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 التسويق اإلسالميالعالمية مجلة الالعدد الثاني من  افتتاحية

 الدكتورة/ ضحى عبد اهلل الصالح
 للعلوم والتكنولوجيا، كلية إدارة األعمال، قسم التسويق، دولة الكويتجامعة الخليج 

مما ال شك فيه وما هو مالحظ أن األسواق العاملية متنوعة كما أهنا تتطور باستمرار. فهي حلقة متسلسلة تبدأ من 
تسويق. فنوعية املتنج وتنتهي إىل املستهلك. وما بني املنتج واملستهلك مراحل عدة، من أهم مراحلها عنصر ال

 املستهلك تفرض على املنتج حتديد نوعية انتاجه وكفاءته وطريقة تسويقه.

من هذا املنطلق وهذه القاعدة فإننا نالحظ وبشكل واضح مدى انتشار وارتباط مفهوم الدين والثقافة الدينية يف  
نازالت، ورمبا يكون مرغماً يف ذلك، من تأثريها على املنتج. فأصبح املنتج ومن أجل تسويق انتاجه يقدم الكثري من الت

 أجل إجياد أسواقاً ملنتجاته.

فقد ظهر يف السنوات األخرية مفاهيم مل نكن نسمعها كثرياً قبل سنني عديدة. فأصبحنا نسمع عن املنتج اإلسالمي،   
لم. هذا األمر كما أصبحنا نرى الكثري من االعالنات اليت حتتوي على مصطلحات اهلدف منها جذب املستهلك املس

مل يكن مألوفا سابقًا خاصة من املنتجات اليت تنتج يف الدول الغربية، ولعل من أهم أسباب ذلك هو اتساع رقعة 
املستهلك املسلم. وحنن ال نقصد هنا املستهلك املسلم باهلوية بل املستهلك املسلم احلريص على استهالك منتج يتفق 

% فاإلحصائيات احلديثة تقدر 23نسبة سكان العامل من املسلمني قد ناهز مع ثقافته الدينية. فمن املعروف أن 
 بليون.  2.2بليون. كما أنه ومن املتوقع يف املستقبل القريب أن الرقم سيتضاعف ليصل إىل  3.6عددهم 

أيضًا االنتاج  وال يقتصر األمر هنا على تسويق هذا املنتج خارج احلدود اجلغرافية للدول الغربية املنتجة وإمنا يشمل 
للسوق احمللي يف ذات الدول الغربية. فال خيفى على أحد أن األقليات املسلمة واملهاجرة اليت تواجدت يف الدول الغربية 
أصبحت تفرض على املنتج الغريب طبيعة استهالكها. فأصبح املنتج الغريب ال ينتج املنتج اإلسالمي من أجل تصديره 

ستهالك احمللي أيضاً. وهو بال شك يعد تطورًا فرضته ثقافة املستهلك على املنتج باعتبار فقط وإمنا أيضًا من أجل اال
 أن التسويق عمل سلوكي يف اإلسالم، والتسويق اإلسالمي يقوم على قاعدة ذكر اهلل يف مجيع املعامالت.

اً أمام التبادل التجاري بني كما أننا وحىت وقت قريب كنا نستشعر أن اختالف الثقافات كانت يف مرحلة ما متثل عائق
دول خمتلفة الثقافات كأن مينع استرياد أو تسويق بعض املنتجات اليت يعتربها أصحاب دين معني أو ثقافة معينة  
كالدين اإلسالمي )منتجات حمرمة(.ونشري هنا إىل أمثلة بسيطة )كاملنتجات اليت تستخرج من بعض احليوانات  

ريقة الذبح اإلسالمي الشرعي للمنتجات احليوانية(. وكما أشرنا سابقًا فإن مثل هذه كاخلنازير مثالًأو عدم اتباع ط
الثقافة بدأت تذوب وتضمحل يف ظل تطور وسائل النقل ووسائل التكنولوجيا واالتصاالت احلديثة. وال نقصد هنا أن 
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يصل إىل اجلميع ومن خمتلف ثقافة األمم قد تبدلت وإمنا نقصد أن املنتج بدأ يراعي تنويع إنتاجه من أجل أن 
 الثقافات حىت يتمكن من تسويق انتاجه وفتح أسواق جديدة لتلك املنتجات.

وال خيفى هنا أن مفهوم السوق اإلسالمي قد توسع كثريًا يف جماالت عدة، تنوعت ما بني مصادر رؤوس األموال   
يل، كالتسويق والبحث عن طرق أخرى كالبنوك اإلسالمية وما يستتبع ذلك من عناصر أخرى مرتبطة هبذا التمو 

للتمويل تراعي الناحية الشرعية اإلسالمية. فأصبحنا نسمع كثريًا عن وسائل التمويل ال تبين متويلها على قروض ذات 
فوائد ربوية وإمنا اتبعت طرق جديدة ذات طابع إسالمي تتكفل بالتمويل وأحيانا باملشاركة يف االنتاج حبيث يتحقق 

عي اإلسالمي هلذا املنتج. ونود أن نشري هنا إىل أمثلة بسيطة ويف عجالة كالبنوك اإلسالمية اليت تتبع املفهوم الشر 
 النهج الشرعي كاملراحبة واملضاربة يف معامالهتا املصرفية وغريها.

املثال، ومن املالحظ هنا انتشار البنوك االسالمية على امتداد العامل فأصبحت مصادر أساسية للتمويل. فعلى سبيل 
فإن عدد البنوك اإلسالمية يف دولة الكويت ارتفع إىل مخس بنوك خالل اخلمس السنوات األخرية، فأصبح عدد البنوك 
اإلسالمية يف دولة الكويت يساوي عدد البنوك التقليدية يف الوقت احلايل. وهو ما يؤكد أهنا أصبحت مثااًل ناجحاً 

مما دفع بعض البنوك واملراكز املالية العاملية األخرى إىل حماولة التعامل والتكيف ومنوذجًا يف التعامل املايل واالقتصادي 
مع هذا الواقع الذي فرض نفسه على األسواق العاملية,  بل إننا بدأنا نسمع عن تعامالت وبنوك اسالمية متارس 

المية بدأت تنتشر بشكل واضح نشاطها يف دول غربية كثرية. ولعل من املالحظ أن التعامالت املالية والبنوك االس
وسريع يف الدول االسالمية بشكل خاص، كما أن جناح هذه البنوك االقتصادي وإقبال العمالء على التعامل معها 
رسخ من وجود هذه البنوك، وأي كانت أسباب اقبال املستهلكني واملمولني واملنتجني على التعامل مع هذه البنوك 

قيدة االسالميةوالثقافة الدينية املرتسخة يف نفوس هؤالء كان هلا دور أساسي يف تسويق فإننا نستطيع أن نؤكد أن للع
 هذه البنوك.

من هنا فإن فكرة التسويق االسالمي مل تعد فكرة نظرية أو طرح أكادميي وإمنا أصبح واقعًا ميدانيًا موجوداً على أرض 
البنوك االسالمية كاإلمارات العربية املتحدة ودولة الكويت الواقع. والتجارب هنا كثرية هلذه الدول اليت انتشرت هبا 

 وكذلك تركيا وغريها. وهي دول مل تكن تعرف تلك البنوك وتلك املعامالت املالية قبل سنني عديدة.

وها هو العدد الثاين من هذه اجمللة، جملة التسويق االسالمي،  يستمر بقوة وفاعلية لينشر جمموعة من  األحباث، لتكون 
رافداً مهمًا يف بناء ونشر ثقافة التسويق االسالمي واملعامالت اإلسالمية اليت أصبحت واقعًا ملموسًا وحباجة إىل نشر 
البعد االجيايب ملثل هذه املعامالت وتسويقها حول العامل. ويأيت يف هذا العدد جمموعة من املقاالت اليت تنوعت ومتيزت 

 قيق األهداف من خالل هذه اجمللة. بالطرح العميق واهلادف لتسعى إىل حت
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نشري هنا إىل أن املقال األول تطرق إىل دور إدارة املعرفة واالبداع واالبتكار يف تعزيز امليزة التنافسية للماركات التجارية 
ر االسالمية وإجياد موقع تنافسي مميز يف األسواق احمللية والعاملية. حيث صممت الباحثة منوذجا مبتكرا لتوضيح دو 

إدارة املعرفة وفعاليته يف تعزيز القدرات التنافسية للماركات التجارية االسالمية. كذلكقدمت الباحثة توصيات مميزة يف 
هذا اجملال. فهي حبثت يف كل عناصر املوضوع بدقة وفاعلية أوصلتها إىل اهلدف الذي تبتغيه من تبسيط فكرة دور 

