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مشاكل معاصرة لتمويل تعليم طالب الدراسات العليا وأوجه 
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 قسم : االقتصاد اإلسالمي        15800034رقم التسجيل: 

                      من االستفادة وأوجه العليا الدراسات طالب تعليم لتمويل معاصرة مشاكل : العنوان
 اإلسالمي االقتصاد من تمدةالتمويل المسصيغ 
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 15800034,  رقم التسجيل :  الطالب : مصطفى أمحد سعيد عسكر 

قد دافع الطالب عن ىذه الرسالة أمام رللس ادلناقشة ويقر قبوذلا شرطًا للحصول على 
   2017ر فرباي 23بتاريخ , درجة ادلاجستري يف االقتصاد اإلسالمي , وذلك يوم اخلميس 

 ويتكون رللس ادلناقشة من السادة احملرتمني :
 مناقشاً                                 الدكتور : عباس عرفان                 

 .......................             197212122006041004رقم التوظيف 

 مناقشاً          الدكتور سواندي ادلاجستري                                    
 ........................           196104152000031001رقم التوظيف 

 مشرفاً                                                  أَسناوي نور.دالدكتور 
 ........................            19711211999031003 التوظيف رقم

 مشرفاً                                                    عابدين منريالدكتور 
 ........................         197201062005011001 التوظيف رقم
 

 اعتماد مدير الدراسات العليا
 

 الربفيسور الدكتور حبر الدين
 195612311983031032رقم التوظيف 



 د
 

 إقرار الطالب
 : كااليتأنا الطالب ادلوقع أدناه , وبيانايت  

 االسم : مصطفى أمحد سعيد عسكر
 15800034رقم التسجيل : 

 وأوجه العليا الدراسات طلبة تعليم لتمويل معاصرة مشاكلعنوان الرسالة : 
 اإلسالمي االقتصاد من التمويل المستمدةصيغ  من االستفادة

 
أقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط للحصول على درجة ادلاجستري يف 

العليا جبامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية  اإلسالمي من كلية الدراسات تصاداالق
من  تأليفاحلكومية ماالنج , قد حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو 

من تأليفو وتبني فعاًل إهنا ليست من حبثي فأنا أحتمل أهنا أحد  ادعىأخر , وإذا 
أو على كلية الدراسات العليا ادلسؤولية على ادلشرف  ادلسؤولية على ذلك ولن تكون

 جبامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .
وىذا إقرار مين بذلك , حيث حررت ىذا اإلقرار بناًء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد 

 على ذلك .
 اسم الطالب ادلقر : مصطفى أمحد سعيد عسكر

 التوقيع :
 

 2017حرر يف ماالنق               
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 والديت ( ) والدي و قليب أحياءاىل من رحلوا عن الدنيا وىم يف 
 إيل زوجيت وأبنائي قرة عيين 
 إيل إخويت وأخوايت األعزاء

 إيل كل من وقف معي خالل ىذه ادلرحلة 
 أهدي هذا العمل المتواضع
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 ص البحثستخلم
 طلبة تعليم لتمويل معاصرة : مشاكل عنوان البحث,  2017مصطفى أمحد سعيد عسكر 

اإلسالمي , رسالة  االقتصاد من ادلستمدة التمويل صيغ من االستفادة وأوجو لعلياا الدراسات
ماجستري , دراسة كيفية وصفية مقدمة لكلية الدراسات العليا قسم االقتصاد اإلسالمي , جامعة 

 موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .
 ثاين : الدكتور منري عابدينادلشرف األول : الدكتور نور أسناوي  _  ادلشرف ال

 هدفت الدراسة إلي :
 ادلصارف من مايل متويل على احلصول يف العليا الدراسات طالب حاجة عن الكشف 
 لتمويل ادلقرتحة االسالمي التمويل وصيغ أدوات على مث التعرف. اجلامعية الرسوم لسداد االسالمية

 أوجو ادلصارف اإلسالمية , وأخريا حتديد تواجو اليت مشاكل التمويل واستعراض الطلبة تعليم
 . العليا الدراسات طالب رسوم لتمويل  واخلارجية احمللية بادلصارف االسالمية الصيغ من االستفادة

  منهج الدراسة :
واستخدم  ادلنهج الكيفي والوصفي التحليلي باستخداملتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث 

وات رئيسية يف مجع البيانات , وقام الباحث باستخدام العديد من االستبيان وادلقابلة كأدالباحث 
 األساليب اإلحصائية مثل مقياس ليكارت اخلماسي والوزن النسيب والتكرارات .

 وخلصت الدراسة الي نتائج أهمها :
 لسداد إسالمي متويل على احلصول يف العليا الدراسات طلبة من تقريباً %  88 حيتاج .1

 . اجلامعية الرسوم
 ومنديري معامالت ببنك الطلبة تعليم لتمويل ادلقرتحة االسالمي التمويل وصيغ أدوات .2

 .بالذمة ادلوصوفة اإلجارة صيغة استخدام ميكن كما اإلجارة صيغة: ىي االسالمي
 مع الفتاوى وسلتنقات بعض تفعيل عدم : ىي ادلصارف اإلسالمية تواجو اليت ادلشاكل .3

 . السداد يف وادلماطلة, وإدارية  نيةقانو  ادلركزي و صعوبات ادلصرف
 منتج بطرح وذلك واخلارجية احمللية بادلصارف االسالمية الصيغ من االستفادة ميكن .4

 . وادلراحبة بالذمة ادلوصوفة واإلجارة اإلجارة بصيغةالدراسات العليا  طلبة تعليم متويل
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ABSTRAK 

Mustafa Ahmed Said Asker. 2017. Masalah Kontemporer Pembiayaan Studi 

Pascasarjana  dan Pemanfaatan Bentuk Pembiayaan dalam Konsep Ekonomi Islam, 

(Analisa Deskriptif Kualitatif). Tesis.  Jurusan Ekonomi Syariah. Fakultas Pascasarjana, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  Pembimbing I : Dr. Nur 

Asnawi.  Pembimbing II : Dr. Munirul Abidin. 

 

Kata Kunci : Pembiayaan Studi Pascasarjana, Pemanfaatan Bentuk Pembiayaan, Konsep 

Ekonomi Islam. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap tingkat kebutuhan mahasiswa 

Pascasarjana dalam memperoleh pendanaan biaya kuliah dari Bank Islam, mengetahui 

perangkat dan bentuk-bentuk pembiayaan islam (Islamic Finance) yang diajukan untuk 

pembiayaan bagi mahasiswa pascasarjana dan menjelaskan masalah pembiayaan yang 

dihadapi beberapa bank Islam, dan untuk menentukan sisi pemanfaatan dari berbagai 

bentuk pembiayaan secara islami pada bank-bank lokal dan internasional dalam hal 

pendanaan biaya kuliah mahasiswa pascasarjana. 

Peneliti menggunakan metode angket/sampling dan wawancara guna 

merealisasikan tujuan di atas sebagai  inti instrumen penelitian dalam pengumpulan data. 

Selain itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode deskriptif 

analisis, serta menggunakan model-model statistik seperti skala likert (fifth likert scale) 

dan linear weighted moving average. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 88% dari mahasiswa pascasarjana 

membutuhkan dana biaya perkuliahan secara islami. (2) Instrumen dan bentuk-bentuk 

pendanaan yang disediakan untuk mendanai biaya kuliah bagi mahasiswa di Bank 

Mandiri dan Bank Muamalat adalah bentuk ijarah, seperti bentuk ijarah dengan jaminan. 

(3) Masalah-masalah yang dihadapi oleh beberapa bank Islam adalah tidak menjalankan 

beberapa kebijakan, tidak sepaham dengan bank pusat, kesulitan aturan dan administrasi, 

serta lamban dalam proses pembiayaan. (4) Memanfaatkan bentuk-bentuk pendanaan 

secara islami dari bank-bank lokal dan internasional dengan cara mengajukan produk 

pendanaan biaya kuliah mahasiswa pascasarjana dalam bentuk ijarah dengan jaminan dan 

bagi hasil (murabahah).   
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 كلمة شكر وتقدير
بسم اهلل الرمحن الرحيم , واحلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم علي أشرف ادلرسلني 

 نبينا ورسولنا زلمد صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم , وبعد ,,

قدم أن ي من كتابة ىذه الرسالة العلمية بتوفيق من اهلل وفضلو انتهائويسر الباحث مبناسبة 
دلن ساىم وساعد الباحث علي كتابة ىذه  االحرتام من صميم قلبو أجزل الشكر و

 الرسالة وىم :

امعة موالنا مالك ابراىيم جل اً الربفيسور الدكتور موجيا راىرجو , بصفتو مدير  .1
 اإلسالمية , احلكومية ماالنج .

 مالك موالنا امعةجبدراسات العليا لل اً الربفيسور الدكتور حبر الدين , بصفتو مدير  .2
 . ماالنج احلكومية,  اإلسالمية ابراىيم

 قسم االقتصاد اإلسالمي ومشرفاً أول .ل اً الدكتور نور أسناوي , بصفتو رئيس .3
 الدكتور منري عابدين , بصفتو مشرفاً ثان . .4
مجيع األساتذة بكلية الدراسات العليا احملرتمني , واألصدقاء , ومن ال يتسع  .5

 ىم مجيعاً .لذكر ىنا ادلقام 

ىذا , ونسأل اهلل أن تكون أعماذلم مقبولة , وتكون رسالة ادلاجستري ىذه نافعة 
 للعباد والبالد .
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 محتويات فهرس ال
 الصفحة الموضوع

 أ صفحة ادلوضوع 
 ب موافقة ادلشرف

 ج موافقة جلنة ادلناقشة
 د إقرار الطالب

 ه االستهالل
 و اإلىداء

 ز مستخلص البحث باللغة العربية
 ح مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

 ط مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية
 ي كلمة الشكر والتقدير

 ك فهرس احملتويات
 س قائمة اجلداول

 ع قائمة الرسوم البيانية واألشكال
 ف قائمة ادلالحق

 1 اإلطار العام والدراسات السابقة  الفصل األول

 2 ادلبحث األول : االطار العام
 2 خلفية البحث ـ 

 4 واقع الدراسات العليا يف جامعات مدينة ماالنق
 13 واألسئلة مشكلة البحث
 13 أسئلة البحث

 14 أىداف البحث



 ل
 

 15 متغريات البحث
 16 أمهية البحث

 16 األمهية النظرية
 16 األمهية التطبيقية
 17 حدود البحث

 18 ثمصطلحات البح
 20 ادلبحث الثاين : الدراسات السابقة

 28 التعليق على الدراسات السابقة

 31 الفصل الثاني : اإلطار النظري

 32 اإلطار النظري
 32 ادلبحث األول : متويل التعليم

 33 مفهوم متويل التعليم
 34 العايل مصادر متويل التعليم

 37 ادلبحث الثاين : ادلصارف االسالمية
 37 مةمقد

 38 تعريف ادلصارف االسالمية
 38 فلسفة عمل ادلصارف االسالمية
 39 صيغ وأدوات التمويل االسالمي

 40 الرقابة على أعمال ادلصارف االسالمية
 41 ادلبحث الثالث: التحديات اليت تواجو ادلصارف االسالمية

 46 ادلبحث الرابع :نظرية الطلب والعرض 
 47 جيات االبتكار ادلايل بادلصارف االسالميةادلبحث اخلامس اسرتاتي

 51 ادلبحث السادس :مناذج لتمويل التعليم بادلصارف االسالمية اخلارجية



 م
 

 51 ادلطلب األول :البنك االسالمي بروناي
 53 ادلطلب الثاين : البنك العريب االسالمي الدويل
 54 ادلطلب الثالث : بنك األردن ديب االسالمي

 56 بع : بنك العز االسالمي عمانادلطلب الرا

 57 الفصل الثالث : منهجية البحث

 58 متهيد
 59  مدخل البحث
 59 منهج البحث
 59 ادلنهج الكيفي
 60 ادلنهج الوصفي

 63 مصادر البيانات
 65 حضور الباحث
 66 رلتمع البحث
 66 عينة البحث

 71 أدوات البحث
 71 ادلالحظة 

 71 تعريف ادلالحظة 
 72 االستبيان

 72 تعريف االستبيان
 73 اخلطوات اليت قام هبا الباحث لتصميم االستبيان

 74 ادلعاجلة االحصائية لالستبيان
 75 ادلقابلة

 75 تعريف ادلقابلة



 ن
 

 76 إثبات صحة البيانات
 76 حتليل البيانات

 80 الفصل الرابع عرض وتحليل البيانات

 81 الدراسةادلبحث األول التعريف مبجتمع 
 82 كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك ابراىيم  يف سطور

 84 نبذة عن بنك معامالت
 89 نبذة عن بنك منديري

 91 الصيغ ادلستخدمة للتمويل بادلصارف اإلسالمية مبالنق
 92 القطاعات اليت تقوم ادلصارف اإلسالمية بتمويلها مبالنق

 93 مجع البيانات ) االستبيان ( ادلبحث الثاين اختبار أداة
 94 ادلبحث الثالث التحليل الوصفي لبيانات الدراسة 

 94 مقدمة عن التحليل الوصفي لبيانات الدراسة
 96 يف احلصول على متويل إسالمي طلبةعرض بيانات حاجة ال

 97 لبةعرض بيانات ادلصادر احلالية لتمويل الط
 99 لى متويل إسالميللحصول ع لبةعرض بيانات حاجة الط

 101 مقياس ليكارت اخلماسي 
 103 يف التخرج لبةعرض بيانات أسباب تأخر الط

 105 ادلبحث الرابع التحليل الكيفي لبيانات الدراسة 
 106 عرض بيانات الصيغ ادلقرتحة لتمويل التعليم مبصرف معامالت ومنديري 

 109 مشاكل متويل التعليم مبصرف معامالت ومنديريعرض 
 110 عرض ادلشاكل اليت تواجو مصرف معامالت
 112 عرض ادلشاكل اليت تواجو مصرف منديري

 114 عرض بيانات ألوجو االستفادة من صيغ التمويل بادلصارف اخلارجية 



 س
 

 114 بنك أبوظيب التجاري للصريفة اإلسالمية 
 115 خطوات وإجراءات متويل التعليم ببنك أبوظيب التجاري 

 116 اض لتجارب ادلصارف اإلسالمية العادلية لتمويل التعليماستعر 

 120 الفصل الخامس مناقشة البيانات

 121 يف احلصول على متويل إسالمي لبةمناقشة نتائج حاجة الط
 123 مناقشة نتائج الصيغ ادلقرتحة لتمويل التعليم مبصرف معامالت ومنديري

 126 معامالت ومنديري مناقشة نتائج مشاكل متويل التعليم مبصرف
 128 مناقشة نتائج أوجو االستفادة من صيغ التمويل بادلصارف اخلارجية

 131 طلبة الدراسات العليا تعليم متويل إلجراءات الباحث مقرتح

 134 الفصل السادس النتائج والتوصيات

 135 نتائج البحث 
 137 توصيات البحث

 138 اخلامتة
 139 وادلراجعقائمة ادلصادر 

 145 ادلالحق
 س قائمة اجلداول

 5 احلكومية ماالنق مدينة جامعات ( 1) دول رقم اجل
 6 ماالنق مدينة جبامعات العليا الدراسات طلبة عدد ( 2)  رقم اجلدول
 7 ماالنق مدينة جبامعات العليا الدراسات رسوم ( 3)  رقم اجلدول
 8 لجامعاتل العليا الدراسات رسوم إمجايل ( 4)  رقم جدول
 27 السابقة الدراسات على بالتعليق واخلاص ( 5)  رقم جدول

 67 العلمية الدرجة متغري حسب الدراسة رلتمع توزيع ( 6) جدول رقم 
 68 األقسام حسب الدراسة رلتمع توزيع ( 7) جدول رقم 



 ع
 

 69 اجلنس متغري حسب الدراسة رلتمع توزيع ( 8) جدول رقم 
 69 العمر متغري حسب الدراسة رلتمع عتوزي ( 9)  رقم جدول
 70 العمل متغري حسب الدراسة رلتمع توزيع ( 10)  رقم جدول
 70 احلالة االجتماعية حسب الدراسة رلتمع توزيع ( 11)  رقم جدول
 83 جبامعة موالنا مالك ابراىيم العليا الدراسات برامج(  12)  رقم جدول
 91 االسالمية ماالنق مصارف يف ادلستخدمة الصيغ (13)  رقم جدول

 92 النقمب اإلسالمية ادلصارف متوذلا اليت القطاعات (14)  رقم دولج
 95 توزيع الفئات حسب مقياس ليكارت اخلماسي ( 15) جدول رقم 
 97 للطلبة اجلامعية الرسوم متويل دلصادر والنسب التكرار (16)جدول رقم 

 99 للتمويل اإلسالمي الطلبةحلاجة  والنسب التكرار (17) رقم جدول
 101 توزيع اإلجابات حسب مقياس ليكارت اخلماسي ( 18) جدول رقم 
 101 توزيع ادلسافة بني ادلتوسط ادلرجح للمستويات (19)جدول رقم 

 101 للتمويل اإلسالمي لطلبةادلتوسط ادلرجح حلاجة ا (20)رقم جدول 
 103 لطلبة يف التخرجالتكرار والنسب ألسباب تأخر ا (21)جدول رقم 
 108 صيغ متويل التعليم مبصرف معامالت ومنديري (22)جدول رقم 
 113 ادلشاكل اليت تواجو مصرف معامالت ومنديري (23)جدول رقم 
 117 جتارب ادلصارف اإلسالمية العادلية لتمويل التعليم (24)جدول رقم 
 118 العادلية فبادلصار  التمويلية صيغال ونسب تكرارات (25)جدول رقم 

 ع قائمة الرسوم البيانية واألشكال
 86 يوضح اإلدارات العليا واذليئات مبصرف معامالت (1)الشكل رقم 

 88 معامالت مبصرف اذليكل التنظيمي  يوضح (2) رقم الشكل
 98 لتمويل الدراسات العليا لبةيوضح مصادر الط (3)الشكل رقم 
 100 للتمويل اإلسالمي لبةيوضح حاجة الط (4)الشكل رقم 



 ف
 

 104 يف التخرج لبةيوضح أسباب تأخر الط (5)الشكل رقم 
 108 صيغ متويل التعليم مبصرف معامالت ومنديري (6)الشكل رقم 
 119 صيغ التمويل ادلستخدمة بادلصارف العادلية (7)الشكل رقم 
 125  لبةمقرتح لصيغ متويل الط (8)الشكل رقم 

 132 التعليم متويل إجراءات تدفق ريطةخل الباحث مقرتح( 9الشكل رقم )
 133 الدراسات العليا طلبةالباحث لتمويل  مقرتح (10)الشكل رقم 

 ف قائمة ادلالحق
 146 استبيان باللغة اإلندونيسية منوذج  (1ملحق رقم )
 147 استبيان باللغة العربية منوذج (2ملحق رقم )
 149 / بنك منديريامالت منوذج مقابلة ببنك مع( 3ملحق رقم )
 150 مناذج خاصة بفتاوى متويل التعليم( 4ملحق رقم )
 154 ( منوذج طلب متويل )وعد باإلجار(5ملحق رقم )

 155 منوذج عقد متويل باإلجارة ادلوصوفة يف الذمة ( 6) رقم ملحق
 158 عقد متلك منافع مقعد جامعيمنوذج  (7) رقم ملحق
 159 جامعي مقعد منافع من ومتكني تسليم إذنمنوذج ( 8) رقم ملحق
 160 تعهد طلبمنوذج ( 9) رقم ملحق
 161 إقالة عقدمنوذج  (10) رقم ملحق

 
 



 الفصل األول
 المبحث األول : اإلطار العام 

 خلفية البحث -أ 
 مشكلة البحث -ب 
 أسئلة البحث -ج 
 أهداف البحث -د 
 متغيرات البحث -ه 
 أهمية البحث -و 
 حدود البحث -ز 
 مصطلحات البحث -ح 

 
 المبحث الثاني : الدراسات السابقة

 
 

 
 الفصل األول : 



 المبحث األول اإلطار العام :

خلفيةالبحث: -أ
، لذلك جعل ا عز وجل معيارين الرتب، وما من مرتبة تعلو عليهاإف رتبة العلم أعلى 

 للمفاضلة بني عباده ومها ) اإلدياف والعلم ( فقاؿ تعاىل :

 1 ﴾ َدَرَجات   اْلع ْلمَ  أ وت وا َوالَّذ ينَ  م ْنك مْ  َآَمن وا الَّذ ينَ  اللَّو   يَػْرَفع  ﴿

قاؿ  وَسلػَّمَ  علْيو ا   َصلى ا   َرس وؿَ  أفَّ  نو  ع ا َرضيَ  ى ريرةَ  أيب وورد يف احلديث الشريف عن

 2اجلَنَّة (  إىل ب و   طَر ْيقاً  لو   ا   َسهَّلَ  ع ْلَماً  فْيو   يَػْلَتم س   طَر يْػقػَاً  َسَلكَ  )َمنْ 

 من احتياجاتو بكافة اجملتمع ديد ألنو احلديثة للمجتمعات اسًتاتيجياً  مورداً  التعليم أصبح لقد

 االقتصادي، النمو وتعزيز ادلضافة القيمة زيادة علي يساعد شلا ادلتخصصة العلمية الكوادر

. الشامل مبفهومو التعليم إىل تعزي أف ديكن االقتصادي النمو من كبرية نسبة أف تبني فقد

 التعليم كاف وإذا ادلستقبل صياغة عن األوؿ وادلسئوؿ التقدـ أساس ىو التعليم كاف فإذا

 ىو العايل التعليم منظومة يف ادلستمر التطوير فإف التقدـ، مسرية يف األساس حجر ديثل العايل

 واالسًتاتيجيات الرؤية يف صياغة إعادة إىل معينة مراحل يف حيتاج التطوير ىذا. ضروري أمر

 .وادلستقبل احلاضر دلتطلبات العايل التعليم منظومة مالئمة تضمن واليت والسياسات

                                                           
 11سورة اجملادلة اآلية  1
 4996صحيح  مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار / باب فضل االجتماع على تالوة القرآف  وعلى الذكر حديث رقم  2



 من حتد اليت القيود من الكثري يواجو خاصة بصفة العايل والتعليم عامة بصورة التعليم إف

 على تأثرياً  وأشدىا القيود تلك أبرز ولعل تطوره وإمكانية سلرجاتو جودة من وتضعف كفاءتو

 مكونات على ختصيصها كفاءة واخنفاض التمويل مصادر زلدودية ىي العايل التعليم مسرية

 . سلرجاتو جودة وحتسني العايل التعليم تطوير إمكانية يعيق الذي األمر التعليمية العملية

 و احلايل الوقت يف اجملتمع تواجو اليت القضايا أىم من العايل التعليم دتويل قضية تعد إذف،

   3.لو التنموية األىداؼ حتقيق من كثرياً  حتد

علمي حضاري مركز  ىي اجلامعة ألف اجملتمعالدراسات  اجلامعية العليا ىي شلا حيتاجو و 

التعليم  ىذاوعلميا .وكما ىو معلـو فإف  وثقافيا، اقتصادياً، اجملتمع تنمية أفراد إىل هتدؼ

 . يعتمد يف دتويلو على األقساط والرسـو الدراسية للطلبة

عن البياف أف طلبة الدراسات العليا قد تواجههم عدة مشاكل وسلتنقات أثناء ’’ وغين

، سلتنقات مادية أو مالية ، مشاكل  عدـ التفرغادلشاكل ) دراستهم العليا ومن مجلة ىذه

متطلَّبات وحاجات ََيب إشباعها  مالدراسات العليا ذل لبةطأكادديية وأخرى اجتماعية ( ، ف

اً قدر  مورلهودى ممن وقته وابذلك واقتطع مى وااجلامعية ، فإف قام ومن بينها رسـو الدراسة

 إلدتاـ ، وتسبب يف التأخريمنػَّْقص على ادلْطلوب منهللكْسب وتوفري ادلاؿ ، عاد ذلك بال

 . العليا دراستهم
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مت ، ادلاؿ عن حبثًا الثّغور وىجروا أماكَنهم العليا الدراسات طلبة   تَرؾ وإف  م ن الثغور اقت ح 

 .وصوب حدب كل من وأىلو باإلسالـ ادلًتبصني ق َبل

 بإندونيسيا :واقع الدراسات العليا في جامعات مدينة مالنق 

دلا دتتاز بو مبوروثها العلمي والثقايف  إندونيسيابجباوة الشرقية،  اشتهرت مدينة ماالنق واليت تقع

’’ ، فهي تعترب وجهة لطلبة العلم من داخل إندونيسيا وخارجها ، سواءمن كثرة اجلامعات 

 كاف للمرحلة األوىل للتعليم اجلامعي أو مرحلة الدراسات العليا 

 رسـو لتمويل طريقة عن بالبحث العليا الدراسات طلبة مساندة الواجب من فكا لذلك

 ادلصارؼ يف اإلسالمي التمويل وأدوات صيغ على بالتعرؼ وذلك باجلامعة العليا الدراسات

 اىل الوصوؿ يف الباحث يساعد قد الذي األمر،  بإندونيسيا  ماالنج مبدينة اإلسالمية

 العليا دراستو رسـو دتويل يف الطالب تفيد اسالمي دتويل وأدوات لصيغ معاصرة مقًتحات

، السيما  اتاج العليا الدراسات طالب وانسانية كرامة دلراعاة العدالة عنصر يتحقق وبذلك

