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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

البنك ] تطبيقية عىل  "دراسة  اإلسالمية  البنوك  ي 
 
ف العمالء  ي جذب 

 
ف المالية  التكنولوجيا  دور 

" ي
 [ اإلسالمي الفلسطين 

 

 إعداد الباحثة: 

 [ إرساء فؤاد الحلو] 

: قسم االقتصاد والتمويل]   [ رسالة ماجستير

اف: د. هيثم خزنة]   [ إرسر

 م 2022-أبريل

 

 : ملخص الدراسة

المؤثرة عىل نموها، والتعرف إىل هدفت   المالية، والتعرف عىل العوامل  التكنولوجيا  الدراسة إىل تحديد مفهوم 
ي تلك البنوك، وكذلك إبراز حجم  

ي البنوك اإلسالمية الفلسطينية، وتحديد أثر تطبيقها عىل جذب العمالء فز
واقعها فز

ز البنوك اإلسالمية الفلسطينية والبنوك التقلي  ي جذب العمالء، االختالف بي 
دية عند تطبيقها للتكنولوجيا المالية فز

، وطبقت الدراسة عىل عينة مكونة من )  ي التحليىلي
 من عمالء البنك اإلسالمي 80واتبعت المنهج الوصفز

ا
( عميًل

ي بقطاع غزة، واستخدمت الدراسة أداة االستبانة، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن للتكنولوجيا المالية 
الفلسطيتز

ي البنوك اإلسالمية؛ إذ أدت إىل زيادة الطلب عىل خدماتها التكنولوجية المالية من دور  
ي جذب العمالء فز

ا فز ا إيجابي 
ي البنوك اإلسالمية الفلسطينية 

؛ حيث إن واقع التكنولوجيا المالية فز ي
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

خالل تجربتهم فز
ي البنك  قد اتضح من خالل استجابات أفراد عينة الدراسة ع

ىل مجاالت االستبانة: خدمات التكنولوجيا المالية فز
ي )  ي جاء بمتوسط حسائ 

ي 3.51اإلسالمي الفلسطيتز
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ة، أما تجربة العمالء فز ( وبموافقة كبي 
ي )  ي الب3.93فقد جاء بمتوسط حسائ 

ي جذب العمالء فز
ة، بينما دور التكنولوجيا المالية فز نك اإلسالمي ( وبموافقة كبي 

 ( ي  حسائ  بمتوسط  جاء  ي 
البنوك 3.54الفلسطيتز ز  بي  اختالف  هناك  أن  النتائج   

ّ
بينت ا 

 
وأيض ة،  وبموافقة كبي   )

الدراسة   وأوصت  العمالء،  ي جذب 
فز المالية  للتكنولوجيا  تطبيقها  عند  التقليدية  والبنوك  الفلسطينية  اإلسالمية 

ي كيفية تلبية طلبات
ز فز ي جودة الخدمات  بالعمل عىل تدريب الموظفي 

حاتهم؛ ألن ذلك يؤثر فز العمالء وقراءة مقي 
ونية وجذبهم نحوها.   المالية اإللكي 

 التكنولوجيا المالية، جذب العمالء، البنوك اإلسالمية.  الكلمات المفتاحية: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

Abstract: 

The researcher aims at defining the concept of financial technology, identifying the factors affecting its 

growth, identifying its reality in Palestinian Islamic banks, as well as determining the impact of its 

application on attracting customers in those banks. Moreover, the researcher highlights the difference 

between Palestinian Islamic banks and traditional banks applying financial technology to attract 

customers. The approach of this study is the descriptive-analytical approach, and the sample of the study 

consists of (80) clients of the Palestine Islamic Bank in Gaza Strip. The researcher uses a questionnaire 

tool to collect data. Results of the study show that financial technology has a positive role in attracting 

customers to Islamic banks. It led to an increase in the demand for its financial technology services 

through their experience in the Palestinian Islamic Bank. The responses of the study sample members 

to the fields of the questionnaire clarify the reality of financial technology in Palestinian Islamic banks : 

The financial technology services in the Palestinian Islamic Bank came with an average of (3.51) and 

with great approval, while the customer experience in the Palestinian Islamic Bank came with an average 

of (3.93) and with great approval. In addition, the role of financial technology in attracting customers to 

the Palestinian Islamic Bank comes with an average of (3.54) With great approval. The researcher also 

concludes that there is a difference between Palestinian Islamic banks and conventional banks when 

applying financial technology to attract customers. The researcher recommends working on training 

employees on how to meet customers' requests and reading their suggestions because this affects the 

quality of electronic financial services and attracts customers towards them. 

KEYWORDS: Financial technology, Customer attraction, Islamic banks . 

 الفصل األول: المقدمة 

 مدخل الدراسة  .1.1

ة وذلك نتيجة للتكنولوجيا المالية؛ حيث أصبح  ي السنوات األخي 
ي األنظمة المالية العالمية والعربية فز

حدثت ثورة فز
ايد استخدام الخدمات المالية التقليدية مقارنة    ز كات التكنولوجيا المالية، من الصعب بشكل مي  بالتنافس مع رسر

األموال،  وتحويل  الرقمية  العملة  ذلك  ي 
فز بما  المالية،  الخدمات  من  واسعة  مجموعة  تقديم  من  تمكنت  ي 

الت 
. هذه التكنولوجيا الجديدة، بدورها ساهمت بشكل كبي   ز  عن خدمات التأمي 

ا
، فضال واإلقراض والتمويل الجماغي

ي تلبية طلبات العمالء  
ي التطوير عند مقارنتها بالطرق التقليدية. ونتيجة لذلك؛ فز

ت بدرجة عالية من المرونة فز ز وتمي 
ز العالىمي والمحىلي دون قيود، األمر الذي  ي أسواق جديدة عىل المستويي 

تمكنت المؤسسات المالية من التوسع فز
ي 
ي تحقيق عوائد مالية لجميع المؤسسات المالية، فإن رغبة عامة الناس فز

 الحصول عىل هذه الخدمات انعكس فز
معها  التجاوب  البنوك عىل  ونية ساعدت  مكانة 1اإللكي  إيجاد  رغم حداثتها  المالية  التكنولوجيا  استطاعت  . كما 

ة تنافسية   ز ة؛ وذلك الكتسابها مي  ي مدة قصي 
ي القطاع االقتصادي العالىمي مكنتها من تحقيق أرباح طائلة فز

مرموقة فز
ا، وهذا النجاح سمح لها    هامة من خالل تقديم منتجات

 
ي قصي  جد

ي وقت زمتز
مالية رقمية بأقل تكلفة ممكنة فز

العالم  ي مختلف دول 
فز واالنتشار  االقتصاد 2بالنمو  نمو  ي 

فز قد ساهمت  المالية  التكنولوجيا  أن  بالذكر  والجدير   .

 
ي بغداد وسنان    مصطفز عبدالرضا، وحيدر كريم 1

ي مرصفز
ي تحقيق التنمية المستدامة: دراسة استطالعية لعينة من موفز

، حرجان، "التكنولوجيا المالية ودورها فز
 ،" ي

 . 127م(: 2020، )2، ع4، مج ل للعلوم االنسانية واالجتماعيةمجلة جامعة جيهان أربيالتجاري والتجارة العراف 
2  ،" ي

ي دعم القطاع المرصفز
، "دور تكنولوجيا المالية فز ي

، وغنية مجائز ي
 . 96م(: 2020، )2، ع7، مج مجلة المدبر عمارية بخت 
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اال مع  الموازي  االقتصاد  إدماج  إىل  يؤدي  مما  ونية  إلكي  بطريقة  المدفوعات  وجعل  ، كما الرقىمي  الرسىمي قتصاد 
ي استفادة قطاع البنوك 

ي تطوير المنتجات المرصفية؛ حيث تم تطوير العديد من الخدمات مما ساهم فز
ساهمت فز

ي مسافة ألف 
ز جودة وتكلفة منتجاته، فقد تبنت البنوك بفعل التقدم االقتصادي كخطوة أوىل فز ي تحسي 

منها فز
 ميل لهذه التقنية من خالل استخدامها لوسائل ا

 
؛ إلدراكها أن الحلول التكنولوجية تفتح لها آفاقا ي

وئز لدفع االلكي 
اتيجيات تستهدف من خاللها رفع درجة رضا العمالء من خالل نرسر الخدمات  ت بوضع اسي  جديدة، وكذلك بارسر
خالل  من  السوق  عىل  حصصها  وتوسيع  للعمالء  خدمات  تقديم  وتسهيل  الماىلي  الشمول  وتحقيق  المرصفية 

هم للتعامل مع البنك ورفع الكفاءة استهداف فئ ز ات جديدة من العمالء لم يكونوا من ضمن عمالء البنك وتحفي 
ي تعمل عىل إتاحة مصادر تمويلية بديلة  

التشغيلية للبنوك وكل ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا المالية الت 
ي االمتثال لقواعد إدارة المخاطر 

؛ تعد التكنولوجيا المالية نقطة للمؤسسات االقتصادية كما أنها تساعد فز . وبالتاىلي

دخول مهمة للمؤسسات المرصفية اإلسالمية من أجل توفي  طرق التمويل واالستثمار مع معدل عائد مرتفع وكفاءة 
اإلسالمية   يعة  الرسر مع  المتوافقة  المالية  التكنولوجيا  ذلك  عىل  عالوة  اإلسالمية  البنوك  وتضع  اقتصادية، 

؛ حيث  كمؤسسات تقوم بإجرا  ي تجسد خصوصيات االقتصاد اإلسالمي
ء األعمال وفق ضوابط المعامالت المالية الت 

ي المعامالت المرصفية اإلسالمية منذ سنوات قليلة، ال 
ها من الدول، بدمج هذه التقنيات فز ، كغي  ز بدأت فلسطي 

أن إىل  باإلضافة  ونية،  اإللكي  الدفع  بطاقات  واستخدام  ونية  اإللكي  التحويالت  ونية سيما  اإللكي  المقاصة  ظمة 
ا أثناء العمل المرتبط باألنشطة  ، خصوص  ز ي القضاء عىل الروتي 

ها، وقد ساعدت هذه األساليب بشكل كبي  فز وغي 
ي العمل  

؛ فإن الغرض من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء عىل أحد أهم الموضوعات فز المرصفية التقليدية. وبالتاىلي
، أال وهو التكنولوجيا ال ي

، المرصفز ي
ي تعزيز وتنشيط العمل المرصفز

 عن دورها الفعال فز
ا
مالية وابتكاراتها الهامة، فضًل

ي ضوء ما سبق، فإن 
 عن تطويره لتقديم األفضل بالنسبة للخدمات المرصفية الممكنة لجذب العمالء. وفز

ا
فضًل

ا ي 
فز العمالء  عىل جذب  المالية  التكنولوجيا  تطبيق  "دور  دراسة  حول  تتمحور  البحث  اإلسالمية مشكلة  لبنوك 

 الفلسطينية". 
 . مشكلة الدراسة 2.1

ي قطاع 
ي فز
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ي مرحلة البكالوريوس فز
شعرت الباحثة بوجود مشكلة الدراسة أثناء تدريبها فز

ي قد 
ة الت  ي اإلدارة التكنولوجية؛ فمع زيادة إمكانيات التكنولوجيا المالية والقدرات الكبي 

متها  غزة ،كونها مختصة فز
ة جعلت البنك اإلسالمي  ؛ إال أنه يوجد هناك صعوبات وتحديات كبي  ي

هذه الخاصية للبنك اإلسالمي الفلسطيتز
فة   الصي  توظف  هنا؛  ومن  نحوها،  وتجذبهم  للعمالء  الخدمات  تقدم  ي 

الت  التقليدية  البنوك  يواجه  ي 
الفلسطيتز

المرصف  الخدمات  تقديم  ي 
فز التكنولوجية  الوسائل  أحدث  الفئات اإلسالمية  مختلف  ز  لتمكي  الجودة؛  عالية  ية 

ي 
ي معامالتهم اليومية، األمر الذي ينعكس بشكل مبارسر فز

االجتماعية من الوصول إىل هذه الخدمات واستخدامها فز
أن انطباعات   3م(2016تحقيق الرفاهية االجتماعية لهم، وقد أكدت العديد من الدراسات ومنها دراسة زهراء ) 

ز البنوك، العمالء عن الخدمات   ي تقديم الخدمات المرصفية بي 
المرصفية المقدمة غي  جيدة، وذلك نتيجة التشابه فز

ي ذهن 
ة فز ز مكانة متمي  الخدمات  ي عىل هذه 

البنوك اإلسالمية تقديم خدمات فريدة، وبما يضفز يتطلب من  مما 
ه من البنوك المنافسة.  ؛ يجعله يفضل خدمات بنك عن غي   العميل، وبالتاىلي

 

 

 
ي بناء صورة ذهنية إيجابية للمؤسسة"،  3

 . 152-141م(: 2016، )4، ع5، مجعملمجلة التنظيم والصادق زهراء، "دور التسويق بالعالقات فز
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ي جذب العمالء ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الدراسة . أسئلة3.1

  : ي السؤال الرئيس التاىلي
"ما دور تطبيق التكنولوجيا المالية عىل جذب العمالء تحددت مشكلة الدراسة الحالية فز
ي البنوك اإلسالمية الفلسطينية؟"

 فز

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

 ما مفهوم التكنولوجيا المالية؟ وما العوامل المؤثرة عىل نموها؟   -1

ي البنوك  -2
 الفلسطينية؟ اإلسالميةما واقع التكنولوجيا المالية فز

ي البنوك  -3
 الفلسطينية؟ اإلسالميةما أثر تطبيق التكنولوجيا المالية عىل جذب العمالء فز

ز البنوك اإلسالمية   -4 ي  هل هناك اختالف بي 
الفلسطينية والبنوك التقليدية عند تطبيقها للتكنولوجيا المالية فز

 جذب العمالء؟

 . أهداف الدراسة4.1

ي البنوك اإلسالمية  
ي دعم تجربة العمالء فز

هدفت الدراسة الحالية إىل تبيان طبيعة التكنولوجيا المالية ودورها فز
 :  الفلسطينية، وذلك من خالل ما يىلي

 التكنولوجيا المالية، والتعرف عىل العوامل المؤثرة عىل نموها. تحديد مفهوم  -1

ي البنوك اإلسالمية الفلسطينية.  -2
 التعرف إىل واقع التكنولوجيا المالية فز

ي البنوك  -5
 الفلسطينية.  اإلسالميةتحديد أثر تطبيق التكنولوجيا المالية عىل جذب العمالء فز

ز البنوك   -6 ي إبراز حجم االختالف بي 
اإلسالمية الفلسطينية والبنوك التقليدية عند تطبيقها للتكنولوجيا المالية فز

 جذب العمالء. 

 . أهمية الدراسة 5.1

ي 
ي تطوير األداء وجذب العمالء فز

تكمن أهمية الدراسة من خالل إلقاء الضوء عىل دور تطبيق التكنولوجيا المالية فز
وري عىل البنوك اإلسالمية؛ حيث إنه نتيجة للتطورات التك ي الوقت الحاضز بات من الرصز

نولوجية المتسارعة فز
ي مختلف نشاطاتها؛ بهدف مواكبة التطورات وتحديث  

مختلف البنوك االسالمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فز
 
 
واستخداما  

 
تأثرا االقتصادية  المنظمات  أكير  اإلسالمية هي  البنوك  إن  المؤسسات؛ حيث  ي هذه 

فز العمل  طرائق 
: للتكنو  ي

؛ فإن أهمية الدراسة تتمثل فز ي تقوم بها، وبالتاىلي
ا لطبيعة النشاطات الت   لوجيا؛ نظر 

 
ً
 األهمية النظرية:  -أول

ي البنوك   -1
ي جذب العمالء فز

الفلسطينية والتعريف باألبعاد   اإلسالميةدراسة دور تطبيق التكنولوجيا المالية فز
 المكونة لها. 

ي تناول موضوع اقتصادي مهم ل -2
؛ حيث إنها تساعد اإلدارة البنكية عىل استخدام اإلسالمية لبنوك  قد تسهم فز

 األداء الماىلي لها بشكل خاص. 
ز ي تقدمها للعمالء وتحسي 

ز نوعية الخدمات الت  ي تحسي 
 التكنولوجيا المالية فز

ي وضع إطار نظري شامل عن التكنولوجيا المالية والبنوك اإلسالمية   -3
ي المكتبة العربية فز الفلسطينية، قد تير

ي تقدمها. 
ز جذب العمالء نحو الخدمات الت  ي تحسي 

ز فز  للباحثي 
 
ي يمكن اعتبارها مصدرا

 والت 
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ي                                 الحلو            

 
ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 

 

 

 األهمية التطبيقية:  -ثانًيا

ي البنوك   -1
ي جذب العمالء فز

ز لدراسة دور تطبيق التكنولوجيا المالية فز ز والباحثي  قد تفتح المجال أمام المختصي 
ي  
ي وعن بعد بأقل  مختلف الجوانب؛ وذلك إلنهاءاإلسالمية الفلسطينية فز

وئز معامالتهم المالية بشكل إلكي 
ي ظل جائحة كورونا. 

ا فز  الجهود خصوص 

ز جذب العمالء نحوها، وذلك من خالل تعزيز   -2 ي تحسي 
قد تقدم الدراسة توصيات للبنوك اإلسالمية تساعد فز

الذ الصورة  مكونات  بعض  ي 
فز القصور  ومعالجة  اإليجابية  اإلسالمي الجوانب  للبنك  العمالء  لدى  هنية 

 . ي
 الفلسطيتز

ي البنوك اإلسالمية لدى العمالء، من خالل   -3
ز جودة الخدمات المرصفية فز ي تحسي 

قد تسهم نتائج الدراسة فز
 معرفة نقاط القوة وتعزيزها ومعالجة جوانب الضعف والتغلب عليها. 

 . منهج الدراسة 6.1

، ز    اقترصت الدراسة الحالية عىل اتباع منهجي 
ا
؛ وذلك من خالل تحليل الدراسات    -هما: أول ي التحليىلي

المنهج الوصفز
ي 
ي جذب العمالء فز

ي دور التكنولوجيا المالية فز
ي تساعد عىل البحث فز

السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، والت 
ا ؛ وذلك من خالل العمل عىل تحليل هذه ال  -البنوك اإلسالمية الفلسطينية، وثاني  ي

بيانات وجمعها  المنهج االحصائ 
ي تم إجراؤها عليهم؛ بهدف بيان 

ي تم توزيعها عىل المجتمع والعينات وكذلك المقابالت الت 
من أداة االستبانة الت 

ي البنوك اإلسالمية الفلسطينية عىل جذب العمالء. 
 دور تطبيق التكنولوجيا المالية فز

 . الدراسات السابقة 7.1

ات الدراسة الحالية   ي البنوك اإلسالمية؛  تناولت متغي 
ي جذب العمالء فز

ي التكنولوجيا المالية ودورها فز
ي تمثلت فز

والت 
الت  ي تخ  ص موضوع الدراسة من األقدم إىل األحدث، ثم  العربي  ة واألجنبية  حيث تم اس  تعراض أهم الدراس  ات 

ها عن األ  ز بحاث والدراسات السابقة  التعقيب عليها من حيث االتفاق واالختالف، وكذلك تم تقديم أهم ما يمي 
 : ي
 كاآلئ 

 
ً
 الدراسات العربية:  -أول

ي تكنولوجيا المعلومات وأثرها  -1
ي مستوى االستثمار فز

دراس ة حم دان، عالم محمد وآخرون، أثر هيكل الملكّية فز
ة   ي أداء المصارف األردنّية: دراسة تحليلّية للفي 

 مية اإلسال : مجلة الجامعة  اإلسالميةم، الجامعة  2008- 2003فز
 م. 2012، 2، ع: 20، مجلد: واإلداريةللدراسات االقتصادية 

ها عىل أداء البنوك  ي تقنية المعلومات، وتأثي 
سعت هذه الدراسة إىل تحديد أثر هيكل الملكية عىل درجة االستثمار فز

ة بنوك من عام   ي بورصة عمان، وتم تنظيم عرسر
وط االن2008م إىل عام  2003المدرجة فز ي رسر ي شكل يلت 

حدار م فز
ي والتداخل  

ك باستخدام مجموعة من المقاييس اإلحصائية الوصفية، باإلضافة إىل مقاييس االرتباط التلقائ  المشي 
. ومن ناحية أخرى، يؤثر هيكل الملكية عىل خدمة البنك الناطق،   ي

 عن استقرار تباين الخطأ العشوائ 
ا
، فضال الخطي
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

نت، والفروع اإللكي   ة، وكذلك قامت والخدمات المرصفية عي  اإلني  ونية، والخدمات المرصفية عي  الرسائل القصي 
ا العائد عىل السهم، وعىل أصول البنوك األردنية وعىل االستثمار.  

 
 بالتأثي  عىل القيمة السوقية المضافة، وأيض

ي كفاءة أداء المصارف   -2
ميدانية عىل المصارف دراسة  –دراسة عبدهللا، نجاة عابدين، التقنية المرصفية وأثرها فز

 م. 2013، رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2011-2005بالسودان 

سعت هذه الدراسة إىل توضيح أثر التكنولوجيا المرصفية عىل كفاءة أداء البنوك السودانية ومدى استعداد البنوك 
ي األوسع،

ي المجال المرصفز
ات فز ي جودة   للتكيف مع المتغي 

وكذلك توضيح فكرة ومكونات التكنولوجيا، وفاعليتها فز
الخدمات والمنتجات المرصفية، استخدمت الدراسة مناهج وصفية تحليلية واستنتاجية واستقرائية، وخلصت 
نتائج الدراسة إىل أن استخدام التكنولوجيا المرصفية الحديثة والمتقدمة أدى إىل زيادة حجم الودائع، وهو أمر 

استخدام هام زيادة  إىل  وأدى  العمالء،  ثقة  زيادة  ي 
يعتز مما  للبنك،  الذاتية  غي   المالية  الموارد  مصدر  أن  ، كما 

، وهناك عالقة ارتباطية إيجابية   ؛ زيادة نسبة األرباح بشكل كبي  التكنولوجيا المرصفية من إيرادات البنك، وبالتاىلي
ي ال
ز الخدمات المرصفية، والتكنولوجيا المالية فز ي زيادة بي 

بنوك السودانية، مبينة أن التكنولوجيا المالية ساهمت فز
استخدامات  مجال  ي 

فز البحث  عىل  ز  كي 
بالي  الدراسة  وأوصت  الملكية،  حقوق  زيادة  إىل  أدى  مما  البنوك،  أرباح 

تدريب  تقديم  عىل  البحثية  والمؤسسات  الجامعات  وتشجيع  العرقية،  كيبة  الي  مع  يتناسب  بما  التكنولوجيا 
ي مجال التكنولوجيا المرصفية.  متخصص
 فز

لدى   -3 الذهنية  الصورة  ي 
فز وأثرها  المرصفية  الخدمات  جودة  نبيل،  إياد   ، ي والصهيت  درهم  جمال  زيد،  دراسة 

مجلة   والتكنولوجيا:  العلوم  جامعة  اليمنية،  الجمهورية  ي 
فز اإلسالمية  البنوك  ي 

فز ميدانية  دراسة  العمالء: 
 م. 2018، يونيو 2، ع: 24الدراسات االجتماعية، مجلد: 

ي الصورة الذهنية لدى عمالء البنوك اإلسالمية  
أثر جودة الخدمات المرصفية فز سعت الدراسة إىل التعرف عىل 

ي الجمهورية اليمنية، 380وقياس مستوياتها، وتكونت عينة الدراسة من ) 
 من عمالء البنوك اإلسالمية فز

ا
( عميًل

بقت عليهم أداة استبانة، كما استخدمت المن
ُ
، وخلصت نتائج الدراسة إىل أن مستوى جودة  ط ي التحليىلي

هج الوصفز
ا، وكانت أبعاده حسب مستويات الملموسية، االتصال،  ي البنوك اإلسالمية كان عالي 

الخدمات المرصفية بشكل عام فز
بدرجة متوسطة، واالعتمادية متوفرة  التعاطف،  االستجابة،  أبعاد  بينما  عالية،  بدرجة  متوفرة  وأن    والمصداقية 

بدرجة  ي متوفر 
المعرفز البعد  البنوك اإلسالمية متوسطة، وكان  الذهنية بشكل عام لدى عمالء  الصورة  مستوى 

ز  العمل عىل تحسي  ورة  الدراسة برصز بدرجة متوسطة، وأوصت  ي والسلوكي متوفر 
الوجدائز البعدين  بينما  عالية، 

بعادها المختلفة، وذلك من خالل وضع خطة مستوى جودة الخدمات المرصفية من قبل البنوك اإلسالمية بكافة أ 
ز الصورة الذهنية لعمالء البنوك.   وآلية عمل تساعد عىل تحسي 

ي تطوير أداء البنوك اإلسالمية العربية،  -4
دراسة بومود، إيمان، وآخرون، ابتكارات التكنولوجيا المالية ودورها فز

: رؤى اقتصادية، مجلد:   م. 2020أغسطس  31 ، 1، ع: 10مجلة جامعة الشهيد حمه لخرصز

سعت الدراسة إىل التعرف عىل أثر ابتكارات التكنولوجيا المالية عىل أداء البنوك اإلسالمية العربية؛ حيث تساهم 
تلك  توفي   عن   

ا
فضال بسهولة،  جديدة  مالية  وخدمات  منتجات  تقديم  من  البنوك  تلك  ي 

فز الجديدة  التقنيات 
ي السوق المالية. وعليه، يجب   المنتجات والخدمات بكفاءة وجودة عالية، مما 

يدل عىل قدرتها عىل المنافسة فز
كات  عىل البنوك اإلسالمية العربية أن تتبتز التكنولوجيا المالية لمواكبة العرص الرقىمي واالستفادة من خدمات رسر

تحول وقت  ي 
وفز والتقليدية،  القديمة  األنظمة  عىل  البنوك  اعتماد  ظل  ي 

فز سيما  ال  المالية،  البنوك   التكنولوجيا 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

التمويل  منها:  وط محددة  الفرص برسر من  العديد  األعمال  منصات  تقدم  أنها  الرقمية، كما  البنوك  إىل  التقليدية 
يعة اإلسالمية والبدائل اإلسالمية كلها ممكنة مع   ؛ ألنها يمكن blockchainالمعقدة والمعامالت المتوافقة مع الرسر

