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 :المقدمة .1

رتفاع الفوائض النقدیة، والتعرف  إسالمیة الكویتیة للحد من ظاھرة  اول ھذه الدراسة الصعوبات التي تواجھ عملیة إدارة الفوائض النقدیة في المصارف اإلتتن
حقق  لھا أعلى عائد ممكن  ستثماریة جدیدة للحد من ھذه الظاھرة بما یُ إ قدیة، وبحث إمكانیة تطویر أدوات  على األسباب والعوامل التي تؤدي إلى وجود فوائض ن

ستحقاق التسھیالت إع المستثمرة في المصارف وتواریخ  ستحقاق الودائإ مخاطر، كذلك التوفیق بین تواریخ  مع الحفاظ على التوازن بین إدارة السیولة وإدارة ال
أو متوسط األجل في حین أن    النوع قصیر   األكبر من حجم  موارد المصرف منفمثالً قد تكون الشریحة  .  Maturity Gapبل ھذه المصارف  الممنوحة من قِ 

األمر الذي یتطلب ،  وھذا الوضع قد یؤدي إلى وجود عجز في السیولة،  تقع ضمن النوع طویل األجل)  ستثماریةإ صنادیق  ،  تسھیالت(ستثمارات ھذه الموارد  إ
للو  العكس إذا كانت  لللتزامات طارئة وتغطیة  إفاء بأي  الحصول على موارد جدیدة  النوع طویل األجل وعجز، وعلى  أو  ستثماإل  الموارد من  ارات قصیرة 

ستصناع  المشاركة، اإلجارة، المضاربة، اإل إسالمیة مثل البیوع،  ستثماریة  إ ما یستوجب البحث عن أدوات مالیة  متوسطة األجل، فإن ذلك یؤدي إلى وجود فائض م
ج إلى ابتكارات جدیدة فلذا تحتا ،  ستثماریة لدي البنوك اإلسالمیة طویل األجل  أھم أسبابھا ھو معظم األدوات اإل   ستثمار ھذه الفوائض، والتي منإمن أجل  

 . ستثماریة قصیرة األجللبنوك التقلیدیة معظم أدواتھا اإلستثماریة قصیرة األجل، بینما الألدوات اإل
 
   :الكویت الخارجیة بدولة  واالستثماراتالصكوك اإلسالمیة  .2

بدأت الكویت تحرز فوائض مالیة مھمة من عائداتھا النفطیة، والى جانب اإلنفاق المحلي على التنمیة، حیث احتفظت الكویت  ستثمارات عندما  تعود قصة اإل
دخار جزء من أموال الكویت في وقت الوفرة إلى الجیل  إأي  ،  "حتیاطي األجیال القادمةإ" فكرة    بفوائض مالیة بدأت تتزاید سنویاً في ذلك الوقت، ونشأت حینئذٍ 

في لندن " ستثمار الكویتيمكتب اإل "تم تأسیس ،  وتحت إشراف أمیر الكویت الشیخ جابر األحمد الصباح. قتصادیة نفسھاقبل الذي قد ال یحظى باألوضاع اإللم ا
وباشرت أعمالھا    1982عام  "  ستثمارالھیئة العامة لإل" نشئت  ثم أُ .  ) El Mallakh, 2019(  عقود  3ستثمار الكویتي في الخارج ألكثر من  والذي قاد حركة اإل 

ً ،  في الداخل والخارج  ستثمارات الحكومیة بشكل عاموكانت مھمتھا اإلشراف على اإل ،  بعد سنتین تب لندن یتبع الھیئة ولكنھ من الناحیة العملیة  كان مك  ونظریا
صدر عن أعلى المستویات السیاسیة في الكویت مع دور  ستقل عن الجھاز الحكومي الكویتي، بل أن قرار تعیین مدیري ھذا المكتب أو إعفائھم كان یُ كان شبھ مُ 

 . )Salahuddin et al., 2018( قلیل لوزیر المال في ذلك 
أن تكون أكبر مستثمر خارجي بین دول مجلس التعاون الخلیجي والعالم    2013ستطاعت خالل العام  ورصد موجز بنك الكویت الوطني اإلقتصادي أن الكویت إ 

في    .الخاصالقطاع    واستثمارات)  لالستثمارالھیئة العامة  ( من خالل صندوقھا السیادي  ،  ملیار دوالر  8.4ستثماراتھا المباشرة في الخارج  بعدما بلغت إ،  العربي
ستثماریة  اإل  وقد إستطاعت قطر.  ملیارات دوالر  5ستثمارات بواقع وتلتھا السعودیة بتصدیر إ،  ملیارات دوالر 8المقابل، جاءت قطر في المرتبة الثانیة بواقع  

في   93ستثمارات الخلیجیة المباشرة المصدرة إلى الخارج بواقع  ، إرتفع إجمالي اإل  ) Al-Mihyawi, 2019( مضاعفة تدفقاتھا الخارجیة بنحو أربع مرات  
ستثمارات إ یاطاتھا األجنبیة المتزایدة نحو  حتإستمرار دول الخلیج بتوجیھ  إ وذلك تماشیاً مع  ،  2013ملیار دوالر في العام    26.7المائة على أساس لیصل إلى  

ستثمارات إلى الخارج، وخصوصاً مع العروض الجاذبة التي تقدمھا الشركات صدرة لإلالبتروكیماویة مُ لشركات  إذ أصبحت العدید من ا،  ومشاریع في الخارج
ستثماریة تتعلق بمشاریع الطاقة في أمیركا الشمالیة مثل الشركة السعودیة للصناعات األساسیة  أصبح للعدید من الشركات نشاطات إ  األمیركیة للنفط الصخري، إذ

ستثمار األجنبي المباشر للكویت قد  أن تكون تدفقات اإل »  الوطني«في المقابل، قدر موجز    .ظبيثمارات البترولیة الدولیة في أبوستإلشركة اوقطر للبترول و 
في اإل إال أن ال ،  ملیار دوالر  2.3لتصل إلى    2013تراجعت في العام   قویاً  العام  كویت قد شھدت نشاطاً  المباشر منذ  یات  عمل   نتیجة  2009ستثمار األجنبي 

  2012ملیار دوالر خالل العام    1.8تصاالت بقیمة  الت القطریة على شركة الوطنیة لإلتصااإلستحواذ الخلیجیة، ومن أبرز تلك العملیات إستحواذ شركة اإل
)Ari et al., 2019 ( . 

