليقدموا جهودىم
 من األفراد كتوجهات سلوؾ على ليؤثر كعبلقاتو نفوذه يستخدـ الذم الشخص ىو

 .صرؼ االسبلميادل أىداؼ إلصلاز حولو
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يف ربقيق االىداؼ االدارية للمصرؼ االسبلمي من  دكر خبلقياال للقيادة أف -4
 معرفتها خبلؿ من يتأتى كذلك ادلناسب ادلكاف يف ادلناسب الشخص كضع خبلؿ

 شلا كالضعف، القوة نقاط تشخيص من ؽلكنو كالذم كشاغلها للوظيفة الدقيق ابلتوصيف
 التطوير برامج خبلؿ من الثانية من كالتخلص عليها كاحملافظة األكىل تطوير إىل يدفع

 ادلنظمة ىدؼ تبسيط طريق عنمستول االيرادات  برفع يساىم كما كأتىيل، كتدريب
 .التنظيمي كالءىم ككسب للعاملُت

 من صرؼادل داخل وظفُتادل فاعلية زايدة يف تساعداالخبلقية  القيادة استقبللية أف -5
 البيئتُت يف التغَتات كمراقبة لتحركاهتا حرية ىامش من قيادةال ىذه سبتلكو ما خبلؿ

  للتنظيم العامة كاالسًتاتيجيات اخلطط رسم يف مشاركاهتا ككذلك كالداخلية، اخلارجية
 كىذا يعترب كسيلة لتحقيق ىدؼ ادارم اخر للمصرؼ االسبلمي .

 عن كذلك الفاعل التأثَت من سبكنو اآلخرين يف التأثَت على خبلقياال القائد قدرة أف -6
 العقبلين أك الوجداين أك الفعلي بوجوده ذلك كاف سواء معهم الكامل الندماج طريق
 86.إليها الوصوؿ يريد ادلصرؼ اليت األىداؼ ربقيق ضلو دفعهم اجل من بينهم

يف التأثَت ادلباشر على ايرادات ادلصرؼ   خبلقياال القائد ىناؾ امور اخرل تساعد  -7
 منها : اخلصائص عن طريق اكتساب بعض 

 الصفات ذلذه امتبلكو أف إذ(  اللباقة ادلنظر، حسن اذلنداـ، الطوؿ،) مثل  اجلسمية  -أ
 كسائل من كسيلة العتبارىا انتباىهم كلفت فيهم كالتأثَت العاملُت كسب يف تساعده
 خبلؿ من برمتها اإلنتاجية العملية سَت على بدكره ذلك ينعكس شلا للعاملُت اجلذب
 القيادة قبل من الصادرة كالتعليمات لؤلكامر امتثاذلم
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 . 75ص ، 2556 سنه ،  الثالثة الطبعة ، للعلوم العربٌة دار ، الطالب هشام ’المٌاد دلٌل ، 
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 ازدادت كلما إذ ادلعريف الًتاكم بسبب اخلدمة بسنوات ترتبطخربة القائد االخبلقي  -ب
قيادة ادلصرؼ ضلو اىدافو ادلطلوبة سواء كانت  من سبكن كلما للقائد اخلدمة سنوات

 مالية اك ادارية اك غَتىا . 

 مت معريف رصيد من قائد االخبلقيال ؽلتلكوما  أف إذ أكادؽلية شهادة على ؿصو احل -ج
 اليت الصعوابت اجتياز من سبكنو كالتجربة اخلربة أك الدراسة طريق عن عليو احلصوؿ

 87ادلصرؼ يف ربقيق اىدافو . تواجو

 ادلصرفية : االيرادات حتقيقيف القائد االخالقي  يتبعهااليت  طرقال -ت

 ، االسبلمية ادلصارؼ يف االخبلقية لقيادةطرؽ تعترب كمنهج متبع ل عدة ظهرت      
 لقيادما رجل من الصادرة كادلمارسات العادات من رلموعة ابهنا الطرؽ ىذه  ككصفت

 االسبلمي ادلصرؼ متطلبات اك اىداؼ ربقيق يفتؤثر عند تطبيقها  مكاف قيادتو فػي
 عند اجااب تؤثر القيادة الطرؽ ىذه صبيع كتعترب ، كغَتىا االيرادات مستول رفع مثل

 :كل من االيت يف الطرؽ ىذه بعض كتتمثل 88، الصحيح الوجو على شلارستها

 فالقائد: ادلرؤكسُت لتوجيو كالتصورية الفنية القرارات ازباذ القائد كظائف من -1
 ال قد ادلقدرة كىذه اآلخرين توجيو على القدرة فيو تتوافر أف غلب الناجح االخبلقي

 مكتسبة تكوف كقد هللا عند من موىبة القدرة ىذه تكوف فقد األشخاص كل يف تتوافر
 . ادلصرؼ اىداؼ ربقيق على تنعكس كهبذا

 عاـ اإلطار يكوف كهبذا ادلصرؼ كخارج داخل تدكر االخبلقي القائد اعماؿ اف -2 
 كانو ادلرؤكسُت يدركو كما القائد ألفعاؿ الكلية كيربط مرؤكسيو مع عبلقاتو ػلد الذم
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 ص ، 1963 سنه العربً، العالم فً المجتمع تنمٌه مركز اللبان، سرس عربٌه لرٌة فً والمٌادة الجماعات ملٌكه، لوٌس  

91-92. 
88
 حلمً وفٌك،   غزة لطاع فً العاملة البنون فً اإلٌجابً التنظٌمً والتغٌٌر التطوٌر إحداث فً ودورها اإلدارٌة المٌادات 

  2515غزة   األزهر جامعة  األغا
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كهبذا يؤثر اجااب على رفع مستول  التطبيػق فػي كاذباىػاهتم كمهاراهتم فلسفتهم ؽلثل
 االيرادات يف ادلصرؼ .

 مصرؼ كل يف ادلخاطر إلدارة كفاعل متكامل إطار بتوفَت االخبلقي القائد يقـو -3
 إدارة أنظمة ربديد خبللو من يتم حبيث ذلا، يتعرض قد اليت ادلخاطر صبيػع يغطػى حبيث

 . ادلصرفية األعماؿ بيئة يف ادلستمرة التغَتات مع يتبلءـ دبا كإجراءاهتػا ادلخاطر

 األفراد بُت غلمع الذم العمل كىو من صفات القائد اف يدعو اىل العمل ادلشًتؾ  -4
من  ىدفان  ادلشًتؾ العمل ذلذا كيكوف العمل من جزءان  اجملموعة يف فرد كل كيتوىل كقائدىم

 .ربقيقو غلباىداؼ  كل من القائد ك اجملموعة كادلصرؼ 

 التنسيق توافر من بد بلف اجملموعة أفراد بُت كاالنسجاـ لتنسيقيتصف ايضا اب -5
 ادلشًتؾ العمل من اذلدؼ ربقيق من اجلماعة تتمكن لكي اجملموعة أفراد بُت كاالنسجاـ

 .كيف ربقيق االىداؼ ادلطلوبة  مهمتو أداء يف القائد يوفق ال قد التنسيق ىذا كبدكف

 الكفاءة ادلركنة، كل من كيتضمن الفعاؿ تنظيممن اىداؼ ادلصرؼ االسبلمي ال -6
كل ىذا يساعد مساعدة   كالفردية، االجتماعية الفرعية األنظمة حاجات بُت التوازفك 

زايدة رفع مستول االيرادات كال يتم اال بوجود قائد اخبلقي لو القدرة على مباشرة يف 
 ىذا العمل . 

 كااللتزاـ كاخلطط األىداؼ للقائد االخبلقي بعض العماؿ اليت يقـو هبا مثل كضع -7
كىي كضيفة رئيسية يقـو هبا القائد بشكل مستمر كىي تساعد  من قل ادلرؤكسُت هبا

  قيق االىداؼ .على سلك اسهل الطرؽ لتح
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 ذات ادلسارات كػلدد العريضة اخلطوط كضع على يساعد القائد االخبلقي  اف -8
 معدالت ربقيق ؽلكنها حىت تبنيها ادلصرؼكموظفي   إدارة على يتعُت اليت العالية األكلوية
 اجلهود بُت كالتنسيق التكامل من كثَتا تستلـز عمليةىذه ال فإف كهبذا، ادلستهدفة الرحبية
 .كمصدرىا الرئيسي ىو القائد  ادلصرؼ يف العمل مستوايت كافة كعلى

 إدارة مع التعامل كآليات ثقافة بتطوير ادلصرفية اإلدارة قياـ يساعد القائد على  -9
 انعكاسات من عليها يًتتب ما إىل ابلنظر ذلك غياب خطورة كبياف ادلصرفية، ادلخاطر

 .ادلايل كاالستقرار االنضباط لعناصر ربقيقان  ادلصريف، األماف درجة على سلبية

 البلزمة كادلصػرفية الرقابيػة للضػوابط ادلستمر التطوير دبتابعةيقـو القائد االخبلقي  -10
 مػع ادلصػريفرفع مستول االيراد  على مأتثَتى قوة كبياف ،رؤكسُتادل إدارة حسن لضماف

 89. على الشكاكل الصادرة منهم  ادلراجعة إجراء متابعة

ربقيق االيرادات يف  االخبلقية القيادةاليت تتبعها  طرؽاللبعض يتضح شلا سبق ذكره 
 للمصرؼ األساسية األىداؼ ربقيقتساعد بشكل كبَت جدا يف  طرؽالاف ىذه ادلصرفية 

بُت االدارة ادلصرفية  الواحد الفريق ركح بناءسواء ب بذلك الكفيلة كالوسائل السبل كربديد
 اىل وصوؿلل ادلصرؼ داخل كاإلدارات األفراد من كثَت جهود تستدعيكادلوظفُت اليت 

 افضل جو يتيح شلا اجلهود ىذه بُت التنسيق من الكثَت يتطلب عمل كبرامج خطط
 . ادلصرؼ داخل الواحد الفريق ركح تنمية اىل النهاية يف يؤدم ما كىو كالتشاكر للتعاكف
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 عبد الوهاب عبد:  كوردستان الللٌم الخاص المطاع مصارف فً مٌدانٌة دراسة المنظمً االبداع فً المٌادٌة االنماط اثر 

 العراق   السلٌمانٌة/  التمنً الناشر : المعهد  الدور االلوسً الفتاح
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 من لكثَت كاإلدراؾ الفهم من اعمق درجة وفرالقيادة االخبلقية ت إف اضافتا اىل ذلك 
 لديهم كيولد التخطيط عن ادلسؤكلُت معرفة إثراء اىل يؤدم شلا ادلصريف العمل جوانب

 كبَت قدر اضفاء اىل ابلتايل يقود الذم العمل كمقتضيات بواقع االلتزاـ من اعلى درجة
ايرادات  ربقيق  على األعلية ابلغ أتثَت اليت ذلا  اعدادىا يتم اليت اخلطط على الواقعية من

 كايضا اىل انتشاره بشكل اكرب .  كاستقراره ادلصرؼ االسبلمي ظلوادلصرؼ ك 
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 منهجية البحث الثالث الفصل
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 البحث منهجية الثالث الفصل

 دتهيد

 ت البحث الطريقة اليتءاالبداء يف اجرا من ادلهم جداف اف يقرر الباحث قبل
سيستخدمها جلمع بياانتو حيث غلب اف تكـو ادلعلومات مناسبة لتحقيق اىداؼ 

 ادلستخدمة ادلنهجيات خاصة ادلستخدـ البحث كتقرير شرحمن ادلهم ايضا  البحث كما
 أف شأنو من الذم ادلنهج أك منهجية اختيار ىو ازباده سيتم الذل ادلهم القرار أف حيث
 الستخدامها البياانت كقياس توليد كطرؽ للبحث ادلطلوبة ادلعلومات لنوع مناسب يكوف

 ادلنهج. ىدا يف

 الدراسة منهج ديدرب ؿخبل من الدراسة نوع بوضع الباحث يقـو سوؼ الفصل ىذا كيف
 اإلحصائية األساليب ديدرب ذلك كبعد الدراسة أداة كشرح كعينتها الدراسة تمعرلك  كافراد

 .الدراسة ليلرب يف عليها الباحث اعتمد اليت البياانت كمعاجلة ليلرب يف ستخدمةادل

 :منهج البحث – أ

 الدارسة ذهى عو ضو دل ودلناسبت كذلك  لكيفيأ يوصفلأ جهادلن لباحثأ ـاستخد لقد
 . التطبيقية فهو يبلئم الدراسة التطبيقية ادليدانية على مصرؼ منديرم شريعة ماالنج

كؽلكن تعريف ادلنهج الوصفي الكيفي أبنو : ادلنهج ادلعتمد على طريقة اجلمع ادلتأين  
كالدقيق جلميع ادلعلومات كالسجبلت كالواثئق ادلتوفرة كادلعتمدة يف نفس موضوع الدراسة  
كيطبق ىذا ادلنهج عند ربقيق ىذا اذلدؼ كىو كصف الظاىرة كاالثر لتوضيح العبلقة  

 90األساليب الكاملة كراء سلوؾ معُت . كمقدارىا كاستنتاج
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 صبع يف ادلختلفة  ادلنهج ىذا أساليب كفاعلية كفاءة ايل يرجع الكيفي ادلنهج اعتماد كإف
، كالف  اليها الوصوؿ يف ادلرغوب التغيَت احداث إىل كصوال البياانت كتفسَت كربليل

 بوصفها كيهتم الواقع يف توجد كما الظاىرة دراسة على يعتمدادلنهج الوصفي الكيفي 
 مظلة الوصفي ادلنهج كيعترب خصائصها كتوضيع كيفين  بوصفها عنها كيعرب دقيقان  كصفان 
 ادلسوح مثل ادلساعدة الفرعية كاالساليب ادلناىج من عددان  تتضمن كمرنة كاسعة

  كغَتىا احلالة الدراسة أك ادليدانية الدراسات أك االجتماعية

االيرادات  ربقيقيف كدكرىا   لوصف القيادة االخبلقية كسيستخدـ الباحث ىذا ادلنهج
ادلصرفية إلبراز الظاىرة ادلتعلقة بكل من ادلتغَت التابع كادلستقل  كىي القيادة االخبلقية 

 كااليرادات ادلصرفية ، كيل إيضاح اخلصائص ادلتعلقة هبم . 

 مصادر مجع البياانت :  -ب

 ادلصادر الرئيسية للبياانت : -1

ادلصادر الرئيسية ىي تلك اليت ؽلكن للباحث بواسطتها من الوصوؿ إىل ربقيق األىداؼ 
من حبثة فهي أساسية كربتاج لنوع من العناية اخلاصة كيف ىذه الدراسة سيتم احلصوؿ 
عليها من ادلصرؼ مكاف البحث  ) مصرؼ مانديرم شريعة ماالنج ( كسوؼ يقـو 

 ابدلصرؼ كيتوقع الباحث إجراء مقابلة مع بعض الباحث إبجراء ادلقابلة مع ادلوظفُت
اضافتا اىل بعض ادلوظفُت كقد يتطرؽ ايضا اىل اجراء مقاببلت مع  رؤساء االقساـادلدراء 

 .  بعض الزابئن 

أما عن كيفية التعامل مع تلك ادلصادر فتوجد ادكات البحث الوصفي الكيفي ادلوضحة 
 .كالواثئق  يف الفقرة االتية كىي ادلقبلة كادلبلحظة
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 ادلصادر الثانوية للبياانت :  -1

تعترب ادلصادر الثانوية مصادر مكملة للمصادر األساسية كىي مهمة فعن طريقها ؽلكن 
تكوين إطار مفهومي للجانب النظرم ذلذا البحث كبواسطتها يتمكن الباحث كذلك 

الدراسة كغَت ذلك من الفوائد كتشمل  همن معرفة كايضاح ادلنهج البحثي ادلناسب ذلذ
ادلصادر الثانوية للبياانت يف ىذه الدراسة  الكتب االقتصادية كالرسائل العلمية كالبحوث 

 الورقات العلمية ادلعتمدة ادلوجودة يف االنًتنت . ك

 مجع البياانت: دواتأ -ت

 -لقد اعتمد الباحث على األدكات البحثية التالية :

 ادلقابلة : -1

تعرؼ ادلقابلة أبهنا زلادثة بُت القائم ابدلقابلة ) الباحث ( كبُت شخص أخر أك عدة 
 أشخاص كلكنها تتميز خبصائص كىي إبغلاز :

  . ادلقابلة ىي مواجهة بُت الباحث كادلبحوث 
 تصر ادلقابلة على التبادؿ اللفظي بينهما بل تستخدـ تعبَتات الغَت لفظية .قت ال 
 الستجاابت اليت ػلصل عليها يف ظلوذج معد يقـو الباحث بتسجبل ا. 
  91.تعترب من أفضل الوسائل إذا ما مث االعداد ذلا اعداد جيد 

كسيقـو الباحث ابستخداـ ىذه االداة عن طريق اقامة مقاببلت مع كل من يتوقع 
الباحث انو يوجد لديو اجاابت للدراسة يف رلتمع البحث أم انو سيقيم بعض ادلقاببلت 

كرؤساء االقساـ كمع ادلوظفُت كقد يتطرؽ ايضا إلجراء مقابلة مع بعض  مع ادلدير
 الزابئن.

                                                           
91
 مصر اإلسكندرٌة، جامعة. - الفنٌة، االشعاع ،مكتبة الرٌاضٌة التربٌة كمٌة العلمً، البحث كمبادئ ،أسس عابر عوض فاطمة 

 1 ص ، 2552 ،
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 ادلالحظة : -1

الوسيلة الثانية جلمع البياانت يف ىذه الدراسة ىي ادلبلحظة ، كتعرؼ ادلبلحظة يف 
اهنا ىي : ادلشاىدة كادلراقبة الدقيقة لسلوؾ أك ظاىرة  البحث العلمي كالوصفي تبالتديد

معينة كتسجيل ادلبلحظات عنها ، كاالستعانة أبساليب الدراسة ادلناسبة لطبيعة ذلك 
 92السلوؾ أك تلك الظاىرة بغية ربقيق أفضل النتائج كاحلصوؿ على أدؽ ادلعلومات .

ادلبلحظة ادلنظمة كادلبلحظة كتنقسم ادلبلحظة إىل عدة أنواع ىي ادلبلحظة البسيطة ك 
ابدلشاركة كاعتمد الباحث نوع ادلبلحظة البسيطة ألهنا تناسب ىذه الدراسة كأىدافها 

 كبياف تلك األنواع كما يلي : 

كىي نوع ادلبلحظة يقـو الباحث فيها دببلحظة الظواىر كاالحداث :  البسيطة ادلالحظة
دكف استخداـ كسائل كادكات عن طريق الصدفة بدكف اعداد اك زبطيط مسبقُت كب

 .مقننة

يعتمد ىذا النوع على إعداد سلط سابق كػلدد ذلا ادلكاف كالزماف ادلالحظة ادلنظمة : 
كيستعاف بكل الوسائل السمعية كالبصرية لتجميع ادلعلومات كتسجيلها ، كيستعاف 
ابدلبلحظة ادلنظمة يف الغالب يف الدراسات العلمية كادلبلحظة ادلنظمة الدقيقة يف اختيار 

 الفركض . 

يقـو هبا الباحث بدكر رئيسي يف ذبميع البياانت كذلك  كىي اليتادلالحظة ابدلشاركة : 
عن طريق مشاركو يف احلياة اجلماعية كلو مردكد إغلايب يف ذبميع البياانت كلكنو ػلتاج اىل 

 93الدقة يف كيفية التكاليف مع اجلماعة اليت يريد اف يدرسها الباحث . 