ة؛ حيث تعتي  تجربة   ي عمليات معرفة العمالء، وأتمتة العمليات، والمدفوعات الصغي 
 Alco Bahrainأن يساعد فز
FinTech   ي العالم تهدف إىل إنعاش نمو الصناعة المالية، وتهت   البنوك اإلسالمية للتحول

البحرينية أول تجربة فز
. النوغي الذي سيحدث نتيجة للتقدم التكنولو  ي الماىلي  ج 

، مجلة المدبر، مجلد:   -5 ي
ي دعم القطاع المرصفز

، غنية، دور تكنولوجيا المالية فز ي
، عمارية، ومجائز ي

دراسة بخت 
 م. 2020، 2، ع: 7

إدراك  خالل  من  وذلك   ، ي
المرصفز القطاع  دعم  ي 

فز ودورها  المالية  التكنولوجيا  طبيعة  تبيان  إىل  الدراسة  سعت 
الما للتكنولوجيا  األساسية  وتطوير المفاهيم  ز  تحسي  ي 

فز التكنولوجية  كات  الرسر هذه  دور  بتحليل  القيام  ثم  لية، 
ي رفع مردودية قطاع 

المالية فز التكنولوجيا  الدراسة إىل مساهمة  نتائج  ي فيها، وخلصت 
القطاع المرصفز خدمات 

ي تطوير الخدمات المالية؛ لتشمل تحويل األموال والمدفوعات و 
ي معدل النمو االقتصادي، وفز

اض الخدمات فز االقي 
ة أو االستحواذ،  كات صغي  كات الناشئة من خالل إنشاء رسر كات التكنولوجيا المالية صورة الرسر ، واتخاذ رسر ز والتأمي 
ي البنوك من أجل حفاظ عىل ثقة العمالء )من البنوك( 

كات التكنولوجيا المالية فز ورة تشارك رسر وأوصت الدراسة برصز
كات فنتيك وبذلك يكون هناك من جهة ومن جهة أخرى تقليل المخاطر الناتج ة عن عدم وجود ضوابط تحكم رسر

ي إىل جانب الضمان استقراره. 
 تكامل لدعم نمو القطاع المرصفز

ي المنظومة المرصفية اإلسالمية، مركز البحث بالجزائر:  -6
دراسة سبع، فاطمة، واقع عمل التكنولوجيا المالية فز

 م. 2021، 2، ع: 6مجلة العلوم اإلسالمية والحضارة، مجلد: 

تقنيات  تطبيق  فوائد  أهم  وتحديد  اإلسالمية  البنوك  ي 
فز المالية  التكنولوجيا  واقع  تحليل  إىل  الدراسة  سعت 

أن  إىل  النتائج  وخلصت   ، التحليىلي ي 
الوصفز المنهج  الدراسة  واتبعت  البنوك،  هذه  عىل  المالية  التكنولوجيا 

ي المنتجات المالية اإلسالمية للبنوك اإلسالمية؛ التكنولوجيا المالية يمكن أن تفتح آفاق جديدة وابتكارات مه
مة فز

ي مناطق مختلفة. 
ي منها: التنافس مع البنوك التقليدية وتوسيع أعمالها فز

 الت 

فكر   -7 مركز  ي ظل جائحة كورونا، 
فز الماىلي  الشمول  تعزيز  ي 

فز المالية  التكنولوجيا  دور  لزهاري،  زواويد،  دراسة 
، ع: للدراسات والتكوير: مجلة ريحان للنرسر   م. 2021، 6العلىمي

ي  
ي ظل جائحة كورونا من خالل التعرف عىل دور التكنولوجيا المالية فز

سعت الدراسة إىل تعزيز الشمول الماىلي فز
ا حول الدور الذي تلعبه   ي تتمحور أساس 

، لإلجابة عىل إشكالياتها الت  ي التحليىلي
البنوك، واستخدمت المنهج الوصفز

ي تعزيز و 
المالية فز ي تواجهها، وتوصلت  التكنولوجيا 

الت  ي ظل جائحة كورونا، والتحديات 
الماىلي فز تعميم الشمول 

ي أدت إىل زيادة 
ي ظل جائحة كورونا الت 

ي تعزيز الشمول الماىلي فز
نتائج الدراسة إىل أن التكنولوجيا المالية ساهمت فز

ي العالم نتيجة التباعد االج
ازية الطلب بشكل غي  مسبوق عىل الخدمات المالية الرقمية فز تماغي واإلجراءات االحي 

ي 
ا فز ي أثرت عىل األنشطة االقتصادية، وأن تعزيز الشمول الماىلي بوجود الخدمات المالية الرقمية يساهم إيجابي 

الت 
ا للبتز التحتية المالية.  ا أساسي  ها؛ حيث تعد الخدمات المالية الرقمية كأنظمة الدفع والتحويل الماىلي عنرص   نرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 األجنبية:  الدراسات -ثانًيا

1- Awan, et al, Service quality and customer satisfaction in the banking sector: A comparative 

study of conventional and Islamic banks in Pakistan, Journal of Islamic Marketing, Vol: 2, 

No: 3, (2011). 

جودة   عالقة  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  باكستان، هدفت  ي 
فز واإلسالمية  التقليدية  البنوك  عمالء  برضا  الخدمة 

 ( من  الدراسة  عينة  وتكونت   ، التحليىلي ي 
الوصفز المنهج  التقليدية  200واستخدمت  البنوك  عمالء  من   

ا
عميًل  )

بقت عليهم أداة االستبانة لجمع البيانات؛ وخلصت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة إيجابي
ُ
ة واإلسالمية الثالثة، ط

ي تلك البنوك. 
 لجودة الخدمة ورضا العمالء فز

2- Marko and Matej, The Future Of Banking: The Role of Informatio Technology, University 

of Liubljana: Faculty of Economics, (2015). 

ي تحول البنوك التجارية  
التقليدية إىل بنوك تجارية تتمتع سعت الدراسة إىل تحديد تأثي  تكنولوجيا المعلومات فز

، من خالل التعرف عىل المزيد من تكامل العالقات المرصفية مع عمالئها، ومتطلبات تفضيالت  ي بالذكاء التكنولوج 
الناشئة   كات  الرسر دخول  نتيجة  المرصفية؛  العالقات  ابتكار  إعادة  حت   أو  تقنياتها  تشكيل  إلعادة  الجدد،  العمالء 

كات تكنولوجيا ال ي األعمال المرصفية التقليدية. ورسر
 معلومات فز

3- Hamzah, et al, Elucidating perceived overall service quality in retail banking, International 

Journal of Bank Marketing, Vol: 35, No: 5, (2017). 

سعت الدراسة إىل فحص أبعاد جودة الخدمة من منظور العمالء، وكيف تؤثر عىل ثقتهم بأنفسهم ورضاهم عنها،  
، وتكونت عينة الدراسة من   ي

ز للبنوك المحلية    375واتبعت الدراسة المنهج الوصفز  من العمالء المنتظمي 
ا
عميًل

ُبعد   أن  إىل  الدراسة  نتائج  استبانة، وتوصلت  أداة  بقت عليهم 
ُ
ا عىل رضا ط تأثي  مهم إحصائي  له  الخدمة  جودة 

ي البنك وسمعته.  
 العمالء، وثقتهم فز

4- Thomas, et al, IFZ FinTech Study 2019, An Overview of Swiss FinTech, (2019). 

قطاع   ي 
فز التطورات  إظهار  إىل  الدراسة  ي    Fin Techهدفت 

ي   2018فز
فز لوحظت  ي 

الت  االتجاهات  تقييم  وإعادة 
سا  المالية  دراسات  الخدمات  لمعهد  لشبكة  IFZبقة  ثانوي  تصنيف  نظام  إدراج  تم  تسمح Fin Tech؛ حيث   ،

كات   ا   Fin Techبتصنيف بديل لرسر
 
أيض ، وثم إدراج  ي التكنولوج  كة واالستخدام  ا إىل توجه منتجات الرسر

 
استناد

ي ل     ي تحليل النظام اإليكولوج 
ي يتمثل فز

كات النا  Fin Techاالبتكار الثائز شئة، باإلضافة إىل هذين االبتكارين، والرسر
نحو   أنفسهم  البنوك  وضع  مسألة كيفية  تناولت  االتجاهات Fin Techكما  حول  لمعلومات  ا  مسح  وتقدم   ،

ي البنوك السويرسية والقيام بتحليل التقارير السنوية البنوك كي يتم  
ي أقسام تكنولوجيا المعلومات فز

والتطورات فز
ي الصناعة المرصفية، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن العميل يوىلي    Fin Techقمنة  تحديد األهمية المنتظرة للر 

فز
التقنيات   تطبيق  ي 

فز الثغرات  بعض  هناك  تزال  ال  ألنه  الحديثة؛  للتقنيات  البسيط  االستخدام  من  أكي   أهمية 
ي عام  الجديدة، كنتيجة أخرى انتقل مفهوم التكنولوجيا المالية من النظري إىل الواقع، وقد أكد ه

من   2018ذا فز
كات   السويرسية، وتكوين رأس المال استثماري، غي  أن انخفاض أهمية البنوك   Fin Techقبل استمرار تطور الرسر

كات   ي العديد من الحاالت؛ بحيث   Fin Techليس نتيجة منافسة غي  مسؤولة من قبل رسر
كات التكنولوجيا فز أو رسر

ي تنفيذ وتطبيق الت
كنولوجيات الجديدة؛ حت  يمكن للمصارف التقليدية أن تكون رابحة  تكون أرسع وأكير كفاءة فز

كات لتنفيذ االبتكارات التكنولوجية برسعة وثبات.   من التحول الرقىمي إذا كان لديهم امتالك المهارات وثقافة الرسر
 االتفاق واالختالف بير  الدراسة الحالية والدراسات السابقة: أوجه 1.7.1
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

البحوث والدراسات السابقة؛ فقد توضح لدى الباحثة أن هناك ثمة أوجه اتفاق واختالف من خالل االطالع عىل 
ي البنوك والمصارف وقدرتها  

بينهما؛ حيث إن بعض الدراسات السابقة أظهرت أهمية وجود التكنولوجيا المالية فز
ز تجربة العمالء والتطوير من خدمات هذه البنوك، كما أن بعض الدراسات السا  أو عىل تحسي 

ا
بقة تناولت عامال

ي البنوك اإلسالمية وبينت عالقته بالتأثي  
عدة عوامل من االعتبارات الواجب مراعاتها عند تطبيق التحول الرقىمي فز

ي التأثي  عىل تجربة  
ز االعتبار لقدرتها فز ها ال بد عىل البنوك أخذها بعي  ز تجربة العمالء هذه العوامل وغي  عىل تحسي 

 مل معهم ومن ثم تحقيق رضاهم. العمالء وجذبهم للتعا
ي تتعلق ب

ي البنوك إذ اتفقت بعض الدراسات السابقة مع أهداف الدراسة الحالية والت 
تطبيق التكنولوجيا المالية فز

) اإلسالمية، كدراسة   المصارف  2013عبدهللا  أداء  عىل كفاءة  المرصفية  التقنية  أثر  بيان  إىل  هدفت  ي 
الت  م( 

ي ) السودانية، واتفقت مع دراسة  
ي هدفت إىل التعرف عىل أثر جودة الخدمات المرصفية  م(  2018زيد والصهيتز

الت 
ي الصورة الذهنية لدى عمالء البنوك اإلسالمية وقياس مستوياتها، كما اتفقت مع دراسة بومود وآخرون ) 

م(  2020فز
ي هدفت إىل تحديد أثر ابتكارات التكنولوجيا المالية عىل تطوير أداء البنوك اإلسالم

ية العربية؛ لتقديم خدماتها  الت 
ة وجودة عالية،   ي ) بكفاءة كبي 

ي ومجائز
ي هدفت إىل  2020واتفقت مع دراسة بخت 

تبيان طبيعة التكنولوجيا  م( الت 
  ، ي
ي دعم القطاع المرصفز

ي هدفت إىل  2021واتفقت مع دراسة سبع ) المالية ودورها فز
تحليل واقع التكنولوجيا م( الت 

ي المصارف اإلسالم 
ية وتحديد أهم فوائد تطبيقها لتقنيات التكنولوجيا المالية، وكذلك اتفقت مع دراسة  المالية فز

 (Awan et al  ,2011  ي هدفت إىل
التعرف عىل عالقة جودة الخدمة برضا عمالء البنوك التقليدية واإلسالمية ( الت 
ي باكستان، ومع دراسة )

ي هدفت إىل التعرف عىل دور تكنو Marko & Matej  ,2015فز
ي ( الت 

لوجيا المعلومات فز
دراسة   مع  واتفقت  التكنولوجية،  للتطورات  مواكبة  تجارية  مصارف  إىل  التقليدية  التجارية  المصارف  تحويل 

 (Hamzah, et al  ,2017  ي هدفت إىل
ها عىل ( الت  فحص أبعاد جودة الخدمة من وجهة نظر العمالء، وكيفية تأثي 

 ثقتهم ورضاهم. 
ي المقابل، اختلفت مع دراسة حمدان وآخرون ) 

ي هدفت  2012وفز
ي مستوى م( الت 

إىل تحديد أثر هيكل الملكية فز
ي سوق  

ز أداء المصارف المدرجة فز ي تحسي 
ي تكنولوجيا المعلومات، وتحديد أثر تكنولوجيا المعلومات فز

االستثمار فز
ي 2021عّمان لألوراق المالية، واختلفت مع دراسة زواويد ) 

ي تعزيز م( الت 
 هدفت إىل إبراز دور التكنولوجيا المالية فز

ي ظل جائحة كورونا، كما اختلفت مع دراسة ) 
ي هدفت إىل التطورات Thomas et al  ,2019الشمول الماىلي فز

( الت 
ي قطاع 

ي  Fin Techفز
 . 2018فز

زيد   أنكما   دراسة  عينة  مع  اتفقت  حيث  السابقة،  الدراسات  وعينة  مجتمع  ي 
فز واضح  تنوع  ي   هناك  والصهيت 

 Hamzah et(، ودراسة ) Marko and Matej  ,2015(، ودراسة ) Awan et al  ,2011م(، ودراسة ) 2018) 
al  ,2017 ( ودراسة ،)Thomas et al  ,2019 ي كانت من عمالء البنوك، فيما اختلفت مع عينات الدراسات

( الت 
ز فيها.  ي كانت من مدراء البنوك والعاملي 

 األخرى الت 
" كدراسة كٌل من: عبدهللا كما اتفقت   ي التحليىلي

معظم الدراسات السابقة مع منهج الدراسة الحالية "المنهج الوصفز
ي ) 2013)  ي ) 2020م(، وبومود وآخرون ) 2018م(، وزيد والصهيت 

ي ومجائز
م(،  2021م(، وسبع ) 2020م(، وبخت 

(،  Hamzah, et al  ,2017(، و) Marko and Matej  ,2015(، و) Awan et al  ,2011م(، و) 2021وزواويد ) 
ي استخدامها أداة االستبانة. 

ا اتفقت أداة الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة فز
 
 وأيض
ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  2.7.1  أهم ما يمي 

اإلسالمية   البنوك  ي 
فز المالية  التكنولوجيا  ي 

فز البحث  عىل  ركزت  ي 
الت  الدراسات  أوائل  من  الدراسة  هذه  ي تعد 

فز
اتخاذها عند   الواجب  واالعتبارات  المالية  التكنولوجيا  إىل مفهوم   الدراسة  ي هذه 

فز التطرق  تم  ؛ حيث  ز فلسطي 
ي المصارف والبنوك اإلسالمية الفلسطينية. 

 تطبيقها فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

: التكنولوجيا المالية  ي
 الفصل الثان 

 توطئة 

ي  
ي هذا الفصل؛ وبعد االطالع عىل األدبيات اإلدارية الت 

تتعلق بالتكنولوجيا المالية، قامت الباحثة بالتطرق إليها  فز
وأهدافها   المالية  التكنولوجيا  ودوافع  وخصائصها،  ومفهومها  المالية  التكنولوجيا  تطور   : هي مباحث،  ثالثة  ي 

فز
 :  وأهميتها، ومجاالت تطبيق التكنولوجيا المالية ومزاياها وتحدياتها، وذلك عىل النحو التاىلي

 ولوجيا المالية ومفهومها وخصائصها تطور التكن 1.2

ي هذا المبحث، تّم التطرق إىل تطور التكنولوجيا المالية ومفهوم التكنولوجيا المالية، باإلضافة إىل خصائص 
 
ف

 :  التكنولوجيا المالية، وذلك كما يىلي

 تطور التكنولوجيا المالية  1.1.2

كاتها الناشئة وتطبيقاتها ال ا عىل مستوى اقتصاديات العديد من أخذت التكنولوجيا المالية برسر مبتكرة تشهد تطور 
الخدمات  المرصفية والمؤسسات  الخدمات  أن  المالية ليست ظاهرة جديدة وحديثة، كما  فالتكنولوجيا  الدول، 

ي التكنولوجيا وتتحدد هذه المراحل فيما يىلي 
 :4المالية لها تاري    خ طويل من أجل تبتز

ي هذه    : 1967-1866المرحلة األوىل  
اع جهاز الرصاف وفز ، واخي  المرحلة، تم وضع أول كابل عابر للمحيط األطلسي

ة األوىل للعولمة المالية.  ، واجتمعت التكنولوجيا والمالية من أجل تفجي  الفي   اآلىلي

ي استخدام التكنولوجيا   : 2008-1967المرحلة الثانية  
خالل هذا الوقت بدأت صناعة الخدمات المالية التقليدية فز

ونية وأنظمة المقاصة وماكينات الرصف   المالية؛ لتوفي  المنتجات والخدمات المالية، مع إدخال المدفوعات اإللكي 
نت.   اآلىلي والخدمات المرصفية عي  اإلني 

الثالثة   تحولت   : 2014-2008المرحلة  المرحلة،  هذه  ي 
فز العالىمي  الماىلي  بالنظام  ايد 

ز المي  اإليمان  عدم  بسبب 
ام الحاىلي والحاجة إىل التحديث والتجديد، ودفعت المنظمات من جميع أنحاء العالم المناقشات إىل بدائل للنظ

يعات لتنظيم هذا القطاع، مما أدى إىل زيادة تكلفة االمتثال؛ حيث ظهرت   كأول عملية    Bitcoinلمزيد من الترسر
ة الزمنية أظهرت سعيها للتحرر من األنظمة ا ي هذه الفي 

ي العالم، وفز
اضية مشفرة فز لنقدية العالمية وهيمنة افي 

ز  ي عام   Bitcoinالبنوك المركزية، وهو ما يمي 
ها عن 2008فز ز م، عندما بلغ حجم سوقها مليارات الدوالرات وما يمي 

ي المعامالت المالية خالل هذه 
اضية األخرى. باإلضافة إىل ذلك، زاد استخدام الهواتف الذكية فز العمالت االفي 

 المرحلة. 

ة،    إىل اآلن:   2014المرحلة الرابعة   ز ز نفسها كصناعة متمي  ي تميي 
ي هذه المرحلة، بدأت صناعة التكنولوجيا المالية فز

فز
 من القطاع 

ا
ي بدال

ي مجال التكنولوجيا المالية، ومعظمها من القطاع الفتز
كات الرائدة فز وبدأت مئات اآلالف من الرسر

 
ي ظل ثورة التكنولوجيا المالية وسلسة الكتل"،    4

ونية فز : االتجاهات الحديثة ربيع بوصبيع، وسليم جابو، ومصعب روينة، "آفاق التجارة اإللكي   الدوىلي
الملتف 

للدول   واعدة  مستقبلية  رؤى  نحو  المستدامة  التنمية  وتحديات  الدولية  )  -3و  2  الناميةللتجارة   ، أنور،  212م(:  2019ديسمي  الشاطرة، وحسن  وعثمان  ؛ 
ها عىل التعليم الماىلي   147م(: 2020، ) مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: االقتصاد اإلسالمي  ،"اإلسالمي "تطورات التقنية المالية وتأثي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

قطاع )مثل  وابتكاراتها  المالية  الخدمات  ي 
فز االستثمار  ي 

فز  ، المؤتمتة،   الماىلي المالية  واالستثمارات  المدفوعات، 
اضية.  ، واألموال االفي  ، والتمويل الجماغي ي  عن التنظيم التكنولوج 

ا
(، فضال ي

 الذكي )الفتز
ز  والتأمي 

ة  ي جميع البلدان؛ حيث يتم استثمار مبالغ كبي 
ي هذا االنتشار الرسي    ع فز

وترى الباحثة أن العوامل التالية قد تساهم فز
ي التكنولوجيا المالية من خالل: من 

 المال فز

ي تقنيات الدفع  -
ي األدوات المالية ومجال التقنيات المرصفية، باإلضافة إىل التوسع الهائل فز

التوسع الهائل فز
؛ من الممكن الوصول إىل  ي ومواقع الشبكات االجتماعية، وبالتاىلي

اضز ، وذلك من خالل العالم االفي  ي
وئز اإللكي 

يحة سكانية أوسع   . رسر

تتطلب   - حيث  التقليدي؛  العالم  عكس  عىل  المالية  التكنولوجيا  عالم  ي 
فز التجارية  األعمال  ممارسة  سهولة 

ي الداخل والخارج. 
 المعامالت عىل األقل إنشاء حسابات بنكية فز

انخفاض تكاليف المعامالت المرتبطة بالتكنولوجيا المالية وسهولة الوصول إىل الخدمات عالية الجودة دون  -
ة.   تكبد تكاليف كبي 

كات التكنولوجيا المالية وعىل رأسها ا تظافرت العديد لعوامل مهدت لظهور رسر
ً
 :5وأيض

ي النظام البنكي التقليدي 2008أظهرت األزمة المالية العالمية لعام   -
ز بشكل واضح أوجه القصور فز م للمستهلكي 

 الذي أدى إىل األزمة. 

تكنولوجيات جديدة ساعدت عىل   - (، والرسعة ظهور  ي
المعلومائ  )التصور  التنقل، وسهولة االستخدام  توفي  

 وخفض تكلفة الخدمات المالية. 

ومما سبق، فإن تطور التكنولوجيا المالية تقوم عىل تقديم الخدمات المالية بشكل جديد ورسي    ع يتالءم مع ما 
ي تقدمها يشهده العالم من تطورات تكنولوجية، وهذا الشكل يضمن للبنوك اإلسالمية ال

ي طبيعة الخدمات الت 
ز فز تمي 

 من قبل البنوك التقليدية. 

 مفهوم التكنولوجيا المالية  2.1.2

 ( المالية  التقنية  أو  المالية  هما:  Fintechالتكنولوجيا   ، ز ز كلمتي  بي  يمزج  ي  ز انجلي  مصطلح  هو   )Financial  
ي عرض أو تجويد الخدمات  Technologyو

ي تستخدم فز
ي ذلك "التقنيات الت 

المالية؛ حيث ُيعد مصطلح   ويعتز
" ي وقتنا الحاىلي

ا فز  .6التكنولوجيا المالية من أكير المصطلحات استخدام 

 أن فينتك ) 
 
ي Fintechوقد أصبح سائدا

ي تقدم التكنولوجيا الحديثة فز
كات الت  ( مصطلح يستخدم للداللة عىل الرسر

 منذ عام  
 
 ملحوظا

 
اتجاها كات  ، لقد أصبحت هذه الرسر الماىلي كات  2010القطاع  الغالب   Fintechم، فرسر ي 

هي فز
ة أو متوسطة الحجم ليس لديها الكثي  من األسهم، ولكن لديها فكرة واضحة عن كيفية إدخال كات صغي  جديدة    رسر

ي 
فز الناشئة  كات  الرسر هي  هذه  وعادة  الخدمات،  سوق   ، الماىلي المجال  ي 

فز القائمة  الخدمات  ز  تحسي  أو كيفية 
كة(  ة آالف رسر ايد باستمرار )من خالل تقديرات مختلفة، وقد تجاوز عددهم بالفعل عرسر ز التكنولوجيا، وعددها يي 

 
ي دعم القطاع المرص 5

، "دور تكنولوجيا المالية فز ي
، وغنية مجائز ي

"، عمارية بخت  ي
 . 99م(: 2020، )2، ع7، مج مجلة المدبر فز

ي تطوير أداء البنوك اإلسالمية العربية"،  6
 . 335م(: 2020، )1، ع10، مج اقتصادية مجلة رؤىإيمان بومود، وآخرون، "ابتكارات التكنولوجيا المالية ودورها فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز يدعون   وكقاعدة عامة، يستخدم االستثمار المغامر والتمويل الجماغي  كات التكنولوجيا، بعض المهنيي  لتمويل رسر
كات الناشئة   أن الرسر

 
 كفاءة النظام الماىلي  Fintechأيضا

ز ي تحسي 
 .7فز

ي مجال المعلومات 
، ُعرفت التكنولوجيا المالية بأنها: "مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية الحديثة فز وبالتاىلي

ا التخطيط  والمدفوعات،  التمويل  مثل:  العمليات المالية  تدعم  ي 
الت  المالية  واالستشارات  واالستثمارات  لماىلي 

ز العمالء والمؤسسات المرصفية والمالية كة بي 
 .8المشي 

نوعية   ز  لتحسي  التكنولوجيا  تعتمد عىل  ي 
الت  والخدمات  المنتجات  "تلك  بأنها:  المالية  التكنولوجيا  توصف  كما 

 .9الخدمات المالية التقليدية" 

  
 
ي تسغ لمنافسة األساليب المالية التقليدية عند تقديم الخدمات المالية وعرفت أيضا

بأنها: "التقنية واالبتكارات الت 
ي مجال التمويل"

ز األنشطة فز   10وتعتي  صناعة ناشئة تستخدم لتحسي 

" أو  "فينتيك"  المالية  بالتكنولوجيا  ي  Fintechويقصد 
الت  كات  الرسر معظم  يضم  الذي  االقتصادي  القطاع  ي 

فز  "
لما   مشابهة  المالية  بالخدمات  تتعلق  ابتكارية  وحلول  خدمات  بهدف عرض  الحديثة؛  التكنولوجيات  تستعمل 
)المحافظ  ي 

وئز اإللكي  الدفع  خدمات  غرار  عىل   ، ز التأمي  كات  ورسر التقليدية كالبنوك  المالية  المؤسسات  تقدمه 
اض والتمويل )عىل غرار  ، االقي  ز ونية(، تحويل األموال، التأمي 

(، االدخار باإلضافة لخدمات   اإللكي  التمويل الجماغي
نت(   .11االستثمار والتداول )منصات وتطبيقات التداول عىل اإلني 

ومن خالل المفاهيم السابقة، يمكن تعريف التكنولوجيا المالية بأنها: "عبارة عن مصطلح يشي  إىل مدى قدرة    
لعمالء عىل نطاق واسع؛ حيث تمتاز هذه الخدمات البنوك عىل تقديم خدمات وتقنيات مالية حديثة ومبتكرة ل

 بالمالئمة واألسعار المعقولة". 

