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 الملّخص
البنك العربي اإلسةةةةةةةةةةةة مي الد لي    ممارسةةةةةةةةةةةة يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى  

، من  جه  نظر العاملةن فيه   العامل في األردن في تمويل المشةةةةةةاريي الوةةةةةةطةر   المتوسةةةةةة  
  ت اربد محافظا  ع البنك في إقليم الشةةةةةةةةما  فر  العاملةن في    ون مجتمي الدراسةةةةةةةة  منتك    حةث

البنك في تمويل تلك المشةةةاريي،  لتح ة    ممارسةةة حو   هم  تم اسةةةت  ع ءرا  عجلون  جرش،  
 توصةةةل البحث    حوةةةا.يا إذلك تم توةةةميم اسةةةتبان   توعيعها على عةن  الدراسةةةل ، ام تحلةلها  

في تمويل المشةةةاريي الوةةةطةر   المتوسةةة    الد لي  للبنك العربي اإلسةةة مي   ممارسةةة إلى  جود  
عناي  البنك في استخدام صيغ التمويل الم .م  لتمويل تلك المشر عات،   إلى تفع ،   بدرج  مر 
 ةةات التي تحو  د ن توسةةةةةةةةةةةةةةي البنةةك  يالمعاةةانةة  من  تعليمةةات البنةةك المراألر األردني  إال أن  

 العربي اإلس مي في منح التمويل لتلك المشر عات 
 عات الوطةر   المتوس  ، التمويل ، المشر  الد لي  : البنك العربي اإلس ميكلمات افتتاحية
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Abstract 

 The aim of this study is to identify the contribution of the 

Arab Islamic International Bank in Jordan In financing a small and 

medium enterprises from the point of view of its employees. The 

study was limited to the Bank's branches in the Northern Region: 

Irbid, Ajloun and Jerash governorates. In order to achieve this, a 

questionnaire was designed and distributed to the study sample 

and then analyzed statistically.The research found that the Arab 

Islamic International Bank contributed to the financing of small 

and medium-sized enterprises to a high degree and the Bank's 

interest in using suitable financing forms to finance these projects. 

However, the instructions of the Central Bank of Jordan were 

obstacles to the expansion of Arab Islamic Bank in granting 

financing for these projects. 

Opening remarks: Arab Islamic International Bank, Small and 

Medium Enterprises, Finance. 
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 المقدمة
تسةعى الد   النامي  جاهد  إلى تح ة  التنمي  االقتوةادي  بعبعادها المختلف ، لما 

اار إيجابي  على المجتمي بشةةةةةةةةةعل عام،  على حيا  األفراد بشةةةةةةةةةعل  ا ، إذ لها من ء
يرتفي مسةةتوى الرفاف في المجتمي،  من أبرع  سةةا.ل تح ة  التنمي  عياد  االسةةتثمار في 
المجتمي عن طري  إيجةاد مشةةةةةةةةةةةةةةر عةات اسةةةةةةةةةةةةةةتثمةارية  ت در إلى عيةاد  اإلنتةا  المحلي، 

على ال  ةاع    من بةنهةا األردن  د   ارتفةاع متوسةةةةةةةةةةةةةةد د ةل الفرد   قةد راألت معظم الة
الخا  لتح ة  ذلك   اصةةةة  بعد معانا  ال  اع العام من مشةةةةادل اقتوةةةةادي  متعدد ، 

  انتشار الخوخو  على ن اق  اسي  
المشةةةر عات الوةةةطةر   المتوسةةة   باهتمام أصةةةحام ال رار في مختل   تحضةةةى  

ي قةةد تجةةد الةةد    الت    فهي ال تحتةةا  إلى رس أ أموا  مةةةةةةةةةةةةةةخمةة   الةةد    المجتمعةةات 
إذ تسةةةةةةةةهم تلك المشةةةةةةةةر عات  الوةةةةةةةةطةر  ،  النامي  صةةةةةةةةعوب  بالط  في الحوةةةةةةةةو  علةها

في رفي مسةةةةةةةةةةةةةةتوى النمو  الرفةاف االقتوةةةةةةةةةةةةةةادر عن طري  بنةا  قةدراتهةا  المتوسةةةةةةةةةةةةةة ة    
ب درتها على تحفةأل المبادرات الفردي  تاع  تماما االقتوةةةةادي    ل  فر  عمل جديد ، 

  االبتكار  التجديد 
صةةةةةةةةعوب  الحوةةةةةةةةو  على المشةةةةةةةةر عات  تلك ع المشةةةةةةةةع ت التي تواجه  من أبر 

تلك   صةةةةةةةعوب  تح ة  الضةةةةةةةمانات الم لوب  مننتيج   التمويل من الموةةةةةةةارف الت لةدي   
الموةةةةةةةةةةةةةةارف من    ممةارسةةةةةةةةةةةةةة البنوك من جهة ،  ارتفةاع الفة  التمويةل من جهة  أ رى    

لك المشةةةر عات في تمويل ت - اإلسةةة مي الد ليالعربي   من بةنها البنك   -  اإلسةةة مي 
،  جا ت هذف الدراسة  لتلك المشةارييإلى ت بة  صةيغ تمويلي  مشةر ع   م .م   لجعت 

من   اريياإلسةةةةةةةة مي الد لي في تمويل تلك المشةةةةةةةةالعربي البنك   ممارسةةةةةةةة للوقوف على  
  جه  نظر العاملةن فيه  
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 أهمية البحث
اإلسةةةةةةةةةةةةةة مي برعت أهمية  البحةث من     بيةان ءرا  العةاملةن في البنةك العربي 

الد لي في د ر البنك في تمويل المشةةةةةةةةةر عات الوةةةةةةةةةطةر   المتوسةةةةةةةةة  ،  ذلك من  اقي 
تلةةةةك   برتهم  اط عهم على منظومةةةة  المنتجةةةةات المسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةةدمةةةة  في البنةةةةك لتمويةةةةل 

إلةها   بذلك فإن البحث يشةةةةةةةةةعل دراسةةةةةةةةة  مةداني    جم التمويل الموجهالمشةةةةةةةةةر عات،  ح
نظري  تتكلم عما يجب أن يعون عليه الحا ، تتعامل مي  اقي الحا  أدثر منها دراسةةةةةة  

 هذا بد رف سةةةةةيسةةةةةاعد الباحثةن في م ابل  اإلطار التنظةرى باإلطار الت بي ي  بما يتيح  
السةعي للحد من  من نتا.ج هذا البحث في يسةتفةد  أما البنك فإنه سة  لهم الم ارن   الت ةيم 

  المشر عات الوطةر   المتوس  معي ات تمويل 
 ة وأسئلتها:دراسمشكلة ال
البنك العربي اإلسة مي   ممارسة  دراسة  بالسة ا  الر.يا التالي: مامشةعل  التمثل  ت
في إقليم الشةةةةما  من  جه   في تمويل المشةةةةاريي الوةةةةطةر   المتوسةةةة   األردن  /الد لي

 األسئل  التالي :نظر العاملةن فيه؟  يتفرع عنه 
مويل المشةةةةةةةةةةاريي اإلنتاجي   البنك العربي اإلسةةةةةةةةةة مي الد لي في ت  ممارسةةةةةةةةةة  اقي ما   1

 ؟من  جه  نظر العاملةن فيه الوطةر   المتوس  
م  صةةةةةةةةةةةةةةيغ التمويل الم دم  من البنك العربي اإلسةةةةةةةةةةةةةة مي الد لي في .ما مدى م   2

 ؟من  جه  نظر العاملةن فيه تمويل المشاريي اإلنتاجي  الوطةر   المتوس  
مي الةد لي في تمويل  البنةك العربي اإلسةةةةةةةةةةةةةة  ممةارسةةةةةةةةةةةةةة مةا المعوقةات التي تحةد  من   3

 ؟ من  جه  نظر العاملةن فيه المشاريي اإلنتاجي  الوطةر   المتوس  
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 حدود البحث
اعحد أدبر البنوك اإلسة مي   الد لي اقتوةر البحث على البنك العربي اإلسة مي

فر ع البنك العامل  في العاملةن في ، اما اقتوةةةةةةةر مجتمي البحث على   أقدمها  األردني 
جرش،  ذلك لبيان مدى مسةةةةةةةةاهمته في    عجلون    اربد   ما  في األردنمحافظات الشةةةةةةةة

التي تسةةةةةةاهم في تنمي  المجتمي المحلي في  قليم الشةةةةةةما إتمويل تلك المشةةةةةةر عات في 
 قليم هذا اإل

 أهداف الدراسة
 في مو  مشعل  الدراس  فإن أهداف الدراس  تتمثل بالتالي :

في تمويل المشةةةةةاريي الوةةةةةطةر     د ليال  البنك العربي اإلسةةةةة مي ممارسةةةةة  اقي بيان    1
  من  جه  نظر العاملةن فيه  المتوس  

في  الد لي م  صةةةةةةةةيغ التمويل الم دم  من البنك العربي اإلسةةةةةةةة ميبيان مدى م .  2
  من  جه  نظر العاملةن فيه تمويل المشاريي الوطةر   المتوس  

في تمويل     ليالد   البنك العربي اإلسةةةةةةةةة مي ممارسةةةةةةةةة من   بيان المعوقات التي تحد    3
  من  جه  نظر العاملةن فيه المشاريي الوطةر   المتوس  

 تهاوأدا الدراسة منهجية
استخدم  الدراس  المنهج الوصفي التحلةلي ال ا.م على جمي المعلومات المتعل   
بتمويل المشةةةاريي الوةةةطةر   المتوسةةة  ، أما أدا  الدراسةةة  ف د اسةةةتخدم  اإلسةةةتبان  ذات  