 دقة ووضوح.إدارة املعرفة وأمهيتها وإيصاهلا للقارئ ب

أما املقال الثاين فقد قام بإلقاء الضوء على أثر احلاكمية املؤسسية على دور املصارف اخلليجية من خالل القيام بدراسة 
مقارنة بني املصارف االسالمية والتقليدية يف دول جملس التعاون اخلليجي. وأكد الباحثان يف هذه الدراسة إىل أن 

العائد على االستثمار ويف العائد على األصول وعلى صايف هامش الربح. من هنا أوصى للحاكمية املؤسسية  أثراً يف 
الباحثان اجلهات الرقابية بضرورة تفعيل تطبيق احلاكمية املؤسسية ذات اخلصائص االسالمية بصفتها ميزة تنافسية متتاز 

حت يف توظيف املقارنة بني املصارف هبا املصارف االسالمية عن نظريهتا التقليدية. وهي بال شك دراسة مميزة جن
اإلسالمية واملصارف التقليدية مبا خيدم فكرة البحث ويؤدي إىل نتيجة أرادها الباحث منذ البداية, وهي تعزيز وتفعيل 
تطبيق احلاكمية املؤسسية ذات اخللفية اإلسالمية بصفتها تلك امليزة اليت متتاز هبا املصارف اإلسالمية واليت جنح 

 يف إبرازها.الباحث 

أما املقال الثالث فقد حبث يف الرتويج للذات يف اطار ومنظور الفكر االسالمي، حيث كان اهلدف األساسي من 
املقال هو ضبط الرتويج للذات بضوابط شرعية ملعرفة حدود املقبول واملمنوع فيها وذلك من خالل رصد الرتويج 

قرآن الكرمي ذات الصلة واستنتاج القواعدمنها. والواقع أنه حبث رائع للذات عرب التاريخ االسالمي وتتبع اآليات من ال
وفق فيه الباحث يف وضع احلدود ملا هو مقبول وما هو ممنوع، كما أنه وفق يف الذهاب إىل أبعد من ذلك بأن وضع 

ي ومتسلسل يؤدي الضوابط الشرعية واستند يف ذلك إىل أسانيد من القرآن الكرمي، واستنتج منها القواعد بربط منطق
 إىل النتيجة اليت ابتغاها الباحث. 

أما املقال الرابع فقد اهتم بأخالقيات العمال يف االسالم.هنا سعت الباحثة بطرح وتعريف ملعىن األخالق ومنزلتها يف 
وحفظ  االسالم, وتعريف العمل وأخالقيات العمل يف االسالم كالقوة، واألمانة، واالتقان، وحفظ الودائع واألموال

أسرار العمل وعدم الغش، والصدق واالخالص يف املشورة وأمور عدة أخرى, وذلك استنادًا إىل القرآن الكرمي والسنة 
النبوية الشريفة. من هنا قدمت الباحثة نتائج وتوصيات يف غاية األمهية يف عصرنا هذا هتدف إىل حفظ حقوق العامل 

اجلهد يف سبيل نشرها وحتقيقها يف الواقع. وحقيقًة فإن البحث متميز وصاحب العمل واالهتمام بأخالق العمل وبذل 
من ناحية ربط أخالقيات التعامل مع التعامل املادي ذاته. وهي دراسة إنسانية يف جانب منها ودراسة وضعت الوقاية 
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ي والوجه الثاين من الوقوع يف املشاكل العملية يف جانب اخر.هذهالدراسة كالعملة هلا وجهان وجهها األول أخالق
 مادي. 

أما املقال اخلامس فقد تطرق إىل ريادة األعمال يف االسالم من خالل منوذج حالة بنك األسرة )السودان( حيث تعترب 
ريادة األعمال جزءًا أصياًل من الثقافة االسالمية. ناقش الباحث يف هذا املقال فرص القبول والنجاح لريادة األعمال 

الواقع من خالل طرح اآلليات والوسائل االسالمية لريادة األعمال مثل املشاركة واملضاربة. وتعد االسالمية على أرض 
هذه الدراسة حبثية، جانب كبري منها تشجيعي وحمفز حيث حتث على التعامالت اإلسالمية وتقييم مدى جناحها،  

بالثقافة اإلسالمية.هذه الدراسة بال شك  كما أهنا تقدم أمثلة واقعية وحقيقية على جناح تلك األعمال وكيفية ربطها
 دراسة ذات بعد جيد من حيث الواقعية ومن حيث فكرة الباحث.

أما املقال السادس فقد حبث يف هدف الشركات العاملية اليت تقوم بتقدمي منتوجات احلالل اليت تتوافق مع أحكام 
احلالل. فاألسباب عديدة ما بني إرضاء الزبون الشريعة االسالمية الكتشاف سبب اهتمام هذه الشركات باملنتجات 

املسلم أو جللب الزبائن واحلصول على منافع أكرب من السوق االسالمي خاصة مع تزايد اجلاليات املقيمة مبختلف 
الدول األوروبية. قام الباحثون يف هذا املقال بدراسة معىن السوق احلالل وقاموا بدراسة استطالعية عن شركات أوروبية 

امت بتبين هذا السوق. من خالل هذه الدراسة توصل الباحثون على أنه ال ميكن اجلزم على أن الشركات العاملية ق
تقدم منتجات حترتم فيها القواعد والضوابط االسالمية فمعظم هذه الشركات هتدف لكسب حصة سوقية أكرب ال 

الباحثون إىل أرض الواقع وناقشوا يف حبثهم الواقعية  غري.ما مييز هذه الدراسة أهنا دراسة واقعية وميدانية نزل فيها
السوقية ووازنوا بني متطلبات السوق اإلسالمي وحتقيق رغبة املستهلك املسلم وما بني رغبة الشركات املنتجة يف حتقيق 

إىل  األرباح املشروعة من خالل حتقيق رغبة هذا السوق، وهو ما يشري إىل أن الباحثني سعوا من خالل جهد حثيث
 تقدمي حبث واقعي يظهر اجلهد الذي بذل فيه.

هذا وبعد استعراضنا يف هذا اإلجياز يف هذا املوضوع فإننا نأمل أن نكون قد وضعنا مقدمة تساهم وهتدف إىل دعم 
يع. الفكرة األساسية للغاية اليت تبتغيها هذه اجمللة املتقدمة يف فكرها وصاحبة املبادرة يف طرح هذا النوع من املواض

آملني أن نكون قد وفقنا يف ذلك. فللمجتهد إن أصاب أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وأأمل من سبحانه أن 
 أكون من ذوي األجرين. واهلل املوفق.

 د/ ضحى الصاحل

 20/6/2832الكويت يف 

 3433شعبان  0
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 األسواق المحلية والعالميةفى  إدارة المعرفة فى تعزيز الميزة التنافسية للعالمات التجارية االسالميةدور 
The role of Knowledge management in enhancing the competitive advantage of Islamic 
brands in local and global markets  

 إعداد
 أ.م.د/فاتن فاروق أحمد عتريس

 جمهورية مصر العربية –جامعة حلوان -أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية

 حثملخص الب
 

أصبحت ىف ظل تصاعد حدة التطورات والتغريات السياسية واإلقتصادية الىت طرأت على مستوى العامل هذه األيام 
والذي أصبح يعتمد بدرجة رئيسية على ، املعرفة واملنافسة من أهم عناصر تطور وتقدم واستمرار املاركات التجارية

و إمنا ، فاملنافسة مل تعد تقتصر على حرية الدخول واخلروج من السوق، اإلبداع و اإلبتكار والتغري التكنولوجي،
 واالستمرار. املنافسة من أجل البقاء

متثل املاركات التجارية اإلسالمية الشخصية االعتبارية لالقتصاد االسالمى فهى املؤشر الذى يستتطيع من خالله خرباء 
 وعلماء التسويق قياس األنشطة التسويقية .