 خصائص التكنولوجيا المالية  3.1.2

ي 
ها من التكنولوجيا؛ حيث تتمثل باآلن  ها عن غير  :12تتمتع التكنولوجيا المالية بمجموعة من الخصائص تمير 

المعارف والمهارات والطرق   -1 البنوك؛ أنها مجموعة من  تمتلكها  أن  ي يجب 
الت  والبنكية  المالية  واألساليب 

 لتهيئة احتياجات ورغبات العمالء الخاصة. 

 
7 Svetlana Saksonova & Irina Kuzmina-Merlino, Fintech as Financial Innovation -The Possibilities and Problems of 

Implementation, European Research Studies Journal, Vol. XX, Isu. 3, (2017): 962. 
8 Alt, R., & others, FinTech and the transformation of the financial industry. Electronic Markets Vol.28, (2018): 235. 

كات ناجحة"،    9 ، للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهادعبد الرحيم وهيبة، وأشواق بن قدور، "توجهات التكنولوجيا المالية عىل ضوء تجارب رسر
 .   13م(: 2018، )3، ع7مج

ي ترسي    ع الشمول الماىلي من أجل تنمية مستدامة"،    10
ي بعنوان صناعة التكنولوجيا زواية رشيدة، وبلعور سعيدة، "التكنولوجيا المالية ودورها فز

الملتف  الوطتز
ي تعزيز الشمول الماىلي بالدول العربية

 م(. 2019، جامعة يحت  فارس، الجزائر، )المالية ودورها فز
الواقع واآلفاق"،    11  .. الماىلي  الدفع  المالية ثورة  القانونية واالقتصاديةلزهاري زوازيد، ونفسية حجاج، "التكنولوجيا  للدراسات  ، 3، ع7، مجمجلة االجتهاد 

 . 64م(: 2018)

، و لزهاري زوازيد،  730م(:  2019، )3، ع11، مججملة آفاق علميةسعيد حرفوش، "التكنولوجيا املالية صناعة واعدة يف الوطن العريب،  12
م(:  2018، )3، ع7، مججملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ونفسية حجاج، "التكنولوجيا املالية ثورة الدفع املايل .. الواقع واآلفاق"،  

66. 
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ي جذب العمالء ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

العمالء  -2 لتلبية حاجة  التكنولوجيا الحديثة؛  ابتكارات  ي توظيف 
تتمثل فز ي 

الت  تعد وسيلة لتحقيق األهداف 
 والبنوك فيها. 

 ل يكون من خالل األساليب اإلدارية المختلفة. ال يقترص تطبيقها عىل أداء الخدمة المالية والمرصفية، ب -3
ي التكنولوجيا وجعلها مالئمة لعمل البنوك  -4

ا للتطور الحاصل فز
 
تمكن البنوك من تطوير الخدمات البنكية؛ طبق

 والعمالء. 
إىل  -5 الحاجة  دون  بنكية  خدمات  عىل  الحصول  من  تمكنهم  بالعمالء  خاصة  بيانات ضخمة  قواعد  تهيئة 

ي الحصول عىل الخدمات. استخدام 
 الوسائل الروتينية التقليدية فز

ي 
 
 :13كما تتمير  التكنولوجيا المالية بمجموعة من الخصائص تتمثل ف

ال يستطيع البرسر معالجة المعلومات بأرسع ما يمكن لتقنية المعلومات ، وقد أدى ذلك إىل تقليل   الرسعة:  -
 .  معالجة المعلومات بشكل كبي 

ي الوقت الذي يتم إنفاقه عىل االتصال عن ُبعد؛ حيث بشكل    تقريب المسافة:  -
، يشي  إىل التوفي  الكبي  فز أساسي

ي غضون ثواٍن. 
ز البلدان فز ة من المعلومات بي   أصبح من الممكن اآلن نقل كميات كبي 

ونية، والتطوير المستمر لقواعد البيانات وأن القدرة عىل التخزين:  - ي وسائط التخزين اإللكي 
ا للتقدم فز ظمة نظر 

ة من المعلومات بغض النظر عن مكان  إدارة المستندات الحالية، يمكن لكل مستخدم الوصول إىل كتلة كبي 
 تخزينها. 

ي مجاالت مختلفة.  مرونة االستخدام:  -
ي إمكانية استخدامها فز

 هي خاصية تتمثل فز

 دوافع التكنولوجيا المالية وأهدافها وأهميتها  2.2

التطرق   تم  المبحث،  هذا  ي 
أهمية فز إىل  باإلضافة  المالية،  التكنولوجيا  وأهداف  المالية،  التكنولوجيا  دوافع  إىل 

 :  التكنولوجيا المالية، كما يىلي

 دوافع التكنولوجيا المالية  1.2.2

من  العوامل،  من  العديد  الماىلي وساعد عىل ظهورها  والتطوير  التجديد  أهم مظاهر  تعد  المالية  التكنولوجيا  إن 
 :14أهمها

يبية المطبقة:   األنظمة - يبية وكذلك    الرصز ز واللوائح الرصز ي القواني 
ات فز تم إنشاء األدوات المالية؛ بسبب التغيي 

ي األدوات 
ائب المفروضة عىل الدخول المختلفة ، وقد أدى ذلك إىل تنوع أكي  فز ي معدالت الرصز

ات فز التغيي 
 المالية. 

ائب أربا   االبتكارات المالية:  - ي ضز
ات فز ح رأس المال والفوائد عىل السندات وأرباح األسهم ومن أمثلتها التغيي 

 . ز ز العاديي   المدفوعة للمساهمي 

 
ي المنظومة المرصفية    13

 . 256-255م(: 2021، )2، ع 6، مجاالسالمية والحضارةمجلة العلوم   ،اإلسالميةفاطمة الزهراء سبع، واقع عمل التكنولوجيا المالية فز
ي الدول النامية  14

ي   -إيمان رحال، "أسواق األوراق المالية وتحديات التمويل فز ي دول مجلس التعاون الخليخ 
"، رسالة دكتوراه - دراسة حالة أسواق األوراق المالية فز

، جامعة بسكرة،  ي العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد دوىلي
 . 95م(: 2013الجزائر، )فز
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز الحكومية السارية المفعول:  - ز   القواني  ، عىل سبيل المثال، عن طريق إزالة الحواجز والتميي  ز تغيي  هذه القواني 
؛    المؤسسات المالية وتوسيع سلسلة المؤسسات إلصدار األوراق المالية، وبالتاىلي

ز ي إنشاء  بي 
زيادة المنافسة فز

 األصول المالية. 

الفائدة:  - التضخم وأسعار  ات نسب  الفائدة    تغي  تأثي  مبارسر عىل أسعار  التضخم  ي معدل 
ات فز للتغي  إذا كان 

األقل   المالية  األدوات  إىل  اللجوء  تم  السياق،  هذا  ي 
وفز  ، ي

الحقيف  الدخل  عىل  وكذلك  والحقيقية،  االسمية 
ز عن مصادر  ة، مما يسهل األمر عىل الباحثي  ي السندات ذات معدالت الفائدة المتغي 

 خطورة، مثل االستثمار فز
 التمويل وتوفي  األدوات القادرة عىل التكيف مع ظروف التضخم. 

-  : ي ي التقنيات واإلجراءات المستخدمة إلجراء   التقدم التكنولوج 
 فز
ا
شهدت األسواق المالية حول العالم تحول

والقضاء عىل   المعامالت،  تكاليف  إىل خفض  ذلك  أدى  وقد   ، ي التكنولوج  التقدم  بفضل  وذلك  الصفقات، 
ات ا ي يتعاقد عليها المستثمرون. التأخي 

 لزمنية، وترسي    ع تسليم ودفع األدوات المالية الت 

ات االستقرار   مستوى النشاط االقتصادي السائد:  - عىل الرغم من إمكانية تطوير أدوات مالية جديدة خالل في 
ي تقلل المخاطر وتوفر السيولة لمنتجاتها، عىل عكس تلك ا

ز عىل تلك الت  كي 
ي تركز عىل االقتصادي، يظل الي 

لت 
ي تزيد من المخاطر وتوفر السيولة لمنتجاتها. 

 تلك الت 

ي تزيد من كفاءة السوق   البحوث والدراسات األكاديمية المتعلقة بكفاءة السوق:  -
ا ألن المنتجات المالية الت  نظر 

ز والمستثمرين عىل حٍد سواء تمت مناقشتها، فإن نتائج البحث كاف عي 
ية وتكون بمثابة مصدر طلب للمخي 

اع أدوات مالية جديدة عىل مستوى البورصة وسوق األوراق المالية.   لضمان األساس الخي 

 أهداف التكنولوجيا المالية  2.2.2

 15تهدف التكنولوجيا المالية إىل: 

أقل:  -1 غي    تكلفة  واألفراد  كات  الرسر خاصة  المالية  الخدمات  إىل  للوصول  ز  للمستخدمي  السماح  خالل  من 
ا.  ز بنكي   المخدومي 

2-  : ا ألن خدمات ومنتجات التكنولوجيا المالية مصممة لتلبية االحتياجات الفردية للعمالء،   خصوصية أكير نظر 
 فإن متطلبات كل بنك تختلف عن متطلبات اآلخرين. 

ا    الرسعة:  -3 ( عىل التكنولوجيا ألتمتة العمليات، Fintechما تعتمد منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية ) غالب 
ة الخدمة.   مما يؤدي إىل ترسي    ع وتي 

كات التكنولوجيا المالية تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية عي  الحدود.  االنتشار:  -4  يمكن لرسر
مالية واألسعار من مجموعة واسعة من المؤسسات المالية  يمكن للعمالء اآلن مقارنة الخدمات ال  المقارنة:  -5

ي التكنولوجيا المالية. 
 بفضل التقدم فز

 أهمية التكنولوجيا المالية 3.2.2

ز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )  ز ICTتعمل التكنولوجيا المالية عىل بناء جرس بي  ي حي 
( والقطاعات المالية، فز

ز  ز المنظمي  ي تطوير القدرات  أن وجود إطار للتعاون بي 
ز بشأن القضايا المتعلقة باالبتكار من شأنه أن يساعد فز  الماليي 

ز أن أهمية التكنولوجيا المالية ال تقترص عىل  ي حي 
ز الظروف؛ لتوسيع تكنولوجيا التمويل، فز المؤسسية وتحسي 

 
اء باإلشارة إىل بنك الدوحة بقطر"،  قصي    15 ي تعزيز المنتجات المرصفية الخرصز

، "مدى مساهمة التكنولوجيا المالية فز ي
مجلة تكريت للعلوم حمد، وجازية حسيتز
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي
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ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

االنتهاء، ووقت  تكاليفها  وتقليل  المالية،  الخدمات  وزيادة كفاءة  العمالء،  خدمة  ز  تحقيق   تحسي  ي 
فز تساهم  بل 

ي لنجاح التكنولوجيا 
، كما أن المقياس الحقيف  أهداف أوسع مثل تنوي    ع النشاط االقتصادي وتحقيق االستقرار الماىلي

ي تحقيق االستقرار الماىلي 
ي تطوير أداة أخرى لتوفي  الراحة لعمالء البنوك اإلسالمية، ولكن فز

 .16المالية ليس فز

التكنولوجيا المالية نفسها كقناة أساسية لخدمة العمالء من خالل منتجاتها وخدماتها المالية الحديثة، إذ تثبت  
ي تمويل مختلف المؤسسات وأسواق رأس المال، وكذلك 

ي تساعد فز
ة للبنوك اإلسالمية الت  ز وتوفي  التقنيات المتمي 

ي تحليل البيانات المالية والمدفوعات وإدارة أموال العمالء. 
 فز

تفيد   ة  المال بطريقة ووتي  التكلفة ونمو رأس  ي خفض 
التكنولوجيا بشكل كبي  فز باإلضافة إىل ذلك، فقد تساهم 

ي 
السوق صعوبات فز ي 

فز ز  ز والمشاركي  للمنظمي  المالية  التكنولوجيا  المستفيدين. عالوة عىل ذلك، تعرض  جميع 
ز المكاسب والمخاطر المحتملة المرتبطة بالسلف المالي ي السوق، الموازنة بي 

ة الحالية؛ لضمان استمرار وجودهم فز
ز األفراد والمؤسسات  ي الناتج المحىلي اإلجماىلي لالقتصاد من خالل تمكي 

ا بشكل كبي  فز
 
كما تساهم التكنولوجيا أيض

ها   .17من استخدام األدوات المالية بشكل مالئم مثل التسهيالت االئتمانية وغي 

ت بعض الدراسات السابقة أهمية التكنولوجيا المالية ويمكن تلخيصها فيما يىلي  
ّ
 :18وقد بين

ي منها: التمويل الجماغي وحلول الدفع عي  الموبايل والتحويالت المالية  -1
تقديم العديد من الخدمات المالية والت 

ي لم تتمكن البنوك التقل
نت الت  . الدولية وأدوات إدارة المحافظ عي  اإلني  ز  يدية من تقديمها للمستهلكي 

تقديم  -2 أساليب وعمليات  التكنولوجية، وكذلك  إىل  التقليدية  المالية  الخدمات  بتحويل هيكل صناعة  تقوم 
الخدمات المرصفية للعمالء عىل وجه الخصوص، وذلك من خالل جعلها أكير كفاءة، وبأسعار معقولة، وآمنة، 

 وشفافة، للوصول إليها. 

ز نوع -3 ي تحسي 
ي أي مكان؛ حيث  يساهم فز

ي أي وقت وفز
أن تصبح فز المقدمة، إىل  المالية  ية وكمية الخدمات 

ز عىل توفي  الخدمات المالية وتقديمها للعمالء، وتوسيع فرص البيع عي  الحدود ونقاط االتصال  كي 
ينصب الي 

 االستهالكية متعددة القنوات. 

ز  -4 ي الحصول عىل مي 
كات الجديدة فز ي مجال التكنولوجيا المالية، تساعد المؤسسات المالية والرسر

ة تنافسية فز
ز  المستويي  عىل  التنافسية  قدرتها  زادت  التكنولوجية،  الناحية  من  ا 

تقدم  أكير  المؤسسات  هذه  وكلما كانت 
 .  اإلقليىمي والعالىمي

 مجاالت تطبيق التكنولوجيا المالية ومزاياها وتحدياتها 3.2

ي هذا المبحث، تم التطرق إىل مجاالت  
تطبيق التكنولوجيا المالية، ومزايا التكنولوجيا المالية، وكذلك تحديات  فز

 :  التكنولوجيا المالية، كما يىلي

 مجاالت تطبيق التكنولوجيا المالية.  1.3.2

 
ي الصناعة المالية ا عبد الكريم أحمد قندوز، 16

، )إلسالمية"،  "التقنيات المالية وتطبيقاتها فز ي  م(. 2019صندوق النقد العرئ 
17  ." ي تعزيز فاعلية الشمول الماىلي

 م(. 2020، )33، ع9، مجمجلة اإلدارة واالقتصاد زهراء اسكندر، "دور التكنولوجيا المالية فز
ح للقياس محمد شحاته،  18 ي مقي  زيز الشمول الماىلي وأثره عىل معدالت األداء عن معلومات ابتكارات التكنولوجيا المالية كمرتكز لتع واإلفصاح"نموذج محاست 

 ." ي
 م(. 2019رسالة دكتوراه غي  منشورة، كلية التجارة، جامعة مدينة السادات، مرص، )المرصفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

المالية  التكنولوجيا  تقنية  وتوفر  والبنكية،  المالية  الخدمات  بصناعة  المرتبطة  االبتكارية  التطبيقات  إىل  بالنظر 
"Fintechي " عد

ي تتمثل فز
ا من التطبيقات الت 

 
  :19د

العملة المشفرة واألموال الرقمية وهي عبارة عن مصطلحات تشي  إىل نوع من العمالت الرقمية وتعتمد عىل  -
؛ إلنشاء العمالت وتنظيمها وتداولها، مثل البيتكوين؛ إذ تعتمد غالبية العمالت المشفرة عىل تقنية   التشفي 

blockchain . 

: تقنية المركزية يتم فيها التعامل   - ز  مستخدمي التكنولوجيا دون استخدام  نظام بلوك تشي 
ز مع المعامالت بي 

ي العمليات. 
 وسيط، أي ال يتحكم أحد فز

-   
ا
)عادة الكمبيوتر  برامج  عي   ز  والبائعي  ين 

المشي  ز  بي  ا  تلقائي  تنفيذها  يتم  ي 
الت  العقود  هي  الذكية:  العقود 

 (. Block Chainباستخدام 

ي تمكن الجمهور من -
 الوصول إىل البيانات المرصفية.  الخدمات المرصفية المفتوحة: والت 

- Insurtech .ز من خالل استخدام التكنولوجيا ي تهدف إىل تبسيط سوق التأمي 
 : والت 

- Regutech ام بالقواعد، ال سيما تلك المتعلقة ز ي االلي 
كات الخدمات المالية فز ي تهدف إىل مساعدة رسر

: والت 

 بمكافحة غسل األموال ومكافحة االحتيال. 

ي مساعدة األشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين تم تجاهلهم الخدمات غي  المرص  -
فية: تتمثل مهمتها فز

ى.  كات الخدمات المالية الكي   من قبل البنوك التقليدية ورسر

عىل   - ايد  ز المي  االعتماد  إىل  للبيانات  الالمركزي  والتخزين  ونية  اإللكي  الجرائم  انتشار  أدى   : ي
ائز السيي  األمن 

 .التقنيات المالية والمرصفية 

 
 
؛ حيث تتموقع عموما كات التكنولوجيا المالية خدمات متنوعة تشمل جميع جوانب النشاط الماىلي كما تقدم رسر
ز عىل االبتكار إلحداث ثورة  كي 

حول منتجات معينة أو مجاالت سوقية ال تغطيها البنوك تغطية كافية، من خالل الي 
 
ا
، وتتمثل خدماتها إجماال ي تجربة العمالء ونماذج التسعي 

فيما يىلي  فز
20: 

ي تسهل المدفوعات الرقمية    :(Paytech)خدمات وسائل الدفع وتحويل األموال   -
وهي مجموعة الحلول الت 
ة )  ز األفراد مبارسر ز األفراد والمؤسسات كالتحويل بي  ز األفراد فيما بينهم أو بي  (، Business to Businessبي 

 ( المحمولة  المدفوعاتNeobankالبنوك  الرقمية،  المحافظ  اضية وتقنية    (،  االفي  النقود  للحدود،  العابرة 
(، كتحويل األموال وضف العمالت  Business to Businessالبلوكشاين والحلول الموجهة للمؤسسات ) 

 وتحليل البيانات الضخمة. 

 
 . 6-5م(: 2021)، 6، عمجلة ريحان للنشر العلميانظر: لزهاري زواويد، "دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في ظل جائحة كورونا،  19

20 Café de la Bourse, FinTech: Comprendre ces Startups qui Envahissent la Finance. Consulte le 31, 01, 2022, (2018): sur 

Café de la Bourse: http://www.cafedelabourse.com/archive/article/fintech-start-ups-finance  

http://www.cafedelabourse.com/archive/article/fintech-start-ups-finance
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي   :(Credit FinTech)خدمات قروض الفينتاك   -
 فز
 
نت ويتمثل عموما أو ما يعرف بالتمويل البديل عي  االني 

 ( التشاركي  التمويل  للند(،  الند  )من  النظراء   
ز بي  المبارسر  اكي   واإلقراض(  crowdfundingاإلقراض 

االشي 
 (crowdlending .) 

اضية   - وات والمحافظ المالية عن طريق االستش  ( (AdvisTechاالستشارة االفي  ي إدارة الير
ارة اآللية  تتمثل فز

 (Robo-advisors اء والبيع  نصائح وتوصيات للمستثمرين بشأن عمليات الرسر
 
(؛ حيث يقدم الروبوت عموما

 إىل لوغاريتمات وتحليل بيانات ضخمة. 
 
ز إجراؤها، استنادا ي يتعي 

 الت 

التنظيمية   - امتثا:(RegTechالتكنولوجيا  حسن  عىل  البنوك  تساعد  ي 
الت  الرقمية  الخدمات  ي 

فز تتمثل  لها ( 
ز واللوائح الجديدة والصارمة الخاضعة لها، كإدارة مخاطر وحماية بيانات العمالء باستخدام البيانات  للقواني 
، إدارة مراقبة الهويات باستخدام تقنية البلوكشاين، أتمتة   الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء االصطناغي

افالتقارير التنظيمية الموجهة لسلطات الرقابة   راقبة المعامالت المرصفية، إدارة التطابق مع القواعد ، مواإلرسر
 . ي
ائز  التنظيمية السارية، وكذلك األمن السيي 

-  ( ز  أعمال (:  Insuretechالتأمي  نماذج  جانب  إىل  الرقمية  التقنيات  يستخدم  ز  بالتأمي  فرع خاص  إىل  يشي  
م خالل  من  تظهر  ي 

والت  المختلفة،  ز  التأمي  لمجاالت  رقمية  بعقود  تتعلق  : جديدة  ز للتأمي  ز  رئيسيي  ز  جالي 
ز النظي  للنظي   ، واالكتئاب باستخدام الهاتف المحمول، وتأمي  ز التوزي    ع كبوابات المقارنة والوسطاء الرقميي 

 . ز القياسي  والتأمي 

ي البنوك اإلسالمية تسغ إىل تقديم العديد من الخدمات المالية 
مما سبق، يمكن القول أن التكنولوجيا المالية فز

ي منافسة شديدة مع البنوك األخرى، مما يتوجب  التقنية، فهي 
 أصبحت أكير إتاحة وأقل تكلفة، مما يوضعها فز

ي سوق رقمنتها عي  التكنولوجيا المالية. 
ورة التأقلم بإعادة التموقع فز  ضز

 مزايا التكنولوجيا المالية.  2.3.2

 :21قدمت التكنولوجيا المالية العديد من المزايا، من أهمها

االقتصادي: رفع   - والخدمات    النمو  المنتجات  من  ة  مجموعة كبي  إىل  الوصول  توفي   من خالل  ذلك  يتجىل 
ز   ؛ تحسي  ، وبالتاىلي المالية لألفراد والبنوك وهو ما يسهل الوصول إىل التمويل وتقليص االقتصاد غي  الرسىمي

ز العمل.  ائب واالمتثال لقواني   تحصيل الرصز

-  : الماىلي الند    االبتكار  إقراض  ) مثل  الجديدة  P2Pللند  األعمال  وتكوين  الجديدة  االئتمان  تسجيل  أو طرق   )
ونية.   كالتجارة االلكي 

-  . ز  كفاءة النظام الماىلي وتوفي  أجهزة مراقبة أفضل للمنظمي 
ز  تحسي 

الكفاءة:  - ي 
فز والمكاسب  اإلعانات  واستهداف  ائب  الرصز ز تحصيل  الحكومات عن طريق تحسي  إنفاق   تقليل 

ي تدفقات المدفوعات الحالية من خالل القضاء 
حيث يمكن للمدفوعات الرقمية أن تقلل من عدم الكفاءة فز

عىل الترسب )يمكن للحكومات استبدال المدفوعات االجتماعية القائمة عىل النقد وبرامج الدعم بمدفوعات  
ة( وخفض تكاليف المعامالت اإلدارية.   مستهدفة ومبارسر

 
21 Baptiste Venet, (FintechandFinancialInlusion).HAL harchive souvertes (A research Agenda for Financial Inclusion and 

Microfinance, (23-9-2019): 4-5 
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، يمكن أن يؤدي ظهور التكنولوجيا المالية إىل ومن وجهة نظر االقت ي
 :22صاد الجزن 

-  : ي المناطق الريفية الذين يوفرون الوقت والمال من خالل تجنب السفر   تعزيز الشمول الماىلي
خاصة لألفراد فز

ز ربط  ز الظروف االقتصادية بالريف من خالل تحسي  ي تحسي 
إىل الفروع البعيدة، ويمكن إلدارة الدعم الميدائز

ية.  ي المناطق الحرصز
ز بالمهاجرين فز  القرويي 

مرصفية - خدمات  ورسيعة    تقديم  التكلفة  حسابات  منخفضة  لديهم  ليس  الذين  لألفراد  وآمنة  االستجابة 
 مرصفية. 