وذلك تماشیاً ،  2013ملیار دوالر في العام    26.7في المائة على أساس لیصل إلى    93ستثمارات الخلیجیة المباشرة المصدرة إلى الخارج بواقع  إرتفع إجمالي اإل 
الشركات البتروكیماویة مصدرة    الخارج، إذ أصبحت العدید من   مشاریع فيوستثمارات  إ   یاطاتھا األجنبیة المتزایدة نحوحت إستمرار دول الخلیج بتوجیھ  إ مع  
ستثماریة  شاطات إ أصبح للعدید من الشركات ن ستثمارات إلى الخارج، وخصوصاً مع العروض الجاذبة التي تقدمھا الشركات األمیركیة للنفط الصخري، إذلإل
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، إال انھا اخفقت في اعادة استثمار جزء كبیر من  استطاعت البنوك اإلسالمیة الكویتیة تحقیق ُمعدالت فوائض عالیة للسیولة
النقدیة الفوائض  الدراسة    ھذه  ھدفت  البنوك.  ربحیة  یُعزز  البنوك  بما  لمدراء  السلوكیة  النیة  مستویات  قیاس  الى  الحالیة 

تكون مجتمع الدراسة من كافة المصارف اإلسالمیة الكویتیة  اإلسالمیة في الكویت تجاه االستثمار في الصكوك اإلسالمیة. ی 
الكویتي، البنك    ة مصارف، ھي: بنك الكویت الدولي، بیت التمویل سدرجة في سوق الكویت المالي، والبالغ عددھا خمالمُ 

ستبانة على مدیري العملیات المصرفیة والمدیرین المالیین ومدیري  األھلي المتحد، بنك بوبیان، بنك وربة. تم توزیع اإل
اإل السوق  دوائر  في  المدرجة  الكویتیة  المصارف  في  والمستثمرین  المالیین  والمحللین  المخاطر  وإدارة  والتمویل  ستثمار 

المعیار الشخصي  و أظھرت النتائج مستویات إستجابة عالیة للنیة السلوكیة لمدراء البنوك من خالل    ة.لألوراق المالی  يالكویت
 .الرقابة المدركةوكذلك  سیطرة التحكم السلوكيو
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في   ،ظبيثمارات البترولیة الدولیة في أبو ستاألساسیة وقطر للبترول وشركة اإل  تتعلق بمشاریع الطاقة في أمیركا الشمالیة مثل الشركة السعودیة للصناعات
ویت قد  إال أن الك، ملیار دوالر 2.3لتصل إلى   2013ستثمار األجنبي المباشر للكویت قد تراجعت في العام أن تكون تدفقات اإل » الوطني «المقابل، قدر موجز  

في اإلستثمار قویاً  العام    شھدت نشاطاً  المباشر منذ  الخلیجیةنتیجة عملیات اإل   2009األجنبي  العملیات إستحواذ شركة اإل،  ستحواذ  الت تصاومن أبرز تلك 
 .  )Mirza et al., 2022(  2012ملیار دوالر خالل العام   1.8تصاالت بقیمة  وطنیة لإل القطریة على شركة ال

للعام  اإل"  وقد كشف تقریر   العالمي  للتجارة والتنمیة  "  2014ستثمار  المتحدة  العربیة لضمان  بالتع"  أونكتاد  "  ، الذي أطلقھ مؤتمر األمم  اون مع المؤسسة 
ملیار دوالر    3.231ملیار دوالر، مقارنة بـ    8.377لیصل إلى  ،  2018في عام    %159رتفع  الكویتیة في األسواق العالمیة، إ   ستثمارات اإلستثمار، أن حجم اإل

ألسباب وراء خروج  ستثمارات، من أھم االقوانین الجاذبة لإل   وعدم كفایة ،  ستثماریة المحلیةولعل ضعف البیئة اإل .  ملیار دوالر  5.146بزیادة  ،  2017في عام  
ما یتسبب بدوره في  ،  وصعوبة الحصول على تراخیص،  آخرون أسباب ذلك إلى طول الدورة المستندیة  في حین یرجح.  ستثمار في الخارجال طائلة لإل أمو

 .  ) Nasreen et al., 2020( (ھجرة رؤوس األموال المحلیة بشكل كبیر  
یئة البنك المركزي الكویتي وھكوك اإلسالمیة، وذلك بالتعاون مع  الصتراح وإعداد ومراجعة قانون  ق الدولیین والمستشارین المالیین بإقام مجموعة من الخبراء 

لى حكومة دولة الكویت قتصادیة األصیلة والناجحة التي ینبغي عاإلسالمي في الدولة، على إعتبار أنھا من البدائل اإل قتصاد  أسواق المال وباقي مكونات اإل
نھ  ح أجاء في المذكرة اإلیضاحیة من اإلقترا  وقد  .قتراض من البنوك التقلیدیة داخل دولة الكویت وخارجھا من قیام الحكومة من اإل لتزام بھا، بدالً تبنیھا و اإل 

اإلستثماریة حسب أحكام الدین    بالنظر للحاجة الشدیدة إلى إصدار تشریعات مالیة تعمل وفق التعالیم الدینیة اإلسالمیة التي تنظم التعامالت المالیة والمصرفیة و
 ً كبیرة من المتعاملین والعمالء في مختلف القطاعات  لتعامل مع البنوك اإلسالمیة والتي أبداھا مجموعة أنھ و إستجابةً للرغبة بااإلسالمي، وجاء بالمذكرة أیضا

جتناباً للوقوع في الربا بأشكالھ  رء الُشبھات ومخالفة حدود هللا و إالمالیة في دولة الكویت حسب األُطر والضوابط التي نادت بھا الشریعة اإلسالمیة الغراء ولد 
إصدار قانون لتداول الصكوك الحكومیة والخاصة  والشؤون اإلسالمیة بتنظیم    وزارة األوقافقتصاد اإلسالمي التابع لره المختلفة، قام مركز الكویت لإلوصو