الىت ميكن أن تؤثر ىف املوقع التنافسى  ة املعرفة ىف عاملنا املعاصر من أهم العلوم احلديثة ذات األثر الفعالتعد إدار 
 للماركات التجارية اإلسالمية 

القاء الضوء على مفهوم إدارة املعرفة ودوره ىف تعزيز امليزة التنافسية للماركات التجارية اإلسالمية وإجياد يتناول البحث  
 .تنافسى مميز ىف األسواق احمللية والعامليةموقع 
 مقدمة:

وأثارها العوملةوتسارع وترية ، ىف ظل املتغريات املتالحقة الىت يشهدها العامل األن والىت ترتبط بثورة تكنولوجيا املعلومات
و زيادة القوى الشرائية و االستهالكية  و املنافسة الشديدة بني ، على طبيعة األسواق االقتصادية احمللية والعاملية

متعددة تؤثرعلى مكانتها ىف السوق و و املاركات التجارية االسالمية لتحديات مستمرةتتعرض األسواق...املنتجات يف 
 قيمتها لدى املستهلكني.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com.eg&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization&usg=ALkJrhju0ZH8ViJfsICIppV1OL77Aenq4A
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في السوق بشكل كبري من خالل املنتجات املماثلة له دورة حياة املنتجكذلك أثرت سرعة التطور التكنولوجي على 
 واستمراربقائه باألسوق. فيزيقيا وكميائيا،فلم يعد تفوق املنتج يف حد ذاته كافيا لضمان جناحه

لذا أصبحت املعرفة واملنافسة من أهم عناصر تطور وتقدم واستمرار املاركات التجارية ،والذي أصبح يعتمد بدرجة 
، فاملنافسة مل تعد تقتصر على حرية الدخول واخلروج من السوق، رئيسية على اإلبداع و اإلبتكار والتغري التكنولوجي،

 أجل البقاء.و إمنا املنافسة من 

مما يزيد االهتمام بضرورة وحتمية الرتصد ملصادر املعرفة احلالية و احملتملة، واإلعداد اجليد للتعامل معها، فاملنافسة يف  
عصرالعوملة تأيت من كل مكان، وال محاية منها،إال مبحاولة التفوق والتميز بالتجديد واالبتكار،وسرعة االستجابة 

 لرغبات املستهلكني .

ا تبحث دائما الكثريمن الشركات عن وسائل جديدة وأدوات مبتكرة أكثر قوة وابدعا لتعزيز املوقع التنافسى لذ
للماركات التجارية و قيمتها لدى املستهلكني .حىت تضمن استمرار نشاطها وبقاء منتجاهتا ىف االسواق احمللية 

 والعاملية.

لوم احلديثة ذات األثر الفعال ىف جناح املؤسسات وتطويرها وبقائها تعد إدارة املعرفة ىف عاملنا املعاصر من أهم الع
هتتم  حيث تعد من اهم أصول املؤسسة وإحدى العوامل الرئيسية احملركة لتكوين الثروات ،فهى، واستمرارها ىف االسواق

جارية لتزيد من قيمة املنتج رصد اإلفكار واإلبداعات لتحويلها إىل منتج أو خدمة، ورِبطها  باملاركة الت، بإنتاج القيمة
وقدرته التنافسية مما يسهل دخوله يف أسواق جديدة ويضمن استحواذه على نسبة منافسة يف السوق املستهدف 

 فيصبح امسا له كيان اقتصادي يصعب جتاوزه.

لذا يهدف البحث إىل توضيح دور إدارة املعرفة ىف تعزيز امليزة التنافسيةللماركات االسالميةلتأكيد موقعها التنافسى ىف 
 االسواق احمللية والعاملية 

 مشكلة البحث:تتضح مشكلة البحث من خالل التساؤالت االتية
 واق احمللية والعاملية؟هل حتتل املاركات التجارية االسالمية موقعا تنافسيا مميزا ىف األس 
 كيف ميكن أن تساهم إدارة املعرفة ىف تعزيز امليزة التنافسيةللماركات التجارية االسالمية؟ 

 هدف البحث
للماركات التجارية االسالمية هبدف يهدف البحث اىل توضيح مفهوم إدارة املعرفة و ودورها ىف  تعزيز امليزة التنافسية

 ة  املتغريات والتحديات املختلفة ىف االسواق احمللية والعاملية.ملواجهحتقيق موقع تنافسى مميز 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.com.eg&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Product_lifecycle&usg=ALkJrhi16tByMb9XHzIL_c5HbwJjDO6Gfg
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 فروض البحث:

 العاملية واحمللية.حتتل العالمات التجارية االسالمية موقعا تنافسياىف األسواق  -
ىف األسواق احمللية للماركات التجارية االسالميةميكن أن تساهم إدارة املعرفة ىف إجياد ميزة تنافسية  -

 والعاملية.

 بزوغ فجر الماركات التجارية االسالمية:
التسويق بالدين وتدويل لربط ، قد يثريمصطلح املاركات التجارية اإلسالمية جداًل واسعًا بني خرباء وعلماء التسويق

املاركات التجارية ،إال أنه ال ميكننا أن نغفل دور التسويق اإلسالمى باعتباره التسويق املستقبلى كما يصفه علماء 
وخرباء التسويقفى هذه املرحلة اإلنتقالية الىت يشهدها العامل األن وتأثريهاعلى االقتصادوالسوق العاملى، فهناك بعض 

ت العاملية الكربى الىت ال تنتمى للعامل اإلسالمىقد طورت وغريت اسرتاتيجياهتا التسويقية لتواكب املؤسسات والشركا
 حركة ومتغريات األسواق اإلسالمية.

من الصعب وضع تعريف حمدد وواضح  للماركات التجارية اإلسالمية، اال أن بعض خرباء  وعلماء التسويق يشريوا اىل 
إلسالمية .... يشمل كالملاركات التجارية الىت متتلك أصوهلا شركات إسالمية مثل أن تعريفاملاركات التجارية ا

شركةاخلطوط اجلوية السعودية وشركة اخلطوط اجلوية اإلماراتيةباالضافة اىل كل املاركات الىت تستهدف املستهلكني 
 (Paul Temporal/(2011داملسلمني واألسواق اإلسالمية ىف كافة أحناء العامل مثل نستلة وكنتاكى وماكدونال

 

 

 

 

 

 

 

 

الماركات التجارية التى 

المسلمين تستهدف المستهلكين 

 واألسواق اإلسالمية

الماركات التجارية التى 

تمتلك أصولها شركات 

 إسالمية

 الماركات التجارية اإلسالميةتعريف  ( 1مخطط)

 الماركات التجارية اإلسالمية
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* أن فجر املاركات التجارية االسالميةقد أشرق،ففي الوقت الذي يقف العامل John Defteriosيرى  ديفرتيوس
حيدث من تطورات إقتصادية على مستوى العامل ... هبوط , وصعود , وأحيانا خسائر فادحة فيه مذهواًل أمام ما 

كانت الصفقات االقتصادية الكربى حول ،  لبعض الدول الىت كانت حتتل مكانة اقتصادية مرتفعة على مستوى العامل
ارية  بالبالد بعد شراء متاجر العامل تتم بلمسة "إسالمية،" ففي لندن زادت شركة" قطر القابضة"  حصصها االستثم

مليار دوالر ىف العام املاضى. واليت سبق هلا أن حصلت على حصص يف متاجر  2.3لقاء  Harrods"هارودز"
كما اشرتت العقار Canary wharf و"كناري وارف،" Barclaysومصرف باركليز Sainsbury"سينسيربى"

 .الذي تقع عليه السفارة األمريكية باململكة املتحدة

ويف اجلانب اآلخر من العامل، تعتزم  شركة "برتول اخلليج" القطرية استثمار مخسة مليارات دوالر مبشروع ضخم للغاز 
مقارنة بالفرتة نفسها من عام ، ارتفعت بنسبة الثلثني 2838مباليزيا، كما أن الصادرات الربازيلية إىل قطر خالل عام 

2882. 

نتباه إىل حمورين أساسيني، األول هو اجلانب التصديري عرب الصبغة اإلسالمية اليت لذا يشري ديفرتيوس اىل أمهية اال
بدأت تظهر على بعض املاركات التجارية العاملية، والثاين هو اجلانب االستريادي املتمثل يف االهتمام املتزايد باألسواق 

 (//arabic.cnn.com/2010) httpمليار مستهلك. 3.5اإلسالمية اليت يقطنها 

خبري ىف عامل الصحافة االقتصادية. معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق John Defteriosجون ديفرتيوس: *
" يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خالهلا، وبلغة مبسطة، رؤيته القتصاد CNNاألوسط 

 منطقة الشرق األوسط، وما يطرأعليها من تغريات

% من إمجايل األسواق االستهالكية العاملية، ويتوقع خرباء االقتصاد أن ينمو هذا  28متثل اليوم فاألسواق اإلسالمية  
 (Othman&Shahidan /(28252008% حبلول عام38الرقم  ليصل اىل 

لذلك يبحث أصحاب املاركات التجاريةالعاملية عن أفضل الوسائل لدخول أسواق املستهلكني املسلمني، ويف وقت 
مليون شخص، إال أنه من الواجب  388البعض بأسواق دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا اليت يقطنها يفكر فيه 

النظر حنو أبعد من ذلك، للوصول إىل الكثافة اإلسالمية الكبرية يف جنوب وشرقي 
 (http//arabic.cnn.com/2010آسيا.)