للمقرضير   - البديلة  والفرص  التشغيلية  التكاليف  أكير :  خفض  بشكل  التجارية  األعمال  ممارسة  من خالل 
 مستحيلة مع الخدمات 

 
ي تكون أحيانا

ة والت  كفاءة وتقديم خدمات جديدة مثل التحويالت ودفع مبالغ صغي 
 ة. المرصفية التقليدي

ز لشبكات المحمول، يقدمون    تصنيف سلسلة القيمة:  - ز وغي  المشغلي  ي ذلك غي  البنكيي 
الالعبون الجدد بما فز

ة للعمالء.  ايد منتجات وخدمات مالية مبارسر ز  بشكل مي 

حيث تتيح واجهات برمجة التطبيقات إنشاء تطبيقات جديدة    فتح المنصات وواجهات برمجة التطبيقات:  -
، وبالتاىلي االستفادة من قاعدة العمالء الحالية للمنتج. فوق المنتجات الموجود

 
 ة مسبقا

البديلة:  - المعلومات  وسجل    استخدام  ونية  االلكي  التجارة  ذلك  ي 
فز بما   

 
رقميا المجمعة  للبيانات  يمكن 

المعامالت عي  الهاتف المحمول أن تكمل أو تحل محل الطرق التقليدية لتحديد هوية العميل وتقييم مخاطر 
 ان. االئتم

دقة    التخصيص:  - أكير  بشكل  العمالء  ائح  رسر تحديد  ي 
فز األفضل  والتحليالت  البيانات  جمع  عملية  تساعد 
 أو تنبيهات 

 
.  واشعاراتوتصميم المنتجات كواجهات مستخدم أكير وضوحا ز  موجهة للمستهلكي 

ي تواجه التكنولوجيا المالية  3.3.2
 التحديات الن 

ي قد تنجم عن  
ا للمخاطر الت 

 
ي تؤثر عىل األهداف وفق

تطبيق التكنولوجيا المالية، فإنها تطرح العديد من القضايا الت 
األساسية ألي نظام ماىلي وذلك من خالل ضمان استقراره وتعزيز التقدم االقتصادي، وكذلك حماية حقوق عمالئه؛ 

 ومن حيث األهمية، يجب معالجة المشكالت التالية: 

ي تواجه التكنولوجيا المالية أول صع -1
ي دمج البنوك ومقدمي الخدمات غي  المرصفية فز

ى تتمثل فز وبة كي 
ز عي   ز محتملي  ضي 

، فمن الممكن العثور عىل مستثمرين ومقي  ز اف وتنظيم مناسبي  بيئة موحدة تحت إرسر
ي 
يعية فز التكنولوجيا الرقمية )المالية(، لكن عمل التمويل ليس باألمر السهل، ووضعت السلطات الترسر

 
 
 ا عىل أعمالها، ويجب اتباعها. هذا المجال قيود

ة   -2 هناك فرصة لتقليل التكاليف الهامشية وتخفيفها وزيادة اإلنتاجية العلمية من خالل تكديس كميات كبي 
ي 
فز ز  اليقي  عدم  إىل  يؤدي  مما  المال،  رأس  أسواق  ي 

فز تقييمها  يصعب  ي 
الت  الملموسة  غي   األصول  من 

أدى   بها،  المعمول  ز  والقواني  المالية  مخاوف الصناعة  هناك  تكون  وقد  األسواق،  توحيد  إىل  نت  اإلني 

 
22 George Westerman & others, DIGITAL TRANSFORMATION: A ROADMAP FOR BILLION-DOLLAR 

ORGANIZATIONS> MTT Center For Digital Business and Capgemini Consulting, (2011). 
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

؛ بسبب عدد األنشطة االقتصادية المختلفة  ي والدوىلي
ز الوطتز شديدة بشأن التنسيق الماىلي عىل المستويي 

 المشاركة. 

ي يمكن أن تجعل أساس  -3
ابط العلىمي لألسواق واألدوات المالية هو أحد تلك األخطار والتحديات الت  إن الي 

. االرتباط ب ء من حيث العدد والقيمة، مما يزعج االستقرار الماىلي  الفشل يعمل بشكل سي

ي تواجه التكنولوجيا المالية ما يىلي 
 :23باإلضافة إىل ذلك، فإن من أهم التحديات الن 

 حماية العميل وحماية بياناته.  -

وعات أو  - ي من أجل تمويل المرسر
 اإلقراض. عدم المعرفة بالتحليل الماىلي واالئتمائز

افية عىل الحلول التكنولوجية.  - ة والدراية اإلرسر ز والبنوك المركزية ليست لديها الخي  عي   المرسر

ي تمويل اإلرهاب وغسيل األموال.  -
 استخدام العمليات الرقمية أو المشفرة فز

ز جدد من غي  المؤسسات المالية إىل الساحة المالية.  -  انضمام أعوان اقتصاديي 

. صعوبة إقناع العمالء ب - ي هي أساس التعاقد الماىلي
 الثقة الت 

 الفصل الثالث: البنوك اإلسالمية  

 توطئة 

ي  
ي تتعلق بالبنوك اإلسالمية، قامت الباحثة بالتطرق إليها فز

ي هذا الفصل؛ وبعد االطالع عىل األدبيات اإلدارية الت 
فز

: ماهية البنوك اإلسالمية ومقارنتها بالبنوك   التقليدية، أنواع البنوك اإلسالمية ومصادرها تمويلها ثالثة مباحث، هي
 : ي جذب العمالء، وذلك عىل النحو التاىلي

ي تقدمها، وأسس البنوك اإلسالمية وعوامل نجاحها فز
 والخدمات الت 

 ماهية البنوك اإلسالمية ومقارنتها بالبنوك التقليدية 1.3

البنوك   مفهوم  إىل  التطرق  تم  المبحث،  هذا  ي 
البنوك فز أهمية  وكذلك  اإلسالمية،  البنوك  وأهداف  اإلسالمية، 

 :  البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية، كما يىلي
ز  اإلسالمية، باإلضافة إىل أوجه الشبه واالختالف بي 

 مفهوم البنوك اإلسالمية  1.1.3

غي وآخرون من منطل
، إال أن تعددت تعريفات البنوك اإلسالمية، فهناك من يعرفونها من منطلق رسر ق اجتماغي

ز وحدات الفائض أي  ي تكون الوسيط بي 
ي المؤسسة المالية الت 

المضمون واحد، فيمكن القول؛ أن كلمة بنك تعتز
ي ليس لديها أموال كافية لتلبية متطلبات 

ي لديها عجز أي الت 
ز الوحدات الت  ي لديها أموال تريد استثمارها وبي 

الت 
ز المو  ز والمستثمرين أعمالها، وهو الحلقة الوسيطة بي   .24دعي 

إىل   المدخرين  من  وتحويلها  وتجميعها  المدخرات  تعبئة  بعملية  تقوم  األخرى  البنوك  اإلسالمية كحال  والبنوك 
ز المستثمرين وهي تقدم الخدمات البنكية والخدمات 25المستثمرين  ز أصحاب الودائع وبي  ، فهي بمثابة وسيط بي 

 
ي    23

ونية فز دراسة تجربة اإلمارات المتحدة، –البنوك العمومية  عمر بن موس، وأحمد علماوي، "التكنولوجيا المالية كمدخل لتطوير الخدمة المرصفية اإللكي 
 186-185م(: 2020، )2، ع7، مجمجلة البحوث االقتصادية والمالية

ي الصناعة المرصفية اإلسالميةصادق الشمري، " 24
 م(. 2008"، مطبعة الفرح، بغداد، )عمليات التمويل واالستثمار فز

اتيجية مواجهتها"،  -مقررات لجنة بازل-"المصارف اإلسالمية  أحمد خصاونة،  25  م(. 2008عالم الكتب الحديث، عمان، )تحديات العولمة اسي 
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ولك التجارية،  البنوك  ي 
فز الموجودة  اإلسالمية األخرى،  يعة  الرسر ز  قواني  إىل  تستند  الخدمات 26نها  توفر  فهي   ،

 
 
ز الدينية اإلسالمية، وعىل وجه الخصوص حظر التعامل مع الفائدة أخذا ي تتوافق مع القواني 

والمنتجات المالية الت 
والخسارة الرب  ح  تقاسم  مبدأ  اعتماد  وإنما   ،

 
محدد مسبقا أو  ثابت  معدل  عند  عطاءا  اإل 27أو  والبنك  هو ،   : سالمي

هذه   ي 
فز ام  ز االلي  يتم  وكذلك  عطاءا  وال   

 
أخذا ال  )الربا(  الربوية  بالفائدة  التعامل  عدم  فيها  يتم  مرصفية  مؤسسة 

واآلخر  بماله  يتعامل  األول  ز  طرفي  هناك  يكون  حيث  نم؛ 
ُ
الغ قاعدة  وفق  اإلسالمية  يعة  الرسر بقواعد  المؤسسة 
واالقتصادية   االجتماعية  التنمية  لتحقيق  الوطنبجهده؛  ي 
تلتمس 28فز مرصفية  مؤسسة  هو  اإلسالمي  والبنك   ،

ي توظيف 
يعة اإلسالمية، الغرض منها بناء مجتمع التكافل اإلسالمي وتحقيق العدالة فز  للرسر

 
األموال وتوظفها وفقا

يعة اإلسالمية   لمبادئ الرسر
 
 .29وتوزي    ع األموال وفقا

ا ألحكام  ومما سبق، يمكن تعريف البنك اإلسالمي بأنه مؤسسة مالية  
 
تقوم عىل أساس مشاركتها بشكل مبارسر أو وفق

يعة اإلسالمية؛ بتنفيذ جميع األنشطة الخدماتية والمرصفية والمالية والتجارية واالستثمارية؛ لدعم التنمية  الرسر
ا رفض استخدام الفائدة الربوية كأساس للمتاجرة ورد الزكاة 

 
االقتصادية واالجتماعية لمجتمع إسالمي ما، وأيض

30. 

 أهداف البنوك اإلسالمية  2.1.3

 :  تتمثل أهداف البنوك اإلسالمية فيما يىلي

يعة اإلسالمية.  -1 ي البنك اإلسالمي وفق أحكام الرسر
 يتم إجراء جميع المعامالت المالية فز

التوبة:   -2 ]سورة   " ز الظالمي  يهدي  ال  "وهللا  تعاىل:  واألخالق 109قال  العقائدية  القيم  وترسيخ  لتنمية   ]
ز مع البنوك اإلسالمية.  ز والمتعاملي  ز العاملي   الحميدة وحسن السلوك بي 

 من  -3
ا
إيجاد فرص وصيغ استثمارية مناسبة لألفراد والمؤسسات؛ لتعزيز الوغي االدخاري واالستثماري بدال

 . اكم الماىلي
 الي 

يعة   تمويل األعمال التجارية لألفراد والمؤسسات؛ بغرض متابعة األنشطة التجارية المتوافقة -4 مع أحكام الرسر
ي لهذا التمويل. 

 اإلسالمية، لكل من المانح والمتلف 

يعة اإلسالمية داخل المجتمع.  -5  إقامة نظام للتنسيق والتعاون والتكامل االقتصادي المتوافق مع الرسر

ي التنمية االقتصادية واالجتماعية ألبناء األمة اإلسالمية، وتشجيع  -6
المساهمة بأية طريقة قانونية ممكنة فز

 . ، وتعزيز التكافل االجتماغي  التعاون اإلسالمي

ات عىل الصناعة المرصفية من حيث الهيكل   -7 ي حددتها البنوك اإلسالمية إلجراء تغيي 
تضمنت األهداف الت 

 .والتنظيم والغرض مع ضمان عدم إغفال المصلحة العامة

 
26 Imam, Patrick, and Kangani Kpodar, Islamic Banking: How has it diffused? IMFworking paper, International monetary 

fund (2010). 
27 Cihak, Martin, and Heiko Hesse, Islamic banks and financial stability: An Empirical analysis (2008), 

www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0816.pdf 
 م(. 2012مطبعة الكتاب، بغداد، ) الواقع التطبيقات العملية"، -الصناعة المرصفية اإلسالمية صادق الشمري، " 28

29 Banaga, Abdelgadir, Graham Ray and Cyril Tomkins, External audit corporate governance in Islamic banks. Avebry, 

Ashgate Publishing Limited, England, (1994). 
ي البنوك اإلسالمية"،عادل عيد، " 30

، اإلسكندرية، ) االئتمان والمداينات فز  م(. 2008دار الفكر الجامغي
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ات مناسبة عن اإلس ز وبناء عىل ذلك؛ تهدف البنوك اإلسالمية إىل تكوين تعبي  ا؛ حيث يربط بي  ا ومنهاج  الم نهج 
الحياة االقتصادية والحياة األخالقية والحياة االجتماعية والحياة الدينية مع بعضها البعض من خالل قيام البنوك 
ز االقتصاد المسلم واألخالق السليمة، والدليل عىل   يعات المالية اإلسالمية والخلط بينها وبي  اإلسالمية بإتباع الترسر

ا. ذلك أن ا ع   إلسالم ينظر إىل الفائدة الربوية بأنها محرمة رسر

 أهمية البنوك اإلسالمية  3.1.3

يعة اإلسالمية يعزز من استقاللية األمة اإلسالمية، كما أن المجتمع  إن وجود بنوك إسالمية تعمل وفق أحكام الرسر
ا عن شبهة ا

 
ا اإلسالمي يحتاج لمالذ آمن للتعامل البنكي واستثمار أمواله بعيد لربا، كما تلعب البنوك اإلسالمية دور 

ي المعامالت المالية وبالتاىلي هي وسيلة لتطبيق فقه المعامالت 
ي تنمية القيم األخالقية والعقائدية وتثبيتها فز

 فز
ا
فعال

ي األنشطة البنكية 
 .31فز

وعات تنموية وا ي عن طريق إقامة مرسر
قتصادية تتماسر تعتي  البنوك اإلسالمية وسيلة لتشجيع االقتصاد الحقيف 

 للمال عن االستثمار، كما أن المعامالت 
ا
يعة اإلسالمية، ومحاربة اكتناز األموال الذي يعتي  تعطيًل مع أحكام الرسر

(، وكذلك من  ي ي )االنتاج 
ي تقوم عليها البنوك اإلسالمية تزيد من الربط والتكامل مع االقتصاد الحقيف 

المالية الت 
تتحم ال  قيمة مضافة  إيجاد  المالية خالل  األصول  ز  بي  التوازن  تحقق  وبذلك  الرب  ح،  لتعظيم  مخاطر جديدة  ل 

ي حدوث أزمات مالية 
؛ ال تساهم فز والحقيقية وبالتاىلي

ي الحد من 32
، ويزيد من أهمية البنوك اإلسالمية فاعليتها فز
ا ي 
فز يساهم  بالفائدة مما  التعامل  لعدم  النقود محدودة  إيجاد  )التضخم( فعملية  النقدي  وثبات التوسع  ستقرار 

ائية  ي قيمتها الرسر
 .33الوحدة النقدية فز

 ، ي واإلسالمي  فريدة من نوعها مقارنة ببقية العالم العرئ 
ز ي فلسطي 

ي ضوء ذلك، تعتي  أهمية البنوك اإلسالمية فز
وفز

االقتصادية   األوضاع  من  الرغم  عىل  ز  فلسطي  ي 
فز أبوابها  فتحت  ي 

الت  اإلسالمية  للبنوك  ا  آخر  ا 
 
بعد يضيف  مما 

: وال  سياسية الصعبة، فيمكن تلخيص هذه األهمية عىل النحو التاىلي

التجربة  -1 سيطرت  إذ  المتوفرة،  واألبحاث  للبيانات  ا 
 
وفق اإلسالمية:  المرصفية  المعامالت  ي 

فز الثقة  زيادة 
ي منذ نشأته، دون توفي  بدائل للعمالء،  

ي الفلسطيتز
ز عىل القطاع المرصفز ي فلسطي 

المرصفية التقليدية فز
يعة. مما  راته بناءا عىل نظام يختلف عن نظام الرسر  يضطرهم إىل التعامل مع هذا الواقع وجميع مي 

ي وتأخره   أحجام  -2
أو تقليل التعامل مع البنوك اإلسالمية: وهذا األمر انعكس بوضوح عىل حالة الوغي المرصفز

ي عىل الوضع التنموي للبن   مع هذه البنوك، وكذلك التأثي  السلت 
ز ي أعقاب  لدى المتعاملي 

ك؛ حيث إنه فز
ي حالة من اإلدراك والوغي لكيفية التعامل مع البنك 1995ظهور البنوك اإلسالمية بعد عام  

م، بدأ العمالء فز
يعة من حاللها أم حرامها، مما ساعد عىل سيطرة   ي تتطلب منهم مشاورة الرسر

ا المعامالت المالية الت  خصوص 
ي 
ي فز
 تلك الدولة. البنوك القائمة عىل االقتصاد الفلسطيتز

ي   -3
فز اإلسالمية  المرصفية  المعامالت  بدء  اإلسالمية: وقد شهد  البنكية  المعامالت  بتعزيز  المنافسة  حالة 

فرع   خالل  من  ذلك كانت  ي 
فز األوىل  التجربة  أن  ز  حي  ي 

فز التقليدية،  الربوية  للمصارف  ز كفروع  فلسطي 

 
، الجزائر، )التمويل قصي  األجل للبنوك اإلسالمية تطوير صيغسليمان ناض،   31 اث للنرسر  31م(: 2002، جمعية الي 
، "األزمة العالمية المالية وآثارها عىل المؤسسات المالية اإلسالمية،  32 ز ، دمشق، سوريا،  المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية  فؤاد محسي 
 . 12م(: 2009)

"،    المشهراوي،أحمد    33 ز ي فلسطي 
ي التنمية االقتصادية فز

، "تقييم دور المصارف اإلسالمية فز ز رسالة ماجستي  غي  منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطي 
 . 66م(: 2003)
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي بنك القاهرة عمان، ثم من خالل إنشاء عدة
بنوك إسالمية عىل أساس فردي، مما   المعامالت اإلسالمية فز

ا وقلة عددها، إال أن هناك  ، فعىل الرغم من تأسيسها مؤخر  ز فة اإلسالمية بفلسطي  ي نمو قطاع الصي 
ساعد فز

ي تقدمها، سواء كان ذلك من خالل المشاري    ع االستثمارية أو المنتجات 
ي الخدمات الت 

مستوى للمنافسة فز
وي    ج التجاري، أو من خالل تشجيع   مثل مشاري    ع اقتناء الشقق أو امتالك السيارات، أو حت  من خالل الي 

نمو المزيد من المؤسسات اإلسالمية، أو حت  من خالل التنافس مع البنوك العادية المتبقية، مما مهد 
ز البنوك اإلسالمية القائمة.   الطريق لزيادة المنافسة بي 

حي  -4 والتقليدية:  التجارية  البنوك  ي 
فز األقلية  اإلسالمية المساهمة  البنوك  تجنب  هو  عملها  أساس  إن  ث 

العربية واإلسالمية،   الدول  العطاء واالستالم، عىل عكس  تركز عىل  الفائدة، وتطوير صيغ ومعامالت ال 
العدد  حيث  من  ا،  صغي   اإلسالمية  البنوك  سوق  يزال  ال   ، ز فلسطي  ي 

ففز اإلسالمية.  بالبنوك  المكتظة 
السوقية القوة  عن   

ا
فضال فة    واالنتشار،  الصي  نموذج  تعزيز  ي 

فز األهمية  بالغ  أمر  وجودها  فإن  الفعلية، 
ي معامالت ربوية 

ي تنخرط فز
ي عالم تهيمن عليه البنوك العادية الت 

 .34اإلسالمية فز

 أوجه الشبه واالختالف بير  البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية  4.1.3

ي  
فز ا  مع  التقليدية  والبنوك  اإلسالمية  البنوك  كز  والقرارات تي  ز  بالقواني  والتقيد  المركزي  البنك  لرقابة  خضوعهما 

ي تقديم الخدمات المختلفة للعمالء، وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من 
الصادرة عنه، كذلك يتفقان فز

ي تخدم المجتمع 
ز البنو 35خالل ممارسة أوجه االستثمار المختلفة الت  ؛ يمكن تلخيص االختالفات بي  ك ، وبالتاىلي

اإلسالمية والتقليدية فيما يىلي 
36: 

ز   -1 بالقواني  م  ز
تلي  ع بل  بالرسر م  ز تلي  التقليدية ال  البنوك  أما  يعة اإلسالمية  بأحكام الرسر البنوك اإلسالمية  ام  ز الي 

 الوضعية. 
ي البنوك   -2

ي البنوك اإلسالمية ليس لإليجار بل لالستثمار أي ال متاجرة عىل ملكية المال، أما فز
التقليدية  المال فز

 المال يؤجر أي أن )المال يولد المال(. 
ي   -3

تعتي  البنوك اإلسالمية مبدأ العمل هو مصدر لتشغيل رأس المال والكسب بخالف البنوك التقليدية الت 
 تعتي  المال المصدر الوحيد للكسب. 

ي جميع معامالتها بعكس البنوك الت -4
ا وعطاءا فز

 
ي تتعامل ال تتعامل البنوك اإلسالمية بالفائدة أخذ

قليدية الت 
 بسعر الفائدة. 

ي   -5
البنوك اإلسالمية مؤسسة استثمارية تقوم باالستغالل األمثل للموارد وتحمل رسالة تنموية واجتماعية، فز

ز أن البنوك التقليدية مؤسسات مالية تقوم عىل مبدأ االستدانة أي تتعامل بالدين واالئتمان.   حي 
ز ال  تشارك البنوك اإلسالمية الجهة الممولة   -6 ي حي 

مخاطر االستثمار وتتقاسمها معها، مع السغي لتقليلها، فز
ضة مخاطر االستثمار.   توجد بنوك تقليدية تشارك الجهة المقي 

ز هي عالقة متاجرة ومشاركة وليس عالقة دائن ومدين   -7 ز البنوك اإلسالمية والمودعي  إن العالقة القائمة بي 
ي البنوك التقليدية. 

 كما هو الحال فز
أساليب -8 التمويل   إن  أساليب  أما  )التضخم(  النقود  زيادة عرض  إىل  تؤدي  ال  اإلسالمية  البنوك  ي 

فز التمويل 
 التقليدي تؤدي إىل زيادة عرض النقود وذلك من خالل عملية إيجاد النقود. 

 
ي كلية االقتصاد، جامعة النجاح الوطنية، نابلس 34

، -رابح مرار، أستاذ مشارك فز ز  م. 2017- 10- 11: أجراها الباحث بتاري    خ مقابلة خاصةفلسطي 
، كلية التجارة واالقتصاد، صنعاء، اليمن، )أثر األزمة العالمية المالية عىل أداء المصارف اإلسالمية والتنمية، حسن فرحان،  35  5م(: 2010رسالة ماجستي 
ز سمحان،  36 ة، عمان، ) "أسس العمليات المرصفية اإلسالمية"،حسي   26-25م(: 2013دار المسي 
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ي جذب العمالء ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عند تأخر المدين عن السداد ال تحمله البنوك اإلسالمية أي أعباء إضافية تزيد من تعرسه عن السداد بخالف  -9
ي موعد االستحقاق. البن

ي تحسب عليه فوائد تأخي  )فوائد مركبة( عند عجزه عند السداد فز
 وك اإلسالمية الت 

يعة باإلضافة إىل  -10 عية خاصة للتأكد من تطابق معامالتها مع أحكام الرسر تخضع البنوك اإلسالمية لرقابة رسر
 فقط. رقابة البنك المركزي أما البنوك التقليدية تخضع لرقابة البنك المركزي 

ي تقدمها  2.3
 أنواع البنوك اإلسالمية، ومصادر تمويلها، والخدمات الن 

ي هذا المبحث، تّم التطرق إىل أنواع البنوك اإلسالمية، ومصادر تمويل البنوك اإلسالمية، وكذلك الخدمات 
 
ف

 : ي
ي تقدمها البنوك اإلسالمية، كاآلن 

 الن 

 أنواع البنوك اإلسالمية  1.2.3

ي تّم تقسيم البنوك اإل 
 :37سالمية إىل أكير من نوع كاآلن 

 
ا
:  -أول ي

ا للنظام الجغرافز
 
ي تحمل   تقسيم البنوك اإلسالمية وفق

ي نفس الدولة الت 
فبنوك محلية النشاط فهي تكون فز

ها وأحكامها.   جنسيتها وتمارس فيها أنشطتها، وبنوك أخرى دولية النشاط فهي تكون خارج الدولة وتتقيد بمعايي 

ا :   -ثاني  ي
الوظيفز للمجال  ا 

 
وفق اإلسالمية  البنوك  وعات   تقسيم  للمرسر األموال  بتقديم  تهتم  بنوك صناعية  فهناك 

وعات ا للمرسر األموال  بتقديم  تهتم  تجارية  بنوك  الزراعية، كذلك  باألنشطة  تهتم  زراعية  بنوك  ا 
 
وأيض لصناعية، 

المجاورة وتدعيم قطاعات  الدول  ز  بي  التجاري  التبادل  زيادة  تعمل عىل  ي 
الت  الخارجية  التجارة  التجارية، وبنوك 

بنوك   إىل  باإلضافة  المختلفة،  المجاالت  ي 
فز ي   االدخار اإلنتاج 

الت  الفائض   واالستثمار اإلسالمي  تعبئة  تساعد عىل 
 النقدي الموجود لدى العمالء. 

ا
ً
:  -ثالث ا لحجم النشاط، وهي

ً
 تقسيم البنوك اإلسالمية وفق

الحجم:  -1 ة  صغي  إسالمية  بجمع    بنوك  العمالء  يقوم  إذ  ؛  المحىلي السوق  عىل  البنوك  هذه  نشاط  يقترص 
المدخرات، وتقديم تمويل قصي  األجل لبعض المشاري    ع والعمالء عىل شكل مرابحة وتجارة، ومن ثم تحويل  

ة.   مواردهم الفائضة إىل بنوك إسالمية كبي 
ن النشاط، وأكي  عدد من العمالء، إنها وطنية بطبيعتها، مع أكي  حجم م  بنوك إسالمية متوسطة الحجم:  -2

ا للمعامالت الدولية. 
 
ي أوسع، ونطاق نشاط أكير تقييد

 ونطاق جغرافز
ة الحجم:  -3 ا لحجمها وقدراتها، مما يسمح لها    بنوك إسالمية كبي  يشار إليها باسم "بنوك من الدرجة األوىل" نظر 

ي جميع أن
ا فروع فز

 
 حاء العالم. بالتأثي  بشكل كبي  عىل سوق المال لديهم أيض

ا ي ت  -رابع 
ي منها البنوك اإلسالمية القائدة والرائدة الت 

اتيجية المستخدمة: والت  ا لالسي 
 
ستخدم  البنوك اإلسالمية وفق

ا لتحقيق أعىل رب  ح لها، باإلضافة  ي المجاالت األكير خطر 
اتيجية التوسع والتطوير لما لها القدرة عىل الخوض فز اسي 

اتيجية التقليد للبنوك اإلسالمية القائدة والرائدة، وكذلك إىل البنوك اإلسالمية المق ي تستخدم اسي 
لدة والتابعة الت 

أو   الحذرة  اإلسالمية  النشاط: البنوك  فقط   محدودة  تمول  فإنها  التوجيه،  أو  االنكماش  اتيجية  اسي  باستخدام 
ء لديه ي

ي أثبتت بالفعل أنها مربحة، كما أنها تحذر، ولن يمول أي سر
ا   األنشطة الت  حت  القدرة عىل أن يكون مربح 

ة نتيجة لذلك.   ولكنه ينطوي عىل مخاطر كبي 

 
ي موقع منتدى شباب العرب، بتاري    خ: "البنوك اإلسالمية مفهومها وأنواعها وتطورها"، مد، مختار السيد مح 37

اير، ) 14مقال نرسر فز  م(. 2019في 
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ي                                 الحلو            

 
ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي منها:  -خامًسا 
ا للعمالء المتعاملير  معه، والن 

ً
 تقسيم البنوك اإلسالمية وفق

ز   البنوك اإلسالمية العادية:  -1 ي تتعامل مع العمالء لتقديم الخدمات لهم سواء كان هؤالء العمالء من الطبيعيي 
الت 

ى أو العادية المحدودة.  ز العمليات البنكية الكي  ، وذلك عىل مستويي  ز  أو من العمالء المعنويي 
العادية:  -2 ي   البنوك اإلسالمية غي  

العادية فز للبنوك اإلسالمية  البنوك عىل تقديم الخدمات   الدول تقوم هذه 
 وليس للعمالء؛ لتمويل المشاري    ع التنموية االقتصادية واالجتماعية فيها. 