 . 2018في دولة الكویت في عام 
 

 :األدبیاتمراجعة  .3
 

بتصرفات األفراد  )، المتعلقة  Behavioral Factorsعلى أن ھناك مجموعة من العوامل السلوكیة ()   Behavioral Finance(یستند علم السلوك المالي  
ماري  ثستتخاذ القرار اإلإمعلومات التي تقودھم  إلى عملیة  وبسلوكیاتھم، والتي تعكس أموراً تتعلق بصفاتھم الشخصیة ونفسیاتھم وطرق فھمھم، وتحلیلھم لل 

المختلفة، والتي تؤثر في  لنظریات والنماذج الریاضیة  سھم. علم السلوك المالي یدرس العوامل األساسیة والفنیة التي تبحثھا ا حتفاظ باأل بالبیع أو الشراء أو اإل
اإل إعملیة   القرارات  اإل   ستثماریةتخاذ  القرارات  ومتخذي  الجمھور  ودلدى  فھم  على  المالي  السلوك  علم  ویقوم  وفھم ستثماریة،  السلوكیة  العوامل  أثر  راسة 

  فرد ات التي قدمت لتفسیر سلوك ال ن بمختلف فئاتھم. وفیما یلي نستعرض أبرز التعریفستثماریة لدى جمھور المستثمریتخاذ القرارات اإلإ نعكاساتھا على عملیة  إ
 المالي، منھا:

تخاذ القرارات بشكل عام، إعلى الجوانب السیكولوجیة وعملیة  قتصاد الكالسیكي وعلم المالیة مع التركیز  ي بأنھ التكامل الذي یحدث بین اإلعرف السلوك المال یُ 
ع  إلى وقوالجوانب السلوكیة المتعلقة بعملیات التمویل ھي محاوالت التفسیر العشوائیة والشواذ، وذلك لبیان الكیفیة واآللیة التي یمكن أن تؤدي  وأن دراسة  

عرف السلوك المالي بأنھ ذلك الحقل من حقول علم المالیة الذي یختص ویقوم على یُ .  ) Arfaoui et al., 2022( تخاذ القرارات  إالمستثمر في الخطأ عند قیامھ ب
 Al-Yahyaee(   سواق المالیة  ستثماریة في األتخاذ المستثمرین للقرارات اإل إالنفسیة والسیكولوجیة على عملیة  أساس دراسة وتفسیر وتحلیل وفھم أثر العوامل  

et al., 2021( . 
یعتمد على عملیة التحلیل المنطقي للتصرفات  تي تعمل بھا األسواق المالیة، والسلوك المالي فھم الكیفیة واآللیة ال یحاول علم   )Naifar  )2018  شیرحسب ما یُ 

والتمویلیة من  ة  ستثماری، ولماذا، وكیف تكون القرارات اإلالواقعیة والحقیقیة بالسوق، وعلم السلوك المالي یستند بشكل رئیسي على عملیة تفسیر وتحلیل ماذا
نھ جاء لیحل محل  أاألساسیة في التمویل التقلیدیة ون الحقول  أن علم السلوك المالي ھو حقل م   )Danila et al   )2021  ویرى   ناحیة أو جانب السلوك البشري.

ستثماریة، وذلك بدراسة  بشر ومعرفة أثره على القرارات اإلھذه الطرق التمویلیة بشكل أفضل، وذلك من خالل القیام بإدخال ھذا المفھوم وتكییفھ مع طابع ال
لتوازن ستثمار التي تستند على النظریات المالیة التقلیدیة قائمة على أساس إحداث حالة من ااإل ملیات التمویل، حیث أن قرارات  وتحلیل الجوانب السلوكیة في ع

العوائد جل تحقیق حالة التوازن بین  أالجھود التي یتم بذلھا تكون من    ن تلكإ ستثمار، ومستوى المخاطر الناجمة عن ذلك اإلستثمار و بین دراسة العوائد على اإل 
د ونفسیتھ وأثر تلك الجوانب على ومستوى المخاطر التي من الصعب دراستھا وتفسیرھا بمعزل عن الجوانب اإلنسانیة المتعلقة بمشاعر الفرستثمار  على اإل

 عقالنیة. غیر  التخاذ القرارات إ كثیر من األحیان   فيتثماریة، والتي قد یترتب علیھا ستخاذھم لقراراتھم اإلإ

ا  أن  القول  یمكن  تقدم  ما  خالل  المتعلمن  المجاالت  في  یبحث  المالي  ولسلوك  اإلدراكیة  العوامل  بتأثیر  األفـراد اإل   قة  علــى  واألحاسیس  والمشاعر  نفعالیة 
نما ظریة السلوك المالي إ والمستثمرین والمحللیــن المالییـن، وكذلك دراسة تأثیرھا على المؤسسات التي تتعامل في األسـواق المالیة في مختلف دول العــالم، فن

منتظمة في األسواق  غیر  ال نظریة السوق وقفت عاجزة عن تفسیر الظواھر العشوائیة والشاذة و عتبار أن  إن نظریة السوق ذات الكفاءة، على  جاءت لتحل مكا
 المالیة. 

 
 :الدراسة منھجیة .4

المعطیات  إ جمع  على  والقائم  التحلیلي  الوصفي  المنھج  الحالة  دراسة  في  الباحث  باعتمد  المتعلقة  والمعلومات  تحلیلھا  والبیانات  ثم  البحث،  موضوع  لحالة 
تكون مجتمع الدراسة من كافة المصارف اإلسالمیة الكویتیة المدرجة في سوق الكویت   .ستخالص الدالالت والمعاني التي تنطوي علیھا ھذه المعلوماتإو

الدولي، بیت التمویل الكویتي، البنك األھلي المتحد، بنك بوبیان، بنك وربة (النشرة السنویة الصادرة المالي، والبالغ عددھا خمسة مصارف، ھي: بنك الكویت  
ستثمار والتمویل وإدارة المخاطر  مدیرین المالیین ومدیري دوائر اإلستبانة على مدیري العملیات المصرفیة وال). تم توزیع اإل2019كزي الكویتي،  عن البنك المر