أف عدد اجلامعات وعدد طلبة الدراسات العليا مبدينة ماالنق غري قليل وال يستهاف بالكم 

ادلوجود بساحة الدراسات العليا األمر الذي يتوقع معو  الباحث أف الطلب على منتج 

التمويل ادلايل يزيد على العرض ذلذا ادلنتج يف ادلصارؼ االسالمية مبدينة ماالنق ويف نفس 

قت قد يكوف حافزا للمصارؼ االسالمية لتنويع سلة ادلنتجات وتطويرىا وإضافة منتج الو 

جديد ذلا وىو دتويل رسـو تعليم طلبة الدراسات العليا ذلذا السبب قاـ الباحث بدراسة 

ميدانية مبدينة ماالنق حلصر بعض اجلامعات وطلبة الدراسات العليا هبا وكذلك قيمة الرسـو 



وذلك للوقوؼ على أعداد طلبة الدراسات العليا باجلامعات ومعرفة رسـو الدراسية للطالب 

الدراسة للوصوؿ اىل مؤشر مبدئي حلجم الطلب على منتج دتويل التعليم وكانت النتائج 

 حسب ادلوضح باجلداوؿ التالية : 

 4( يوضح بعض جامعات مدينة ماالنق الحكومية   1الجدول رقم ) 

 اسم اجلامعة الرمز ر ـ

1 UIN  موالنا مالك ابراىيم اإلسالميةجامعة  

2 UB جامعة بروجايا 

3 UM كوميةجامعة ماالنق احل 

 

ويف ذات السياؽ قاـ الباحث مبقابلة ادلسؤولني باجلامعات للوقوؼ على البيانات 

 واإلحصاءات ومت توجيو األسئلة ذلم على النحو التايل :

 باجلامعة ؟كم يبلغ  العدد احلايل لطلبة ادلاجستري  .1
 باجلامعة ؟ الدكتوراه كم يبلغ  العدد احلايل لطلبة  .2
 كم يقدر إمجايل رسـو الدراسة حلصوؿ الطالب على درجة ادلاجستري ؟ .3
 ؟ الدكتوراهعلى درجة الطالب كم يقدر إمجايل رسـو الدراسة حلصوؿ  .4

 :( التايل  2فيما خيص األعداد احلالية للطلبة وذلك حسب اجلدوؿ رقم )   أوال
 5( العدد التقريبي لطلبة الدراسات العليا بجامعات مدينة ماالنق 2الجدول رقم ) 

                                                           
4 http://kangkampus.blogspot.co.id 



 العدد التقرييب لطلبة الدراسات العليا جبامعات مدينة ماالنق

 دكتوراه ماجستري اسم اجلامعة ر ـ

 500 1200 6موالنا مالك ابراىيم اإلسالميةجامعة  1

 1021 2311 7 جامعة بروجايا 2

8ماالنق احلكوميةجامعة  3
 2916 1080 

 2601 6427 اإلجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

فيما خيص إمجايل رسـو الدراسة حلصوؿ الطالب على درجة ادلاجستري والدكتوراه  ثانيا

 فكانت حسب اجلدوؿ التايل :

 9( رسوم الدراسات العليا بجامعات مدينة ماالنق  3الجدول رقم ) 

*  الدراسات العليا جبامعات مدينة ماالنق 10رسـو

 دكتوراه ماجستري اسم اجلامعة ر ـ

                                                                                                                                                                      
 اجلدوؿ من إعداد الباحث  5
/  18عدد الطلبة كاف بناء على مقابلة الباحث مع د منري عابدين جبامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية ليـو األربعاء           ادلوافق 6

  14:00الساعة  2017/  01
الساعة    2017/  01/  19عدد الطلبة كاف بناء على مقابلة مع أ عرفاف بقسم  اإلحصاء جبامعة بروجايا ليـو اخلميس ادلوافق  7

11:00  
 www.um.ac.idجلامعة ماالنق  احلكومية    اإللكًتوينادلوقع عدد الطلبة كاف بناًء على ادلعلومات الواردة من  8
 اجلدوؿ من إعداد الباحث  9

  * القيمة مبا يعادؿ الدوالر األمريكي 10



 5700 1900 موالنا مالك ابراىيم اإلسالميةجامعة  1

 12750 9700  جامعة بروجايا 2

 5800 1800 جامعة ماالنق احلكومية 3

 

 

 

 

( مت احتساب إمجايل قيمة رسـو الدراسات  3/  2ومن خالؿ اجلدولني السابقني ) أرقاـ 

العليا ) ادلاجستري و الدكتوراه ( للجامعات الثالث وكانت النتائج حسب ادلوضح باجلدوؿ 

 ( على النحو التايل : 4رقم ) 

 11( إجمالي رسوم الدراسات العليا للجامعات الثالث  4جدول رقم ) 

 الدراسات العليا للجامعات الثالث 12إجمالي رسوم

 دكتوراه ماجستري اسم اجلامعة

 208500000.00 2,280,000.00 موالنا مالك ابراىيم اإلسالميةجامعة 

 1300170750.00 22,416,700.00 جامعة بروجايا

                                                           
 الرسـو الدراسية ( Xاجلدوؿ من إعداد الباحث ) إمجايل الرسـو = إمجايل عدد الطلبة  11
 قيمة الرسـو بالدوالر األمريكي 12



 602640000.00 502480800.00 جامعة ماالنق احلكومية

 22,131,750.00 29,945,500.00 العلياإجمالي رسوم الدراسات 

 

من خالؿ اجلدوؿ السابق واألرقاـ اإلحصائية الواردة بو واليت دتثل ثالث جامعات فقط 

ديكننا الوصوؿ إلمجايل قيمة الرسـو الدراسية )ادلاجستري والدكتوراه ( لتصل إىل مبلغ إمجايل 

( مليوف دوالر تقريباً، وىذا مؤشر عايل يدؿ على وجود  5200770250.00وقدره )

طلب وإقباؿ متزايد من قبل الطلبة على الدراسات العليا ، األمر الذي يكوف حافزا 

 للمصارؼ اإلسالمية لتطوير منتجاهتا ولطرح منتج دتويل تعليم طالب الدراسات العليا .

األمر الذي َيعلنا نبحث يف أروقة  وشلا سبق ونظرا ألمهية التعليم ودوره يف رقي األمم

اقتصادنا االسالمي األصيل لعلنا صلد ما يريح العيوف الساىرة إلَياد صيغ دتويلية تساىم يف 

 دتويل التعليم بشكل عاـ ورسـو الدراسات العليا بشكل خاص ،

 االسًتاتيجيةمنذ أكثر من ثالثة عقود والصناعة ادلالية اإلسالمية وضعت من أىدافها ف

لبحث يف الًتاث الفقهي الستخراج الصيغ ادلالية والتعرؼ على ضوابطها وخصائصها ا

التمويلية واستخداماهتا ليتم استثمار ذلك يف تطوير ادلنتجات ادلالية ادلعاصرة لتتوافق مع الرؤية 

واألىداؼ اإلسالمية ، وىذه ادلهمة حبد ذاهتا تعترب شاقة كوهنا تتطلب معرفة فقهية ومالية 

ويسعى ىذا البحث إىل الكشف  .  13ضافة إلدراؾ الواقع التطبيقي للمنتجات ادلاليةباإل
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ىامة حتدث عنها الفقهاء قدديًا واستفادت منها ادلصرفية اإلسالمية يف كثري   ادلايل عن صيغ

 دراسةحث االبتناوؿ وقد  الصيغ واألدوات اخلاصة بتمويل اخلدماتمن تطبيقاهتا ، وىي 

الستثمارىا بشكل  واألدوات تكوين البناء السليم والرؤية الشاملة للصيغهبدؼ الصيغ تلك 

 جيد يف التطبيقات ادلصرفية .

لبنك معامالت وبنك منديري اإلسالمي األمر الذي جعل الباحث يقـو بزيارات ميدانية 

 بإندونيسيا ومقابلة ادلختصني بادلصرفني و اذليئة الشرعية لغرض الوقوؼ على بمدينة ماالنق

الصيغ التمويلية االسالمية ادلوجودة بادلصرؼ ومدى امكانية توظيفها مستقبال واستخدامها 

) سداد الرسـو اجلامعية لطلبة الدراسات العليا ( وترجع أسباب اختيار بنك يف دتويل التعليم 

 معامالت ومنديري اىل االيت :

 أسباب اختيار بنك معامالت في الدراسة الميدانية :أوالً : 

 :14ىناؾ عدة أسباب شجعت الباحث على اختيار بنك معامالت نذكر منها 

 اإلسالمية الشريعة مع تتسق بنك اسالمي منذ تأسيسو بأحكاـ" معامالت" بنك / يعد1

 .عادلي بتواجد وحيظى

 Global Finance رللة قبل من 2013بنك معامالت يف سنة  تصنيف مت / 2

 . التوايل على اخلامسة للسنة إندونيسيا يف اسالمية مالية مؤسسة كأفضل
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)  من إندونيسيا يف اإلسالمي للتمويل بنك أفضل جائزة / حتصل بنك معامالت على3

Alpha Southeast Asia ) قد حصل و.  العادليني للمستثمرين حتريرية نشرة وىى 

 تطوير مبجهوداهتم يف االعًتاؼ ومت،  التوايل على اخلامسة للسنة اجلائزة ىذه على البنك

 .الشريعة مع متوافقة ىامة مبعامالت قيامهم اىل باإلضافة الية اإلسالمية ادلالية السوؽ

 من العامل يف إبداعا   اإلسالمية ادلصارؼ أكثر جائزة على 2012/ حتصل يف سنة 4

 ماركيتريز وجائزة( The Islamic Finance News) نيوز فاينانس إسالمك

(Marketeers )جتارية عالمة ألفضل. 

 دتكن وعليو األساس حجر بناء ساعدت على اخلربة عالية مواىب رلموعة على اشتمالو / 5

 يف جديدة مصرفية آليات تقدـ اليت البنوؾ مقدمة يف يكوف أف من" معامالت" بنك

 .البالد يف صكوؾ أوؿ إطالؽ مثل إندونيسيا

 

 

 

 

 

 في الدراسة الميدانية : منديري: أسباب اختيار بنك  ثانياً 



حد ادلصارؼ اإلسالمية الكبرية حيث حتصل أاالسالمي ىو  منديري بنكمن ادلعروؼ باف 

 : 15ادلصرؼ على الكثري من جوائز يف سلتلف الدوؿ وتتمثل يف االيت

 علي جائزة أفضل مصرؼ اسالمي من ىونكونج ، وكذلك 2011حتصل يف سنة   -1

اإلدارة ادلالية  واالكثر  من أفضل ادلصارؼ يف وأيضاً االفضل من ناحية اخلدمات ادلالية ، 

 رحباً.

علي جائزة أفضل ادلصارؼ اإلسالمية علي مستوي آسيا  2012وحتصل يف سنة   -2

أيضاً  ،ومن أفضل ادلصارؼ اإلسالمية يف اخلدمات ادلالية ، ومن افضل ادلصارؼ يف التسويق

. 

 اإلسالمية يف العالمة التجارية .أفضل ادلصارؼ  حتصل على جائزة  2014نة ويف س  -3

 

 

 

 مشكلة البحث : -ب 

الحظ الباحث أف بعض طلبة الدراسات العليا باجلامعة لديهم سلتنقات مالية ومشاكل مادية 
أي ال يستطيعوف سداد رسـو اجلامعة األمر الذي يؤخر خترجهم وبالتايل عدـ مشاركتهم يف 

 السيولة إىل اإلسالمية ادلصارؼ عمالء عجلة التنمية يف البالد ، وبتعبري أخر حيتاجدفع 
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األمر يتطلب نقل ادلسؤولية  وىذا الرسـو اجلامعية للدراسات العليا  دفع هبدؼ النقدية
للمصارؼ االسالمية والكشف على صيغ و أدوات التمويل لديها لتمويل التعليم ومبا ال 

 الشريعة االسالمية .يتعارض وأحكاـ 
 
 أسئلة البحث : -ج 

 : التايل السؤاؿ الرئيس عن اإلجابة يف البحث مشكلة تربز شلا سبق 
ما هي المشاكل المعاصرة لتمويل تعليم طلبة الدراسات العليا و ما أوجه 

 ؟ سالميإلااالقتصاد  من االستفادة من صيغ التمويل المستمدة
 : وىى فرعية أسئلة عدة السؤاؿ ىذا من ونستخلص

 مع يتوافق مايل دتويل على احلصوؿ يف العليا بالدراسات الطلبة حاجة مدى ما .1
 ؟ اجلامعية الرسـو لسداد اإلسالمية الشريعة أحكاـ

االسالمي ادلقًتحة لتمويل تعليم الطلبة ببنك  التمويل وصيغ أدوات ىي ما .2
 معامالت ومنديري االسالمي ؟

معامالت ومنديري مبدينة ماالنق لتمويل تعليم الطلبة ما ادلشاكل اليت تواجو بنك  .3
 ؟

ما أوجو االستفادة من الصيغ االسالمية بادلصارؼ الية واخلارجية لتمويل رسـو  .4
 طلبة الدراسات العليا ؟ 

 أهداف البحث -د 

 اإلسالمية ادلصارؼ مستوى على ادلستحدثة األمور من اخلدمات دتويل موضوع كاف دلا

 على التعرؼ من بد ال كاف خاص، بشكل بإندونيسيا وادلصارؼ االسالمية عاـ، بشكل

 العمل مؤسسات قبل من ودتويلها تطبيقها وإمكانية الشرعي وتكييفها اخلدمات ىذه  ماىية



االسالمية ، عليو ديكن أف نلخص  الشريعة وأحكاـ يتفق ومبا اإلندونيسي اإلسالمي ادلصريف

 أىداؼ حبثنا يف االيت :

من  مايل دتويل على احلصوؿ يف العليا بالدراسات الطلبة عن حاجة الكشف .1

 . اجلامعية الرسـو لسداد ادلصارؼ االسالمية

 ببنك الطلبة تعليم لتمويل ادلقًتحة االسالمي التمويل وصيغ أدوات التعرؼ على .2

 . االسالمي معامالت ومنديري

 تعليم لتمويل ماالنق مبدينة معامالت ومنديري بنك تواجو اليت استعراض ادلشاكل .3

 . الطلبة

القًتاح  واخلارجية الية بادلصارؼ االسالمية الصيغ من االستفادة حتديد أوجو .4

 العليا . الدراسات طلبة رسـو أدوات لتمويل

 

 : متغيرات البحث -ه 

 سيتم من خالؿ ىذا البحث دراسة االيت :

 دراسة العواملوكذلك  االسالمي للتمويل العليا الدراسات طلبة حاجة مدى 

 ( االجتماعية احلالة ، العمل العمر، ، اجلنس ، القسم ، العلمية الدرجة)للطالب  الدديغرافية

 وذلك على النحو التايل :

 ( دكتوراه/  ماجستري) مستوياف للطالب وذلا العلمية الدرجة -



 االقتصاد):           مستويات ستة ولو التخصص بو ويقصد القسم -

/  االسالمية الدراسات/  األحواؿ الشخصية/  الًتبية اإلسالمية ادارة/  االسالمي

 (/ إعداد معلمي ادلدارس اإلبتدائية  العربية اللغة

 ( أنثى/  ذكر)  مستوياف ولو اجلنس -

/  35 -31    /  30-25/   25 من أقل)  مستويات مخس ولو العمر -

 ( 40 من أكثر/  36-40

 ( يعمل ال/  يعمل)  مستوياف ولو العمل -

 ( متزوج/  أعزب)  مستوياف وذلا االجتماعية احلالة -

 

 : البحث أهمية -و 

 : التايل النحو على وذلك والتطبيقي النظري اجلانبني يف البحث أمهية تتضح

 :  النظرية األهمية/  1

  االسالمية ادلصارؼ يف التمويل نظرية يطور ألنو نظرية أمهية ذو البحث  ىذا يعترب

 لتمويل االسالمية واألدوات الصيغ بعض يقًتح ألنو الشرعي التأصيل لبنات أحد باعتباره

 االسالمية للمصارؼ جديد منتج وإضافة تطوير يف تتحدد للبحث النظرية فاألمهية،  التعليم

 .  العليا الدراسات لطلبة الدراسة رسـو دتويل وىو



 : التطبيقية األهمية/  2

 : من لكل وعملية تطبيقية أمهية ذو البحث ىذا يعترب كما

 : وذلك العليا الدراسات طلبة/  أوال

 زلدودي للطلبة االجتماعية العدالة وحتقيق التعليمية الفرص زيادة يف يساىم ألنو .1

 . العليا دراستهم لتمويل الدخل

 احلصوؿ يف اخلرَيني الطلبة يؤىل باعتباره واالجتماعية االقتصادية األبعاد يراعي ألنو .2

 . اجملتمع يف زلًتمة مكانة ومنحهم  الدخل عالية وظائف على

 : وذلك االسالمية المصارف/  ثانيا

 وأرباح عوائد تضيف اليت اخلدمات تطوير ألدوات وصيغ  دتويل ادلنافع و  يعترب ألنو .1

 . االسالمي للمصرؼ

 . البشرية التنمية يف مبسامهتو االسالمي للمصرؼ االجتماعية ادلسؤولية حيقق ألنو .2

 (  العليا الدراسات كلية)  الجامعة/  ثالثا

 .  للجامعة ادلركز ادلايل يدعم يوفر السيولة و باعتباره للجامعة الدخل مصادر أحد يعترب

 حدود البحث  -ز 



: يتناوؿ البحث اقًتاح صيغ دتويل اسالمي لتمويل التعليم لطلبة  الحدود الموضوعية

 الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك ابراىيم االسالمية يف مدينة ماالنق بإندونيسيا .

بجامعة موالنا مالك : الكشف عن مدى حاجة طلبة الدراسات العليا  الحدود المكانية

 االسالمية التمويلية الصيغ يف احلصوؿ على دتويل إسالمي باستخداـ ابراهيم اإلسالمية

 توظيفها امكانية مباالنق بإندونيسيا ومدى وبنك منديري بنك معامالتيف  ادلوجودة

 ( . العليا الدراسات لطلبة اجلامعية الرسـو سداد)  التعليم دتويل يف واستخدامها مستقبال

ى طلبة الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك ابراىيم : يقتصر البحث عل الحدود الزمانية

 ( . 2016،  2015) اإلسالمية للعاـ الدراسي:

 مصطلحات البحث  -ح 

 التعليمية ادلنظمات احتياجات تغطية على قادرة مالية مصادر )ىو إَيادتمويل التعليم : 

 والبحثية والعلمية واالقتصادية الًتبوية ورسالتها أىدافها حتقيق من تتمكن حىت كافة،

 16واالجتماعية (

 : قسم الباحث ىذا التعريف اىل شقني : طلبة الدراسات العليا

طلبة الدراسات العليا )ادلاجستري (: ىم األشخاص الذين أهنوا مرحلة البكالوريوس و باشروا 

 يف دراسة ادلقررات الالزمة لنيل ادلاجستري .
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 يف ادلاجستري وباشروا مرحلة أهنوا الذين األشخاص ىمطلبة الدراسات العليا ) الدكتوراه ( : 

 . الدكتوراه  لنيل الالزمة ادلقررات دراسة

بتغطية جزء  أو  ( الوالدين أو/و) الطالب كافة على ادلفروض ىي االلتزاـالرسوم الدراسية : 

 .17التعليم  تكلفة كل

 

 : صيغ وأدوات التمويل االسالمي

 أحكامها  مبينة اإلسالمية الشريعة أقرهتا اليت التمويلية ادلصادر رلموعة هبا )نقصد 

 سواء ادلشروعة بالطرؽ استثماره و ادلاؿ الستخداـ عديدة صيغ على تشتمل  وخصوصيتها

 .18العمل ( مع ادلاؿ يتعاوف أو ادلاؿ مع ادلاؿ بتعاوف
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 المبحث الثاني : الدراسات السابقة

 19".األندلس في التعليم تاريخ( " 1980) عيسي دراسة

دراستو  يف الباحث اعتمد وقد(. األندلس) إسبانيا  يف التعليم تاريخ على للتعرؼ هتدؼ

وخلصت ىذه الدراسة إىل أف ادلسلمني يف األندلس قد اىتموا التحليلي  التارخيي ادلنهج على

قامت من الطفولة ادلبكرة واستمرارًا إيل سن الكهولة. وأف الدولة  بالتعليم، ابتداء من سن

اجملاين ألبناء الفقراء، وأوقفت حوانيت ليدفع منها مرتبات ادلعلمني .  جانبها بتوفري التعليم

لبيت ماؿ ادلسلمني ، وفئة أخري من ادلعلمني وىي الغالبية تتلقى أجرىا بناء  ىذا باإلضافة

 عقد مع ويل أمر التلميذ . على

 :20( 1994)  موريتنيسون دراسة

 ".( الطلبة إلى الحكومة من المسئولية":)نقل: العالي التعليم تمويل هيكلية إعادة

توزيع  إعادة على تنص واليت تقريبا،(  1980)  عاـ يف بدأت اليت الدعوة لتأكيد هتدؼ

 دراسة إمكانية طريق عن خاصة موارد إىل اجتماعية موارد من العايل التعليم دتويل مسئوليات

 .العايل التعليم بو دتوؿ أف تستطيع اليت ادلايل العبء جهة كل حتمل

 التحليلي . الوصفي ادلنهج الباحث اتبع ىذا اذلدؼ ولتحقيق
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 (. تاريخ التعليم يف األندلس، القاىرة: دار الفكر العريب 1980)  عيسى، زلمد 

20 Morstenson(1994). Restructuring Higher Education Finance Shifting Financial Responsibility from Government 

to students   http:// www. Askeric.org 



 و جعل العايل للتعليم االجتماعية ادلوارد التزامات تقلص أف إىل الدراسة وتوصلت

إحصائية  كشفت وقد العايل، التعليم تكاليف من كبرياً  جزءاً  يتحملوف وعائالهتم الطالب

 تؤكد على النقلة وىذه ،%( 139)  بنسبة العايل التعليم دتوؿ الطلبة رسـو ـ  أف 1980

 .وعائالهتم الطلبة لدى القدرة ادلالية

 21.العالي التعليم مؤسسات تمويل مصادر(:  1996)  موسى دراسة

 العايل التعليم مؤسسات من الكثري لدى ادلألوفة األساسية ادلصادر إليضاح هتدؼ

 مواردىا توفري يف اجلامعات بعض عليها تعتمد قد اليت اخلارجية ادلصادر وذكر يف العامل،

  أىداؼ لتحقيق ادلقارف الوصفي ادلنهج الباحث اتبع وقد. ادلالية وادلادية

  ىي التعليم لتمويل األساسية ادلصادر أف إىل الدراسة ىذه توصلت الدراسة وقد

  كادلنح متنوعة فهي العايل التعليم لتمويل اخلارجية ادلصادر أما احلكومة والطالب

 والتربعات الصناعية وادلؤسسات الشركات مع ادلشًتكة والبحوث الدراسية واذلبات وادلعونات

 مثل العايل التعليم لتمويل أخرى مصادر وىناؾ. والكليات اجلامعات خرَيي تلك قبل من

 .اجلامعية واألنشطة اخلدمات اجلامعية مصادر

 الواقع األردن في الجامعات في العالي التعليم تمويل أزمة(: "  1999)  بدر دراسة

 22".والحلول
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ليم العايل، ادلؤدتر العلمي السنوي الرابع مستقبل التعليم يف الوطن العريب، حلواف (. مصادر دتويل مؤسسات التع 1996موسي، علي )  

 (  369،  357ص )  2 جابريل   21/  20



 إسهاـ ادلختلفة ومدى ادلصادر حيث من األردف يف اجلامعي التعليم دتويل واقع دلعرفة هتدؼ

 موازنات اجلامعات يف العجز بتفاقم ادلتعلقة التمويل مشكلة وإبراز. التمويل يف منها كل

 من االقًتاحات عدد ووضع. العجز ىذا وراء تكمن اليت األسباب علي والتعرؼ احلكومية،

 .الوثائقي ادلنهج خالؿ من وذلك. للمشكلة ادلمكنة واحللوؿ

 ألف وذلك"التمويل  عجز سبب وىو األردف يف للتعليم رغبةً  ىناؾ أف إيل الدراسة وتوصلت

 ادلصادر التمويلية منو معدالت من أعلى احلكومية األردنية اجلامعات يف ادللتحقني زيادة

 وتعتمد اجلامعات. االقًتاض إىل الرمسية األردنية اجلامعات بعض تلجأ العجز ىذا ولتغطية".

 عليها أخرى تعتمد مصادر وىناؾ التمويل، يف كبري بشكل احلكومة على الرمسية األردنية

 :مثل األردنية اجلامعات

 الفرد دخل معدؿ إيل قياساً  األردنية األىلية اجلامعات يف مرتفعة تعترب واليت الطلبة، رسـو -

 اجلامعات يف الطالب تكلفة ثلث حوايل سوى تغطي ال الرسـو ىذه فاف وبادلقابل األردين

 الرمسية .