قليلة املاضية، كانت  الصني واهلند هى إىل إنه على مدار السنوات الPaul Temporal ويشري بول تيمبورال 
املوجة  التسويقيه العظمى . أما السوق الكبرية التالية هي السوق اإلسالمية. فهناك جمموعة ضخمة من الناس مل 
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يتطرق إليهم أحد نسبيا، من حيث ما يريدونه وما حيتاجون إليه، ومتثل تلك القوة البشرية فرصة هائلة ىف عامل التسويق 
.»Paul Temporal / 2011 ) 

لذا ستحتاج الشركات متعددة اجلنسيات بصورة متزايدة إىل مزيد من املعرفة وابتكار االسرتاتيجيات احلديثة مع النمو 
السريع يف السوق اإلسالمية وذكاء املستهلكني املسلمني ويقول تيمبورال وغريه من خرباء التسويق " إن الوقت هو 

 )http//aawsat.com («.التواجد مبكرا ملن يتحرك أوال  جوهر املسألة، وتتحقق ميزة

وبالرغم من وعى بعض الشركات العاملية بأمهية ومكانة األسواق اإلسالميةوتعديل اسرتاتيجياهتا التسويقية لتعكس 
إالإهنا قد ختفق ىف بعض األحيان....... ، وثراءحاجات اجملتمع املسلم الذي زاد فيه املستهلكون املسلمون عددا 

فعلى مدار عقود، أخفقت كثري من الشركات الغربية يف تقدير احلاجات الفريدة للمستهلكني املسلمني، حسبما يقول 
خرباء التسويق. واألسوأ من ذلك هو أن بعض الشركات أساءت إىل بعض املستهلكني احملتملني بعدم تفهمها 

 ية.للمشاعر الدين

، مع وجود شعار على 3226خطأ فادحا عندما أطلقت أحذية رياضية عام  Nike«نايك»فمثال  ارتكبت شركة 
( اعتقد بعض املسلمني أنه يشبه هجاء لفظ اجلاللة )اهلل(.  وتقديرا ألمهية وتأثري 3شكل)، أجزاء من احلذاء

«. ج من هذه األحذية على مستوى العاملألف زو  088فإضطرت الشركة اىل سحب الشركة ، املستهلكني املسلمني
حنو االهتمام بأمهية التسويق « دعوة لالستيقاظ»بأهنا « نايك»ووصف جودمان حادثة 

 )http//aawsat.com(اإلسالمى

العامليةللدخول إىل أسواق  وىف إطار املنافسة الشديدة  للماركات التجارية العاملية،تسعى مزيد من الشركات 
حيثبدأت بعضاملاركات التجارية ، املستهلكني املسلمني، وبدال من استرياد املنتجات و استخدام اإلعالن األجنىب

اإلسالمية اليت تنبع من الدول اإلسالمية حتدي الشركات الدولية الغربية لتحقيق موقع تنافسى  مميز والسيطرة على 
 ( http//arabic.cnn.com/2010السوق اإلسالمى

وهي ماركة جتارية باكستانية يف جمال احلليب، تسعى إىل منافسة  Olpers«أولبريز» 2886فمثال ظهرت عام 
تذكر املشروب بصورة موجزة عند البداية  2882و 2880كانت إعالناهتا التلفزيونية لشهر رمضان عامي «. نستله»

ن إلظهار املسلمني ىف مشاهد خمتلفة....وهم يصلون يف املساجد؛ وهم والنهاية فقط ،ويتم ختصيص معظم وقت اإلعال
 (2واملرضى. شكل ) يعملون يف دول مثل تركيا وباكستان واملغرب ومصر ،و يقومون بأعمال اخلري مثل مساعدة املسنني

 «ريزأولب»إن اإلعالن التلفزيوين للماركة التجارية Ogilvy& Mother« *أوجيلفي أند مازر»تقول شركة 
Olpers وضع املسلم املعاصر يف سياق األمة اإلسالمية، ويذكره برتابط أكرب ومينحه شعورا كبريا »يهدف إىل

http://www.aawsat.com/
http://www.aawsat.com/
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األخوة مكون أساسي من »وإن « اجلميع متساوون أمام اهلل»كما يؤكد هذا اإلعالن على أفكار تقول إن «, باالنتماء
 بني عمل احلريف يف بروناي والعامل يف مصر.  عن طريق املساواة، على سبيل املثال،« مكونات النجاح

 الموقع التنافسى للماركات التجارية اإلسالمية:
املوقع التنافسي للماركة التجارية اإلسالمية يرتبط باألسلوب الذى يدرك به املستهلكون املسلمون مزايا املاركة ومنافعها 

 .األخرى املنافسةوخصائصها عند مقارنتها مبزايا ومنافع وخصائص املاركات 

يتجه دائما اهتمام خرباء التسويق اإلسالمى اىل إنشاء مواقع تنافسية مميزة للماركات التجارية اإلسالمية من خالل 
واملوقع التنافسي املميز والفعال هو املوقع الذي  الثغرات املوجودة ىف االسواق احمللية والعاملية والىت مل تستخدم من قبل.

   احملتملني بتميز املاركة التجارية بصفة فريدة أو بفائدة معينة باملقارنة بباقي املاركات التجارية املنافسة.يقنع املستهلكني

ويعتمد بناء املوقع التنافسى املميز للماركات التجارية اإلسالمية على جمموعة من العوامل الرئيسية تتمثل فىالدراسة 
ستهلك املسلم واحتياجاته،وقيمةاملاركة التجارية اإلسالمية ىف السوق املستفيضة للسوق اإلسالمى، دراسة سلوك امل

،ووالء املستهلكني هلا، الصورة الذهنية للماركة التجارية اإلسالمية ....... اىل غري ذلك من العوامل األخرى .مث 
لكى تشبع حاجتهم صياغة رسائل إعالنية توضح للمستهلكاملسلم صفات وخصائص املاركة الىت متيزها عن منافسيها

. 

 «صنسيلك الفلي كلني آند فريش»( منوذجني إعالنيينمن احلملة اإلعالنية لشامبو 3فمثال ميثل شكل )
Lovely clean & fresh shampooجنمة ، الىت تستهدف املسلمات احملجباتفى إندونسيا و باكستان

الذى ترتديه معظم املسلمات يف كثري من  اإلعالهني شابة بامسة وصغرية يف السن، ترتدى غطاء للرأس "احلجاب"
اىل أن هذا املنتج هو النوع األول من الشامبو unilever«يونيليفر»الدول اإلسالمية. وتشري الشركة املصنعة 

 «. منط حياة احملجبات»الذي يتحدث مباشرة عن 

تجارية الدولية اىل إهنا املاركة الColgate -  Palmolive«باملوليف –كوجليت »كذلك  تشري شركة   
يف ماليزيا ملنتج معجون األسنان، ومنتجات غسول الفم اليت تقدمها. « حالل»األوىل اليت حصلت على شهادة 

وقد حتتوي بعض منتجات غسول الفم على الكحول، الذي يعد حمرما يف ظل شروط املنتجات احلالل. وحتمل 
 (4اإلعالنات التلفزيونية للشركة. شكل )، الذي يظهر يف «حالل»اآلن شعار « كوجليت»منتجات شركة 

وحىت األن، عندما قدمت هاتفا ألسواق  2887جهودا متضافرة جلذب املسلمني منذ عام Nokiaوتبذل نوكيا
الشرق األوسط ومشال أفريقيا حيتوي على عدد من التطبيقاتو التقوميات الدينية والقرآن،مبا فيها املنظم اإلسالمي 
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مس، وتطبيق البطاقات اإللكرتونية اليت تتيح لفأفراد إرسال بطاقات التهنئة ىف املناسبات مع منبهات للصلوات اخل
 اإلسالمية عرب الرسائل القصرية. 

أن  مشريا إىل ويؤكدأحد خرباء التسويق ذلك من خالل دراسه أجراهاحول املستهلكني املسلمني يف عدة دول إسالمية
املسلمني. حيث ينظر اليها على أهنا ماركة جتارية جيدة للغاية، وحساسة للغاية نوكيا تعد ماركة جتارية مفضلة لدى 

 للسوق احملليةولديها قيم إسالمية.

وجتدر اإلشارة اىل أنه مبرور الوقت قد يتأثر املوقع التنافسي للماركة التجارية اإلسالمية وال ينجح يف زيادة املبيعات، لذا 
ه والرتكيز على فائدة أو منفعة أخرى تتحقق للمستهلك املستهدف. و ميكن أن يقوم خرباء التسويق بإعادة تصميم

 :ضعف الموقع التنافسي لعدة أسباب مثليرجع 

  عدم دراسة السوق املستهدف بدقة، وبالتايل ال تكون مزايا املاركة التجارية اليت يرتكز عليها املوقع
 التنافسي مرتبطة حباجات ورغبات السوق املستهدف.

  ترمجة خصائص املاركة التجارية اإلسالمية بدقة إىل منافع وفوائد للمستهلك، فالفرد ال يشرتي عدم
 السلعة أو اخلدمة خلصائصها وإمنا يشرتيها ملنافعها وفوائدها.