البنوك، وبمعدل ( ستبالألوراق المالیة، وتم توزیع اإل  يیین والمستثمرین في المصارف الكویتیة المدرجة في السوق الكویتوالمحللین المال )  40نات في ھذه 
 ستبانة في كل مصرف من ھذه المصارف بفروعھا المنتشرة في محافظات الكویت الست. إ
 :ستبانة على نوعین من البیاناتعتمد الباحث في تطویر اإل إ

ة واألجنبیة  المصادر الثانویة: المعلومات المتعلقة بالجانب النظري من البحوث، والدراسات، والمقاالت، والرسائل الجامعیة، والكتب العلمیة العربی  .1
 .المتخصصة وذات الصلة المباشرة بموضوع البحث

ستكمال الجانب  ض الحصول على البیانات األولیة إلستبانة بغرممت اإل صُ ستبانة): لغرض توفیر البیانات المتعلقة بالبحث فقد  المصادر األولیة (اإل .2
 فرضیاتھ. ختبار  إ  من حیث معالجتھا ألسئلة البحث و التطبیقي للبحث
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 ستبانة. ت مستویات الموافقة على فقرات اإل ) تصنیف ودرجا1الجدول رقم ( 
 الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األّول  المستوي 

 ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید أوافق  أوافق بشدة التصنیف 

 1 2 3 4 5 الدرجة 

 
 والمناقشة: النتائج  .5

 ائیات حصإالسكانیة و موثوقیة البیانات و    ختبار العینات إیحتوي ھذا الجزء على  .  جمعھ من العینات ختبارات التي تمت على البیانات المُ یستعرض ھذا الجزء اإل
   .العالقات بین متغیرات الدراسة 
%، ثم جاء تخصص إدارة  25.4% لتخصص المحاسبة ثم جاء تخصص مالیة ومصرفیة وبنسبة  41.8) أن أعلى نسبة بلغت  1یتبین من خالل الجدول رقم (

مستجیباً من حملة الشھادات من تخصصات   7.9العینة ما نسبتھ    واشتملت%،  4.5معلومات محاسبیة وبنسبة    %، ثم جاء تخصص نظم20.8مالیة وبنسبة  
ستثمار  مدیرین المالیین ومدیري دوائر اإل % مستجیباً من مدیري العملیات المصرفیة وال2.7عمال وشكلوا ما نسبتھ  األجاء تخصص إدارة    مختلفة، وأخیراً 

 لألوراق المالیة.  ي صارف الكویتیة المدرجة في السوق الكویتوالتمویل وإدارة المخاطر والمحللین المالیین والمستثمرین في الم
ة. وھذا مؤشر على ویتضح أن الغالبیة العظمى من أفراد عینة الدراسة لھم معرفة بموضوع الدراسة من خالل دراستھم الجامعیة في المجاالت التجاریة والمالی

، وھذا یمنحھم القدرة على العمل في المصارف اإلسالمیة، وبالتالي فان ذلك یمنحھم میزة  أن عینة الدراسة مؤھلین من ناحیة التخصصات المالیة واإلداریة
 إضافیة في القدرة على التعامل مع متغیرات الدراسة. 

مویل وإدارة المخاطر  ستثمار والت مدیرین المالیین ومدیري دوائر اإل) والذي یبین خبرة مدیري العملیات المصرفیة وال1یتضح من البیانات الواردة في الجدول ( 
% من حجم العینة المبحوثة بلغت سنوات خبرتھم 39.5لألوراق المالیة، فإن    يوالمحللین المالیین والمستثمرین في المصارف الكویتیة المدرجة في السوق الكویت

% من إجمالي عینة الدراسة، وشكل الذین تتراوح    28.2سنة ما نسبتھ    15سنوات وأقل من    10كل الذین تقع سنوات خبرتھم ما بین  سنة، فیما شُ   15أكثر من  
 %.   14.7سنوات ما نسبتھ    5شكل الذین تقل سنوات خبرتھم عن   اً %.وأخیر 17.5سنوات ما نسبتھ   10  سنوات وأقل من  5سنوات خبرتھم ما بین  

ستثمارات البنوك اإلسالمیة في إ ي النوایا السلوكیة تجاه  معرفة فوھذا یؤشر على أن عینة الدراسة تمتلك خبرات جیدة في مجال العمل المصرفي ویمتلكون  
 ملیھا علیھم طبیعة العمل. الصكوك، تؤھلھم للقیام بالواجبات التي تُ 

مدیرین  %) من أفراد عینة الدراسة من مدیري العملیات المصرفیة وال68.9) أن حملة درجة البكالوریوس شكل ما نسبتھ ( 1یتبین من خالل الجدول رقم ( 
لألوراق المالیة،    يدرجة في السوق الكویتستثمار والتمویل وإدارة المخاطر والمحللین المالیین والمستثمرین في المصارف الكویتیة المُ لیین ومدیري دوائر اإل الما 

الدب النسبة األكبر بین مستویات التحصیل العلمي األخرى، وقد تالھا في المرتبة الثانیة نسبة الحاصلین على شھادة  %) من  20.3لوم وبلغت نسبتھم ( وھي 
العینة وشكل حِ  نسبتھ (إجمالي حجم  الماجستیر ما  ( 8.5ملة شھادة  أربعة  العینة  ما نسبتھ  4%)، كما تضمنت  الدكتوراه وشكلوا  یحملون درجة  ) مستجیبین 

مستوى التحصیل العلمي  ارتفاع الخاصیة فإننا نالحظ  بدراسة ھذه%). ویتضح أن الغالبیة العظمى من أفراد العینة مؤھلھم العلمي درجة البكالوریوس. و 2.3(
ً أدى عینة الدراسة، وھذا مؤشر على  ل  لإلجابة على أسئلة الدراسة.   ن مجتمع الدراسة مؤھل علمیا

أفراد عینة الدراسة وشكلوا ما ستثمار ھم األعلى بین  ن مسماھم الوظیفي موظف بدائرة اإل ) أن م  1یتضح من خالل البیانات الواردة في الجدول السابق رقم ( 
 ) بنسبة 31.1نسبتھ  المخاطر)  بدائرة  الوظیفي (موظف  الثانیة من مسماھم  المرتبة  في  تالھا  وقد  األخرى،  الوظیفیة  المسمیات  بین  األكبر  النسبة    %) وھي 