 .الذاتية التمويل مصادر -

 .واخلارجية الية والتربعات ادلنح -

 :منها ادلمكنة واحللوؿ االقًتاحات من رلموعة الدراسة قدمت وقد
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 .القروض نظاـ واستخداـ الًتبية، تكنولوجيا من واإلفادة االلتحاؽ، نسب ختفيض ضرورة

 .الذايت التمويل وتشجيع

 اإلسالمي، التربوي الفكر المستقاة من التعليم تمويل ( صيغ 2005دراسة صبيح )

 23الفلسطيني . الجامعي التعليم تمويل في منها اإلفادة أوجه وما

 عن والكشف الفلسطيين، اجلامعي التعليم دتويل واقع على للتعرؼ الدراسة ىدفت

 االجتاىات بعض واستعراض اإلسالمي، الًتبوي الفكر من ادلستقاة التعليم دتويل صيغ

 دتويل يف منها اإلفادة أوجو وحتديد اجلامعي، التعليم دتويل يف واإلقليمية والتجارب العادلية

التارخيي.  وادلنهج التحليلي، الوصفي ادلنهج اتبع الدراسة أىداؼ ولتحقيقاجلامعي ،  التعليم

 :التالية النتائج عن الدراسة أسفرت وقد

 متوسطة علي وبدرجة الطلبة، رسـو على كبرية بدرجة دتويلها يف الفلسطينية اجلامعات تعتمد

 اخلارجية . واذلبات والتربعات الذاتية، ادلصادر من كل

التعليم اجلامعي  دتويل والزكاة كصيغ  اإلسالمي الوقف اعتماد ديكن بأنو وأوصت الدراسة

 الفلسطيين .

: مقارن منظور من الدارسة رسوم سياسات(  2007) جونستون/   دراسة ماركوتشي

 24والسياسي  النظري المنطق

                                                           
اإلسالمي، وما أوجو اإلفادة منها يف دتويل التعليم اجلامعي  صيغ دتويل التعليم ادلستقاة من الفكر الًتبوي 2005لينا زياد صبيح  23

 الفلسطيين  ص ج  رسالة ماجستري كلية الًتبية  اجلامعة االسالمية  غزة 



يف  اتمل األثر وكذلك الدراسة لرسـو ادلختلفة السياسات بني هتدؼ الدراسة اىل ادلفاضلة

 .  االجتماعية والعدالة ادلساواة من كل على العايل التعليم إىل الوصوؿ

 الغين ىذا ادلزيج سياؽ يف مقارف دويل منظور من الدراسة رسـو مسألة الدراسة ىذه تناقش

 أىداؼ لتحقيق ادلقارف الوصفي ادلنهج الباحث اتبع والسياسة وقد وااليدلوجيا  التمويل من

 يتمثل يف : وتوصلت الدراسة اىل أف التحدي .الدراسة

 رسـو لفرض سليب أي أثر عن التعويض ألجل وذلك الطالب، دلساعدة فعالة برامج تصميم

 الدخل . ادلنخفضة األسر من الطالب بالدراسة التحاؽ على الدراسة

 التكييف الشرعي للمرابحة في المنافع 2013و الشويات ( مهيدات دراسة : ) 

 25التعليم""منفعة 

تبياف مدى إمكانية دتويل ادلنافع بيعًا وشراًء من قبل مؤسسات هتدؼ ىذه الدراسة اىل 

 جتلية حقيقة بيع ادلنافع وبالذات منفعة التعليم  ، و التمويل اإلسالمية

من  و وذلك من خالؿ ما يعرؼ بتمويل ادلنافع ادلوصوفة يف الذمة،"وبياف حكمها الشرعي  

وتعتمد ادلؤسسات التمويلية يف  "كالدراسة يف اجلامعات وادلعاىد"  عة التعليممنف ىذه ادلنافع:

دتويلها للمنافع  عقد "ادلراحبة يف ادلنافع " حيث تشًتي ادلنفعة من ادلؤسسة التعليمة متمثلة 

                                                                                                                                                                      
ترمجة  24( سياسات رسـو الدارسة من منظور مقارف: ادلنطق النظري والسياسي  ص  2007باميال ماركوتشي  / وبروس جونستوف ) 24

 نيويورؾ يف بافالومنار صربي جامعة 
التكييف الشرعي للمراحبة يف ادلنافع "منفعة التعليم" د زلػمود فهد مهيدات  د زلمود سليم الشويات  )مؤدتر اخلدمات ادلصرفية بني  25

 2013/  05/  16النظرية والتطبيق جامعة عجلوف الوطنية األردف ( بتاريخ 
 
 



بعدد من الساعات ادلعتمدة موزعة حسب ختصصات زلددة ،ومن مّث تعيد بيعها مراحبة 

قـو ادلؤسسة ادلالية باالتفاؽ مع طالب منفعة التعليم " ادلتموؿ " وتوقع للمتموؿ، وديكن أف ت

معو قبل شراء ىذه الساعات ادلعتمدة من اجلامعة، ألف زلل العقد يتعلق بالذمة ، وال يشًتط 

وجود ادلنفعة وقت العقد ، وإمنا َيب توفرىا وقت تسليمها. وتأيت ىذه الدراسة للوقوؼ 

 التمويلي ادلعاصر ومن مّث توصيفها وبياف التكييف الشرعي ذلا.على ماىية ىذا األسلوب 

وتوصلت الدراسة اىل إمكانية استخداـ صيغة اإلجارة للخدمات واإلجارة ادلوصوفة بالذمة 

 يف دتويل منفعة التعليم .

 

 التعليق على الدراسات السابقة 

ومت تفريغ العناصر من خالؿ االطالع على الدراسات السابقة قاـ الباحث بتصميم جدوؿ 

األساسية اخلاصة بالدراسات السابقة باجلدوؿ حىت يتم التعليق على الدراسات بشكل منظم 

( وادلوضح  5وفيما يلي ملخص بالدراسات السابقة والتعليق عليها حسب اجلدوؿ رقم ) 

 أدناه التايل :

 

 

 



 

 

 

 ج الدراسةنتائ الدولة نهج ادل أىداؼ الدراسة موضوع الدراسة الدراسة ر ـ



 ( والخاص بالتعليق على الدراسات السابقة 5جدول رقم ) 

 

 

 التعليق على الدراسات السابقة من خالل الجدول السابق :

عيسي 1
1980  

 يف التعليم تاريخ
 األندلس

التعرؼ على تاريخ 
 التعليم باألندلس

التارخيي 
 التحليلي

 وجود التعليم اجملاين ومبقابل مصر

  موريتنيسون 2
1994 

 دتويل ىيكلية إعادة
 العايل التعليم

 احلكومة من ادلسئولية نقل
 الطلبة إىل

 وصفي 
 حتليلي

 على دفع الرسـوقدرة الطلبة  أمريكا

  موسى 3
1996  

 مؤسسات دتويل مصادر
 العايل التعليم

 ادلصادر إيضاح
 األساسية للتمويل

 وصفي 
 مقارف

ادلصادر الرئيسية للتمويل  السعودية
 احلكومة والطالب

 بدر 4
 1999 

التعرؼ على واقع  العايل التعليم دتويل أزمة
ومصادر التمويل 

 اجلامعي

ادلصادر الرئيسية للتمويل ىم  األردف الوثائقي
الطلبة وتوصي مبنحهم 

 القروض
 صبيح 5

2005  
 ادلستقاة التعليم دتويل صيغ

 اإلسالمي الفكر من
الكشف على صيغ 
 التمويل يف االسالـ

 وصفي 
 حتليلي
 تارخيي

ديكن االعتماد على الوقف  فلسطني
 والزكاة

/ ماركوتشي 6
جونستون
2007  

 الدارسة رسـو سياسات

 مقارف منظور من
 السياسات بني ادلفاضلة
 الدراسة لرسـو ادلختلفة

 الوصفي
 ادلقارف

تعويض الطالب ومساعدتو  أمريكا
 ماديا

 مهيدات / 7
 الشويات
2013 

التكييف الشرعي 
 للمراحبة يف ادلنافع

منفعة  امكانية دتويل 
التعليم وبياف حكمها 

 الشرعي.

صيغة بدتويل منفعة التعليم  األردف كيفي
اإلجارة للخدمات أو ادلنافع 

 ادلوصوفة يف الذمة.



بينما  2013وحىت  1980/ الدراسات السابقة واخلاصة بتمويل التعليم بدأت يف سنة  1

لدراستو ادلقًتحة وبذلك تعترب الدراسة األحدث من حيث  2016حدد الباحث سنة 

 التسلسل التارخيي والزمين .

/ موضوع الدراسات السابقة يغطي دتويل التعليم اجلامعي بشكل عاـ )درجة البكالوريوس  2

 والليسانس ( بينما حبثنا ىذا يغطي دتويل تعليم طالب الدراسات العليا بشكل خاص .

ت السابقة يف الدوؿ )مصر ، السعودية ، فلسطني ، األردف ، أمريكا ( / مت إجراء الدراسا 3

 بينما حبثنا ىذا يف دولة اندونيسيا .

/ مناىج البحث ادلستخدمة يف الدراسات السابقة ىي ) التارخيي، الوصفي، التحليلي  4

 الوثائقي، ادلقارف ( وقاـ الباحث يف ىذه الدراسة باستخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي

 للوصوؿ اىل األىداؼ ادلنشودة من ىذا البحث .

 الشويات (و مهيدات وجنستوف ،  ماركوتشي صبيح ، ، / بعض الدراسات السابقة )بدر 5

 الوقف اىتمت بالبعد االجتماعي لتمويل التعليم من خالؿ منح القروض للطلبة أو اقًتاح

بة ماديا ، وبعض الدراسات تعويض ومساعدة الطل التمويل للتعليم أو مصادر كأحد والزكاة

السابقة )موريتنيسوف ( مل  تراعي البعد االجتماعي للطلبة وركزت على البعد االقتصادي 

وذلك بنقل مسؤولية دتويل التعليم من احلكومة اىل الطلبة ، بينما حاوؿ الباحث يف دراستو 

 ية واجلامعات .ىذه مراعاة البعد االجتماعي للطالب والبعد االقتصادي للمصارؼ االسالم



،  صبيح، بدر،  موسى،  موريتنيسوف،   عيسى دراسة)السابقة  الدراسات أتبتث/  6

  ويعترب أحد مصادره الرئيسية . التعليم دتويل يف كبري دور للطالب أف(  وجنستوف ماركوتشي

 تستخدـ أف ديكن(  والزكاة الوقف) اسالمية صيغ عن كشفت(  صبيح) سابقة  دراسة/  7

 االسالمية الصيغ عن الكشف حياوؿ ىذا حبثو خالؿ من الباحث بينما .التعليم دتويل يف

 لطالب اسالمي دتويل أداة لتكوف استخدامها وكيفية االسالمية بادلصارؼ ادلوجودة

 العليا . الدراسات

الشويات ( باعتبارىا دراسة فقهية توصلت للحكم الشرعي  مهيدات // دراسة سابقة ) 8

بينما ،  دتويل منفعة التعليم بصيغة اإلجارة للخدمات أو ادلنافع ادلوصوفة يف الذمةبإمكانية 

من ناحية بادلصارؼ االسالمية  ادلختلفة الصيغدراسة الباحث من خالؿ حبثو ىذا حياوؿ 

 وكيفية استخدامها لتكوف أداة دتويل اسالمي لطالب الدراسات العليا .عملية وليس فقهية 

 

ؿ اطالع الباحث على الدراسات السابقة وانطالقا من ادلالحظات اليت ومن خال مما سبق

 الدراسات السابقة أف استمدىا الباحث من الدراسات السابقة والعناصر الواردة هبا يتضح

 بعض عاجلت  نقوؿ أف نستطيع أو القصور، من بشيء التعليم دتويل مشكلة عاجلت

الباحث اىل نقطة البداية اليت سيبدأ منها  وافية ، األمر الذي أرشد بصورة فقط عناصرىا

وذلك من خالؿ زلاولتو للكشف عن الصيغ واألدوات االسالمية ادلوجودة بادلصارؼ 

 . العليا الدراسات لطالب اسالمي دتويل أداة لتكوف استخدامها االسالمية وكيفية



 . نفسها الزاوية من البحث دلشكلة السابقة الدراسات تطرؽ الباحث عدـ يبني لذلك وطبقا

 

 
 



 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 التعليم المبحث األول : تمويل

 المبحث الثاني : المصارف االسالمية
 االسالمية البنوك تواجه التي المبحث الثالث : التحديات

 المبحث الرابع : نظرية الطلب والعرض 
 المصارف في المالي االبتكار المبحث الخامس : استراتيجيات

 اإلسالمية
 بالمصارف لتمويل التعليم وتطبيقات نماذج السادس :المبحث 
  الخارجية االسالمية

 
 

 الفصل الثاني : 

 : اإلطار النظري



 المبحث األول : تمويل التعليم 

 : سبهيد

 على وادلتقدمة النامية الدول من للكثَت ادلشًتكة اذلموم من العايل التعليم سبويل أزمة أصبحت

 عجز يف التزايد بسبب باستمرار العايل التعليم ميزانيات على القيود تزايدت فقد سواء، حد

 الدخل إىل العايل التعليم على اإلنفاق نسبة بالتايل  واطلفضت العامل، دول من للكثَت ادلوازنة

 إال ؽلثل ال العايل للتعليم ادلادي العائد أصبح عندما التمويل أزمة حدة زادت كما القومي،

 عن وابتعادىم تقليدية زبصصات ضلو الطلبة توجو بسبب فيو يستثمر شلا ضئيلة نسبة

 مالئمة عمل فرص على احلصول اجلامعات خرغلي باستطاعة يعد فلم. النادرة التخصصات

 ادلطروحة الربامج يف تطوير يرافقو مل الذي العايل التعليم على الطلب تزايد من الرغم على

 التعليم وأىداف وسياسات  اسًتاتيجيات بُت الربط ضعف ان كما جديدة، برامج وطرح

 لتعظيم وكيفاً، كماً  العمل وسوق اجلامعة سلرجات بُت ادلوائمة ػلقق مل التنمية وخطط العايل

 أن التعليم على اإلنفاق يف فاألصل النامية، الدول يف للتعليم واالقتصادي االجتماعي العائد

 زبصصاهتم مالءمة ومدي اخلرغلُت نوعية حيث من السوق حباجات مرتبطاً  استثماراً  يكون

 لقطاع واستشارات وأحباث خدمات من اجلامعات تقدمو أن ؽلكن وما العمل لسوق

 .   اخلدمات إنتاج تكلفة يغطي رلز عائد مقابل األعمال



 :1 التعليم تمويل مفهوم

 والتخطيط الالزمة النقدية وغَت النقدية ادلوارد تعبئة"  يعٍت صوره أبسط يف التمويل 

 لتحقيق وتطويره استمراريتو على واحلفاظ معُت دبشروع القيام هبدف إدارهتا، على واإلشراف

 "    وفعالية كفاءة أكثر بشكل وادلستقبلية احلالية أىدافو

 يف واستثمارىا األموال على احلصول عليها يًتتب اليت التنفيذية األعمال كافة"  بأنو ويعرف

 يف عليها، احلصول ادلتوقع النتائج وجودة كفاءة رفع على تساعد اليت العمليات من عديد

 " ادلتوقع بالعائد وعالقتها لالستثمار الراىن الوقت يف ادلتوافرة األموال ضوء

 ادلنظمات احتياجات تغطية على قادرة مالية مصادر إغلاد بأنو"  التعليم سبويل ويعرف

 والعلمية واالقتصادية الًتبوية ورسالتها أىدافها ربقيق من تتمكن حىت كافة، التعليمية

 " واالجتماعية والبحثية

 : العالي التعليم تمويل مصادر

 : الحكومات:  أوالا 

 ميزانية من مالية اعتمادات زبصيص على العامل دول معظم يف احلكومات درجت 

 القومي بالدخل مباشراً  ارتباطاً  االعتمادات ىذه وترتبط ، العايل التعليم على لإلنفاق الدولة

                                                           
 سبويل التعليم  د عليان عبد اهلل احلويل  ، فلسطُت 1

  
 



 احلكومة دليزانية األساسي ادلورد العامة الضرائب عن الناذبة األموال وتعد احلكومة، وميزانية

  العايل . التعليم سلصصات منها ترصد اليت

 : الطالب:  ثانياا 

 اجلامعي التعليم سبويل مصادر أىم من وىو التعليمية، العملية من األول ادلستفيد ىو الطالب

وذلك من خالل قيام الطالب بسداد قيمة . ادلتقدمة الدول وخاصة العامل دول من عديد يف

  يف ادلتبعة األساليب أحد الدراسية الرسوم نظام يعد حيث الدراسية الرسوم

 بعض وتطبقو ادلتقدم، العامل دول معظم بو تأخذ نظام وىو اجلامعي، سبويل التعليم 

 رسوم بدفع األمر ويل أو الطالب يقوم أن على الدراسية الرسوم نظام ويؤسس النامية الدول

 . العايل للتعليم ادلدفوعة التكلفة الستعادة كوسيلة يتلقاه الذي التعليم مقابل دراسية

 : الجامعات:  ثالثاا 

 ادلوازنة نظام خارج مالية موارد عن تبحث أخذت العامل، دول يف اجلامعات من كثَتاً  إن

 من النوع ىذا ويسمي. ادلختلفة أدوارىا وتفعيل السنوية، موازنتها تعزيز يف تساعد احلكومية

 ادلختلفة، أنشطتها طريق عن توفَته على اجلامعات تعمل الذي الذايت بالتمويل التمويل

 دون اجلامعات ىذه مصلحة ؼلدم دبا ادلالية ادلوارد ىذه يف التصرف حق للجامعات ويكون

  احلكومية ادلوازنة بقانون احملددة الصرف بقواعد التقيد



 بأدوارىا قيامها عن فضالً  إضافية أنشطة دبمارسة اجلامعات قيام يعٍت التوجو ىذا إن

 من الكثَت سبويل يف تستخدم أن ؽلكن إضافية موارد اجلامعات ربقق حيث األساسية،

 للدولة، العامة احلكومية ادليزانية على األعباء تقليل يف يسهم ما وىو ذاتياً، سبويالً  نشاطاهتا

، ونذكر من  أىدافها رلمل تنفيذ يف وصلاحها اجلامعة أداء ربسُت إمكانية عن فضالً  ىذا

 أنواع ادلوارد وادلصادر ادلالية للجامعات ادلنتجة ما يلي :

 . إنتاج كمراكز اجلامعات •

 . البحوث تسويق •

 . استشارية كمراكز اجلامعات •

 ...(ادلباين األراضي، األموال،) األمالك إيرادات •

 :للجامعات الشعبي التمويل:  رابعاا 

 اجلامعي، التعليم لتمويل متجددة مصادر بتوفَت العصر، ىذا يف متصاعد اىتمام شبة 

 سبويل سياسة لنجاح األساسي العمق سبثل اليت الشعبية، ادلشاركة دور تعزيز خالل من وخباصة

 : األظلاط ىذه وأىم جديدة، بطرق اجلامعات

 . والتربعات اذلبات -

 . األوقاف -

 . اخلرغلُت صبعيات -



 : الخارجي التمويل:  خامساا 

 اخلارجية، وادلعونات القروض على اجلامعي تعليمها سبويل يف النامية الدول من كثَت يعتمد

 واليونسكو األوربية والسوق الدويل كالبنك الدولية واذليئات ادلؤسسات بعض تقوم حيث

 القروض ىذه تسدد أن على فوائد دون أو بفوائد قروض بتقدمي ادلؤسسات،، من وغَتىا

 تتعرض ال حىت القروض ذلذه متأنية دراسة إىل ربتاج عملية وىي ومرػلة طويلة فًتات على

 دبعٍت أخري، ناحية من القروض ىذه واغلابيات سلبيات ولتعرف ناحية، من والضياع للهدر

 يتسرب ال حىت اجلامعي، للتعليم األجنيب اخلارجي التمويل وراء اخلفية األىداف من التأكد

 .  اجملتمع أىداف مع تتعارض أغراضاً  ؼلدم سبويل أو مشبوه سبويل اجلامعات إىل

 المبحث الثاني المصارف االسالمية 

 :مقدمة

 نتصور أن ؽلكننا إذ ال، الدول جلميع االقتصادي الواقع يف حيوياً  دوراً  ادلصريف اجلهاز يلعب

 .متطوراً  مصرفياً   جهازاً  بدون متطوراً  اقتصاداً 

 األمر، بالفائدة التعامل وىي واحدة بصفة تشًتك التقليدية ادلصارف أعمال غالبية ولكن

 الكثَت وضياع التقليدية ادلصارف مع التعامل عن األفراد من العديد إحجام إىل أدى الذي

 الفقهاء جهود التقت لذا،  اإلسالمي الدين يف الفائدة لتحرمي وذلك للمصارف ادلوارد من

 ادلصارف) وىي أال ادلالية ادلؤسسات ذلذه مكمالً  تصوراً  ووضعوا واالقتصاد ادلال خرباء مع



 للمتعاملُت اخلدمات وتقدمي الودائع وجلذب جهة من ادلسلمُت عن احلرج لرفع( اإلسالمية

 االقتصادية التنمية ربقيق إىل باإلضافة، أخرى جهة من اإلسالمية الشريعة أحكام وفق

 .ادلعنية للدول واالجتماعية

 

 

 : 2 اإلسالمية المصارف تعريف

 دبا اإلسالمية الشريعة أحكام وفق وتوظيفها األموال لتجميع مصرفية مالية مؤسسات ىي 

تمع ؼلدم  بالفوائد التعامل بعدم االلتزام مع التوزيع، عدالة وربقيق اإلسالمي، التكافل رلج

 .اإلسالم ألحكام سلالف عمل أي وباجتناب إعطاءً  أو أخذاً  الربوية

 :اإلسالمية المصارف عمل فلسفة

 :أعلها من واألسس القواعد من عدد على اإلسالمية ادلصارف عمل فلسفة تقوم

  3.إعطاءً  أو أخذاً ( الربا) بالفائدة التعامل منع .1

شاركة أي بالغرم، الغنم مبدأ .2
ج
 .واخلسارة بالربح ادل
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 ىذا وأن استثمارىا، بفعل إالا  تنمو ال النقود أن نقود، أي تلد ال النقود :مبدأ .3

 أو رحباً  تكون قد االستثمار نتيجة فإن ذلك ضوء ويف للمخاطر، مجعرضاً  يكون االستثمار

 .خسارة

 السلم بيع مجراحبة، إجارة ،  مجضاربة، مجشاركة، من اإلسالمية التمويل بصيغ التعامل .4

 .التمويل صيغ من وغَتىا

 .واالجتماعية االقتصادية التنمية زبدم اليت اجملاالت إىل ادلدخرات توجيو .5

 يف دور اإلسالمي للمصرف وأن االجتماعية بالتنمية االقتصادية التنمية أىداف ربط .6

 .التنمية ىذه ربقيق

 صيغ وأدوات التمويل االسالمي 

 .:  ويمكن تعريفها كاالتي الشرعية التمويل وهي صيغ

 أحكامها  مبينة اإلسالمية الشريعة أقرهتا اليت التمويلية ادلصادر رلموعة هبا )نقصد

 ،سواء ادلشروعة بالطرق استثماره و ادلال الستخدام عديدة صيغ على تشتمل  وخصوصيتها

 .4العمل ( مع ادلال يتعاون أو ادلال مع ادلال بتعاون

 إىل :وؽلكن تقسيم الصيغ  

  احلسن القرض .1
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 9002د خبابة عبدهللا  أ براهيمي السعيد الجزائر   التقليدية التمويل لطرق بديل اإلسالمي التمويل آليات 



 . ادلساقاة و كادلزارعة هبا الشبيهة الصيغ و ادلضاربة .2

  ادلراحبة .3

 اإلجارة ادلوصوفة بالذمة  و اإلجارة .4

 . السلم بيع .5

  اإلستصناع و ادلغارسة .6

 ادلشــاركـة .7

 الوكالة والكفالة  .8

 التورق .9

 : اإلسالمية المصارف أعمال على الرقابة

 التعامل عدم لضمان شرعية رقابة ىيئة أو شرعي مستشار ؽلارسها: الشرعية الرقابة .1

 .عطاء  أو  أخذا  بالربا

 التدقيق -التواقيع رقابة) على تتضمن وىي ادلساعلُت ؽلارسها: الداخلية الرقابة .2

 ( ادلفاجئ اجلرد – الداخلي

 اإلسالمية بالصَتفة  متخصصُت مفتشُت ادلركزي ادلصرف يعد حيث: اخلارجية الرقابة.3 

 . اإلسالمية ادلصارف على للتفتيش

 



 

 

   المبحث الثالث :
 : االسالمية المصارف تواجه التي التحديات

 
  5 االجتماعية الصعوبات( 1

 يف عملها، وإطار اإلسالمية ادلصارف ورسالة ألىداف الكايف بالقدر التفهم عدم يف وتتمثل