  اإلحلاح على  تقدمي ميزة معينة رغم عدم أمهيتها للمستهلك واالعتقاد بأهنا توفر ميزة معينة يف
 يه املستهلك بتلك امليزة.الوقت الذي ال يشعر ف

 ىف الواليات املتحدة األمرييكية من خالل Ogilvy & Matherفعلى سبيل املثال قدمت مؤسسة
Mather Noor   دراسة لتصنيف جاذبية العالمات التجارية بالنسبة إىل املستهلكني املسلمني على مستوى

عالمة جتارية مشهورة  38ستهلكون ألكثر من العامل. ومتت صياغة مؤشر الدراسة على أساس كيفية تصنيف امل
وكانت بعض مؤشرات نتيجة الدراسة كالتاىل. ، من حيث التوافق مع الشريعة اإلسالمية

www.ogilvy.com ) 

، الذي تصنعه شركة «ليبتون»احتل جمال األغذية واملشروبات والرعاية الصحية  الصدارة  ،واعتلى منتج شاي -
 مث نسكافيه.  «. نستله»، وجاء بعده منتجات ، هذه القائمة«يونيليفر»

 Citi أشارت الدراسة كذلك  اىل أن صناعة اخلدمات املالية، ممثلة باملاركات التجارية ملصرف سييت بنك  -
Bank واتش إس يب سيHSBC.أحتلت مكانة سيئة من قبل املستهلكني املسلمني ، 
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 Ogilvy& Mother « أوجيلفي»واملثري للدهشة كذلك أن املشاركينفى االستطالع الذي أعدته شركة -
، وهي شركة للطريان الراقي مقرها ديب، وتعترب واحدة من أكثر العالمات التجارية «طريان اإلمارات»صنفوا شركة 

 35على قائمة تتكون من  27الـ جناحا يف الشرق األوسط، يف مكانة اىل حد ما  ليست جيدة، وهي املرتبة
 مركزا. 

يف التصنيف إىل أن الشركة حاولت « طريان اإلمارات»ويرجع خرباء التسويق هذه املكانة أو الصورة السلبية لشركة 
إهنا تقدم »وضع نفسها كماركة جتارية عاملية وعلمانية من خالل صفات القوة العاملة متعددة األعراق. وقال: 

الكحولية، وهو ما تفعله مجيع خطوط الطريان تقريبا، لكن ذلك ال يعد موافقا للشريعة أيضا املشروبات 
اإلسالمية. إهنا عالمة جتارية رائعة يف نواح كثرية، لكن بالنسبة إىل املستهلكني املسلمني، ال يُنظر إليها على أهنا 

 (http//aawsat.com«. ).عالمة جتارية إسالمية على وجه اخلصوص

 معرفة:إدارة ال
مع التزايد اهلائل ىف كم املعلومات املرتبطة باملاركات التجارية وتراكمها جند أن هناك ضرورة ملحة إىل تنظيم وإدارة 
هذه املعلومات لإلستفادة منها ىف حتقيق أهداف إسرتاتيجية للمؤسسات والشركات وحتقيق موقع تنافسى مميز 

وبالتاىل تظهر قيمة املعلومات ىف إمكانية حتويلها إىل ، احمللية والعامليةللماركات التجارية اخلاصة هبا  ىف االسواق 
وبالتاىل فقيمة املعلومات مرتبطة بقيمة املعرفة ، معرفة وذلك ألن املعرفة تتيح لنا أختيار وتنسيق مانستطيع عمله

 الىت تؤدى  اليها تلك املعلومات .

عادة وتوزيع واستخدام املعلومات سواء كانت ضمنية أو هتتم إدارة املعرفة باكتشاف وتكوين وختزين واست
صرحية.كما أهنا الوسيلة اليت من خالهلا نستطيع استخراج املعلومات املخزنه سواء يف العقل البشري أو  ىف 

 احلاسوب وحتويلها ونشرها للمساعدة يف اختاذ القرار.

ستويات عالية من اجلودة واالبداع التقين وعدم إدارة املعرفة هي أساس القدرة ىف عملية خلق األفكاروحتقيق م
ازدواجية اجلهود,  وتعزيزامليزه التنافسيه وضمان البقاء واالستمرار يف األسواق ىف ظل ما يطرأ من تغريات و 

 تطورات.

وتتطلب  وينظرإلدارة املعرفة أيضًا على اهنا ظاهرة ابداعية خالقة ،تتكون من مكونات معرفية دائبة التغري واالندماج 
وجود بيئة مالئمة وهنا يكون االهتمام بدرجة اقل بالسيطرة على تدفق املعرفة وبدرجة اكرب بالتشجيع على املشاركة 

 (2887وتسهيل االتصال.)عبد الرمحن توفيق/
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بعملية ومن خالل ما سبق ميكن اإلشارة اىل ان ادارة املعرفة هى جمموعة االنشطة والعمليات التنظيمية الىت تقوم 
تكوين املعرفة اجلديدة بصورة مستمرة وابتكاروتوليد ومشاركة معارف جديدة حىت حتقق الشركة أو املاركة 

 التجاريةأهدافها بالتجديد والتطوير وتعزيز امليزة التنافسية ملنتجاهتا ىف االسواق.

 : تتكون من ثالثة أجزاء:أصول املعرفة 

 او معلومات توضح ماهية تلك املعرفة. احملتوى املعرىف: وهو عبارة عن بيانات -
 هيكل املعرفة: وهو طريقة تنظيم تلك املعرفة. -
منطقية املعرفة: وهو العملية الىت يتم من خالهلا استخدام املعرفة الختاذ قرار او حل مشكلة.  -

www.wmforum.org/2003 ) 

 :خصائص املعرفة

 ىف البناء املعرىف( .يتم إنشاؤها بشكل ديناميكى )عن طريق اجراء التغيريات  -
 ترتبط ارتباطاً وثيقاً باألفراد ،فهى نتيجة لعملية إدراكية . -
هى شرط مسبق لعمل األفراد ،فهى االساس جلميع  -

 ( www.wmforum.org/2003االفعال.
 تُنظم نفسها بنفسها تلقائياً ، وتسعى لالستمرارية . -
 ، كننا بدوهنا إيصال ما نعرفهفاللغة وسيلة لوصف اخلربة وال مي، تنتقل من خالل اللغة -
ويصبح معدل النماء للنظم غري ، حيث أن النظم القابلة للتكيف تؤدي إىل االتقان، تتصف باملرونة -

 الالمركزية بدرجة أعلى 
حيث أن األسلوب األفضل ، فاملعرفة تتغري بشكل مستمر دائماً ، ال يوجد حل واحد لفأمور املعرفية -

 هو ذلك األسلوب الذي يرتك األمور تسري بينما تبقى اخليارات قائمة .، إلدارهتا يف الوقت احلاضر
(  ولكنهاال تنمو إىل ما 2887التستهلك باالستخدام وامنا تنمو وتكرب )مطريان العازمى/ أن املعرفة  -

واالمهال فعدم التعلم ، ففي آخر األمر تضيع بعض املعرفة أو تفىن، متامًا كما تفىن األشياء يف الطبيعة، ال هناية
واستمرارية استخدام الطرق القدمية للتفكري يؤديان اىل تراجع جمموعة املعرفة الكاملة اليت تساهم يف القدرة ، فيه

 ( 2884/ ) نعيم دمهش، عفاف أسحقعلى إمناء وتطور املعرفة 
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 خارطة املعرفة:

ك العالقات الىت متكن من االتصال وكذل، تعىن خارطة املعرفة العرض املرئى للمعلومات الىت يتم احلصول عليها
وتتضمن اخلارطة عادة بعض النصوص ، ومن مث التعلم املعرىف من ِقَبل االفراد املالحظني خلارطة املعرفة، والتواصل املؤثر

 والسرد القصصى والرسومات والنماذج واالرقام .

ويفضل ان ، معلومات ومعارف اخرىوعلى اساس ماتقدم فإن خارطة املعرفة هى معاجلات وإجراءات ملواد ترافق 
فخارطة املعرفة تشتمل على تساؤالت : كيف، ، تكون مرسومة او مصورة مرئية بطريقة متثل معلومات ومعارف مضافة

 فهى تعكس البنية االساسية للمبادرات االدارية للمعرفة  ، وأين، وملاذا؟

 تصنيف املعرفة :

: وهى تشري اىل معرفة شخصية حتتوى على معان داخلية ومناذج ذهنية  Tacit Knowledgeاملعرفة الضمنية 
 وخربات وتبصر وبديهه وشعور حدسى .

  املعرفة الواضحةExplicit Knowledge  وهى املعرفة الىت يعرب عنها من خالل احلقائق والتعبريات :
 تدويرها. والرسومات والتصورات وميكن توثيقها ىف الورقة او الشكل االلكرتوىن وميكن

  املعرفة التكنولوجيةKnow-How  وهى جزء من املعرفة الضمنية وتعرب عن الرباعة  -كيف  –:اى معرفة
 واخلربة واملهارة ىف العمل .