 مصادر تمويل البنوك اإلسالمية  2.2.3

 :38تنقسم مصادر تمويل البنوك اإلسالمية إىل مصدرين، هما 

ز )رأس المال واالحتياطات واألرباح المرحلة(، والمخصصات،   المصادر الداخلية:  -1 تشتمل عىل حقوق المساهمي 
 . ز ز عىل ذمة زيادة رأس المال، والقروض الحسنة من المساهمي   وبعض المصادر األخرى كالتمويل من المساهمي 

الطلب )الحسابات   تشمل عىل الودائع المختلفة بالبنوك اإلسالمية، وتتضمن الودائع تحت  المصادر الخارجية:  -2
(، ودائع االستثمار )حسابات االستثمار(، دفاتر االدخار اإلسالمية،   الجارية(، الودائع االدخارية )حسابات التوفي 

 صكوك االستثمار، القروض الحسنة من المؤسسات المالية اإلسالمية. 

ي تقدمها البنوك اإلسالمية  3.2.3
 الخدمات الن 

 :39لبنوك اإلسالمية، أهمهاهناك الكثير من صيغ التمويل ل

 
ا
الرب  ح(:     -أول تقاسم  مع  المال  رأس  )تمويل  بإدارة المضاربة  العميل  يقوم  فيما  المال  رأس  بتهيئة  البنك  يقوم 

ا لنسبة متفق عليها بينهما، وتعد 
 
وع، فيقسم طبق أما العائد الكىلي من المرسر وع، وهو هنا يسىم مضارب،  المرسر

أن   شأنه  من  نظام  المستثمر المضاربة  ز  وبي  )البنك(  المال  ز  بي  تعاقدي  أساس  عىل  االستثمار  عملية  يسهل 
 )المضارب(، ويتوجب أن يكون هناك تحديد النصيب لكل طرف من الرب  ح عند التعاقد. 

ا ا، لكن  وهي   المشاركة:   -ثاني 
 
ز البنك والعميل؛ يتم بموجبها تقاسم األرباح عىل أساس متفق عليها سلف اكة بي  رسر

اكة أن يديرها البنك، أو العميل، أو كالهما،  الخسائر ت ي الملكية، ويمكن لهذه الرسر
قسم بناء عىل نسب المشاركة فز

ي 
تبتز أو  وع جديد  أو متباينة من أجل إنشاء مرسر البنك والعميل نسبة متساوية  ثالث، ويتقاسم كل من  أو طرف 

ا  
 
ا لرأس المال ومستحق

 
وع قائم؛ بحيث يصبح كل واحد منهما مالك ا مرسر

 
لتصيب من األرباح، وتقسم الخسارة أيض

ي رأس المال. 
 عىل قدر حصة كل منهما فز

ا
 
اء   المرابحة:   -ثالث اء أصول أو إلقراض العمالء، وهنا يقوم البنك برسر ا لتمويل رسر هي شكل من التمويل يستخدم غالب 

ي القرض التقليدي مادة وبيعها إىل العميل بأسعار أعىل بدفع أجل، وبالتاىلي تدفع الفائدة عادة من  
قبل العميل فز

اء وسعر البيع.  ز سعر الرسر ي تمثل رب  ح البنك( وتستبدل بالفرق بي 
 )والت 

 
38  ، ي ، "مصادر التمويل للبنوك والمصارف اإلسالمية"، محمد البلتاج   م(. 2018يناير ) 12منتدي التمويل اإلسالمي
ي باألغواط، ع البنوك والمصارف اإلسالمية"، ناظم حمود، وعبدالفتاح ناض، " 39  . 97- 95م(: 2019، )83مجلة دراسات، جامعة عمار ثليخ 
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ي                                 الحلو            

 
ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ا ز البنك والعميل؛ حيث يقوم العميل بتحديد سلع يتم صنعها، وبعد    االستصناع:   -رابع  اء بي  وهو بمثابة عقد رسر
بموجب اتفاقية مسبقة، وإن هذا الشكل من   أن يتم صنع السلع أو تشحن يقوم البنك ببيع هذه السلع إىل العميل

ى ليست موجودة بعد.  ي تشي 
 التمويل يعمل عىل نفس مبدأ المرابحة مع استثناء مهم، هو أن المادة الت 

ا ي نهاية اإلجارة  -خامس 
: وهي عبارة عن عقد يقوم بموجبه البنك بتأجي  معدات إىل العميل بأجر متفق عليه، وفز

ا من السعر يحتفظ اإليجار يقوم العميل برسر  اء المعدات بسعر متفق عليه مع البنك، واألجر المدفوع هنا يكون جزء 
 مالك المعدات المؤجرة ببعض المخاطر والعوائد المرتبطة بالملكية المؤجرة. 

ا ا   -سادس 
 
ا من قبل البنك؛ حيث يتم ارسالها الحق ا مقدم  اء السلع مدفوع  اء يكون فيه السعر لرسر  السلم: هو عقد رسر

 . ز  من قبل العميل إىل شخص محدد وبتاري    خ معي 

ا ض بتاري    خ    قرض حسن )قرض دون فائدة(:   -سابع  ض بإعادة المبلغ المقي  م المقي  ز ية، وهنا يلي  يقدم لدوافع خي 
المختلفة كالمضاربة  التمويل  عمليات  ي 

فز ز  المشاركي  لعمالئه  القرض؛  هذا  مثل  منح  البنك  وبإمكان  محدد، 
 والمشاركة؛ لتقديم التسهيالت المناسبة إليهم. 

ي جذب العم 3.3
 
 الء. أسس البنوك اإلسالمية وعوامل نجاحها ف

ي جذب العمالء، 
ي هذا المبحث، تم التطرق إىل أسس البنوك اإلسالمية، وكذلك عوامل نجاح البنوك اإلسالمية فز

فز
 : ي
 كاآلئ 

 أسس البنوك اإلسالمية  1.3.3

 :40من أسس البنوك اإلسالمية ما يىلي 

 
ا
ي تتصف بالحالل: حيث إن استخالف   -أوال

ام البنوك اإلسالمية بالخدمات الت  ز ي األرض وعمارتها هو الي 
اإلنسان فز

يعة  الرسر إىل  معامالتها  ي 
فز اعتمادها  من خالل  وذلك  اإلسالمية،  البنوك  ي 

فز ا  االستثمارية خصوص  التنمية  أساس 
اإلسالمية واالبتعاد عن كل ما يرصز المجتمع ككل من األمور المتعلقة باالقتصاد وفيها حرمانية كمصانع إنتاج الخمور 

 ها. أو زراعة التبغ وغي  

 
 
ي وقتنا الحاىلي تقوم بالتعامل بالربا؛ ألنها تقوم   -ثانيا

عدم تعامل البنوك اإلسالمية بالربا: إن البنوك االستثمارية فز
ض وحده، أما القروض اإلنتاجية فتقع  ي الغنم والغرم، فالقروض االستهالكية تقع بالظلم عىل المقي 

بالمشاركة فز
مع   ز  والمستهلكي  ز  ضي 

المقي  ز  بالظلم عىل  بالنظامي  بالربا؛ ألنه يرصز  التعامل  اإلسالم من  فقد حارب  ؛  وبالتاىلي ا، 
ي إطار من 

، لذا؛ فإن البنوك اإلسالمية ال تتعامل به، ولكنها تهدف إىل تحقيق الرب  ح وذلك فز االقتصادي واالجتماغي
يعة اإلسالمية   .41قواعد الرسر

 
 
ي البنوك اإلسالمية  -ثالثا

ز الذين يأخذون المال؛ الستثمارها  :  حسن اختيار القائد اإلداري فز يتم اختياره من العاملي 
وتطويره   وتنميته  الكفؤ  القائد  اختيار  يتم  أن  البنكي  االستثمار  ي 

يقتصز لذلك؛  ة،  الوفي  األرباح  تحقيق  أجل  من 

 
، )جواب حول البنوك اإلسالمية 100سؤال و  100 انظر عبدالعزيز النجار، 40  . 54-47م(: 1978، مكتبة وهبة للطباعة والنرسر
- 30م(:  1990راه، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، )"، رسالة دكتو "التدابي  الواقية من الربافضل إلهي بن شيخ،    41
32 . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز بحاجة إىل التدريب والتطو  ي البنوك اإلسالمية بفلسطي 
ير؛ باستمرار؛ ليقوم بخدمة المجتمع، إال أن العاملون فز

 .42لزيادته وتحسينه 

 
 
القمار   -رابعا األمانة،  البنوك االستثمارية كخيانة  ي 

فز تتم  األمور  اء: وهذه  بالبطالن واالفي  الناس  أموال  عدم أخذ 
هللا تعاىل: )يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم والتهديد، لذا؛ يجب عدم تعامل البنوك اإلسالمية معها؛ حيث قال  

ي 29إىل أن تكون تجارة عن تراض منكم( ]سورة النساء:  بينكم بالباطل
اضز ؛ قامت البنوك اإلسالمية بالي  [، وبالتاىلي

ز فيها   .43وتحقيق األرباح باالتفاق مع المستثمرين والمودعي 

 
 
البنكية اإلسالمية  -خامسا المعامالت  ي 

فز بل الرصاحة   ، للغي  ز  المودعي  بها هو إعالن أرسار  المقصود  : هنا ليس 

ز وفق المحا ار بهم، وكذلك تبيان كيفية التعامل مع المستثمرين والمودعي  فظة عىل رسية المعامالت وعدم اإلضز
اتها، والمشاري    ع المراد استثمارها، ولكن لألسف   عية؛ بحيث تطلعهم عىل نرسر ز الرسر الضوابط واألحكام والقواني 

ز  ي فلسطي 
ي البنوك اإلسالمية فز

 .44هذا غي  متحقق فز

 
 
ه وحرمان المجتمع من ب المال عن التداول باالستثمار عدم حج   -سادسا ز : إن أصل المال هو استثماره وعدم كيز

ي المضاربة أو المرابحة  
؛ يمكن استثماره فز ي المشاري    ع الفردية أو المجتمعية أو االقتصادية، وبالتاىلي

استخدامه سواء فز
بال إليها بطرق تعود  المودعة  األموال  يتم تطوير  المشاركة، لكي  التقارير، فإن أو  الناس عامة، وبحسب  نفع عىل 

البحرين  بنك  يزال  ال  أنه  أخرى، حت   أماكن  ي 
فز األموال  تستثمر  ثم  الودائع  تأخذ  ز  فلسطي  ي 

فز اإلسالمية  البنوك 
ي المرابحات. 

ا فز ، ويتعامل كثي   ي  اإلسالمي المؤسسة المالية الرئيسية للعرئ 

 
 
    -سابعا

 
عا ي البنوك اإلسالمية: حيث يتم إخراجها لمن يرغب  القيام بتغطية الزكاة المفروضة رسر

ز فز عىل كافة العاملي 
ز عليها  بذلك، وكذلك   ز والعاملي  إنفاقها وفق ما حدده هللا تبارك وتعاىل بقوله: )إنما الصدقات للفقراء والمساكي 

ي سبيل هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم
ز وفز ي الرقاب والغارمي 

حكيم( ]سورة التوبة:   والمؤلفة قلوب  هم وفز
ا من المجتمع المسلم؛ لذا؛ يمكنه أن يقوم هذا البنك بتوزي    ع الزكاة من 45[60 ا كبي   ؛ فالبنك اإلسالمي يعتي  جزء 

خالل  المشاري    ع االستثمارية المتنوعة كبناء الجامعات والمدارس لتحقيق األهداف االجتماعية، والجدير بالذكر 
ز  . أن البنوك اإلسالمية بفلسطي  ي وقتنا الحاضز

  ال تقوم بهذا فز

 
 
ي المجاالت المختلفة -ثامنا

ا فز : حيث تعمل البنوك اإلسالمية عىل التوازن  العمل عىل توازن االستثمار والتنمية مع 

للضوابط  ا 
 
ة األجل وذلك وفق اإلنتاجية طويلة ومتوسطة وقصي  التنموية  والمشاري    ع  المشاري    ع االستثمارية  ز  بي 

ور  عية من ضز ز ال تقوم باالستثمار  الرسر يات، وحاجيات، وكماليات، والجدير بالذكر أن البنوك اإلسالمية بفلسطي 
ي  
فز الناس  إليها  يحتاج  ي 

الت  الكماليات  وال  الحاجيات  وال  وريات  الرصز تراغي  وال  األجل،  طويل  أو  متوسط  الفعىلي 
المجتمع المحىلي 

46. 

 
 
عية:   -تاسعا ث يتم اختيار من يراقبون البنوك اإلسالمية من علماء حي  خضوع المعامالت المرصفية للرقابة الرسر

ا،  ي البنك نهائي 
ط أال يكونوا من موظفز ، برسر ي علوم الدين، وبعض علماء االقتصاد اإلسالمي

ز المجتهدين فز المسلمي 

 
يعة من المصارف اإلسالمية المعاضة"،  عبدهللا العبادي، 42  . 166م(: 1986، )49االتحاد الدوىلي للبنوك اإلسالمية، ع"موقف الرسر
يعة من المصارف اإلسالم عبدهللا العبادي، 43  . 173-171م(: 1986، )49االتحاد الدوىلي للبنوك اإلسالمية، عية المعاضة"، "موقف الرسر
ي،  44 اك للنرسر والتوزي    ع، )"البنوك اإلسالمية"، محسن الخضي   . 25م(: 1999إيي 
، )جواب حول البنوك اإلسالمية  100سؤال و 100 عبدالعزيز النجار، 45  42- 37م(: 1978، مكتبة وهبة للطباعة والنرسر
ي،  46 اك للنرسر والتوزي    ع، )"البنوك اإلسالمية"، محسن الخضي    . 28م(: 1999إيي 
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ي                                 الحلو            

 
ي جذب العمالء ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

كية؛ حت  ال تتأثر آرائهم بالمكان الذي يعملون به؛ حيث تقوم الهيئة من هؤالء العلماء بمتابعة كافة الخدمات البن
يعة اإلسالمية، وهذه المتابعة تتأثر بجوانب عديدة منها ا ألحكام الرسر

 
 :47للتأكد من أنها تسي  وفق

عية؛   الرقابة العالجية:  .1 امها باألحكام الرسر ز ي تقوم بمراجعة المعامالت البنكية اإلسالمية ومدى الي 
وهي الرقابة الت 

 للعمل عىل معالجة أي خلل أو قصور يحدث فيها. 
الوقائية:  .2 اإلسالمية،    الرقابة  البنكية  للمعامالت  واالتفاقيات  للعقود  النماذج  بوضع  تقوم  ي 

الت  الرقابة  وهي 
ي وضع نظم العمل، وتقديم البحوث  

عية، وذلك من خالل المشاركة فز والتأكد من خلوها من المحظورات الرسر
 والدراسات البنكية المعاضة. 

عية،  الرقابة االبتكارية:  .3 وتعتي  من أهم األنواع؛ حيث تتم من خالل متابعتها للعمل يقوم بها هيئة الرقابة الرسر
يعة  الرسر أحكام  مع  وتتفق  الحديث،  العرص  بحاجات  ي 

تفز ي 
الت  االستثمارية  العمليات  وابتكار  يومي  بشكل 

 اإلسالمية. 
ي تقوم بدور التوجيه، واالرشاد، والتحذير من استخدام المعامالت البن  الرقابة التوجيهية:  .4

كية  وهي الرقابة الت 
ز صورية فقط؛ حيث  ي البنوك اإلسالمية بفلسطي 

عية فز ذات الشبهة، ولألسف فإن معظم هيئات الرقابة الرسر
ي 
عية فقط دون االهتمام بما يحدث فز يتم اختيارهم حسب إدارة البنك، وتكون مهمتهم إصدار الفتاوى الرسر

 داخل البنك. 

ي جذب  2.3.3
 
 العمالء عوامل نجاح البنوك اإلسالمية ف

البنكي اإلسالمي عن  العمل  ينحرف   ال 
عية، وحت  الرسر السالمة  أساسها  بتقديم خدمات  البنوك اإلسالمية  ز  تتمي 

ي 
ام باآلئ  ز ي إشباع رغبة العمالء ومواكبة التطورات العالمية واإلفادة منها لذا؛ ال بد من االلي 

 :48مساره فز

المالية:  - الهندسة  المشتقات واألدوات والصيغ وهي ما تعرف بفن االبتكار    كفاءة  ي مجال 
واإلبداع والتطوير فز

المالية بما يالئم حاجة العمالء، فقد أصبحت صناعة الخدمات البنكية ظاهرة عالمية تمكن البنوك اإلسالمية 
ز فيه، مما يدعو إىل إدارة الهندسة المالية بالتعاون مع  من زيادة ودائعها االستثمارية وجذب اهتمام المتعاملي 

ز المدخرات واالستثمار. إد ، وإيجاد التوازن بي  ؛ لنجاح البنك اإلسالمي  ارة التسويق البنكي

-  : البنكي التسويق  تقديم   كفاءة  ي 
فز الصحيحة  اإلسالمية  المهنية  بالمبادئ  ام  ز االلي  التسويق  رجال  عىل  ي 

ينبغز
ي تسويق خدماتها يعتمد بشكل أساسي عىل مدى قد

رة الموظف ومهاراته الخدمات، فنجاح البنوك اإلسالمية فز
ي يمكن من 

ي تقدمها له الخدمة البنكية اإلسالمية، مما يستدغي إيجاد نظام تسويف 
ح وتوضيح المزايا الت  ي رسر

فز
يعة اإلسالمية.  ي إطار ما تنص عليه مبادئ الرسر

ز رضا العميل والربحية فز  تحقيق حالة من التوازن بي 

والربحية:  - المخاطر  السيولة،  إدارة  البن  كفاءة  نتائج  إن  تحمل  ي 
فز المشاركة  مبدأ  عىل  تعتمد  اإلسالمية  وك 

ي تحديد السيولة؛ لتجنب مخاطر اإلفالس وتحقيق الربحية 
العمليات االستثمارية، مما يتطلب تعامل خاص فز
 .   ثم تحقيق التوازن العام للنظام البنكي اإلسالمي

 
، )جواب حول البنوك اإلسالمية  100سؤال و 100 عبدالعزيز النجار، 47  . 26- 25م(: 1978، مكتبة وهبة للطباعة والنرسر
ي المصارف اإلسالمية ب 48

ي فز
ي  حنان دريد، غريب الطاوس، وعىلي معمري، "تقييم األداء المرصفز

". مجلة دراسات اإلسالمي استخدام مؤرسر كفاءة التسويق المرصفز
 . 172-156م(: 2021، )3، ع 19اقتصادية. مج
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي البنك 
ي جذب العمالءالفصل الرابع: دور تطبيق التكنولوجيا المالية فز

ي فز
 اإلسالمي الفلسطيتز

 توطئة 

ي البنك اإلسالمي  
ي تتعلق بدور تطبيق التكنولوجيا المالية فز

ي هذا الفصل؛ وبعد االطالع عىل األدبيات اإلدارية الت 
فز

ي 
: نشأة البنك اإلسالمي الفلسطيتز ي ثالثة مباحث، هي

ي جذب العمالء، قامت الباحثة بالتطرق إليها فز
ي فز
الفلسطيتز

ي يقدمها، وتأثي  التكنولوجيا المالية عىل الخدمات البنكية اإلسالمية، عىل النحو والخ
ونية الت  دمات البنكية اإللكي 

 :  التاىلي

ي يقدمها  1.4
ونية الت  ي والخدمات البنكية اإللكي 

 نشأة البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ي وكذلك ال
ي هذا المبحث، تم التطرق إىل نشأة البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ي يقدمها،  فز
ونية الت  خدمات البنكية اإللكي 

 :  كما يىلي

ي  1.1.4
 نشأة البنك اإلسالمي الفلسطين 

ي 
ي فز
كة المساهمة العامة للبنك اإلسالمي الفلسطيتز

ي أوائل 1995تأسست الرسر
م، ويبلغ 1997م وبدأت عملياتها فز

ا وا  100رأس مالها المرصح به   ا أمريكي  ا، وتمت زيادة رأسمالها المدفوع إىل  مليون سهم، تبلغ قيمة كل منها دوالر 
 
حد

ي    69
ي    74م، ثم زاد إىل  2017مليون دوالر فز

ي    77م، و2018مليون دوالر فز
ي 2019مليون دوالر فز

ز فز م، ثم مرتي 
،   80وأكير من    مليون دوالر   474م، حت  وصل إىل  2021م و2020 ز ي جميع أنحاء فلسطي 

ة فز جهاز ضاف آىلي منترسر
مكانتها كأكي   يؤكد  تقديم    مما  ي 

فز ي 
الفلسطيتز البنك  لتكون  مهمتها؛  وتؤدي  الدولة،  ي 

فز إسالمية  مرصفية  شبكة 
ي تناسب احتياجات ومتطلبات العمالء. 

 العمليات والخدمات المرصفية اإلسالمية الت 

واستقطاب  بتطوير  م  ز ويلي  إسالمية  خدمات مرصفية  يقدم  ي 
الفلسطيتز اإلسالمي  البنك  فإن  ذلك؛  إىل  باإلضافة 

ي األسواق المستهدفة وذلك من خالل تقديم  الكوادر  
ز فز ي التمي 

ا، مما يعزز رسالته فز  عالي 
ا
ية المؤهلة تأهيًل البرسر

يعة اإلسالمية، وكذلك  ي تلبية متطلبات الرسر
يعة اإلسالمية، التقدم فز حلول مرصفية نوعية وحديثة تتفق مع الرسر
؛ لتحقيق مبد ائح المجتمع المحىلي

ي خضم اهتمامهم بتعزيز االحتياجات المالية لجميع رسر
ي الرب  ح، وفز

أ المشاركة فز
ي استدامة المجتمع االجتماعية 

ي للبنك، ال يغيب المسؤولون عن اهتمامهم بالمساهمة الفعالة فز
المركز المرصفز

واالقتصادية من خالل تنفيذ مشاري    ع إيجابية ومستدامة. لذلك؛ يصمم البنك خدماته وبرامجه للعمالء من أجل 
يعة اإلسالمية، وقد فاز بالعديد من الجوائز، كان آخرها جائزة أفضل تعظيم عوائد ا ا ألحكام الرسر

 
ستثماراتهم وفق

ز لعام   ي فلسطي 
مجلة، وكذلك البنك   International Businessم من  2021بنك إسالمي وأفضل بنك رقىمي فز

ز لعام  ي فلسطي 
ا فز
 
ز 2020اإلسالمي األكير أمان  .49العرب م من االتحاد العالىمي للمرصفيي 

ي  2.1.4
ي البنك اإلسالمي الفلسطين 

 
ونية ف  الخدمات البنكية اإللكي 

ي ما يىلي   
ي يقدمها البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ونية الت   :50من هذه الخدمات البنكية اإللكي 
1-  : ز العمالء من التمتع   مركز االتصال الرقىمي ؛ بهدف تمكي  اتيجية البنك للتحول الرقىمي هذا المركز يقع ضمن اسي 

ي أي وقت ومكان؛ حيث تم تزويد هذا المركز بأحدث أدوات التكنولوجيا المالية 
بالخدمات المرصفية بسهولة وفز

 
 https://www.islamicbank.ps/ar/about/overview/pibم(:   2022) -1-31، نظرة عامة، بتاريخ موقع البنك اإلسالمي الفلسطين  49
 services-https://www.islamicbank.ps/ar/business/electronicم(، 2022) - 1-31، اخلدمات املصرفية اإللكرتونية، بتاريخ موقع البنك اإلسالمي الفلسطين 50

https://www.islamicbank.ps/ar/about/overview/pib
https://www.islamicbank.ps/ar/business/electronic-services


   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022  –  حزيران   – 15                                                             (  -  115167)ص:   ثامنالبحث ال –  الثالث العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 

143 
ي                                 الحلو            

 
ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

مدار   عىل  العمالء  لمساعدة  ز  المتفرغي  األكفاء  ز  الموظفي  تدريب  عي     24وكذلك  الرقمية ساعة  القنوات 
يد  الي  أو   ، ي

وئز اإللكي  الموقع  ة عىل  المبارسر الدردشة  أو عىل   ، التواصل االجتماغي المختلفة، سواءا عىل مواقع 
ي أو الهاتف. 

وئز  اإللكي 
ي تعمل  إسالمي توك:   -2

ي أي وقت أو مكان من خالل خدمة إسالمي توك والت 
تمتع بالخدمات المرصفية بنفسك وفز

ي تفاعىليي 
 آمن، يمكن من خالله الوصول إىل حسابات العميل وإنجاز معامالته المرصفية دون عي  نظاٍم صوئ 

اٍك مسبق وذلك بمجرد االتصال عىل الرقم الخاص بالبنك  1700220220. الحاجة الشي 
3-  : ي

وئز اإللكي  والتسديد  الشحن  و   خدمة  الرصيد  شحن  امكانية  العميل  شبكة تمنح  أو  الهاتف  فواتي   تسديد 
أونالين وإسالمي موبايل أو بمن يرغب، وذلك عي  خدمات إسالمي  به  نت الخاصة  بيئة سهلة  اإلني  فهي تعد 

ورسيعة، تعمل عىل مدار الساعة وجدت لتساعده وتخترص عليه الوقت والجهد وتساعد عىل إعطائه درجة 
ة من الخصوصية واألمان.   كبي 

أونال  -4 إسالمي  اإلسالمي   ين: خدمة  بالبنك  الخاص  نت  اإلني  عي   ي 
المرصفز النظام  ي 

فز التسجيل  للعميل  تتيح 
ز هذه  ي يعمل بها، باإلضافة إىل تحويل األموال بسهولة بي 

كة الت  ي وعرض وتتبع أرصدة حسابات الرسر
الفلسطيتز

ا من عرض أرصدة بطاقات االئتمان الخاصة به والمعلومات الغذ
 
ي تحتوي الحسابات، كما تمكنه أيض

ائية الت 
 عليها. 