 .اإلسالمي االقتصاد وأولويات أىداف ظل

 : الفقهية الصعوبات( 2

 مثل البنوك بعض يف يطبق الذي ادلنظم ادلصريف التورق مثل أحيانا وتضارهبا الفتاوى تعدد

 .واألردن وقطر اإلسالمي ديب بنك يف وػلرم والكويت، السعودية

 ادلؤسبر دلنظمة التابع اإلسالمي الفقو رلمع خصوصا الفقهية اجملامع بفتاوى االلتزام عدم

 العقود . على والقيود الشروط مثل اإلسالمي،

 مشكالت أعظم من ادلشكلة ىذه نظري وجهة ومن) وزلاسبتها األرباح توزيع ومشكلة

 . 6( احملاسيب التقليدي التوزيع نظام تعتمد مازالت ألهنا اإلسالمية ادلصارف وربديات
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 والمصرفية االستثمارية الصعوبات( 3

 االستثمار أقسام أن إال األوىل، بالدرجة استثمار بنوك اإلسالمية ادلصارف أن من الرغم على

 االىتمام عدم إىل ذلك يرجع وقد ادلصرفية، العمليات أقسام مع بادلقارنة متواضعة بدأت هبا

 على واالقتصار،   إسالمي منظور من وتقييمها االستثمار فرص عن بالبحث الكايف بالقدر

 بعض يف% 90 من أكثر بلغت حيث رئيسي بشكل ادلراحبة مثل و ادلداينات البيوع عقود

 وادلضاربات ادلشاركات وتركت العائد، وثبات ادلخاطرة لقلة نظراً  اإلسالمية، ادلصارف

 ..واإلجارات

 اإلسالمية المصرفية والتمويالت البيوع في السداد مماطلة مشكلة( 4

 يتطلب بادلشاركة التمويل نظام وأن خاصة ادلصرف من جيدة إدارة تتطلب مشكلة وىي 

 جانب خلسارة أحيانا اإلسالمي ادلصرف ويتعرض الوقت، بعض تستغرق وترتيبات دراسات

 ادلعلومات، بعض إخفاء إىل يلجؤون الذين األمناء غَت ادلتعاملُت بعض بسبب أموالو من

 ىذه نوايا وحسن ادلتابعة نظم يف الثغرات بعض مستغلُت النشاط، نتائج يف والتالعب

 .ذلا رئيسي نشاط بادلشاركة التمويل أن احلسبان يف أخذنا ما إذا خاصة ادلصارف،

 

 : السيولة فائض( 5

 التقليدية، الربوية البنوك عكس وعلى اإلسالمية البنوك يف السيولة تكدس ىي
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  فيما السيولة فائض تستثمر أن ؽلكن إسالمية مصرفية شبكة وجود لعدم وذلك

 سنة يف ادلعطلة األموال بلغت أنو الفروع أحد مدير ذكر األردين اإلسالمي البنك بينها ففي

 مليون 615 من أكثر وتعادل أردين، دينار مليون 431 االستثمارية الودائع من 2008

 .دوالر

  اإلسالمية المصارف بين التعاون ضعف( 6

 تسعى واليت واألىداف، والوسائل األسس وحدة يف اشًتاكها رغم ادلعوقات، أكرب من ىو

 .اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتفق مصريف نظام إلغلاد

 الدولية احملافل يف كبَتة تفاوضية قوة تكون حىت االسالمية ادلصرفية للتكتالت احلاجة وتزداد

 .إسالمية مركزية بنوك إىل ادلسلمُت بالد يف ادلركزية البنوك ربويل وتسهل، 

 : القانونية الصعوبات( 7

 فإن بالتايل و اإلسالمية بادلصرفية خاص قانون يوجد ال إذ ، القانوين لإلطار التام الغياب

 قاعدة على أنشأت اليت الربا مع التعامل على رلربة اآلن حىت ادلرخصة اإلسالمية البنوك

 التعامل عن البعد كل البعيدة ادلركزية ادلصارف بقوانُت مقيدة باعتبارىا وذلك. ربرؽلو

 . االسالمية باألدوات

 ضريبية اعفاءات بأي سبتعها وعدم اإلسالمية البنوك على واقعية غَت ضرائب فرض كذلك

 . إسالمي مايل سوق وجود عدم ظل يف رحبيتها على أثر



 :7 اإلسالمية بالبنوك المركزية البنوك عالقة مشكلة( 8

 البنوك جلميع ملزمة قراراهتا تكون  ادلركزي، البنك لدى مركزية شرعية ىيئة وجود عدم

 قوانُت و وتعليمات للوائح زبضع االسالمية ادلصارف أن صلد حيث. زلليا اإلسالمية

 تأخذ ال واليت والتجاري ادلصريف النشاط ربكم اليت و ادلركزي ادلصرف عن صادرة وتشريعات

 .ادلتميزة اإلسالمي ادلصرف ومعامالت أوضاع االعتبار يف

 سقف وكذا السيولة نسبة و االحتياطي نسبة على اآلن حىت ادلرخصة اإلسالمية البنوك فتجرب

 .االقًتاض

 كل ألن ادلركزي البنك لدى السيولة من االستفادة اجلديدة اإلسالمية البنوك تستطيع وال

 األدوات يدخل قانوين إطار النعدام و احملرمة الفائدة على قائمة البنك ىذا معامالت

 .اآلن حىت دلعامالتو اإلسالمية

 وتشمل :  والتنظيمية اإلدارية الصعوبات( 9

 : البشرية ادلوارد يف النوعي القصور •

 يف أم االستثمار رلال يف أكانت سواء العمل بصيغ كافية بدرجة العاملُت بعض إدلام لعدم

 بنوك يف خربة أصحاب ىم العاملُت أكثر إن حيث إسالمي، منظور من ادلصرفية اخلدمات

 بالعمالء صلة ذلم الذين خصوصا العمل مباشرة قبل تدريبهم فيجب تقليدية، ربوية

  الفقهية والضوابط بالشروط الشرعية اخلربة يشًتط حيث والعقود، وبالتمويالت
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 على احلاالت بعض يف يتم ال قد هبا العاملُت الختيار للوظائف وتوصيف وصف وجود عدم

 معايَت توفر عدم إىل اإلسالمي، باإلضافة ادلصريف العمل وطبيعة تتفق خاصة مواصفات ضوء

 .بدقة تطبيقها غلري إسالمي منظور من لتقييم األداء واضحة

  : التنظيمية اذلياكل •

 اجملاالت يف سبيزىا خصائص من ذلا دلا اإلسالمية ، للمصارف األساسية الفلسفة تعكس ال

 .واالجتماعية واالغلابية والتنموية واالستثمارية العقائدية

 

 :  المبحث الرابع
 8نظرية الطلب والعرض 

 يف كبَتة طفرة أحدث والذي العربية اجلزيرة يف اإلسالم ظهور مع أوربا يف اإلقطاع عهد تزامن

. السوق عمل وآلية القروض على والفوائد ادلوارد، ملكية بالعمل، ادلتصلة االقتصادية القضايا

 ووضع وأقرىا الفردية بادللكية وأخذ عليو، وحث العمل اإلسالم رلد قد الصدد ىذا يف

 يف والطلب العرض وآلية ادلنافسة وأقر االحتكار عن وهنى القروض على الفائدة حرم أصوذلا،

 مبادئ يف االقتصادية باألفكار تسميتو ؽلكن دلا ادلختلفة اجلوانب ىي ىذه. األسعار ربديد

 إسهامات أسهموا قد ادلسلمُت الفالسفة أن صلد اجلوانب ذلذه باإلضافة. اإلسالمي الدين

 خلدون أبن أورد ادلثال سبيل على. االقتصادية القضايا بعض وربليل ومناقشة طرح يف كبَتة
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 قام كما االقتصاديُت عند ادلعاصر دبفهومها االقتصادية للمشكلة شرحاً  ادلقدمة كتابو يف

 طلب أن وبُت 10وادلراكب 9ادلاعون مثل وكمالية الغذاء مثل ضرورية سلع إىل السلع بتقسيم

 والطلب العرض وتأثَت دور أوضح كذلك. والتقدم العمران درجة على يتوقف إظلا السلع ىذه

  تقلبات ويف واخلدمات السلع أسعار ربديد يف ادلختلفة وظروفهما

 العمل وتقسيم العمل، لتقسيم تؤدي السكان زيادة أن خلدون بن بُت أسعارىا كما     

 وربصل جديدة، صناعات فتنشأ السلع على الطلب يزيد مث ومن الدخل، فيزيد اإلنتاج، يزيد

 .للدخل أخرى زيادة

 المبحث الخامس:
  11  اإلسالمية المصارف في المالي االبتكار استراتيجيات 

 االبتكار الن، الناجحة البنوك إدارات هبا هتتم اليت اجملاالت أىم من ادلايل االبتكار يعترب

 منتجاتو ذبديد من فيو دلا، ادلصرفية السوق يف وكفؤا فعال بشكل متواجدا البنك غلعل ادلايل

 ادلصارف لدى تكون أن ذلك من األىم لكن، ادلعاصرة التمويلية االحتياجات لتلبية ادلالية

 تضبط االسًتاتيجيات ىذه الن، اخلصوص هبذا وىادفة واضحة اسًتاتيجيات اإلسالمية

 .والتطبيق األىداف بُت والتناقض التخبط عن بعيدا، ادلايل االبتكار عملية
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 ادلصارف على ينبغي اليت اذلامة االسًتاتيجيات لبعض نعرض، الغاية ىذه لتحقيق وسعياً 

 :ادلايل االبتكار عملية يف هبا االىتمام اإلسالمية

 

 الفقهي اخلالف من اخلروج اسًتاتيجية – 1

 يف الفقهي اخلالف ويتميز، اإلسالمي الفقو يف اإلغلابية الظواىر إحدى الفقهي اخلالف

 أسباب ىناك وإظلا، ادلسلمُت العلماء من الفقهية اآلراء انتقاء نتيجة يأت مل بأنو اإلسالم

 زلل للوقائع والظروف وادلكان الزمان اختالف مثل اخلالف ىذا أوجدت علمية موضوعية

 التعصب من احلاالت من الكثَت ولألسف اإلسالمي التاريخ يف وجد لكن، الفقهي البحث

 على الرد يف تنصب الفقهاء جهود جعل شلا الفقهي اخلالف بسبب اآلخر وتسفيو والتشدد

، الفقهي اخلالف من للخروج حلول إغلاد أو اآلخر ادلذىب مع التوفيق وليس اآلخر ادلذىب

 واليوم، ذاتو اإلسالمي بالفقو ال اإلسالمي الفقو بطبيعة الناس جهل إىل ذلك سبب وأعزو

 قبل ذي من أكثر اخلالف مواطن من واخلروج الفقهية ادلذاىب بُت التوفيق إىل أحوج ضلن

 لذلك، اإلسالمية األمة لدى الفكرية الوحدة عناصر وجود عدم أعلها كثَتة عوامل بسبب

 وىذا، العناصر ىذه من استطاع ما إغلاد ػلاول أن معاصر إسالمي مشروع أي على غلب

 ادلصارف لدى االسًتاتيجيات أىم من أن إثبات إىل يقودنا الفقهي اخلالف عن التصور

 من خالية تكون أن للعمالء تطرحها اليت ادلالية وادلنتجات ادلبتكرات خبصوص اإلسالمية



 على والبيان الرد يف جهودىا وتوفَت لديها العمالء قاعدة لتوسيع، أمكن ما الفقهي اخلالف

 .ادلبتكرة ادلالية والبدائل احللول جهود إىل ادلخالفُت

 االقتصادية الكفاءة يف التميز اسًتاتيجية -2

 فقهي تكييف ذلا يكون أن اليوم يكفيها ال اإلسالمية البنوك هبا تقوم اليت ادلالية ادلبتكرات

 الن التقليدية ادلالية بادلبتكرات مقارنة عالية اقتصادية كفاءة ذات تكون أن غلب وإظلا، معُت

 بشكل ادلالية ادلؤسسات تطرحها اليت ادلالية ادلنتجات بُت جوىرية فوارق وجود وعدم ادلنافسة

 دبخاطر تتسم النمطية ادلنتجات ىذه أن أي، جداً  مرنا ادلنتجات ىذه على الطلب ذبعل عام

 البنوك يف ادلالية ادلبتكرات على غلب كذلك، السوق يف تغَت ألي حلساسيتها العالية السوق

 والبطالة التضخم مثل السلبية االقتصادية اآلثار زيادة يف ادلساعدة تتجنب أن اإلسالمية

 .للعودلة السلبية واآلثار الثروة توزيع وسوء

 احلكومية والتشريعات السياسات مع االتفاق اسًتاتيجية – 3

 الفرد مصلحة ربقيق األول رئيسيُت ىدفُت لتحقيق جاءت احلكومية والتشريعات السياسات

 وىو، الفرد مصلحة مع متطابقة اجملتمع مصلحة جعل والثاين احلياة رلاالت شىت يف واجملتمع

 إعدادىا عند اإلسالمية البنوك على غلب لذلك، لتحقيقو واألمم الشعوب كل تسعى ما

 يتجزأ ال كل االقتصاد ألن اذلدفُت ىذين إطار عن زبرج لن أهنا من التأكد ادلالية للمبتكرات

 إىل االىتمام أو النظر دون فردية مصلحة ربقيق أن أي، اآلخر يف يظهر جزء يف خلل واي



 قال وسلم عليو اهلل صلى والرسول، ومضر سليم غَت زبطيط ذاتو حبد ىو، اجملتمع على أثرىا

 ". ضرار وال ضرر ال" 

 اجملتمع خدمة يف التميز اسًتاتيجية – 4

 اخلَتي والقطاع، خَتي وقطاع نفعي قطاع رئيسيُت قطاعُت من يتكون اإلسالمي االقتصاد

 على غلب لذلك، اذلدف ىذا عن للمسلم غٌت وال، األخروية ادلنفعة تعظيم إىل يهدف

 يف الواردة األفكار من واالستفادة، احلاجة ىذه تليب مالية مبتكرات طرح اإلسالمية البنوك

 إدارة مثل، الواقع على تطبيقها وكيفية الفقهية ادلدونات يف والصدقات والوقف الزكاة مباحث

 خدمة يف متميزة اإلسالمية البنوك تكون وبذلك، الوقف على بالنظارة والقيام الزكاة صناديق

 .السبيل سواء إىل ادلوفق واهلل، الروحية حلاجاتو تلبية فيو ألن اجلانب ىذا يف ادلسلم اجملتمع

 

 

 

 : السادس المبحث

 الخارجية االسالمية بالمصارف التعليم لتمويل نماذج وتطبيقات 
 وادلؤسسات ادلصارف يف ادلطبقة النماذج بعض الباحث يستعرض سوف ادلبحث ىذا يف

 التعليم : بتمويل يتعلق فيما اخلارجية ادلصرفية



 12السالم  دار بروناي االسالمي المطلب األول : تمويل طالب العلم بالبنك

 و اخلارج يف للتعليم سنوات عشر إىل تصل السداد لألفراد فًتة التعليمية اخلدمات سبويل يتيح

 احمللي . ويتم التمويل بصيغة التورق . للتعليم سنوات طبس

 : ادلستهدفون

 ادلقيمُت والوافدين بروناي دولة من عاما 65 و 18 بُت أعمارىم تًتاوح العلم الذين طلبة

 . دائمة اقامة

 :من الضامن  ادلطلوبة ادلستندات

 اذلوية . بطاقة من األصلية النسخة 

 للراتب شهادة أحدث من أصلية نسخة 

 العمل عقد من نسخة 

 

 العلم : طالب من ادلطلوبة ادلستندات

 اذلوية بطاقة من األصلية النسخة 

 التعليمية ادلؤسسة من قبول خطاب 

 التعليمية ادلؤسسة من الدراسة رسوم فاتورة 

 التعليمية ادلؤسسة من للمعيشة التقديرية التكلفة 
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 :13 الدولي اإلسالمي العربي البنك في الخدمات تمويل: الثاني  المطلب

 سبويلية صيغ وفق لألفراد وادلنافع اخلدمات سبويل خدمة الدويل اإلسالمي العريب البنك يقدم

 الًتوغلية احلملة خالل من ذلك ويظهر اإلسالمية، الشريعة وأحكام يتوافق ودبا مستحدثة،

 قبلو من ادلقدم التمويلي الربنامج ىذا وشروط مزايا فيها يعرض واليت البنك ينظمها اليت

 : اآليت النحو وعلى ادلستهدفُت، للعمالء

 :  مرابحة التعليم منفعة تمويل 
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 سبلك مبدأ على بناء ويسر بسهولة الدراسية الرسوم دفع فرصة للمتعامل يتيح منتج وىو

 . عليو ومتفق معلوم ربح إليها مضافاً  البنك على قامت دبا مراحبة وبيعها ادلنفعة

 ،%100 لغاية سبويل:  بينها من ، ادلزايا من عدداً  البنك مع للمتعاملُت الربنامج ىذا ويتيح

 الفئة أما.  التمويل فًتة طوال ثابت بقسط والتسديد شهر، 12 إىل تصل سداد ومدة

 اخلاص والقطاع احلكومي القطاع موظفو: فهي التمويل ىذا على للحصول وادلؤىلة ادلستهدفة

 .  األوىل الدرجة من أقربائهم لصاحل أو لصاحلهم

 

 : الثالث المطلب

 14 اإلسالمي دبي األردن بنك في( المنافع) الخدمات تمويل برنامج 

 البنك إىل رواتبهم احملولة ادلوظفُت مع( اخلدمات سبويل) برنارلو خالل من البنك يتعامل

 : خالل من احلرة األعمال وأصحاب ادلهنيُت إىل باإلضافة

  التعليم خدمات منتج 

 وذلك وادلتعامل البنك بُت ما منفعة سبليك عقد إبرام خالل من اخلدمات إجارة سبويل ويتم

 . باستئجارىا ادلتعامل من وعد على بناء ادلنفعة بامتالك البنك يقوم أن بعد

 : التالية بالنقاط إغلازىا فيمكن التمويل أما آلية 
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 الطرف يقوم أن قبل اخلدمة باستئجار وعدا( اخلدمة من ادلستفيد) الطالب يقدم - أ

 .اخلدمة )ادلؤسسة التعليمية ( مزود من اخلدمة باستئجار( البنك) األول

 .اخلدمة مزود إىل موجو خدمات منفعة استئجار عرض البنك يصدر - ب

 خالل من ادلنفعة حبيازة البنك يقوم ، ادلنفعة استئجار لعرض اخلدمة مزود قبول عند - ج

 .استئجار اتفاقية

 .الطرفُت بُت االتفاق حسب اخلدمة ومزود البنك بُت األجرة دفع طريقة تكون -د

 إجارة عقد يف الدخول على - منو باالستئجار الوعد على بناء - عميلو البنك يلزم - ه

 .خدمات

 ادلربم االستئجار عقد يف ادلذكورة اإلغلار لفًتة مساوية العميل استئجار فًتة تكون - و

 .اخلدمة ومزود البنك بُت

 بينو االتفاق حسب سهلة دفعات يف الباطن من االستئجار أجرة دفع للعميل ؽلكن - ز

 .البنك وبُت

 إىل ويهدف ، لألفراد البنك يقدمها اليت ادلنتجات أحد من التمويلي الربنامج ىذا ويعترب

 أحكام ووفق مريح تسديد وبنظام وميسرة سهلة بطريقة ادلنفعة امتالك على مساعدهتم

 وادلنتجات اخلدمات جملموعة مضافة كقيمة ادلنتج ىذا اعتبار وؽلكن ، اإلسالمية الشريعة

 . لألفراد ادلقدمة



 

 

 15المطلب الرابع : تمويل التعليم ببنك العز االسالمي ) سلطنة عمان ( 

 . (اخلدمات إجارة)يتم التمويل الشخصي للتعليم بصيغة : 

     الشرعية األحكام على سبويل قائم على عمالءه يف احلصول اإلسالمي العز بنك حيث ؽلكن

 . الدراسية احتياجات الطالب لسداد الرسوم يليب"  اخلدمات إجارة" لـ

 اخلاصة ويغطي لغاية األعمال أصحاب أو ادلوظفُت سواء للعمانيُت وىذا التمويل متاح

 اخلدمات التعليمية . قيمة من% 100

سريعة بشرط  وموافقات وإجراءات بسيطة يتطلب توفَت مستندات وللحصول على التمويل

 البنك . فروع من فرع ألي الراتب ربويل

 :"الخدمات إجارة" الشخصي التمويل برنامج عمل آلية

 يقوم حيث اخلدمات، مقدمي مع تأجَت عقد بتوقيع البنك يقوم" اخلدمات إجارة" منتج يف

 على لو وتأجَتىا العميل طلب على بناءً  اخلدمة مقدم من مباشرة اخلدمة باستئجار البنك

 العز بنك يقدمها اليت وادلنتجات اخلدمات صبيع على ادلصادقة سبت اإلجارة ، ولقد أساس

 الشرعية . والرقابة الفتوى ىيئة قبل من اإلسالمي
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث 

 
 مدخل البحث   -أ 
 مجتمع البحث  -ب 
 عينة البحث  -ج 
 أدوات البحث -د 

 
 

 

 

 

 الفصل الثالث : منهجية البحث 



 تمهيد : 
سيستخدمها   من ادلهم جدا أف يقرر الباحث قبل البدء يف إجراءات البحث الطريقة اليت    

 ادلطلوبة لتحقيق أىداؼ البحثأو إجياد بيانات تكوف مناسبة لنوع ادلعلومات  لتوليد

تقدمي األساليب ادلستخدمة للحصوؿ على البيانات وادلعلومات  فصليف ىذا ال وسنتناوؿ

ادلنهجيات  وسوؼ يتم شرح وتقرير طريقة البحث  واألولية والثانوية ادلتعلقة مبوضوع البحث 

 ادلستخدمة .

ادلنهجية أو النهج الذي من  اختيار الباحث ىوقبل فالقرار األوؿ وادلهم الذي يتم اختاده من 

شأنو أف يكوف مناسبا لنوع ادلعلومات ادلطلوبة للبحث ، وطرؽ توليد وقياس البيانات 

 الستخدامها يف ىذا ادلنهج .

ومن خالؿ منهجية البحث ادلقرتحة واليت يأمل فيها الباحث التوصل لرؤية مستقبلية يف توفري 

دراسات العليا للطلبة وذلك بعد رفع ومعرفة وحتليل الوضع أداة دتويل اسالمية لسداد رسـو ال

القائم ومعرفة صيغ وأدوات التمويل احلالية مبصرؼ معامالت ومصرؼ منديري االسالمي 

والكشف على ادلختنقات ادلادية اليت تواجو طلبة الدراسات العليا حيث ستكوف منهجية 

 البحث على النحو التايل :

 

 _ مدخل  البحثأ



 البحث :منهج  -1

سيتم اتباع ادلنهج الكيفي والوصفي التحليلي لتحقيق أىداؼ البحث وفيما يلي نبذة موجزة 

 عن ادلنهجني الكيفي والوصفي وأسباب اختيارمها يف البحث :

 أوالً المنهج الكيفي :

"يعتمد ادلنهج الكيفي على استخداـ الطريقة االستقرائية يف البحث واليت تقـو على أساس 

 ازجزء انتهاء ا ى الكل حيث يبدأ الباحث من البيانات اليت عمعها من خالؿ البدء يف

   1ادلقابالت أو ادلشاىدات اليت الحظها ليصل ا ى نتائج معينة " 

وعند حتليل بيانات البحث الكيفي يتم تفريغ بيانات ا دلالحظة أو ادلقابلة يف جداوؿ بشكل 

داوؿ والتعليق عليها ليصل ا ى نتائج معينة وسيقـو الباحث بتحليل مضموف ىذه ازج منظم،

. 

 : في هذا البحث الكيفيأسباب اختيار المنهج 

وجود معرفة بسيطة مبوضوع الصيغ ادلستخدمة للتمويل بادلصارؼ اإلسالمية احمللية  .1

 بإندونيسيا وخارجها . 

 عدـ اإلدلاـ مبشاكل دتويل األفراد اليت تواجو ادلصارؼ اإلسالمية . .2

 اليت سيجمعها الباحث من ادلصارؼ ذات طبيعة كيفية .البيانات  .3

 ثانياً : المنهج الوصفي 
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رقميا وإحصائيا وذلك باستخداـ التكرارات  الظاىرة ادلنهج الوصفي يستخدـ لوصف

 .والنسب ادلئوية ومقاييس اإلحصاء الوصفي 

 ويف ىذا السياؽ عرؼ الباحثوف ادلنهج الوصفي بأنو :

 دقيقا وصفا بوصفها ويهتم الواقع، يف توجد كما الظاىرة دراسة على يعتمد الذى ادلنهج" 

 ارقاـ خالؿ من رقميا وصفا بإعطائها وكميا خصائصها، وتوضيح بوصفها كيفيا عنها ويعّب 

 2".األخرى الظواىر مع ارتباطها درجة أو حجمها أو الظاىرة ىذه مقدار توضح وجداوؿ

 في هذا البحث : أسباب اختيار المنهج الوصفي التحليلي 

 ألنو يصف الوضع الراىن للمشكلة . .1

ألنو يكشف عن أراء طلبة الدراسات العليا من حيث الرغبة يف احلصوؿ على دتويل  .2

 اسالمي من عدمو . 