                                                           
92
 75 ص ، 1971 ، األلصى ،مكتبة انعم ،ويالترب البحث مبادئ الشٌخ، كعمً الربضً فرح 
93
 84 ،ص  1959 العربً، الوطن فً. - األساسٌة التربٌة إبراهٌم أبو الغد ، ولس كامل ملٌكة ، الباحث االجتماعٌة ،مركز 
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نواع االخرل من كسيقـو الباحث ابستخداـ ادلبلحظة البسيطة دكف استخداـ اال
ادلبلحظات كذلك لسهولة استخدامها كسباشيها اكثر مع نوع ادلقاببلت اليت يقـو هبا 

ادلبلحظة كاالحداث عن طريق الصدفة بدكف  الباحث فهي ككما ذكرت اهنا تعتمد على 
 . اعداد اك زبطيط مسبقُت كبدكف استخداـ كسائل كادكات مقننة

 الواثئق : -2

تعترب الواثئق كادلستندات من أدكات صبع البياانت يف ىذه الدراسة ، حيث يقـو فيها 
نديرم فرع االباحث جبع احلقائق كادلعلومات عن طريق الواثئق ادلوجودة يف مصرؼ م

 كىذه الواثئق غلب اف تكوف رمسية لتكوف ذلا اثر يف حل مشكلة ىذا البحث . مبلنج 

 : البياانت حتليل أسلوب -ث

هجية نأبنو : رلموعة اخلطوات ادلالذم يعرؼ الباحث على منهج ربليل ادلضموف  اعتمد 
يف احملتول ، كالعبلقات االرتباطية هبذه ادلعاين ،  تسعى إىل اكتشاؼ ادلعاين الكامنة اليت

ليصل من من خبلؿ البحث ادلوضوعي كادلنظم كرلاؿ استخداـ الباحث ذلذا ادلنهج 
مل لبياانت ككاثئق كأم تفرعات ربتاج إىل ربليل مستفيض خبللو لتحليل مضموف شا

 94كاليت ترتبط دبوضوع الدراسة . 

 الباحث بتحليل البياانت اليت يتحصل عليها من مصادر البحث يف اخر ـيقو حيث 
كتفسَتىا تفسَتا علميا منطقيا من ادلراجع ادلتعلقة ابلبحث كصوال  ا ، هبالدراسة اليت يقو 

اىل النتيجة ادلراد ربقيقها ، حيث يستوجب على الباحث ترتيب ىذه االجزاء من 
 ادلبحث كااليت : 

                                                           
94
  6خالد حسٌن ابو عشة تحلٌل المحتوى ، فوائد خصائصه انواعه شروطه منشور على شبكة ا االوكة ص  
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يف ىذه ادلرحلة يكوف لدل الباحث كم كبَت من البياانت أمضى  تنظيم البياانت : -1
ُت مقاببلت كمبلحظات ككاثئق كغَت ذلك ، كما اف لديو  يف صبعها يف مدة زمنية ، ما ب

كما من ادلبلحظات األكلية اليت سجلها أثناء صبع ادلعلومات كىذه ادلعلومات ربتاج إىل 
تنظيم كترتيب يساعد الرجوع ذلا بشكل سريع ، كعلى التعامل معها بشكل ييسر ربليلها 

ظم البياانت ابلشكل الذم يراه كليس ىناؾ ظلط تنظيم كاحد ، بل ؽلكن للباحث أف ين
مناسبا ، فيمكن تصنيفها حسب طريقة صبع ادلعلومات ادلبلحظة أك ادلقابلة أك الواثئق ، 

يراه كؽلكن تصنيفها على حسب األفراد الذين أجرم عليهم البحث ، أك غَت ذلك دبا 
 مناسبا لو كلؤلسلوب الذم سينتهجو يف التحليل .

األكلوية للبياانت يبدأ الباحث يف تسجيل نظاـ ءة رايف الق تصنيف البياانت : -1
تصنيف يسَت عليو أثناء التحليل . كىذا النوع من التصنيف ىو عبارة عن إعطاء عناكين 
للمعلومات اليت ربتويها اجملموعة كىذه اجلزئيات قد تكوف كلمة أك عبارة أك صبلة أك فقرة  

اجلزئيات اليت يرل الباحث أهنا ذات كاملة ، فهذا التصنيف يكوف عنواف أك اسم لتلك 
معٌت يف حبثة ، كبعض الباحثُت يسمي ىذا النوع من التصنيف ) التصنيف ادلفتوح ( ، 
كقد يسمى ) التصنيف الوصفي ( ، كأسئلة البحث عامل أساسي يف ربديد كتوجيو نظاـ 

 التصنيف .

قراءة كيسجل بعد ىذا التصنيف ، غلب أف يعيد الباحث ال تسجيل ادلالحظات : -2
مبلحظة بعد أف استقر يف ذىنو ىيكل مبدئي ذلذا النظاـ التصنيفي ، أم بعد أف أعطى 
عنواان شليزا لكثَت من اجلزئيات البياانت اليت لديو كبدأت تظهر لديو نقاط سبثل معا م كإف 

 كانت ابىتت ادلعاف يف بداية التكوف ،  م تكن ظاىرة عند اجلمع األكيل للمعلومات . 

ربديد األنساؽ كاألظلاط نوع من التصنيف ، لكنو  حتديد األنساق واألمناط : -3
يكوف على مستول أعلى من التجريد النو غلعل الفئات تدكر حوؿ زلور كاحد ،كىذا 
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النوع من التصنيف ػلتاج اىل تفكَت عميق كقراءة دقيقة إلجاد عبلقات كعمل مقارانت 
باحث ما ىي االظلاط كاالنساؽ اليت تكونت من بُت رلموعات البياانت ، حبيث ػلدد ال

 تصنيف البياانت كيبدأ يف ضم بعضها لبعض كادلقارنة بُت تلك االنساؽ كاالظلاط .

بعد تكوف األظلاط كاالنساؽ ػلتاج الباحث إىل الًتقي قليبل يف  صياغة النتائج : -4
مها األنساؽ التجريد ليصوغ تلك األظلاط ك األنساؽ على شكل نتائج للبحث ، تدع

اليت ظهرت كتشكلت من خبلؿ التصنيف األساسي ادلفتوح كالنتائج يف ىذه ادلرحلة 
 تبقى على شكل افًتاضات .

يف ىذه ادلرحلة يعود لباحث لقراءة بياانتو كردبا عاد  التحقق من النتائج : -5
للدراسات السابقة كأدبيات موضوع الدراسة ، من النتائج اليت توصل إليها كمناقشتها 

عديلو أك بياف رأيو فيها كىو يف ىذه ادلرحلة يتأكد من أف ما توصل اليو تكتعديل ما يرل 
الساسية ما يناقضو ، اك غلعلو يعيد بعد عمليات التصنيف ادلختلفة ال يوجد بياانت ا

 يف ما توصل إليو . النظر
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 الفصل الرابع 

 عرض البياانت وحتليلها 

 حملة عامة عن ادلؤسسات ادلصرفية االسالمية يف إندونيسيا :

يشهد العمل ادلصريف يف إندكنيسيا تطورا كبَتا كتوسع ىائل يف الفًتة ما بعد        
ففي ادلدة االستعمارية  م يكن ىناؾ عددا كبَتا من ادلؤسسات ادلصرفية بشكل  االستقبلؿ

عاـ كليس االسبلمية منها فقط ، كبعد االستقبلؿ تطلعت الدكلة اىل الركح الوطنية 
يع اجملاالت االقتصادية ككاف ىناؾ توزع كبَت للمؤسسات ادلصرفية الواحد كاالىتماـ جبم

على صبيع احملافظات ، كاصب حناؾ بدايت العمل التنافسي يف إنشاء مصارؼ إسبلمية  
كما شجع القانوف على التنوع يف النشاط ادلصريف كىذا ما شجع على ادلؤسسة ادلصرفية 

، كالذم ساعد ايضا اف احلكومة اصدرت على االزدىار كالتنوع يف صبيع أضلاء الببلد 
حيث اقامت ىذه اذليئة  لتنظيم ادلايلل ( انسَتكاف ايلياسبعض اذليئات منها ىيئت ) 

جلنة للتمويل  ئتخارطة طريق تتضمن معلومات عامة حوؿ ادلصارؼ االسبلمية كانش
لفائدة، اىل حظر ادلضاربة كا ابإلضافة ك،  تحسُت ادارة ىذا النشاطلاالسبلمي مكلفة 

،ككانت  فاف االستثمار يف قطاعات غَت اسبلمية مثل الكحوؿ اك حلم اخلنزير شلنوع ايضا
كنظرا  ،االستثمارات تقدـ عادة عائدات منخفضة على ادلصارؼ االسبلمية يف السابق

كمع ذلك  ،غالبا ما تعرض مزااي اقل من مثيبلهتا التقليدية الكبَتة فأهناحلجمها الصغَت، 
%  بُت العامُت 40من  أبكثرعبية ادلصارؼ االسبلمية يف السنوات االخَتة، فقد ظلت ش

ىذه القفزة بعد تغيَت يف التشريعات  كأتيت، كفقا ذليئة التنظيم ادلايل 2012ك 2008
كفجأة تضاعفت ىذه  ،مصارؼ اسبلمية أتسيساليت عملت على تبسيط اجراءات 

بنوؾ الكبَتة كادلؤسسات الصغَتة يف ادلؤسسات ككذلك دكائر التمويل االسبلمي يف ال
جلنة كطنية للتمويل االسبلمي  ستأتسيف صلب مشركع السلطات، ايضا   ك،  الريف
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بغية االشراؼ على القطاع تضم عددا من مسؤكيل اذليئات  خبلؿ االعواـ االخَتة 
كقد اعلنت احلكومة ،  العامة، كتشكل نقطة اتصاؿ للمستثمرين االجانب احملتملُت

االندكنيسية خطة لدمج اربعة مصارؼ اسبلمية اتبعة دلؤسسات مصرفية عامة هبدؼ 
 95. انشاء بنك اسبلمي ضخم من ادلفًتض اف يقدـ خدمات افضل

 نبذة سلتصرة للتعريف مبصرف مانديري شريعة االسالمي مالنج : 

ؿ يعترب مصرؼ مانديرم شريعة مؤسسة مصرفية عريقة  كضخمة يف رلاؿ ادلاؿ كاالعما
كالصَتفة االسبلمية يف صبهورية اندكنيسيا ، حيث يعتمد على مبادئ اثبتو يف خدمة 
االسبلـ كيف خدمة الوطن كادلواطن  كيساىم ايضا بشكل كبَت يف التطور كيف دفع عجلة 
البناء كالتقدـ كذلك عن طريق االلتزاـ بتقدًن اخلدمات ادلصرفية االسبلمية اليت تتصف 

كيتميز ادلصرؼ ايضا ابلتنظيم االدارم الذم ينبع من خبلؿ االدارة ابلتطور كاحلداثة . 
العامة ابلعاصمة جاكرات كايضا ابإلدارات الفرعية ادلنتشرة يف صبيع ارجاء صبهورية 

 اندكنيسيا كمن ضمنها ىذا الفرع ادلوجود يف مدينة ماالنج .

حوايل اكثر من سبعة  بدأ ادلصرؼ مانديرم شريعة دبزاكلة النشاط الصَتيف ك التجارم من
ـ كذلك اعتماد على القانوف رقم عشرة 1999عشر عامان ، حيث بدأ يف يوليو سنة 

كالذم نص على ادلوافقة كاالذف بفتح مصارؼ إسبلمية  1988الذم صدر سنة 
 96كتنظيمها يف صبهورية إندكنيسيا .

ف االعماؿ كيعتمد ادلصرؼ بشكل عاـ على االعماؿ ادلصرفية كاالستثمارية يف سلتل 
التجارية فمنها ادلراحبة كادلضاربة كادلشاركة كغَتىا ، ككل ىذه االعماؿ كفقان دلا نص عليو 

 عقد أتسيسو كالنظاـ االساسي للعمل ادلصريف االسبلمي.

                                                           
95
  2515نشر بتارٌخ سبتمبر  CNBC: ممال فً صحٌفة  اندونٌسٌا تراهن على لطاع المصارف االسالمٌة 

 http://www.cnbcarabia.com/?p=254810 
96
 من المولع االلكترونً لمصرف ماندٌري شرٌعة فرع ماالنج . 

http://www.cnbcarabia.com/?p=254810
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كلوصف إدارة كقيادة مصرؼ مانديرم شريعة فأهنا كمند انشائو تلتـز بتطبيق احكاـ  
يع معامبلهتا كتتصف ابألخبلؽ القيادية كاالدارية الشرع كتراعي مقاصد الشريعة يف صب

كاليت يعتمد فالعادة اختيارىا كتكوين لوائحها من قبل مصرؼ الرئيسي يف العاصمة 
جاكرات كىذه القيادات كاالدارات الفرعية  زبضع بشكل دكرم  جلميع الرقاابت 

 97كادلراجعات من قبل ادلصرؼ الرئيسي كزللو العاصمة جاكرات . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

97
م وصفته : مدٌر عام مصرف لمصرف ماندٌري 2516 نوفمبر 15هٌري نوبا   \من الممابلة التً اجراها الباحث مع السٌد   

 شرٌعة ماالنج .
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صفات اليت جيب ان يتحلى هبا القائد االخالقي يف مصرف ال:  ولادلبحث اال
 .مانديري شريعة االسالمي ماالنج  

قياداي كاف اـ سبثل الصفات االخبلقية  ركنا اساسيا يف حياة اإلنساف فردا كصباعة      
ىي ادلفاىيم  األخبلقيةك الصفات  ة الزمة حلياة اجملتمعات، كضركرة إنسانيمرؤكس

كىي من الوسائل اليت تساعد  فرد ،الفكرية كادلعايَت السلوكية ادلتعلقة ابجلانب الركحي لل
الفرد بكل صفة يتحلى هبا يف احلياة سواء كاف قيادية اك غَت ذلك على التواصل 

ة الدعامة األكىل تعد الصفات األخبلقية دبثابكما  الصحيح كالتأثَت بفاعلية فيما حولو ،
لعملية الًتبوية، ابعتبارىا من أىم ابكاجملتمعات، فهي تتصل اتصاالن كثيقان  حلفظ األمم

على التزاـ الفرد دبهنتو،  ادلبادئ كالقواعد ادلنظمة للسلوؾ اإلنساين، كتنعكس األخبلؽ
ابلنفع فادلهنة كسيلة ابلنسبة للفرد لتحقيق التوافق النفسي كاالجتماعي دبا يعود ذلك 

 على الفرد كاجملتمع.

 اخلوف من هلل . -1

ىي صفة  ةاف الصفة الرئيسية اليت يتحلى هبا كل قائد اخبلقي يف ادلؤسسة االسبلمي
كاف كل  اخلوؼ من هللا اذ اف الصفة تعٍت اف القائد يعلم اف هللا يراه يف كل عمل يقـو بو

عبادة كتسعى الف ترضي هللا يف ىذا العمل ، اضف  ةعمل تقـو بو ىذه القيادة ىو دبثاب
 يف القيم كاالخبلؽ  اىل اف كل الصفات االخبلقية ككل الصفات الشريعة االسبلمية

تعتمد على ىذه الصفة الرئيسية فاذا كجدة يف كل قائد صفة اخلوؼ من هللا كاف من 
لصفات اليت تتوفر اف اىم ا 98 ىريي نوابويقول جبميع الصفات االخرل ، السهل ربليو 

يف كل قائد اخبلقي ىي صفة اخلوؼ من هللا كىي اساس جلميع الصفات االخرل كىي 
ادلقـو كادلرشد يف كل عمل فهي الصفة اليت ربث القائد على العمل بصدؽ كاخبلص 
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كامانة كدبا اف العمل الذم تزاكلو القيادة االخبلقية يف مصرؼ مانديرم شريعة ماالنج ىو 
سبلمي فهذا يعٍت اف العمل ىو يف الواقع عبادة ؽلارسها القائد دبمارساتو عمل مصريف ا

القيادية على مرؤكسيو كىو ابب من ابواب الرزؽ اليت منحها هللا لك فرد من القيادة 
فاخلوؼ من هللا يف كل عمل ىو ايضا طاعة لل ، كيقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص احب هللا احدكم 

اف صفت اخلوؼ من هللا ىي  99 شندارا ارداىيا أضافقنو ، ك اذا عمل عمبل اف يت
اساس كل خلق كعمل كعبادة كىي من كاجبات ادلسلم احلقيقي اماـ ربو كالقيادة 
االخبلقية لدل مصرؼ مانديرم شريعة ترعى ىذه الصفة بكل جوانبها الف ربلي القيادة 

كالتعامل هبا يف اثناء العمل ىو االخبلقية بصفات اليت نصت عليها الشريعة االسبلمية 
اكرب داعم للعمل ادلصريف أم اف يف ىذه احلالة اصبح العمل ادلصريف متصف ابإلخبلص 
يف اداء العمل ابلوجو الذم يضمن لو السَت على اخلطط ادلوضوعة ذلا يف ما ؼلص من 

ابف مصرؼ مانديرم  100امحد سايكاله  واكد  ربقيق لبلرابح  كااليرادات كغَته ،
شريعة يقـو بوضع نظاـ تدرييب كتثقيفي فيما ؼلص كل صفة من هللا ، كػلرص على 
تذكَت بكل صفة اخبلقية غلب اف تتحلى هبا القيادة االخبلقية سواء اثناء العمل اك سائر 
احلياة اليومية دلا ذلا من إغلابيات على القيادة يف حد ذاهتا كعلى العمل ادلصريف كاىدافو ، 

الذم يزاكلو مصرؼ مانديرم شريعة االسبلمي ىوا يف االصل عمل ال  فالعمل ادلصريف
يعارض أم بند من بنود العمل ادلصريف من اليت نصت عليو الشريعة احلنيفة فهو يف 
االصل عبادة فيما يرضي هللا كذلذا استوجب على صبيع من يزاكؿ ىذا العمل كليس 

اكؿ صفة يتحلى هبا ، كالقيادة القيادة االخبلقية فقط اف يكوف اخلوؼ من هللا ىي 
االخبلقية لدل ادلصرؼ مدركة ألعلية التحلي هبذه الصفة دلا ذلا من فائدة تعود على 

 القيادة كالعمل ادلصريف .
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 . الصدق -1

كالصق  ، يف التوافق بُت أقوالو كأفعالو اىم خاصية يف القائد، تتجسدمن  يعترب الصدؽ
ىو صفة ذلا تػأثَتات كثَتة فبها يستطيع القائد اف ؽللك اىتماـ مرؤكسيو كهبا يتم الثأثَت 

كىي من الصفات اليت حرصة الشريعة االسبلمية على تواجدىا يف كل فرد القيادم ، 
ضماف للمصرؼ على قياداي اك غَت قيادم  فتحلي القيادة ادلصرفية ابلصدؽ ىو دبثابة 

ى الوجو ادلطلوب كىي عامل يقوم الثقة بُت ادلستوايت القيادية اكال كمن أتدية العمل عل
إف الصفات االساسية  101 :ىريي نوابويقول مث الثقة بُت كل من القيادة كادلرؤكسُت 

كاليت غلب اف اليت غلب  اف تتوفر يف كل قائد اخبلقي اليت أتيت بعد اخلوؼ من هللا ك 
ي الصدؽ ، كتكمن أعلية التحلي هبذه ى كاخلارجيةتبلزمو يف صبيع اعمالو الداخلية 

 ةف ىذه الصفاإك الصدؽ يف كوهنا العامل االساسي الذم ػلدد منهج التعامل بُت االفراد 
على  رؤساءسواء كاف مركزه مديرا عاما اك  قياداي امركز  صف هبا كل من يتوىلغلب اف يت

تتم عملية االتصاؿ كالتأثَت  ليتمكن اكال من اداء عملو بشكل صحيح حبيث اقساـ فرعية
اليت ما كجد  مانديرم شريعة بشكل صحيح كيتمكن اثنيا من ربقيق اىداؼ مصرؼ

منظومة سلوكية سائدة  صفة الصدؽتعترب ادلصرؼ اىل للوصوؿ اىل ىذه االىداؼ ، كما 
يف ادلؤسسة تصف  أظلاط معاملة القيادين ابلعاملُت كتنعكس ايضا على العاملُت فيما 

 لدل القيادة دؽالصصفة اف   102شندارا ارداىيا كدوقد أ بينهم كتعاملهم مع الزابئن ،
تصنف كعامل اساسي يف كل رلاالت العمل ، حيث  مانديرم شريعة لدل مصرؼ ـ

تقـو  ك صفة الصدؽهيدا اساسيا يف ربط العبلقات بُت االفراد كالقيادات ، اهنا تشكل سب
مقاـ االداة ادلساعدة لدل القائد يف التعامل كالتأثَت يف صبيع مرؤكسيو ليقودىم اىل ربقيق 

،كلكي يزاكؿ القائد شلارساتو  بشفافية اتمة يف التعامل القائم بينهم االىداؼ ادلطلوبة 
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االخبلقية  اليت  ةمن التابعُت لو فعليو ضركرة التحلي هبذه الصفا القيادية على من ىم
االخبلص كاالمانة تبٍت العبلقة احلسنو بينو كبُت مرؤكسيو حيث تدعم يف ادلؤسسة مبدأ 