ة   -5 امج الخاصة بالبنك،   :SMSخدمة الرسائل النصية القصي  وذلك من خالل القيام باالطالع عىل العروض والي 
ة   ة إىل رقم الموبايل    SMSوكذلك الحركات عىل حساب العميل الخاصة من خالل رسالة نصية قصي  تصل مبارسر

 المسجل لدى البنك. 
ز توفر خدمات السحب، واإليداع باإلضافة إىل   80خدمة الرصاف اآلىلي أكير من   -6 ي فلسطي 

جهاز ضاف آىلي فز
ي األسبوع، حت  يتمكن   24مجموعة متنوعة من الخدمات المرصفية عىل مدار  

ي اليوم، سبعة أيام فز
ساعة فز

حسابه، وإجراء اإليداعات اليومية، وتوفي  الوقت والجهد، وفيما يىلي بعض فوائد  العميل من تتبع معلومات  
 :  استخدام أجهزة الرصاف اآلىلي

ة لرصف العمالت.  - ز  الحصول عىل أسعار ممي 

ي أي وقت.  -
 السحب النقدي بالعمالت الثالث فز

ا عىل  3,000سقف السحب اليومي هو  -  ثالثة مراحل. دوالر أو ما يعادلها بالعمالت األخرى يومي 

-  . ي الحساب البنكي
 معرفة الرصيد الحاىلي فز

ي أي وقت.  -
 اإليداع النقدي بالعمالت المحلية أو األجنبية المختلفة فز

 الحصول عىل كشف حساب الرصيد الماىلي للعميل.  -

ز حسابات العميل المختلفة.  -  التحويل بي 

ي )بطاقة الخصم، بطاقات االئتمان(. تغيي  الرقم الرسي لبطاقة العميل الصادرة من البنك اإلسالمي الفلس -
 طيتز

ي تدعم هذه   خدمة اإليداع النقدي:  -7
، والت  ي

تتيح للعميل شبكة الرصاف اآلىلي التابعة للبنك اإلسالمي الفلسطيتز
ي حساب  

ة فز اإليداع مبارسر الساعة، وكذلك تشمل  البالد عىل مدار  ي مختلف محافظات 
ة فز والمنترسر الخدمة 

 العميل. 

 

http://tel:1700220220/
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي جذب العمالء  2.4
 
ي ف

ي البنك اإلسالمي الفلسطين 
 
 تأثير التكنولوجيا المالية ف

ي 
ي جذب العمالء،    فز

ي فز
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

هذا المبحث، تم التطرق إىل كيفية تأثي  التكنولوجيا المالية فز
 : ي
ي البنوك اإلسالمية، كاآلئ 

 باإلضافة إىل عوامل نجاح التكنولوجيا المالية فز

 عىل الخدمات البنكية اإلسالمية   FinTechتأثير التكنولوجيا المالية  1.2.4

كات دار بها الخدمات البنكية اإلسالمية، مع    FinTechالتكنولوجيا المالية    بدأت رسر
ُ
ي ت
ي الطريقة الت 

بإحداث ثورة فز
ي تعتي   

كات النقل الرئيسية المختلفة، من األمثلة عىل االبتكارات الت  زيادة الراحة وخفض تكاليف التشغيل كونها رسر
االستشارات الرقمية الجديدة وأنظمة التداول، الذكاء اليوم، العمالت المشفرة، و   FinTechأساسية بالنسبة إىل  

، والتمويل الجماغي لألسهم، واإلقراض من نظي  إىل نظي  )  ( ونظم الدفع بواسطة P2Pاالصطناغي والتعلم اآلىلي
 .51الهاتف المحمول

ز رضا العمالء وتوقعاتهم من خالل تطوير نماذج   FinTechوقد ركزت التكنولوجيا المالية   عىل تقليل الفجوة بي 
أعمالهم عىل الخصائص الرئيسية التالية: البساطة، والشفافية، سهولة كسب العمالء، سهولة التوزي    ع والجاذبية 

 التجارية، التخصص. 

ز ال ي مجال التكنولوجيا المالية عىل تمكي 
عمالء وجذبهم؛ لذلك فإن أربعة تساعد التطورات الوطنية والقطاعية فز

ا عىل البنوك كمزود رئيسي للخدمات المالية
 
ة عمالء للبنوك هم أقل اعتماد كات 52من كل عرسر ب الرسر ؛ تقي  ، وبالتاىلي

تقليدي عىل  بشكل  البنوك  ركزت  إذ  التقليدية،  البنوك  االنفصال عن  من  المالية  التكنولوجيا  ي مجال 
فز الناشئة 

تركز  ز  ي حي 
فز المالية    المنتجات،  للتكنولوجيا  الجديدة  كات  منظور    FinTechالرسر ومن  العمالء  أكي  عىل  بشكل 

 ( االستخدام  سهولة  ي 
فز بقيمة  تتمتع  ) 81.9العمالء،  أرسع  خدمة  وتقديم  جيدة %81.4(،  تجربة  وتوفي    ،)%

 (79.6 )%53. 

، ال يزال أ
 
ي المقابل، فإن هذا النوع من المؤسسات، الذي ما زال يعتي  جديدا

 لدى الكثي  من األفراد وفز
ا
 مجهوال

 
يضا

بعنوان:  ديلويت  مؤسسة  أعدته  الذي  للتقرير   
 
فوفقا ؛ 

 
ا  كبي 

 
زخما فيها  شهدت  ي 

الت  الدول  ي 
فز حت   العالم  عي  

فإن   المالية،  والتكنولوجيا  ال    83الفرنسيون  مؤسسات  يعرفون  ال   %FinTech ي
فز يستخدمها  منهم  والكثي    ،

التكنولوج 54المعرفة فإن  زيارة ؛  إىل  يؤدي  مما  التمويل،  الحصول عىل  نطاق  توسيع  القدرة عىل  لديها  المالية  يا 
، ومن أحد األسباب 

 
ي البلدان األقل نموا

 للسكان الذي ال تصلهم أي خدمات فز
ا
، فهي تعتي  مدخال الشمول الماىلي

قدرة   لديها  يجعل  مما  المعلومات،  تناسق  عدم  عىل  بالتغلب  القدرة  للكفاءة  البنوك المعززة  من  أكي   ابتكارية 
 التقليدية. 

المالية   التكنولوجيا  أعمال  الذكاء   FinTechوتستند  من  باستخدام خوارزميات  الضخمة  البيانات  استخدام  إىل 
، فعىل سبيل  ز ز المنتجات للمستهلكي  ، وهذا ما ينعكس عىل تخفيض تكاليف الوساطة المالية وتحسي  االصطناغي

ز التفاعل    FinTechالمثال قد تساعد تسهيالت   ي القروض بشكل أفضل وتحسي  ي تقييم الجدارة االئتمانية لطالت 
فز

 
51 Tatiana Zalan, Elissar Toufaily, The Promise of Fintech in Fintech in Emerging Markets: Not as Disruptive, 

Contemporary Economics, The Central and Eastern European Online Library, (2017): 415 
 .12 :(2016) " تقرير التكولوجيا المالية بيرفورت،  "التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا52
53 Xavier Vives, The Impact of Fintech on Bankimg, Fintech and Banking. Friends or Foes, European Economy Banks, 

Regulation, and the Real Sector (2017): 101 
54Deloitte -Les Francais et les Fintech- 2eme edition- 27-3- (2017).  
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ي جذب العمالء ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الواليات المتحدة؛ حيث تضاعفت 
 ومقدمي خدماتهم، وكمثال آخر سوق الرهن العقاري فز

ز ز العمالء الماليي  بي 
ة   ي الفي 

 فز
 
ز من غي  البنوك( ثالث مرات تقريبا )أي المقرضي  ي نهاية   ،2015-2007حصة سوق البنوك الظل 

وفز
كات   ة شكلت رسر ما يقرب من ثلث أصل القروض المرصفية الظل. تشي  التقديرات إىل أن العبء   FinTechالفي 

( يفرس حواىلي  ي
ايد عىل البنوك التقليدية )من حيث متطلبات رأس المال المرتفعة والتمحيص القانوئز ز التنظيىمي المي 

ة، ولكن يتم ت55 ي هذه الفي 
 % من هذه الديناميكية باستخدام التكنولوجيا المالية. 35فسي   % من نمو بنوك الظل فز

المالية   التكنولوجيا  كات  رسر إحصائية    FinTechتقوم  نماذج  باستخدام  ز  المحتملي  ز  ضي 
للمقي  أفضل  بفحص 

ز السعر، ويمكنهم   قدرة عىل تسعي  مخاطر الرهن العقاري وتميي 
محسنة تعتمد عىل البيانات الضخمة وتكون أكير

ز البيانات الموجودة أو باستخدام أبعاد أخرى للبيانات ال تستطيع البنوك التقليدية    القيام بذلك عن طريق الجمع بي 
 الوصول إليها. 

FinTech   ي مجال المدفوعات عي  الحدود، اليوم قد يستغرق األمر ساعات وحت  أيام إلرسال
 نشطة للغاية فز

 
أيضا

التكلفة   عن  النظر  بغض  القياسية  التحتية  البنية  البلدان من خالل  مختلف  ي 
فز المالية  المؤسسات  ز  بي  األموال 

كة بوسطن االستشارية )   لرسر
 
ن   (، ويأخذ BCGالمرتفعة لهذه الخدمة. وفقا كة ويسي  وسطاء تحويل األموال، كرسر

ز Westren Unionيونيون )  ، ما بي 
ا
 % من أصل المبالغ المتبادلة. 12.8( المتخصصة مثال

ز عىل األقل يقومان بالمهمة بشكل أفضل وبتكاليف أقل ب      FinTechلقد أنتجت  مرة. من  12أو  11بالفعل بديلي 
 عي  العمالت المشفرة مثل ناحية، هناك أنظمة ال مركزية تستخدم بروتوك

 
والت التشفي  لتحويل األموال، غالبا

ي تسمح بنقل القيمة بشكل آمن ورسي    ع 
 عىل دفاتر األستاذ الموزعة والموثوقة الت 

 
البيتكوين، تعتمد هذه عموما

 هناك مخططات األموال عي  األجهزة المحمولة، مث
 
ز األطراف متجاوزة الوسيط، أيضا ة بي  ل وغي  مكلف مبارسر

MPESA  ي تعتمد عىل حزب مركزي موثوق به ولكنها تستفيد من االتصاالت المتنقلة للوصول إىل البلدان غي
، الت 

ي البلدان النامية. 
 المحمية فز

أنماط   FinTechومن ناحية أخرى، وبفضل تقنيات المعلومات واالتصاالت الجديدة، فقد أوجدت مؤسسات ال     
مويل التساهىمي أو التشاركي الذي من شأنه أن يغي  مفهوم "الوساطة التمويلية" جديدة من التمويل عىل غرار الت

نت؛ حيث تمثل منصات ال     القائمة عىل اإلقراض    CrowdFundingمن البنوك واألسواق المالية إىل منصات اإلني 
ي اتصال مبارسر عي  منص

ز فز ضي 
ز والمقي  ي طريقة جديدة للوساطة المالية من خالل وضع المقرضي 

نت. ففز ات اإلني 
عام  ي 

وفز  ، ي
المرصفز لالئتمان   

 
حقيقيا  

ا
بديال الجماغي  التمويل  المنصات  أصبحت  المتخصصة،  األسواق  بعض 

المتحدة  2016 المملكة  ي 
فز المنصات  هذه  خالل  من  كات  للرسر الممنوحة  القروض  بلغت  إجماىلي  15م،  من   %

كات، مقارنة بأقل من   ي عام  1القروض الممنوحة للرسر
ي نفس المجال، أتاحت منصة  55م 2012% فز

 Uniled، وفز
ل       التمويل  ي فرنسا 

ي اإلقراض الجماغي فز
بتكلفة إجمالية قدرها    241الرائدة فز  

 
وعا يورو خالل   18.442.650مرسر

ي 
ز تاري    خ اطالقها فز ة ما بي 

 .56م 2016/ 04/ 30م إىل غاية 2013/ 11/ 12الفي 

ة   ي توفي  منتجات وخدمات مما سبق، يمكن القول إن البنوك تواجه تحديات كبي 
ة ليس فقط فز  للمنافسة الكبي 

 
نظرا

لوتنشلر  لخطاب   
 
ووفقا واستهالكها،  وتقديمها  المالية  الخدمات  إنتاج  بها  يتم  ي 

الت  الطريقة  ي 
فز ولكن  جديدة، 

 
55 OCDE, "Regulatory Framework For The Loan-Based Crowdfunding Platforms", November, (2018): 6 
56Nathalie Duran -Micro-fimance et crowdfunding: l’essor des Nouvelles alternatives de financement pour les entreprises 

-HAL  



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022  –  حزيران   – 15                                                             (  -  115167)ص:   ثامنالبحث ال –  الثالث العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 

146 
ي                                 الحلو            
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ع57م(2017) 
، العادي وغي  العادي؛ إليجاد طريقهم فز ز من التغيي  ز عىل البنوك التعامل مع كال النوعي  الم : "يتعي 

ام بقواعد أكير ضامة واالستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية".  ز  رقىمي يجب عليهم االلي 

ي 
فز البنوك  ز  بي  تباين كبي   هناك  الحال كان  وبطبيعة  عملهم،  ي طريقة 

فز التفكي   إعادة  ي 
فز البنوك  بدأت  وبالفعل 

  االستجابة لالضطراب الرقىمي عىل مستوى العالم؛ حيث تحركت البنوك وا
 
لمؤسسات المالية الحالية األكير إبداعا
ي التكنولوجيا الرقمية من خالل تحديث تقنيات الويب والجوال بشكل كبي  وإنشاء مراكز االبتكار  

بشكل رسي    ع لتبتز
ي المرحلة  

 فز
 
ز أكير البنوك تصنيفا كة أو خالل قسم االبتكار المنفصل عن األعمال، ومن بي  واالختبار، سواء داخل الرسر

 Banco Santander, Bank of America, Barclays, BBVA, BNPمن التحول الرقىمي تشمل القائمة  العليا 
Paribas, Citi, HSBC, RBS, Societe Generale . 

ي الخدمات المرصفية    FinTechكما قررت بعض البنوك األخرى تطوير منتجات جديدة )بعضها منتجات  
الجديدة فز

االستثم وخدمات  الشاملة،  يتعاون الرقمية  بينما  نت(،  االني  عي   النقد  وإدارة  ونية، 
االلكي  والتجارة  الرقمية،  ار 

 مع  
 
ز عروضهم االستهالكية. هذا هو حال    FinTechاآلخرون أيضا وهي منصة   OnDeck- مع    JPMorganلتحسي 

ي يوم واحد فقط،  
ة والمتوسطة القادرة عىل معالجة القروض فز مزود   وهو   Roostify- إقراض للمؤسسات الصغي 

، و   ز  شفافية لجميع المعنيي 
نت أرسع وأقل تكلفة وأكير -لعملية الرهن العقاري يجعل عملية اإلقراض عي  اإلني 

Symphony  .وهو مزود حلول للمبيعات والتداول والعمليات 

البنوك   ة مس  األخي  المالية  األزمة  فمنذ   ، البنكي النظام  ي 
فز ا   جوهري 

ا
تحول المرصفية  الصناعة  تغيي  وقد شهدت 

ي ذلك االنتشار الرسي    ع  
ي مجال التكنولوجيا الرقمية، بما فز

ة؛ نتيجة التطورات واالبتكارات المتالحقة فز برسعة كبي 
نت   واإلني  الحواسيب  تعميم  الذكية،  الروبوتات   ، االصطناغي الذكاء  الذكية،  المحمولة  كالهواتف  للتقنيات 

ها  . 58وتحليالت البيانات الضخمة وغي 

ا لذل
 
عىل أن العميل يوىلي أهمية   59(Ankenbrand, Dietrich & Bieri, 2019ك، فقد أكدت دراسة ) واستناد

ي تطبيق التقنيات الجديدة، كنتيجة 
أكي  من االستخدام البسيط للتقنيات الحديثة؛ ألنه ال تزال بعض الثغرات فز
ي 
م من قبل استمرار تطور  2018 عام  أخرى انتقل مفهوم التكنولوجيا المالية من النظري إىل الواقع، وقد أكد هذا فز

كات   السويرسية، وتكوين رأس المال استثماري، غي  أن انخفاض أهمية البنوك ليس نتيجة منافسة   Fin Techالرسر
كات   ي العديد من الحاالت، ببساطة أرسع وأكير كفاءة    Fin Techغي  مسؤولة من قبل رسر

كات التكنولوجيا فز أو رسر
ي تنفيذ وتطبيق التكنولوج 

يات الجديدة؛ بالطبع يمكن للبنوك التقليدية أن تكون رابحة من التحول الرقىمي إذا  فز
كات لتنفيذ االبتكارات التكنولوجية برسعة وثبات.   كان لديهم امتالك المهارات وثقافة الرسر

اف   ي تعتمد عىل اإلرسر
ي البنوك اإلسالمية الت 

ا  ومما سبق، أن تنفيذ التكنولوجيا المالية فز
 
والتنظيم يزدادان تعقيد
، ولكن التطوير الفعال لتطبيقات الرقابة المالية القائمة عىل الذكاء االصطناغي يمكن أن يجد  عىل نطاق عالىمي

ي البنوك. 
ي مكافحة غسل األموال فز

ا فز  فرص 

 

 
57 Sabine Lautenschlager, Member of the Executive Board of the ECB, at the European Assocition of Co-operative Banks. 

 4م(: 2019على الصناعة المالية والمصرفية، المدرسة العليا للمحاسبة والمالية قسنطينة، الجزائر، ) FinTechمريم قشي، أثر التكنولوجيا المالية  58
59  Ankenbrand, T., Dietrich, A. & Bieri, D. (2019). IFZ FinTech Study 2019, An Overview of Swiss FinTech. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي البنوك اإلسالمية  2.2.4
 
 عوامل نجاح التكنولوجيا المالية ف

ا ي 
فز المالية  التكنولوجيا  نجاح  البحث عن كيفيات إن  من  التحول  ورة  األوىل ضز بالدرجة  ي 

يعتز اإلسالمية  لبنوك 
ي البنوك اإلسالمية، والعمل عىل تكييف منتجاتهم بما 

( فز ز وآليات تطبيق ما توصل إليه اآلخرون )من غي  المسلمي 
لل الفعلية  الحاجات  عن  البحث  إىل   ، اإلسالمي الماىلي  العمل  ومبادئ  اإلسالمية  يعة 

الرسر ز يوافق  الماليي  عمالء 
ز عن فرص االستثمار، والعمل عىل إشباعها من خالل إيجاد   ي التمويل والباحثي   من طالت 

ز ز المسلمي  واالقتصاديي 
أدوات مالية جديدة أو حلول عملية وإجرائية لمشكالت قائمة، أو عىل األقل البحث عن فرص االستفادة ألفضل 

ي البنوك اإلسالمية د
، ولن يتحقق هذا إال من ما توصل إليه االبتكار فز ون المساس بمبادئ العمل الماىلي اإلسالمي

ا من العوامل األساسية التالية 
 
 :60خالل مراعاة عدد

ز المذاهب الفقهية الخروج من الخالف الفقهي  - ي عالمنا الحاضز بحاجة إىل التوفيق بي 
: إن االقتصاد اإلسالمي فز

 المجتمع اإلسالمي ككل،  والمواقف البنكية المختلف عليها؛ بسبب  
ز ة: عدم وجود وحدة فكرية بي  عوامل كثي 

ي تطرح للعمالء، يجب أن تكون خالية من 
اتيجيات المقدمة بخصوص المبتكرات المالية الت  لهذا؛ فإن االسي 

 :  الخالف الفقهي

ي الكفاءة االقتصادية:  -1
ز فز ز البنوك اإلسالمية والتق  التمي  يفة بي  ليدية؛ حيث إن وذلك من خالل المنافسة الرسر

ي تقدمها البنوك اإلسالمية بشكل مرن تعمل عىل القضاء عىل عدة ظواهر 
المنتجات والخدمات المالية الت 

وة.   سلبية متعلقة بالتضخم، والبطالة، وسوء توزي    ع الير

يعات الحكومية -2 ز السياسات والترسر يعاتها الحكومية تسغ التوافق بي   : إن أي دولة عند وضعها لسياساتها وترسر
ا: توافق مصلحة   ثاني  البنكية،  المعامالت  ي كافة 

العميل فز : تحقيق مصلحة 
ا
أول  : ز ز رئيسيي  إىل تحقيق هدفي 

اتيجية يجب أن تكون كل االبتكارات تخدمهما، فتحقيق  المجتمع مع مصلحة العميل. لهذا فإن وفق هذه االسي 
ي التخطيط غي  السل

 يم. مصلحة العميل دون المجتمع تؤدي إىل اختالل فز

ي خدمة المجتمع:  -3
ز فز ي، فالقطاع النفغي    التمي   هما: قطاع نفغي وقطاع خي 

ز االقتصاد اإلسالمي يتكون من قطاعي 
، بينما القطاع   االقتصاد الرأسماىلي واإلسالمي

ز ك بي 
يقوم بتعظيم المنفعة من خالل األعمال الربحية فهو مشي 

للمسلم ع المنفعة األخرى، وال غتز  بتعظيم  يقوم  ي  البنوك اإلسالمية طرح  الخي  الهدف؛ لهذا عىل  ن هذا 
ي خدماتها للمجتمع المسلم. 

ة فز ز  مبتكرات مالية تلبيها، وتكون بذلك متمي 

كيب والتعقيد:  -4 ي معامالت    البعد عن الي 
ففيها تزداد التكاليف واإلجراءات، فقد يؤدي التعقيد إىل الدخول فز

كيب والتعقيد بل أن تكون واضحة  ي تشوي  هها بالي 
عية ال ينبغز ي عمقها ضمن الممنوع، فالصيغ الرسر

 .61تكون فز

 الفصل الخامس: منهجية الدراسة وإجراءاتها 

عينتها، وكذلك أداة الدراسة وكيفية بنائها والتحقق من صدقها  تناول هذا الفصل؛ منهج الدراسة ومجتمع الدراسة و 
ي تحليل  

ي استخدمت فز
الت  المعالجات اإلحصائية  الدراسة األساسية، ومن ثم عرض  وثباتها لتطبيقها عىل عينة 

 البيانات، وفيما يىلي وصف لهذه اإلجراءات: 

 

 
اتيجية الهندسة المالية    60 :  ،"اإلسالميةسعيد بوهراوة، "اسي  ، بعنوان االقتصاد اإلسالمي  الدوىلي األول لمعهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي 

الملتف 
اير، )  24-23الجزائر،  -، المركز الجامغي غراديةالواقع ورهانات المستقبل  م(. 2011في 

، جامعة الملك عبد العزيز بجدة بالتعاون مع مركز أبحاث ندوة الصكوك اإلسالمية: عرض وتقويممشعل الباري، "الصكوك اإلسالمية رؤية مقاصدية"،    61
 ،  . 43م(: 2010مايو )  25-24االقتصاد اإلسالمي وبجمع الفقه اإلسالمي الدوىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 منهج الدراسة  1.5

ي  الذي  التحليىلي  ي 
الوصفز المنهج  الدراسة  بياناتها، اتبعت  وتحليل  الدراسة،  موضوع  الظاهرة  وصف  عىل  قوم 

ي تحدثها. 
ي تتضمنها واآلثار الت 

ي تطرح حولها والعمليات الت 
ز مكوناتها واآلراء الت   والعالقة بي 

 وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسيير  للبيانات: 

الثانوية:  -1 والتقارير،   المصادر  والمقاالت  والدوريات  واألجنبية،  العربية  والمراجع  الكتب  ي 
فز تتمثل  ي 

والت 
نت   ي مواقع اإلني 

البحث واالطالع فز الدراسة، وكذلك  تناولت موضوع  ي 
الت  السابقة  واألبحاث والدراسات 

 المختلفة لكتابة اإلطار النظري للدراسة. 
األولية:  -2 نتائج   المصادر  إىل  للوصول  البيانات اإلحصائية  لتحليل  الدراسة "االستبانة"  أداة  ي 

فز تتمثل  ي 
والت 

 الدراسة. 

 مجتمع الدراسة  2.5

ز  ي قطاع غزة بفلسطي 
ي فز
يتمثل مجتمع الدراسة من جميع العمالء الذين يتعاملون مع البنك اإلسالمي الفلسطيتز

 م(. 2022-م2021خالل العام ) 

 عينة الدراسة  3.5

، والذين 20تكونت من )   ينة االستطالعية: الع ي
 من العمالء الذين يتعاملون مع البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ا
( عميًل

تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة ومن خارج العينة األساسية للدراسة؛ للتأكد من صدق  
 وثبات أداة الدراسة. 

؛ 80تكونت من )   العينة األساسية "الفعلية":  ي
 من العمالء الذين يتعاملون مع البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ا
( عميًل

حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة ومن خارج العينة االستطالعية وذلك لتطبيقها 
 أداة االستبانة للخروج بنتائج الدراسة. 