 ألنو يشخص وحيلل ويربط ويقيس العالقات لغرض الوصوؿ ا ى نتائج . .3

 يشرح احلاضر ليصل ا ى ادلستقبل . .4

 الوصفية والرسـو البيانية .ديكن استخداـ االحصائيات  .5

 البحث الوصفي يهدؼ ا ى عمع البيانات بدوف زيادة  أو نقصاف . .6

 حاجة  مدى اختبار وشلا سبق فإنو ديكن وصف الوضع الراىن للمشكلة يف حبثنا ىذا و

وتسمى   lean startup 3اللني أسلوب باتباع االسالمي التمويل على للحصوؿ الطلبة
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يف ىذه ادلرحلة  حيث هندؼ الزبوف )طالب الدراسات العليا ( اكتشاؼمرحلة  ىذه ادلرحلة

 مدى حاجتو و طالب الدراسات العليا مشكلة عن وأفكارنا تصوراتنا صحة اختبار إ ى

ادلصارؼ  من ادلقدمة يتوافق مع صيغ وأدوات التمويل االسالمي منتج للحصوؿ على

يتم التأكد من حاجة الطالب  ادلرحلة هىذ ففي، االسالمية لتمويل رسـو الدراسات العليا 

فقط ، مث ننتقل دلصرؼ معامالت ومصرؼ منديري االسالمي لنتعرؼ على صيغ  للمنتج

 التمويل ادلتاحة لديهم وما ادلشاكل واالختناقات اليت تصاحب عمليات التمويل  بادلصرفني . 

 اخلدمات دتويل برنامج على صيغ وأدوات التعرؼ يف وادلتمثلة ألىداؼ البحث وحتقيقاً 

 قبل من تطبيقها ومدى ذلا، الشرعي والتكييف اخلدمات، ىذه ماىية حيث من وادلنافع

وخنص بالذكر مصرؼ معامالت ومنديري وما ادلشاكل  اإلسالمي ادلصريف العمل مؤسسات

، حيث  ادلنهج الكيفي الباحث يتبع فسوؼ اليت تواجو ادلصرؼ فيما خيص دتويل األفراد ،

 ادلوضوع، ىذا حوؿ وكتب ودراسات حبوث من أتيح ما دراسة مد الباحث علىسيعت

ادلعنية )  بادلؤسسات ادليدانية وادلقابالت مع ادلوظفني الزيارات الواقع مثل دراسة إ ى باإلضافة

 هبدؼ األصلية، مصادرىا من البيانات على بنك معامالت ، بنك منديري ( للحصوؿ

 والفتاوى ، منها ادلستفيدين وطبيعة وحجمها، التمويلية، العمليات تلك واقع على االطالع

 . التمويلي البنامج ىذا تطبيق جواز يف بنك معامالت عليها استند اليت الشرعية
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 الدراسة وىو الكشف بينما سيتم اتباع ادلنهج الوصفي التحليلي  لتحقيق اذلدؼ األوؿ من

 الشريعة أحكاـ مع يتوافق مايل دتويل على احلصوؿ يف العليا بالدراسات الطلبة حاجة عن

  . ازجامعية الرسـو لسداد االسالمية

 وصيغ أدوات على وسيتم اتباع ادلنهج الكيفي لتحقيق اذلدؼ الثاين من الدراسة وىو التعرؼ

 . إندونيسيا يف االسالمي معامالت ومنديري مبصرؼ واخلدمات للمنافع االسالمي التمويل

 اع نفس ادلنهج لتحقيق اذلدؼ الثالث من الدراسة وىو استعراض ادلشاكلكما سيتم اتب

 لألفراد . لتمويل ماالنق مصرؼ معامالت ومنديري مبدينة تواجو اليت

وسيتم إتباع نفس ادلنهج ) الكيفي ( بالنسبة لتحقيق اذلدؼ الرابع واخلاص بتحديد 

 القرتاح أدوات لتمويل واخلارجية احمللية بادلصارؼ االسالمية الصيغ من االستفادة أوجو

العليا فسيتم استعراض بعض التجارب بادلصارؼ االسالمية العادلية  طلبة الدراسات رسـو

واالقليمية وذلك لالطالع على صيغ وأدوات وإجراءات التمويل دلنفعة التعليم 

ـ واالستفادة منها يف اجياد صيغ وأدوات مستمدة من االقتصاد االسالمي لتمويل رسو 

الدراسة لطلبة الدراسات العليا ، وسيتم عرض تطبيقات لتجارب واجتاىات مصارؼ 

 إسالمية لدوؿ سلتلفة .

 _ مصادر البيانات  2

 :كااليت  يف ىذا البحث البيانات  سوؼ تكوف مصادر      



 4 المصادر االساسية : أوالً :

ستكوف العينة التحكمية )القصدية( ، ويتم اختيار مفردات العينة التحكمية على       

أساس االعتقاد بأهنا بالفعل دتثل رلتمع الدراسة أو ألهنا ختدـ أغراض الدراسة وعادة ما يتم 

اختيار ىذا النوع من العينات عندما يكوف حجم العينة صغريا حيت أهنا تكوف أكثر 

تكوف العينة القصدية مفيدة يف احلاالت اليت نرغب فيها ، و  نات االحتماليةمصداقية من العي

تساعد العينة القصدية يف معرفة آراء اجملتمع  وبذلك الوصوؿ إ ى العينة ادلرغوبة بسرعة

 .ادلستهدؼ 

مث اختيار ادلصادر االساسية للبحث نظرا لعالقتها مبوضوع الدراسة الف ىذه ادلصادر ىي 

معرفة مدى حاجة طلبة الدراسات العليا للحصوؿ على دتويل اسالمي وكذلك ادلسؤولة على 

االسالمية نتيجة  الكشف على صيغ التمويل والوقوؼ على ادلشاكل اليت تواجو ادلصارؼ

 دتويل األفراد .

    -كوف مصادر البحث االساسية على النحو االيت :وتت

وذلك بإجراء مقابالت مع ادلسؤولني ببنك معامالت ومنديري مصادر البحث األساسية  -

  وىم :

 مدير  ادارة االمتثاؿ الشرعي مبصرؼ معامالت االسالمي -أ 

 ادلسؤوؿ عن خدمة العمالء مبصرؼ معامالت اإلسالمي -ب 
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 مبصرؼ منديري اإلسالمي مدير ادارة اخلدمات ادلصرفية -ج 

زجامعة موالنا  مالك ابراىيم االسالمية  وذلك بتوزيع  بالنسبة األساسية البحث مصادر  -

 استبياف على عينة اجملتمع من :

 طلبة الدراسات العليا ) ادلاجستري ( -أ 

 طلبة الدراسات العليا ) الدكتوراه ( -ب 

  :المصادر الثانوية ثانياً : 

العلمية وادلقاالت  ادلصرفيةأىم ىذه ادلصادر، مرتبة حسب موثوقيتها، وىي ادلنشورات       

وادلوقع  ، مث الصحف وازجرائد الكبى احملّكمة والكتب ادلصرفيةادلنشورة يف اجملالت 

 . اإللكرتونية للمصارؼ اإلسالمية 

لوثائق والكتب والدراسات ودراسة الوثائق ىي طريقة الباحث لطلب احلقائق والبيانات من ا

  .السابقة واجملالت العلمية وادلذكرات وغريىا من ادلواد ادلكتوبة 

  حضور الباحث - 3

جبامعة موالنا مالك ابراىيم  بتوزيع استبياف على طلبة الدراسات العلياسيقـو الباحث       

،  هتتم مبوضوع البحثزجمع ادلعلومات والبيانات اليت االسالمية )كلية الدراسات العليا ( 

قابالت شخصية مع مجراء إل وكذلك زيارات ميدانية دلصرؼ معامالت ومنديري االسالمي

  البحث تفيد مهمة نتائج إ ى الوصوؿ وأعضاء اذليئة الشرعية حملاولةبعض ادلديرين 



 مجتمع البحث : -ب 

ابراىيم اإلسالمية ، يتكوف رلتمع البحث من طلبة الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك 

 . ومصريف معامالت ومنديري

 عينة البحث : -ج 

 ستكوف عينة البحث على النحو التايل :

 أوال بالنسبة لمصرفي معامالت ومنديري االسالمي تتكون العينة من :

 مدير  ادارة االمتثاؿ الشرعي مبصرؼ معامالت االسالمي -1 

 ت اإلسالميادلسؤوؿ عن خدمة العمالء مبصرؼ معامال -2 

 مدير ادارة اخلدمات ادلصرفية مبصرؼ منديري اإلسالمي -3 

 : لجامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية  بالنسبة ثانيا

أف طلبة الدراسات العليا ىم ادلستفيد  الرئيس من عملية احلصوؿ على دتويل لسداد  حيث

الرسـو ازجامعية ، ولن نطور العملية التمويلية بدوف اإلصغاء ا ى رأي  الطلبة لنتعرؼ على 

قدراهتم ادلادية واحتياجاهتم التمويلية يف ظل بيئة شرعية ، والكشف على نقاط القوة 

ظرىم يف العملية التمويلية بالصيغ االسالمية ادلستهدفة ،عليو ستكوف والضعف من وجهة ن

عينة البحث طلبة الدراسات العليا ) ماجستري ، دكتوراه ( جبامعة موالنا مالك ابراىيم 

( والبالغ عددىم   2016/ 2015االسالمية يف مدينة ماالنق بإندونيسيا للعاـ الدراسي    )



( 9( ،)8( ،)7( ، )6غريات كما بازجداوؿ أرقاـ )(  طالب موزعني حسب ادلت 61)

 ( اآلتية :11( ،)10،)

 (6جدوؿ رقم )
 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الدرجة العلمية

 النسبة ادلئوية % التكرار الدرجة العلمية

 %88 54 ماجستري 

 %12 7 دكتوراه

 %100 61 اجملموع

 

 

 

 

األقساـ الدراسية ادلوجودة بكلية الدراسات العليا وفيما يلي توزيع رلتمع البحث حسب 

 جبامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية :

 
 (7جدوؿ رقم )

 توزيع مجتمع الدراسة حسب األقسام
 



 النسبة ادلئوية التكرار  األقساـ

 % 12 7 االقتصاد اإلسالمي

 %16  10 إعداد معلمي ادلدارس االبتدائية

 %18  11 ادارة الرتبية اإلسالمية

 % 7 4 األحواؿ الشخصية

 %16  10 اللغة العربية

 % 21 13 الدراسات اإلسالمية

 %10  6 الرتبية االسالمية

 %100 61 اإلعمايل

 
 

 
 (8جدوؿ رقم )

 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس
 

 النسبة ادلئوية % التكرار ازجنس

 % 70 43 ذكر 

 % 30 18 أنثى



 % 100 61 اجملموع

 

 (9جدوؿ رقم )
 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير العمر

 النسبة ادلئوية % التكرار العمر
 % 31 19  25أقل من 

 % 43 26 30ا ى  25من 
 % 13 8 35ا ى  31من 
 % 5 3 40ا ى  36من 

 % 8 5 40أكثر من 
 % 100 61 اجملموع

 

 (10جدوؿ رقم )
 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير العمل

 النسبة ادلئوية % التكرار العمل 

 % 56 34 يعمل 

 % 44 27 ال يعمل

 % 100 61 اجملموع

 
 



 
 (11جدوؿ رقم )

 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية
 النسبة ادلئوية % التكرار احلالة االجتماعية 

 % 70 43 أعزب 

 % 30 18 متزوج

 % 100 61 اجملموع

 

 

 البحث :أدوات  -د

 ذلك وتوثيق البحث دلشكلة احلايل الواقع لتحقيق األىداؼ ادلرجوة من البحث و لتشخيص

 ادلعلومات لتحليل أسئلة الدراسة علمي استخدـ الباحث عدة أدوات زجمع بشكل

 ادلقابلة. و كادلالحظة و االستبياف

  دتت باخلصوص وفيما يلي سرد لكل أداة من أدوات البحث وتوضيح األليات واخلطوات اليت

 أوال المالحظة :

 تعريفها 



 للضبط ختضع ال و مسبق حتضري ذلا يكوف ال استكشافية و استطالعية مالحظة )ىي

 أو فكرة لتكوين الظاىرة عن أولية بيانات و معلومات على احلصوؿ منها اذلدؼ و العلمي

 أو بالظاىرة يتعلق فيما دقيق بشكل زلدد غري ادلالحظة رلاؿ يكوف ما غالبا و مبدئي تصوير

 .5( الالحقة العميقة للدراسات كمقدمة و عابرة مشاىدات تكوف لذلك ،السلوؾ

 رسـو سداد يستطيعوف ال بازجامعة العليا الدراسات طلبة بعض أف الباحث حيث الحظ

 عجلة دفع يف مشاركتهم عدـ وبالتايل خترجهم يؤخر الذي األمر الدراسات العليا للجامعة

 . البالد يف التنمية

 ثانيا االستبيان : 

 االستبيان تعريف

 عليها لإلجابة ألشخاص وترسل استمارة يف تكتب األسئلة من رلموعة عن عبارة )ىو

 6البحث( اليها يهدؼ حقائق إ ى خالذلا من للتوصل

 قاـ الباحث بتصميم استبياف مغلق بغرض حتقيق اذلدؼ األوؿ للبحث وىو:

الدراسات العليا يف احلصوؿ على دتويل مايل يتوافق مع أحكاـ / الكشف عن حاجة طلبة  1

 الشريعة االسالمية لسداد الرسـو ازجامعية .
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 الخطوات التي قام بها  الباحث لتصميم االستبيان :

االطالع على الدراسات السابقة واإلطار النظري هبدؼ معرفة مصادر دتويل التعليم  أوال :

شريعة اإلسالمية لتمويل التعليم وادلشاكل وادلختنقات اليت تنشأ والصيغ اليت تتوافق مع ال

 نتيجة نقص التمويل وأسباهبا وطرؽ عالجها .

: دتت االستفادة من الدراسات السابقة يف استنباط و  صياغة أسئلة االستبياف ومت ثانيا 

 توزيع أسئلة االستبياف على رلالني :

 احلالية لتمويل دراسة طلبة الدراسات العلياأسئلة اجملاؿ األوؿ دلعرفة ادلصادر  .1

أسئلة اجملاؿ الثاين للكشف عن حاجة طلبة الدراسات العليا يف احلصوؿ على دتويل  .2

 مايل يتوافق مع الشريعة االسالمية لسداد رسـو ازجامعة .

 أسئلة اجملاؿ الثالث دلعرفة أسباب تأخر طلبة الدراسات العليا يف التخرج . .3

نتهاء من تصميم االستبياف ادلبدئي دتت عملية ترعمة االستبياف ا ى اللغة بعد اال ثالثا :

اإلندونيسية  ، ا ى جانب اللغة العربية وذلك الشتماؿ عينة اجملتمع )طلبة الدراسات 

 العليا ( على ازجنسيتني اإلندونيسية والليبية .



رين يف االدارة أساتذة ومتخصصني وزلاض 2مث قاـ الباحث بعرض االستبياف على عدد  

 واالقتصاد للتحقق من مدى مالئمة األسئلة للمجاؿ اخلاص بو وإبداء رأيهم 

وبناء على مالحظاهتم وتوجيهاهتم مت تعديل بعض األسئلة وإضافة فقرات جديدة لتصبح 

( ،  1رلاالت االستبياف يف صورهتا النهائية باللغة اإلندونيسية وادلوضحة بادللحق رقم ) 

 ( . 2بية ادلوضحة بادللحق رقم ) واللغة العر 

إجراء دراسة أولية لتجربة االستبياف وذلك بتوزيع االستبياف على عدد زلدود من عينة رابعا : 

ومن مت  طلبة ( ليتم التأكد من عدـ غموض األسئلة وفهمها من قبل ادلبحوثني 3البحث ) 

جتميع االستبياف وتعديلو ومعازجة أي لبس أو غموض أو عدـ وضوح حسب ادلالحظات 

 الواردة منهم .

 : لالستبياف االحصائية ادلعازجةخامسا 

استبياف ، وحتصل ( 65) ادلتكونة البحث رلتمع على النهائي بشكلو االستبياف توزيع مت

 استبياف فقط . 61الباحث على عدد 

 ادلعازجة واستخداـ اإلجابات تفريغ ( استبياف مت 61وعددىا ) االستبيانات استعادة وبعد

 ( . SPSS )  برنامج خالؿ من احلاسوب بواسطة للبيانات اإلحصائية

 

 



 
 ثالثا المقابلة 
 : تعريف المقابلة

 من آخرين أشخاص أو وشخص جهة من الباحث بني موجو حوار أو زلادثة ىي )ادلقابلة

 األسئلة من رلموعة طرح عب يتم واحلوار للبحث الالزمة ادلعلومات عمع بغرض أخرى جهة

 .7( بالبحث ادلعنيني األشخاص من عليها اإلجابة يتطلب اليت الباحث من

 تساؤالت بطرح الباحث فيها ليقـو ادلعلومات عمع أدوات من كأداة وتبىن الباحث ادلقابلة

االسالمي  مبصرؼ معامالت الشرعية و اذليئة بعض ادلسؤولني قبل من إجابات إ ى حتتاج اليت

حسب ادللحق رقم  ادلقابلة  أسئلة توزيع ومت لفظي أسئلة مفتوحة و حوار خالؿ من ذلك و

 رلالني : ( على3)

 ببنك الطلبة تعليم لتمويل ادلقرتحة االسالمي التمويل وصيغ أدوات على التعرؼ .2

 ؟ االسالمي معامالت ومنديري

 تعليم لتمويل ماالنق مبدينة معامالت ومنديري بنك تواجو اليت ادلشاكل استعراض .3

 ؟ الطلبة

 

  البيانات صحة إثبات_ ز 
                                                           

 al3loom.comادلوقع اإللكرتوين أفاؽ علمية وتربوية   2011منهجية البحث العلمي  أرلد قاسم  7



 على سيطرحها اليت األسئلة نفس الباحث يستخدـ سوؼ البيانات صحة إلثبات      

وسيقـو   عدمها، من مصداقيتها إلثبات ببعضها ومقارنتها وازجامعة ادلصرؼ يف ادلعنيني

 . ادلطلوبة ادلصداقية حتقيق ليتسىن جدري وليس شكلي تغيري األسئلة بعض الباحث بتغيري يف

 8 تحليل البيانات -ح 

لغرض حتليل البيانات سيقـو الباحث بادلراحل التالية : تنظيم البيانات، وتصنيف       

واألمناط، وصياغة النتائج ، والتحقق من  البيانات، وتسجيل ادلالحظات، وحتديد األنساؽ

 النتائج، وأخريا كتابة تقرير البحث.

 : وفيما يلي عرض موجز دلراحل حتليل البيانات

 تنظيم البيانات .1

 ،ادلصارؼ يف ىذه ادلرحلة يكوف لدى الباحث كم كبري من البيانات، اليت مت عمعها من 

كما أف لديو كم من ادللحوظات األولية اليت   ،واستبياف  ما بني مقابلة ومالحظة وازجامعة 

سجلها أثناء عمع ادلعلومات، وىذه ادلعلومات سوؼ يتم تنظيمها وترتيبها لكي يتم الرجوع 

 ذلا بشكل سريع 

 تصنيف البيانات  .2
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 د راشد بن حسين عبد الكريم   التربوية الظواهر في أعمق نظرة نحو 

 



 يف الباحث يبدأ وازجامعة ، ادلصارؼ  من عمعها مت اليت للبيانات األولية القراءة يف      

 عن عبارة ىو التصنيف من النوع وىذا التحليل، أثناء عليو يسري تصنيف نظاـ تسجيل

 أو كلمة تكوف قد ازجزئيات وىذه اجملموعة، البيانات حتتويها اليت للمعلومات عناوين إعطاء

 يرى اليت ازجزئيات لتلك اسم أو عنواف يكوف التصنيف فهذا كاملة، فقرة أو عملة أو عبارة

 نظاـ وتوجيو حتديد يف أساسي عامل البحث وتعتب أسئلة حبثو، يف معىن ذات أهنا الباحث

 .  التصنيف

 ادلالحظات تسجيل .3

 ذىنو يف استقر أف بعد مالحظاتو ويسجل بقراءة الباحث سيقـو التصنيف، ىذا بعد      

 جزئيات من لكثري شليزا عنوانا أعطى أف بعد أي التصنيفي، النظاـ ذلذا مبدئي ىيكل

 بداية يف اللمعاف باىتة كانت وإف معامل دتثل نقاط لديو تظهر وبدأت لديو، اليت البيانات

 شكل على ادلالحظات ىذه وتكوف للمعلومات، األويل ازجمع عند ظاىرة تكن ومل التكوف،

 معلومات عن للبحث أو ادلتوفرة ادلعلومات يف سواء البحث من مزيد إ ى تؤدي أسئلة

. حتقق إ ى حتتاج لكنها وضعت، اليت الفئات بني عالقات تسجيل شكل على أو إضافية،

 الباحث فإف ولذا البيانات، يف جديد شيء اكتشاؼ احتماؿ زاد القراءة تكررت وكلما

 يستطيع ادلرحلة ىذه ويف القراءتني، أو بالقراءة يكتفي وال بياناتو قراءة من يكثر سوؼ

 فكلما ال، أـ البحث بغرض وتفي مرضية حددىا اليت العينة كانت إذا ما حيدد أف الباحث



 نقص على مؤشراً  ذلك كاف جيد تصنيفي نظاـ بناء تعذر أو إجابات دوف األسئلة كثرت

 . البيانات من دلزيد واحلاجة العينة

 واألمناط األنساؽ حتديد .4

 من أعلى مستوى على يكوف لكنو التصنيف، من نوع واألمناط األنساؽ حتديد      

 زلور على تدور الفئات جيعل ألنو احملوري، التصنيف الباحثني بعض يسميو قد ولذا التجريد،

 وقد ، واحدة أسرة يف الفئات من عدد جيمع ألنو التصنيف، أسر آخروف يسميو وقد واحد،

 ادلفتوح، التصنيف يتم أف فبعد ،( الوصفي التصنيف مقابل يف) االستنتاجي التصنيف يسمى

 على أخرى مرة الفئات لتصنف ادلصنفة، البيانات قراءة تعاد عليها ادلالحظات وضع ويتم

 عن عبارة ىو الذي ادلفتوح التصنيف من أعلى جتريدي مستوى يف وأنساؽ أمناط شكل

 . ادلعلومات زجزيئات عناوين

 النتائج صياغة .5

 شكل على واألنساؽ األمناط تلك الباحث يصوغ سوؼ واألنساؽ األمناط تكوين بعد      

 . للبحث نتائج

 ومصداقيتها النتائج من التحقق .6

 موضوع وأدبيات السابقة للدراسات مبراجعة الباحث يقـو سوؼ ادلرحلة ىذه يف      

 بياف أو تعديلو يرى ما وتعديل ومناقشتها، إليها، توصل اليت النتائج من للتحقق الدراسة،



 ادلختلفة التصنيف عمليات بعد إليو توصل ما أف من يتأكد ادلرحلة ىذه يف وىو. فيها رأيو

 . يناقضو ما األساسية البيانات يف يوجد ال

 .  البحث تقرير . كتابة 7

 والوصوؿ ا ى مرحلة كتابة حلظة آخر إ ى وتستمر ادلراحل، متداخلة عملية التحليل عملية

 . وصياغة النتائج والتوصيات  البحث تقرير

 

 

 



 الفصل الرابع
 عرض وتحليل البيانات

 المبحث األول التعريف بمجتمع الدراسة :
ادلطلب األول : نبذة عن كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك ابراىيم 

 االسالمية
البنوك االسالمية مبدينة ماالنق ) بنك معامالت , بنك نبذة عن ادلطلب الثاين: 
 منديري (

 اختبار أداة جمع بيانات الدراسة )االستبيان (المبحث الثاني : 
  المبحث الثالث : التحليل الوصفي لبيانات الدراسة
 ادلطلب األول : مقدمة عن التحليل الوصفي للدراسة

الدراسات العليا يف احلصول طلبة مدى حاجة ادلطلب الثاين : عرض و حتليل 
 اجلامعية . لسداد الرسوم إسالمي على دتويل 

 الرابع التحليل الكيفي لبيانات الدراسةالمبحث 
لتمويل  حتليل أدوات وصيغ التمويل االسالمي ادلقًتحةعرض و :  ولادلطلب األ

 وبنك منديري الشرعي . تعليم الطلبة ببنك معامالت االسالمي
وبنك  ادلشاكل اليت تواجو بنك معامالتادلطلب الثاين : عرض و حتليل 

 الطلبة. لتمويلمبدينة ماالنق  منديري
وجو االستفادة من الصيغ االسالمية بادلصار  عرض وحتليل أل ادلطلب الثالث :

 . الدراسات العليا طلبةاحمللية واخلارجية لتمويل رسوم 
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 الفصل الرابع
 عرض وتحليل البيانات

يتناول ىذا الفصل عرضا وحتليال للبيانات و النتائج اليت مت احلصول عليها 
الكيفية والوصفية والتحليلية وسيتم عرض البيانات والنتائج  باستخدام األساليب

 حسب أىدا  البحث واليت مت حتديدىا يف الفصل األول .