خلطط ادلوضوعة مسبقا ربقيق اللوصوؿ اىل اذلدؼ كما تدعم ايضا ضماف  كالوضوح 
 .دبصداقية اتمة 

 االمانة . -2

، كخلقه رفيع من األخبلؽ الكرؽلة اليت يتحٌلى بو  قيادية مة عليا من القيم الاالمانة ، قي
حلي القيادة االخبلقية تت، فعند  ةمؤسسكل ،كاداة تساعد يف تنميت   قائد اخبلقيكل 

ابألمانة فإهنا تزرع طابعا مهما يف نفوس ادلرؤكسُت الذين يعتربكف اف القيادة دبثابة قدكة 
ذلم ، كلصفة االمانة ايضا فوائد تعود بفائدة كبَتة خاصتا مع ادلؤسسة ادلصرفية الف نظاـ 

ور ادلالية كذلذا دقيقة كتتعلق يف كل ما ؼلتص ابالمالعمل يف ادلصرؼ يقـو على حساابت 
اف  103 ىريي نوابويقول  فأف العمل ادلصريف يرتكز على االمانة يف العمل كادلعاملة ،

شريعة ما ىو اال عمل قائم على مبدا االمانة  العمل ادلصريف القائم يف مصرؼ مانديرم
كالصدؽ الف االمانة قوال كفعبل ىي من اسس العمل ادلصريف كالقيادة االخبلقية ال 
تستطيع شلارسة نشاطاهتا القيادية اال بتحليها هباذة الصفة اليت نصة الشرية كاكصت هبا 

اأٍلىمىانىةى عىلىى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض  ) ًإان  عىرىٍضنىاكل فرد قياداي اك غَت ذلك ، فقاؿ هللا 
ٍنسىافي ًإن وي كىافى ظىليومنا جىهيوالن (  ا اإٍلً كىاجٍلًبىاًؿ فىأىبػىٍُتى أىٍف ػلىًٍمٍلنػىهىا كىأىٍشفىٍقنى ًمنػٍهىا كىضبىىلىهى

، كما يسعى مصرؼ مانديرم ابلتثقيف التاـ على ىذه اخلصاؿ احلميدة عن  األحزاب
واضاف الصفات احلسنة ، عية صبيع الكادر الوظيفي أبعلية ىذه طريق تدريب كتو 

احلميدة ، ككل قيادة تتصف ابخللق القيادم  اف االمانة من الصفات 104 شندارا ارداىيا
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من الطبيعي اف تكوف تتصف ابألمانة ، فالقيادة االخبلقية داخل مصرؼ مانديرم ترل 
ي دبثابة مبداء قوًن يتم من خبللو اف صفة االمانة كالصفات االخرل كالصدؽ كغَتىا ى

العمل ادلصريف االسبلمي كدبا اف مصرؼ مانديرم شريعة ىو يف االصل مصرؼ اسبلمي 
كاالتصاؼ دبا جاء  تزاـلدة كادلرؤكسُت يسعى دائما على االفإف الكادر الوظيفي من القا

 ةث كالرقاببو الدين احلنيف ، كما اف ادلصرؼ قاـ بوضع ىيئة رقابية من كظائفها البح
على مدا االمانة كالصدؽ يف اداء العمل اضف اىل ذلك الرقابة على كل جانب يتعلق 

 كمن صفات اخبلقية .لشريعة االسبلمية سواء من معامبلت مالية مصرفية اب

 العدل .  -3

العدؿ ، مسو ضبيدة تنطبق على من قاـ بتطبيق حق التوازف كادلساكاة كعدـ التفرؽ يف 
كمن الصفات الرئيسية اليت غلب توفرىا يف القيادة حىت يطلق عليها إعطاء احلقوؽ 

مسمى قيادة اخبلقية كلكي تسعى اىل ربقيق صبيع اىداؼ ادلصرؼ من زايدة االيرادات 
سوؼ  ، فعندما تقـو القيادة بتحقيق العدؿ داخل ادلصرؼ كالرحبية لديو ىي صفة العدؿ

لتأكيد سيحفٌزىم على العمل ابلشكل ابا ابلطمأنينة كاالستقرار، كىذ وظفُتيشعر ادل
سيتمكن ادلصرؼ من ربقيق ما يرنو اليو من  زايدة يف الرحبية ادلتقن كالسليم كابلتايل 

كمضاعفة نسبة اإليرادات ، كمن مظاىر العدؿ داخل ادلؤسسة ادلصرفية ىو توزيع العمل 
الدافعية اف تزيد  بقدر متساكم على ادلوظفُت اضف اىل توزيع احلوافز اليت من شأهنا

أف   105 شندارا ارداىيا كدوقد أللعمل كلها امور تظهر هبا صفة العدؿ لدل القيادة ، 
ف ال  عدؿجبميع قيادتو ػلرص حرصا شديدا على االلتزاـ ابل مانديرم شريعة مصرؼ

اثناء العمل القيادم ذلا دكر ملموس كفعاؿ يعود بدكر كبَت على   ةشلارسة ىذه الصف
سرايف العمل ادلصريف على الوجو صحيح  كما ذلا نفس الدكر يف ربقيق اىداؼ ادلصرؼ 
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كذلك يعود اىل اف كل احمليط القيادم  كرفع مستوا االيرادات كاالرابح كما إىل ذلك
تؤثر بشكل كبَت ة اف ىذه الصف  106اروم برميا واضاف  ،يلتمس مزااي ىذه الصفة 
ك العمل ادلصريف  بل اهنا يف احلقيقة يف مصرؼ مانديرم شريعة كمباشر على عمل القائد 

مسة العدؿ الذم تقدمة  دو جفو صحيح سبثل االصل يف ضماف سَت العمل ادلصريف بشكل 
 كابتصاؼالقيادة اىل زليطها القيادم يعٍت منع تواجد الظلم يف ىذا احمليط القيادم ، 

تؤثر إجااب على ادلصرؼ كتساعده يف ربقيق اىدافو القيادة ادلصرفية لصفة العدؿ 
ادلطلوبة مثل زايدة االيرادات ادلصرفية اك التوسعة ك االنتشار كما اىل ذلك من التطلعات 

 .للعدؿ اليت كفرهتا القيادة  ةاإلغلابياالاثر اليت يطمح ادلصرؼ الوصوؿ اليها من خبلؿ 

 سانية.االن -4

تعٌت صفة االنسانية لدل القيادة االخبلقية على قدرهتا على التعامل مع ادلرؤكسُت 
كتنسيق جهودىم كإجاد ركح العمل اجلماعي بينهم كىذا يتطلب كجود ثقة كفهم متبادؿ 

كاذباىاهتم  ، كصفة االنسانية لدل القيادة ادلصرفية  ، كمعرفة القيادة آلرائهم كميوالهتم
فالقيادة اليت تقوقع ادلصلحة كادلنفعة يف إطارىا ، تعكس قدرهتا على التعامل مع ادلوظفُت 

اخلاص، كربصر نفعها لذاهتا كأعضاءىا كمنتسبيها كمؤيديها تفقد يف احلقيقة رؤيتها، 
عن دكرىا احلقيقي كرسالتها األمسى كتنحرؼ عن غايتها، كربيد عن منهجها، كتتخلى 

كىذا اكرب  شلا سوؼ يفقدىا ابلتدريج كل ما حوذلا اليت كلفها هبا هللا كابلتايل ينفر منها  
اف االدارة  107اروم برميا  حيث يقولدليل على اعلية صفة االنسانية يف القيادة ادلصرفية 

در القيادم يف الفركع العامة دلصرؼ مانديرم شريعة ربرص كل احلرص على توعية الكا
اليت من ضمنها مصرؼ مانديرم شريعة ماالنج على اعلية اجلانب االنساين يف 
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ادلمارسات القيادية كما لو من جوانب تعود على العمل ادلصريف كصلاحة فتحلي القيادة 
ادلصرفية ابإلنسانية تعترب كعامل يساعد على سَت العمل ادلصريف كيعود ذلك النتشار 

اليت تعمل كحافز يدفعهم للعمل جبدية ككفريق ،انية بُت ادلوظفُت كالقيادة ركح االنس
، كم اف القيادة االخبلقية لدل ادلصرؼ جبميع مستوايهتا تلتمس الفائدة من كاحد

 واضاف، تصاؼ بصفة االنسانية دلا ذلا من جانب نفسي يدعم العمل داخل ادلصرؼاال
زرع م ياالخبلقية بصفة االنسانية مع احمليط القياداف تعامل القيادة  108محد سايكاله  ا

يف نفوس كل موظف حس الرضبة كالتعاكف كيضيف حس ادلسؤكلية ادلوضوعة على 
اهنا تسهل عملية االتصاؿ بُت العم عاتقهم ، كمن ميزات ربلي القيادة ابالنسانية 

اثرىا   االتصاؼ بصفة االنسانية إف من إجابية 109اجانق بوسبانيقروم ،واكد   الوظيفي
ابالرتياح كالتعلق االكثر ابلوظيفة فأذا احب كل على نفسية ادلوظف كاليت ربسسو اف 

شخص كظيفتو كاف الكفاءة يف اداء العمل اكرب كىذا بدكره يساعد على صلاح العمل 
 داخل مصرؼ مانديرم شريعة كتسهل على الوصوؿ االمثل لبلىداؼ .

 . احملاابة والوساطةعن االبتعاد  -5

، كليس رلرد عناصر قيادمأسباب تفشي الفساد السبب من  احملاابة  كالوساطةتعترب اف  
من الواسطة كاحملسوبية تعرب عن كاقع مؤ م، كونو أكثر أنواع الفساد  كلف مساعدة لو،

ربق ابطبلن، كآفة  شيوعنا ابألكساط اإلدارية، كعلا األشهر، كؽلكن أف تلغي حقاا، أك
ت أك  اللجوء إليها  لتحقيق الرغبات، كبلوغ اآلماؿ، كتسيَت األمور اليومية مهما كربي

صغيرت ، كمن أخطر نتائج الواسطة كاحملسوبية أهنما يؤدايف إىل إيقاع الظلم على كثَت 
من الضعفاء الذين ال سند ذلم كال كاسطة، كمصادرة حقوقهم، كعلى ادلدل البعيد يفقد 
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اشره معه فً مكتبه شرٌعة ماالنج  بإندونٌسٌا، ممابلة مبماندٌري المصرف مدٌر الشؤون المالٌة ب، احمد ساٌكاله   

 م .2516نوفمبر  17مصرف   بتارٌخ الب
109

بالمصرف ماندٌري شرٌعة ماالنج  بإندونٌسٌا، ممابلة مباشره معه فً مكتبه  موظف فً خدمة العمالءاجانك بوسبانٌمروم ،  

 م .2516نوفمبر  19بالمصرف   بتارٌخ 
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اف الوساطة كاحملاابة علا اكرب   110 ىريي نوابويقول  ،قيادمىؤالء الثقة يف النظاـ ال
عامبلف يدمراف العمل ادلصريف فهما من يزرعاف البذرة اليت ييتحطم هبا قانوف العمل 
كالقانوف القيادم كعليها ينتج فساد العمل ادلصريف ، كذلذا تضع القيادة االخبلقية 

شريعة بعُت االعتبار النتائج ادلأساكية اليت تنتج عن التعامل ابلوساطة  دبصرؼ مانديرم
كاحملسوبية من تدمَت لثقو كالعبلؽ القائمة بُت القيادة كادلوظفُت كذلذا ينص مصرؼ 
القانوف العمل دبصرؼ مانديرم اشد العقوابت على من يتعامل هبذه الصفات اذلدامة 

كوف   يف دير ادلصرؼادلمع 111شندارا ارداىيا   ويتفق قولللعمل ادلصريف االسبلمي ، 
ىذه الصفات سبب فساد كدمور العمل ادلصريف االسبلمي كمدل تعلق مصرؼ مانديرم 
شريعة بوضع رادع قوية ؽلنع التمييز بُت ادلوظفُت من زلاابة ككساطة كما اىل ذلك ، كذلذا 

ب من ادلناصب يقـو مصرؼ مانديرم ببياف اتـ لكل صنف قيادم قبل توليو أم منص
تقود اليو من اهنيار العمل داخل ادلصرؼ القيادية بسلبيات التعامل هبذة الصفات كما 

كتشيد كذالك ابلتوعية على صبيع الصفات االخبلقية كفوائدىا من االلتزاـ كاخلوؼ من 
هللا كمراقبة النفس كالصدؽ كاالمانة كالعدؿ ككغَتىا من الصفات احلميدة اليت يبٌت هبا 

 ل ادلصريف كتقوده اىل النجاح .العم

الحظ الباحث من خبلؿ ادلقاببلت اليت اجراىا يف رلتمع البحث كمن خبلؿ الًتدد قد 
اف القيادة االخبلقية لدل ادلصرؼ تتصف ابلصدؽ كدليل الدائم على رلتمع الدراسة  

قبل فًتة ذلك االلتزاـ من مدير البنك دبوعد ادلقابلة علما اف موعد ادلقابلة مت ربديده 
كاف دقيقا ابليـو كساعة اللقاء فهذا كاف دؿ على شيء فإظلا يدؿ ربلي  ـ طويلة كااللتزا

مدير ادلصرؼ ابلصدؽ يف ادلواعيد كما الحظ الباحث ايضا دقة إعطاء ادلعلومات من 
ادلدير فبعض ادلعلومات تستوجب منو البحث يف السجبلت ككاف حريص كل احلرص يف 
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بإندونٌسٌا ، ممابلة مباشره معه فً مكتبه  بمصرف ماندٌري شرٌعة    نوبا ، مدٌر مصرف ماندٌري شرٌعة ماالنج هٌري 
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حيحة  حيث قاـ بتعميم على صبيع ادلوظفُت الذين اراد الباحث إعطاء ادلعلومات الص
مقابلتهم أبخذ االمر دبحمل اجلد كاحلرص يف إعطاء ادلعلومات الدقية كالصحيحة 
للباحث كىذا جانب اخر من الصدؽ  كاالمانة يف ادلعاملة ،ك يف حُت إجراء ادلقابلة مع 

ادلقابلة مؤقتا اىل حُت  ؼب إيقاانئب مدير ادلصرؼ كاليت كافقت االذاف للصبلة فطل
اداء الصبلة كمن مث إكماؿ ادلقابلة كإكماؿ طرح االسئلة  ، ك الحظ الباحث اثناء 
الذىاب اىل الصبلة كاف انئب ادلدير ػلث كيذكر ادلوظفُت بضركرة إقامة الصبلة يف كقتها 

كقتها انو يقدـ كيستدؿ شلا قاـ بو انئب ادلدير كشلا ابداه من حرص على اداء الصبلة يف 
طاعت هللا على كل عمل كىذا ما نصتو الصفة االخبلقية كىي اخلوؼ من هللا يف كل 
عمل كىذه من صفات القائد االخبلقي  كعند القاء دبدير الشؤكف ادلالية كبينما كاف 
الباحث يف صالة االنتظار اتى شخص ايضا اراد مقابلة مدير الشؤكف ادلالية كعندما اتى 

تقباؿ الباحث طلب من ىذا الشخص االنتظار كاقاـ الباحث مقابلة كقبل ادلدير الس
االنتهاء علم الباحث اف من كاف ينتظره ىوا احد افراد عائلتو فهذا كاف دؿ على امر فإظلا 
يدؿ على اف مدير ادلصرؼ ال يتصف بل ؽلنع احملاابة أك احملسوبية اثناء اداء عملو  فقد 

االخرل  ك يتضح اف اثر القيادة االخبلقية موجود على  فضل لقاء الباحث على االمور
مستوايت ادلؤسسة ) مصرؼ مانديرم شريعة ( كذلك ما التمسو الباحث من خبلؿ 
تعامل مع صبيع العاملُت ابدلصرؼ مانديرم شريعة بدايتا من انئب ادلدير اىل رجاؿ االمن 

ث أبجراء ادلقاببلت يف ادلصرؼ ، كىذا االمر كاف كاضحا كجليا عندما قاـ الباح
عشوائية  مع ادلوظفُت حيث أشادكا جبودة القيادة االخبلقية ادلتمثلة يف االدارة كعلى 
حسن ادلعاملة منها كىذا ما أكده عند احلديث مع الزابئن من خبلؿ الزايرات أثنوا على 

على حسن القيادة يف  اسهولة التعامل كمركنة معاملتهم ابلصفات االخبلقية كأكدك 
صرؼ ،ككل ىذه ادلبلحظات تؤكد على كجود الصفات االخبلقية يف قيادة مصرؼ ادل

 . مانديرم شريعة
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مانديري شريعة  مصرفيف حتقيق ايرادات  ةاالخالقي يادةدور الق:  ثاينادلبحث ال
 .االسالمي ماالنج 

 انجحة استطاعت عرب مسَتة أخبلقية  كراء كل قصة صلاح مصرفية قيادم أك قيادات
ىذه دلؤسسة أف تقودىا إىل النجاح كالتطور كالرايدة بُت نظَتاهتا من ادلؤسسات األخرل 
كابلنظر كالتمعن يف ىذه الشخصيات الفذة صلد عدة صفات توفرت هبا كجعلتها مرشحة 

 الناجحة اليت جعلتها تساىم يف خلقاالخبلقية ذلذه ادلكانة ادلميزة، كمن مث القيادة 
 . ذلا مسعتها على الصعيدين احمللي كالعادلي كياانت مصرفية عمبلقة

 استنادا على اخالقيات القيادة .الختيار بني البدائل ا -1

احلاالت ادلعركضة كاليت تستدعي ازباذ قرارا بصددىا  يف بعض االحياف ال تستوجب
هناؾ حاالت البد ، فؽلكن البت فيها استنادان إىل القوانُت كاألنظمة كالتعليمات الوظيفية

كىنا أييت دكر  ،أف غلتهد رأيو فيها كيتخذ  ما يراه مناسبان من قرارات بصددىا قيادملل
يف ربديد عملية االختيار بُت البدائل ادلتاحة استنادان دلا يعتقد القائد  القيادية األخبلؽ

أبنو صحيح كليس خباؼو على أحد أف قرارات القائد تتعرض للتحليل من ادلرؤكسُت، 
فإذا كانت نتيجة التحليل مقنعة   ،د من يستفيد كمن يتضرر من القرارحبيث يتم ربدي

ا ارداىيا شندار  ، كعادلة زادت درجة أتثَت القائد كزادت فرص صلاحو كالعكس صحيح
تنفرد القيادة االخبلقية بدكر مهم اال كىو ازباذ القرار الختيار بُت البدائل كاليت  112

تعتمد فيها على االخبلؽ القيادية بدال من القوانُت ادلنصوصة اك االنظمة ادلوضوعة كاليت 
يتبعها ادلصرؼ يف اداء العمل فاألخبلؽ القيادية يكوف ذلا دكر يف االختيار يف ما تراه 

ن امثلت ذلك النظاـ ادلتعلق بكل من احلضور كالغياب كالنظاـ اك ادلغادرة صحيح ، كم
قبل انتهاء ادلوعد احملدد ، ففي ىذه احلالة اذا كجد سبب مقنع تتخذ القيادة لدل 
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ادلصرؼ قرار على اعفاء ادلوظف من أم عقاب يعود عليو اك خصم يعود على الراتب 
ة قد استندة على االخبلؽ القيادية كاليت من الذم أيخذه كهبذا تكوف القيادة االخبلقي

اساسها االنسانية بدال من القانوف ادلتبع لدل ادلصرؼ كالذم ينص على اخلصم اك 
، اف صبيع ادلستوايت القيادية ذلا  113امحد سايكاله كدوأ تعويض الوقت ادلهدكر ،

يادم كىو دكر مهم الصبلحيات لبلختيار بُت البدائل ادلتاحة استنادا على مبدٍا اخللق الق
من ادلهاـ اليت تقـو هبا القيادة االخبلقية اليت تسعى من خبلذلا للحفاظ على سَت العمل 
ادلصريف بكل ديناميكية كمركنة ، كاليت تساعد ادلصرؼ على مزاكلة مهامو ابلشكل الذم 
يراه مناسب كيف ما ال يتعارض مع الشريعة االسبلمية حبيث يضمن حق ربقيق االرابح 

 االيرادات كغَتىا من االىداؼ اليت يرنو ذلا .ك 

 األدىن. قياديةتفويض السلطة للمستوايت ال -1

العمل  سَت من شأنو التأثَت علىزبتلف القيادة االخبلقية على القيادة ادلركزية أبمر مهم 
  لسلطة تفويض االذم ينتج عنو اىداؼ اليت يسعى ادلصرؼ لتحقيقها ، اال كىو  ادلصريف 

األدىن دلمارسة جزء من سلطة  قياديةكيعٍت التفويض إعطاء صبلحيات للمستوايت ال
كيتطلب التفويض الفعاؿ موافقة الشخص  ،القائد يف اجملاالت اليت غلوز فيها التفويض 

، بشرط يكوف لديو القدرة الذم تفوض لو الصبلحيات للقياـ ابدلهاـ اليت تفوض إليو
ىريي ويقول شك ما ػلقق الغرض الذم مت التفويض اليو على استخداـ ىذا التفويض ب

اف كيف سعي القيادة االخبلقية لتحقيق اىداؼ ادلصرؼ فإف ذلا دكرا مهما  114 نواب
تفويض السلطة للمستوايت القيادية رباكؿ السعي من خبللو لتحقيق ذلك اال كىو 

، ففي ىذا الدكر تتبع القيادة االخبلقية العليا بعضا من االمور لضماف التفويض  األدىن
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كضوح الواجبات كادلهاـ ، اختيار من تفوض لو السلطة  حسناىل اجلهة الصحيحة كىي 
ربمل النتائج القدرة على  شجاعة كثقة بنفسو كربلي القيادة ادلفوض ذلا ب ادلفوضة،

 نطاؽ  القائد كالشخص الذم مت تفويضو الت الفعالة بُتاالتصا ادلًتتبة على التفويض،
، كل ىذه االمور تقـو القيادة يف  التمكن ادلناسب، ،إذا زاد النطاؽ كجب التفويض

  115 ا ارداىياشندار  أضافو ، مصرؼ مانديرم شريعة دبراعاهتا اثناء تفويض السلطة 
 تفويض السلطة كسيلة إفتدرؾ صبيع القيادات ادلوجودة لدل مصرؼ مانديرم شريعة 

ة لئلفادة من مواىب كقدرات ادلرؤكسُت، كلتوسيع رلاؿ أتثَت الرئيس دبا يتجاكز مهم
يف احلاالت العادية فإنو  ، كإذا كاف التفويض أمران ضركرايمقدرتو الذاتية على إصلاز العمل

على كىذا الدكر يساعد  يكوف أشد ضركرة يف احلاالت العاجلة اليت ال ربتمل التأخَت،
حل ادلشاكل اليت قد تواجو العمل ادلصريف كيف حالة عدـ التفويض قد زبلق عراقيل اكثر 

 شلا ؽلنع سَت العمل يف ادلصرؼ كىذا قد يؤثر على ربقيق االيرادات . 