 أما املعرفة ، املعرفة الضحلة واملعرفة العميقة: املعرفة الضحلة تعىن الفهم القليل ملؤشرات مساحات املشكلة
 حليل العميق للموقف )املشكلة( العميقة فهى الىت تتطلب الت

  املعرفة السببية واملعرفة املوجهه)االرشاديه(: املعرفة السببية هى الىت تتم ببناء ربط املفاهيم معاً باستخدام طرق
عبد اما املعرفة املوجهه فهى املعرفة الىت تبىن على اساس اخلربة فتصبح دليالً ومرشداً للسلوك . )، االستنتاج واالستقراء

 ( 2886لستار العلى وأخرون / ا

 :ادارة المعرفة و وتعزيز الميزة التنافسيةللماركات التجارية االسالمية

ميكن أن تساهم إدارة املعرفة يف إجياد موقع تنافسى مميز للعالمات التجارية اإلسالمية من خالل تعزيز امليزة التنافسية هلا 
 قيمة وأمهية ادارة املعرفة بالنسبة للماركات التجارية اإلسالمية فيما يلى: ىف األسواق احمللية والعاملية، وميكن تلخيص

 تُعد إدارة املعرفة فرصة كبرية لتخفيض التكاليف اإلعالنية و التسويقيةللماركات التجارية اإلسالمية. -
إدارة املعرفة هى عملية منظمة متكاملة لتنسيق األبعاد واألنشطة املختلفةللماركات التجارية  -

 اإلسالميةلتحقيق أهدافها.
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تتيح إدارة املعرفة حتديد املعرفة املطلوبة وتوثيق املتوافر منها وتطويرها واملشاركة هبا وتطبيقها وتقييمها   -
 وتعديل اخلطط التسويقية املستقبلية.، لتصحيح املسار التسويقى احلالىللماركات التجارية اإلسالمية

عن سلوك املستهلك حنو املاركات التجارية اإلسالمية  والتعرف على تُعد اداة رئيسية خللق معرفة جيدة  -
 الفجوات  التسويقية  ىف األسواق املختلفة.

َتسهم ىف حتفيز املاركات التجارية اإلسالميةلتطوير ذاهتا  للمحافظة على استمراراها ومواجهة التغريات  -
 اإلقتصادية  الديناميكية الغري مستقرة.

 حتقيق ميزة تنافسية دائمة للماركات التجارية اإلسالمية.ميكن أن تعمل على   -

تدعم االستفادة من مجيع القيم امللموسة وغري امللموسةللماركات التجارية اإلسالمية بوضع خريطة جيدة لتعزيز  -
 املوقع التنافسى ىف األسواق احمللية والعاملية.

افسيا مميزا ىف األسواق العاملية جيب أن يؤخذ ىف اإلعتبار ىف و ولكن لكى حتقق املاركات التجارية اإلسالمية موقعا تن
 اإلعتبار ما يلى:

 جيب أن يشعر املستهلك املسلم أن املاركة التجارية تفهم وتتعاطف مع القيم والتقاليد اإلسالمية -
 جتنب اإلساءة للقيم والتقاليد اإلسالمية -
 التفاعل مع املستهلك املسلم وقيم اجملتمع اإلسالمى. -
ومكافحة السرطان وغري ، املشاركة ىف اجملاالت اإلجتماعية واإلنسانية مثل محالت التربع للفقراء  -

 ذلك من احلمالت األخرى.
املشاركة بعروض تروجيية مميزة للمنتجات اخلاصة باملاركات التجارية اإلسالمية ىف املناسبات الدينية  -

 املميزة مثل شهر رمضان وعيد األضحى .

 اإلسالمية على مستوى عميق وجوهرى وليس فهما سطحيا.فهم القيم  -

وترى الباحثة  أن أمهية دور إدارة املعرفة ىف تعزيز املوقع التنافسى للماركات التجارية اإلسالمية ميكن توضيحها من 
، Placeاملكان ، Processوهى : العمليات  4P'sمنوذجا مكونا من أربعة عناصر عرفت مبا يسمى خالل 
 وذلك على النحو التاىل : Perspectiveاملنظور ، Purposeالغرض 

تتجه اسرتاتيجيات املاركات التجارية املبنية على إدارة املعرفة اىل تطبيق املعرفة املتاحة بفعالية واجياد  العمليات : – 0
نب املاركة تطبق باملثل واهلدف من هذه العملية هو التأكد من ان املعرفة املطبقة ىف أحد جوا، معرفة جديدة باستمرار
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وكذلك التأكد من ان املعرفة يتم مشاركتها مبرور الوقت لكى تنتفع هبا املاركة التجارية كشخصية ، ىف اجلوانب األخرى
 إعتبارية للشركة.

رية فاملعرفة يتم خلقها ومشاركتها من خالل التفاعالت اليومية بني املاركة التجا، يشري اىل حدود املعرفةالمكان :  -2
 فالشركات  جيب ان تسعى للحصول على املعرفة اينما كانت .، واملستهلكني واملوردين وحىت املنافسني

ولكن ىف اكثر عمليات ادارة املعرفة فعالية ال يوجد ما يضمن ، ويشري اىل اسرتاتيجية التعامل مع املعرفة الغرض : -1
فاسرتاتيجيات املاركات املبنية على املعرفة تدرك أن ، سيهاأن أداء املاركة التجارية سوف يكون افضل من أداء مناف

وتتساءل ما الذى حتتاج اىل معرفته لصيانة وتنفيذ مراحل االسرتاتيجية ؟ وما الذى ، املعرفة موردًا اسرتاتيجيًا مهماً 
اما  داخليا من خرباء تعرفة؟ وما الذى يعرفه املنافسون؟ و الفجوة بني ماتعرفة وما حتتاج ان تعرفه جيب ان يلقى اهتم

والفجوة بني ماتعرفه الشركة وما يعرفه ، التسويق للشركة مالكة املاركة التجارية  لدراسة نقاط القوة والضعف التنظيمية
وجيب أن تسعى الشركات لسد هذه ، املنافسون جيب أن يلقى اهتماما خارجيا من خالل دراسة الفرص والتهديدات

 بطريقه اسرع واكثر فعالية مقارنة باملنافسني . الفجوة الداخلية واخلارجية

بصرف النظر عن طبيعة ما تقدمة املاركة التجارية من منتجات جيب أن يكون لديها صورة ذهنية  المنظور : -3
وأن تتعامل مع  كل نشاط باعتباره فرصه ، وينعكس على مجيع أبعادها وأنشطتها املختلفة، مرتبطة باملعرفة ىف حد ذاهتا

وجيب أن تستخدم املعرفة على اهنا معيار أوىل لتقييم كل أبعادها وانشطتها ، حمتمله لتدعيم وتعزيز ما لديها من معرفة
 املختلفة

وبصفه عامة الميكن احلكم على مدى اعتماد املاركة التجارية بوصفها الشخصية االعتبارية للمؤسسة على املعرفة من 
ولكن ميكن احلكم عليها من خالل مامتتلكه من معرفه بشأن ماذا ، لع وخدماتخالل النظر فقط اىل خمرجاهتا من س

تنتج؟ وكيف؟ وملاذا؟ فهذه العناصر متثل االصول الغري مرئية  للماركة التجارية الىت تؤدى اىل انتاج السلع واخلدمات.  
 / بتصرف (  2882)على عبد اهلادى /

ة لتحقيق موقع تنافسى مميز للماركات التجارية ىف األسواق احمللية والعاملية  و وترى الباحثة أن مراحل تطبيق إدارة املعرف
 تتلخص ىف ما يلى: 
هي حتديد املعرفة الالزمة بصورة فعلية لكل ما يتعلقباملاركة التجارية وتعترب هذه املرحلة ضرورية خللق  المرحلة األولى:

 جارية ىف السوق احمللية والعامليةحمتوى وجوهر البنية األساسية لنمو وجناح املاركة الت

ويعتمد ذلك علي  تنظيم  Knowledge structureهي حتديد حمتوى وهيكل املعرفة  المرحلة الثانية:
وتوظيف القيم املختلفة لشخصية املاركة التجارية سواء قيم وظيفية ،مجالية،إتصالية ......وغري ذلك من القيم األخرى 
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،حيث متثل كل قيمةعنصر يف هذا اهليكل، وميثل ذلك املعرفة الضمنية احملفوظة ) لدى اخلرباء يف كل جمال( وأيضا 
 .املعرفة الواضحة 

إختياراإلسرتاتيجية املالئمة للماركة التجارية طبقا ملا توافر من  إدارة للمعرفة الىت أكتسبت  ىف : المرحلة الثالثة
يما يلى تشري الباحثة اىل بعض االسرتاتيجيات الىت ميكن تطبيقها وفقا للمحتو املعرىف للماركة ، وفاملرحلتني السابقتني