 
  المبحث األول التعريف بمجتمع الدراسة :   

ادلطلب األول : نبذة عن كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك ابراىيم 
 . االسالمية

البنوك االسالمية مبدينة ماالنق ) بنك معامالت, بنك ادلطلب الثاين: نبذة عن 
 منديري (
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 المطلب األول : كلية الدراسات العليا بجامعة موالنا مالك ابراىيم االسالمية
 : في سطور

تقع كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية يف مدينة 

ادلاجستَت افتتحت كلية الدراسات العليا برامج  إندونيسيااوة الشريية, جبماالنق, 

 عدة ختصصات بياهنا على النحو التايل :يف والدكتوراه 

: إدارة الًتبية اإلسالمية, تعليم  برنامج ادلاجستَت, حيتوي على ستة أيسام .1

, الدراسات اإلسالمية, الًتبية االبتدائيةرس امعلمي ادلد إعداداللغة العربية, 

 اإلسالمية, األحوال الشخصية.

: إدارة الًتبية اإلسالمية, تعليم  , حيتوي على ثالثة أيساماهبرنامج الدكتور  .2

 . اللغة العربية, الًتبية اإلسالمية على أساس الدراسات البينية

( ليوضح التخصصات واأليسام بكلية الدراسات العليا 12وفيما يلي اجلدول ريم )

درة و االعتمادات األكادميية اخلاصة بتصاريح ادلزاولة وذلك حسب القرارات الصا

 واإلذن مبمارسة التعليم مبرحلة الدراسات العليا من اجلهات ادلختصة :
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 في كلية الدراسات العليا  المتاحة ( يوضح برامج الدراسات العليا 12الجدول رقم ) 
 1بجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنق 

 
 المرحلة التخصص م

 اإلعتماد األكاديمي تصريح المزاولة
 رقم القرار الدرجة السنة رقم القرار

 إدارة الًتبية اإلسالمية 1

 الدكتوراه

DJ/450/2006 20/10/2006 022 ب/BAN-PT/Ak-X/S3/I/2012 

 BAN-PT/Ak-X/S3/I/2012/022 ب DJ/450/2006 20/10/2006 تعليم اللغة العربية 2

على أساس الًتبية اإلسالمية  3
 الدراسات البينية

 2014سنة  41يرار إدارة الًتبية اإلسالمية ريم 

 إدارة الًتبية اإلسالمية 4

 الماجستير

 BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012/004 ب 29/3/1999 1999 /  84 
 BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012/002 أ 29/3/1999 1999/    84 تعليم اللغة العربية 5
Dj.I/496/200 إعداد معلمي ادلدارس االبتدائية 6

7 
-BAN-PT/Ak/012 ب 17/12/2007

X/S2/VIII/2011 
-BAN-PT/Ak/011 ب 29/3/1999 1999/   84 الدراسات اإلسالمية 7

IX/S2/VIII/2011 
-BAN-PT/Ak/022 ب DJ/450/2006 8/10/2008 الًتبية اإلسالمية 8

IX/S2/X/2011 
-BAN-PT/Ak/010 أ DJ/450/2006 8/10/2008 األحوال الشخصية 9

X/S2/VII/2012 
 2014سنة  1462يرار إدارة الًتبية اإلسالمية ريم  االيتصاد اإلسالمي 10

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 اجلدول من منشورات كلية الدراسات العليا  جبامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية ) نبذة عن كلية الدراسات العليا ( 1
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بمدينة ماالنق :             البنوك االسالمية نبذة عن المطلب الثاني: 
 ) بنك معامالت , بنك منديري (

 
 : أوالً : نبذة عن بنك معامالت

نوفمرب  4ه أو 4244ربيع ثاين  42تأسس بنك معامالت اندونيسيا يف      

( وحكومة إندونيسيا, وبدأت MUI, مببادرة من رللس علماء اندونيسيا )4444

, وبدعم واضح من ىيئة 4444مايو  4ه أو 4244شوال  42عملياتو يف 

وبلغ ادلسلمُت, ( والعديد من رجال األعمال ICMIعلماء ادلسلمُت يف اندونيسيا )

التوييع على النظام األساسي  يوممليار روبية يف  32ييمة رأس مال البنك 

مليار  401 بلغتمن جاوة الغربية  باإلضافة اىل مسامهات ادلستثمرينللجمعية, 

تعرضت معظم بلدان جنوب شرق آسيا. إىل اهنيار القطاع  4443عام ويف  روبية.

ادلصريف الوطٍت بسبب األزمة ادلالية. فتأثر بنك معامالت اندونيسيا أيضا بتلك 

 .مليار  101األزمة. فخسر حوايل 

ويف زلاولة لتعزيز يوتو ادلصرفية, أعلن بنك معامالت اندونيسيا عن فتح أبوابو       

يرغبون باالنضمام إىل ادلؤسسة, فتقدم على ذلك البنك  للمسامهُت اجلدد الذين
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( ومقره يف جدة, ادلملكة العربية السعودية, ويف االجتماع IDBاإلسالمي للتنمية )

, أصبح البنك رمسيا واحدا من 1999يونيو  21السنوي للجمعية العمومية يوم 

ي فًتة ى 2002/  1999ادلسامهُت يف بنك معامالت, ولذلك فإن الفًتة بُت 

 يكونالرؤية ادلستقبلية ذلذا ادلصر  ىو أن  ومليئة بالتحديات والنجاحات للبنك 

 بنوك في اندونيسيا, ومع حضور إقليمي قوي". 10بنك إسالمي ومن أفضل  "أفضل

  : 1ملخص المعلومات المهمة عن البنك  
 الشرح       الموضوع      ت
 PT. Bank Muamalat Indonesia اسم ادلصر  باللغة االندونيسية   .4
 بنك معامالت اندونيسيا  اسم ادلصر  باللغة العربية   .4

 واحدة ) جاكرتا ( عدد ادلكاتب ادلركزية  .3

 مكتب فرعي 252 عدد ادلكاتب الفرعية  .2
 تريليون روبية 47.92 األصولييمة   .5
 (4043%  )21 األصول ييمة نسبة منو  .1
 %13 ادلال رأس كفاية نسبة  .2

 مليون  20300 عدد العمالء   .3
 C2.2413.HT.01.01 ريم مرسوم االذن بالتأسيس  .4
 م04/44/4444 تاريخ تأسيس بنك معامالت   .40
 MK. 013/1991/1223 ريم يرار التأسيس  .44
 موظف 1205 عدد ادلوظفُت بالبنك  .44
 /http://www.bankmuamalat.co.id مويع ادلصر  على االنًتنت  .43

 
                                                           

1
 http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalatانمولع انرسمي نجىك معبمالد اوذوويسيب  
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( يوضح االدارات العليا والهيئات واللجان  1) وفيما يلي شكل رقم 
 العاملة بمصرف معامالت

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجًعيت 

 انعًىييت

هيئت انزقببت 

 انشزعيت
 هيئخ انمسبهميه يجهس اإلدارة

نجُت انتزشيحبث 

 وانًكبفآث

 نجُت انتذقيق

نجُت يزاقبت 

 انًخبطز

نجُت حىكًت 

انشزكبث انجيذة 

GCG 

 بئب اإلداراثَ

 األقسبو انهجبٌ
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 رئيس يجهس االدارة

يذيز انخذيبث 

 انًصزفيت نألفزاد

رئيس انزوزيع 

وئدارح 

 بدانشجك

يذيز انخذيبث 

 نهشزكبثانًصزفيت 

انزئيس انتُفيذي 

 نًخبطز انتًىيم
 يذيز االيتمبل وإدارة انًخبطز انًذيز انًبني يذيز انًىارد انبشزيت تستمًبراثيذيز اال

رئيس لطبع 

انخذمبد 

 انمصرفيخ نألفراد

رئيس األسواق 

 انعبنميخ
رئيس االكززبة 

 1مخبطر انشركبدو

رئيس مركس اإلجراءاد 

 نهجيع ثبنزجسئخ

رئيس اسزراريجيخ 

 انموارد انجشريخ

رئيس انزخطيظ 

 رئيس االمزثبل االسزراريجي نهشركبد
رئيس انزذليك 

 انذاخهي

مكبفحخ رئيس 

رؤسبء  انزسوير واالحزيبل

 انمىطمخ

رئيس انمإسسبد 

انصغيرح وانمزوسطخ 

 واألعمبل انصغيرح

انخذمبد رئيس 

انمصرفيخ 

 نهشركبد

رئيس االكززبة 

 2 مخبطر انشركبدو

 خذمبدرئيس  رئيس لسم انعمهيخ انزجبريخ

 انموارد انجشريخ

انمحبسجخ رئيس 

 وانضرائت
رئيس انشركبد 

 انمبووويخ

 انزأميه انزكبفهي

رؤسبء 

 انمىطمخ

انزمويم 

ذ ماالوذوويسي نع

 اإلجبرح

صىذوق انزمبعذ 

 نهمإسسبد انمبنيخ

رئيس ئدارح 

 انثرواد

رئيس انزسويك 

وانعمم 

 انجمبعي

رئيس اسزراريجيخ 

انخذمبد 

انمصرفيخ نألفراد 

 وانذعم انفىي

اسزراريجيخ رئيس 

انخذمبد انمصرفيخ 

 نهشركبد وانذعم انفىي

رئيس األعمبل 

 انىبشئخ

رئيس ئدارح جودح 

 األصول

رئيس االكززبة 

انمشبريع ومخبطر 

انصغيرح 

 وانمزوسطخ

 رئيس جودح انخذمخ

 رئيس مركس انزمويم نألفراد

 رئيس معهومبد انزمىيخ

انشركبد رئيس 

 انعمبريخ وانمشزريبد

رئيس مركس اإلجراءاد 

 انمركسيخ نهشركبد

 انعمهيبدرئيس مرالجخ 

 ئدارح انزعهيمرئيس 

انشريك انزجبري 

 نهموارد انجشريخ

مإسسخ رئيس 

 انمعبمالد

مرالجخ رئيس 

 انزمويم

االسزخجبراد رئيس 

رمويم األعمبل 

 انزجبريخ

ثيذ مبل رئيس 

 انمعبمالد

رئيس لسم 

ئدارح انمخبطر 

 في انمإسسخ

رئيس ئدارح 

انمخبطر 

 انزشغيهيخ

شإون رئيس لسم 

 انشركبد

رئيس ادارح 

 االصول انخبصخ

كززبة ئيس ار

مخبطر األصول 

 خخبصان

 نإلداراث انتُفيذيت بًصزف يعبيالث اَذوَيسيب انهيكم انتُظيًي( 2انشكم رقى )

 2016يىَيى  اعتببراً يٍ
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 اإلسالمي ماالنج :بنك منديري ثانياً :نبذة عن 

عمال مؤسسة مصرفية عريقة  وضخمة يف رلال ادلال واأل اإلسالمييعترب مصر  منديري 

والصَتفة االسالمية يف مجهورية اندونيسيا , حيث يعتمد على مبادئ ثابتو يف خدمة االسالم 

عجلة البناء والتقدم ويف خدمة الوطن وادلواطن  ويساىم ايضا بشكل كبَت يف التطور ويف دفع 

وذلك عن طريق االلتزام بتقدمي اخلدمات ادلصرفية االسالمية اليت تتصف بالتطور واحلداثة . 

ويتميز ادلصر  ايضا بالتنظيم االداري الذي ينبع من خالل االدارة العامة بالعاصمة جاكرتا 

من ضمنها ىذا الفرع وايضا باإلدارات الفرعية ادلنتشرة يف مجيع ارجاء مجهورية اندونيسيا و 

 ادلوجود يف مدينة ماالنج .

شريعة مبزاولة النشاط الصَتيف و التجاري من حوايل اكثر من سبعة عشر  منديريبدأ ادلصر  

على القانون ريم عشرة الذي صدر  اً م وذلك اعتماد1999عامًا , حيث بدأ يف يوليو سنة 

إسالمية وتنظيمها يف مجهورية والذي نص على ادلوافقة واالذن بفتح مصار   1988سنة 

 إندونيسيا . 

ويعتمد ادلصر  بشكل عام على االعمال ادلصرفية واالستثمارية يف سلتلف االعمال التجارية  

فمنها ادلراحبة وادلضاربة وادلشاركة وغَتىا , وكل ىذه االعمال وفقًا دلا نص عليو عقد تأسيسو 

 والنظام االساسي للعمل ادلصريف االسالمي.
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حكام أنشائو تلتزم بتطبيق إفأهنا ومند  اإلسالميديري نلوصف إدارة وييادة مصر  مو  

 .الشرع وتراعي مقاصد الشريعة يف مجيع معامالهتا 

ديري االسالمي ىو احد ادلصار  اإلسالمية الكبَتة حيث نمن ادلعرو  بان مصر  م و

 اليت :حتصل ادلصر  على الكثَت من جوائز يف سلتلف الدول وتتمثل يف ا

 علي جائزة أفضل مصر  اسالمي من ىونكونج , وكذلك 2011حتصل يف سنة   -1

يف إدارتو ادلالية ويعترب األكثر  من أفضل ادلصار  وأيضااالفضل من ناحية اخلدمات ادلالية , 

 رحبا .

علي جائزة أفضل ادلصار  اإلسالمية علي مستوي آسيا  2012وحتصل يف سنة   -2

أيضاً  اإلسالمية يف اخلدمات ادلالية , ومن افضل ادلصار  يف التسويق ,ومن أفضل ادلصار 

. 

من  وأيضاً حتصل علي جائزة أفضل ادلصار  الشرعية يف اندونيسيا ,  2014ويف سنة   -3

 التجارية.  ةالعالم أفضل ادلصار  يف

ومن أجل إعداد ياعدة ينطلق منها الباحث للوصول ايل أىدا  البحث وجب عليو حصر 

لصيغ اإلسالمية والقطاعات اليت دتوذلا ادلصار  اإلسالمية مبدينة ماالنق فكانت علي النحو ا

 التايل : 

  : الصيغ واألدوات المستخدمة بالمصارف اإلسالمية بمدينة ماالنق -أ 
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من خالل الزيارات ادليدانية للمصار  اإلسالمية مبدينة ماالنق ) مصر  معامالت ومنديري 

 مبدينة ماالنق( للتعر  على األدوات والصيغ اإلسالمية ادلستخدمة بادلصار  اإلسالمية 

 ( التايل  :13حيث مت حصرىا وتوضيحها وذلك حسب اجلدول ريم )

 :3 ة يف مصار  ماالنق االسالميةالصيغ ادلستخدم( يوضح 13اجلدول ريم ) 

 اسم 

 المصرف

 الصيغ المستخدمة في مصارف ماالنق االسالمية

 الكفالة الوكالة اإلستصناع اإلجارة ادلضاربة ادلشاركة ادلراحبة

 معامالت

Muamalat 

• • • • • • X 

 منديري

Mandiri 

• • • • X • • 

 

 بتمويلها بمدينة ماالنق :القطاعات التي تقوم المصارف اإلسالمية  -ب 

من خالل الزيارات ادليدانية للمصار  اإلسالمية مبدينة ماالنق ) مصر  معامالت ومنديري 

 والصيغ ادلستخدمة هبا ,( للتعر  على القطاعات اليت تقوم ادلصار  اإلسالمية بتمويلها 

 ( التايل: 14حسب اجلدول ريم ) حيث مت حصرىا وتوضيحها وذلك

 :4 القطاعات التي تقوم المصارف اإلسالمية بتمويلها بمدينة ماالنق( 11) الجدول رقم 

                                                           
 اجلدول من إعداد الباحث وبناء على نتائج ادلقابالت مع ادلسؤولُت مبصر  معامالت ومصر  منديري 3
 اجلدول من إعداد الباحث وبناء على نتائج ادلقابالت مع ادلسؤولُت مبصر  معامالت ومصر  منديري  4
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الصيغ 
المستخدمة 
 بالمصرف

 المصارف االسالمية بتمويلهاالقطاعات التي تقوم 

 العقارات الصناعة
السيارات 

 وادلركبات

احلج 

 والعمرة
 العالج التجارة التعليم السفريات

 معامالت

 

 استصناع

 مشاركة
 X X X إجارة إجارة مراحبة مراحبة

 منديري

 
 إجارة مضاربة إجارة إجارة إجارة مراحبة مراحبة مشاركة

 

 
 

 
 المبحث الثاني : اختبار أداة جمع بيانات الدراسة )االستبيان (

 
 صدق االستبيان :

وىو ما يعر  بصدق احملتوى أي التحقق من أن االستبيان يقيس فعال ما صمم لقياسو 

 األسئلة على رلموعة من اخلرباء يف اجملال موضوع البحث .وذلك بعرض 

أساتذة ومتخصصُت وزلاضرين يف االدارة  2فقام الباحث بعرض االستبيان على عدد 

 وااليتصاد للتحقق من مدى مالئمة األسئلة للمجال اخلاص بو وإبداء رأيهم باخلصوص 
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وإضافة فقرات جديدة لتصبح وبناء على مالحظاهتم وتوجيهاهتم مت تعديل بعض األسئلة 

 رلاالت االستبيان يف صورهتا النهائية .

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث : التحليل الوصفي لبيانات الدراسة
 ادلطلب األول : مقدمة عن التحليل الوصفي للدراسة

الدراسات العليا يف احلصول  طلبةحتليل مدى حاجة عرض بيانات و ادلطلب الثاين : 
 سداد الرسوم اجلامعية .على دتويل إسالمي  ل

 
 : المطلب األول : مقدمة عن التحليل الوصفي للدراسة

يعر  التحليل اإلحصائي : بأنو يهد  إيل تزويد مقاييس تلخيصية للبيانات ادلتوفرة عن 

 5عناصر العينة وتلخيصها وعرضها بصورة واضحة . 

ويد مت استخدام األساليب اإلحصائية اليت تتناسب مع ىد  الدراسة وسؤاذلا األول عن 

 وبياهنا كااليت :  ( SPSS )طريق برنامج التحليل اإلحصائي 

                                                           
 1996.  205فكر . عمان األردن ص أساليب  البحث  العلمي  يف العلوم اإلدارية  , علي سليم العالونة . دار ال  5
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 التكرارات : ىي نتيجة رلموع عدد مرات تكرار القيمة ) القيمة الًتاكمية (. .1

مقسوما على اجملموع العام  الوزن النسيب : رلموع اإلجابات لفقرة معينة يف السؤال .2

 .  100لإلجابات ويضرب يف 

 اادلتوسط ادلرجح دلقياس ليكارت : .3

ىو طريقة لقياس االجتاىات للوصول للرأي ادلرجح )  :ليكارت اخلماسي  تعريف مقياس

 . 6(جابة أسئلة االستبيان إللمبحوثُت يف 

 نتبع اآليت :  ليكارت اخلماسي دلقياس:  ادلرّجح ادلتوسط وحلساب

يتم حتديد خاليا ادلقياس اخلماسي ) الدنيا والعليا ( ادلستخدمة يف البحث مث 

 4( =  1 – 5حساب ادلدى بُت ادلسافات وإلجاد ادلدى بطرح ) 

) ادلسافة بُت ادلتوسط ادلرجح لكل مستوى ( وذلك  0.80=  5 على 4 نقسم

الصحيح لتحديد احلد األعلى  اىل أيل ييمة يف ادلقياس وىى الواحد 0.80بإضافة .

( وادلوضح  15للخلية حىت تصبح حدود الفئات والتوزيع حسب اجلدول ريم ) 

 على النحو التايل :

 الدرجة
 حدود الفئة

 اإلجابة
 إلي من

 أوافق بشدة 5 4.21 5

                                                           
 وليد عبد الرمحن الفراء  الندوة العادلية للشباب اإلسالمي  SPSSحتليل االستبيان باستخدام الربنامج االحصائي   6
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 أوافق 4.20 3.41 4

 زلايد 3.40 2.61 3

 ال أوافق 2.60 1.81 2

 ال أوافق بشدة 1.80 1 1

 
الدراسات العليا  طلبةمدى حاجة ب ـ المطلب الثاني : عرض بيانات وتحليل 

 الجامعية . لسداد الرسوم إسالميفي الحصول على تمويل 

)    ثالثة رلاالت  لعرض وحتليل البيانات ذلذا ادلطلب مت استخدام استبيان تضمن

 ميف احلصول على دتويل اسالمي وأسباب تأخرى مومدى رغبته الطلبةمصادر دتويل 

  يف إهناء الدراسة ( .

وبعد تطبيق االستبيان على عينة الدراسة يام الباحث بادلعاجلة اإلحصائية لالستبيان 

( يف احلاسوب واستخدام األساليب ادلناسبة لإلجابة   SPSSبواسطة برنامج ) 

من خالل اإلجابة على األسئلة على أسئلة االستبيان وفيما يلي عرض للبيانات 

 الواردة باالستبيان :
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  عرض البيانات و التحليل الوصفي للمجال األول المتعلق :

 التكرارات رصد العليا . حيث مت الدراسات طلبة دراسة لتمويل احلالية ادلصادر مبعرفة

 16)  ريم باجلدول ىو موضح كما األول اجملال فقرات من فقرة لكل ادلئوية والنسب

 التايل : (

 (16جدول ريم )
 التكرارات والنسب المئوية لمصادر تمويل الرسوم الجامعية للطالب 

 النسبة ادلئوية التكرار  مصدر التمويل

 % 49 30 األىل واأليارب

 %31  19 دتويل ذايت

 %15  9 تربعات

 % 5 3 أخرى 

 %0  0 يروض وسلف

 % 100 61 اإلمجايل
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 ( 3شكل ريم ) 
 

 
 

 ( ما يلي :7يتضح من اجلدول )
  ( يعتمدون على األىل واأليارب يف دتويل رسوم  49إن منتصف الطلبة تقريبا )%

الدراسة العليا , وبذلك يعترب مصدر األىل واأليارب يف ادلرتبة األوىل وادلصدر الرئيس 
 بالنسبة دلصادر دتويل الطلبة . 

  م  يف سداد الرسوم الدراسية وبذلك % من الطلبة على أنفسه 31يف حُت يعتمد
 يعترب التمويل الذايت يف ادلرتبة الثانية من مصادر دتويل الطلبة .

  وبذلك تعترب ادلصدر الثالث  20بينما تشكل التربعات وادلوارد األخرى ما نسبتو %
 لتمويل الطلبة .

  يتضح عدم اعتماد الطلبة على السلف والقروض لتمويل رسوم الدراسة مطلقا. 

49% 

31% 

15% 

5% 

 مصادر الطلبة لتمويل رسوم الدراسات العليا
 األىل واأليارب

 دتويل ذايت

 تربعات 

 أخرى
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 حاجة عن للكشف عرض البيانات و التحليل الوصفي للمجال الثاني:

 االسالمية الشريعة مع يتوافق مايل دتويل على احلصول يف العليا الدراسات طلبة

 . اجلامعة رسوم لسداد

 ىو كما الثاين اجملال فقرات من فقرة لكل ادلئوية والنسب التكرارات رصد مت حيث

 ( . 17)  ريم باجلدول موضح

 ( 17جدول ريم ) 
التكرارات والنسب المئوية لحاجة  طلبة الدراسات العليا في الحصول على تمويل 

 إسالمي لسداد الرسوم الجامعية 
 النسبة ادلئوية التكرار  احلاجة للتمويل

 % 46 28 موافق

 %42  26 موافق بشدة

 %10  6 زلايد

 % 2 1 ال أوافق

 % 100 61 اإلمجايل
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في الحصول على تمويل إسالمي  طلبة الدراسات العلياحاجة  ( يوضح  1شكل رقم ) 

 لسداد الرسوم الجامعية

 

 

ىو طريقة لقياس االجتاىات للوصول للرأي ادلرجح  7 مقياس ليكارت الخماسي
ليكارت  مقياس:  ادلرّجح ادلتوسط للمبحوثُت يف اجابة أسئلة االستبيان . وحلساب

 ( على النحو التايل : 18دول ) نتبع اجل اخلماسي

                                                           
 وليد عبد الرمحن الفراء  الندوة العادلية للشباب اإلسالمي   SPSSحتليل االستبيان باستخدام الربنامج االحصائي  7

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

 ال أوافق زلايد موافق بشدة موافق

46% 

42% 

10% 

2% 
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 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

1 4 3 2 1 

 

 4= 1- 5البايية إلجاد ادلدى  نبدأ بادلسافات
 ) ادلسافة بُت ادلتوسط ادلرجح لكل مستوى ( 0.8=  5 على 4 نقسم

 ( التايل :  19ويصبح التوزيع حسب اجلدول ) 
 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة المستوى

 5 -4.21 4.20 -3.41 3.40-2.61   2.60- 1.81 1.80 -1 المتوسط المرجح

 

 ( 20اجلدول ) 

 النتيجة المتوسط ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة لتمويلل الحاجة
موافق  4.30 0 1 6 28 26 التكرار

 % 0 % 2 %10 %46 % 42 النسبة بشدة

 

( لنتائج احملور الثاين ) الكشف عن حاجة ورغبة طلبة  20بعد دراسة اجلدول السابق ريم ) 

الدراسات العليا للحصول على دتويل اسالمي لسداد الرسوم اجلامعية ( صلد أنو حصل على 

 ( أي موافق بشدة حسب مقياس ليكارت اخلماسي . 4.30متوسط مرجح ) 
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 حسب العينة يوافقون بشدة يف احلصول على دتويل  أي أن طلبة الدراسات العليا

 إسالمي لسداد الرسوم اجلامعية .