 . األسباب ادلؤثرة يف التعامالت بني القائد ومرؤوسيو بيان -2

تفسَت األسباب ادلؤثرة يف التعامبلت بُت ىو القيادة األخبلقية من االدكار اليت تقـو هبا 
القائد كمرؤكسيو؛ حيث إف اتباع سلوكيات معينة من خبلؿ استخداـ أساليب الثواب 
كالعقاب؛ لدعم السلوكيات اإلغلابية األخبلقية؛ سيحدث رٌد فعل من الطرؼ اآلخر 

فإهنم يردكهنا دبعٌت أف القائد عندما يعامل مرؤكسيو معاملة أخبلقية؛  ،دلعاملتو ابدلثل
بسلوؾ إغلايب أك أخبلقي يف العمل، زلاكلُت بذلك رٌد اجلميل لقائدىم على تلك 
ادلعاملة، سواء كانت تبادالت منفعة، مثل ادلكافآت ادلالية أك ادلادية، أك تبادالت 

، كهبذا يكوف ذلا عائد  سلوكية، مثل ادلصداقية، كاألمانة، كالعدالة، كادلغفرة، كالتسامح

                                                           
115
شندارا ارداهٌا  ، نائب مدٌر المصرف شرٌعة ماالنج  بإندونٌسٌا، ممابلة مباشره معه فً مكتبه بمصرف ماندٌري شرٌعة   

 م .2516بر نوفم 17بتارٌخ 



95 
 

ابف 116 ىريي نوابويقول  على سَت العمل ادلصريف كقيادتو ضلو ربقيق اإليرادات ،إجايب 
 ما سبتاز بو القيادة االخبلقية لدل ادلصارؼ االسبلمية بشكل عاـ كمصرؼ مانديرم

شريعة بشكل خاص ىو تفسَت اك بياف التأثَتات ادلتبعة من قبل القيادة كاليت تشمل كل 
من عوامل التحفيز اضافتا اىل اساليب احملاسبات الشخصية كل ىذا  العوامل القيادية 
ربرص القيادة االخبلقية بتفسَت مقاصدىا إلبراز طابع التعامل بُت القيادة كادلرؤكسُت 

اروم برميا وأضاف  تبادلة ، كاليت ذبعل العمل ادلصريف اكثر شفافية ،لتحسُت العبلقة ادل
اليت تتبعها  تفسَت األسباب ادلؤثرة يف التعامبلت بُت القائد كمرؤكسيو عملية ابف 117

القيادة االخبلقية يف مصرؼ مانديرم تؤثر بشكل مباشر على سَت العمل ادلصريف عامة 
صل تعتمد على سَت العمل ادلصريف ابلشكل كيف ربقيق االيرادات اليت ىي يف اال

العبلقة القائمة كالتأثَتات الصادرة من القيادة اىل موظفي  حالصحيح ، كمن مزاايىا إيضا 
ادلصرؼ ، فهي زبلق طابع التعاكف كالعمل كفرم ككسر حواجز االرتباؾ يف التعامل بُت 

 . ادلستوايت الوظيفية 

 . ادلرؤوسنيالتأثري على عملية  -3 

ىو دكر مهم من االدكار اليت تقـو هبا القيادة االخبلقية لدل ادلصرؼ اثناء اداء العمل 
كىذه العملية ربتاج اىل الذكاء احلاد كقوة الشخصية اضافة اىل العبلقة الشخصية بُت 

عامل مهم يف كسب ثقة  فهي الكفاءة، كايضا اىل القيادة كاالشخاص االخرين 
 ربديد مسار، كالقدرة على كيفية اداء العمل كفريق كما يساعدىم على بياف  ادلرؤكسُت  

الشورل كدليل من  كنوعمشاركة ادلرؤكسُت  ك  التحفيز العمل ذلم ،كما ربتاج اىل عملية 
، ككل ىذه االمور تعتمد يف  ستفادة من معلوماهتم كخرباهتمالك قدراهتم  على الثقة يف
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استخداـ شخصيتو للتأثَت ادلباشر على مرؤكسيو إلصلاز  على قدرة القائدتطبيقها  على 
منهم ، كهبذا تكوف عملية التأثَت من القيادة  ادلطلوب ادلهاـ على الشكل كالوجو

دبا ػلقق سَت العمل ادلصريف  ، فيضمن ادلصرؼ قد سبت على الشكل الصحيح االخبلقية
إف الدكر  118 نواب ىرييويقول  لو ايراداتو بشكل خاص كابقي اىدافو بشكل عاـ 

زليط  يف الرئيسي الذم يقـو بو القائد االخبلقي يف مصرؼ مانديرم ىو التأثَت الصحيح
القيادة كمن ىذه التأثَتات جانب التأثَت على ادلرؤكسُت فمن ادلهم كالضركرم اف تتم ىذه 
 العملية بشكل الصحيح لضماف نتائجها ادلرجوة منها ، كمن اىم الفوائد اليت تنتج عن

ىو دفع  التأثَت الصحيح على ادلرؤكسُت يف مصرؼ مانديرم شريعة ماالنج  ةعملي
ػلافظ على سَت العمل ادلصريف كتطبيقو على  الذم ، اىل العمل  اجلماعي   ادلرؤكسُت

الشكل ادلخطط لو ، كعندىا يضمن ادلصرؼ عملية ربقيق اإليرادات ، كؼلتلف مستول 
خبلقية يف ادلصرؼ على حسب ادلستول القيادم فكلما  التأثَت القيادم لدل القيادة اال

 أكدو  ،كاف مستول القيادة اعلى كلما زادة عملية التأثَت كذلك لزايدة نسبة ادلرؤكسُت 
إف من االدكار الرئيسية اليت يقـو هبا القائد لتحقيق االيرادات  119ا ارداىيا شندار 

للمصرؼ ىو عملية التأثَت الصحيح على كل ما حولو ليعطي الدافع جلميع ادلوظفُت 
كصبيع القدرات ادلتاحة لدل ادلصرؼ لتعود إبيرادات للمصرؼ ،كما اف من الصفات 

للمصرؼ  فهي كسيلت اتصاؿ  تيرادااالخبلقية لدل القائد ذلا دكرا كبَتا يف ربقيق اإل
بُت القائد كما حولة كال يرتكز فقط التأثَت بصفات االخبلقية على العاملُت داخل 
ادلصرؼ فقط بل يسخرىا القائد خارج ادلصرؼ ايضا كذلك عن طريق التعامل جلدب 

ايضا يف ادلستثمرين اىل ادلصرؼ ، كاخلربة اليت يتميز هبا  القائد االخبلقي يكوف ذلا دكر 
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ربقيق  كزايدة االيرادات للمصرؼ  كدكرىا يتم يف عدت امور منها يف رلاؿ كضع اخلطط 
 .اليت يسَت عليها ادلصرؼ 

 : اختاذ القرارات الصحيحة -4

ازباذ القرارات ىو زلور  يف العمل ادلصريف، كبكافة أمور  أساسيا مرتبطازء عترب القرار جي
 القيادة االخبلقية يف ادلصرؼعملية متداخلة يف صبيع كظائف  كىي، قياديةالعملية ال

كنشاطاهتا، فعندما سبارس القيادة كظيفة التخطيط فإهنا تتخذ قرارات معينة يف كل مرحلة 
من مراحل كضع اخلطة سواء عند كضع اذلدؼ أك رسم السياسات أك إعداد الربامج أك 

قيادة كاألساليب لتشغيلها، كعندما تضع ال ربديد ادلوارد ادلبلئمة أك اختيار أفضل الطرؽ
التنظيم ادلبلئم دلهامها ادلختلفة كأنشطتها ادلتعددة فإهنا تتخذ قرارات بشأف اذليكل 

كظيفتو قائد التنظيمي كنوعو كحجمو كأسس تقسيم اإلدارات كاألقساـ، كعندما يتخذ ال
يو كتنسيق جهودىم أك القيادية فإنو يتخذ رلموعة من القرارات سواء عند توجيو مرؤكس

استثارة دكافعهم كربفيزىم على األداء اجليد أك حل مشكبلهتم، كعندما تؤدم اإلدارة 
كظيفة الرقابة فإهنا أيضنا تتخذ قرارات بشأف ربديد ادلعايَت ادلبلئمة لقياس نتائج األعماؿ، 

، ليت سوؼ ذبريها على اخلطة، كالعمل على تصحيح األخطاء إف كجدتاكالتعديبلت 
 نفسها قيادةكىكذا ذبرم عملة ازباذ القرارات يف دكرة مستمرة مع استمرار العملية ال

قود اىل ربقيق يالقيادم الذم  كالدكر اف من مرتكزات العمل 120 ىريي نوابويقول 
االيرادات للمصرؼ االسبلمي ىي عمليات ازباذ القرارات الصائبة كالصيحة يف كل 

كالقرارات تتنوع يف مصرؼ مانديرم شريعة  فمنها قرارات  االحواؿ كيف صبيع الظركؼ
يومية كمنها دائمة ك منها زبص القيادات العليا كمنها شاملة مع ابقي ادلستوايت القيادية  
كما اف عملية االزباذ القرارات الصحيحة تتطلب من القيادة االخبلقية لدل ادلصرؼ 
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التحليل كالتقوًن، كاالستقراء،  استخداـ الكثَت من مهارات التفكَت العليا مثل
القرار اكثر دقة كمشولية كؽلتاز ابلكفاءة كالفاعلية ، كمن ىذه القرارات  ليكوف كاالستنباط،

ترسم  خطة العمل داخل مصرؼ مانديرم شريعة كتوجو لتساعد بشكل مباشر على 
ربقيق االيرادات ربقيق االيرادات كهبذا يربز دكر القيادة االخبلقية كاعليتها الكبَتة على 

أف االيرادات يف  121امحد سايكاله كدوأمن خبلؿ دكرىا ادلهم اال كىو ازباذ القرارات 
ادلصرؼ تتأثر خبلؿ السنة ادلالية ادلصرفية من عدت امور كىذا التأثَت ىوا الذم ػلدد 
مستول االيرادات ، كللقائد االخبلقي دكر كبَت يف ربقيق االيرادات كذلك من خبلؿ  
كل عمل يقـو بو داخل كخارج ادلصرؼ ينعكس بدكره على مصدر من مصادر 

على سبيل ادلثاؿ اف للقيادة االخبلقية جبميع مستوايهتا يف االيرادات للمصرؼ ، ك 
عملية ازباذ كمن االدكار االيرادات اليت تنتج عن كل اعماؿ ادلصرؼ  يف دكرادلصرؼ 

الصادر من القيادة االخبلقية جبميع مستوايهتا ، كػلرص مصرؼ مانديرم شريعة  القرار
ى اختبارىم كالتأكد من اهنم على عند تعيُت القيادات كتوليتهم دلناصب ابدلصرؼ عل

استطاعة اتمة على ازباذ القرارات الصائبة يف صبيع الظركؼ اليت ؽلر هبا العمل ادلصريف 
سواء يف العمل االعتيادم اك يف القرارات اليت تتخذ حلل ادلشاكل ادلفاجئة كالتحدايت 

 اليت تواجو ادلصرؼ .

 والعمل على تطبيقها ىصياغة الرؤ -5

كذلك  صياغة الرؤل كالعمل على تطبيقها دكر القيادة االخبلقية ايضا يف عملية يتجلى
اضافتا اىل  ذبنبها يواليت غلب عل، ك  فعلهاصرؼ تعرؼ على األمور اليت غلب على ادللل

و عملية يفيو توج فيو، كذلك يساعد على سَتيأف ادلصرؼ االذباه الذم غلب على  ادراؾ
رفع ا تسعى القيادة االخبلقية  بعملية صياغة الرؤل اىل صرؼ كمصنع القرار داخل ادل
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تعمل على التزامهم بتنفيذ ىذه ادلهاـ ك  للمهاـ ادلوكلة ذلم صرؼمن درجة تقبل أفراد ادل
كما اهنها تسعى لتهيئة ادلصرؼ اىل كل ما ىو مرتقب كىذا الدكر ادلهم على أكمل كجو  

اشر على عملية ربقيق االيرادات ادلصريف الذم تقـو بو القيادة االخبلقية يكوف عائد مب
يف ادلصرؼ االسبلمي  كما اهنا تدعم العمل ادلصريف كذبعلو اكثر اماان كدقة لتسهيل 

ا شندار ويقول ،  الوصوؿ اىل صبيع االىداؼ ادلرسومة اليت يسعى ادلصرؼ اىل ربقيقها  
اف من اىم ادلمارسات اليت تقـو هبا القيادة االخبلقية كاليت تساعد بشكل   122ارداىيا 

يف ادلصرؼ تتمحور يف عدت امور كمن  أعلها ، كضع  تاإليرادامباشر على ربقيق 
كصياغة الرؤل اليت ػلتاج اليها ادلصرؼ يف حالت كجود أم عائق ػلوؿ دكف ربقيق 

دلصرؼ  ، كالف ادلصرؼ معرض اىداؼ ادلصرؼ أك أم أمر مفاجئ قد يعوؽ عمل ا
لعدت ربدايت ؽلر هبا اثناء سَت العمل ادلصريف فمنها ما ينتج من البيئة الداخلية 
للمصرؼ كمنها ما ينتج عن البيئة اخلارجية للمصرؼ كهبذا يكوف لديو احلصانة كاالماف 

ذلا يكوف  صياغة الرؤلمن صبيع العوائق كهبذا الدكر اليت تقـو بو القيادة االخبلقية كىو 
اف صبيع  123اروم برميا وأضاف  الفضل الكبَت يف ربقيق االيرادات للمصرؼ .

مستوايت القيادة يف مصرؼ مانديرم شريعة  ربمل دائما على عاتقها ضركرة كضع 
اليت يسَت عليها ادلصرؼ اثناء عملو ،  إضافتا اىل اخلطط االحتياطية اك  كصياغة الرؤل 

ما تسمى ابخلطط البديلة اليت يصدرىا ادلصرؼ اثناء التنبؤ حلصوؿ أم عائق دلسَتة 
العمل يف مصرؼ مانديرم شريعة حيث تقاـ  االجتماعات اليت يلتقي هبا صبيع 

االمر كىذا ما يسمى بصياغة الرؤل مستوايت القيادية لد ادلصرؼ للتشاكر كدراسة 
/ اما عن عملية السعي اىل تنفيذىا فئن القيادة االخبلقية تسعى  كالعمل على تنفيذىا

كبشكل كبَت اىل التأكد من تطبيق ىذه الرؤل بل كعلى الوجو الصحيح كذلك عن طريق 
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التطبيق مساعدة ادلوظفُت على كيفية تنفيذىا كتقدًن ادلشورات اليت تسهل ذلم عملية 
كىذه تعترب اىم خطوة بعد عملية كضع الرؤل لكي تضمن القيادة احلصوؿ على اذلداؼ 

 .كاليت منها عملية ربقيق االيرادات ادلرتقبة من ىذه الرؤل ادلوضوعة 

ابف دكر القيادة االخبلقية يف ربقيق االيرادات يف مصرؼ 124 سوىندار كما أضاف
ماندم تتمثل يف عدت شلارسات قيادية تقـو هبا القيادة كينتج عنها بعض القرارات اليت 
توضح عملية التنفيذ كما اف مراقبة تنفيذ العماؿ على الوجو الصحيح ىي من كظيفة 

در االيرادات يف ادلصرؼ يكوف القائد االخبلقي كىي ذلا دكر ايضا كما اف صبيع مصا
 كضع الرؤل كاخلطط اليت للقائد االخبلقي دكر يف استقى االيرادات كذلك عن طريق 

توضح الوسيلة للحصوؿ على االيرادات من كل مصدر إيرادم كىذه اخلطط اليت تليها 
يادة  قرارات كتليها ادلراقبة كالتوجيو كتنتهي ببعض التحفيز على تنفيذىا للموظفُت من الق

 كل ىذا يعترب دكر من ادكار القائد االخبلقي يف ربقيق االيرادات .