وتالھا من مسماھم الوظیفي (رئیس قسم) بنسبة  %) من إجمالي عینة الدراسة،  21.5%)، أما من مسماھم الوظیفي محاسب مالي فقد شكلت نسبتھم ( 24.9(
 .  من إجمالي عینة الدراسة%) 7.9جاء من مسماھم الوظیفي مدیر مالي وشكلوا ما نسبتھ (  %)، وأخیراً 14.7(
  

 توزیع عینة الدراسة  )2( الجدول  

النسبة   التكرارات  الفئات والمسمیات  المتغیر 
 التكرارات  الفئات والمسمیات  المتغیر  المئویة % 

النسبة  
المئویة  

% 

 التخصص 

 % 41.80 74 محاسبة 

المؤھل  
 العلمي 

 % 20.30 36 دبلوم
 % 68.90 122 بكالوریوس  % 20.30 36 إدارة مالیة 

 % 8.50 15 ماجستیر  % 25.40 45 مالیة ومصرفیة 
 % 2.30 4 دكتوراه  % 4.50 8 نظم معلومات محاسبیة 

إدارة،  (تمویل،  مختلفة  تخصصات 
 % 100 177 المجموع  % 7.90 14 اقتصاد، نظم معلومات إداریة) 

% 100 177 المجموع   التكرارات  الفئات والمسمیات  المتغیر  
النسبة  
المئویة  

% 

النسبة   التكرارات  الفئات والمسمیات  المتغیر 
 المئویة % 

المسمى  
 الوظیفي 

 %7.90 14 مدیر مالي 

سنوات  
 الخبرة 

 %14.70 26 رئیس قسم %14.70 26 سنوات       5أقل من  
 %21.50 38 محاسب مالي  %17.50 31 سنوات   10أقل  - سنوات   5

 %31.10 55 موظف بدائرة االستثمار             %28.20 50 سنة         15أقل    –سنوات   10

 %24.90 44 موظف بدائرة المخاطر                 %39.50 70 سنة فأكثر  15

 % 100 177 المجموع  % 100 177 المجموع 

https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.08.98
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.08.98
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.08.98
https://ijo-bs.com/


Alazmi, Bin Hasan, Sharofiddin and Zakariyah, (2022). محددات النیة السلوكیة تجاه استثمارات البنوك اإلسالمیة الكویتیة في الصكوك. International Journal of 
Business Society, 6 (8), 1-7 

4 
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.08.98 
2600-8254/Â© 2018 All rights reserved by IJO-BS. 
 

 
عینة الدراسة من مدیري العملیات   ةستجابإ غیراتھا، والجداول التالیة تبین  المعیاریة لألسئلة الخاصة بمت  واالنحرافاتراج جمیع المتوسطات الحسابیة  ستخ إتم  

درجة في السوق ستثمار والتمویل وإدارة المخاطر والمحللین المالیین والمستثمرین في المصارف الكویتیة المُ مدیرین المالیین ومدیري دوائر اإلالمصرفیة وال
 :النحو التالي  وكانت على. لألوراق المالیة على الفقرات الخاصة بكل مجال من مجاالت الدراسة  يالكویت

 
 :الشخصيالنیة السلوكیة لمدیري البنوك من خالل نظریة السلوك المخطط فیما یتعلق بالمعیار : أوال

 :نحرافات المعیاریة إلجابات أفراد عینة الدراسة، وكانت على النحو اآلتيحاً لقیم المتوسطات الحسابیة واإلیعرض الجدول التالي توضی
 

نحراف المعیاري إلجابة أفراد العینة على متغیر النیة السلوكیة لمدیري البنوك من خالل نظریة السلوك المخطط فیما  ي واإل الوسط الحسابقیم   )3( الجدول  
 .  )177= ن(یتعلق بالمعیار الشخصي 

المتوسط   الفقرات  ت
 الحسابي 

نحراف  اإل
 المعیاري 

ترتیب  
 الفقرة 

مستوى  
 األھمیة 

أأعتمد على   1 التي  إتخاذ  حصل علیھا من  المعلومات  الخاصة عند  مصادري 
 . ستثماري في الصكوك القرار اإل 

 مرتفع  3 7149. 3.826

الصادرةأ 2 الفنیة  التقاریر  إتخاذ   عتمد  عند  المالي  بالتحلیل  مختصین  عن 
 .  ستثماریة في الصكوكالقرارات اإل

 مرتفع  1 6810. 3.920

 مرتفع  4 6852. 3.773 .  ستثماري في الصكوكند إتخاذ القرار اإل أركز على البیانات المنشورة ع  3
فضل التعامل مع الصكوك لكون الدخل الدوري المتحقق منھا یكون مصدره  أُ  4

 .  األصل أو االستثمار 
 متوسط  6 8109. 3.632

أ 5 على  أساسي  بشكل  المع أعتمد  قبل حدث  معین  حول صك  المتوفرة  لومات 
 .  ستثماري فیھإتخاذ قراري اإل 

 مرتفع  5 7595. 3.733

أأُ  6 الجدیدة  للمعلومات  وزن  إتخاذ عطي  عند  التاریخیة  المعلومات  من  كثر 
 .  ستثماریة في الصكوكالقرارات اإل

 متوسط  9 9218. 3.560

أسعى لتجمیع المعلومات والبیانات وأخبار البنوك األخرى التي قد تؤثر على  7
 .  سعر الصك

 مرتفع  2 7109. 3.866

ستردادي لرأس المال بنھایة المدة التعامل مع الصكوك ألنھا تنتھي بإأفضل   8
 . الزمنیة المحددة للصك

 متوسط  10 7874. 3.513

 مرتفع  7 7410. 3.701 .  ستثمار بالصكوكاطفي ومشاعري على قراراتي حول اإلعوتؤثر   9
ستثماري في حالة وظروف عدم  أحاول دراسة وتفسیر كیفیة إتخاذ قراري اإل 10

 .  التأكد ووجود المخاطر
 متوسط  8 7371. 3.586

بالمعیار   یتعلق  فیما  المخطط  السلوك  نظریة  خالل  من  البنوك  لمدیري  السلوكیة  النیة 
 مرتفع  3.711 .  الشخصي

 
البنوك من خالل نظریة السلوك    أن المتوسط الحسابي للمجموع العام لمتغیر النیة السلوكیة لمدیري)  2(یتضح من البیانات الواردة في الجدول السابق رقم  