 أداة الدراسة 4.5

إعداد استبانة حول "دور تطبيق   "؛ تم  ي
الفلسطين  البنك اإلسالمي  ي 

 
العمالء ف ي جذب 

 
المالية ف التكنولوجيا 

، هما:   حيث تكونت األداة من قسمير 

ي )الجنس، العمر، المؤهل    القسم األول: 
وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن عمالء البنك اإلسالمي الفلسطيتز

، الحالة االجتماعية(.   العلىمي

 : ي
ي البنوك اإلسالمية، ويتكون من ) وهو عبارة عن دور ا   القسم الثان 

ي جذب العمالء فز
(  27لتكنولوجيا المالية فز

 :  فقرة، موزعة عىل ثالث مجاالت، وهي

، ويتكون من )  المجال األول:  ي
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

 ( فقرات. 10خدمات التكنولوجيا المالية فز

 : ي
، ويت المجال الثان  ي

ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز
 ( فقرات. 7كون من ) تجربة العمالء فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، ويتكون من )  ي
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ي جذب العمالء فز
 ( فقرات. 10المجال الثالث: دور التكنولوجيا المالية فز

بدرجة  ا، 
 
ة جد موافقة كبي  "بدرجة  ليكرت  لتدرج خماسي عىل طريقة  ا 

 
وفق االستبانة  أداة  االستجابة عىل  وتتم 
ة، بدرجة موافقة متوسطة ا" وتصحح بالدرجات ) موافقة كبي 

 
، 5، بدرجة موافقة قليلة، بدرجة موافقة قليلة جد

( عىل التواىلي للفقرات اإليجابية، والعكس صحيح للفقرات السلبية؛ ولتحديد طول خاليا المقياس 1،  2،  3،  4
ي االستبانة، تم حساب المدى ) 

عدد خاليا (، ثم تقسيمه عىل  4=1-5الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم فز
ي 0.80=5/ 4المقياس للحصول عىل طول الخلية الصحيح أي ) 

( وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة فز
 المقياس )أو بداية المقياس وهو الواحد الصحيح(، لتحديد الحد األعىل لهذه الخلية وهكذا أصبح طول الخاليا: 

ا(.  1.80إىل  1.00من  -
 
 يمثل )درجة موافقة قليلة جد

 يمثل )درجة موافقة قليلة(.  2.60إىل  1.81ن م -

 يمثل )درجة موافقة متوسطة(.  3.40إىل  2.61من  -

ة(.  4.20إىل  3.41من  -  يمثل )درجة موافقة كبي 

ا(.   5.00إىل  4.21من  -
 
ة جد  يمثل )درجة موافقة كبي 

 خطوات بناء االستبانة  3.6

االستبانة   الدراسة  أداة  بإعداد  الباحثة  ي  قامت 
 
ف العمالء  ي جذب 

 
ف المالية  التكنولوجيا  تطبيق  لمعرفة "دور 

 : "، وذلك وفق ما يىلي ي
 البنك اإلسالمي الفلسطين 

ي بناء االستبانة  -1
االطالع عىل البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة لالستفادة منها فز

 وكيفية إعدادها ومن ثم صياغة فقراتها. 
ي إدارة األعمال من أعضاء الهيئة التدريسية من األساتذة والدكاترة استشارت الباحثة   -2

ز فز ا من المتخصصي 
 
عدد

ي الجامعات؛ لتحديد مجاالت االستبانة وفقراتها. 
 فز

 تحديد المجاالت الرئيسة لالستبانة.  -3
ي تقع تحت كل مجال من مجاالت الدراسة.  -4

 تحديد الفقرات الت 
ي صورتها األولية.  -5

 تم تصميم االستبانة فز
ف.  -6  تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المرسر
ي إدارة األعمال من أعضاء الهيئة التدريسية من   -7

ز فز ز من المتخصصي  تم عرض االستبانة عىل بعض المحكمي 
ي الجامعات العربية والفلسطينية. 

 األساتذة والدكاترة فز
ي ضوء   -8

ز بعد مشاورتهم تم تعديل بعض فقرات االستبانة سواء بالحذف أو اإلضافة؛ وذلك فز آراء المحكمي 
ي صورتها النهائية. 

 لتصبح االستبانة فز

 صدق االستبانة  7.5

ي "أن تقيس االستبانة ما وضعت لقياسه" 
ز 62تعتز ، هما: صدق المحكمي  ز ، وتم التأكد من صدق االستبانة بطريقتي 

 .  "الصدق الظاهري"، وصدق االتساق الداخىلي

ز "الصدق الظاهري":  -1  صدق المحكمي 

 
 . 179م(: 2010(، مطبعة أبناء الجراح، )2)ط. "القواعد المنهجية لبناء االستبيان"، زياد الجرجاوي،  62



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022  –  حزيران   – 15                                                             (  -  115167)ص:   ثامنالبحث ال –  الثالث العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 

150 
ي                                 الحلو            

 
ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي

 البنوك اإلسالمية "دراسة تطبيقية عىل البنك اإلسالمي الفلسطين 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مجال الظاهرة أو المشكلة يقصد بص 
ز فز ز المتخصصي  ا من المحكمي 

 
ز "هو أن يختار الباحث عدد دق المحكمي 

ز من 63موضوع الدراسة"  ي إدارة األعمال من ؛ حيث تم عرض االستبانة عىل مجموعة من المحكمي 
ز فز المتخصصي 

ي الجامعات العربية والفلسطين
، وقد قامت ( 1ية )انظر ملحق رقم  أعضاء الهيئة التدريسية من األساتذة والدكاترة فز

ي 
ز من خالل إجراء ما يلزم من حذف وتعديل للفقرات، وبذلك خرجت االستبانة فز الباحثة باألخذ بآراء المحكمي 

 (.  2صورتها النهائية )انظر ملحق رقم 

2-  :  صدق االتساق الداخىلي

يقصد بصدق االتساق الداخىلي بأنه: "مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتىمي إليه"، وقد 
ي كافة مجاالتها، وذلك من خالل حساب معامالت 

قامت الباحثة بحساب االتساق الداخىلي لفقرات االستبانة فز
ز كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الك ( معامل 1.5لية للمجال نفسه، ويوضح جدول ) االرتباط بي 

ز كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة.   االرتباط بي 

ز كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة الثالثة والدرجة الكلية لها1.5جدول )   (: معامل االرتباط بي 

معامل  الفقرة  م
 االرتباط

(Sig) 

ي المجال األول: 
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

 خدمات التكنولوجيا المالية فز

ي البنك من استخدام خدمات التكنولوجيا المالية.  1
 0.000** 0.947 ُيمكنتز

ي  2
الفلسطيتز اإلسالمي  البنك  ُيقدمها  ي 

الت  الخدمات  بأن  أشعر 
 تقليدية. 

0.964 *0.000* 

قراري للتعامل أعتقد أن خدمات التكنولوجيا المالية تؤثر عىل   3
 مع البنك. 

0.961 *0.000* 

أرى أن وجود حسابات للبنك عىل مواقع التواصل االجتماغي   4
 يؤثر عىل قراري للتعامل معه. 

0.954 **0.000 

قراري  5 يؤثر عىل  ي 
يائ  لمشي  نت  االني  بواسطة  الدفع  أن  أعتقد 

 للتعامل مع البنك. 
0.933 *0.000* 

 *0.000* 0.931 البنكي بطريقة فعالة. أستخدم خدمات الهاتف  6

استخدام  7  ّ عىلي يوفر  البنكي  نت  االني  خاصية  وجود  أن  أعتقد 
 الخدمات بسهولة. 

0.973 **0.000 

 
 . 107م(: 2010(، مطبعة أبناء الجراح، )2)ط. "القواعد المنهجية لبناء االستبيان"، زياد الجرجاوي،  63
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي

 البنوك اإلسالمية "دراسة تطبيقية عىل البنك اإلسالمي الفلسطين 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز نوعية خدمات التكنولوجيا المالية   8 أشعر أن عىل البنك تحسي 
 . ي ُيقدمها ىلي

 الت 
0.835 **0.000 

ي   9
ُيقدمها البنك مناسبة أرى أن خدمات التكنولوجيا المالية الت 

 .  ىلي
0.938 *0.000* 

ا يؤثر عىل قراري  10 وني  إلكي  البنك  التعامل مع  أعتقد أن سهولة 
 للتعامل مع عدمه. 

0.916 **0.000 

ي 
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

: تجربة العمالء فز ي
 المجال الثائز

امه بمعايي  الجودة عىل تقديم خدمات  1 ز
يشجع إقرار البنك بالي 

 التكنولوجيا المالية مما يؤثر عىل قراري بالتعامل مع البنك. 
0.972 *0.000* 

أشعر أن البنك اإلسالمي ُيسهل حرية التعامل معه بالنسبة ىلي  2
 بكل راحة وحرية. 

0.981 *0.000* 

مما   3 البنك  ي 
فز المالية  التكنولوجيا  بأهمية  ُيقّر  البنك  أن  أعتقد 

 بالتعامل معه. يؤثر عىل قراري 
0.987 *0.000* 

ي  4
ونية لخدمات التكنولوجيا المالية فز أعتقد أن المخاطر اإللكي 

 البنك تؤثر عىل قراري للتعامل مع البنك. 
0.982 *0.000* 

ام البنك باألسلوب اإلسالمي المقبول يؤثر عىل قراري  5
ز أرى أن الي 

 بالتعامل معه. 
0.987 *0.000* 

أن   6 البنك أعتقد  ي 
فز المالية  التكنولوجيا  خدمات  استخدام 

ي نحو التعامل معه.   تساعد عىل جذئ 
0.976 *0.000* 

 *0.000* 0.969 أرى أن التكنولوجيا المالية توفر الوقت والجهد.  7

ي 
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ي جذب العمالء فز
 المجال الثالث: دور التكنولوجيا المالية فز

هوية   1 أن  التجارية أعتقد  وعالمته  اسمه  خالل  من  البنك 
ي للتعامل معه. 

ونية يجذبتز  اإللكي 
0.977 *0.000* 

قدم  2
ُ
ي ت
أرى أن المعلومات عن خدمات التكنولوجيا المالية الت 

 .  من البنك كافية بالنسبة ىلي
0.980 *0.000* 

 *0.000* 0.980 أمتلك انطباع جيد عن البنك.  3

 *0.000* 0.984 التعامل مع البنك. أشعر بالرضا عند  4
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ي جذب العمالء ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

التكنولوجيا  5 خدمات  نوعية  نتيجة  البنك  تجاه  بالوالء  أشعر 
ي يقدمها. 

 المالية الت 
0.987 *0.000* 

ي   6
ي بالجوانب اإليجابية، مما يجعلتز

كرئز
ّ
أعتقد بأن اسم البنك ُيذ

 أنجذب تجاهه. 
0.981 **0.000 

ي التعامل مع  7
 *0.000* 0.964 البنك. لدّي رغبة باالستمرار فز

يقدمها  8 ي 
الت  الجديدة  ونية  االلكي  الخدمات  باستخدام  أبادر 

 البنك. 
0.982 *0.000* 

أتحدث بإيجابية عن جودة خدمات التكنولوجيا المالية للبنك  9
 عند اآلخرين. 

0.943 *0.000* 

ه.  10 ي دون غي 
 *0.000* 0.964 أفضل التعامل مع البنك اإلسالمي الفلسطيتز

 α = 0.01** دالة عند 

ز كل فقرة من فقرات المجاالت الثالث لالستبانة والدرجة الكلية لها،  1.5يوضح الجدول )  ( أن معامل ارتباط بي 
 ( دالة عند مستوى  المبنية  االرتباط  أن معامالت  ز  يبي  لما  α=     0.01والذي  المجاالت صادقة  تعتي   (، وبذلك 

 ُوضعت لقياسه. 

 تبانة ثبات االس 8.5

عطي االستبانة النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقها عدة مرات متتالية 
ُ
، وقد تحققت الباحثة من ثبات استبانة 64هو أن ت

: 2.5الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ، وكانت النتائج كما يوضح جدول )   ( التاىلي

 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة2.5جدول ) 

ألفا  عدد الفقرات  المجال  م معامل 
 كرونباخ 

1  . ي
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

 0.96 10 خدمات التكنولوجيا المالية فز

2  . ي
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

 0.99 7 تجربة العمالء فز

اإلسالمي   3 البنك  ي 
فز العمالء  جذب  ي 

فز المالية  التكنولوجيا  دور 
 . ي
 الفلسطيتز

10 0.99 

 0.99 27 لالستبانة الدرجة الكلية 

 

 
 . 97م(: 2010(، مطبعة أبناء الجراح، )2)ط. "القواعد المنهجية لبناء االستبيان"، زياد الجرجاوي،  64
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز ) 2.5يوضح الجدول )  اوح بي 
(، بينما بلغت 0.99-0.96( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال؛ حيث تي 

ا. 0.99لجميع فقرات االستبانة )  ي أن الثبات مرتفع ودال إحصائي 
 (، وهذا يعتز

ي الملحق ) 
ي صورتها النهائية كما فز

قابلة للتوزي    ع، وتكون الباحثة قد تأكدت من صدق  (  2وبذلك تكون االستبانة فز
 وثبات االستبانة، مما يجعلها عىل ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة. 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:  9.5

ي للعلو 
 Statistical Packageم االجتماعية  تم تحليل أداة الدراسة االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائ 

for the Social Sciences (SPSS :ا لألساليب اإلحصائية التالية
 
 (، وفق

 (: لوصف عينة الدراسة. Ferguencies & Precentagesالنسب المئوية والتكرارات )   -1
سون )  -2 هذا االختبار ( لقياس درجة االرتباط: يقوم  Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بي 

وكذلك   لالستبانة  الداخىلي  االتساق  لحساب  الباحثة  استخدمته  وقد  ين،  متغي   
ز بي  العالقة  دراسة  عىل 

ز المجاالت.   لدراسة العالقة بي 
 .االستبانة(؛ لمعرفة ثبات فقرات Cronbachs Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  -3
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.  -4

ها الفصل السادس:   تحليل البيانات ومناقشتها وتفسير

ها، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلتها واستعراض  ا لتحليل البيانات ومناقشتها وتفسي 
 
يتضمن هذا الفصل عرض

أبرز نتائجها وذلك من خالل الوقوف عىل البيانات الشخصية للعمالء؛ لذا، تم إجراء المعالجات اإلحصائية لبيانات 
(؛ للحصول عىل نتائج الدراسة  SPSSبواسطة استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) االستبانة  
 :  كما يىلي

ي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:  1.6
 الوصف اإلحصائ 

ا للبيانات الشخصية للعمالء: 
 
 وفيما يىلي عرض تفصيىلي لخصائص عينة الدراسة وفق

 الء البنك" حسب الجنس: توزي    ع عينة الدراسة "عم 1.1.6

 (: توزي    ع عينة الدراسة "عمالء البنك" حسب الجنس 1.6جدول ) 

 النسبة المئوية %  العدد الجنس 

 % 62.5 50 ذكر 

 % 37.5 30 أنتر 

 %100 80 المجموع الكىلي 

 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022  –  حزيران   – 15                                                             (  -  115167)ص:   ثامنالبحث ال –  الثالث العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 

154 
ي                                 الحلو            

 
ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

%( منهم من 37.5%( من عينة الدراسة "عمالء البنك" هم من الذكور، بينما ) 62.5( أن )1.6يوضح الجدول ) 
ي يقدمها 

البنك اإلسالمي   اإلناث، وهذا يدل عىل أن أكير العينة هم من الذكور، الذين يتعاملون مع الخدمات الت 
ي لهم. 

 الفلسطيتز

 توزي    ع عينة الدراسة "عمالء البنك" حسب العمر:  2.1.6

 (: توزي    ع عينة الدراسة "عمالء البنك" حسب العمر 2.6جدول ) 

 النسبة المئوية %  العدد العمر

 % 1.3 1 سنة  20من  أقل

 %20 16 سنة  30- 21من 

 %30 24 سنة  40-31من 

 %30 24 سنة  50 -41من 

 % 18.8 15 سنة فأكير  51من 

 %100 80 المجموع الكىلي 

 

ز عمر  24( أن ) 2.6يوضح الجدول )  ز عمر   40سنة إىل    31%( من عينة الدراسة "عمالء البنك" بي  سنة، وكذلك بي 
ا، كما جاءت عينة الدراسة "عمالء البنك" ما نسبته ) سنة هم    41-50 سنة بنسبة   20%( أقل من  1.3األكير تكرار 

ا للتعامل مع البنك   ا ووعي 
 
قليلة، وهذا يدل عىل أن أكير العينة "عمالء البنك" هم من فئة الشباب، وهم األكير ادراك

، وهذه الفئة تواكب التطورات التقنية الها ي
؛ قد تنجذب نحو التكنولوجيا المالية. اإلسالمي الفلسطيتز  ئلة، وبالتاىلي

3.1.6  :  توزي    ع عينة الدراسة "عمالء البنك" حسب المؤهل العلىمي

 (: توزي    ع عينة الدراسة "عمالء البنك" حسب المؤهل العلىمي 3.6جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد  المؤهل العلمي 

 %18.8 15 ثانوي فأقل

 %31.3 25 دبلوم

 %26.3 21 بكالوريوس

 %17.5 14 ماجستير 

 %6.3 5 دكتوراه

 %100 80 المجموع الكىلي 
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" دور التكنولوجيا المالية ف ي

 البنوك اإلسالمية "دراسة تطبيقية عىل البنك اإلسالمي الفلسطين 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

%( من عينة الدراسة "عمالء البنك" هم من مرحلة الدبلوم، تالها ما  31.3( أن ما نسبته ) 3.6يوضح الجدول ) 
%( من عينة الدراسة  17.5) %( من عينة الدراسة "عمالء البنك" هم من مرحلة البكالوريوس، ثم  26.3نسبته ) 

اإلسالمي  فالبنك  الدبلوم،  مرحلة  من  العينة هم   
أكير أن  يدل عىل  وهذا   ، الماجستي  مرحلة  من  البنك"  "عمالء 
ي يهتم بعمالئه من حملة الشهادات العلمية جميعها. 

 الفلسطيتز

 توزي    ع عينة الدراسة "عمالء البنك" حسب الحالة االجتماعية:  4.1.6

 ي    ع عينة الدراسة "عمالء البنك" حسب الحالة االجتماعية (: توز 4.6جدول ) 

 النسبة المئوية %  العدد الحالة االجتماعية 

 %18.8 15 أعزب/ آنسة 

وج/ة  ز  %18.8 15 مي 

 %25 20 مطلق/ة 

 %37.5 30 أرمل/ة 

 %100 80 المجموع الكىلي 

 

البنك" هم من األرامل، تالها ما نسبته %( من عينة الدراسة "عمالء  37.5( أن ما نسبته ) 4.6يوضح الجدول ) 
، ثم ) 25)  ز %( من عينة الدراسة "عمالء البنك" هم 18.8%( من عينة الدراسة "عمالء البنك" هم من المطلقي 

، وهذا يدل عىل أن أكير العينة "عمالء البنك" م من األرامل؛ ألن أغلب عينة الدراسة كانت  ز وجي  ز
من العزاب والمي 

ي 
 تعلّن أرسهم وأطفالهم ويرصفّن عليهم. من اإلناث اللوائ 

 تحليل فقرات االستبانة:  2.6

1.2.6  . ي
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

 تحليل فقرات المجال األول: خدمات التكنولوجيا المالية فز

واالنحرافات ولتحليل فقرات المجال األول من أداة االستبانة، قامت الباحثة باستخدام المتوسطات الحسابية  
تيب لمعرفة درجة الموافقة عىل هذه الفقرات وذلك كما يوضح الجدول )  : 5.6المعيارية والي   ( التاىلي

تيب لكل فقرة من فقرات المجال األول: خدمات 5.6جدول )  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والي 
ي لالست

ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز
 بانة. التكنولوجيا المالية فز
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ي جذب العمالء ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

المتوسط  الفقرة  م
ي   الحسائ 

االنحرا 
ف 

 المعياري

ت الي 
 يب 

درجة  
المواف

 قة 

خدمات  1 استخدام  من  البنك  ي 
ُيمكنتز

 التكنولوجيا المالية. 
متوس  8 0.66 3.35

 طة 

البنك  2 ُيقدمها  ي 
الت  الخدمات  بأن  أشعر 

ي تقليدية. 
 اإلسالمي الفلسطيتز

ة  5 0.69 3.60  كبي 

التكنولوجيا المالية تؤثر  أعتقد أن خدمات   3
 عىل قراري للتعامل مع البنك. 

ة  1 0.77 3.81  كبي 

أرى أن وجود حسابات للبنك عىل مواقع  4
قراري  عىل  يؤثر  االجتماغي  التواصل 

 للتعامل معه. 

متوس  10 0.68 3.23
 طة 

نت  5 االني  بواسطة  الدفع  أن  أعتقد 
مع  للتعامل  قراري  عىل  يؤثر  ي 

يائ  لمشي 
 البنك.  

ة  4 0.92 3.63  كبي 

بطريقة  6 البنكي  الهاتف  خدمات  أستخدم 
 فعالة.  

متوس  9 0.86 3.35
 طة 

البنكي   7 نت  االني  خاصية  وجود  أن  أعتقد 
ّ استخدام الخدمات بسهولة.    يوفر عىلي

متوس  6 0.91 3.39
 طة 

ز نوعية خدمات  8 أشعر أن عىل البنك تحسي 
 . ي ُيقدمها ىلي

 التكنولوجيا المالية الت 
ة  3 0.80 3.65  كبي 

ي   9
الت  المالية  التكنولوجيا  خدمات  أن  أرى 

  .  ُيقدمها البنك مناسبة ىلي
متوس  7 0.89 3.38

 طة 

البنك   10 مع  التعامل  سهولة  أن  أعتقد 
مع  للتعامل  قراري  عىل  يؤثر  ا  وني  إلكي 

 عدمه. 

ة  2 0.81 3.74  كبي 

ة  0.80 3.51 المتوسط العام  كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي البنك اإلسالمي ( أن المتوسط  5.6يوضح الجدول ) 
ي لفقرات المجال األول: خدمات التكنولوجيا المالية فز الحسائ 

ي لدى استجابات عينة الدراسة عىل االستبانة الكلية ) 
( وبدرجة موافقة  0.80( وبانحراف معياري ) 3.51الفلسطيتز
ة.   كبي 

 :  كما كانت أعىل ثالث فقرات للمجال األول فيما يىلي

ي تنص عىل:  3الفقرة )   -
"أعتقد أن خدمات التكنولوجيا المالية تؤثر عىل قراري للتعامل مع البنك" وبمتوسط ( الت 

ي )  تيب األول. 0.77( وبانحراف معياري ) 3.81حسائ  ة؛ حيث حصلت عىل الي   ( وبدرجة موافقة كبي 

ا يؤثر عىل قراري  10الفقرة )   - وني  ي تنص عىل: "أعتقد أن سهولة التعامل مع البنك إلكي 
للتعامل مع عدمه"، ( الت 

ي )  . 0.81( وبانحراف معياري ) 3.74وبمتوسط حسائ  ي
تيب الثائز ة؛ حيث حصلت عىل الي   ( وبدرجة موافقة كبي 

" 8الفقرة )   - ي ُيقدمها ىلي
ز نوعية خدمات التكنولوجيا المالية الت  ي تنص عىل: " أشعر أن عىل البنك تحسي 

( الت 
ي )  تيب الثالث. 0.91( وبانحراف معياري ) 3.65وبمتوسط حسائ  ة؛ حيث حصلت عىل الي   ( وبدرجة موافقة كبي 

 :  ثالث فقرات لهذا المجال فيما يىلي
 أما بالنسبة ألدئز

ي ) 1الفقرة ) - ي البنك من استخدام خدمات التكنولوجيا المالية" وبمتوسط حسائ 
ي تنص عىل: " ُيمكنتز

(  3.35( الت 
تيب الثامن. ( وبدرجة موافقة متوسطة؛ حيث حصل0.66وبانحراف معياري )   ت عىل الي 

ي ) 6الفقرة ) - ي تنص عىل: "أستخدم خدمات الهاتف البنكي بطريقة فعالة" وبمتوسط حسائ 
( وبانحراف 3.35( الت 

تيب التاسع. 0.86معياري )   ( وبدرجة موافقة متوسطة؛ حيث حصلت عىل الي 

ي تنص عىل: "أرى أن وجود حسابات للبنك عىل مواقع التواصل ا4الفقرة ) -
الجتماغي يؤثر عىل قراري للتعامل ( الت 

 ( ي  حسائ  وبمتوسط  ) 3.23معه"،  معياري  وبانحراف  عىل 0.68(،  حصلت  حيث  متوسطة؛  موافقة  وبدرجة   )
 . تيب العارسر  الي 

يعة  الرسر وفق  الماىلي  التعامل  عىل  يحافظ  الذي  ي 
الفلسطيتز المجتمع  طبيعة  إىل  النتيجة  هذه  الباحثة  وترجع 

ا اإلسالمية ومتطلباتها، كما  
 
، وأيض ي

وئز اء اإللكي  نت للرسر أن بعض العمالء ليس لديهم مهارات كافية للتقنية واالني 
ونية وتواجدها وممارستها واالهتمام بها من قبل البنك اإلسالمي 

أن العمالء يرون أن جودة الخدمات البنكية اإللكي 
ي من شأنه أن يزيد من مستوى جذبهم نحوه. 

 الفلسطيتز

ي تعزيز 2021ع دراسة زواويد ) واتفقت هذه النتيجة م
ي توصلت نتائجها إىل أن التكنولوجيا المالية ساهمت فز

م( الت 
ي أدت إىل زيادة الطلب بشكل غي  مسبوق عىل الخدمات المالية الرقمية  

ي ظل جائحة كورونا الت 
الشمول الماىلي فز

ي أثرت عىل ا
ازية الت  ي العالم نتيجة التباعد االجتماغي واإلجراءات االحي 

ألنشطة االقتصادية؛ حيث تعد الخدمات فز
ا للبتز التحتية المالية.  ا أساسي   المالية الرقمية كأنظمة الدفع والتحويل الماىلي عنرص 

ي ) ا اتفقت هذه النتيجة مع دراسة زيد والصهيت 
 
ي كشفت نتائجها عن أن مستوى جودة الخدمات 2018وأيض

م( الت 
ي البنوك اإلسالمية كا 

ا. المرصفية بشكل عام فز  ن عالي 

ي )   
ي ومجائز

ي توصلت نتائجها إىل أن مساهمة التكنولوجيا  2020كما اتفقت النتيجة السابقة مع دراسة بخت 
م( الت 

ا.  وني  ي معدل النمو االقتصادي، وتطويرها إلكي 
 المالية يرفع من مردودية قطاع الخدمات فز
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي توصل ت نتائجها إل ى عدم وجود أثر لهيكل  2012وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة حمدان، وآخرون ) 
م( الت 

فة عي  الرسائل  ونية وخدمة الصي 
نت، والفروع اإللكي  ي خدمة المرصف الناطق وخدمات مرصف اإلني 

الملكية فز
ة من جهة أخرى.    القصي 

: تجربة 2.2.6 ي
.  تحليل فقرات المجال الثائز ي

ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز
 العمالء فز

المتوسطات الحسابية واالنحرافات  الباحثة باستخدام  أداة االستبانة، قامت  ي من 
الثائز المجال  ولتحليل فقرات 

تيب لمعرفة درجة الموافقة عىل هذه الفقرات وذلك كما يوضح الجدول )  : 6.6المعيارية والي   ( التاىلي

: تجربة  (: المتوسطات الحسا6.6جدول )  ي
تيب لكل فقرة من فقرات المجال الثائز بية واالنحرافات المعيارية والي 

ي لالستبانة. 
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

 العمالء فز

المتوسط   الفقرة م
ي   الحسائ 

االنحراف  
 المعياري

تيب درجة  الي 
 الموافقة 

عىل   1 الجودة  بمعايي   امه  ز
بإلي  البنك  إقرار  يشجع 

عىل   يؤثر  مما  المالية  التكنولوجيا  خدمات  تقديم 
 قراري بالتعامل مع البنك.  