 وضع احللول الفعالة ذلا .و ادلشاكل  حتديد -6

ككما ىو معلـو أبف كل عمل سواء مصريف اك غَت ذلك يواجو بعض ادلشاكل اليت قد 
حلوؿ  ا العمل بوضعتعرقل اك تغَت مسار العمل كذلذا يكوف على القيادة اليت تسَت ىذ

،كىذا االمر يتطلب من القيادة االخبلقية ادلصرفية اف تتحلى بدقة ادلشكلة  فعالة ذلذه
التحليل دلعرفة ادلشاكل ايضا اىل عامل اخلربة الذم ؽلكنها من ربديد احلل الصحيح 
كالفعاؿ اضافتا اىل اف ادلصارؼ الفرعية االسبلمي قد تلجء اىل االستشارات اخلارجية ، 

اكل اليت تواجو ادلصرؼ االسبلمي فهي غالبا ما تكوف كثَتة الف العمل اما عن ادلش
ادلصريف االسبلمي يعترب يف منافسة قوية مع العمل ادلصريف التقليدم اضافة اىل ادلشاكل 
اليت ربدث جراء أم تقصَت يف العمل اك مشاكل اخرا متعارؼ عليها يف أم عمل 

                                                           
124
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ل مصرؼ اىل حل ادلشاكل ادلزمنة مثل مصريف تقليدم كاف اـ اسبلمي ، كما يسعى ك
ادلنافسة الدائمة بُت ادلصارؼ كىذا بدكره يسهل بشكل كبَت على عملية ربقيق االيرادات 
لدل ادلصلف لوجود حل لكل عائق قد يعرقل سَت العمل ادلصريف اك ػلوؿ بينو كبُت 

تعيقو يف قد  ادلشاكل بعض يوجد اماـ ادلصرؼ125ىريي نواب يقول  ربقيق اىدافو ،
كالتحدايت ،  ربقيق ايراداتو كلكن ىذه العوائق ال سبنع ادلصرؼ من ربقيق االيرادات 

التحدايت الداخلية يف ادلهارات  ، كتتمثل نوعاف ىناؾ ربدايت داخلية كربدايت خارجية
يف  صعوبة لدل العاملُت ابدلصرؼ قد ال تكوف يف بعض االحياف جيده ،كما اف ىناؾ 

يف سياسة جلب زابئن اجلدد ، كايضا عدـ اتباع اخلطط ادلرسومة كاحملددة  الطرؽ  ادلتبعة
كما اف من قبل ادلوظفُت يعيق ايضا كذلك نتيجة الزباذ بعض ادلوظفُت خطط فردية  

ىناؾ بعض التحدايت الداخلية االخرل ربد من ايرادات ادلصرؼ مثل عدـ كفرت رأس 
العمبلء  تصدره يف االصل  من إيداعاادلاؿ للمصرؼ على ادلستول ادلطلوب  الذم  م

للمصرؼ  اما التحدايت اخلارجية  بلء ادلصرؼ ىو يف الواقع ربدم ، فنقص الزابئن كعم
ادلنافسة احلاصلة بُت مصرؼ مانديرم شريعة ك  يف عدة جوانب منها  مثلتتفهي 

ارؼ ، كادلنافسة بُت مصرؼ مانديرم شريعة كادلص  االخرل من جهة ادلصارؼ االسبلمية
كعدـ كعي العمبلء أبف ىناؾ فرؽ  كاما االمر االخر فهو  ، التقليدية  من جهة اخرل 

كبَت بُت كل من مصرؼ مانديرم التقليدم كمصرؼ مانديرم شريعة كىذا ايضا ربدم  
يواجو مصرؼ مانديرم شريعة ، كاضف اىل التحدايت يف التطورات اليت تطرأ على  كبَت 

تفرض على ادلصرؼ امور من انحية استثماراتو فهي يف  سوؽ االعماؿ بشكل عاـ كاليت
العادة زبلق ربدايت مفاجئة كليست معلومة يف السابق شلا يشكل ربدم اما ادلصرؼ يف 

اليت  اف للمصرؼ العديد من ادلشاكل 126  امحد سايكالهوأضاف ربقيق إيراداتو . 
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تواجهو كىي تؤثر على ربقيق إرادات ادلصرؼ كىي ككما ىو متعارؼ عليو يف كل 
داخلية كخارجية اما بعض االمثلة عن التحدايت العامة  مشاكلمصرؼ اف ىناؾ 

للمصرؼ انو يوجد بعض النقص يف  رأس ادلاؿ ادلصرؼ الذم يعيق ادلصرؼ يف ربقيق 
ارؼ كادلؤسسات اإلسبلمية قدرهتا ضعف رأس ادلاؿ يفقد ادلص إيراداتو ، الف الضعف

عدـ كجود طرؽ كآليات ، كاضف اىل ذلك  على ادلنافسة يف سبويل ادلشركعات الضخمة
، كىناؾ  الستثمار األمواؿ الزائدة كخصوصان قصَتة األجل ابإلضافة إىل طرؽ التمويل

التخطيط للسيولة ىو أحد التحدايت الداخلية اليت بعض التحدايت االخرل مثل 
جهها ادلصارؼ اإلسبلمية كاف عدـ كجود سوؽ إسبلمية لرأس ادلاؿ يضع عقبات أماـ توا

دلصارؼ التجارية تستطيع استثمار أمواذلا يف أدكات فمقارنتا اب ، ادلصارؼ اإلسبلمية
تحرل أين تستثمر أمواذلا يمالية موجودة يف السوؽ بينما ادلصارؼ اإلسبلمية غلب أف 

كهبذا يربز دكر القيادة االخبلقية يف ربديد  ، أحد العقباتكاف ىذا الوقت كاجلهد علا 
كيف حالت كجدة القيادة االخبلقية  اف االمر طارئ اك العائق ادلشاكل ككضع احللوؿ ذلا 

ال ػلل ابألمر السهل فأف القيادة ادلصرؼ ربوؿ ىذا االمر اىل االدارة الرئيسية يف 
 بدكرىا تتكفل بوضع احللوؿ كاصدار ادلصرؼ الرئيسي كمكانو العاصمة جاكرات كاليت

القرارات حلل ىذه ادلشكلة اك العائق كيتكفل قادت ادلصرؼ  مانديرم شريعة ماالنج 
بتأكد من تطبيق ىذه اخلطة ادلوضوعة من ادلصرؼ الرئيسي كاصدار النتائج اليت توصل 

 إليها ادلصرؼ بعد تطبيقها  .

   إدراك وحتديد اولوايت العمل -7

من ادلتعارؼ عليو اف العمل ادلصريف يتصف ابلتوسع كيف الوقت احلاضر اصبح شامل 
جلميع االعماؿ كمرتبط بعدة جوانب اخرل ، فعندما تسعى القيادة االخبلقية دبمارسة 
العمليات القيادية لتحقيق االيرادات ادلصرفية فعليها القياـ أبمر مهم اال كىو ربديد 

من االدكار ادلهم اليت تقـو هبا القيادة االخبلقية لدل ادلصر  اكلوايت العمل كىذا يعترب
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كالغرض منها ىو تسهيل سَت العمل ادلصريف اضافة اىل توضيح العمل اىل ادلوظفُت كىذه 
كالقدرة على سبييز االكلوايت   العملية ترتكز على امرين مهمُت علا اإلدلاـ التاـ ابلعمل

يادة االخبلقية لدل مصرؼ مانديرم شريعة اف الق 127شندارا ارداىيا  يقوؿ حيث 
تدرب بقدر كبَت على حىت ربيط علما جبميع االعماؿ الدائرة لدل ادلصرؼ حىت يتسٌت 
ذلا التميز بُت االكلوايت يف العمل ادلصريف ، كما اف اف ىذا التدريب يسعى لرسم 

العمل  مصطلح اف صبيع ادلور غلب تنفيذىا على الوجو الصحيح ككما ىو معركؼ أبف
ادلصريف لو اكلوايت غلب اف أتخذ بعُت االعتبار مثل تقدًن صبيع مصاٌف الزبوف جبميع 
انواعها مثل العمليات ادلصرفية من ايداعات نقدية كسحوابت كغَتىا على اعماؿ اخرل 
مثل الداخلي الذم يقـو بو ادلصرؼ كىذا بشأنو يعزز الثقة بُت ادلصرؼ كعمبلئو شلا 

اف  128  شندارا ارداىياوأضاف ، فائدة تضمن لو ربقيق إيرادات يعود على ادلصر ب
اكلوايت العمل زبتلف لدل كل مستول قيادم كالكن كلما زاد ادلستول القيادم كلما  
 كاف االكلوايت اكرب من اليت ادانىا كهبذا يكوف على القيادة الدنيا االلتزاـ هبذة

االكلوايت احملددة ، كما اف ىناؾ اكلوايت للعمل ال ربددىا القيادة االخبلقية لدل 
ادلصرؼ بل يتكفل ادلصرؼ الرئيسي ببياف ذلك اىل صبيع فركعو كذلك الف العمل أما اف 
يكوف فائق االعلية اك لعدـ قدرة القيادة االخبلقية لدل ادلصرؼ على التمييز يف ىذا 

 العمل .

احث من خبلؿ ادلقاببلت اليت اجراىا يف ادلصرؼ  كمن خبلؿ تردده البالحظ  لقد
الدائم على ادلصرؼ اف القيادة االخبلقية زبلق ركح التعاكف كالعمل كفريق  كاحد، 

كترسخ يف اذىاف صبيع ادلوظفُت اف اذلدؼ الذم يسعى ادلصرؼ للوصوؿ  اليو كربقيقو  
انو كيف أثناء إجراء ادلقاببلت مع  ىو ايضا ىدؼ جلميع ادلوظفُت ، كالذم يؤكد ذلك
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ادلوظفُت فإهنم يستخدموف مصطلح  ) أىدافنا اليت نسعى اىل ربقيقها ( كال يستخدموف 
مصطلح أىداؼ ادلصرؼ أك غَتىا ، فهذا دليل ابلقناعة التامة لدل ادلوظفُت أف اىداؼ 

بدكره ادلصرؼ ىي أىدافهم الشخصية كىذا دكر عظيم تقـو بو القيادة االخبلقية 
كما الحظ الباحث ايضا اف ادلعاملة القائمة بُت ، يساعدىا يف ربقيق إيرادات للمصرؼ

صبيع مستوايت القيادة االخبلقية كبُت ادلرؤكسُت ىي معاملة كد كاحًتاـ بل كاحسن ما 
تكوف عليو ادلعاملة للقيادة االخبلقية مع موظفيها ، كىذا من شأنو ربفيز ادلوظف للعمل 

و على اكمل كجو ، كىذا يعود بدكر كبَت على ادلصرؼ كيساعده يف ربقيق ألدا كاجبات
عملية ازباذ القرارات سواء يف احلاالت الصعبة أك ابقي القرارات ، كإف اىدافو كإيراداتو 

ايل تتخذ يف أثناء العمل فأف جلميع مستوايت القيادة االخبلقية دكرا يف ازباذ ىذه 
تنشئ من صبيع مستوايت القيادة كبل حسب دكره  القرارات  كهبذا تكوف القرارات

كطبيعة عملو فهي اذا تتصف ابلشموؿ من صبيع النواحي كتكوف فعالة يف حالت أزباذىا 
العوائق  يف ،كمن ألم عائق ػلوؿ دكف ربقيق إيرادات للمصرؼ اك يعوؽ العمل ادلصريف 

عض ادلوظفُت يف بعض ربقيق االيرادات اليت ذكرت اثناء ادلقاببلت كىي نقص مهارات ب
 اليت كضعت ذلا ادارة ادلصرؼاجملاالت كردبا يرجع السبب الهنم جدد يف العمل ادلصريف ، 

ىذا الفرد من خبلؿ التدريب  ككفاءات حبل ذلذه ادلشكلة كىو عن طريق تطوير مهارات
خربة ليتعلم  كضعو ربت إشراؼ موظف اكثر أتىيبل كاىل  ةادلتواصل على العمل اضاف

اثناء شلارستو للعمل كهبذا يكوف ادلصرؼ قد كضع حبل متكامبل لبعض العوائق اليت منو 
، كمن ادلبلحظات يربز ايضا دكر  يرل ادلصرؼ اهنا قد ربوؿ بينو كبُت ربقيق إيراداتو

 القائد يف ربقيق االيرادات للمصرؼ .
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الطرق اليت تتبعها القيادة االخالقية يف حتقيق اإليرادات يف مصرف  ادلبحث الثالث :
 .مانديري شريعة االسالمي مباالنج  

من مهاـ القيادة االخبلقية يف أم مؤسسة اسبلمية ىو عملية اعتماد طرؽ ترل         
 القيادة انو عند شلارستها بوجود موارد ادلؤسسة ادلتاحة فأهنا تضمن للمصرؼ حق ربقيق 
االيرادات ، كذلذا ذبد صبيع  مؤسسات  العمل حريصة كل احلرص على عملية كضع 
ىذه الطرؽ كالوسائل اليت تكوف يف بعض االحياف عبارة عن شلارسات من القيادة يف حد 
ذاهتا  كادلؤدية اىل ما يرنو اليو ادلصرؼ ، كاف عملية اتباع القيادة االخبلقية للمصرؼ ذلذه 

مستول كاحد من القيادة بل على صبيع ادلستوايت القيادية يكوف  الطرؽ ال يعتمد على
ذلا دكر يف كضع كاتباع ىذه الطرؽ اليت تسعى اىل ربقيق االيرادات للمصرؼ ،كدلصرؼ 
مانديرم شريعة ماالنج عدت طرؽ تتبعها القيادة االخبلقية لتحقيق االيرادات كقد 

الرئيسي يف عملية  ربقيق  برىنت على صلاحها على مدل سنوات بل كانت الداعم
االيرادات للمصرؼ كىذا يدؿ ليس على جدارة الطرؽ اليت يتبعا لتحقيق االيرادات فقط 

لطرؽ كتطبيقها على الوجو بل يدؿ ايضا على جودت كسبسك ادلصرؼ على اتباع ىذه ا
 الصحيح .

 .القيم النظرية إىل عمل مؤسسي حتويل -1

طريقة دمج ادلعايَت السلوكية االخبلقية داخل العمل ادلصريف تنفرد القياد االخبلقية ابتباع  
األمانة كالعدالة؛ كىذا غلعل منهم ظلاذج مقبولة كصادقة، كما يضعوف ادلعايَت  مثل

األخبلقية، كيكافئوف عليها، كيعاقبوف من ينتهكها؛ كمن ىنا فإف القيادة األخبلقية تؤثر 
رؤكسُت كسلوكياهتم؛ لتنسجم مع الرؤية يف ادلرؤكسُت، من خبلؿ تعديل اذباىات ادل

األخبلقية ادلشًتكة يف ادلنظمة، عن طريق القدكة احلسنة اليت يظهر هبا القائد، أك عن 
طريق تشجيع السلوؾ األخبلقي ذلم، دبكافأة من يلتزموف ابلسلوكيات األخبلقية يف 
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ية داخل مصرؼ اف القيادة االخبلق 129ىريي نواب يقول العمل، كمعاقبة من ؼلالفوهنا، 
أم أف  ،ستخدـ الرقابة لتحقيق امتثاؿ ادلرؤكسُت للمعايَت األخبلقيةمانديرم شريعة ت

تعزيز تلك السلوكيات يتم بشكل سلطط لو، شأنو شأف األكلوايت التنظيمية األخرل يف 
العمل؛ كصوالن إىل تشكيل ثقافة تنظيمية أخبلقية؛ هبدؼ بناء ادلؤسسة األخبلقية القائمة 

 130شندارا ارداىيا  يقول ،اضاؼ الثقة ادلتبادلة بُت كافة األطراؼ ذات ادلصلحة على 
 بيعبشكل أساسي إىل تط دبصرؼ مانديرم شريعة هتدؼ القيادة األخبلقيةعلى اف 

ادلعايَت األخبلقية يف ادلنظمة لتوجيو سلوؾ األفراد، كدرلها يف قيمهم، كتفعيل تنفيذىا 
كالعمل هبا، كتركز على كيفية استخداـ القائد لسلطتو يف القرارات اليت يتخذىا 

 كاإلجراءات اليت ينخرط فيها كالطرؽ اليت تؤثر يف اآلخرين.

 .إقامة العالقات الداخلية واخلارجية  -1

إقامة العبلقات الداخلية  از القادة االخبلقية على غَتىا ابهنا ربرص كل احلرص علىسبت
لتقوية كدعم العمل ادلصريف االسبلمي  ةاألخبلقيكىي سياسة تتبعها القيادة  كاخلارجية

ها الف ىذه خاصتا اف ادلصارؼ االسبلمية ربتاج اىل قاعدة قوية من العبلقات اليت تدعم
العبلقات ىي دبثابة دافع كزلفز يساد يف ظلو ادلصرؼ فالقيادة تبٍت العبلقات الداخلية 
لغرض دعم عملية االتصاؿ بينها كبُت ادلوظفُت كادلسؤكلُت على تنفيذ العمل اما 
العبلقات اخلارجية فلها اسبب عديدة منها اعطاء صورة صحيحة على العمل ادلصريف 

رب قد من العمبلء كادلستثمرين كذلك يعود بفائدة كبَتة على ظلو االسبلمي جلذب اك
اف العبلقات اليت تسعى القيادة االخبلقية   131شندارا ارداىيا   يقولادلصرؼ ماليا ،  

جبميع مستوايهتا يف مصرؼ مانديرم شريعة اقامتها الهنا تعود إجابيا على ادلصرؼ 
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الداخلية جلعل لدعم تكوين ركح الفريق  فالقيادة ربرص كل احلرص على اقامة العبلقات
الواحد اثناء العمل ادلصريف اضف اىل تسهيل عملية االتصاؿ بُت القيادة كادلرؤكسُت ، 
كاما العبلقات اخلارجية فلها ايضا اعلية كبَت كوضع قاعدة قوية يف السوؽ ادلصريف داخل 

ثمارات اليت تعود على البيئة ادلوجود هبا ادلصرؼ كتساعد يف كفرة ادلعامبلت كاالست
اف العبلقات الداخلية كاخلارجية كبلعلا 132اروم برميا واضافادلصرؼ ابالرابح  

يساعداف يف زايدة نسبة ارابح ادلصرؼ من خبلؿ اجلذب االكرب للعمبلء كجعل العمل 
اكثر مركنة داخل كخارج ادلصرؼ كيف حالت جدب العمبلء كالزابئن كاجرا شىت 

سواء يف االيداعات كالسحوابت اك فيما ؼلص يف التعامل ابلصيغ  ادلعامبلت مع ادلصرؼ
التمويل االسبلمية اليت يوفرىا ادلصرؼ من مضاربة كمشاركة كاجرة كمراحبة كمغَتىا فاهنا 
تزيد بشكل مباشر يف رأس ماؿ ادلصرؼ ابلوضع الذم غلعل لو القدرة على ادلشاركة يف 

 من ميزانية ادلصرؼ كتزيد يف ارابحة كإيراداتو  االستثمارات الضخمة اليت ترفع بشكل كبَت
، فهي اذا طريقة فعالة من الطرؽ اليت تعتمدىا القيادة يف ربقيق االيرادات داخل 

 ادلصرؼ .

خالل تشجيع القضااي األخالقية  منادلصريف  حتسني جودة أداء العمل -2
 . ومناقشتها

الضوء من الطرؽ اليت تتبعها القيادة االخبلقية لتحقيق االيرادات يف ادلصارؼ ىي تسليط 
كالكن  ال تقف القيادة اىل  على أىم السمات كالسلوكيات األخبلقية للقيادات اإلدارية،

بعملية تشجيع مثل ىذه كاىتمامها ايضا  ىذا احلد بل اهنا تتبع الطرؽ اخرل 
؛ لتحسُت جودة أداء العمل، من خبلؿ تشجيع القضااي السلوكيات بُت ادلرؤكسُت

األخبلقية كمناقشتها، كازباذ القرارات األخبلقية، كتوضيح التوقعات األخبلقية، كدعم 
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، ككل ىذه السبل من شأهنا دعم سَت العمل ادلصريف  السلوكيات األخبلقية يف العمل 
ية كالزايدة يف االيرادات ابلشكل الذم يضمن للمصرؼ ربقيق اىداؼ الرحبية كالتوسع

العمل  اف من العوامل اليت تدعم كربسن االداء خبلؿ 133امحد سايكاله   يقولادلصرفية 
كىذه من االمور اليت تنفرد هبا القيادة  تشجيع القضااي األخبلقية كمناقشتهاىي 

االخبلقية عن غَتىا كىي أببداء النقاشات اليت تقاـ بُت كل من القيادة ادلصرفية بكل 
مستوايهتا كبُت الكادر الوظيفي كىي من شأهنا تدعم عمليات ازباذ القرارات كعملية 

من ادلمارسات  اف 134 عفيف رمحن هللاكضع كرسم اخلطط اليت يسَت عليها ادلصرؼ ،  
كالطرؽ القيادية الرئيسية اليت تدعم اجلودة كالكفاءة يف اداء العمل داخل مصرؼ 
مانديرم شريعة ىي االجتماعات الدكرية اليت تقاـ لغرض ابداء اآلراء سواء العملية اك 
اخللقية كىي من العوامل اليت تسهل عملية االتصاؿ االدارم الذم يف يكوف على شكل 

على اذلـر االدارم اىل اسفلو كعلى شكل تقارير من اسفل اذلـر الوظيفي اىل قرارات من ا
اعلى للمستول القيادم كىذا غلعل ادلصريف اكثر بساطة كؼلل يف نفس ادلوظفُت ركح 

 التعاكف كالعمل كفريق .