مدیرین المالیین ومدیري  وذلك من وجھة نظر مدیري العملیات المصرفیة وال ،  )3.711( المخطط فیما یتعلق بالمعیار الشخصي قد جاء بالمستوى المرتفع وبلغ  
لألوراق المالیة، كما تبین أن    يدرجة في السوق الكویتالمُ   یة الكویتین والمستثمرین في المصارف  ستثمار والتمویل وإدارة المخاطر والمحللین المالی اإل دوائر  

ستثماریة  تخاذ القرارات اإل إعن مختصین بالتحلیل المالي عند    عتمد التقاریر الفنیة الصادرة أ "  ونصھا  )   2( كان للفقرة رقم  )  3.920(أعلى متوسط حسابي بلغ  
ستردادي لرأس المال بنھایة  إتنتھي بفضل التعامل مع الصكوك ألنھا  أُ "ونصھا  )  8( للفقرة    وكان )  3.513( في حین أن أدنى متوسط حسابي بلغ  ،  "في الصكوك  

 ". المدة الزمنیة المحددة للصك
ن القیم المنخفضة التي تم التوصل إلیھا  إفقرات، فوسطھا الحسابي لجمیع ال  شیر إلى مدى تشتت قیم المتغیرات عننحرافات المعیاریة التي تُ أما بالنسبة لقیم اإل

 .فتشیر إلى أن إجابات عینة الدراسة متقاربة ومتشابھة إلى حد ما
 

 السلوكي: النیة السلوكیة لمدیري البنوك من خالل نظریة السلوك المخطط فیما یتعلق بسیطرة التحكم : ثانیا
 :نحرافات المعیاریة إلجابات أفراد عینة الدراسة، وكانت على النحو اآلتيحاً لقیم المتوسطات الحسابیة واإلیعرض الجدول التالي توضی

 
نحراف المعیاري إلجابة أفراد العینة على متغیر النیة السلوكیة لمدیري البنوك من خالل نظریة السلوك المخطط فیما  سط الحسابي واإل قیم الو  )4( الجدول  

 .  ) 177=ن (یتعلق بسیطرة التحكم السلوكي 
المتوسط   الفقرات  ت

 الحسابي 
نحراف  اإل

 المعیاري 
مستوى   ترتیب الفقرة 

 األھمیة 
تظر لحین تحسن السعر  نتكلفتھ إ ن  نخفض سعر الصك عفي حال إ 11

الكلفة التاریخیة أو أكثر قبل إع   السوقي لھ و إرتفاعة تخاذ قرار  ن 
 .   بالبیع

 متوسط  7 7750. 3.633

تجھ إلى بیع  سعر الصك عن تكلفة المحفظة فإنني أ  ارتفاعفي حال   12
 .  ذلك الصك 

 مرتفع  6 7300. 3.686

البیانات   13 بتحلیل  ترد أقوم  التي  السوق حول صك    والمعلومات  إلى 
اإل  القرار  إتخاذ  قبل  مصدر  معین  عن  النظر  وبغض  ستثماري 

 .  المعلومات 

 مرتفع  3 7595. 3.866

تذبذبات 14 ھناك  یكون  معین    عندما  سعر صك  على  كثیرة  ومخاطر 
 . تجاه السوق حول ذلك الصكفإنني أتبع إ

 مرتفع  1 7178. 3.893
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المتوسط   الفقرات  ت
 الحسابي 

نحراف  اإل
 المعیاري 

مستوى   ترتیب الفقرة 
 األھمیة 

تجاه السوق بالنسبة لسعر الصك بسبب نقص المعلومات  بإتباع إأقوم   15
 .  أو تأخر ورودھا

 مرتفع  5 7647. 3.730

فضل التعامل مع الصكوك لكون مخاطرھا متدنیة وسعرھا في أثناء  أُ  16
 .  تداولھا قلیل التغیر

 مرتفع  10 7593. 3.566

قابلة  أُ  17 إیراداتھا  لكون  الصكوك  مع  التعامل  ومستقرة  فضل  للتوقع 
 ً   . نسبیا

 متوسط  8 7806. 3.629

التدفقات النقدیة الثابتة مثل  فضل التعامل مع الصكوك لكونھا تولد  أُ  18
 .  یجارات المتحققة بشكل دوري اإل

 متوسط  9 7891. 3.619

إلى تحقیق أكبر منفعة من خالل اإل 19 ستثمار بالصكوك وبأقل  أسعى 
 .  مستوى من المخاطر

 مرتفع  2 7836. 3.873

وصول إلى قناعات  أقوم بمراجعة تجاربي السابقة التي مرت بي لل 20
 . ستثمار بالصكوك حول اإل 

 مرتفع  4 7170. 3.781

یتعلق  فیما  المخطط  السلوك  نظریة  خالل  من  البنوك  لمدیري  السلوكیة  النیة 
 مرتفع  3.727 .  بسیطرة التحكم السلوكي

 
أن المتوسط الحسابي للمجموع العام لمتغیر النیة السلوكیة لمدیري البنوك من خالل نظریة السلوك  )  3(یتضح من البیانات الواردة في الجدول السابق رقم  

المرتفع وبلغ   بالمستوى  السلوكي جاء  التحكم  بسیطرة  یتعلق  فیما  العملیات  ،  )4.727( المخطط  وال وذلك من وجھة نظر مدیري  المالیین  المصرفیة  مدیرین 
لألوراق المالیة، كما    يدرجة في السوق الكویت ستثمار والتمویل وإدارة المخاطر والمحللین المالیین والمستثمرین في المصارف الكویتیة المُ اإل ومدیري دوائر  

تجاه إ  أتبعنني  إومخاطر كثیرة على سعر صك معین ف تذبذباتعندما یكون ھناك "  ونصھا )  14(وكان للفقرة رقم ) 3.893( تبین أن أعلى متوسط حسابي بلغ 
أفضل التعامل مع الصكوك لكون مخاطرھا متدنیة  "  ونصھا  )  16(وكان للفقرة  )  3.866( في حین أن أدنى متوسط حسابي بلغ  ،  "السوق حول ذلك الصك  