 ( 54وبتعبَت إحصائي أخر فإن عدد الطلبة سواٌء يوافقون بشدة أو يوافقون يبلغ )

% من الطلبة يوافقون  88( طالب أي أن 61طالب من إمجايل حجم العينة )

 الرسوم اجلامعية .ويرغبون يف احلصول على دتويل إسالمي لسداد 

 

 

 

 

 

 

 

الدراسات  طلبةدلعرفة أسباب تأخر لث مجال الثالل عرض البيانات و التحليل الوصفي

 العليا يف التخرج .

كما ىو موضح   لثحيث مت رصد التكرارات والنسب ادلئوية لكل فقرة من فقرات اجملال الثا

 ( . 21 باجلدول ريم )
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 ( 21 جدول ريم )

 الدراسات العليا في التخرج طلبةالتكرارات والنسب المئوية لمعرفة أسباب تأخر 

 النسبة ادلئوية التكرار  أسباب التأخر يف التخرج

 % 36 22 عدم التفرغ

 %  28 17 أسباب مالية

 %  16 10 أسباب أكادميية

 % 15 9 أسباب أخرى

 % 5 3 أسباب اجتماعية

 % 100 61 اإلمجايل

 

 

 ( 1رقم )  الشكل
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 ( ما يلي :12يتضح من اجلدول )
  ( يعتربون عدم تفرغهم ىو سبب تأخرىم عن   36إن ثلث الطلبة تقريبا )%

 التخرج وبذلك يعترب ىو السبب األول والرئيس لعدم التخرج .
  منهم أن يلة ادلوارد ادلالية يعترب السبب الثاين يف تأخَتىم عن  28يف حُت يعترب %

 التخرج .
  وبذلك تكون ىي السبب الثالث  16بينما تشكل األسباب األكادميية ما نسبتو %

 لعدم التخرج .
  15واألسباب األخرى ما نسبتو % 
  فقط . 5وكانت األسباب االجتماعية ضئيلة جدا  حيث بلغت % 

 المبحث الرابع التحليل الكيفي لبيانات الدراسة 

دوات وصيغ التمويل االسالمي أل يفيالك تحليلال عرض البيانات و: المطلب األول

 لتمويل تعليم  الطلبة ببنك معامالت وبنك منديري مبدينة ماالنق  ادلقًتحة

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

 اجتماعية أخرى  أكادميية مالية عدم التفرغ

36% 

28% 

16% 
15% 

5% 

 أسباب تأخر طلبة الدراسات العليا يف التخرج 
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شاكل اليت تواجو بنك معامالت الكيفي للمتحليل عرض البيانات وال:  المطلب الثاني

 . الطلبةمبدينة ماالنق لتمويل وبنك منديري 

وجو االستفادة من الصيغ يل الكيفي ألعرض البيانات والتحل:  المطلب الثالث

 الدراسات العليا . تعليم طلبةاالسالمية بادلصار  احمللية واخلارجية لتمويل رسوم 

 

 

 

 

  

 

 

 

دوات وصيغ التمويل الكيفي ألتحليل عرض البيانات و الالمطلب األول :  
 .ومنديري بماالنق االسالمي المقترحة لتمويل تعليم  الطلبة ببنك معامالت 

بادلصر  تبٌت  أدوات وصيغ التمويل االسالمي ادلقًتحةبيانات حتليل ولعرض و 

و باعتبارىا إحدى ادلصادر الرئيسية  ادلعلومات مجع أدوات من كأداة الباحث ادلقابلة

 مبقابلة كل من : الباحث للبيانات حيث يام
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   ادلسؤولة عن خدمات العمالء : ) األخت : دنس رمحة بوتري ( مبصر

 .8االسالمي  معامالت

  مدير إدارة االمتثال الشرعي : ) د أمحد نور ( مبصر  معامالت االسالمي
9. 

  مدير ادارة اخلدمات : ) األخ : شاندرا دارموا نتو ( مبصر  منديري

 . 10الشرعي 

لفظي معهم للتعر  على كيفية  أسئلة مفتوحة ومغلقة و حوار وذلك بطرح

 اليا بادلصرفُت .استخدام أدوات وصيغ التمويل ح

و يام الباحث باتباع خطوات عرض وحتليل البيانات بشكل كيفي على 

 النحو التايل :

التعر  على ادلعلومات والبيانات من خالل ادلقابالت و حتديد إطار ادلعلومات 

و فهرسة البيانات وحتديد اجملاالت والفئات مث تلخيص البيانات ووضعها يف 

 ل يفسر ما  وجده الباحث من بيانات .جدول أو مصفوفة و رسم شك

ادلسؤولة عن خدمات العمالء : ) األخت : دنس وتنفيذا دلا سبق يابل الباحث 

صيغ التمويل االسالمي ادلقًتحة معامالت وسؤاذلا عن  رمحة بوتري ( مبصر 

                                                           
 10:30الساعة  2017/  01/  12كانت ادلقابلة مع األخت  دنس رمحة بوتري  مبصر  معامالت  يوم اخلميس ادلوافق   8
  13:30الساعة  2017/  01/  24فق كانت ادلقابلة مع د أمحد نور مبصر  معامالت  يوم الثالثاء ادلوا   9

 09:30الساعة  2017/  01/  16وم األثنُت ادلوافقكانت ادلقابلة مع األخ شاندرا دارموا نتو مبصر  منديري  ي  10
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فكانت اإلجابة من  لتمويل تعليم  الطالب اجلامعي  ببنك معامالت االسالمي

 غة ىي ) اإلجارة ( .طرفها بأن الصي

دير إدارة االمتثال الشرعي : )د أمحد نور ( مث انتقل الباحث بنفس السؤال دل

 فكانت نفس اإلجابة وىى صيغة )اإلجارة ( . مبصر  معامالت االسالمي

أما عن الصيغ ادلستخدمة يف مصر  منديري فكانت اإلجابة من األخ : شاندرا 

دمات ادلصرفية بأن الصيغة ادلستخدمة لتمويل دارموا نتو  بصفتو مدير ادارة اخل

 التعليم ىي صيغة ) اإلجارة ( .

شلا سبق توصل الباحث بعد ادلقابالت ايل استخالص اجلدول أو ادلصفوفة اخلاصة بعرض 
ببنك  الطالب اجلامعي أدوات وصيغ التمويل االسالمي ادلقًتحة لتمويل تعليم  وحتليل 

 (  22بياهنا  كما ىو مبُت باجلدول ريم   )   وبنك منديري معامالت االسالمي
 ( الصيغ المقترحة لتمويل التعليم بمصرف معامالت ومنديري 22جدول رقم ) 

 الصيغ ادلقًتحة لتمويل التعليم ادلصر  ادلشاركُت يف ادلقابالت ر م

 دنس رمحة بوتري 1
 معامالت االسالمي

 اإلجارة

 اإلجارة د أمحد نور 2

 اإلجارة منديري الشرعي دارموا نتوشاندرا  3

 

 ( الصيغة المقترحة لتمويل تعليم الطلبة بمصرف معامالت ومنديري ىي : 6شكل رقم ) 

 اإلجارة                                         
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مشاكل التي تواجو بنك لل الكيفي تحليلالو البيانات المطلب الثاني : عرض 

 . لبةطتعليم المعامالت وبنك منديري بمدينة ماالنق لتمويل 

حتليل ادلشاكل اليت تواجو بنك معامالت وبنك منديري مبدينة ولعرض البيانات و 

و  ادلعلومات مجع أدوات من كأداة لبة, تبٌت الباحث ادلقابلةطتعليم الماالنق لتمويل 

 مبقابلة كل من : الباحث ئيسية للبيانات حيث يامباعتبارىا إحدى ادلصادر الر 

   ادلسؤولة عن خدمات العمالء : ) األخت : دنس رمحة بوتري ( مبصر

 .11االسالمي  معامالت

  مدير إدارة االمتثال الشرعي : ) د أمحد نور ( مبصر  معامالت

 .12االسالمي 

                                                           
 10:30الساعة  2017/  01/  12كانت ادلقابلة مع األخت  دنس رمحة بوتري  مبصر  معامالت  يوم اخلميس ادلوافق   11
  13:30الساعة  2017/  01/  24كانت ادلقابلة مع د أمحد نور مبصر  معامالت  يوم الثالثاء ادلوافق    12
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  مدير ادارة اخلدمات : ) األخ : شاندرا دارموا نتو ( مبصر  منديري

 . 13الشرعي 

لفظي معهم للتعر  على كيفية  أسئلة مفتوحة ومغلقة و حوار وذلك بطرح

 ادلشاكل اليت تواجو بنك معامالت وبنك منديري مبدينة ماالنق لتمويلوماىية 

تعليم الطلبة, و يام الباحث باتباع خطوات عرض وحتليل البيانات بشكل كيفي 

للتعر  على ادلعلومات والبيانات من خالل ادلقابالت و حتديد إطار ادلعلومات 

و فهرسة البيانات وحتديد اجملاالت والفئات مث تلخيص البيانات ووضعها يف 

ث من بيانات متعلقة جدول أو مصفوفة و رسم شكل يفسر ما  وجده الباح

 مبشاكل ادلصر  .

 عرض و تحليل المشاكل التي تواجو بنك معامالتأوالً : 

) د أمحد نور (  14من خالل ادلقابلة اليت أجراىا الباحث مع مدير إدارة االمتثال الشرعي

وسؤالو عن ادلشاكل والصعوبات اليت تواجو مصر  معامالت فكان رده بأن ادلصر  تواجهو 

 منها : عدة مشاكل

 سلتنقات مع ادلصر  ادلركزي كعدم ادلوافقة على طرح صيغة التورق .  .1

حيث أفاد ادلعٍت أن بنك معامالت أصدر منذ سنتُت فتوى بشأن مشروعية التورق واعتبارىا 

إحدى أدوات وصيغ التمويل ببنك معامالت , وعند عرض ىذه الصيغة على ادلصر  
                                                           

 09:30الساعة  2017/  01/  16قابلة مع األخ شاندرا دارموا نتو مبصر  منديري  يوم األثنُت ادلوافقكانت ادل  13
 13:30الساعة  2017/  01/  24كانت ادلقابلة مع د أمحد نور مبصر  معامالت  يوم الثالثاء ادلوافق   14
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عليها األمر الذي أعاق بنك معامالت وحال دون تطبيق ادلركزي مت رفضها ومل تتم ادلوافقة 

ىذه الصيغة على ادلنتجات اجلديدة وىذا بدوره يشكل عائق وصعوبات األمر الذي ينتج 

 عنو :

 مشاكل يف التطوير وابتكار منتجات جديدة . .2

 صعوبات استثمارية وتسويقية للمنتجات . .3

 مشاكل وصعوبات يانونية : .4

بأن رللس إدارة بنك معامالت يام بإيقا   ) د أمحد نور ( حيث أفاد ادلعٍت 

وذلك لتعثر عدة مشروعات شلولة  2016التعامل بصيغة ادلضاربة منذ منصف سنة 

بصيغة ادلضاربة لوجود تقصَت وإمهال من يبل عمالء البنك احلاصلُت على التمويل . 

انونا أمام احملاكم ولعدم يدرة بنك معامالت على إثبات وجود التقصَت واإلمهال ي

حيث يلزم القانون بضرورة تقدمي أدلة ملموسة تثبت ىذا اإلمهال األمر الذي يعيق 

البنك وحيول دون استيفاء حقويو وكنتيجة حتمية تتولد على ذلك مشاكل أخرى 

 وىي :

 شلاطلة بعض ادلتحصلُت على التمويل يف سداد األيساط ادلستحقة عليهم . .5

 التمويل . يلة الضمانات من طاليب .6

 عدم دخول بعض فتاوى اذليئة الشرعية حليز التنفيذ : .7
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رغم أن اذليئة الشرعية ببنك معامالت أصدرت فتوى مبشروعية العمل بصيغة اإلجارة 

ادلوصوفة بالذمة وتطبيقها على بعض ادلنتجات إاًل  أن ادارة بنك معامالت مل تقوم بإدخال 

 ات .ىذا النوع  من الصيغ لتمويل بعض ادلنتج

 منديري :عرض و تحليل المشاكل التي تواجو بنك ثانيا : 

وسؤالو عن ادلشاكل  15يام الباحث مبقابلة مدير ادارة اخلدمات ) شاندرا دارموا نتو (

 والصعوبات اليت تواجو بنك منديري فكان رده كااليت :

مارة طلب بدايةً  أفاد ادلعٍت بان طالب التمويل يتقدم للمصر  بطلب دتويل مبوجب است

 ( أما عن ادلشاكل اليت تواجو البنك فهي : 5دتويل حسب ادلوضح بادللحق ريم ) 

توفر عدم الضمانات ادلطلوبة ) كشلاطلة سداد األيساط من يبل الطلبة أو ذويهم , ويلة 

وضع شروط تضمن للمصر  حقو يف يف يانونية  , ومشاكل ضامن أو اكثر بادلصر  (

, وصعوبات إدارية وتنظيمية داخل  ذويهم لقيمة منفعة التعليم حالة عدم سداد الطلبة أو

 ادلصر  من حيث التنسيق مع األطرا  ذوي العالية ) الطلبة/اجلامعات /الضامنُت (

 

شلا سبق توصل الباحث بعد ادلقابالت ايل استخالص اجلدول أو ادلصفوفة اخلاصة بعرض 

 تعليم الطلبةادلشاكل اليت تواجو بنك معامالت وبنك منديري مبدينة ماالنق لتمويل وحتليل 

 ( ادلوضح أدناه : 23وبياهنا  كما ىو مبُت باجلدول ريم  )  
                                                           

 09:30الساعة  2017/  01/  16دلوافقكانت ادلقابلة مع األخ شاندرا دارموا نتو مبصر  منديري  يوم األثنُت ا  15
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 بنك منديري بنك معامالت أنواع المشاكل التي تواجو البنوك رم

  * مشاكل و سلتنقات مع ادلصر  ادلركزي 1

 * * أيساط التمويلادلماطلة يف سداد  2

  * مشاكل تطوير وابتكار ادلنتجات اجلديدة 3

 * * مشاكل يانونية 4

 *  مشاكل ادارية وتنظيمية 5

  * صعوبات استثمارية وتسويقية للمنتجات 6

 * * يلة الضمانات من طاليب التمويل 7

  * عدم تفعيل وتطبيق بعض الفتاوى 8
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ألوجو االستفادة من الصيغ الكيفي تحليل الو البيانات عرض المطلب الثالث :  
 الدراسات العليا . طلبةاالسالمية بالمصارف المحلية والخارجية لتمويل رسوم 

 ادلصار  االسالمية احمللية واخلارجية دلعرفة كيفية دتويل سيتم استعراض بعض جتارب 

, بادلصار  احمللية واخلارجية دتويل التعليم  أدوات وصيغ والويو  على, بشكل عام التعليم 

دتويل  االستفادة منها يفوما ىي الضمانات وادلستندات والشروط ادلطلوبة ومدى إمكانية 

سلتلفة  عادلية وإيليمية من بيئات , وسيتم عرض  جتاربطلبة الدراسات العليا تعليم رسوم 

 وذلك على النحو التايل :

 بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية  -أ 

 استعراض لتجارب المصارف اإلسالمية العالمية لتمويل التعليم  -ب 

وفيما يلي عرض لتلك التجارب للويو  على كيفية دتويل التعليم هبا ومعرفة اخلطوات 

 واإلجراءات ادلتبعة بتلك ادلصار  .

 : بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية -أ 

 وإجراءات دتويل التعليم ببنك أبوظيب التجاري للصَتفة اإلسالمية :خطوات 
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) الطالب ( بتقدمي منوذج طلب ) وعد باإلجار ( للحصول على يقوم العميل  .1

خدمة دتويل التعليم وذلك مبجرد حصول البنك على اخلدمة وشرائها من مزود 

 (5اخلدمة ) اجلامعة ( , وذلك حسب ادللحق ريم )

بدراسة الطلب و بعد ادلوافقة يصدر منوذج ) أمر تأكيد اخلدمة ( موجو يقوم البنك  .2

 اىل مزود اخلدمة ) اجلامعة ( لشراء خدمة التعليم من اجلامعة .

ويف حالة يبوذلا يتم ابرام عقد بُت  بدراسة ) أمر تأكيد اخلدمة (تقوم الجامعة  .3

 الطرفُت ) البنك , اجلامعة ( .

 موجهة للبنك . بإصدار فاتورةتقوم الجامعة  .4

 بسداد ييمة الفاتورة اىل اجلامعة مباشرة .يقوم البنك  .5

بصفتو )مؤجر ( بتأجَت خدمة التعليم للعميل )الطالب بصفتو يقوم البنك  .6

 الطالب ( .’ مستأجر( وذلك مبوجب عقد إجارة يويع من الطرفُت ) البنك 

الشروط الواردة ) الطالب ( بسداد ييمة العقد على أيساط حسب يقوم العميل  .7

 يف عقد اإلجارة .

 على مقعد دراسي باجلامعة ويباشر الدراسة هبا .يحصل الطالب  .8
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 : استعراض لتجارب المصارف اإلسالمية العالمية لتمويل التعليم -ب 

 ادلصار  االسالمية العادلية دلعرفة  كيفية دتويل التعليم سيتم استعراض بعض جتارب 

أدوات  والويو  على, ( 4واالطالع علي فتاوى اذليئات الشرعية هبا حسب ادللحق ريم )

دتويل  االستفادة منها يفومدى إمكانية  بادلصار  االسالمية العادليةدتويل التعليم  وصيغ

, طلبة الدراسات العليا وتطبيقها بادلصار  اإلسالمية مبدينة ماالنق بإندونيسيا تعليم رسوم 

(  12وعددىا ) سلتلفة  من بيئاتدلصار  إسالمية عادلية وإيليمية  رض  جتاربوسيتم ع

 بنك العز اإلسالمي, البنك اإلسالمي برونايمصر  إسالمي وبياهنا على النحو التايل : )

ادلصر  , بنك سوريا الدويل اإلسالمي, بنك البحرين بنك أمدرمان الوطٍت, بنك اخلرطوم,

البنك العريب , بنك ديب اإلسالمي, بنك أبوظيب التجاري, وييتبيت التمويل الك, الكوييت

 .16( األردين البنك اإلسالمي, اإلسالمي

 17 لتمويل التعليم العالمية يوضح تجارب المصارف اإلسالمية (21رقم )جدول   

                                                           
   www.bibd.com.bn         ادلويع اإللكًتوين لبنك بروناي االسالمي 16
    http://alizzislamic.com ادلويع اإللكًتوين لبنك العز االسالمي      
 bankofkhartoum.com               ادلويع اإللكًتوين لبنك اخلرطوم    
 www.onb-sd.com           ادلويع اإللكًتوين لبنك أمدرمان الوطٍت     
 bahrain.compareit4me.comادلويع اإللكًتوين لبنك البحرين اإلسالمي     
 www.siib.sy    ادلويع اإللكًتوين لبنك سوريا اإلسالمي    
 www.kfh.bh/ar/kuwait-finance-hous التمويل الكوييت ادلويع اإللكًتوين  لبيت     
 www.adcb.com ادلويع اإللكًتوين لبنك  أبوظيب التجاري    
 .dubai-islamic-bank    . wwwادلويع اإللكًتوين لبنك ديب اإلسالمي     
 www.iiabank.com.jo  ادلويع اإللكًتوين لبنك العريب اإلسالمي األردن     
 www.jordanislamicbank.com األردين       ادلويع  اإللكًتوين لبنك اإلسالمي    

 اجلدول  من إعداد الباحث ومصدر البيانات من ادلوايع اإللكًتونية للمصار  اإلسالمية  ادلذكورة أعاله . 17

http://www.bibd.com.bn/
http://www.jordanislamicbank.com/
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 الصيغة ادلستخدمة اسم ادلنتج الدولة اسم ادلصر  ر م

 التورق العلمطالب  بروناي البنك اإلسالمي بروناي 1

 اإلجارة دتويل التعليم سلطنة عمان بنك العز اإلسالمي 2

 اإلجارة دتويل التعليم السودان بنك اخلرطوم 3

 اإلجارة أفاق للتمويل السودان بنك أمدرمان الوطٍت 4

 دتويل التعليم البحرين بنك البحرين 5
 اإلجارة

 اإلجارة ادلوصوفة بالذمة

 اإلجارة ادلوصوفة بالذمة دتويل التعليم سوريا اإلسالمي بنك سوريا الدويل 6

 اإلجارة تعليم الكويت ادلصر  الكوييت 7

 دتويل الطلبة الكويت بيت التمويل الكوييت 8
 ادلراحبة

 الوكالة

 اإلجارة دتويل النور اإلمارات العربية بنك أبوظيب التجاري 9

 اإلجارة دتويل التعليم اإلمارات العربية بنك ديب اإلسالمي 10

 ادلراحبة منفعة التعليم األردن البنك العريب اإلسالمي 11

 اإلجارة ادلوصوفة بالذمة مشروع ايرأ األردن البنك اإلسالمي األردين 12
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لتمويل العادلية يوضح جتارب ادلصار  اإلسالمية السابق والذي قارن ادلدول من خالل اجل

 التمويلية ادلستخدمة بتلك ادلصار  مت استخالصولغرض حصر الصيغ التعليم 

 )   كما ىو موضح باجلدول ريم صيغ التمويل  من  صيغةالتكرارات والنسب ادلئوية لكل 

 .التايل (  25

 ( 25جدول ريم ) 
 العالمية المصارفبالمستخدمة للتعليم التمويلية  التكرارات والنسب المئوية للصيغ

 النسبة ادلئوية رار التك صيغة التمويل ادلستخدمة

 % 50 7 اإلجارة

 % 22  3 اإلجارة ادلوصوفة بالذمة

 %14  2 ادلراحبة

 % 7 1 التورق

 % 7 1 الوكالة 

 % 100 14 اإلمجايل
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 العالمية اإلسالمية المستخدمة بالمصارفللتعليم لصيغ التمويلية ( يوضح ا 7الشكل رقم ) 

 
 يلي :( السابق ما 25يتضح من اجلدول من )

  ( من ادلصار  اإلسالمية العادلية واإليليمية يعتمدون على صيغة  50إن )%
اإلجارة يف دتويل التعليم , وبذلك تعترب صيغة اإلجارة يف ادلرتبة األوىل وادلصدر 

 الرئيس بالنسبة لصيغ دتويل التعليم . 
  ك % من ادلصار  على صيغة اإلجارة ادلوصوفة بالذمة وبذل 22يف حُت تعتمد

 تعترب يف ادلرتبة الثانية من صيغ دتويل التعليم .
  من ادلصار  على صيغة ادلراحبة وهبذا تعترب يف ادلرتبة الثالثة من صيغ  14وتعتمد %

 التمويل .
  لكل صيغة وبذلك  7بينما تشكل صيغة التورق وكذلك الوكالة  ما نسبتو %

 تعتربان يف ادلرتبة الرابعة من صيغ دتويل الطلبة .
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 الفصل الخامس 
 مناقشة البيانات

 
 المبحث األول : مناقشة نتائج التحليل الوصفي للسؤال األول

 المبحث الثاني : مناقشة نتائج التحليل الكيفي للسؤال الثاني
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الدراسات العليا باستخدام  طلبةتعليم رسوم مقترح الباحث إلجراءات تمويل 
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الدراسات العليا في  طلبةمدى حاجة المبحث األول: مناقشة نتائج التحليل الوصفي ل
 الجامعية  لسداد الرسوم إسالميالحصول على تمويل 



ايل أن ادلصادر األساسية لتمويل الطلبة ىي األىل واألقارب والتمويل الذايت  توصل الباحث

 . 1للطالب , واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ) بدر (

ودلعرفة حاجة ورغبة طلبة الدراسات العليا للحصول على سبويل اسالمي لسداد الرسوم 

دة حسب مقياس موافق بش( أي  4.30اجلامعية ( جند أنو حصل على متوسط مرجح ) 

أن طلبة الدراسات العليا حسب العينة يوافقون بشدة يف  وبذلك يتضحليكارت اخلماسي 

 احلصول على سبويل إسالمي لسداد الرسوم اجلامعية .

%( 88جل الطلبة )’مما سبق وبناء على التحليل والنتائج السابقة فإن الباحث يستنج بأن 

يف احلصول على سبويل اسالمي لسداد الرسوم تقريبا من حجم العينة حيتاجون ويرغبون 

يؤخرىم عن إهناء دراستهم العليا فعدم تفرغهم للعلم  تعترب مشاكلهم ادلالية عائقاً و  ,اجلامعية 

وانشغاذلم بالعمل للكْسب وتوفري ادلال , عاد ذلك بالن َّْقص على ادلْطلوب منهم, وتسبب يف 

 . التأخري إلسبام دراستهم العليا

 4يف كل سنة بإجراء دراسات على قرابة   Top MBA) )2هبا تقوم راسة ت دأشار و 

آالف طامح باحلصول على شهادة ماجستري يف إدارة األعمال من حول العامل دلعرفة ما إذا  

كان التمويل لدراستهم يشكل عائقا يف ربقيق طموحهم وقد أظهرت آخر دراسة أن 
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على شهادة ماجيستري يف إدارة األعمال % من الطالب الطازلني باحلصول 86األكثرية  

 حول العامل إىل أهنم يتوقعون أن تكون القروض إحدى ادلوارد ادلمولة لدراستهم.