 . التخطيط االسرتاتيجي -3

ادلصارؼ االسبلمية  كاليت ىي يف االصل طريقة من تعاظمت كظيفة التخطيط ألعماؿ 
 الطرؽ اليت تتبعها القيادة االخبلقية ادلصرفية لتحقيق االيرادات كاالىداؼ ادلصرفية 

حيث ؽلثل نقطة صارؼ االسبلمية، كذلك ألنو أساس صلاح كل األعماؿ اخلاصة بػادل
ذ األىداؼ ادلناسبة البداية فبنجاحها تضمن صلاح العمل، كاليت تشمل إعداد كتنفي

صرؼ من خبلؿ اإلدارة دبركنة كاملة مع األكضاع ادلتغَتة كاحمليطة بعمل ادلمصرؼ لل
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كيعود اىتماـ البنوؾ بوظيفة التخطيط النفتاح ادلصريف الدكيل أك العادلية يف االسبلمي 
اؿ زايدة أساليب كطرؽ تنمية األمو صارؼ ، كلدة ادلنافسة بُت ادلحلأيضا ك  صريفنشاط ادل

كذلذا االسباب تعتمد القيادة االخبلقية على اتباع  كفرص االستثمار كفرص ادلشاركة
اف القيادة االخبلقية  135ىريي نواب طريقة التخطيط االسًتاتيجي يف ادلصرؼ ، كيقوؿ 

تعتمد عدة طرؽ كتعتربىا كوسيلة لتحقيق االيرادات كمن ىذه الطرؽ عملية التخطيط 
االسًتاتيجي ، كربرص قيادات مصرؼ مانديرم شريعة ماالنج على ىذا اجلانب الف 

التنبؤ ابلظركؼ  مصرؼ اضافتا اىلضمن ربليل ادلوقف احلايل للالتخطيط االسًتاتيجي ي
 كضع األىداؼ ادلستهدفةك  مصرؼ مانديرم شريعةاليت ؽلكن أف يواجهها ة ادلستقبلي

 ربديد األساليب كالعمليات الواجب إتباعها لتحقيق تلك األىداؼاضف على ذلك 
أبف   136 شندارا ارداىيا واضاف كاليت من ضمنها االيرادات كالسيولة كرحبية ادلصرؼ

 مانديرم شريعة تساعده على طريقة التخطيط االسًتاتيجي اليت يقـو بو مصرؼ 
تبُت كما اهنا امتصاص كاستيعاب نسبة عالية من عدـ التأكد لعملية ازباذ القرارات ،  

 احتماالت كل موقف يقعوف فيػو، كتػدفعهم إلػى التنبػؤ بصياغة اخلطط ادلستقبليةقيادة لل
يتجلى يف زايدة أتثَت كاضح لو  لذم تقـو بو القيادة ادلصرفيةللتخطيط الاضف اليو اف 

االستجابة اخلدمية للبنػك، شلػا يؤدم إىل زبفيض تكلفة أداء اخلدمة كابلتايل عرض ىذه 
االسًتاتيجي   التخطيط على اف 137امحد سايكاله  وأكد  اخلدمات بسعر تنافسي

 على التقليل من اآلاثر السلبية إىل أقصى حد شلكن فضبل على أنو ػلقق كضػع يعمل
رحبية ايرادات  الفرص كالتغَتات ادلتاحة، كذلك هبدؼ ربقيق أقصى تنافسي شلتاز مع 

 . شلكنة
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 . التطوير الدائم خلطط العمل -4

يف حد ذاهتا عصب النشاط االقتصادم عادليان كادلتحكم  من ادلتعارؼ عليو اف ادلصارؼ
أف البنوؾ اإلسبلمية تكاد تكوف النموذج الوحيد من بُت ظلاذج االقتصاد  ، ك يف مساراتو
 الذم كجد طريقو للتطبيق ، كالذم سبتع بدرجة من االعًتاؼ مكنتو من لوجود اإلسبلمي
كذلذا يكوف من ادلهم على كل قيادة اخبلقية يف ادلصرؼ اف هتتم جبانب مهم  كاالستمرار

يرجع اىل اف العمل ادلصريف يف حالة تطور دائم اال كىوا تطوير خطط العمل كذلك 
كادلنافسة ايضا يف تزايد فبهذا يستوجب على  القيادة ادلصرفية من تطوير مستمر للخطط 
اليت تضعها لتسيَت العمل كىي أيضا تعترب طريقة من الطرؽ ادلتعارؼ عليها يف العمل 

ب ادلسافة للوصوؿ اىل ادلصريف اليت تساعد على احلفاظ على ربقيق اإليرادات كتقر 
اف خطط  138شندارا ارداىيا   يقولاالىداؼ اليت يسعى ادلصرؼ اىل الوصوؿ اليها 

تكوف من السياسات ادلفركضة من ادلصرؼ الرئيسي كال  اليت يتبعها ادلصرؼ اماالعمل 
كإما اف تكوف من خطط سَت العمل اليت تضعها القيادة ادلصرفية زبتص القيادة بتطويرىا 

داخل مصرؼ مانديرم شريعة كاليت نشأت من خبلؿ اجتماعات من صبيع ادلستوايت 
اىل بعض االستشارات اخلارجية كاليت  القيادية كيف بعض االحياف تلجا القيادة ادلصرفية

ىل اف العمل ادلصريف يف حلت تساعدىا يف تطوير خطط العمل ، كسب التطوير يرجع ا
كذلذا لك من تطورات ربيط ابلعمل ادلصريف واء عمليا اك تكنلوجيا كما اىل ذتطور دائم س

تسعى القيادة لدل مصرؼ مانديرم اف تكوف مواكبة ذلذا التطور الذم يطراء على 
خطط جديدة تسعدىا يف تسيَت العمل ة العمل ادلصريف كتضع كل جهدىا يف صياغ

من  الطرؽ  139اروم برميا  واضافاك تعرقل العمل ادلصريف  وشاكل اليت قد تواجادل كحل
اليت غالبا ما ربافظ عليها القيادة لدل مصرؼ مانديرم شريعة كاليت تعتربىا كسيلة من 
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الوسائل اليت تضمن للمصرؼ ربقيق االيرادات كاالرابح ىي عملية تطوير خطط العمل 
كىي دبثابة ذبديد إما كلي اك جزئي ؼلص ابدلسالك اليت يتبعها ادلصرؼ لتحقيق اىدافو ، 
كىذه العملية تعترب كعامل دافع للعمل ادلصريف كيساعد على كضع ادلصرؼ مانديرم 

 ف ابالماف يف احلاالت التنافسية .غالبا ما يتصشريعة يف موضع 

 .االفراد وحتفيزىم تطوير  -5

اف لكل بناء ركائز اساسية كالعنصر البشرم من اىم الركائز اليت تعتمد عليها ادلؤسسة 
، فالتطوير دكر يف زايدة ادلصرفية الف لو دكرا كبَتا كفعاال يف ادائها كتقدمها من عدمو 

فرد للمعلومات كاالفكار اليت ذبعلو يتقدـ ضلو االفضل قدراهتم كما اف رئيسيا اكتساب ال
فبهذا يكتسب اساليب كمفاىيم حديثة قد تساعده على اداء العمل ، كالف االنساف ال 

كذلذا السبب استوجب على القيادة يستغل كل طاقتو يف بعض االحياف ألداء العمل 
لفرد ألداء متميز كمتفوؽ كضع نظاـ اخر اال كىو تقدًن التحفيز كادلشجعات اليت تقود ا

صبيع مستوايت القيادة االخبلقية أف  140ىريي نواب يدفعو اىل ربقيق ما ىو مطلوب منو 
تستند على أسلوب التحفيز اإلغلايب من خبلؿ الًتكيز  يف مصرؼ مانديرم شريعة ماالنج

على ادلسئولية كالتمييز على أساس الكفاءة كاجلدية يف العمل كتنمية مشاعر االنتماء 
، كنبتعد كل فأة ادلادية كالتقدير ادلعنوم كتطبيق أسس عادلة للمكا صرؼكالوالء للم
د كفرض أنظمة عقاب إدارم أسلوب التحفيز السليب مثل التلويح ابلتهدي البعد عن

الف االسلوب االكؿ قد اثبت جدارتو صارمة كتطبيق أنظمة مباشرة يف الرقابة كالسيطرة 
يف جعل ادلوظفُت ادلصرؼ ينجزكف االعماؿ كما ىو مطلوب منهم كىي من الطرؽ 
الرئيسية اليت تعتمدىا القيادة يف ادلصرؼ لسَت العمل ادلصريف بشكل صحيح شلا يضمن 
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ابف االفراد العاملُت يف  141شندارا ارداىيا  وأضاف كظلو االيرادات ادلصرفية ربقيق 
مانديرم شريعة ماالنج يقاـ ذلم دكرات تدريبة مكثفو منها اليومية كمنها  مصرؼ 

االسبوعية كالشهرية كذلك يعود ألدراؾ ادلصرؼ أبعلية التطوير اليت غلب اف يتحصل 
منهجا قوؽلا يف عمليات التحفيز كتقدًن الدكافع  عليها ادلوظفُت كما اف ادلصرؼ ينتهج

اجملزية الف القيادة األخبلقية لدل ادلصرؼ ترل اف عملية التحفيز عملية مكملة لعمية 
 تطوير قدرات ادلوظفُت .

 . اإلدلام ابلقوانني ادلنظمة للعمل -6

من اساسيات العمل كمن الطرؽ اليت تسعى القيادة االخبلقية الستعماذلا كوسيلة لتسيَت 
، كىي عملية يستوجب كجودىا العمل ادلصريف ىو االماـ التاـ ابلقوانُت ادلنظمة للعمل 

يف كل مستول قيادم لتتم العملية القيادية ابلشكل الصحيح ،كما اف االماـ ابلقوانُت 
عد القيادة على ربرم كازباذ القرار الفعاؿ كالصحيح ، كىي تضمن ادلنظمة للعمل يسا

قانوف  للمصرؼ خاصية االماف يف تسَت العمل كتفداي يل أم اخطاء اك اخبلؿ أبم
العمل ادلصريف االسبلمي يقـو على اف   142امحد سايكاله   يقول،داخلي اك خارجي 

جيع ادلستوايت يتم تدريب كذلذا  عدة ركائز اكذلا قوانُت شرعية كقوانُت مصرفية دكلية ،
كتطويرىا من حُت اىل اخر لغرض ادلعرفة القيادية يف مصرؼ مانديرم شريعة ماالنج 

تكوف قادرة على اف تشق طريقها ضلو ربقيق لالكاملة ابلقوانُت اليت تنظم العمل ادلصريف 
االىداؼ اليت أم ىدؼ سواء يتمثل يف رحبية اك زايدة لنسبة ايرادات اك كصوؿ اىل ابقي 

ابف صبيع ادلستوايت  143شندارا ارداىيا  وأضاف  يسعى اليها ادلصرؼ االسبلمي
القيادية تدرب قبل اف يتم توظيفها ألم منصب قيادم حىت تكوف ذلا دراية اتمة 

                                                           
141
مباشره معه فً مكتبه بمصرف ماندٌري شرٌعة  شندارا ارداهٌا  ، نائب مدٌر المصرف شرٌعة ماالنج  بإندونٌسٌا، ممابلة  

 م .2516نوفمبر  18بتارٌخ 
142
احمد ساٌكاله  ، مدٌر الشؤون المالٌة بالمصرف ماندٌري شرٌعة ماالنج  بإندونٌسٌا، ممابلة مباشره معه فً مكتبه  

 م .2516نوفمبر  19بالمصرف   بتارٌخ 
143
ماالنج  بإندونٌسٌا، ممابلة مباشره معه فً مكتبه بمصرف ماندٌري شرٌعة  شندارا ارداهٌا  ، نائب مدٌر المصرف شرٌعة  

 م .2516نوفمبر  18بتارٌخ 
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ابلقوانُت العمل كالقوانُت ادلنظمة لو ، كذلذا ينظم ادلصرؼ التدريبات ادلكثفة جلميع 
بل كبعد التوظيف لتكوف صبيع ادلستوايت القيادية لدل ادلصرؼ ادلستوايت القيادية ق

ملمة هبذة القوانُت  فعندما تكوف القيادة لديها دراية اتمة هبذه القوانُت فأهنا سبارس صبيع 
ادكارىا اليت تساعد يف ربقيق االيرادات مثل التأثَت الصحيح كازباذ القرارات كغَتىا من 

 االدكار .

 . الكتشاف االخطاءالرقابة الدقيقة -7

كتعترب من الطرؽ اليت تعتمد عليها القيادة ، لقيادية عترب الرقابة كظيفة من الوظائف ات
يق يف قمراقبة كالتد االخبلقية لدل ادلصارؼ االسبلمية لتحقيق ايراداهتا كذلك عن طريق

من التأكد  قائدكظيفة اليت سبكن ال، كالرقابة ىي صبيع االعماؿ الدائرة داخل ادلصرؼ 
الدقيق من القيادة ادلصرفية على  اف عملية الرقابة، من ما مت أك يتم مطابق دلا يريد إسبامو

انظمة رقابية   حتمية فعلى القيادة ادلصرفية ضركرة اقامة  ضركرة سائر العمل ادلصريف 
 ،اليت قد ربدث اثناء مزاكلة العمل االخطاء  كافية كفعالة يف فحص البياانت كاكتشاؼ

اف العملية الرقابية اليت تقـو هبا القيادة االخبلقية على احمليط  144ىريي نواب يقول 
ارات كغَتىا القيادم سواء على العمل اك على ادلوظفُت اك على امور قد زبص االستثم

ىي طريقة من الطرؽ اليت تضمن للمصرؼ سَت عملو ابلشكل الصحيح كتساعد صبيع 
االخطاء مبكرا كقبل كقوعها اك اثنا كقوعها دبا يوفر ذلا ادلستوايت القيادية على كشف 

احلل الفعاؿ ، كىي تساعد على كشف االخطاء كالتبلعبات اك التقصَت الذم قد ػلدث 
من قبل ادلوظفُت كهبذا يكوف العمل ادلصريف اكثر اماان ، كتكوف الطريقة اليت تقود اىل 

اف  145اروم برميا واضاف  االصلازاذلدؼ ادؽ تطبيقا شلا ينتج عنو كفاءة كفاعلية يف

                                                           
144
هٌري نوبا ، مدٌر مصرف ماندٌري شرٌعة ماالنج  بإندونٌسٌا ، ممابلة مباشره معه فً مكتبه  بمصرف ماندٌري شرٌعة   

 م.2516نوفمبر 17بتارٌخ 
145
رٌة لمصرف ماندٌري شرٌعة ماالنج  بإندونٌسٌا، ممابلة مباشره معه فً مكتبه بمصرف اروم برٌما ، مدٌر الشؤون االدا 

 م .2516نوفمبر  18ماندٌري شرٌعة  بتارٌخ 
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على اعلى ادلستوايت ، الف الرقابة موزعة  شريعة ىي الرقابة ادلوجودة يف مصرؼ مانديرم
على كل مستول قيادم لتسهيل العملية الرقابية كما اف ادلصرؼ يوجد بو ىيئة رقابة 

شريعة ىو  شرعية تعٌت ابجلانب الشرعي الف العمل ادلصريف القائم يف مصرؼ مانديرم
اذليئة مكلفة ابلرقابة ككشف أم خطاء قد ػلدث اثناء  هكىذعمل مصريف اسبلمي 

شلارسة العمل كمن كاجباهتا التبليغ كاخذ اإلجراءات  بذلك ، كذلذا اعتمدت القيادة 
االخبلقية ىذه الطريقة الفاعلة يف ربقيق االيرادات الهنا تؤثر بشكل مباشر على العمل 

اف ىيئة الرقابة العامة كالرقابة الشرعية   146ماكدايان واضاف  ،قيقها الذم يقود اىل رب
كبلعلا يتصفاف ابالستقبللية التامة يف العملية الرقابية اليت يقوماف بعا على العمل داخل 
مصرؼ مانديرم شريعة كىذه الوظائف اليت تقـو هبا اذليئات الرقابية كالقيادات االخبلقية 

شر على السعي ضلو حل ادلشاكل كاالخطاء للسَت ضلو ربقيق يف ادلصرؼ تؤثر بشكل مبا
 اىداؼ ادلصرؼ . 

لقد الحظ الباحث من خبلؿ أجرا ادلقاببلت كخبلؿ تردده كتعامل الدائم مع الكادر 
الوظيفي كمع العمبلء اف مصرؼ مانديرم شريعة يسعى  دائما لتطوير الطرؽ اليت تتبعها 

دات كرباكؿ إزالة كل العراقيل اليت تعوؽ تطبيقها فعلى القيادة االخبلقية يف ربقيق االيرا
سبيل ادلثاؿ اف طرؽ جدب العمبلء تستوجب عمل جادا إلبراز طرؽ للوصوؿ اىل كسيلة 

فعالة لتحد من مبدا ادلنافسة مع ابقي ادلصارؼ االسبلمية يف ادلنطقة ، فمصرؼ مانديرم  
طريقة جلذب العمبلء كقد اكد   شريعة يسعى دائما على تقدًن االفضل ذلم كىذه افضل

الباحث ىذه ادلبلحظة من خبلؿ لقاء الباحث كاحلديث مع الزابئن  حيث قالو  اف من 
دكافع تعاملهم مع مصرؼ مانديرم ىو زايدة نسبة توزيع االرابح اليت يقدمها مصرؼ 
مانديرم اكثر من النسب اليت يقدمها ابقي ادلصارؼ االسبلمية يف سوؽ العمل كىذا 

 ليل على اف الطرؽ اليت يتبعها ادلصرؼ  جلذب العمبلء كلتحقيق االيرادات فعالة .د
                                                           

146
شرٌعة ماالنج  بإندونٌسٌا، ممابلة مباشره معه فً مكتبه بمصرف بمصرف ماندٌري   ٌئة الرلابة الشرعٌةه وعضماكدٌانا ،  

 م .2516نوفمبر  19شرٌعة  بتارٌخ  ماندٌري
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 : نتائج الدراسة  رابعادلبحث ال

شريعة من خبلؿ قيادتو االخبلقية للوصل اىل التحقيق االمثل  يسعى مصرؼ مانديرم
لئليرادات ادلصرفية ابستغبلؿ صبيع ادلوارد ادلتاحة كمن خبلؿ ىذه الدراسة اليت اجراىا 
الباحث عن طريق ادلقابلة كادلبلحظة كالواثئق توصل اىل عدة نتائج من خبلؿ طرح عدة 

الخبلقية اليت غلب اف يتحلى هبا القائد تساؤالت على رلتمع الدراسة تشمل الصفات ا
االخبلقي ، كدكر القيادة االخبلقية يف ربقيق اإليرادات يف ادلصرؼ ، كالطرؽ ادلتبعة لدل 

 القيادة االخبلقية لتحقيق اإليرادات .

الصفات اليت جيب ان يتحلى هبا القائد االخالقي يف مصرف مانديري شريعة  -أ
 االسالمي ماالنج  .

تعد الصفات الستة االخبلقية الرئيسية يف مصرؼ مانديرم كاليت تتمثل يف : اخلوؼ من 
هللا ، كالصدؽ ، كاالمانة ، كالعدؿ ، كاالنسانية ، كاالبتعاد عن الوساطة كاحملاابة  ، 
كىذه الصفات مأخوذة يف االصل من القيم االخبلقية االسبلمية  اليت تدعم العمل يف 

مثل مصرؼ مانديرم شريعة ،كيعترب ادلصرؼ ىذه الصفات    ادلؤسسات االسبلمية
يف القيادة  ومن ىنا نستنتج انكعامل اساسي يف كل رلاالت العمل لدل ادلصرؼ ، 

مصرؼ مانديرم شريعة ذلا عدة صفات اخبلقية اسبلمية ، كاف صبيع ىذه الصفات تؤثر 
داؼ ادلصرؼ كاف يشكل مباشر على العمل ادلصريف الذم يقود بدكره اىل ربقيق اى

مصرؼ مانديرم يسعا دائما لتوعية أبعلية ىذه الصفات كما دكرىا يف ربقيق ايرادات 
اال اف ىذه الصفات االخبلقية غلب اف ال تقتصر فقط على ادلستوايت  للمصرؼ ،

القيادية اك القيادة العامة فقط بل غلب اف يعٌت ادلصر بتدريبها كالتوعية أبعليتها جلميع 
وظيفي يف ادلصرؼ لكي يتحلى هبذه الصفات صبيع العاملُت دلا ذلا دكر يف سَت الكادر ال

 العمل ادلصريف ابلشكل الصحيح شلا يضمن للمصرؼ ربقيق االيرادات .
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يف حتقيق ايرادات مصرف مانديري شريعة االسالمي  ةاالخالقي يادةدور الق -ب
 . ماالنج

االختيار بُت ي ىاف من االدكار اليت يقـو هبا القائد االخبلقي يف مصرؼ مانديرم 
، تفويض السلطة للمستوايت القيادية األدىن، البدائل استنادا على اخبلقيات القيادة 

التأثَت الصحيح على  عملية بياف األسباب ادلؤثرة يف التعامبلت بُت القائد كمرؤكسيو 
ازباذ القرارات ، ك  تحقيق ايرادات للمصرؼ لاىل العمل   لدفعهم ادلرؤكسُتصبيع 

ربديد ، أكلوايت العمل  ، كربديد   عمل على تطبيقها ،كصياغة الرؤية كال،  الصحيحة 
، ،  صياغة الرؤل كالعمل على تطبيقها ، اضافت اىلادلشاكل ككضع احللوؿ الفعالة ذلا 

صبيع ادلعطيات تدؿ على اف للقائد  انفمن ىذه االدوار وادلمارسات القيادية نستنتج 
االخبلقي يف مصرؼ مانديرم شريعة دكرا كبَتا يف ربقيق االىداؼ للمصرؼ اضافتا اىل 
ربقيق االيرادات كاف صبيع ادلمارسات القيادية اليت يقـو هبا القائد االخبلقية ذلا دكرا يف 

را يف كضع اخلطط الفعالة ربقيق ما يرنوا اليو ادلصرؼ من تطلعات مستقبلية ، كما لو دك 
دلواجهة التحدايت اليت تواجو ادلصرؼ خبلؿ العمل ، إال اف ما يفتقر اليو القائد 
االخبلقي ىو حل بعض ادلشاكل ادلزمنة اليت تواجو دائما ادلصارؼ االسبلمية مثل طريقة 

 جدب الزابئن اليت تؤثر بشكل كبَت على تقدـ ادلصرؼ 

ة االخالقية يف حتقيق اإليرادات يف مصرف مانديري الطرق اليت تتبعها القياد -ج
 شريعة االسالمي مباالنج  .