اسةةي، إذ قام الباحثون  في مةةو  اط عهم على الدراسةةات السةةاب    مقياأ ليعرت الخم
قبل سةةةةةةةةةتبان   تحعيمها من  إبت وير    المتوسةةةةةةةةة    الخاصةةةةةةةةة  بالمشةةةةةةةةةر عات الوةةةةةةةةةطةر 

على العاملةن في فر ع   -بالتعا ن مي إدار  البنك مشةةةةةةةةةةعور  –مختوةةةةةةةةةةةن، ام توعيعها  
اريي الوةةةةةةةةةةةطةر   المعنةن بتمويل المشةةةةةةةةةةة األردن البنك المنتشةةةةةةةةةةةر  في محافظات  ةةةةةةةةةةةما 
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حوةةا.يا باسةةتخدام برنامج  إداد تلك االسةةتبانات  تحلةلها   بعد ذلك تم اسةةتر   المتوسةة  ،
حوةا.ي   في الحوةو  على البيانات اإل  SPSSالحألم اإلحوةا.ي  للعلوم االجتمايي   

  ي   الرتب ئو المتعل   بالتكرارات  النسب الم
 مجتمع الدراسة

سسةا  األقسةام  المويفةن اإلداريةن العاملةن يتكون مجتمي الدراسة  من المدرا   ر 
  مويفا في فر ع الشةةةما : فرع 40 البالغ عددهم  في البنك العربي اإلسةةة مي الد لي  

   ارع الحون، فرع أرابة  مو ، فرع عجلون، فرع جرشفرع  ارع الها مي، 
 عينة الدراسة

توعيي    تمال توجد عةن  للدراسةةةةةةةةة  إنما حوةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةامل لمجتمي الدراسةةةةةةةةة ، حةث 
تم توعيي  إذ االسةةةةةةةتبانات على اامل مجتمي الدراسةةةةةةة  المتمثل بالفر ع المذاور  سةةةةةةةاب ا،  

  ا اةن منها، أر بما نسةةةةةةةةبته  30  أربعةن اسةةةةةةةةتبان ،  بعد المتابع  تم اسةةةةةةةةترداد  40 
 75%   

 الدراسات السابقة
ت ر عااإلسة مي للمشةفيما يلي عرض ألهم الدراسةات السةاب   المتعل   بالتمويل  

 الوطةر   المتوس   
التمويل اإلسةة مي للمشةةر عات الوةةطةر : دراسةة  "  بعنوان:  2003دراسةة  فرحان   أوال:

   1 "ألهم موادر التمويل
هدف  الدراسةةةةةةةةة  إلى التعرف على موةةةةةةةةةادر التمويل اإلسةةةةةةةةة مي للمشةةةةةةةةةر عات 

 شةةةةةةر عات،المتلك تها  م .متها لواقي . دراسةةةةةةتها  ت ةيمها على أسةةةةةةاأ افا  الوةةةةةةطةر ،
 

، محمد عبد الحمةد محمد يرة: دراسة ألهم مصادر التمويلالتمويل اإلسالمي للمشروعات الصغ   1
 م  2003فرحان، رسال  ماجستةر، قسم االقتواد  الموارف اإلس مي ، جامع  الةرموك، 
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تواجه تمويل  ات التي  أهم المعوقالباحث  عرض    ،الوصةةةةةةةةةةةفي  الدراسةةةةةةةةةةة  المنهج اتبع    
المشةةةةةةةةر عات من  تلك ن  الحلو  التي تمع   اقترح بعضةةةةةةةةا من،    المشةةةةةةةةر عات الوةةةةةةةةطةر 
   استخدامها االستخدام األمثلالتمويل اإلس مي االستفاد  من موادر 

م األهمي  التي يحظى  أن ق اع المشةةر عات الوةةطةر  ر برع نتا.جها  أ اان من 
بها في الد   العربي ، إال أن ذلك االهتمام ال يرقى إلى المسةةةةةةةةةةتوى المرجو منه،  الذر  

 صةةةةةةةةةةة  الدراسةةةةةةةةةةة  ،  أ  اع  د رف البارع في عملي  التنمي ذلك اليتناسةةةةةةةةةةةب مي أهمي   
صةةةةةةةحابها إلى صةةةةةةةيغ التمويل ،  تسةةةةةةةهةل  صةةةةةةةو  أضةةةةةةةر ر  رعاي  تلك المشةةةةةةةر عات ب
   س مياإل

د ر الموةةةةةةةةةارف  الم سةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات المالي  "م  بعنوان:    2005اسةةةةةةةةة  بشةةةةةةةةةارات  در  ثانيا:
   2 "اإلس مي  في تمويل المشر عات الوطةر   المتوس  

هدف  الدراسةةةةةة  إلى إبراع د ر الموةةةةةةارف  الم سةةةةةةسةةةةةةات المالي  اإلسةةةةةة مي  في  
اإلسةةةة مي   بيان  وةةةةوصةةةةي  نظام التمويل  تمويل المشةةةةر عات الوةةةةطةر   المتوسةةةة  ، 

  التحلةليالوصفي اتبع  الدراس  المنهج ،   لمشر عات لتمويل تلك ا موا مته 
صةةحام  متمثل بعال مجتي الدراسةة هدافها تم توةةميم اسةةتاب   عع  على أ  لتح ة   

س مي من البنك اإلس مي  إردن الذين حولوا على تمويل  المشر عات الوطةر  في األ
  اإلقراض الألراعي،  تكون  م سةسةمن   أ  ،م سةسة  تنمي  أموا  األيتاممن    أ ،األردني

 لوةةةةة  الدراسةةةةة    ، صةةةةةاحب مشةةةةةر ع موعع  على محافظات المملك   600العةن  من  
أن  اقي التمويل اإلسةةةةةةة مي للمشةةةةةةةر عات الوةةةةةةةطةر   المتوسةةةةةةة   اان    همهاأ إلى نتا.ج  

 
، هيا دور المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة   2

االقتواد    قسم  ماجستةر،  رسال   بشارات،  الةرموك، جمةل  جامع   اإلس مي ،  الموارف 
 م  2005
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مةةةةةةةةةئة أ جداأ،  أن الوةةةةةةةةةيطتةن المعتمدتةن في التمويل هما المرابح   ل مر بالشةةةةةةةةةرا ،  
تهية  بةالتمليةك، مةةةةةةةةةةةةةةمن برنةامج تمويةل الحرفةةن  المهنةةن في البنةك  المشةةةةةةةةةةةةةةاراة  المن

أ صةةةةة  الدراسةةةةة  الموةةةةةارف   ،   رى اإلسةةةةة مي األردني،  عدم االعتماد على صةةةةةيغ أ
 الم سةسةات المالي  اإلسة مي  بضةر ر  عياد  مسةاهمتها في تمويل المشةر عات الوةطةر   

 عياد    قتوةةادي   االجتمايي ،في تح ة  التنمي  االهام  لما ت ديه من د ر   المتوسةة  ،
صةةةةةة  بإنشةةةةةةا  إدار    أاما   نتاجي  الوةةةةةةنايي   الألرايي ،على المشةةةةةةر عات اإل  تراةألها

   المشر عات تلك س مي  لدعم متخوو  في الموارف  الم سسات المالي  اإل
 سةةةا.ل تفعةل المشةةةاريي الوةةةطةر  من منظور  ":  م  بعنوان2008دراسةةة  جرادات    ثالثا:

   3 "س مياالقتواد اإل
هدف  الدراسةة  إلى تحديد  سةةا.ل تفعةل المشةةاريي الوةةطةر  من منظور االقتوةةاد 

تلك ،  توميح ءلي  ت بة   بويطه المتعدد   اإلس مي،  إيهار مألايا التمويل اإلس مي
الوةةةةةيغ لتمويل المشةةةةةاريي الوةةةةةطةر ،  تحديد أنسةةةةةب الموةةةةةادر لحشةةةةةد الموارد ال عم  

على المنهج الوصةةةفي في دراسةةةته، من ل ا من فرمةةةي  مفادها   اعتمد الباحث ،  هالتمويل
 ةدي  عن تمويل المشر عات الوطةر  قوور سياسات التمويل الت ل

اةافة    اسةةةةةةةةةةةةةةت  ع ءرا      إلى  في هةذا اإلطةار تم إجرا  دراسةةةةةةةةةةةةةة  مةةدانية  هةدفة
حو  ن  ها قياأ اتجاهات ،األردني  اإلدار  العليا في صةند ق التنمي   التشةطةل العاملةن في

إنشةةةةةةةا  م سةةةةةةةسةةةةةةة  تمويل    الدراسةةةةةةة  اقترح    التمويل اإلسةةةةةةة مي للمشةةةةةةةاريي الوةةةةةةةطةر  
  ساسي األ هام ومات   هالمعوناتتوورا    متخوو   مع

 
المشاريع الصغيرة من منظور االقتصاد اإلسالمي   3 ، محمود علي جرادات، رسال  وسائل تفعيل 

 م  2008داتوراف، قسم االقتواد  الموارف اإلس مي ، جامع  الةرموك، 
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في د ر صةةةيغ التمويل اإلسةةة مي  ":  عنوانب   Ellahi, Nazima 2010 دراسةةة     رابعا:
هدف     4 نمو المشةةةاريي المتوسةةة    الوةةةطةر : دراسةةة  حال  مشةةةاريي مدين  إسةةة م ءباد"

