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 شكر وعرفان
 شرت  مر  ومرء  األرض  ومرء  السرماا  مرء  فير،  مب ركر  طيبر  كثيراا حمدا الحمد لك اللهم

 علرى وأشكاك ربي أحمدك تحد  ال التي وآالئك تعد  ال التي نعمك على ربي أشكاك بعد  شي  من
 . عني ب، اضىت أن أرجا الذي الاج، على البحث هذا إتم م لي يسا  أن

 أسررت  ي البحررث لهررذا ومعردا الم جسررتيا  بانرر م  فري ط لبرر  رعرر ني مررن إلرى ب لشرركا أتاجرر، ثرم
 علررى -تعرر لى هللا بعررد -الفضررء لرر، الررذي الخفرر جي  عبرر   نعمرر  الرردكتار  األسررت   الف ضررء ومشررافي
 معرررينال نعرررم فكررر ن   وبحثررر  رسررر ل  صررر ر أن إلرررى وفكرررا  عناانررر  الماضرررا  كررر ن مرررذ والب حرررث البحرررث
 .والعاف ن الشكا جزيء مني ول، يااخ عني هللا فجزاه    والص حب والماج،

 األعم ل إدار  كلي  في األعم ل قسم في الفضال  أس تذتي جميع إلى الجزيء ب لشكا وأتاج،
 نصريح، أو معلامر  مرن إلير، احتجر  بمر  وإمردادي تراجيهي فري جهردا يألاا لم الذين  اإلساا  بج مع 
  . مكتض علمي    منهال   ك ناا فقد ستب ن،لإل تحكيم    أو

 األعمر ل إدار  كلير  عميرد الخصرا  وجر، علرى أشركا أن ب لفضرء االعتراا  علري ويتاجرب
 برالل الف ضرء الردكتار االعمر ل قسرم ورئري  نار محماد الف ضء الدكتار األست   اإلساا  ج مع  في

   . نيالعطي  مااد الف ضء الدكتار العلمي البحث ومشا  السك رن 

 وأعضر   رئ س  المن قش  لجن  في الماقاين أس تذتي إلى اليام هذا في الجزيء بشكاي  وأتقدم
 واإلب ن  نتاآته  وتهذيب معاجه  وتقايم خلله  لسد أهء فهم الاس ل   هذه من قش  بقبال علي لتفضلهم
 . خياا عني يثيبهم أن الكايم هللا س ئال فيه   القصار مااطن عن

 

 التوفيق ،،، واهلل ولي
 

 الباحث

 فادي عبد اجمليد القبيالت

 



 ه
 

 اإلهــــداء

 

إلى الينبا  الذي ال ينضب من، العط   إلى من ح ك  سع دتي بخياط منساج، من 
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 فري الاير دي التاجر، علرى الفكراي  المر ل رأ  أثرا الح لير  الرى التعرا  علرى   الدراسر  هردف  

البنرررك اإلسرررالمي األردنررري والبنرررك العابررري اإلسرررالمي وبنرررك الصرررفا   االردنيررر  االسرررالمي  البنررراك
والمبر دأ  واخرذ  األبداعير  علرى الفكراي  المر ل رأ  أثرا علرى عرا ب الضر ف  الرى الت  اإلسرالمي(  
البنررك اإلسررالمي األردنرري والبنررك العابرري  االردنيرر  االسررالمي  البنرراك فرري ريرر دي كتاجرر، المخرر طا

  واتبعرر  الدرسرر  المررنه  الاصررفي التحليلرري  وتررم تازيررع ادا   اإلسررالمي وبنررك الصررفا  اإلسررالمي(  
 ( من الع ملين في البناك االسالمي  االردني .75ن  الدراس  المكان  من )الدراس  االستب ن  على عي

وتاصرررل  الدراسررر  الرررى عررردد مرررن النتررر ئ  اهمهررر    أن مسرررتاى رأ  المررر ل البشررراي ومسرررتاى 
)االسررتب قي (  ومسررتاى تحمررء المخرر طا  فرري  المبرر دأ  التاجرر، الايرر دي  و مسررتاى االبداعيرر   ومسررتاى 

) البنررررك االسررررالمي  بنررررك صررررفا  االسررررالمي  البنررررك العابرررري االسررررالمي(  يرررر ردنالبنررراك االسررررالمي  األ
؛ وهررذا يرردل علررى مسررتاى اتفرر ق قرراي بررين افررااد عينرر  الدراسرر  والعرر ملين فرري هررذه البنرراك  كمرر  ماتفعرر 

 البنرررراك فرررري الهيكلرررري  ومسررررتاى رأ  المرررر ل للعمررررال  المرررر ل رأ  مسررررتاى  أنواشرررر ر  النترررر ئ  الررررى 
 ك نرر  جيررد ( االسررالمي العابرري البنررك االسررالمي  صررفا  بنررك االسررالمي  بنرركال) األردنيرر  االسررالمي 

وهذا يدل علرى مسرتاى اتفر ق جيرد برين افرااد عينر  الدراسر  والعر ملين فري هرذه البنراك. كمر  وتاصرل  
 بأبعر ده الفكراي  المر ل لراا    (α ≤  0.05)  معنراي  مسرتاى  عنرد إحصر ئي  داللر،  ا اثرا ياجردالى انر، 

 بأبعر ده الاير دي التاجر، علرى ( العمرال  المر ل رأ  و الهيكلري المر ل رأ   البشراي  المر ل رأ )
 . االردني  االسالمي  البناك في (المخ طا  وتبني  "االستب قي   "المب دأ    االبداعي )
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This study aimed to identify the impact of intellectual capital on the 

leadership in the Islamic banks of Jordan (the Islamic Bank of Jordan, the 

Arab Islamic Bank, and Al Safwa Islamic Bank). In addition, to identify the 

impact of intellectual capital on innovation at (the Islamic Bank of Jordan, 

the Arab Islamic Bank, and Al Safwa Islamic Bank). The study followed 

the descriptive analytical method. The survey tool was distributed to the 

sample of the study which consisting of (75) employees of the Jordanian 

Islamic banks. 

The study found a number of results, the most important of it are: The level 

of human capital, the level of leadership, the level of creativity, the level of 

principles (Proactive), and the level of risk taking in the Islamic banks of 

Jordan were high, and this indicates the level of agreement high among 

individuals Study sample and employees in these banks.  Furthermore, the 

results showed that the level of the structural capital and the level of capital 

of the customers in the Jordanian Islamic banks were good and this 

indicates the level of agreement good among individuals Study sample and 

employees in these banks. Also, the result found that there is a significant 

statistical impact of the intellectual capital in its dimensions (human capital, 

structural capital, and or capital), on the enter perennial in its dimensions 

(creative, proactive and risk-taking) Jordan Islamic Banks 

Keywords: intellectual capital, leading trend, the Islamic banks 