كد رلتمع الدراسة أبف القيادة االخبلقية تعتمد على عدة طرؽ لتحقيق االيرادات يف يؤ 
،  ربويل القيم النظرية إىل عمل مؤسسيادلصرؼ مانديرم شريعة ، كتشمل ىذه الطرؽ 

عملية ربسُت جودة أداء العمل ادلصريف من خبلؿ تشجيع القضااي األخبلقية كمناقشتها 
اإلدلاـ ،تطوير االفراد كربفيزىم ،التطوير الدائم خلطط العمل ،ك التخطيط االسًتاتيجي 
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إقامة العبلقات الداخلية  ، الرقابة الدقيقة الكتشاؼ االخطاء،ابلقوانُت ادلنظمة للعمل 
عد الذكر لكل  ىذه الطرق والوسائل اليت حددىا رلتمع الدراسة وب، كاخلارجية 
القيادة االخبلقية يف مصرؼ مانديرم شريعة تعتمد على عدت طرؽ فعالة  نستنتج أن

للمصرؼ سوأ  تكشاملة جلميع النوحي ، كاف اىداؼ صبيع ىذه ىو ربقيق اإليرادا
اخرا من شأهنا ضماف سَت  بشكل مباشر أك غَت مباشر ، كأف ىذه الطرؽ ذلا عدة فوائد

العمل ادلصريف بشكل صحيح  كبدكر ػلقق صبيع  اىداؼ ادلصرؼ ادلرسومة كليس 
االيرادات فقط  ، إال اف بعض ىذه الطرؽ اليت تتبعها القيادة االخبلقية للمصرؼ يف 
ربقيق االيرادات ربتاج اىل التطوير من كقت اىل اخر كما انو غلب على قيادة ادلصرؼ 

طرؽ جديدة لتحقيق االيرادات ، الف العمل ادلصريف يف تطور دائم أضف اىل إكتشاؼ 
 ذالك ادلنافسة القائمة بُت مصرؼ مانديرم شريعة كابقي ادلصارؼ .
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 الفصل اخلامس : مناقشة النتائج
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 الفصل اخلامس : مناقشة النتائج

يقصد دبناقشة النتائج يف ىذا الفصل ادلقارنة بُت نتائج الدراسة كالدراسات السابقة اف 
كجدت كتفسَت االختبلؼ يف النتائج كتعليل االتفاؽ بُت نتائج الدراسة احلالية ،  كذلك 
من خبلؿ مناقشة أقواؿ رلتمع الدراسة يف مصرؼ مانديرم شريعة  ماالنج حوؿ القيادة 

يف ربقيق ايرادات ادلصارؼ االسبلمية  كاليت قسمها الباحث اىل ثبلثة  االخبلقية كدكرىا
مباحث كىي ) الصفات اليت غلب اف يتحلى هبا القائد االخبلقي يف مصرؼ مانديرم 

دكر القائد االخبلقي يف ربقيق االيرادات يف مصرؼ مانديرم شريعة  –ماالنج شريعة  
بلقية يف ربقيق االيرادات يف مصرؼ مانديرم كالطرؽ اليت تتبعها القيادة االخ –ماالنج 

 شريعة ماالنج ( .

ادلبحث االول : الصفات اليت جيب ان يتحلى هبا القائد االخالقي يف مصرف 
 مانديري شريعة االسالمي ماالنج  .

تًتكز الصفات األخبلقية يف العمل دلؤسسة ما على ادلبادئ كالقيم األخبلقية اليت سبثل 
تسعى ادلؤسسات إىل ربقيق جودة األداء من خبلؿ تعزيز منظومة  سلوؾ العاملُت، ك

اخبلقيات العمل كالذم بدكره ينعكس على ظلو اجملتمع من انحية صناعة قيادات 
إف االلتزاـ ابلصفات ك كالسلوؾ األخبلقي سواء على صعيد ، اخبلقية كموظفُت  ايضا 

نشاطاهتا يعترب ذك أعلية ابلغة الفرد، أك اجلماعة، أك ادلؤسسات كادلنظمات دبختلف 
دلختلف شرائح اجملتمع حيث إف ىذا األمر يقوم االلتزاـ دببادئ العمل الصحيح 

 كالصادؽ.

كما ذكر يف السابق اف الصفات االخبلقية تعترب عامل اساسي للتواصل بُت االفراد ، 
سسة منظومة سلوكية سائدة يف ادلؤ االخبلقية إف الصفات 147ويقول رلتمع الدراسة 

                                                           
147
 مجتمع الدراسة مصرف ماندٌري شرٌعة ماالنج  بدولة اندونٌسٌا  
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تصف  أظلاط معاملة القيادين ابلعاملُت كتنعكس ايضا على العاملُت فيما بينهم كتعاملهم 
تبلزمو يف صبيع اعمالو يف كل قائد اخبلقي ك ىذه الصفات غلب  اف تتوفر ، ك مع الزابئن 

يف كوهنا العامل االساسي الذم ػلدد منهج  تهاأعلي ، ك تكمنالداخلية كاخلارجية  
كما اهنا عامل يساعد القيادة يف ربقيق االىداؼ ،كىذا ما اكدتو فراد  التعامل بُت اال

ـ  يف نتائج دراستو على ضركرة كجود الصفات كالقيم  2015 مصباح سهاـدراسة 
االخبلقية يف كل قيادة دلؤسسة اقتصادية لكي تساعد يف  سَت العمل كيف ربقيق 

 .148االىداؼ ادلؤسسة 

دة ادلصرفية  م تدرس بوجو اخلصوص يف الدراسات إف الصفات االخبلقية لدل القيا
السابقة اال ابإلشارة اليها من خبلؿ الصفات االخبلقية لدل القائد يف ادلؤسسات 
االقتصادية كتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة السابقة يف اعلية الصفات االخبلقية لدل أم 

ايرادات ادلصرؼ ، قيادة ، كتضيف أبف الصفات االخبلقية لدل ادلصارؼ تؤثر على 
كتضيف أف ادلصرؼ حالة الدراسة تتوفر لديو الصفات االخبلقية يف قيادتو تساعده على 

 ادلركر قدما اىل ربقيق اىدافو .

كمن اعلية الصفات االخبلقية يف اجملتمع االسبلمي بوجو اخلصوص ، أتت فيو عدة 
النيب  صلى هللا عليو  يقوؿنصوص للشريعة االسبلمية تؤكد اعلية التحلي هبذه الصفات 

كالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص اكرب مثاؿ للقائد االخبلقي   149كسلم  )إظلا بيعثت ألسبمى مكاـر األخبلؽ(
كىذا اكرب دليل على  150) لىقىٍد كىافى لىكيٍم يف رىسيوًؿ اِلً  أيٍسوىةه حىسىنىةه ( يقوؿ هللا تعاىل 

 اعلية اتصاؼ القائد ابلصفات االخبلقية . 

 

                                                           
148
دراسة على محافظٌن  .، اثر المٌادة والثمافة االخاللٌة على سلون المدلك فً المؤسسة االلتصادٌة،  مصباح سهام 

 2515تصاد الجزائر الحساباتومسٌري المصلحة المالٌة ،جامعة دمحم خٌضر  كلٌت االل
149
 وصححه األلبانً فً الصحٌحة 
150
 [.21-]األحزاب 
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يف حتقيق ايرادات مصرف مانديري شريعة  الثيادة االخالقيةادلبحث الثاين : دور 
 االسالمي ماالنج .

ادلصرفية نتيجة اجلهد الكبَت الذم بذلتو حىت جعلتها تناؿ االخبلقية أييت صلاح للقيادات 
ثقة اجلميع لكفاءهتا كقدرهتا البارزة على ربقيق ىذا النجاح الذم جعل مؤسساهتا 

رفية ربقق النجاح ادلتواصل كسجبلن مستمران من اإلصلازات كاألرابح، كمن شليزات ادلص
القيادم االخبلقي الناجح كجود طرؽ كاضحة كمتميزة يف األداء كالتطور يف الكفاءة 
ذبعلو يرل ما ال يراه اآلخركف كمن مث ربقيق السبق يف ربقيق األىداؼ كابلتايل يتمكن 

عمل ادلصريف التقليدم إىل قوة دافعة لتحقيق ادلزيد من من نقل مؤسستو من ركتُت ال
التطور كاإلصلازات، كالقيادم الناجح أيضان ىو من يعرؼ كيف يعيد ىيكلة التقسيم 
اإلدارم دلؤسستو من خبلؿ رؤية اسًتاتيجية كأىداؼ متوسطة كبعيدة ادلدل لتحقيق ىذا 

كالتأكيد على األىداؼ النجاح كمن مث مشاركة اآلخرين يف ىذه الرؤل كاألبعاد 
 دراسةرلتمع ال يؤكدو ، اخلطط االسًتاتيجية للمؤسسة معهمكاإلصلازات ادلرجوة كمناقشة 

ابف للقيادة االخبلقية دكرا مهما يف عملية ربقيق االيرادات لدل ادلصرؼ فهي ربتل  151
 ادلركز الرئيسي كادلسَت للمصرؼ كالعمل ادلصريف  ،كما يتمثل دكر القائد احياان يف

ادلمارسات القيادية كاالعماؿ اليومية اليت يقـو هبا كاليت بدكرىا تساعد يف ربقيق 
االيرادات اك تسَت ادلصرؼ للوصوؿ اىل ربقيق أىدافو ، م تشَت الدراسات السابقة اىل 
دكر القائد االخبلقي يف ربقيق االيرادات ، فأف الباحث يرجح القوؿ الذم اتى بو رلتمع 

ادة االخبلقية دكرا مهم يف ربقيق االيرادات فهي تتبعد العديد من الطرؽ الدراسة أبف للقي
كالسبل اليت تسعا من خبلذلا اىل ربقيق االيرادات للمصرؼ ، كيف ىذه الدراسة لقد 
اىتمت الدراسة ببياف دكر القائد االخبلقي يف ربقيق االيرادات ادلصرفية عن طريق عينة 

د االخبلقي يف مصرؼ مانديرم شريعة ماالنج دكرا يف الدراسة ، كاليت تتلخص أبف للقائ
                                                           

151
 مجتمع الدراسة مصرف ماندٌري شرٌعة ماالنج  بدولة اندونٌسٌا 



117 
 

ربقيق االيرادات للمصرؼ كذلك من خبلؿ الطرؽ ادلتبعة كادلمارسات القيادية مثل التأثَت 
 على ادلوظفُت كرسم اخلطط كغَتىا من االعماؿ اليت يقـو هبا القائد االخبلقي .

ادلبحث الثالث : الطرق اليت تتبعها القيادة االخالقية يف حتقيق اإليرادات يف مصرف 
 مانديري شريعة االسالمي مباالنج  .

الطرؽ اليت تعتمد القيادة االخبلقية عليها يف ربقيق االيرادات من مستول قيادم  تتعدد 
طبيعة كل اىل اخر  كذلك حسب مستول كصبلحيات كل مركز قيادم ، كايضا دكر  ك 

صنف قيادم فالقيادات الفرعية زبتلف نشطات كطبيعة عملها فهي ليس كالقيادة العامة 
للمصرؼ   كهبذا الشكل يكوف ادلصرؼ قد اعتمد على طرؽ شاملة ،  تنبع من كل 

يكوف ابالتفاؽ  اف فوضع الطرؽ لتحقيق االيراداتشرائح القيادة ، اما يف بعض االحي
ت القيادة االخبلقية ، كالكن مفاد ىذا كلو اف الطرؽ ىدفها كاالجتماع من صبيع مستواي

كاحد يتمثل يف اتباع ىذه القيادة ذلا لتحقيق االيرادات للمصرؼ ، كدبا اف صلاح ىذه 
الطرؽ مقًتف بنجاح ايرادات ادلصرؼ فأف عملية اعتماد ىذه الطرؽ تكوف دقيقة كزلددة 

تقـو هبا القيادة االخبلقية من كاما عن كزلسوبة اجلوانب كأتيت نتيجة اما عن دراسات 
طريق اخلربة ادلكتسبة كادلقومات اليت تتميز هبا القيادة االخبلقية عن ابقي الكادر الوظيفي 

152 دراسةويقول رلتمع ال، 
اف الطرؽ اليت تتبعها القيادة االخبلقية يف مصرؼ مانديرم  

ليسَت عليها للمصرؼ بلقية تضعها القيادة االخشريعة ماالنج ىي دبثابة سياسة عامة 
اليت يسعى ربقيق االيرادات ك اىل ابقي االىداؼ العمل ادلصريف كىي بدكرىا تقود اىل 

جانب بسيط من 153 دراسة امحد حسني ادلشهراويوتناولت ادلصرؼ اىل ربقيقها ، 
ىذا ادلوضوع حي اثبتت من خبلؿ نتائجها اف ىناؾ طرؽ تقود اىل رحبية كايرادات 
ادلصرؼ كىذه الطرؽ تضعها االدارة ادلصرفية االسبلمية بناء على ما نصتو الشريعة 

                                                           
152
 مجتمع الدراسة مصرف ماندٌري شرٌعة ماالنج  بدولة اندونٌسٌا 
153
 2557 فلسطٌن ، االسالمٌةاثر متغٌرات عناصر المركز المالً فً ربحٌة المصارف  ، احمد حسٌن المشهراوي 
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االسبلمية  كما  م تشَت ابقي الدراسات اىل ىذا ادلوضوع ، بينما تناكلت ىذه الدراسة 
ط اليت تتبعها القيادة االخبلقية يف مصرؼ مانديرم شريعة ماالنج كما بياف لبعض اخلط

انو ذكرت بعض العوامل ادلساعدة ذلذه الطرؽ ، كيرل الباحث يف اف الطرؽ اليت تتبعها 
القيادة االخبلقية كاليت تتمثل يف عدت شلارسات مثل التأثَت على ادلرؤكسُت ابلشكل 

لوؿ للتحدايت كغَتىا من الطرؽ تعترب فعالة الصحيح كرسم اخلطط ادلسبقة ككضع احل
 اىل حد ما يف ربقيق االيرادات كيستوجب تطويرىا من حُت اىل اخر .
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 الفصل السادس 

 اخلادتة  –أ 

حينما كقع من الباحث اختيار موضوع الدراسة )) القيادة االخبلقية كدكرىا يف ربقيق 
(( كاف اذلدؼ االساسي من البحث يف ىذا ادلوضوع دلا لو إيرادات ادلصارؼ االسبلمية 

من اعلية كبَتة على ادلؤسسة ادلصرفية االسبلمية ادلسؤكلة عن التنمية االسبلمية يف اجملاؿ 
لنسبة للقيادة االخبلقية ىي أىم االصوؿ اليت ؽلكن اف تستحوذ عليها االقتصادم ، كاب

ادلصارؼ االسبلمية لزايدة القدرة على ربقيق اىدافها كاليت شلن ضمنها االيرادات ، حيث 
اصبح كل مصرؼ اسبلمي يتنافس على احلصوؿ على قيادة اخبلقية دلا ذلا من فائدة 

ؤسسة ادلصرفية  تواجو ربداي كبَتا كىو تغَت تعود عليو هبا للمصرؼ ، إال اف ىذه ادل
اف القيادة  رالركتُت القيادم الذم كاف يتعامل بو يف ادلصارؼ التقليدية ، كابعتبا

االخبلقية موضوعا حديثا فقد اصبح من ادلوضوعات االكثر تناكال يف الوقتنا احلاضر كقد 
صيل يف ادلصارؼ تناكلتو بعض الدراسات يف اجلوانب االخرل  كليس بوجو التف

االسبلمية ابلتحديد ، كقد اضافت ىذه الدراسة اىل سابقاهتا يف ىذا ادلوضوع نتيجة 
جديدة ، كقد ساعد رلتمع الدراسة ) مصرؼ مانديرم شريعة ماالنج  ( عن طريق 
ادلقاببلت ادلباشرة كالواثئق كادلبلحظات الباحث يف احلصوؿ على نتائج الدراسة ككذلك 

لفكرم االخر كاليت تتمثل يف الكتب كمقاالت علمية كالرسائل العلمية مصادر الناتج ا
ادلنشورة كغَت ادلنشورة ، كقد تغلب الباحث على بعض الصعوابت اليت كاجهتو من حيث 
ذبميع البياانت النشغاؿ رلتمع الدراسة أبعماذلم رغم مساعدهتم ادلتواصلة كحرصهم 

فضل هللا كضبده  كمنو استطاع الباحث الشديد لدعم البحث ، ككذلك عائق اللغة كب
اكصل اىل نتائج مشجعة لدكر القيادة االخبلقية يف ربقيق االيرادات يف ادلصارؼ 

 االسبلمية .
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 نتائج البحث  –ب 

 من خبلؿ رلتمع الدراسة تبُت أف ادلصرؼ ؽلتلك قيادة ذات صفات اخبلقية ك -1

، حيث تعتمد ىذه القيادة على ستو صفات  توافق مع صفات القائد االسبلمي ت
مأخوذة يف االصل من القيم االخبلقية االسبلمية كصبيع ىذه الصفات تؤثر بشكل اجايب 
على سَت العمل ادلصريف بشكل صحيح  شلا يضمن ربقيق اىداؼ ادلصرؼ ، اال اف 

ليها الصفات االخبلقية  للقائد االسبلمي ال تقتصر فقط على الصفات اليت يعتمد ع
رابطة اجلأش كثبات رلتمع البحث بل سبتد اىل عدت صفات اخرل مثل  الشجاعة ، 

 كغَتىا من الصفات  . األعصاب

تبُت اف ادلصرؼ حريص على تثقيف كتوعية القيادة لديو ابلصفات االخبلقية  -2
كاعليتها كأثرىا على سَت العمل ادلصريف بشكل صحيح  كالدكر الذم تلعبو يف عملية 

اىداؼ ادلصرؼ ، كذلك من خبلؿ دكرات مكثفو يقـو هبا ادلصرؼ داخل  ربقيق
ادلصرؼ كخارجو ، كإعطاء الفرصة للقيادين يف ادلشاركة يف مؤسبرات داخل الببلد 

 كخراجها يدكر فحواىا حوؿ ىذا ادلوضوع .

بينت الدراسة اف للقائد االخبلقي يف ادلصرؼ دكرا كبَتا يف ربقيق أىداؼ ادلصرؼ  -3
عاـ كااليرادات بشكل خاص كأف صبيع ادلمارسات القيادية اليت تقـو هبا القيادة  بشكل

االخبلقية أثناء العمل  ذلا دكرا يف الوصوؿ اىل التطلعات ادلستقبلية اليت يسعى اليها 
 ادلصرؼ من خبلؿ عملو .

من خبلؿ رلتمع الدراسة تبُت أف القيادة االخبلقية يف ادلصرؼ تضع حلوؿ فعالة  -4
لعوائق كالتحدايت سواء الداخلية منها اك اخلارجية  اليت قد تعرقل سَت العمل ادلصريف ل

كقد ربوؿ بُت ادلصرؼ كربقيق إيراداتو ، كذلك من خبلؿ تشكيل جلاف لوضع ىذه 
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احللوؿ أك االستعانة ابستشاريُت خارجُت يف ىذا التخصص اك االستعانة ابلفرع الرئيسي 
 للمصرؼ . 