 ". یری وسعرھا في أثناء تداولھا قلیل التغ
ن القیم المنخفضة التي تم التوصل إلیھا  إوسطھا الحسابي لجمیع الفقرات، ف  شیر إلى مدى تشتت قیم المتغیرات عنالمعیاریة التي تُ نحرافات  أما بالنسبة لقیم اإل

 .شیر إلى أن إجابات عینة الدراسة متقاربة ومتشابھة إلى حد مافتُ 
 

 ً  المدركة: النیة السلوكیة لمدیري البنوك من خالل نظریة السلوك المخطط فیما یتعلق بالرقابة : ثالثا
 :نحرافات المعیاریة إلجابات أفراد عینة الدراسة، وكانت على النحو اآلتيحاً لقیم المتوسطات الحسابیة واإلیعرض الجدول التالي توضی

 
ري إلجابة أفراد العینة على متغیر النیة السلوكیة لمدیري البنوك من خالل نظریة السلوك المخطط فیما  نحراف المعیاقیم الوسط الحسابي واإل  )5( الجدول  

 .   )177= ن(یتعلق بتقلیل الفائض من السیولة 
المتوسط   الفقرات  ت

 الحسابي 
نحراف  اإل

 المعیاري 
ترتیب  
 الفقرة 

مستوى  
 األھمیة 

 متوسط  9 7722. 3.593 .  المستثمرین في الصكوكستثماریة لكبار أھتم بمتابعة التوجھات اإل  21
الظرو  22 جمیع  دراسة  على  كانت  أحرص  سواء  الصك  على  تؤثر  التي  ف 

 .  جتماعیة أو تجاریة الحالیة منھا والمستقبلیة إقتصادیة أو إ
 مرتفع  2 7213. 3.850

القیام بإبرام  أقوم بحساب التكالیف التقدیریة وبیان نسبة األرباح المتوقعة من   23
 .  الصك

 متوسط  8 8012. 3.646

ألتزم بالقواعد الشرعیة العامة المتعلقة بضمان الخسارة في الظروف المتغیرة   24
 .  بعد إبرام الصك

 متوسط  6 7722. 3.663

 مرتفع  5 7797. 3.712 .   ستثمار بالصكوك بشكل دوريأقوم بتقییم ومتابعة مخرجات اإل  25
على  أ 26 باإل   مراجعةحرص  المتعلقة  المالیة  في  المطالبات  بالصكوك  ستثمار 

 .   الوقت المناسب
 متوسط  7 7955. 3.659

أقوم بتقییم المعامالت المحاسبیة إللقاء الضـوء علـى الجوانب المتعلقة بالصك   27
 .   والتي ھي بحاجة للتحسین

 مرتفع  4 7575. 3.743

البدیل  لدي توجھات إل 28 یُ ختیار  البدیل  األنسب الذي  خفض الخسائر أكثر من 
 .  ستثمار بالصكوكحقق األرباح عند اإلالذي یُ 

 مرتفع  1 7305. 3.860

الم  29 النتائج  بتقییم  اإلأقوم  على  أو  ترتبة  الربح  حیث  من  بالصكوك  ستثمار 
 .  الخسارة عند نقطة معینة

 متوسط  10 7937. 3.586

اإلسالمي  أ 30 العمل  ممارسات  سیاسات  أو  األخالقیة  البنك  لسیاسات  متثل 
 . المتعلقة بالصكوك 

 مرتفع  3 7486. 3.770

بتقلیل   یتعلق  فیما  المخطط  السلوك  نظریة  خالل  من  البنوك  لمدیري  السلوكیة  النیة 
 مرتفع  3.708 .الفائض من السیولة  

 
أن المتوسط الحسابي للمجموع العام لمتغیر النیة السلوكیة لمدیري البنوك من خالل نظریة السلوك  )  4(یتضح من البیانات الواردة في الجدول السابق رقم  

وذلك من وجھة نظر مدیري العملیات ،  )3.708(ستثمار الصكوك اإلسالمي جاء بالمستوى المرتفع وبلغ  إ لق بتقلیل الفائض من السیولة في  المخطط فیما یتع 
رجة في السوق الُمد مستثمرین في المصارف الكویتیة  ستثمار والتمویل وإدارة المخاطر والمحللین المالیین والاإلوائر  المصرفیة والمدیرین المالیین ومدیري د

خفض ختیار البدیل األنسب الذي یُ إللدي توجھات  "  ونصھا  )  28( وكان للفقرة رقم  )  3.860( ن أعلى متوسط حسابي بلغ  أ وتبین  ،  لألوراق المالیة  الكویتي
أقوم بتقییم "  ونصھا  )  29( وكان للفقرة  )  3.586(في حین أن أدنى متوسط حسابي بلغ  ،  "ستثمار بالصكوك  حقق األرباح عند اإلالخسائر أكثر من البدیل الذي یُ 
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 ". عند نقطة معینة   الخسارةمار بالصكوك من حیث الربح أو ستث رتبة على اإل ت النتائج الم
ن القیم المنخفضة التي تم التوصل إلیھا  إطھا الحسابي لجمیع الفقرات، فوس  شیر إلى مدى تشتت قیم المتغیرات عننحرافات المعیاریة التي تُ أما بالنسبة لقیم اإل

 .شیر إلى أن إجابات عینة الدراسة متقاربة ومتشابھة إلى حد مافتُ 
 

 ً  الصكوك: ستثمارات البنوك اإلسالمیة في إ ط تجاه قیس النیة السلوكیة لمدیري البنوك من خالل نظریة السلوك المخطالفقرات التي تُ : المتغیر التابع : رابعا
 :نحرافات المعیاریة إلجابات أفراد عینة الدراسة، وكانت على النحو اآلتيحاً لقیم المتوسطات الحسابیة واإلیعرض الجدول التالي توضی

 
خالل نظریة السلوك المخطط تجاه   مدیري البنوك من نحراف المعیاري إلجابة أفراد العینة على متغیر النیة السلوكیة لقیم الوسط الحسابي واإل  )6( الجدول  