ة  2 0.65 4.04  كبي 

التعامل معه   2 البنك اإلسالمي ُيسهل حرية  أشعر أن 
 بالنسبة ىلي بكل راحة وحرية.  

ة  3 0.82 4.04  كبي 

ي   3
المالية فز التكنولوجيا  بأهمية  ُيقّر  البنك  أن  أعتقد 

 البنك مما يؤثر عىل قراري بالتعامل معه. 
ة  7 0.92 3.74  كبي 

ونية لخدمات التكنولوجيا   4 أعتقد أن المخاطر اإللكي 
ي البنك تؤثر عىل قراري بالتعامل معه. 

 المالية فز
ة  5 0.96 3.91  كبي 

ام البنك باألسلوب اإلسالمي المقبول يؤثر   5
ز أرى أن الي 

 عىل قراري بالتعامل معه.  
ة  4 0.85 3.91  كبي 

ي   6
المالية فز التكنولوجيا  أعتقد أن استخدام خدمات 

ي نحو التعامل معه.    البنك تساعد عىل جذئ 
ة  6 0.80 3.80  كبي 

ة  1 0.87 4.11 أرى أن التكنولوجيا المالية توفر الوقت والجهد.  7  كبي 

ة  0.84 3.93 المتوسط العام   كبي 

ي لفقرات  6.6يوضح الجدول )  ي ( أن المتوسط الحسائ 
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

: تجربة العمالء فز ي
المجال الثائز

ة. 0.84( وبانحراف معياري ) 3.93الستجابات عينة الدراسة عىل االستبانة الكلية )   ( وبدرجة موافقة كبي 

 :  كما كانت أعىل ثالث فقرات للمجال األول فيما يىلي

-   ( المالية  7الفقرة  التكنولوجيا  أن  أرى   " عىل:  تنص  ي 
الت   ) ( ي  حسائ  وبمتوسط  والجهد"  الوقت  (  4.11توفر 

تيب األول. 0.87وبانحراف معياري )  ة؛ حيث حصلت عىل الي   ( وبدرجة موافقة كبي 
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

امه بمعايي  الجودة عىل تقديم خدمات التكنولوجيا المالية 1الفقرة )   - ز
ي تنص عىل: "يشجع إقرار البنك بإلي 

( الت 
ي ) مما يؤثر عىل قراري بالتعامل مع البنك"،   ( وبدرجة موافقة  0.65( وبانحراف معياري ) 4.04وبمتوسط حسائ 
 . ي
تيب الثائز ة؛ حيث حصلت عىل الي   كبي 

ي تنص عىل: "أشعر أن البنك اإلسالمي ُيسهل حرية التعامل معه بالنسبة ىلي بكل راحة وحرية"  2الفقرة )   -
( الت 

ي )  تيب الثالث. ( وبدرجة 0.82( وبانحراف معياري ) 4.04وبمتوسط حسائ  ة؛ حيث حصلت عىل الي   موافقة كبي 

 :  أما بالنسبة ألدن  ثالث فقرات لهذا المجال فيما يىلي

ي البنك تؤثر عىل قراري 4الفقرة ) -
ونية لخدمات التكنولوجيا المالية فز ي تنص عىل: "أعتقد أن المخاطر اإللكي 

( الت 
ي )  ة؛ حيث حصلت عىل 0.96( وبانحراف معياري ) 3.91بالتعامل معه" وبمتوسط حسائ  ( وبدرجة موافقة كبي 

تيب الخامس.   الي 

- ( ي نحو 6الفقرة  البنك تساعد عىل جذئ  ي 
فز المالية  التكنولوجيا  أن استخدام خدمات  ي تنص عىل: "أعتقد 

الت   )
ي )  ة؛ حيث حصلت عىل 0.80( وبانحراف معياري ) 3.80التعامل معه" وبمتوسط حسائ  ( وبدرجة موافقة كبي 

تيب السادس  . الي 

ي البنك مما يؤثر عىل قراري بالتعامل 3الفقرة ) -
ي تنص عىل: " أعتقد أن البنك ُيقّر بأهمية التكنولوجيا المالية فز

( الت 
ي )  تيب  0.92(، وبانحراف معياري ) 3.74معه"، وبمتوسط حسائ  ة؛ حيث حصلت عىل الي  ( وبدرجة موافقة كبي 

 السابع. 

الب أن  خالل  من  النتيجة  هذه  الباحثة  سواء وتفرس  النواجي  جميع  ي 
فز بعمالئه  يهتم  ي 

الفلسطيتز اإلسالمي  نك 
ة، مما يؤثر عىل قراره  ها، وهذا يساعد عىل جذب العمالء نحوه بدرجة كبي  ز أو غي  االستثمارية أو الودائعية أو التأمي 

ز عىل دورات تد ز مبتكرين وحاصلي  ي هذا البنك؛ نتيجة لوجود موظفي 
ريبية مؤهلة باستخدام التكنولوجيا المالية فز

ا 
 
ي مما يساعدهم عىل جذب العمالء نحوه وتوفي  الوقت والجهد لدى العمالء، وأيض

وئز للتمويل اإلسالمي اإللكي 
العمالء من استخدام  ز  أدى إىل تمكي  ا عىل مدى بعيد، وهذا  وني 

إلكي  البنك  التعامل مع  أدت جائحة كورونا إىل 
ونية عىل أحسن وجه.   الخدمات المالية اإللكي 

ي )  ي أكدت عىل أن مستوى الصورة الذهنية بشكل عام 2018واختلفت هذه النتيجة مع دراسة زيد والصهيت 
( الت 

ي والسلوكي 
ي متوفر بدرجة عالية، بينما البعدين الوجدائز

لدى عمالء البنوك اإلسالمية متوسطة، وكان البعد المعرفز
 بدرجة متوسطة. 

. تحليل فقرات المجال الثالث: دور التك 2.2.6 ي
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ي جذب العمالء فز
 نولوجيا المالية فز

ولتحليل فقرات المجال الثالث من أداة االستبانة، قامت الباحثة باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
تيب لمعرفة درجة الموافقة عىل هذه الفقرات وذلك كما يوضح الجدول )  : 7.6المعيارية والي   ( التاىلي
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

تيب لكل فقرة من فقرات المجال الثالث: دور  7.6ل ) جدو  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والي 
ي لالستبانة. 

ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز
ي جذب العمالء فز

 التكنولوجيا المالية فز

المتوسط  الفقرة  م
ي   الحسائ 

االنحرا 
ف 

 المعياري

ت الي 
 يب 

درجة  
المواف

 قة 

أعتقد أن هوية البنك من خالل اسمه وعالمته   1
ي للتعامل معه.  

ونية يجذبتز  التجارية اإللكي 
ة  1 0.71 4.43 كبي 

ا 
 
 جد

التكنولوجيا   2 خدمات  عن  المعلومات  أن  أرى 
 . قدم من البنك كافية بالنسبة ىلي

ُ
ي ت
 المالية الت 

ة  2 0.98 4.24 كبي 
ا 
 
 جد

ة  7 0.84 3.56 أمتلك انطباع جيد عن البنك.   3  كبي 

متوس  9 0.74 3.38 أشعر بالرضا عند التعامل مع البنك.   4
 طة 

أشعر بالوالء تجاه البنك نتيجة نوعية خدمات   5
 التكنولوجيا المالية. 

ة  5 0.90 3.81  كبي 

بالجوانب  6 ي 
كرئز

ّ
ُيذ البنك  اسم  بأن  أعتقد 

ي أنجذب تجاهه.  
 االيجابية، مما يجعلتز

ة  3 0.73 3.84  كبي 

ي التعامل مع البنك.  7
متوس  10 0.78 3.24 لدّي رغبة باالستمرار فز

 طة 

ونية الجديدة   8 أبادر باستخدام الخدمات االلكي 
ي يقدمها البنك.  

 الت 
ة  4 0.96 3.84  كبي 

خدمات   9 جودة  عن  بإيجابية  أتحدث 
 التكنولوجيا المالية للبنك عند اآلخرين. 

ة  6 0.82 3.56  كبي 

ي   10
أفضل التعامل مع البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ه.    دون غي 
ة  8 1.01 3.53  كبي 

ة  0.85 3.64 المتوسط العام  كبي 

 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022  –  حزيران   – 15                                                             (  -  115167)ص:   ثامنالبحث ال –  الثالث العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 

161 
ي                                 الحلو            

 
ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي 7.6يوضح الجدول ) 
ي جذب العمالء فز

ي لفقرات المجال الثالث: دور التكنولوجيا المالية فز ( أن المتوسط الحسائ 
ي الستجابات عينة 

( وبدرجة 0.85( وبانحراف معياري ) 3.64الدراسة لالستبانة الكلية ) البنك اإلسالمي الفلسطيتز
ة.   موافقة كبي 

 :  كما كانت أعىل ثالث فقرات للمجال األول فيما يىلي

ي للتعامل 1الفقرة )   -
ونية يجذبتز ي تنص عىل: "أعتقد أن هوية البنك من خالل اسمه وعالمته التجارية اإللكي 

( الت 
ي )  تيب  0.71بانحراف معياري ) ( و 4.43معه" وبمتوسط حسائ  ا؛ حيث حصلت عىل الي 

 
ة جد ( وبدرجة موافقة كبي 

 األول. 

قدم من البنك كافية بالنسبة  2الفقرة )   -
ُ
ي ت
ي تنص عىل: "أرى أن المعلومات عن خدمات التكنولوجيا المالية الت 

( الت 
ي )  "، وبمتوسط حسائ   0.98( وبانحراف معياري ) 4.24ىلي

 
ة جد تيب  ( وبدرجة موافقة كبي  ا؛ حيث حصلت عىل الي 

 . ي
 الثائز

-   ( ي أنجذب تجاهه" 6الفقرة 
بالجوانب االيجابية، مما يجعلتز ي 

كرئز
ّ
ُيذ البنك  بأن اسم  ي تنص عىل: "أعتقد 

الت   )
ي )  تيب الثالث. 0.73( وبانحراف معياري ) 3.84وبمتوسط حسائ  ة؛ حيث حصلت عىل الي   ( وبدرجة موافقة كبي 

: أما بالنسبة ألدن  ثالث فقرات   لهذا المجال فيما يىلي

ي ) 10الفقرة ) - ه" وبمتوسط حسائ  ي دون غي 
ي تنص عىل: "أفضل التعامل مع البنك اإلسالمي الفلسطيتز

(  3.53( الت 
تيب الثامن. 1.01وبانحراف معياري )  ة؛ حيث حصلت عىل الي   ( وبدرجة موافقة كبي 

ي تنص عىل: "أشعر بالرضا عند التعامل مع البنك"  4الفقرة ) -
ي ) ( الت  ( وبانحراف معياري 3.38وبمتوسط حسائ 

تيب التاسع. 0.74)   ( وبدرجة موافقة متوسطة؛ حيث حصلت عىل الي 

ي ) 7الفقرة ) - ي التعامل مع البنك"، وبمتوسط حسائ 
ي تنص عىل: "لدّي رغبة باالستمرار فز

(، وبانحراف 3.24( الت 
تيب الع0.78معياري )  . ( وبدرجة موافقة متوسطة؛ حيث حصلت عىل الي   ارسر

ي وتاري    خ إنشائه له أثر كبي  عىل تعامل العمالء 
رجع الباحثة هذه النتيجة إىل أن هوية البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ُ
وت

ي 
ا فز ا كبي  

ي لها دور 
ي وقتنا الحاضز ظهور التكنولوجيا المالية الت 

ة طويلة، وجذبهم إليه، وساعد ذلك فز معه منذ في 
ز وتطوير الخدمات المقدمة للعمال  ء من قبل البنك، مما أدى إىل جذبهم إليه، وتكوين صوة ذهنية وعاطفية  تحسي 

ا يتعامل بأريحية مع البنوك اإلسالمية  
 
ا محافظ ي مجتمع 

وسلوكية نحوه باإليجاب والقبول، كون المجتمع الفلسطيتز
ي ا
يعة اإلسالمية فز ي تتعامل معهم بالحالل وليس الحرام، وتحاول أن تطبق الرسر

ضة الفلسطينية الت  ألموال المقي 
أو المودعة وذلك بطرق تكنولوجية فائقة الرسعة، وهذا ما أكسب العمالء جذبهم نحو خدمات البنك اإلسالمي 

ي الذي يقدم كافة خدماته عن طريق التكنولوجيا المالية. 
 الفلسطيتز

للب الذاتية  المالية غي   للموارد  رئيسي  الودائع، وهي مصدر  ي 
فز زيادة  العثور عىل  تم  دراسة عبد هللا  كما  ي 

فز نوك، 
ي الودائع،  2013) 

ي هذه الزيادة فز
ي خلصت نتائجها إىل أن التكنولوجيا المرصفية الحديثة والمتقدمة ساهمت فز

(، الت 
ا باستخدام  ا مبارسر 

 
ي البنوك ارتباط

ز فز ي ترتبط بحقوق المساهمي 
؛ إىل مستوى أعىل من ثقة العمالء، والت  وبالتاىلي

، كما أن نتائج دراسة سبأ ) التكنولوجيا المرصفية، م ي وجدت أن 2021ما أدى إىل زيادة األرباح بنسبة أكي 
م(، الت 

ي البنوك اإلسالمية،  
ي منتجات التمويل اإلسالمي فز

ة فز ا جديدة وابتكارات كبي 
 
التكنولوجيا المالية يمكن أن تفتح آفاق
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ا، كما تمكنت البنوك اإلسالمية من الت
 
اتها التقليدية وتوسيع عملياتها  بحيث تدعم هذا االستنتاج أيض نافس مع نظي 
ي مختلف المناطق بفضلها 

 .فز

ي توصلت نتائجها إىل أن هناك عالقة لجودة  Awan et al  ,2011وكذلك اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) 
( الت 

ا اتفقت مع دراسة ) 
 
ي المصارف، وأيض

ي كشفت نتائجها أن  Marko & Matej  ,2015الخدمة برضا العمالء فز
( الت 

ي المعامالت المرصفية، األمر الذي دعا الكثي   
التطورات التكنولوجية جذبت العديد من المصارف الستغاللها فز

وأن هذه  لهم،  تفضيالت جديدة  إىل  والحاجة  مع عمالئها،  المرصفية  العالقات  ربط  زيادة  نحو  السغي  إىل  منها 
ا إىل إعادة

 
كات بحاجة أيض كات   الرسر اع العالقات المرصفية؛ بسبب دخول رسر تكوين تكنولوجياتها أو حت  إعادة اخي 

التقليدية،   المرصفية  األعمال  ي 
فز المعلومات  تكنولوجيا  كات  ورسر دراسة  الناشئة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  ا 

 
وأيض

 (Hamzah et al  ,2017  أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد جودة أن هناك  نتائجها  ي أظهرت 
الت  الخدمة عىل رضا ( 

ي البنك وسمعته.  
 العمالء، وثقتهم فز

 الفصل السابع: الخاتمة 

ي هذه الدراسة وذلك من خالل ربطها باإلطار النظري والدراسات السابقة  
ي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج فز

فز
ي البنوك  

ي جذب العمالء فز
ي تناولت موضوع "دور التكنولوجيا المالية فز

اإلسالمية "دراسة تطبيقية عىل البنك  والت 
 : ي
حاتها كاآلئ  ا ألهم نتائج الدراسة، وكذلك توصياتها ومقي  "، فإن هذا الفصل يتضمن ملخص  ي

 اإلسالمي الفلسطيتز

 ملخص نتائج الدراسة  1.7

 توصلت نتائج الدراسة الحالية إىل: 

البن -1 قدرة  إىل مدى  يشي   عبارة عن مصطلح  المالية هي  التكنولوجيا  تقديم  أن  ي عىل 
الفلسطيتز اإلسالمي  ك 

بالمالئمة  الخدمات  هذه  تمتاز  حيث  واسع؛  نطاق  عىل  للعمالء  ومبتكرة  حديثة  مالية  وتقنيات  خدمات 
وكفاءة   المالية،  الهندسة  فهي كفاءة  المالية  التكنولوجيا  نمو  عىل  المؤثرة  العوامل  أما  المعقولة،  واألسعار 

، وكفاءة إدارة السيول  ة، والمخاطر والربحية. التسويق البنكي
المتوسطات  -2 البنوك اإلسالمية الفلسطينية، فقد اتضح ذلك من خالل  ي 

المالية فز التكنولوجيا  أن واقع  كما 
الحسابية الستجابة عينة الدراسة عىل مجاالت االستبانة؛ حيث إن المجال األول: خدمات التكنولوجيا المالية 

ي متوسطه الح
ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ي ) فز ة،  0.80( وانحرافه المعياري ) 3.51سائ  ( وبدرجة موافقة كبي 
ي )  ي متوسطه الحسائ 

ي البنك اإلسالمي الفلسطيتز
: تجربة العمالء فز ي

( وانحرافه المعياري 3.93والمجال الثائز
ة. 0.84)   ( وبدرجة موافقة كبي 

ي ا -3
ي جذب العمالء فز

ي المجال الثالث: دور التكنولوجيا المالية فز
ا جاء فز

 
ي بمتوسط وأيض

لبنك اإلسالمي الفلسطيتز
ي )  ة. 0.85( وبانحراف معياري ) 3.54حسائ   ( وبدرجة موافقة كبي 

عند   -4 التقليدية  والبنوك  الفلسطينية  اإلسالمية  البنوك  ز  بي  اختالف  هناك  أن  النتائج   
ّ
بينت ا  وأخي  

ي اإلطار النظري للدر 
ي جذب العمالء، وقد ظهر ذلك فز

 اسة. تطبيقها للتكنولوجيا المالية فز
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي

 البنوك اإلسالمية "دراسة تطبيقية عىل البنك اإلسالمي الفلسطين 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

حات الدراسة 2.7  توصيات ومقي 

 : ح الباحثة بما يىلي
ي ضوء نتائج الدراسة، توصي وتقي 

 
 ف

ابتكارات  -1 متطلبات  مع  يتماسر  لما  اإلسالمية  المالية  الصناعة  لمنتجات  ي  التكنولوج  التحديث  ورة  ضز
ي تخدم العمالء وتجذبهم نحوها. 

 التكنولوجيا المالية الت 
ي البنوك اإلسالمية  العمل عىل تدريب   -2

الكوادر المتخصصة القادرة عىل تأطي  عملية إدراج التكنولوجيا المالية فز
 . ي
 وخاصة البنك اإلسالمي الفلسطيتز

ونية البنكية من قبل البنوك اإلسالمية الفلسطينية،  -3 ز مستوى جودة الخدمات اإللكي  العمل عىل تعزيز وتحسي 
ز جذب العمالء نحوها. بكافة أبعادها المختلفة من خالل خطة وآلي  إىل تحسي 

ا
 ة عمل محددة، وصول

ي يحصل عليها  -4
ي تسهيل الخدمات الت 

قيام إدارة البنوك اإلسالمية الفلسطينية بتوظيف التكنولوجيا المالية فز
ز الخدمة  ها، وذلك من أجل تحسي  ونية، وغي 

العميل كأجهزة الرصافات اآللية، وتطبيقات التحويالت اإللكي 
ي كيفية استعمال هذه الخدمة. البنكية، مع 

 توفي  التعليمات الالزمة فز
ي األماكن ذات الكثافة، وذلك لتسهيل الحصول عىل الخدمات   -5

ي واسع، فز
توزي    ع الرصاف اآلىلي عىل نطاق جغرافز

ي أي وقت. 
ونية للبنوك اإلسالمية الفلسطينية، فز  اإللكي 

تدريب   -6 عىل  ز العمل  و   الموظفي  العمالء  طلبات  تلبية  ي كيفية 
جودة  فز ي 

فز يؤثر  ذلك  ألن  حاتهم؛  مقي  قراءة 
ونية وجذبهم نحوها.   الخدمات المالية اإللكي 

ي البنوك اإلسالمية الفلسطينية  -7
ونية فز ز الخدمات اإللكي  ي تحسي 

إجراء دراسة حول دور التكنولوجيا المالية فز
 لدى العمالء من وجهة نظر مديري البنوك. 

ي البنوك التقليدية وعالقتها بمستوى جودة الخدمات  إجراء دراسة حول واقع استخدام التكنولوج -8
يا المالية فز

 . ز  المالية من وجهة نظر الموظفي 

ي البنوك  -9
ز الصورة الوجدانية للعمالء فز ي تحسي 

إجراء دراسة حول أثر جودة الخدمات المالية التكنولوجية فز
 اإلسالمية الفلسطينية. 

المالية ع -10 التكنولوجيا  أثر خدمات  ي إجراء دراسة حول 
الفلسطينية فز البنوك اإلسالمية  ي 

العمالء فز ىل جذب 
 ضوء جائحة كورونا من وجهة نظرهم. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي
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ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 قائمة المصادر والمراجع  

 قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية 

، مجلة اإلدارة واالقتصاد،   ي تعزيز فاعلية الشمول الماىلي
 م. 2020(،  33)   9اسكندر، زهراء، دور التكنولوجيا المالية فز

بقيادة  المتقدمة  للدول  جديد  وماىلي  نقدي  المالية كتوجه  التكنولوجيا  وهيبة،  وعبدالرحيم،  الزهراء  أوقاسم، 
، مجلة الباحث االقتصادي،  ز  م. 2019(، 11)  7الواليات المتحدة األمريكية والصي 

م، جامعة الملك عبد الباري، مشعل، الصكوك اإلسالمية رؤية مقاصدية، ندوة الصكوك اإلسالمية: عرض وتقوي 
 ( ،  م(. 2010مايو  25-24العزيز بجدة بالتعاون مع مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي وبجمع الفقه اإلسالمي الدوىلي

، مجلة المدبر،  ي
ي دعم القطاع المرصفز

، غنية، دور تكنولوجيا المالية فز ي
، عمارية، ومجائز ي

 م. 2020(، 2)  7بخت 
يبوس   مؤسسة  ي 

فز باحث  سليمان،  ، بشارات،  ز فلسطي  الغربية،  الضفة  اتيجية، 
االسي  والدراسات  لالستشارات 

 م. 2017/ 11/ 1مقابلة خاصة، بتاري    خ  
 ( ، ، محمد، مصادر التمويل للبنوك والمصارف اإلسالمية، منتدي التمويل اإلسالمي ي  م(. 2018يناير  12البلتاج 

، التدابي  الواقية من الربا، رسالة دكتوراه، كلية ال دعوة واإلعالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود بن شيخ، فضل إلهي
 م. 1990اإلسالمية، الرياض، 

البنوك  ي 
فز ونية  اإللكي  المرصفية  الخدمة  لتطوير  المالية كمدخل  التكنولوجيا  أحمد،  وعلماوي،  عمر  بن موس، 

 م. 2020(، 2)  7دراسة تجربة اإلمارات المتحدة، مجلة البحوث االقتصادية والمالية، –العمومية 
ي ظل ثورة التكنولوجيا المالية وسلسة بوص

ونية فز بيع، ربيع، وجابو، سليم، وروينة، مصعب، آفاق التجارة اإللكي 
المستدامة نحو رؤى مستقبلية  التنمية  الدولية وتحديات  للتجارة  الحديثة  االتجاهات   : الدوىلي  

الملتف  الكتل"، 
،   3و 2واعدة للدول النامية   م. 2019ديسمي 
وط إيمان  البنوك بومود،  أداء  تطوير  ي 

فز ودورها  المالية  التكنولوجيا  ابتكارات  شافية،  وشاوي،  عواطف،  رف، 
 م. 2020، 348-333(، 1)  10اإلسالمية العربية، مجلة رؤى اقتصادية، 

 الدوىلي األول لمعهد العلوم االقتصادية والتجارية 
اتيجية الهندسة المالية االسالمية، الملتف  بوهراوة، سعيد، اسي 

: الواقع ورهانات المستقبل، المركز الجامغي غرادية وعلو  ، بعنوان االقتصاد اإلسالمي   24-23الجزائر،    -م التسيي 
اير،   م. 2011في 

ق األوسط وشمال أفريقيا،  ي الرسر
فورت، التكنولوجيا المالية فز  م. 2016تقرير التكولوجيا المالية بي 
 م. 2010(، مطبعة أبناء الجراح، 2)ط.  الجرجاوي، زياد، القواعد المنهجية لبناء االستبيان،

ز ضخامة المفهوم وجسامة المخاطر، مداخلة مقدمة   حدادي، عبداللطيف، وبرادي، أحمد، التكنولوجيا المالية بي 
ي مجال التكنولوجيا المالية تحديات النمو والمنافسة يومي 

كات الناشئة فز ي حول الرسر
ضمن فعاليات الملتف  الوطتز

 . م( 2018أبريل  17-18) 
، مجلة آفاق علمية،  ي ي الوطن العرئ 

 م. 2019(، 3، ) 11حرفوش، سعيد، التكنولوجيا المالية صناعة واعدة فز
اء باإلشارة  ي تعزيز المنتجات المرصفية الخرصز

، جازية، مدى مساهمة التكنولوجيا المالية فز ي
، وحسيتز حمد، قصي

 م. 2019(، 48) 15، إىل بنك الدوحة بقطر، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية
أداء  ي 

فز وأثرها  المعلومات  تكنولوجيا  ي 
فز ي مستوى االستثمار 

الملكّية فز أثر هيكل  حم دان، عالم محمد وآخرون، 
ة   للفي  تحليلّية  دراسة  األردنّية:  االقتصادية  2008-2003المصارف  للدراسات  االسالمية  الجامعة  مجلة  م، 

 م. 2012، 416-382(، 2)  20واالدارية، 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جذب العمالء ف

 
" دور التكنولوجيا المالية ف ي

 البنوك اإلسالمية "دراسة تطبيقية عىل البنك اإلسالمي الفلسطين 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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