تأسيس شركة حكومية يف بريطانيا عام يف دراستو بأنو مت   3 علي عودة الطراونةوأشار  د 

عي والعايل هبدف تقدًن القروض للطالب دلساعدهتم على مواصلة التعليم اجلام 1995

, حيث أصبح يطلب من الطالب 1998ووضعت شروطاً  لالقًتاض منها مت تطويره عام 

 سداد ما عليو من ديون بعد زبرجو وحصولو على عمل يدر عليو دخالً  ثابتاً ,

% من إمجايل الرسوم اليت 50ووصلت قيمة القرض الذي تقدمو الشركة للطالب إىل حوايل 

 لذلك .% يف حالة ثبوت حاجة الطالب  90 يدفعها الطالب, وتزداد إىل

 

دوات وصيغ التمويل االسالمي أل الكيفي تحليلالمبحث الثاني : مناقشة نتائج ال
 .ومنديري  ماالنق المقترحة لتمويل تعليم  الطلبة ببنك معامالت 

توصل الباحث ايل إمكانية نقل مسؤولية سبويل تعليم الطالب ايل ادلصارف اإلسالمية 
 .4واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ) مهيدات والشويات ( 

                                                           
 ةسبويل التعليم العايل ) مناذج عادلية وعربية يف سبويل التعليم العايل(  د علي عودة الطراونة   اإلدارة الًتبوية , اجلامعة األردني 3
 
التكييف الشرعي للمراحبة يف ادلنافع "منفعة التعليم" د زل مود فهد مهيدات  د زلمود سليم الشويات  )مؤسبر اخلدمات ادلصرفية بني  4
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ففي حالة قيام مصرف معامالت ومصرف منديري  بناء على التحليل والنتائج السابقةوذلك 

بإصدار منتج سبويل تعليم طلبة الدراسات العليا فإهنما سيعتمدان على صيغة اإلجارة فقط 

 لتمويل ىذا ادلنتج , ىذا من وجهة نظر مصرف معامالت ومنديري .

يق ما أنواع اخلدمات اليت ميكن سبويلها عن طر  ألىم 5يف حبثو  د عبد احلق محيشوأشار 

الدراسة يف اجلامعات, وخباصة واليت من ضمنها   يسمى بتأجري اخلدمات أو تأجري ادلنافع

من فرص التعليم والتدريب ادلتوفرة,  هي خدمة سبويلية هتدف لالستفادةفالدراسات العليا 

دبستقبل مشرق ليعتمدوا فيو على  وتنمية ادلهارات لدى شرحية واسعة من الشباب الراغب

حيث يقوم ادلصرف  اإلسالمي بعقد رلموعة من االتفاقيات مع عدد من أفضل  أنفسهم ,

واخلربة العالية حيت تتيح  اجلامعات ذات الكفاءة العريقةو وادلعاىد التعليمية ادلرموقة ,  ادلراكز

الفرصة الطيبة لكل طالب العلم وادلعرفة  دلواصلة مسريهتم التعليمية بأيسر  السبل, وأفضل 

 التمويل ادلتاحة وادلباحة  شرعا.وسائل 

إمكانية االعتماد على صيغ أخرى أيضا وىي ) ادلراحبة واإلجارة ادلوصوفة بينما يرى الباحث 

, خاصًة وأن مصرف معامالت أصدر سابقًا فتوى بشرعية  بالذمة ( إىل جانب اإلجارة

التعليم يعترب خدمة أو استخدام اإلجارة ادلوصوفة بالذمة لتمويل اخلدمات وادلنافع وحيث أن 

منفعة فيتعني على ادلصرف سبويل ىذه اخلدمة بصيغة اإلجارة ادلوصوفة بالذمة . وكذلك احلال 
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إمكانية سبويلها مراحبة باعتبار أن ادلصرف يشًتي اخلدمة من اجلامعة مث يبيعها مراحبة بربح 

 معلوم لطلبة الدراسات العليا .

ادلقًتحة من قبل الباحث ىي: اإلجارة وادلراحبة  وبذلك تكون أدوات التمويل و الصيغ

 واإلجارة ادلوصوفة بالذمة .

طلبة الدراسات العليا اعتمادًا على نتائج الصيغ ادلقًتحة لتمويل تعليم و ميكننا تلخيص 

 ( ادلوضح أدناه : 8التحليل ورأي الباحث للوصول للصيغ حسب الشكل رقم ) 

 تعليم طلبة الدراسات العليا ( مقترح لصيغ تمويل 8الشكل رقم ) 

 

 رأي الباحث                                      بنك معامالت , منديري    

    

 

 



 

مشاكل التي تواجه بنك معامالت الكيفي للتحليل ال مناقشة نتائج: المبحث الثالث
 . تعليم الطلبةوبنك منديري بمدينة ماالنق لتمويل 

بناء على التحليل والنتائج السابقة للمشاكل  فإن الباحث يرى إن مشكلة عدم تفعيل بعض 

الفتاوى وخنص بالذكر فتوى مشروعية اإلجارة ادلوصوفة بالذمة  من شأنو قلل من الفرص 

االستثمارية للمصرف وتنويع سلة ادلنتجات بو , فتفعيل فتوى اإلجارة ادلوصوفة بالذمة يزيد 

ستثمارية ويعزز من تطوير وابتكار ادلنتجات بشكل عام ومنتج سبويل تعليم من الفرص اال

عدم إىل  6 د بشر زلمد موفق, كما أشار الكاتب طلبة الدراسات العليا بشكل خاص  

االىتمام بالقدر الكايف بالبحث عن فرص االستثمار وتقييمها من منظور إسالمي ,  

ثل ادلراحبة بشكل رئيسي حيث بلغت أكثر من م وادلديناتواالقتصار على عقود البيوع 

% يف بعض ادلصارف اإلسالمية, نظرًا لقلة ادلخاطرة وثبات العائد, وتركت ادلشاركات 90

 وادلضاربات واإلجارات.

اإلدارية والتنظيمية مع ادلؤسسات التعليمية ميكن  ادلصارف شاكلمكما يرى الباحث أن 

اخلدمة ) اجلامعات ( توضح شروط التعاقد بني  عالجها بإبرام مذكرات تفاىم مع مزودي

 الطرفني )اجلامعة وادلصرف ( مع مراعاة الضوابط الشرعية باخلصوص .

ويؤكد الباحث على ضرورة تطوير البنية التحتية اخلاصة بتقنية ادلعلومات من خالل إدخال 

 والطلبة .ادلنظومات والربامج واإلدارة اإللكًتونية للربط بني ادلصارف واجلامعات 
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وأدوات تقوًن ادلصارف اإلسالمية الضعف يف آليات اىل  7د. إمساعيل السعيداتكما أشار 

ادلشاريع, واوات إدارة ادلخاطر, وعدم استخدام التقنية احلديثة يف النظام ادلصريف وادلايل 

 اإلسالميني .

ادلصرف ومن وجهة نظر الباحث فإن مشكلة ادلماطلة يف السداد وقلة الضمانات فإن 

يستطيع ذباوز ىذه ادلختنقات وذلك بأن يطلب من العميل ) طالب التمويل ( إحضار أكثر 

من ضامن أو كفيل وذلك حىت يستطيع ادلصرف الرجوع على الضامن الثاين يف حالة مماطلة 

الضامن األول يف سداد األقساط ادلستحقة على طالب التمويل , ويرى الباحث أيضاً ضرورة 

 أدىن دلعدل التخرج كضمان حلسن نية الطالب .اشًتاط حد 

تتطلب إدارة جيدة من ادلصرف حيث اليت شكلة ادل عن ىذه8وربدث د بشر زلمد موفق 

يتعرض ادلصرف اإلسالمي أحيانا خلسارة جانب من أموالو بسبب بعض ادلتعاملني غري 

النشاط, مستغلني األمناء الذين يلجؤون إىل إخفاء بعض ادلعلومات, والتالعب يف نتائج 

 . بعض الثغرات يف نظم ادلتابعة وحسن نوايا ىذه ادلصارف
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ألوجه االستفادة من الصيغ االسالمية الكيفي تحليل مناقشة نتائج ال :المبحث الرابع
 الدراسات العليا . طلبةبالمصارف المحلية والخارجية لتمويل رسوم 

تجارب ادلصارف اإلسالمية العادلية لتمويل التعليم ولغرض حصر ل نتائج التحليلمن خالل 

لالستفادة منها يف سبويل رسوم تعليم طلبة الصيغ التمويلية ادلستخدمة بتلك ادلصارف 

 النتائج التالية : مت استخالصالدراسات العليا 

 ( من ادلصارف اإلسالمية العادلية واإلقليمية يعتمدون على صيغة اإلجار  50إن )% ة

يف سبويل التعليم , وبذلك تعترب صيغة اإلجارة يف ادلرتبة األوىل وادلصدر الرئيس 

 بالنسبة لصيغ سبويل التعليم . 

  من ادلصارف على صيغة اإلجارة ادلوصوفة بالذمة وبذلك  22يف حني تعتمد %

 تعترب يف ادلرتبة الثانية من صيغ سبويل التعليم .

  ادلراحبة وهبذا تعترب يف ادلرتبة الثالثة من صيغ  % من ادلصارف على صيغة 14وتعتمد

 التمويل .

  لكل صيغة وبذلك  7بينما تشكل صيغة التورق وكذلك الوكالة  ما نسبتو %

 تعتربان يف ادلرتبة الرابعة من صيغ سبويل الطلبة .

ن  مما سبق وبناء على التحليل والنتائج السابقة لتجارب ادلصارف العادلية فإن الباحث يرى إ

 تعليم  ة واليت ميكن االستفادة منها يف سبويل رسوميالصيغ التمويلية ادلستخدمة بادلصارف العادل

 الدراسات العليا ىي : اإلجارة  , اإلجارة ادلوصوفة بالذمة , ادلراحبة  طلبة



ميكن االستفادة من صيغة التورق لعدم ادلوافقة عليها من قبل البنك ادلركزي حسب  بينما ال

 ر لنا يف عرض وربليل مشاكل مصرف معامالت .ما ظه

عند التحدث عن ذبربة  9( د أمحد زلمد اجليوسي د علي سليمان الشطيوأشار الباحثان )

دمة سبويل منفعة التعليم مراحبة لفأفراد وفق صيغ سبويلية خلالبنك العريب اإلسالمي الدويل 

نتج يتيح للمتعامل فرصة دفع الرسوم مستحدثة, ودبا يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية وىو م

الدراسية بسهولة ويسر بناء على مبدأ سبلك ادلنفعة وبيعها مراحبة دبا قامت على البنك مضافاً 

 إليها ربح معلوم ومتفق عليو.

حيث توجد دائرة خاصة معنية بتقدًن ىذه اخلدمة, باإلضافة إىل وجود ىيئة رقابة شرعية 

وز وما ال جيوز سبويلو من ىذه اخلدمات, والوسائل واألدوات لدى البنك ربدد وتقرر ما جي

 ه كاإلجارة واإلجارة ادلوصوفة بالذمة .اجملازة شرعا يف عملية التمويل ىذ

صيغة اإلجارة ادلوصوفة بالذمة  تطبيقعند التحدث عن  10كما أشار ) أمحد زلمد نصار(

يل اخلدمات الصحية, سبويل رحالت سبويل التعليم, سبويل الدورات التدريبية, سبو يف رلاالت 

,واستدل الكاتب  بالضوابط  السفر واحلج والعمرة, سبويل حفالت الزواج, سبويل النقل

( , 9( , )8( , )7( , )6واإلجراءات والنماذج والدورة ادلستندية حسب ادلالحق أرقام   )
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لتمويل خدمة التعليم ( لبناين سالمي إ) مصرف  بيت التمويل العريب( و ادلعمول هبا ب10)

 لطلبة ادلدارس واجلامعات . 

 11كما ينوه الباحث بأن نتائج البحث اتفقت مع نتائج دراسة ) مهيدات / الشويات (

 بتمويل التعليم بصيغة اإلجارة واإلجارة ادلوصوفة بالذمة .
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باستخدام  الدراسات العليا طلبةتعليم رسوم مقترح الباحث إلجراءات تمويل 

 صيغ التمويل المستمدة من االقتصاد اإلسالمي

 

وخالصة دلا سبق فإن الباحث من خالل ادلقابالت ومصادر البيانات ميكنو وضع تصور أو 

منوذج عام لكيفية سبويل رسوم تعليم طلبة الدراسات العليا وذلك باستخدام صيغ التمويل 

الضوابط واألسس والقواعد الشرعية واتباع ادلستمدة من االقتصاد اإلسالمي مع مراعاة 

 اإلجراءات العملية ادلتبعة يف التمويل .

اإلجراءات لتمويل خطط خريطة تدفق ( التايل يوضح مقًتح الباحث دل 9والشكل رقم ) 

 الرسوم الدراسية لطلبة الدراسات العليا .

 

 

 

 

 

 

 



 ( مقترح الباحث لمخطط خريطة تدفق إجراءات تمويل التعليم  9الشكل رقم )  

 طالب الدراسات العليا 

 

 البنك  

 

 

 الجامعة

 

 

 البنك

 

 طالب الدراسات العليا  

 

  الجامعة 

 

 وعذ باإلجار

 الموافقت

 أمر تأكيذ الخذمت

 الموافقت
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وضع حلول للمشاكل اإلدارية و القانونية وتوفري الضمانات لسداد 
 األقساط وتفعيل الفتاوى وابتكار ادلنتجات

 التمويل ادلتاحة حاليا ببنك معامالت ومنديري ىي اإلجارة  ةصيغ

يف احلصول على الدراسات العليا  لبةط% من  88 حيتاج و يرغب
 إسالمي لسداد الرسوم اجلامعية سبويل
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 
الدراسات العليا  رسوم تعليم طلبةقام الباحث باستعراض موضوع مشاكل معاصرة لتمويل 

وأوجو االستفادة من صيغ التمويل ادلستمدة من االقتصاد اإلسالمي وذلك من خالل 

الدراسة ادليدانية وادلكتبية للتعرف على  النماذج التطبيقية لربنامج متويل التعليم يف ادلؤسسات 

ميكن  ادلصرفية اإلسالمية احمللية و العادلية , حيث توصل الباحث إىل نتائج وتوصيات

 :تلخيصها على النحو التايل 

 المبحث األول : نتائج البحث

الدراسات العليا يف احلصول على متويل مايل يتوافق مع أحكام الشريعة  طلبةاج تحي .1

 .اإلسالمية لسداد الرسوم اجلامعية 

جل الطلبة بكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا ’حيث ظهر بنتائج التحليل أن 

% تقريبًا من حجم العينة يرغبون يف    88اإلسالمية أي ما نسبتو مالك إبراىيم 

 احلصول على متويل إسالمي لسداد الرسوم اجلامعية .

أدوات وصيغ التمويل االسالمي ادلقرتحة لتمويل تعليم الطلبة ببنك معامالت  .2

كما ميكن استخدام صيغة اإلجارة ادلوصوفة صيغة اإلجارة  ىي:  ومنديري االسالمي



بالذمة لوجود فتوى من قبل ىيئة االمتثال الشرعي مبصرف معامالت باخلصوص إىل 

 جانب صيغة ادلراحبة ادلعتمدة بادلصرف .

 ىي : الطلبةادلشاكل اليت تواجو بنك معامالت ومنديري لتمويل  .3

عدم تفعيل بعض الفتاوى وخنص بالذكر فتوى مشروعية اإلجارة ادلوصوفة بالذمة  

باإلضافة اىل  رف ادلركزي كعدم ادلوافقة على طرح صيغة التورقخمتنقات مع ادلص 

    قلة و ,  ماطلة يف سداد اقأقساطوادل ,قانونية الصعوبات بعض ال

 ة .وصعوبات إدارية وتنظيمي الضمانات من طاليب التمويل .    

إمكانية تكمن يف أوجو االستفادة من الصيغ االسالمية بادلصارف احمللية واخلارجية  .4

وذلك بطرح طبيق ىذا الربنامج التمويلي من قبل ادلصارف اإلسالمية اإلندونيسية ت

منتج متويل رسوم تعليم طلبة الدراسات العليا بصيغة اإلجارة واإلجارة ادلوصوفة 

بالذمة وادلراحبة وباستخدام اإلجراءات والضوابط ادلعمول هبا بادلصارف اإلسالمية 

 العادلية .

 

 

 

 



 توصيات البحث المبحث الثاني :

 .النظري اجلانب على الرتكيز وعدم والتطبيقي, العلمي للجانب اقأحباث توجيو .1

 اخراج فكرة ىذا البحث من أسوار اجلامعة ودخوذلا حيز التنفيذ بادلصارف االسالمية  .2

 ابرام مذكرة تفاىم بني اجلامعة وادلصارف اإلسالمية  باخلصوص . .3

 العلمية الصادرة عنها .اتباع طرق حديثة يف تسويق نتائج اقأحباث ب قيام اجلامعة .4

 وقرتحها كدراسات الحقة يو مستقبال يف جوانب مل يتناوذلا الباحث التوسع  ضرورة .5

 :ىذه اجلوانب ىي  وأىم توجيو الباحثني إليها

 . على أداء اجلامعاتطلبة الدراسات العليا أثر نقص متويل تعليم  -أ 

على البعد اإلسالمي لرسوم تعليم طلبة الدراسات العليا دراسة أثر التمويل  -ب 

 االقتصادي واالجتماعي .

 .الدراسات العليا  طلبةتعليم رسوم دراسة الطلب والعرض على منتج  متويل  -ج 

 

 



 المصادر والمراجع :

 القرآن الكرمي

 صحيح مسلم

                                             توفيق بن عبد النيب اصطيف مقالة كيف تؤسس عمال يف القرن الواحد  ,  األجمد
 2013العشرين ادلوقع اإللكرتوين دلوقع عامل التقنية و        

 (. "أزمة متويل التعليم العايل اجلامعي يف األردن الواقع و  1999ماجد ) ,    بدر 

 يوليو األردن: األمانة العامة  36احللول )جملة احتاد اجلامعات العربية (, عدد        

 الحتاد  جملة اجلامعات العربية       

 والبدائل ادلقرتحةمروة حممد شبل متويل التعليم العايل يف مصر: ادلشكالت     ,بلتاجي 

 د يعقوب علي  د حممد اجلاك أمحد   مبادئ االقتصاد منشورات  ,   جانقي 
 2009العلوم االدارية جامعة اخلرطوم الطبعة األوىل مدرسة            

 حمفوظ و ظاهر الكاللدة .أساليب البحث العلمي يف ميدان العلوم ,       جودة
 1997زهران. عمان اإلدارية. مؤسسة            

 د أمحد حممد  د علي سليمان الشطي متويل ادلنافع واخلدمات يف    , اجليوسي 

 ادلؤسسات ادلصرفية االسالمية االردنية د حبث مقدم إىل ادلؤمتر العلمي             

  الثاين اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية بني النظرية والتطبيق جامعة عجلون            

 2013الوطنية             



 

 د عبد احلق ضوابط وأحكام "إجارة اخلدمات" ادلقدمة من ادلؤسسات ادلالية  ,    محيش

 اإلسالمية, حبث مقدم إىل مؤمتر ادلصارف اإلسالمية بني الواقع وادلأمول , ديب           

 ( .39,38, ص ) 05/2009/ 31          

 , فلسطنيعليان عبد اهلل متويل التعليم   ,   احلويل

 عبداهلل  أ براهيمي السعيد  آليات التمويل اإلسالمي بديل لطرق التمويل ,     خبابة 

 2009التقليدية  اجلزائر            

 2013د أمحد ابراهيم ادلالمح العامة للمنهج الوصفي شبكة األلوكة ,    خضر 

  خليل عمر معن ,  ادلوضوعية والتحليل يف البحـث االجتماعي دار اآلفـاق         

 م ( . 1983)  1اجلديـدة, بيـروت, لبنان ط        

 2003عادل حممد استخدام ادلدخلني الكيفي والكمي يف البحث  القاهرة  ,    ريان 

 اإلسالمية مع البنوك ادلركزيّة  التحديات اليت تواجه البنوك  د. إمساعيل  , السعيدات

 حبث مقدم بادلؤمتر الدويل األول للمالية والصريفة اإلسالمية اجلامعة األردنية               

 2014/ 8/  7-6كلية الشريعة قسم ادلصارف اإلسالمية للفرتة من                

 احتاد ادلصارف العربية, أمحد, العمل ادلصريف اإلسالمي: أصوله وصيغه وحتدياته,   سفر, 

 .2004بريوت,          



   لينا زياد  صيغ متويل التعليم ادلستقاة من الفكر الرتبوي اإلسالمي, وما أوجه ,   صبيح 

 اإلفادة منها يف متويل التعليم اجلامعي الفلسطيين    رسالة ماجستري كلية الرتبية            

 2005اجلامعة االسالمية  غزة          

 متويل التعليم العايل ) مناذج عادلية وعربية يف متويل التعليم العايل(   عودة يعل ,   الطراونة

 ارة الرتبوية , اجلامعة األردنيةاإلد             

 ادلوقع     حنو نظرة أعمق يف الظواهر الرتبوية البحث النوعيراشد بن حسني  ,  عبد الكرمي

 kenanaonline.comاإللكرتوين               

 أساليب  البحث  العلمي  يف العلوم اإلدارية  . دار ,  علي سليم ,    العالونة 

 1996الفكر . عمان األردن.            

 (. تاريخ التعليم يف األندلس, القاهرة: دار الفكر العريب 1980حممد )       عيسى, 

   SPSSوليد عبد الرمحن حتليل االستبيان باستخدام الربنامج االحصائي  ,  الفراء 

      العادلية للشباب اإلسالميالندوة            

 ادلوقع اإللكرتوين أفاق علمية  2011 2011أجمد منهجية البحث العلمي     ,  قاسم 

 al3loom.comوتربوية               

 باميال / وبروس جونستون سياسات رسوم الدارسة من منظور مقارن:   , ماركوتشي 

 ادلنطق النظري والسياسي             



 حمـمود فهد  د حممود سليم الشويات التكييف الشرعي للمراحبة يف ادلنافع ,     هيداتم

 ؤمتر اخلدمات ادلصرفية بني النظرية والتطبيق جامعة م"منفعة التعليم" )          

 (2013 عجلون الوطنية األردن          

 مصر اإلسكندرية, ضياء جميد: البنوك اإلسالمية, مؤسسة شباب اجلامعة,     , ادلوسوي

 (. مصادر متويل مؤسسات التعليم العايل, ادلؤمتر العلمي السنوي الرابع  1996علي )    ,  موسي

   2ابريل  ج  21/  20مستقبل التعليم يف الوطن العريب, حلوان             

 2009د بشر حممد موسوعة االقتصاد والتمويل االسالمي    ,    موفق

 أمحد حممد ضوابط اإلجارة ادلوصوفة يف الذمة وتطبيقاهتا يف متويل    ,  نصار 

 2009يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية  اخلدمات           

   2007أمحد حممد منتدى التمويل االسالمي  )شبكة ادلعلومات (    ,   نصار

 2016/ 3االسالمي العادلية العدد االقتصاد        لة جم

Morstenson (1994). Restructuring Higher Education Finance 

Shifting Financial Responsibility from Government to students   

http:// www. Askeric.org 

 

 ادلواقع اإللكرتونية بشبكة ادلعلومات الدولية :

 http://alizzislamic.comادلوقع  اإللكرتوين  لبنك العز االسالمي  



 www.bibd.com.bnادلوقع اإللكرتوين لبنك بروناي االسالمي 

 www.muamalatbank.comادلوقع االلكرتوين لبنك معامالت 

 www.syariahmandiri.co.idيري شريعة ادلوقع اإللكرتوين لبنك مند

  http://kangkampus.blogspotادلوقع االلكرتوين جلامعات ماالنق 

 bankofkhartoum.comادلوقع اإللكرتوين لبنك اخلرطوم 

 www.onb-sd.comادلوقع اإللكرتوين لبنك أمدرمان الوطين 

 bahrain.compareit4me.comادلوقع اإللكرتوين لبنك البحرين اإلسالمي 

 www.siib.syادلوقع اإللكرتوين لبنك سوريا اإلسالمي 

 www.kfh.bh/ar/kuwait-finance-housموقع بيت التمويل الكوييت 

 www.adcb.com اريأبوظيب التج موقع بنك 

 www.iiabank.com.jo األردن العريب اإلسالمي موقع البنك 

 .dubai-islamic-bank wwwموقع بنك ديب اإلسالمي 

 www.jordanislamicbank.comالبنك اإلسالمي موقع 

QS Top MBA Applicant Survey   2007 

 

http://www.iiabank.com.jo/
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