 .  )177= ن(ستثمارات البنوك اإلسالمیة في الصكوك إ
المتوسط   الفقرات  ت

 الحسابي 
نحراف  اإل

 المعیاري 
مستوى   ترتیب الفقرة 

 األھمیة 
ة السلوك المخطط في تسھیل عملیة إتخاذ القرارات  تساھم نظری 31

 . ستثماریة بالصكوكاإل
 مرتفع  6 7574. 3.731

التطوی 32 عملیة  في  المخطط  السلوك  نظریة  في  تساعد  والتغییر  ر 
  ستثماریة في الصكوكممارسة األنشطة اإل

 مرتفع  3 7400. 3.846

البنوك   33 أداء  كفاءة  رفع  على  المخطط  السلوك  نظریة  تساھم 
 .  اإلسالمیة 

 متوسط  9 7812. 3.580

البنوك   34 في  العاملین  إكساب  في  المخطط  السلوك  نظریة  تساعد 
 .   ستثمار بالصكوكمھارات جدیدة في العمل لتحسین اإل اإلسالمیة  

 مرتفع  2 7506. 3.893

تساعد نظریة السلوك المخطط في تطویر قدرات البنوك اإلسالمیة   35
 .   على التخطیط السلیم لتحقیق اإلنتاجیة العالیة

 متوسط  8 7788. 3.629

القرارات  تخاذ  یل عملیة إتساعد نظریة السلوك المخطط في تسھ  36
 .   ستثماریة بالصكوك في البنوك اإلسالمیةاإل

 مرتفع  1 7436. 3.933

ساھم نظریة السلوك المخطط في تطویر مستوى األداء اإلداري  تُ  37
 .  في البنوك اإلسالمیة

 متوسط  7 7652. 3.642

نظریة السلوك المخطط على وضع أھداف واضحة قابلة  ساعد  تُ  38
 .  للتنفیذ ضمن الزمن المحدد لھا

 مرتفع  5 7767. 3.740

ساھم نظریة السلوك المخطط في تحسین فاعلیة العملیة اإلداریة  تُ  39
 .  والتي تتم في البنوك اإلسالمیة) رقابة ، قیادة، تنظیم، تخطیط(

 متوسط  10 7901. 3.562

البنوك  تُ  40 في  التكالیف  تخفیض  في  المخطط  السلوك  ساعد نظریة 
 .  اإلسالمیة 

 مرتفع  4 8047. 3.780

ساھم نظریة السلوك المخطط في تنمیة وتطویر أفكار العاملین  تُ  41
 . في البنوك اإلسالمیة

 متوسط  11 7800. 3.539

التابع نظریة  :  المتغیر  خالل  من  البنوك  لمدیري  السلوكیة  السلوك  النیة 
 مرتفع  3.715 .  ستثمارات البنوك اإلسالمیة في الصكوكالمخطط تجاه إ 

 
خالل نظریة    لنیة السلوكیة لمدیري البنوك منل :  أن المتوسط الحسابي للمجموع العام للمتغیر التابع)  5( یتضح من البیانات الواردة في الجدول السابق رقم  

المخطط تجاه   البنوك  إالسلوك  المرتفع وبلغ  ستثمارات  بالمستوى  المصرفیة  ،  )3.715( اإلسالمیة في الصكوك جاء  العملیات  وذلك من وجھة نظر مدیري 
  الكویتيرجة في السوق  دالمُ مستثمرین في المصارف الكویتیة  ستثمار والتمویل وإدارة المخاطر والمحللین المالیین والاإل مدیرین المالیین ومدیري دوائر  وال

تخاذ القرارات  إة السلوك المخطط في تسھیل عملیة  ساعد نظریتُ "  ونصھا  )  36(وكان للفقرة رقم  )  3.933(أن أعلى متوسط حسابي بلغ  و تبین  ،  لألوراق المالیة
ققین  توفر األعداد الكافیة من المد"  ونصھا  )  41(وكان للفقرة  )  3.539( في حین أن أدنى متوسط حسابي بلغ  ،  "ستثماریة بالصكوك في البنوك اإلسالمیة  اإل

 ". ستثمارات الحكومیة لذین یتولون مھمة الرقابة على اإل ا
ن القیم المنخفضة التي تم التوصل إلیھا  إت، فیع الفقرا شیر إلى مدى تشتت قیم المتغیرات عن وسطھا الحسابي لجمنحرافات المعیاریة التي تُ أما بالنسبة لقیم اإل

 .شیر إلى أن إجابات عینة الدراسة متقاربة ومتشابھة إلى حد مافتُ 

 :الخالصة .6
 

ستثماراتھا في الصكوك إلى تحقیق الربح من خالل مزاولة عملھا، وتحقیق الربح في المصارف یأتي من خالل التشغیل  إتسعى المصارف اإلسالمیة من خالل  
.  وذلك من أجل تحقیق أكبر عوائد وخالل فترات زمنیة أقصر، ھذه طبیعة عمال المصارف سواًء أكانت تلك المصارف إسالمیة أو تقلیدیة  فیھا،األمثل لألموال  
تختلف طریقة عمل المصارف    .رف في حال تقدیم أیة أموال الحصول على ضمانات كافیة بھدف إعادة تلك األموال وتحقیق األرباح للمصرفومن حق المص 

مصرف  اإلسالمیة عن المصارف الربویة بأنھا مصارف تعتمد على نصوص الشریعة اإلسالمیة في تقدیم األموال والحصول علیھا، وھذا یجعل من عمل ال 
لھا تأثیر على تمویل المشاریع مي أكثر تقیداً من المصارف الربویة األخرى، ومن ھنا فإن المصارف اإلسالمیة تضع العدید من القیود والشروط التي  اإلسال 

سالمي في تحقیق التنمیة  یل اإل ستثمارات البنوك اإلسالمیة في الصكوك، ودور التموإ  لذلك برزت أھمیة قیاس النیة السلوكیة لمدیري البنوك تجاه.  قتصادیةاإل
التمویل اإلسالمي وبینت اآلثار اإل  وعملت   واالجتماعیة   االقتصادیة  التمویل على تحدید صیغ  التحایل    قتصادیة لتطبیق عقود وصیغ  التي تحد من  اإلسالمي 

 . ادة فعالً ستثمارات البنوك اإلسالمیة في الصكوك الج إ ت غیر إنتاجیة وتؤدي إلى تحسین ستخدام التمویل في مجاالإل
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