رلتمع الدراسة أف ادلصرؼ يعتمد يف ربقيق إيرادات على عدة طرؽ  تبُت من خبلؿ-5
ذات كفاءة كفاعلية تتبعها القيادة االخبلقية ، كاىداؼ صبيع ىذه الطرؽ ىو ربقيق 
االيرادات للمصرؼ سوأ بشكل مباشر أك غَت مباشر ،كمن شأهنا ضماف سَت العمل 

 اؼ ادلصرؼ ادلرسومة   .ادلصريف ابلوجو الصحيح شلا يضمن حق ربقيق صبيع  أىد

بينت الدراسة أبف الطرؽ اليت تتبعها القيادة االخبلقية يف ربقيق االيرادات تتصف  -6
ابلدقة كالشمولية كيرجع السبب يف مشاركة صبيع ادلستوايت القيادية يف ادلصرؼ يف كضع 
 كاعتماد ىذه الطرؽ ، كىذا يزيد من فاعلية ىذه الطرؽ يف ربقيق ايرادات كأىداؼ

ادلصرؼ ،أال اف نقص ادلهارات يف بعض ادلستوايت القيادية قد يؤثر احياانف على فاعلية 
 الطرؽ 

 التوصيات  -ج

ة من خبلؿ عرض النتائج كربليلها كاخلركج بنتائج الدراسة ، كبعد التعرؼ على دكر القياد
 دلصارؼ االسبلمية توصي ىذه الدراسة اباليت :االخبلقية يف ربقيق االيرادات ا

على ادلصرؼ اف ال يكتفي ابتباع ببعض الصفات االخبلقية للقيادة فقط بل غلب  -1
 علية اف يلم جبميع الصفات كالقيم االخبلقية ادلوجودة يف الشريعة االسبلمية .

غلب على ادلصرؼ اف ال يقتصر يف عمليات التوعية كالتثقيف ابلصفات االخبلقية   -2
السعي ابف تشمل  ىذه التوعية على صبيع الكادر على ادلستوايت القيادية بل عليو 

 الوظيف .
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ضركرة إدلاـ القيادة االخبلقية يف ادلصرؼ دبقومات العمل ادلصريف االسبلمي كىذا  -3
 من شأنو زايدة ك ربفيز دكر القيادة يف عملية ربقيق االيرادات 

قيل البسيطة غلب على ادلصرؼ اف ال يقتصر يف كضع احللوؿ على التحدايت كالعرا -4
فقط بل عليو اف يشمل  ادلشاؾ ادلزمنة اليت تواجو ادلصارؼ االسبلمية ككل مثل صعوبة 

 جدب الزابئن للمصرؼ .

ضركرة تدريب صبيع ادلستوايت القيادية على كضع الطرؽ اليت يسَت عليها ادلصرؼ  -5
 يحة .الطرؽ الصح كاكتشاؼضع لرفع مستول مهارات القيادية يف ك لتحقيق إيراداتو 

الطرؽ اليت تتبعها القيادة االخبلقية للمصرؼ يف ربقيق  غلب على ادلصرؼ تطوير -6
من كقت اىل اخر  الف العمل ادلصرؼ يف تطور دائم إضافة اىل ضركرة االيرادات 

 جديدة . طرؽ اكتشاؼ

ضركرة إعداد القيادة االخبلقية يف ادلصرؼ من الناحية الشرعية اليت تتعلق  -7
 ادلالية كاالحاطة اكثر دبجاؿ فقو ادلعامبلت .ابلعمليات 

 :مواضيع مقرتحة للدراسة  -د

 . يف ادلصارؼ االسبلمية القادة االختبلقُت كتطوير اسًتاتيجيات إعداد -1

 أثر القيادة كالثقافة االخبلقية على أداء ادلوظفُت يف ادلصارؼ االسبلمية . -2

 ند حاجيت اليو وما تعلمت فرده ع تاذلم إين استودعك ما قرأ

 إنك على كل شيء قدير 
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 البحث ومراجع مصادرقائمة 

 ادلصادر -أ

  الكرًن القراف

؛ 2؛ عدد اجمللدات: 2006 - 1427الناشر: دار طيبة؛ سنة النشر: ، صحيح  مسلم
 1رقم الطبعة: 

صحيح البخارم )ط. دار ابن كثَت( ادلؤلف: دمحم بن إمساعيل البخارم صحيح البخارم  
عدد  2002 - 1423دمشق بَتكت سنة النشر:  -عبد هللا الناشر: دار ابن كثَت أبو 

 1رقم الطبعة:  1اجمللدات: 

الناشر: دار  ، سليماف بن األشعث األزدم السجستاين أبو داكد،  سنن أبو داككد 
 . 2009 – 1430سنة النشر:  ، الرسالة العادلية

 الناشر: ادلكتب اإلسبلمي، ضبن األلباينادلؤلف: أبو عبد الر  ، صحيح اجلامع لؤللباين
 . 2عدد األجزاء: ،

لبنااتلطبعة: الثالثة،  -دار الكتب العلمية، بَتكت  ، ،السنن الكربلالبيهقي أبو بكر 
 ـ 2003 -ىػ  1424

 : العربية ادلراجع-ب

 -أوال : الكتب 

 يف ،األساسية الًتبية ،مركز االجتماعية الباحث ، مليكة كامل سيكل ، إبراىيم الغد أبو
 .  1959 العريب، الوطن

 .1935 سنو ادلصرية النهضة مكتبو طبعو االسبلـ ضحى عبداذلادم، أمُت أضبد
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 النماء مركز الناشر ، ،  كالسنة الكتاب كفق االسبلمية القيادة ادلقرئ زيد اإلدريسي أبو
 . 2012  العلمية كالدراسات لؤلحباث

 كأمثاؿ حكم مع اإلسبلمي، الًتاث يف اإلدارة ، عابدين عدانف ، هللا عبد الربعي دمحم
 .1987ناشر:جدة، السعودية : مكتبة اخلدمات احلديثة، ال األعماؿ، كرجاؿ للمسئولُت

 اخلاصة الثانوية ادلدارس مديرم شلارسة درجة ك الشريفي  مهدم عبد، زلمود التنح مناؿ
 .  معلميهم نظر كجهة من التحويلية للقيادة ادلتحدة العربية اإلمارات دكلة يف

 .القيادية للتنمية الذاتية األساليب: القيادة،  الياسُت دمحم جاسم

: عماف) ادلعايَت، ادلبادئ، ادلفاىيم، الفركض،، احملاسبة نظرية ، زلمود جربوع يوسف
 (. ـ2001للنشر، الوراؽ

 األساليب، ،النظرية، احملاسبة مبادئ يف احلديث ادلدخل عباس، حجازم دمحم
 .(ـ1991 مشس عُت مكتبة: القاىرة) ،  االستخدامات

 تطبيقات – كالتجارب كادلبادئ ادلفاىيم - الشركات حوكمة ، العاؿ عبد طارؽ ، ضباد
 . اجلامعية الدار اعداد  ادلصارؼ يف احلوكمة

خياـ دمحم الزعيب ،  أخبلقيات العمل كدكرىا يف االرتقاء ابدلؤسسة ، الناشر مؤسسة 
 2013الكتاب اجلامع  

 اجلامعية، الدار ،"التجارية كالبنوؾ البورصة ادلالية ادلؤسسات" صاًف، دمحم احلناكم،
 .2001 القاىرة،

 .1979، جدة - الشركؽ دار اإلسبلـ يف كاإلدارة احلكم" ، رسبلف ديرانية أكـر
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 النفائس دار ،"" اإلسبلمية ، ادلصارؼ عمليات يف الشامل، عبدالكرًن  زلمود رشيد،
 . 2ط ،2007 عماف،

 الطيب، الكلم دار ،1ط منها، الشريعة كموقف ادلصرفية اخلدمات الدين، عبلء الزعًتم
 .ـ2002 دمشق،

 دار النشر مكاف:   كالسنة الكتاب ضوء يف اإلسبلمية القيادة خصائص الزايف رمضاف
 . 2005  ايسُت أضبد الشهيد اإلماـ

 دار الناشر ،:   االسبلمية ادلصارؼ زلاسبة ، عمر موسى مبارؾ ك،  دمحم حسُت مسحاف
 15ص 2014 ، عماف كالتوزيع للنشر ادلسَتة

 للنشر الكم رلد دار الناشر، كالتطبيقات األصوؿ: إلدارة ادلعاصرة ، ادلوسوم سناف
 . 1 ط 2004 االردف عماف كالتوزيع

 عزة فلسطُت  االسًتاتيجية للدراسات فلسطُت معهد القائد صناعة، سويداف طارؽ
2013 . 

 .التنمية أىداؼ خلدمة ادلصارؼ كخدمات أمواؿ إدارة ، حسن الدين صبلح السيسي
 .(1998  كالنشر للطباعة الوساـ دار: بَتكت)   ، كتطبيقية نظرية دراسة – االقتصادية

 العربية النهضة دار ـ1964 سنة طبعة ،  كالبنوؾ النقود يف مقدمة.  زكي شافعي دمحم
 . صرم

 النشر  الوضعي، كاإلقتصاد اإلسبلمي الفقو بُت النقدية ،السياسة مصطفى كليد شاكيش
 . 2014 سنة  االسبلمي للفكر العادلي ادلعهد



127 
 

، للنشر شعاع ،"البنوؾ كأعماؿ النقود شؤكف" دمحم، علي شلهوب،  حلب، كالعلـو
 .،1ط ،2007

 .1971 ، األقصى ،مكتبة عماف الًتبوم، البحث مبادئ ، الربضي الشيخ فرح

 للطباعة السبلسل ذات: الكويت، )احملاسبة نظرية مدخل ، مهدم الشَتازم عباس
 (ـ1990كالنشر،

 كائل دار: الناشر  دار الناشر"  اإلسبلمي ادلصريف العمل حسن أساسيات زلمود صواف،
 2013كالتوزيع كالنشر للطباعة

 عماف، للنشر، كائل دار ،"اإلسبلمي ادلصريف العمل أساسيات" حسن، زلمود صواف،
2001، . 

 عماف  كالتوزيع للنشر ادلنهاج دار البنوؾ الناشر ادرة كتاب ، الفتاح عبد دمحم الصَتيف
 2014 االردف

 . 2006 سنو ،  الثالثة الطبعة ، للعلـو العربية دار ، القياد دليل ، الطالب ىشاـ

 نظرية يف مقدمة مع اإلدارم اجملاؿ يف كاحملاسيب ادلايل التحليل ، أبو دمحم طالب ػلي
 . ـ1998مشس، عُت مكتبة: القاىرة احملاسبة ،

 – النظرايت – ادلفاىيم)  التنظيمي السلوؾ ، كآخركف الغٍت عبد بن اهللا عبد ، الطجم
 .( ىػ1415. ) جدة ، النوابغ دار(  التطبيقات

 للعلـو العربية انيف جامعة الناشر اسم. كالقيادة، األخبلؽ ، أضبد الطراكنة ربسُت
 .السعودية العربية ادلملكة  2010الرايض، االمنية،

 .  1993 ، القاىرة ، غريب دار ، االدارة كفعالية القيادم السلوؾ ، شوقي طريف
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 ،مكتبة الرايضية الًتبية كمية العلمي، البحث كمبادئ ،أسس عوض عابر فاطمة
 . 2002 ، مصر اإلسكندرية، جامعة. - الفنية، االشعاع

 مصر كالتوزيع للنشر القلم مؤسسة، االقتصاد علم مبادئ، العزيز عبد عجمية دمحم
 .  ـ1982

 العريب، الفكر دار ، اإلسبلمي، الفكر يف ادلالية احملاسبة نظرية ، كماؿ عطية دمحم
1987 ، 

،  االرداف القواعد العلمي البحث منهجية، ، ةكمبيض ، نصار عبيدات أبو،عقلة 
1997  

 ،6ط السعودية ، اإلدارية، كالقرارات للوظائف ربليلية دراسة ، القادر عبد عبلقي مدين
 . ـ1993 - ىػ1414 السعودية العربية ادلملكة جدة، زىراف، دار مكتبة

 الرايض  العبيكاف مكتبة  الناشر مطلق ادلعاينة كطرؽ البياانت صبع، علواف حسُت
 . ق1431

 ، 1ط ، بَتكت ، الرسالة مؤسسة ، اإلسبلمية احملاسبة فقو ، مظهر قنطقجي سامر
 .  ـ2004

 كالتوزيع للنشر ادلتقدمة لدار الناشر:   اتليف  ، إسبلمي مصرؼ ضلو ، بجي ماىرالك
 . 2004، االردف عماف

 الطبعة. األردف - عٌماف. كالتوزيع للنشر الثقافة دار.  اإلدارية، القيادة ، كنعاف نواؼ
 .ـ1999 السادس اإلصدار -  األكىل
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:  كاحلداثة األصالة بُت الًتبوية كالقيادة اإلدارة يف كرؤل مفاىيم، العبل أبو دمحم ليلى
 . 2013 عماف االردف:  كالتوزيع للنشر اجلنادرية دار الناشر

 ، احلديث العريب ادلكتب ، ادلهارات بناء مدخل التنظيمي السلوؾ ، أضبد ماىر،
 ( ـ1987. )اإلسكندرية

 (؛ العلمية. ط) الذىيب شيوخ معجم: الكتاب بن أضبد بن دمحم

 ،  اإلسبلمية ادلصارؼ يف األرابح لتوزيع كاحملاسبية الشرعية األسس عمر احلليم عبد دمحم
  ـ2002،

زلسن عبادم ، الذباىات احلديثة ىف القيادة االدارية ، الناشر دار النهضة العربية، 
2006 

 ادلطبوعات ديواف. اإلتصاؿ ك اإلعلبم علـو يف العلمي البحث مناىج،  أضبد مرسلي
 . 2005:اجلزائر اجلامعية

 فهرسة. ، االسبلمية البنوؾ يف االسًتاتيجية االدارة،  الفتاح عبد احلميد عبد ادلغريب
 . ىػ1425 جدة ، الوطنية فهد ادللك

 العريب، العا م يف اجملتمع تنميو مركز اللباف، سرس عربيو قرية يف كالقيادة اجلماعات ،ةمليك
 .1963 سنو

 مع االنكفائي التعامل من متحررة: متجددة إسبلمية مرجعية ضلو  الصادؽ، مهدم،
 . 2006 الدكلية الشركؽ مكتبة:   الناشر:   الوافد مع االستبليب كالتعامل ادلاضي،

 العلمية اليازكرم دار 1ط ، كمي مدخل االدارية القرارات ازباذ،  زمرير منعم  ادلوسوم
 . 1998 االردف عماف ،
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،  التجارية الفرزدؽ مطابع، كالوظائف األسس  - العامة اإلدارة، دمحم بن النمر سعود
 . الثالثة البعة،  ـ1994 - ىػ1414،  الرايض

 مشس عُت مكتبة" ف ادلديرم ألظلاط ربليلية دراسة ، الفعاؿ القائد" ، سعيد ، اذلوارم
  1976. ، القاىرة

 التنمية ربقيق يف اإلسبلمية ادلالية السياسة دكر ، الواحد عبد عطية الوزف السيد
 العربية النهضة دار الناشر ،  االجتماعية التنمية للدخوؿ العادؿ التوزيع االقتصادية،

2010 . 

 ادلوصل جامعةاعداد ، ادلصارؼ إدارة، مشعل فائق ، صاحب رضا ، ضبد أبو كقدكرم
2005 

 العربية اجملموعة ، البشرية للموارد االدارية كاالخبلؽ القيادية االساليب ، الويشي فتحي
 .  مصر القاىرة 2013 االكىل الطبعة ، كالنشر للتدريب

 العربية اجملموعة البشرية، للموارد اإلدارية كاألخبلؽ القيادة األساليب الويشي فتحي،
 .مصر القاىرة، ، 2013 األكىل الطبعة فخرم، أضبد شارع 8 كالنشر، للتدريب

 طيبة جبامعة مشارؾ أستاذ متجدد تربوم فكر أبولب ادلرسي كجيو للدكتور الًتبوم موقع
 . العربية مصر جبمهورية األزىر كجامعة ادلنورة ابدلدينة

 اثنيا : الرسائل العلمية 

احملاسبية الدكلية  اضبد نور ،احملاسبة ادلالية ادلبادئ كادلفاىيم كاإلجراءات احملاسبية كادلعايَت
 ـ( .2000كالعريب كادلصرية  ، ، )االسكندرية: الدار اجلامعية، 
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أربيعة عند عبدالعزيز ،منهج البحث الوصفي الكيايف ،السعودية ،جامعة اإلماـ دمحم بن 
 ؽ ،ادلكة العربية السعودية . 1443سعو. 

بداع ادلنظمي دراسة ميدانية االلوسي عبد الوىاب عبد الفتاح ، اثر االظلاط القيادية يف اال
 يف مصارؼ القطاع اخلاص القليم كوردستاف :  الناشر : ادلعهد التقٍت السليمانية  العراؽ

البلتاجي دمحم ، "معايَت تقوًن أداء ادلصارؼ اإلسبلمية" رسالة دكتوراه ، كلية التجارة 
 ـ.1997جامعة األزىر 

اث التطوير كالتغيَت التنظيمي اإلغلايب يف حلمي كفيق ، القيادات اإلدارية كدكرىا يف إحد
  2010البنوؾ العاملة يف قطاع غزة  ، األغا  جامعة األزىر  غزة 

اإلسبلميػة  ،  شػاىيػن علػي. مدخل زلاسبػي مقتػرح لقيػاس كتوزيػع األربػاح يف البنػوؾ
 .2005فلسطُت يناير -اجلامعة اإلسبلمية ،غزة  –،كلية التجارة 

زيز ، القيػادة التشاركيػة كعبلقتها ابلثقافػة التنظيميػة لدل ادلديػػرين : دمحم ، عسكر عبد الع
 . 2012غزة    –دراسة ماجستَت 

 –االوراق العلمية وأعمال ادلؤدترات والندوات اثلثا : 

اجلويل دمحم ،القيادة االسبلمية يف ادلؤسسات كرفة حبتية يف مؤسبر القيادة االسبلمية ، 
1012  . 

القرم ، دمحم علي ، اإلبداعات يف عمليات كصػيغ التمويػل اإلسػبلمي كانعكاسات ذلك 
على صورة سلارطها  كرقة عمل مقدمة غػاىل ادللتقػى الػسنوم الػسابع لؤلكادؽلية العربية 

-للعلـو ادلالية كادلصرفية حوؿ إدارة ادلخاطر يف ادلػصارؼ اإلسػبلمية ،  عماف
 .2004األردف
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 Islamic Finance andد عبد احلميد، رللة الصَتفة االسبلمية : العتييب ضب
banking news  ديب اتليف ادلقالة. 2011يف  240ادلقالة 

 رابعا : مقاالت منشورة على شبكات ادلعلومات ) االنرتنت (

ابو عشة خالد حسُت  ،ربليل احملتول ، فوائد خصائصو انواعو شركطو منشور على 
 شبكة ا االككة .

ين كيث ساؽلننت ، ترصبو شاكر عبد احلميد ، العبقرية كاإلبداع كالقيادة ، رللو عا م د
 . 1993، الكويت ، سنو 176ادلعرفة ، العدد 

البنك الدكيل ،بياف صحفي : رلموعة البنك الدكيل ك ربالف من اجلهات الشريكة 
 2015البياف ، اتريخ  2020يتعهدكف بتسريع توفَت اخلدمات ادلالية للجميع حبلوؿ 

04 17 . 

– 63سعد ادلزعل ،  مقاؿ يف القيادة ادلصرفية الناجحة ، الناشر جريدة النهار ، العدد 
 الكويت 2007لسنة 

ادلراجع االجنبية -ج        

 

Leadership, New York:  Harper &Row , James Mac Gregrgor 
(1978). Burns . 

McManus, K. A. (2011). The relationship between ethical 
leadership, attachment orientation and gender in organizations. 
DAI-B 71/ 03.Proquest. UMI Dissertations. 2013.  
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 Administration and Development in the Arab World: An 
Annotated Bibliograph  ، Milyani, H. M. (2011 . 

From the website of Bank Mandiri in Indonesia Sharia  
upervisory Board - Leading ،Modern. reassure.    

www.syariahmandiri.co.id diakses tanggal  pukul 201608.25 
wib. 

From the website of Bankaldawli www.albankaldawli.org . 
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