عات الوةطةر   المتوسة   في إلى بيان د ر صةيغ التمويل اإلسة مي في تمويل المشةر  
اسةةةةةةةةةتخدم    اتبي الباحث المنهج الوصةةةةةةةةةفي التحلةلي،  باد البادسةةةةةةةةةتاني ،  أسةةةةةةةةة م مدين  إ

صةحام المشةاريي الوةطةر   أات،  التي  عع  على عةن  من  االسةتبان  اعدا  لجمي البيان
يلجع ن إلى  صةةةةةةحام تلك المشةةةةةةارييأ%  من  40يهرت الدراسةةةةةة  أن  أ   المتوسةةةةةة    

من    يجابي إرت الدراس  اتجاهات  هيأ، اما  صيغ التمويل اإلس مي  لتمويل مشر عاتهم
وةةةةةةةيغ  تلك الن  ،  ذلك من     اعت ادهم أ سةةةةةةة ميالتمويل اإل  صةةةةةةةيغ  نحو  قبل العةن 
   نموها في تحسةن مشر عاتهمتساهم 

محددات الوعي المتعل    بعنوان: "   Mansour, Nourdin  2012  دراسةةةةة  خامساااا:
   5 صحام المشاريي في مالةأليا"أبالتمويل اإلس مي لدى 

ر ن في مالةأليا  إلى اسةةةت  ع المحددات التي يواجهها المسةةةتثم دراسةةة ال   هدف
المنهج التحلةلي مسةةتخدم  على   دراسةة ال ت سةة مي هناك،  اعتمد  الخاصةة  بالتمويل اإل

صةةحام المشةةاريي الوةةطةر   عبخاصةة   فراد عةن  الدراسةة  الألجمي البيانات من    سةةتباناال
صةحام تلك المشةاريي يعتمد ن على  أ  من   %70 يهرت النتا.ج أن  أ المتوسة  ،  قد  

نتا.ج أن نسةةةةب  عالي  من  يهرت الأسةةةة مي لتمويل مشةةةةر عاتهم، اما التمويل اإل  صةةةةيغ

 
4 "Role of Islamic Modes of Financing for Growth Of SMES a Case Study of 

Islamabad City" Ellahi, Nazima, international Journal of Academic 

research, Vol.2, No. 6, November 2010, Part1. 
5  "Determinants of Awareness on Islamic financial Institytion E-Banking 

among Malaysian SMEs", Norudin Mansor, Anita Md. Shariff, Noor 

Rohaya Abdul Manap, International Journal of Business and Social 

Science. Vol. 3, No, 5, March 2012. 

https://www.researchgate.net/profile/Nazima_Ellahi
https://www.researchgate.net/profile/Nazima_Ellahi
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سةةةةةةةةةةةةةة مي هو األدثر قةدر  على تمويل  صةةةةةةةةةةةةةةحةام المشةةةةةةةةةةةةةةاريي يعت ةد ن أن التمويةل اإلأ
 مشر عاتهم 

البنوك اإلسةةة مي  العامل  في   ممارسةةة مدى "  بعنوان:  2013 دراسةةة   ةةةادي    سااادسااا:
   6 "األردن في تمويل المشاريي الوطةر   المتوس  
البنوك اإلسةةةة مي  األردني  في  ممارسةةةة هدف  الدراسةةةة  إلى التعرف على مدى 

تمويل المشةاريي الوةطةر   المتوسة    بيان مدى م .م  صةيغ التمويل الم دم  من قبل 
المعوقات التي بيان    األردن في تمويل هذف المشةةةةةةةةاريي،   البنوك اإلسةةةةةةةة مي  العامل  في

راسةةةةةةةةةةةةةة  المنهج   قةد اتبعة  الةد  ،من قةدر  البنوك اإلسةةةةةةةةةةةةةة مية  األردنية  على تمويلهةا تحةد  
اإلسةةةةةةةة مي    تكون مجتمي الدراسةةةةةةةة  من ااف  العاملةن في البنوك ،  الوصةةةةةةةةفي التحلةلي

المعون  من    بان  تم توعيعها على عةن  الدراسةةةةةةةةة صةةةةةةةةةمم  اسةةةةةةةةةتالعامل  في األردن،    
من المدرا   رسسةةةةةا  االقسةةةةةام  المويفةن  اإلدارين العاملةن في البنوك عام ،     150 

  موموع الدراس 
 جود د ر للبنوك اإلسةةةةة مي  في تمويل الم سةةةةةسةةةةةات    الدراسةةةةة  إلى   لوةةةةة

،  أ صة   2.56 – 3.98ما بةن  قيمتها  بدرج  متوسة   تترا ح    الوةطةر   المتوسة  
بالعمل على عياد  نسةةةب  التموي ت الممنوح  للمشةةةاريي الوةةةطةر   المتوسةةة   من     

،  العمل على إعال  المعي ات  ييالمشةار   فتمويلي  تتناسةب مي هذ   العمل على تنويي صةيغ
التي تحو  د ن توسةةةةةةةةةةةةي البنوك اإلسةةةةةةةةةةةة مي  العامل  في األردن في تمويل المشةةةةةةةةةةةةاريي 
الوةطةر   المتوسة  ،  اعتماد دراسة  الجد ى امعيار لمنح التمويل لهذف المشةاريي  عدم 

 التشدد في طلب الضمانات 
 

،  اديه عبد البنوك العاملة في األردن في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ممارسةمدى     6
 م  2013من اعنةألان ب اين ، رسال  ماجستةر, قسم التمويل  الموارف، جامع  ء  البة ،  الرح
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وةةةةةةارف اإلسةةةةةة مي  في "د ر المبعنوان:     2014  الجعارات دراسةةةةةة  دعاأ     سااااابعا:
   7 تمويل الم سسات الوطةر   المتوس   في االردن"

الم سةةةةةةسةةةةةةات   تمويلهدف  الدراسةةةةةة  إلى إبراع د ر الموةةةةةةارف اإلسةةةةةة مي  في   
بة ن   في سةبةل تح ة  ذلك  ،   من ام تنمي  تلك المشةاريي  ت ويرهاالوةطةر   المتوسة   

لم سةةةةةةسةةةةةةات لتمويل ا   مته وةةةةةةوصةةةةةةي  نظام التمويل اإلسةةةةةة مي،  مدى م   انحثاالب
  الوطةر   المتوس  
ن مجتمي  ألردنيراسةةة  على حال  البنك اإلسةةة مي ااقتوةةةرت الد  الدراسةةة  ،  تكو 

عةن      ما العةن  فكانأردن، من جميي أصةحام الم سةسةات الوةطةر   المتوسة   في األ
صةةةةةةحام تلك الم سةةةةةةسةةةةةةات الذين يراجعون البنك للحوةةةةةةو  على تمويل  أمن عرمةةةةةةي   
للم سةةةسةةةات   البنك االسةةة مي األردنيمةةة ل  تمويل   لتبةننتا.ج  ال ،  جا ت ملم سةةةسةةةاته

 الوةةةطةر   المتوسةةة  ،  اقتوةةةار أسةةةالةب التمويل على أسةةةلوم المرابح  ل مر بالشةةةرا 
اثر   اما بةن  الدراسةةة  أن ،  في حد د مةةةي    المشةةةارا  المنتهي  بالتمليك،   بشةةةعل ابةر

 يل ال عم من الموارف الحوو  على التمو  من تحد  لضمانات  التع ةدات اإلجرا.ي  ا
الموةةةارف اإلسةةة مي  في األردن بالم سةةةسةةةات  اعتنا   بضةةةر ر      الدراسةةة  أ صةةة

االعتماد بشةعل  بالوةطةر   المتوسة   لمسةاهمتها في التنمي  االقتوةادي   االجتمايي ،  
 في ت وير تلك الم سةةةةسةةةةات ، لإلسةةةةهام  سةةةة مي  األ رى اإلأدبر على الوةةةةيغ التمويلي   

   تنمةتها
 عن الدراسات السابقةما يميز هذا الدراسة 

 تتمةأل هذف الدراسات عن الدراسات الساب   بما يعتي:
 

عبدهللا الدعاأ، ،  "في األردن  الصغيرة والمتوسطة  ؤسساتفي تمويل المية  دور المصارف اإلسالم   7
   م2014،  2، العدد 14  الد الجعارات، مجل  الألرقا  للبحوث  الدراسات االنساني ، المجلد 
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مجتمي البحةث بةالعةاملةن بةالبنةك العربي اإلسةةةةةةةةةةةةةة مي الةد لي ف د د ن  ةرف  ا تص   1
البحث باسةةةةةةةةةةةت  ع ءرا    العامل  في األردن، اذلك ا تص سةةةةةةةةةةة مي   اإل كمن البنو 

قسةام  المويفةن العاملةن في البنك، لما لهم من  بر   دراي  في المدرا   رسسةا  األ
  صو  إلى نتا.ج لها دالل   اعتبارما ساعد في الو م ،توييفات البنك

سة مي الد لي، فدراسة  البشةارات لم عدم  جود دراسة  مختوة  عن البنك العربي اإل  2
مجتي دراسةةةةةتها  تشةةةةةمل هذا البنك في مجتمعها، أما دراسةةةةة  الب اين  ف د  ةةةةةملته في 

مما أمةع  قدر  دراسةتها في بيان د ر البنك العربي   رى،أبنوك    مةمنلكنه اان 
على  جه في تمويل المشةةةةةةةةةةةةةر عات الوةةةةةةةةةةةةةطةر   المتوسةةةةةةةةةةةةة     الد لي  اإلسةةةةةةةةةةةةة مي
أما دراسةةة  دعاأ  الجعارات ف د ا توةةة  بالبنك اإلسةةة مي األردني   الخوةةةو  