 التجارية اإلسالمية لتحقيق موقع تنافسي مميزللماركات التجارية اإلسالمية :

 : أوال : تصميم املوقع التنافسي طبًقا خلاصية معينةمن خالل

  بني صفة فريدة يتميز هبا منتجها أو فائدة و منفعة الربط بني املاركة التجارية اإلسالمية و
مثل ماركة كوجليت وارتباطها بامليزة التنافسية  "حالل"  كما أشرنا من قبل ، للمستهلك املستهدف

 (.4شكل) 

  الربط بني السعر واجلودة حيث يؤمن بعض املستهلكني بوجود عالقة طردية بني السعر
العالقة الذهنية يف تصميم املوقع التنافسي ملاركاهتم التجارية واجلودة، ويستفيد املنتجون من هذه 

كما أن بعض ،  فتقرتن املاركة املرتفعة الثمن مبستوى عال من اجلودة و اخلدمة املقدمة للمستهلك
املنتجني اآلخرين وبعض جتار التجزئة يستغلون العالقة بني السعر واجلودة يف االجتاه اآلخر فريكزون 

كبرية اليت حيصل عليها املستهلكون مقابل السعر املنخفض الذي يدفعونه يف شراء على القيمة ال
 ماركاهتم.

 فقد ثانيا الربط بني املاركة التجارية اإلسالمية وبني طرق جديدة مبتكرة الستخدام املنتج  :
ها يصور ختتار إحدى الشركات املنتجة للمأكوالت أو املشروبات املعلبة مثاًل وصًفا تنافسًيا لعالمت

استهالك األفراد ملنتجاهتا أثناء كل الوجبات، مثل كوكاكوال الىت تصاحب املستهلك ىف كل مكان 
ومت ربطها مبعان الفرح واحلياة السعيدة ،حىت إهنا إستطاعت أن حتتل مكانة أساسية ىف قائمة  

سلمون على مدار اإلفطار ىف شهر رمضان الكرمي  بدال من املشروبات التقليديةالىت أرتبط هبا امل
 سنوات عديدة

 :ثالثا الربط بني املاركة التجارية اإلسالمية وفئة حمددة من املستهلكني احملتملني 

صنسيلك الفلي كلني آند »مثل اإلعالن لفئة حمددة من املستهلكني،كما أشرنا ىف إعالن شامبو 
 (3شكل) Lovely clean & fresh shampoo«فريش

  اخلاصة هبا: التنافسي للماركات طبًقا لنوع أو فئة هذه املنتجاترابعا: حتديد املوقع 
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فمثاًل تقوم الشركة بتغيري تركيب املنتج بإضافة بعض العناصر اليت تزيد من منفعته للمستهلك، مثل  املاركات  
 التجارية حلليب األطفال املعزز بالكالسيوم والذى تزيد فوائده عن احلليب الطبيعى

 وقع التنافسي للماركات طبًقا لقيمة ترتبط بالعادات والتقاليد اخلاصة باملستهلكخامسا: حتديد امل :
فمثاًل تتخذ اخلطوط اجلوية الربيطانية "الوجبات احلالل" كقيمة هامة حتدد موقعها التنافسي بني شركات 

 دما تسافر إىل لندن(.الطريان اليت ختدم منطقة اخلليج، فتقول يف إعالناهتا )متتع بالوجبات الشهية احلالل عن
 :تبًعا لدوافع الشراء لدى املستهلكني أو مبا يتفق   سادسا:استخدام احلاجات النفسية للمستهلكني

 مع حالتهم النفسية كاحلاجة إىل تقدير الذات واحلاجة إىل حتقيق الذات.

ىف تعزيز ميزة تنافسية  ( منوذج من تصميم الباحثة لتوضيح دور إدارة املعرفة2وتلخيصا ملا سبق يوضح  خمطط )
 للماركات التجارية اإلسالمية ومن مث حتقيق موقع تنافسى مميز هلا ىف األسواق احمللية والعاملية

 النتائج

 ندرة الدراسات االكادميية اخلاصة بالتسويق االسالمى واملاركات التجارية االسالمية 

  حتتل املاركات التجارية  اإلسالمية مكانة مميزة ىف األسواق احمللية والعاملية. 
 .ميثل التسويق اإلسالمى طوق النجاة للتسويق العاملى 
 .تؤثر إدارة املعرفة ىف إختيار االسرتاتيجية املناسبة لتسويق املاركات التجارية االسالمية 
 للماركات التجارية االسالمية.القدرة التنافسية تعزيز  ادارة املعرفة هلا دور مؤثر وفعال ىف 

 التوصيات :

  التوسع ىف دراسة التسويق اإلسالمى بوصفه التسويق املستقبلى ىف املرحلة االنتقالية الىت يشهدها
 العامل  االن على املستوى االقتصادى والسياسى .

 مية، ومتطلبات االسواق ضرورة االهتمام بدراسة اسرتاتيجيات تصميم وتسويق املاركات االسال
 االسالمية وسلوك املستهلك املسلم.

  رسم خريطة املعرفة لتعزيز امليزة التنافسية للماركات التجارية االسالمية ىف ظل التطورات االقتصادية
 والسياسىة الىت جعلت من االسواق العاملية تكتالت اقتصادية مستهدفة تسويقيا.

 ها ىف املؤسسات االسالميةلتعزيزاملزايا التنافسية والقدرة على البقاء ىف إرساء ثقافة ادارة املعرفة وتطبيق
 ظل املنافسة العاملية
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  االهتمام ببناء قواعد املعرفة وإدارهتا بشكل يتالئم مع تطورات وتكنولوجيا العصر 
  اإلهتمام بتصميم نظم املعرفة اخلاصة بالتسويق اإلسالمى. 
  املعرفة ىف تعزيز القدرة التنافسية للعالمات التجارية االسالميةاالستفادة من اسرتاتيجيات ادارة 
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دراسة مقارنة بين المصارف اإلسالمية والتقليدية في : المؤسسية على أداء المصارف الخليجيةاثر الحاكمية 
 دول مجلس التعاون الخليجي

 .مملكة البحرين –دكتوراة حماسبة، استاذ احملاسبة املساعد، جامعة دملون . د. عبد املطلب حممد السرطاوي
 .مملكة البحرين –احملاسبة املساعد، اجلامعة األهلية  دكتوراة حماسبة، استاذ. د. عالَّم حممد موسى محدان

 ملخص الدراسة:
هــدفت هــذه الدراســة إىل معرفــة أثــر تعليمــات احلاكميــة املؤسســية علــى أداء املصــارف اخلليجيــة، وكــذلك بيــان فيمــا إذا  

قـام الباحثـان بتحليــل كـان لطبيعـة العمـل املصـريف )إسـالمي، وتقليـدي(  أثـر علـى هـذا األداء. ولتحقيـق هـذه األهـداف 
( مصرفا إسـالميا، وتقليـديا عاملـة يف منطقـة اخللـيج العـريب، وقـد 35( لـ )2838البيانات املالية الصادرة خالل العام ) 

مت اســتخدام االحنـــدار املتعـــدد الختبـــار فرضـــيات الدراســـة. وبينـــت النتــائج بـــأن للحاكميـــة املؤسســـية أثـــرا يف العائـــد علـــى 
ئد على األصـول، وعلـى صـايف هـامش الـربح بداللـة إحصـائية، ومل يكـن هلـا تـأثري دال إحصـائيا علـى االستثمار، ويف العا

القيمة السوقية املضافة للمصرف، وكذلك مل يكن لنـوع العمـل املصـريف أي داللـة إحصـائية علـى األداء املـايل والتشـغيلي 
ورة تفعيـــل تطبيــق احلاكميــة املؤسســـية ذات للمصــرف. وعلــى ضــوء هـــذه النتــائج أوصــى الباحثـــان اجلهــات الرقابيــة بضــر 

 اخلصائص اإلسالمية بصفتها ميزة تنافسية متتاز هبا املصارف اإلسالمية عن نظريهتا التقليدية.