 من  جه  نظر المتعاملةن معه 
مني  لهذا البحث بالم ارن  مي الدراسةةةةةةةةات السةةةةةةةةاب  ،  هي نهاي  عام  تر  الأل فالحداا    3

 ذلك  م،  تحديث الفتر  الألمني  أمر بالغ األهمي  في الدراسةةةةةةةةةةةةةةات المةداني ،2017
  صحام ال رار  التطذي  الراجع  ألع البيان ت ور  تحسن األدا   إ 

همي   دالل ، ن له أ  ةةةةما  االرد  في دما أن ا توةةةةا  البحث بفر ع البنك العامل   4
في تفعةل  توجيه برامج التنمي  المحلي   - من     نتا.جه    –  ه ذلك لمسةةةةةةةةةةةةاعدت

المعتمد  من قبل الحعوم  االردني  عن طري  التنسةةةةةةةةةةةةةة  بةن ال  اع الموةةةةةةةةةةةةةرفي 
  الجهات الحعومي  

 خطة البحث
: مفاهيم اسةةاسةةي  في تكون      البحث من مبحثةن   اتم ، المبحث األ   

تحلةل دراسةةةةةةةة  المةداني   ال، أما المبحث الثاني: الالوةةةةةةةةطةر   المتوسةةةةةةةة   المشةةةةةةةةر عات 
 اإلحوا.ي 
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 غيرة والمتوسطة أساسية في المشروعات الصالمبحث األول: مفاهيم 
بعد استعراض الدراسات الساب   في م دم  هذا البحث،  بعد بيان أن هذا البحث  

 -   من  اقي  برتهم العملي    -  هو دراس  مةداني  تهدف إلى است وا  ءرا  العاملةن
،  المتوس    ر عات الوطةر شبتمويل المالعربي اإلس مي الد لي  البنك    ممارس بمدى  

 ، المشر عات تلك  ع ا  مساح  من البحث لبيان مفهوم   وا.ص  نه من المناسب إ إف
  ذلك قبل الخوض بالدراس  المةداني   تحلةلها  

 والمتوسطةفهوم المشاريع الصغيرة المطلب األول: م
حسةةةةةةةب معايةر توةةةةةةةنيفها،  تعددت تعريفات المشةةةةةةةاريي الوةةةةةةةطةر   المتوسةةةةةةة   

 أ رى  ،حجم العمال   رأأ الما مثل إلى معايةر امي   وةةةةةةةةني   معايةر الت     ان سةةةةةةةةم
   قبل الشةةةةةةر ع في عرض تلك المعايةر فإنه  8 المسةةةةةةتخدم    الت ني   التنظيمل مثنويي   

سةةةةبام تعود تلك المعايةر بةن الد  ،  ذلك أل    ةةةةار  إلى تفا ت ت بةمن المناسةةةةب اإل
   فيما يلي عرض ألهم تلك  9 اأ اقتوةةةةةةةةةةةةاديم أ  اأ سةةةةةةةةةةةةعانيأدان لحجم تلك الد   سةةةةةةةةةةةةوا  

 المعايةر 
 أوال: المعايير الكمية

 من أبرع المعايةر الكمي  التي تون   بموجبها المشاريي ما يلي:

 

هيا جمةل بشارات، دار النفا.ا، لتمويل المصرفي اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،  ا   8
   24م،  : 2008 -هة 1428عمان، األردن، 

إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي: دليل عملي لكيفية البدء بمشروع صغير وإدارته     9
المعاصرة التحديات  ظل  افي  المنظم   عنب ،  محمد  هال   ال اهر ، ،  اإلداري ،  للتنمي   لعربي  

   17م،  :  2004مور، 
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  ،نوع من المشةةةةةةةةةةاريي ال  فيعدد العما :  هو توةةةةةةةةةةني  يعتمد على عدد العما   -1
عام ،    10 – 49يعمل بها ما بةن   ا  أن المشةةةةةةةةةةةةةاريي الوةةةةةةةةةةةةةطةر  هي التي  ي  دعن

التي يعمل هي  عام ،  المشةةةاريي الكبةر      50 – 99 المتوسةةة   هي التي يعمل بها  
   10 فةها ما.  عامل فعدثر

 ،رأأ الما  العامل في المشةر علرأأ الما :  هو معيار يعتمد على تحديد سة     -2
دعن يحدد مفهوم المشةةةاريي الوةةةطةر   المتوسةةة   بعونها المشةةةاريي التي ال يتجا ع رأأ 

   11 أل  د الر  600مالها  
مبيعاتها  الن دي  لقيم   القيم  المبيعات:  هو معيار  يوةةةن  المشةةةر عات بحسةةةب  -3

جا ع مبيعاتها  تالفعلي ، اعن ي ا  بعن المشةةةر عات الوةةةطةر  هي المشةةةر عات التي ال ت
   12 ون د الر سنوياملة

"المشةةةةةةةاريي التي   :ف المشةةةةةةةاريي الوةةةةةةةطةر   المتوسةةةةةةة   على أنهاعر  ت   ،ألردن في ا 
عن ملةون     مجموع أصةةةةةةةةةةةةةةولهةا أ  حجم مبيعةاتهةا ت ةل   عةام أ،   5 – 20 توي  بةن  

تعرف  الباأ بالمشةاريي التي يعون مجموع  فالمشةاريي المتوسة   أما  دينار أردني سةنوياأ، 
 عةدد العةاملةن    ،م يةن دينةار أردنيا اة  بةن ملةون   مةا  مبيعةاتهةا  أصةةةةةةةةةةةةةةولهةا أ  حجم 

   ي حظ من تعري  البنةك المراألر األردني بةعنةه   13 "عةام     100– 21 من    فةهةا
 

المفهوم والخصائص   10 البحوث  الدراسات االقتوادي ،  رف  تجار  المشروعات الصغيرة  ، قسم 
   15 صناع   عراع  الفجةر ، الفجةر ، اإلمارات العربي  المتحد ،  : 

األمان11 عن:  ن  أ  المفهوم  الخوا.ص،  الوطةر   المشر عات  العربي      الطرف  التحاد  العام     
م   1988  - هة1409   تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دول الخليجالخليجي ،  

 : 12   
 27، هيا بشارات، م  أ،  :  التمويل المصرفي اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  12
   3م،  :  2017عمان، األردن، البنك المراألر األردني،  دليل المشاريع الصغيرة والمتوسطة،  13
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اعتمةةد المعيةةار المتعل  بعةةدد العمةةا ، اةةذلةةك  اعتمةةد معيةةار حجم المبيعةةات، امعةةايةر  
 دمي  في تحديد نوع المشر ع 

 لنوعية ثانيًا: المعايير ا
 التي يتم في مةةةةةو.ها توةةةةةني  المشةةةةةاريي ما    أبرعها  من أهم المعايةر النويي 

 :يلي
اإلدار   التنظيم:  هو معيار يبةن بسةاط  التنظيم للمشةر عات الوةطةر   المتوسة    -1

في حا  م ارنتها بتنظيم المشةةةةةر عات الكبةر ، ففي المشةةةةةر عات الوةةةةةطةر   المتوسةةةةة   
 يعون عدد مالكي المشةةةةةر ع  ،لك المشةةةةةر ع هو نفسةةةةةه المديرنجد أنه  الباأ ما يعون ما

على الموةادر المحلي  لتمويل المشةر ع،  تنشةد عمليات المشةر ع مةمن   يعتمد قلةل، 
   14 من    جطرافي  محد د 

  المتوسةةةد هو مشةةةر ع  أالمعيار الت ني:  ف ا لهذا المعيار فإن المشةةةر ع الوةةةطةر  -2
الما ،  هذا يعني أنه مشةةةةةةةر ع يسةةةةةةةتخدم أسةةةةةةةالةب   من اثاف  رأأ  ل    م   ،دثي  العما 

   15 نتاجه على األيدر العامل "إإنتا  بسي    يعتمد في معظم 
مشةر ع،  يتعار هذا المعيار  لالمعيار ال انوني:  هو معيار يحدد الومةي ال انوني ل -3

بنا  عليه تسةةةةةجل المشةةةةةاريي الوةةةةةطةر   المتوسةةةةة      ي ترن بحجم رأأ ما  المشةةةةةر ع، 
منشةة ت األفراد   ةةراات األ ةةخا  العا.لي   ما هو على  ةةادلتها،  هذا   مةةمن ن اق

 
، قسم البحوث  الدراسات االقتوادي ، م  أ،  :  المشروعات الصغيرة المفهوم والخصائص   14

17   
   29، هيا بشارات، م  أ،  :  التمويل المصرفي اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  15
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أ   ممارسةةةةةةة األمر ال ين ب  على المشةةةةةةةر عات الكبةر   التي تع ذ صةةةةةةةف  الشةةةةةةةراات ال
   16  ماع ال انوني  المناسب  لهامن األذلك  ةر 

 المطلب الثاني: خصائص المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
من الخوةةةا.ص، فهي مشةةةر عات تتمةأل بسةةةهول   تمتاع هذف المشةةةر عات بعدد   

عن انخفةةةاض    تجرأأ المةةةا  ال عم لقيةةةامهةةةا  النةةةا  إنشةةةةةةةةةةةةةةةةا.هةةةا  تنفةةةةذهةةةا،  ذلةةةك لتةةةدني
تتسةةةةم بوةةةةطر حجم رأأ الما    هي مشةةةةر عات قلةل  الكثاف  الرأسةةةةمالي ،   ،   17 تكلفتها
  هامنتجات     مخأل نها السلعي من المواد الخام  انخفاض  ب ،ااآلالت  المعدات فةها  الثاب   

تتسةةةةةةةم بسةةةةةةةهول  تسةةةةةةةةةل أصةةةةةةةولها، فمنح  بذلك ال در  الكبةر  على حري  اما  النها.ي ،  
إذ أنها تتسةةةةةم    ،تختص بسةةةةةهول  إدارتهاها    اما أن 18 الخر    الد و  من  إلى السةةةةةوق 

    19 مر نتها  وموح أهدافها ب
فد  تر  ، 20 ألنها اثيف  العمل  حل مشةةةعل  الب ال  في االقتوةةةاد في تسةةةاهم  ذلك  د

المحلي ، فالمالك بةئ   الها في  طالبا ما ينحوةةةةةةةةةةةر نشةةةةةةةةةةةاطف   السةةةةةةةةةةةوق المحلي بمنتجاتها
 

، اريع الصغيرة والمتوسطةالبنوك اإلسالمية العاملة في األردن في تمويل المش  ممارسة مدى     16
البة ،  ادي  عبد الرحمن   الما   األعما ، جامع  ء   ب اين ، رسال  ماجستةر، الي  إدار  

   46م،  : 2013األردن، 
، دار الحامد، عمان، 1هايل عبد المولى طش وش، ط:    المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية،   17

   33م،  : 2012 -هة1433األردن، 
   25م  أ،  :  هايل عبد المولى طش وش،  ات الصغيرة ودورها في التنمية،المشروع  18
، البنوك اإلسالمية العاملة في األردن في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  ممارسة مدى     19

   52ب اين ، م أ،  : 
، قسم البحوث  الدراسات االقتوادي ، م  أ،  :  المشروعات الصغيرة المفهوم والخصائص   20

27    
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 العاملةن في المشةةةةةةةةر ع ينتمون في الطالب للمجتمي المحلي الم ام به المشةةةةةةةةر ع،  هذا 
المجتمي عن طري   ل  د و  جةةةةديةةةةد  نبةةةةد رف يعألع برامج الت لةةةةذلةةةةك  ميةةةة  المحليةةةة  

    21 المجتمينتا  سلي يحتاجها ذلك إ   ،للعاملةن
 المطلب الثالث: المشكالت التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تواجه المشةةاريي الوةةطةر   المتوسةة   العديد من المشةةع ت  المعوقات التي تحد 
 المتعل ة  بوةةةةةةةةةةةةةةعوبة  توفةر   ،مةادية الالمعوقةات  أبرعهةا أحيةانةاأ من نموهةا  ت ورهةا،  من  

، فالمبادر ن لتلك المشةةةةةةةةر عات هم  البا من  رأأ الما  المناسةةةةةةةةب لتلك المشةةةةةةةةر عات 
 لي الماالم سةةةةةةسةةةةةةات   أصةةةةةةحام الد و  المحد د   المتوسةةةةةة  ، لذلك فإنهم يلجع ن إلى

سةةم بارتفاع الكلف ،  بوةةعوب   تيفي حال  التمويل الربور فإنه      ،لحوةةو  على التمويلل
  (22)توفةر الضمانات ال عم  للحوو  عليه

ويقيةة  تعود لعةةدم افةةاية  المعلومةات الم لوبة  معوقةات تسةةةةةةةةةةةةةةاني من  هةا تعةةدمةةا أن
أمةةةةة  إلى     23 ،  مشةةةةةع ت متعل   بجود  منتجات هذف المشةةةةةارييأل راض التسةةةةةوي 

بعةةدم  جود قةةانون موحةةد للمشةةةةةةةةةةةةةةةاريي الوةةةةةةةةةةةةةةطةر     ذلةةك  جود معوقةةات قةةانونيةة  متعل ةة 
 يحدد مفهومها  مراحل إنشةةةةةةةةةةةةةا.ها  إنتها.ها،    ، المتوسةةةةةةةةةةةةة   يحدد ال واعد التي تحعمها

 
   33، هيا بشارات، م  أ،  :  التمويل المصرفي اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  21
، محمد عبد الحمةد فرحان، رسال  ماجستةر، قسم االقتواد  التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة   22

   27م،  :  2003 المورف اإلس مي ، جامع  الةرموك، 
، مراأل الخبرات المهني  لإلدار ، ال اهر ، 3من توفة ، ط:  ، عبد الرحدعم المشروعات الصغيرة   23

   57م،  :  2010مور، 
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غيام الن ابات  االتحادات التي ترعى موةةالح  ، اذلك  24 يعمل على دعمها  حمايتها  
   25 المشارييال ا.مةن على تلك 

 والتحليل اإلحصائي  لمبحث الثاني: الدراسة الميدانيةا
عام  بم تضةةةى قانون    ممارسةةة اشةةةرا   الد لي  تعسةةةا البنك العربي اإلسةةة مي

 ممارسةةةة الشةةةةرا  في سةةةةجل الشةةةةراات الم ،  سةةةةجل   1989لسةةةةن     األردني  الشةةةةراات 
م   قد حوةةةةةةل البنك على ح  الشةةةةةةر ع 30/3/1997  بتاريخ  327العام  تح  رقم  
م،  با ةةةةةةةةر أعماله في الثاني عشةةةةةةةةر من  ةةةةةةةةهر  ةةةةةةةةوا  14/10/1997بالعمل بتاريخ  

م،  يعد البنك الثاني في المملك  الذر يمارأ عمله  9/2/1998هةةةةةةةةةةةةةةةةة، المواف   1418
لشريع  اإلس مي ، من     فر عه المنتشر  في المدن الر.يسي   المورفي  ف  أحعام ا

   26 في المملك "
دنا قد ذارنا في الم دم  أن مجتمي الدراس  يتكون من المدرا   رسسا  األقسام   

 قةد   ع عة      فر ع  ةةةةةةةةةةةةةةمةا  األردن  / المويفةن اإلداريةن  المويفةن العةاملةن في البنةك
مويفا،  تم     40أربعةن   المعون من   ،ي الدراسةةةةةةةةةةة مجتمفراد  أعلى جميي  اإلسةةةةةةةةةةةتبان   

   %75 بنسب    ،   استبان30 ا اةن استرداد  
 أداة الدراسة

الدراس   اإل  أدا   ت وير  مدى     ستبان تم  عن  الكش   بهدف  البيانات  لجمي 
العربي اإلس مي  ممارس  المشاريي الوطةر   المتوس    الد لي  البنك  تمويل  من    في 

العام ل ،  قد  فيه  لةن جه  نظر  الذر صمم  اإلستبان   ف ا  الخماسي  ليعرت  مقياأ 
 

   56، عبد الرحمن توفة ، م  أ،  : دعم المشروعات الصغيرة  24
   26، فرحان، م  أ،  :  التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة  25
   105،  :  ، فرحان، م  أالتمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة  26



 

232021 

 

 

دَّ  اتجاف العةن  حو  ال ضيَّ  المدر س ،  لتوحيح المقياأ تم إع ا  ال ف ر    يقيا   
معارض ،  معارض   ،محايد ،  مواف ،  مواف  بشد درج   احد  من بةن درجاته الخما  

ةب،  قد تم اعتماد المقياأ التالي على الترت      5 ,4 ,3 ,2 ,1   تمثل رقمياأ  بشد 
 أل راض تحلةل النتا.ج: 

   قلةل 2.33  قل من أ  1
   متوسد 3.67  قل أ    2.33  من  2
    مرتفي  3.67 من أدثر   3

 ثبات أداة الدراسة
للتعدد من ابات أدا  الدراسةةةةة ، ف د تم التح   ب ري   اال تبار،  إعاد  اال تبار   

 test-retest  ،   تبار  إعاد  ت بي ه بعد أسةةةةةةةةةةةةةةبوعةن على مجموع   ت بة  اال  قد تم
ن  من   في يعملون    مويفا  مويف  15  مسةةةةةةةة  عشةةةةةةةةر  من  ار  عةن  الدراسةةةةةةةة  معو 

،  تم حسةةةةةام معامل ارتباط بةرسةةةةةون بةن ت ديراتهم في الد لي  البنك العربي اإلسةةةةة مي
اق  المرتةن على أدا  الدراسةةةةةةةة  اعل،  تم أيضةةةةةةةةاأ حسةةةةةةةةام معامل الثبات ب ري   االتسةةةةةةةة

  يبةن معامل االتسةةةةةةاق الدا لي  1الدا لي حسةةةةةةب معادل  ار نبا، ألفا،  الجد   رقم  
،  اعتبرت هةةذف القيم م .مةة    0.77 معةةامةةل  الحةةةث بلغ    ، ف  معةةادلةة  ار نبةةا، ألفةةا

 لطايات هذف الدراس  
 (1جدول رقم )

 معامل االتساق الداخلي  كرونباخ ألفا
 االتساق الداخلي ألفا  المجال 

 0.76 رس مماال
 0.76 المعوقات

 0.78 م .م  الويغ
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 :توزيع عينة الدراسة
سنوات توعيي عةن  الدراس  حسب متطةراتها  هي:   التالي  2رقم  يبةن الجد   

     المسمى الوييفي ،لمي الم هل الع ،الخبر 
 (2جدول رقم )

  27  متغيرات الدراسةالتكرارات والنسب المئوية حسب  
 النسبة % كرارالت الفئات  غيرتالم

 سنوات الخبرة 

 20.0 6 سنوات  5  أقل من
 53.3 16 سنوات   10أقل من  -5 
 13.3 4 سن    15أقل من  - 10 

 13.3 4 سن  فعدثر 15
 100 30 المجموع

 المؤهل العلمي

 10.0 3 دبلوم
 60.0 18 بعالوريوأ 
 30.0 9 دراسات عليا
 100 30 المجموع

 المسمى الوظيفي

 60.0 18 موي  
 13.3 4 موي  إدارر 
 13.3 4 ر.يا قسم
 13.3 4 مدير

 100 30 المجموع

 
   ي الجدا   في الدراس  من عمل الباحثةن،  من نتا.ج التحلةل اإلحوا.ي  جمي  27
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الحوةة  األدبر من هذا  أنسةةنوات الخبر ،  حسةةب       2يظهر من الجد   رقم  
حةث بلغ  سةةةةةةةةنوات     10أقل من  -5 :  لوةةةةةةةةالح فئ  العاملةن ذ ر الخبر اان   التوعيي  
ن حجم العةن ،  ت  هذف الفئ  ذ ر   م%53.3  مويفا، أر ما نسةةةةةةةةةةةةبته  16عددهم  
  من  %20    ةةةةةعلوا ما نسةةةةةبته  6ف د بلغ عددهم    ،أقل من  ما سةةةةةنوات    :الخبر 

أقةل من    – 10  فئة  ذ ر الخبر    ،عةامةاأ    15 حجم العةنة ، ام ذ ر الخبر  األدثر من  
   من حجم العةن  %13.3  بنسب أر  مويفةن،  4  ال منهما  بلغ عدد  ،سن   15

ع  العةن  تبعاأ لمتطةر الم هل العلمي، حةث بلط  نسب  عدد المويفةن من  توع   
بنسب     % ، أما فئ  المويفةن حمل  البعالوريوأ فلهم الحو  األدبر  10حمل  الدبلوم  

فشعلوا ما نسبته   دراسات العليا  من حجم العةن ، أما فئ  المويفةن حمل  ال %60بلط   
     من حجم العةن 30% 

  %60حسب متطةر المستوى الوييفي، ف د  عل  فئ  المويفةن ما نسبته    
ف د تسا ت بنسب    موي  إدارر، ر.يا قسم، مدير  من حجم العةن ، أما باقي الفئات 

   من الحجم الكلي للعةن   13.3% 
 نتائج الدراسة

مدى   ما  األول:  اإلسالمي   ممارسة السؤال  العربي  تمويل    الدولي  البنك  في 
 ريع الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر العاملين فيه؟ المشا

المعياري    الحسابي   االنحرافات  المتوس ات  استخرا   تم  الس ا   على  لإلجاب  
في تمويل المشاريي الوطةر   المتوس   الد لي  العربي اإلس مي  البنك    ممارس لمدى  

  يومح ذلك    3رقم    الجد   ،فيه  ف اأ لمجاالت أدا  الدراس   من  جه  نظر العاملةن
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 (3جدول رقم )
في   الدولي البنك العربي اإلسالمي ممارسة مدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر العاملين فيه 
 الحسابية 

 المجا   الرقم  الرتب  
المتوسد  
 الحسابي 

ف  االنحرا
 المعيارر 

 المستوى 

1 1 
في تمويل المشاريي   الد لي  البنك العربي اإلس مي   ممارس 

 الوطةر   المتوس   
 مرتفي 0.39 4.13

2 2 
البنك   توسي  د ن  تحو   التي    اإلس مي العربي  المعوقات 

 في تمويل المشاريي الوطةر  الد لي  
 مرتفي 0.68 3.89

3 3 
من   الم دم  التمويل  م .م     اإلس مي العربي  البنك  مدى 

 في تمويل المشاريي الوطةر   المتوس     الد لي
 مرتفي 0.49 3.87

في تمويل المشاريع الصغيرة  الدولي  البنك العربي اإلسالمي   ممارسةمدى  
 والمتوسطة ككل 

 مرتفي  3.96

 
المتوس ات الحسابي  لمجاالت الدراس  قد ترا ح   أن     3رقم    الجد  يظهر من  

البنك في تمويل المشاريي   ممارس ، حةث جا  مجا    3.86 – 4.12 بةن    ماقيمتها  
    بمستوى مرتفي،4.12في المرتب  األ لى  بمتوسد حسابي بلغ  الوطةر   المتوس    

 ك في تمويل المشاريي الوطةر  نبةنما جا  مجا  المعوقات التي تحو  د ن توسي الب
بالمرتب  األ ةر  جا  مجا  مدى   بمستوى مرتفي،      3.89بالمرتب  الثاني  بمتوسد  

المشاريي الوطةر   المتوس  ،  بمتوسد  تمويل  البنك في  الم دم من  التمويل  م .م  
في البنك    ممارس توسد الحسابي لمدى   بمستوى مرتفي،  بلغ الم   3.86حسابي بلغ  

   بمستوى مرتفي   قد تم استخرا  3.96تمويل المشاريي الوطةر   المتوس   اعل  
  فيما يعتييظهر سمتوس ات  االنحرافات المعياري  لف رات ال مجا  على حد  اما ال
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 في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة   الدولي البنك العربي اإلسالمي  ممارسة أوال: 
البنك في   ممارس المعياري  لمدى تم استخرا  المتوس ات الحسابي   االنحرافات 

  4رقم   الجد        من  جه  نظر العاملةن فيه،تمويل المشاريي الوطةر   المتوس 
  يومح ذلك

 (4جدول ) 
البنك العربي اإلسالمي في تمويل المشاريع الصغيرة   ممارسةمدى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية والمتوسطة من وجهة نظر العاملين فيه  

 المتوسط  ات الفقر  الرقم  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المستوى  المعياري 

ق اع   1 1 يمثلها  التي  األهمي   به  تعمل  الذر  البنك  يراعي 
 مرتفي 0.67 4.41 المشاريي الوطةر   المتوس   

يتناسب تمويل المشاريي الوطةر   المتوس   مي رسال    3 2
 مرتفي 0.50 4.40 البنك الذر تعمل فيه  المتمثل  بدعم مشاريي التنمي  

التمويل   6 3 لمنح  امعيار  الجد ى  دراس   على  البنك  يعتمد 
 مرتفي 0.78 4.27 للمشاريي الوطةر   المتوس   

يوجد برامج تدريب لدى البنك مخوو  لتدريب العاملةن   8 4
 مرتفي 0.94 4.23   على طبيع  تمويل المشاريي الوطةر   المتوس 

وس   أحد معونات  يعتبر تمويل المشاريي الوطةر   المت 2 5
 مرتفي 0.41 4.20 برنامج االستثمار  التمويل المعمو  به في البنك 

للمشاريي   4 6 التمويل  بت ديم  معايةر  اص   البنك  يتبنى 
 مرتفي 0.87 4.17 الوطةر   المتوس   

يعتمد البنك بشعل أساسي على الضمانات الم لوب  لمنح   5 7
 مرتفي 0.59 4.17 التمويل للمشاريي الوطةر   المتوس   

لدى البنك  سا.ل ممان مخاطر االستثمار في المشاريي   13 8
 مرتفي 0.73 4.13 الوطةر   المتوس   مما يعألع قدرته في منح التمويل 

حسب   12 9 االستثماري   الودا.ي  تشطةل  على  البنك  يعتمد 
 مرتفي 0.71 4.10 ال ري   التي يراها مناسب  

10 10 
ا الودا.ي  ءجا   طبيع   تتناسب  مي  البنك  لدى  لموجود  

المشاريي  اصحام  المتمولون  ي لبها  التي    اآلجا  
 الوطةر   المتوس   

 مرتفي 1.02 4.00

حسب   7 11 االستثماري   الودا.ي  تشطةل  على  البنك  يعتمد 
 مرتفي 1.08 3.93 ال ري   التي ير ب فةها المودعةن 
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 المتوسط  ات الفقر  الرقم  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المستوى  المعياري 

يي  المشار   يستخدم البنك صيغ تمويل محد د  في تمويل 9 12
 مرتفي 0.73 3.87 الوطةر   المتوس   

للمشاريي   11 13 الفني  الخدمات االستشاري   الدعم  البنك  ي دم 
 مرتفي 1.03 3.80 الوطةر   المتوس   

  الصغيرة شاريع  في تمويل المالدولي  سالمي عربي اإل البنك ال  ممارسةمدى  
 مرتفع  4.13 والمتوسطة 

 
 4.14ما بةن   قيمتها    قد ترا ح   المتوس ات الحسابيأن  يظهر من الجد    

يراعي البنك الذر تعمل به  التي تنص على: "   1رقم     ، حةث جا ت الف ر  3.80 -
في المرتب  األ لى،  بمتوسد "  األهمي  التي يمثلها ق اع المشاريي الوطةر   المتوس  

م البنك ي د "  نوها:     11 رقم         بمستوى مرتفي، بةنما جا ت الف ر 4.14حسابي بلغ  
الوطةر   المتوس   للمشاريي  االستشاري   الفني  الخدمات  األ ةر ، "  الدعم  بالمرتب  

 ممارس  بمستوى مرتفي،  بلغ المتوسد الحسابي لمدى     3.80 بمتوسد حسابي بلغ  
    بمستوى مرتفي  4.12في تنمي  المشاريي المتوس    الوطةر  اعل   البنك

في تمويل    الدولي   اإلسالميالعربي  ل المقدم من البنك  التمويصيغ  مدى مالئمة  :  نياً ثا
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الحسابي   االنحرافات   المتوس ات  استخرا   صيغ  لمدى م .م     المعياري تم 
 ،في تمويل المشاريي الوطةر   المتوس     اإلس ميالعربي  التمويل الم دم من البنك  

  لكذ يومح   5رقم   الجد   
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 (5جدول ) 
اإلسالمي في تمويل العربي التمويل المقدم من البنك صيغ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى مالئمة 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المستوى  المعياري 

أصحام المشاريي    لوالحد المد رات الوطةر   قيام البنك في حش 5 1
 مرتفي 0.73 4.13 الوطةر   المتوس   

الجطرافي   الظر ف   3 2 المناط   طبيع   االعتبار  بعةن  البنك  يع ذ 
الوطةر    للمشاريي  التمويل  منح  قرار  اتخاذ  عند  االجتمايي  

  المتوس   
 مرتفي 0.94 3.93

ث تت .م مي طبيع   حاج   ي ور البنك صيغ التمويل الحالي  بحة  4 3
 مرتفي 0.58 3.93 أصحام المشاريي الوطةر   المتوس   

المشاريي   1 4 لتمويل  يمنحه  الذر  التمويل  من  نسب   البنك   وص 
 مرتفي 1.05 3.83 الوطةر   المتوس   

 مرتفي 1.02 3.83 توجيه التمويل المتخوص نحو ال  اعات االقتوادي   2 5
إعدا 6 6 في  البنك  المشاريي  يساعد  ألوحام  الجد ى  دراسات  د 

 مرتفي 1.10 3.80 الوطةر   المتوس   

االستثمار    ي دم البنك التمويل حسب اآلجا  للتطلب على مشادل 8 7
 مرتفي 0.77 3.77 قوةر األجل 

المشاريي الوطةر   .ي دم البنك برامج تعهةل للعما  من أصحام   7 8
 مرتفي 1.09 3.70  المتوس   

اإلسالمي في تمويل  العربي التمويل المقدم من البنك يغ صمدى مالئمة  
 مرتفع  3.87 المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 
،   3.70 – 4.13بةن    ماقيمتها  المتوس ات الحسابي  قد ترا ح   أن  يبةن الجد    

قيام البنك في حشد المد رات الوطةر   ":   التي تنص على   5رقم     حةث جا ت الف ر 
 بمتوسد حسابي   ،في المرتب  األ لى"  شاريي الوطةر   المتوس  أصحام الملوالح  
بنك برامج  ي دم ال"   : نوها   7 رقم      بةنما جا ت الف ر ،  مرتفي   بمستوى  4.13بلغ  

 بمتوسد   ،بالمرتب  األ ةر "  المشاريي الوطةر   المتوس  تعهةل للعما  من أصحام  
مدى م .م  التمويل الحسابي ل بمستوى مرتفي،  بلغ المتوسد     3.70حسابي بلغ   
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الوطةر   المتوس    المشاريي  تمويل  في  اإلس مي   البنوك  من    3.86اعل    الم دم 
  بمستوى مرتفي 

البنك    لثًا:ثا توسع  دون  تحول  التي  تمويل    الدولي  اإلسالميالعربي  المعوقات  في 
 والمتوسطة  المشاريع الصغيرة

الحسابي   االنحرا المتوس ات  استخرا   تحو  المعياري   فات  تم  التي  للمعوقات 
البنك المشاريي الوطةر   الد لي  اإلس ميالعربي    د ن توسي  تمويل   ، المتوس    في 

  يومح ذلك  6رقم   الجد   
 (6جدول ) 

 الدولي  اإلسالمي العربي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعوقات التي تحول دون توسع البنك 
 يع الصغيرة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية في تمويل المشار 

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المستوى  المعيارب 

تعليمات البنك المراألر فيما يتعل  بالحد األدنى لكفاي  رأأ الما  تحد من   3 1
 مرتفي 0.78 4.07 قدر  البنك على التوسي في منح التمويل للمشاريي الوطةر   المتوس   

تعليمات البنك المراألر فيما يتعل  بنسب  بالسةول  تحد من قدر  البنك على  2 2
 مرتفي 0.81 3.97 التوسي في منح التمويل للمشاريي الوطةر   المتوس   

تعليمات البنك المراألر فيما يتعل  بنسب  االحتياطي اإلجبارر تحد من قدر    1 3
 مرتفي 1.08 3.93 ل للمشاريي الوطةر   المتوس  البنك على التوسي في منح التموي

مخاطر تمويل المشاريي الوطةر   المتوس   تحد من قدر  البنك على التوسي   4 4
 مرتفي 1.08 3.93 التمويل  في منح

يفت ر طالبو التمويل إلى الضمانات ال عم  مما ي ارسلبا على توسي البنك   5 5
 مرتفي 1.06 3.90 في منح التمويل 

 مرتفي 1.01 3.87 ي ب  البنك سياس   اص   م .م  لتمويل المشاريي الوطةر   المتوس    8 6
 مرتفي 1.07 3.77 للبد  بالمشر ع  يفت ر طالبو التمويل إلى الحد األدنى من رأأ الما  6 7
عالي  من  جه  نظر أصحام    تعتبر الف  تمويل المشاريي الوطةر   المتوس   7 8

 مرتفي 1.02 3.70 هذف المشاريي
 مرتفع  3.89 في تمويل المشاريع الصغيرة الدولي اإلسالميالعربي المعوقات التي تحول دون توسع البنك 
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ترا ح   أع ف  الجد    من  بةن  ت ي قد  الحسابي   المتوس ات  مأن    بةن   ا قيمتها 
رقم      ،3.70 – 4.06  الف ر   جا ت  تنص على3حةث  البنك   :   التي  "تعليمات 

فيما يتعل  بالحد األدنى لكفاي  رأأ الما  تحد من قدر  البنك على التوسي في   المراألر 
في المرتب  األ لى  بمتوسد حسابي بلغ   ،منح التمويل للمشاريي الوطةر   المتوس  "

رقم   4.06  الف ر   بةنما جا ت  مرتفي،  تمويل   :   نوها7   بمستوى  الف   تعتبر   "
بالمرتب   المشاريي الوطةر   المتوس   عالي    من  جه  نظر أصحام هذف المشاريي" 
بلغ   حسابي  الحسابي 3.70األ ةر   بمتوسد  المتوسد  مرتفي،  بلغ     بمستوى 

اعل  ل الوطةر   المشاريي  تمويل  في  البنك  توسي  د ن  تحو   التي    3.89لمعوقات 
  بمستوى مرتفي 
الثاني:   الدراسة حول  السؤال  أفراد عينة  تقديرات  تختلف  العربي    رسةمماهل  البنك 

في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر العاملين   الدولي  اإلسالمي
 باختالف متغيرات المؤهل العلمي، والمستوى الوظيفي وسنوات الخبرة؟   فيه

  لإلجاب  عن هذا الس ا  تم استخرا  المتوس ات الحسابي   االنحرافات المعياري  
البنك في تمويل المشاريي الوطةر   المتوس     ممارس س  حو   أفراد عةن  الدرالت ديرات  

تبعاأ لمتطةرات الم هل العلمي،  المستوى الوييفي  سنوات   من  جه  نظر العاملةن فيه
     يظهر تلك النتا.ج7رقم  الخبر ،  الجد   
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 (7جدول ) 
في   الدولي البنك العربي اإلسالمي رسة مماأفراد عينة الدراسة حول مدى لتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

تبعًا لمتغيرات المؤهل العلمي، والمستوى الوظيفي   تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر العاملين فيه
 وسنوات الخبرة 

 الفئات  المتغيرات 

  البنك العربي اإلسالمي ممارسة
في تمويل المشاريع   الدولي

 الصغيرة والمتوسطة 

تي تحول دون المعوقات ال
توسع البنوك اإلسالمية في  

 تمويل المشاريع الصغيرة

مدى مالئمة التمويل المقدم  
من البنوك اإلسالمية في  
تمويل المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة 
 االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط 

سنوات  
 الخبرة 

 0.62 4.06 0.93 4.00 0.19 4.62 سنوات    5أقل من 
(  10 من  أقل -5) 

 0.53 3.77 0.72 3.82 0.32 3.99 سنوات 

  (15من   أقل  -10) 
 سنة 

4.23 0.46 4.22 0.39 3.94 0.33 

 0.18 3.88 0.30 3.69 0.16 3.87 سنة فأكثر  15

المؤهل  
 العلمي 

 0.38 4.00 0.75 4.04 0.52 4.36 دبلوم
 0.46 3.85 0.68 3.90 0.35 4.08 بكالوريوس
 0.81 3.94 0.92 3.81 0.61 4.27 دراسات عليا 

المستوى  
 الوظيفي 

 0.47 3.66 0.80 3.47 0.39 3.88 مدير 
 0.27 3.88 0.26 3.91 0.46 4.23 رئيس قسم

 0.41 4.31 0.51 4.19 0.45 4.13 موظف إداري 
 0.52 3.81 0.75 3.92 0.38 4.16 موظف 

ابي   االنحرافات في المتوس ات الحس  ياهرر   تباين جود  الجد    من  بةن  ت ي
البنك في تمويل المشاريي الوطةر    ممارس المعياري  في ت ديرات أفراد عةن  الدراس  حو   

  المتوس   با ت ف فئات متطةرات الم هل العلمي  المستوى الوييفي  سنوات الخبر  
 لبيان دالل  الفر ق اإلحوا.ي  بةن المتوس ات الحسابي  تم استخدام تحلةل  

 التالي:  8 رقم جد   الت أدا  الدراس  اما في لرباعي المتعدد على مجاالالتباين ا
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 (8جدول ) 
 الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية لمجاالت أداة الدراسة 

 االختبار  المتغيرات  المجاالت 
 المتعدد 

 قيمة االختبار 
 المتعدد 

الكلية   Fقيمة 
 المحسوبة 

 الداللة 
 اإلحصائية 

البنك في   ممارسة
المشاريع   مويلت

 الصغيرة والمتوسطة 

 Hotelling's سنوات الخبر  
Trace 

0.41 6.30 0.004 
 Wilks' Lambda 0.87 0.27 0.84 الم هل العلمي 
 Wilks' Lambda 0.60 1.61 0.22 المسمى الوييفي 

المعوقات التي تحول  
دون توسع البنك في  
تمويل المشروعات  
 الصغيرة والمتوسطة 

 Hotelling's سنوات الخبر  
Trace 

0.41 0.80 0.51 
 Wilks' Lambda 0.87 0.16 0.92 الم هل العلمي 
 Wilks' Lambda 0.60 0.83 0.50 المسمى الوييفي 

صيغ  مدى مالئمة  
التمويل المقدم من  

 البنك

 Hotelling's سنوات الخبر  
Trace 

0.41 0.92 0.45 
 Wilks' Lambda 0.87 0.40 0.76 الم هل العلمي 
 Wilks' Lambda 0.60 2.38 0.10 المسمى الوييفي 

 

 ما يلي:   8رقم   يتبةن من الجد  
  تعألى ألار سنوات الخبر  في مجا   0.05=    £ جود فر ق ذات دالل  إحوا.ي      1

 لبيان  البنك العربي اإلس مي في تمويل المشاريي الوطةر   المتوس  ،    ممارس 
   9عدي  ب ري    يفيه اما في الجد    هذف الفر ق تم استخدام الم ارنات الب

، الم هل العلمي  تعألى ألار  0.05=    £عدم  جود فر ق ذات دالل  إحوا.ي     2
 ةر    الم هل العلميالخاص  بمتطةر     Fفي جميي المجاالت حةث اان  جميي قيم  

 دال  إحوا.ياأ  
،  فيالمسمى الويي   تعألى ألار 0.05 £ =  عدم  جود فر ق ذات دالل  إحوا.ي    3

  المسمى الوييفي الخاص  بمتطةر     Fفي جميي المجاالت حةث اان  جميي قيم  
  ةر دال  إحوا.ياأ  



 

232021 

 

 

ألار سنوات الخبر  على    ب ري    يفيه  الم ارنات البعدي    9رقم  ةبن الجد    ي  
   مويل المشاريي الوطةر   المتوس  البنك العربي اإلس مي في ت ممارس 

 (9الجدول ) 
في تمويل المشاريع   الدولي البنك العربي اإلسالمي ممارسة دية بطريقة شيفيه ألثر سنوات الخبرة على المقارنات البع

 الصغيرة والمتوسطة 

المتوسط   سنوات الخبرة 
 الحسابي 

  5أقل 
 سنوات 

  (10أقل من  -5) 
 سنوات 

أقل   -10) 
 سنة  ( 15

سنة   15
 فأكثر 

 (*)0.75 0.38 (*)0.63 - 4.62 سنوات   5قل أ
 0.12 0.25 - (*)0.63 3.99 سنوات   10أقل من  -5  

 0.37 - 0.25 0.38 4.23 سن      15أقل  -10  
 - 0.37 0.12 (*)0.75 3.87 سن  فعدثر  15

 

الخبر   أع ف  الجد    من  يتبةن   ذ ر  المويفةن  فئ   بةن  فر ق   5أقل    جود 
  سن  فعدثر  15  ،  سنوات    10أقل من    -5  ال من فئتي الخبر     ،من جه    سنوات 

أقل من    -5   ، ام فئ   سنوات   5أقل   ن جه  أ رى،  جا ت الفر ق لوالح فئ  الخبر   م
 سنوات   10

 الخاتمة
 النتائج:

بنا أ على ما أيهرف التحلةل العملي لبيانات الدراسةةة ، تم التوصةةةل إلى مجموع   
في تمويل المشةةةةةةةةاريي   الد لي  البنك العربي اإلسةةةةةةةة مي ممارسةةةةةةةة من النتا.ج حو  مدى 

  المتوس  ،  يمعن تحديدها بما يلي: الوطةر  
للبنك في تمويل المشةةةةةةةةةةةاريي الوةةةةةةةةةةةطةر    ممارسةةةةةةةةةةة : أيهرت نتا.ج الدراسةةةةةةةةةةة   جود أوال

 هذا يشةةةةةةر إلى أن   ، 3.80 – 4.41 المتوسةةةةة   بدرج  مرتفع  ترا ح  بةن  
دلةل على تألايد   هذا    ،بدرج  مرتفع   ات ةيم المسةةةةةةةتجةبةن لهذف الف رات اان إيجابي

لألهمي     البنك  راعا قد يعألى ذلك إلى متلك المشةةر عات   في تمويل   د ر البنك
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أما في دراسةةةةةةةةة     انتشةةةةةةةةةار فر عه في اإلقليم،  التي يمثلها ق اع تلك المشةةةةةةةةةاريي،
ف د   - الذر اان البنك العربي اإلس مي الد لي ممن مجتمي دراستها  –ب اين   
ويل المشةاريي الوةطةر   البنوك اإلسة مي  العامل  في األردن في تم  ممارسة دان  

ع صةةةةةةيغ التمويل   عألت الباحث  ذلك إلى عدم تنو    ، المتوسةةةةةة   بدرج  متوسةةةةةة  
 لدى البنوك اإلس مي  المستخدم  لتمويل الم سسات الوطةر   المتوس   

التمويل اإلسةةةةةةة مي المت دم من البنك في صةةةةةةةيغ  دراسةةةةةةة  م  م  ال: أيهرت نتا.ج  نياً ثا
متوسةةةةة  ، إذ ترا ح  المتوسةةةةة ات الحسةةةةةابي  بةن  تمويل المشةةةةةاريي الوةةةةةطةر   ال

   التي تنص على  5 بدرج  مرتفع ،  قد جا ت الف ر  رقم     3.70 – 4.13 
أصةةةةحام المشةةةةاريي الوةةةةطةر     لوةةةةالحالمد رات الوةةةةطةر   "قيام البنك في حشةةةةد 

،  هذا دلةل على االهتمام   4.13 المتوسةة  " بالمرتب  األ لى بمتوسةةد حسةةابي  
للحوةةةةةةةةو  على المد رات الوةةةةةةةةطةرف  تنمةتها  إعاد  اسةةةةةةةةتثمارها،    الكبةر للبنك

ب اين  في درج  م  م  التمويل اإلسةةة مي الم دم في البنوك  مي دراسةةة   اتف   
  اإلس مي  في تمويل المشاريي الوطةر   المتوس  

ي البنك في منح التمويل  : أيهرت نتا.ج الدراسةةةةةةةة  للمعي ات التي تحو  د ن توسةةةةةةةة  لثاً ثا
 – 4.06مشةاريي الوةطةر   المتوسة   أن المتوسة ات الحسةابي  ترا ح  بةن  لل

 التي تنص على "تعليمات     3   بمستوى مرتفي، حةث جا ت الف ر  رقم   3.70
من قةةدر  البنةك    البنةةك المراألر فيمةةا يتعل  بةةالحةةد األدنى لكفةةايةة  رأأ المةةا  تحةةد  

 ،توسةةةة   بالمرتب  األ لىعلى التوسةةةةي في منح  التمويل للمشةةةةاريي الوةةةةطةر   الم
 يشةةةةةةةةةةةر الت ةيم إلى أن تعليمات البنك المراألر   ، 4.06 بمتوسةةةةةةةةةةد حسةةةةةةةةةةابي  

دثر عةامةل يحو  د ن التوسةةةةةةةةةةةةةةي في أاألدنى لكفةاية  رأأ المةا  هو     تحةديةد الحةد  
 في دراسةةةةةةةةةة  ب اين  ف د اان  النتيج  بمسةةةةةةةةةةتوى   ،لمشةةةةةةةةةةارييتلك امنح التمويل ل
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في العديد من طالبي التمويل  لى عدم قدر  قد يعألى ذلك إ   ،متوسةةةةةةةةد إلى مرتفي
 الضمانات ال عم    ت ديم
 التوصيات

 في مو  النتا.ج التي توصل  إلةها الدراس  فإنها توصي بما يلي:
في تمويل  المرتفع   ته  مسةةةةةةةةةةةةةاهمعلى سةةةةةةةةةةةةة مي الد لي البنك العربي اإلأن يحافظ  : أوال

 تعميمها على   ،المجا  ت وير تجربته في هذا  ،المشةةةاريي الوةةةطةر   المتوسةةة  
  ه المنتشر  في األردن باقي فر ع

اسةةةتخدام صةةةيغ التمويل الم .م  للمشةةةاريي الوةةةطةر   المتوسةةة   المحافظ  على  : نياً ثا
 مختل  م سسات التمويل الخاص  بتلك المشاريي،  عياد  تفعةلها في 

الذر سةةةةةةةةةةة مي األردني طبيع  التمويل الموةةةةةةةةةةةرفي اإلالبنك المراألر أن يراعي  :  لثاً ثا 
 ،  الحد من المعي ات  للمشةةةر عات الوةةةطةر   المتوسةةة ت دمه البنوك اإلسةةة مي   

التي تشةةةةةةعلها تعليماته بما يسةةةةةةاهم في عياد  تمويل ذلك ال  اع لما له من أهمي   
  في تح ة  التنمي  االقتوادي  االجتمايي   
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