احلاكميـــة املؤسســـية؛ األداء املـــايل؛ األداء التشـــغيلي؛ املصـــارف اإلســـالمية؛ املصـــارف التقليديـــة؛ الكلماااات المفتاحياااة: 
 ة.األزمة املالية العاملي

The impact of Corporate Governance on GCC Listed Banks Performance  

Dr. Abd Almuttaleb M. A.  Al-Sartawi, Delmon University, Bahrain 

Dr. Allam M. Hamdan, Ahlia University, Bahrain 

Abstract: 

This study aims at investigating the effect of corporate governance on the financial and operational 
performance of (35) listed banks in the GCC financial markets during 2010. In addition, the study 
investigates if there is a difference in financial and operational performance related to the banks 
characteristics -Islamic banks / non-Islamic banks- . the results indicate that corporate governance 
has significantly affecting the –ROI, ROA, NPM- and no longer affecting MVA. Additionally the 
study concluded that there is no statistically significant effect for the characteristics of banks - 
Islamic and non- Islamic – on the performance of the mentioned banks. According to the results 
researchers recommended regulators to promote and implementing Islamic corporate governance.   
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Keywords: Corporate Governance; Financial Performance; Operational Performance; Islamic 
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 مقدمة الدراسة:
منذ ظهـور حـاالت الفشـل يف كربيـات الشـركات العامليـة األمريكيـة يف بدايـة القـرن احلـايل تبلـور مفهـوم ودور احلاكميـة    

املؤسســية يف التــأثري علــى األداء املــايل للشــركات، فلقــد ارتــبط مفهــوم احلاكميــة املؤسســية بالعوملــة واألزمــات االقتصــادية 
ل تركيــز صــانع القــرار االســتثماري مــن إســرتاتيجية حتليــل املخــاطر إىل إســرتاتيجية واملاليــة. وقــد أدى هــذا املصــطلح إىل نقــ

جودة التقارير املالية عند اختاذ القرارات االستثمارية، وغالبا ما ارتبطت اإلسرتاتيجية األوىل بأزمـات األسـواق الناشـئة إال 
ىل ظهــور مفهــوم احلاكميــة املؤسســية بشــكل واضــح أهنــا ارتبطــت يف اآلونــة األخــرية بأزمــات األســواق املتقدمــة، ممــا أدى إ

 (.2887)اجلعيدي، 

وقد أشار العديد من الباحثني إىل أن التطبيـق اجليـد للحاكميـة املؤسسـية يـنعكس علـى خفـض املخـاطر يف املؤسسـة،    
حيـث أهنـا  (Brown and Caylor, 2004)وعلى تداول أسهمها يف األسواق املالية، ورفع قيمـة هـذه األسـهم 

تولــد قيمــة مضــافة تــنعكس بشــكل ضــمين علــى ســعر الســهم، وحتســن كــذلك مــن نوعيــة اخلــدمات والســلع، وترفــع مــن 
 (.2887سوية القيادة اإلدارية، وحتسن من نوعية اإلفصاح مبا يعزز من ثقة مستخدمي التقارير املالية )اجلعيدي، 

يمـات احلاكميـة املؤسسـية إال أنـه وبـالرغم مـن ذلــك ومل يكـن العمـل املصـريف اخلليجـي بشـكل عـام مبعـزل عــن تطبيـق تعل   
يف كربيات البنوك العاملية كنتيجة حتمية لطبيعة عملياهتـا املاليـة. ويعـزى ذلـك  2887ظهرت األزمة املالية العاملية يف العام 

دراهتا النفطيـة إىل مجلة من األسباب يف مقدمتها االنفتـاح االقتصـادي لـدول جملـس التعـاون اخلليجـي، واعتمادهـا علـى صـا
(. وأكــدت العديــد مــن الدراســات كــذلك بــأن العمــل املصــريف اخلليجــي 2838يف متويــل أنشــطتها االقتصــادية )دحــدح، 

شــح الســيولة يف األســواق، والضــغوط املتصــاعدة علــى  اإلســالمي أيضــا تــأثر بتــداعيات األزمــة املاليــة العامليــة وذلــك بســبب
جي، وحركـة التصـحيح احلـادة يف أسـواق األسـهم اإلقليميـة، وبعـض االسـتثمارات سوق العقار يف دول جملس التعاون اخللي

(. إال أن حجـم تـأثر 2882اليت قامت هبا املؤسسات املالية اإلسالمية يف شركات وعقارات أمريكيـة أو أوروبيـة )اخلـويل، 
ا العديـد مـن الـدول إىل التوسـع يف كان حمدودا مقارنـة بالعمـل املصـريف التقليـدي األمـر الـذي حـد  العمل املصريف اإلسالمي

تطبيـــق صـــيث االســـتثمار اإلســـالمية باعتبارهـــا بـــديال ناجحـــا يف مواجهـــة األزمـــات املاليـــة العامليـــة، ورغبـــة مـــن املتعـــاملني يف 
 تطبيق الصيث اإلسالمية، نظرا لسعي املصارف اإلسالمية لتوسيع قاعدة العمل اإلسالمي احلالل.

بد من العمـل علـى إجيـاد جمموعـة مـن القواعـد الضـابطة للعمـل املصـريف اإلسـالمي، وبيـان أثـر  بناء على ما سبق فإنه ال   
مثل هذه القواعد على األداء املايل للعمل اإلسالمي، ولعل من ابرز هذه القواعـد تعليمـات احلاكميـة املؤسسـية وخصوصـا 

سـالمية، وخصوصـا كـون املصـارف اإلسـالمية مع تزايد املطالـب حنـو تفعيـل تطبيقهـا بشـكل أكثـر وضـوحا يف املصـارف اإل
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متتـــاز بوجــــود هيئـــات الرقابــــة الشـــرعية الــــيت مـــن شــــأهنا إضـــافة أبعــــاد جديـــدة علــــى خصـــائص احلاكميــــة املؤسســـية مقارنــــة 
باملصارف التقليديـة ممـا يعـزز مـن ثقـة مسـتخدمي التقـارير املاليـة، ويـنعكس علـى األداء املـايل للمصـارف اإلسـالمية ككـل. 

هذه الدراسة تسعى إىل بيان اثر تعليمات احلاكمية املؤسسية ممثلة خبصائص جملـس اإلدارة، وخصـائص هيئـات  وعليه فإن
الرقابــة الشــرعية علــى األداء املــايل والتشــغيلي للمصــارف اإلســالمية مقارنــة مــع املصــارف التقليديــة العاملــة يف دول جملــس 

 التعاون اخلليجي.

 مشكلة الدراسة:
تتجلى مشكلة الدراسة يف سـعيها لتحديـد اثـر خصـائص احلاكميـة املؤسسـية علـى األداء املـايل والتشـغيلي للمصـارف    
العاملـة يف دول جملـس التعـاون اخلليجـي، خصوصـا كـون هـذه املصـارف تعمـل يف ظـل بيئـات  -اإلسالمية، والتقليديـة -

املصارف اإلسالمية هلا جمموعة من التعليمـات اخلاصـة وذلـك  تشريعية تتبىن تطبيق تعليمات احلاكمية املؤسسية، ولكون
طبقا لطبيعـة عملياهتـا املصـرفية الـيت تسـعى مـن خالهلـا إىل اسـتبعاد املعـامالت املاليـة الربويـة؛ حيـث أهنـا تطبـق مبـدأ عـدم 

 (.2882التعامل بالفائدة ال أخذا وال عطاًء )خصاونة واحلنيطي، 

بــداخلها مــا يعــرف بــدوائر الرقابــة الشــرعية، وهيئــات الرقابــة الشــرعية، واملراقــب  وكــذلك فــان هــذه املصــارف اســتحدثت
الــداخلي الشــرعي، والــيت تبــت يف حرمــة أو عــدم حرمــة العقــود الــيت تربمهــا املصــارف اإلســالمية ممــا يضــيف بعــدا جديــدا 

 ألبعاد احلاكمية املؤسسية ال يوجد مثله يف املصارف التقليدية.

 غة مشكلة الدراسة على النحو التايل:وعليه فإنه ميكن صيا

 هل يوجد اثر خلصائص احلاكمية املؤسسية على األداء املايل والتشغيلي للمصارف اخلليجية؟ -

علـى األداء املـايل والتشـغيلي للمصـارف  -تقليـدي ، إسـالمي –هل يوجد اثـر لطبيعـة العمـل املصـريف  -
 اخلليجية؟

 أهمية الدراسة:
إن ظهــور األزمـــة املاليـــة العامليـــة أدى إىل تغيــري وجهـــة نظـــر املســـتثمرين جتــاه االســـتثمار باملصـــارف التقليديـــة، ودفعهـــم    

للبحث عن مصادر أكثر أمنا واتزانا الستثمار أمواهلم، بل إن خمرجات العمل اإلسالمي حتمل يف ثناياها أبعـاد أخالقيـة  
(. 2882الجتماعيــة والتعاونيــة بــني طــريف العقــد االســتثماري )الــوادي وخــريس، كمشــاركة الــربح واخلســارة، واملســؤولية ا

وتعترب هذه القـيم األخالقيـة السـابقة مسـتمدة مـن التعـاليم السـماوية الـيت تقـوم عليهـا شـريعة اإلسـالم، وهـذا خيتلـف عـن 
اجلدليـة بـني املفـاهيم األخالقيـة  النظام الرأمسايل الـذي ال يهـتم بالبعـد األخالقـي ويـرى الـبعض كـذلك بـأن طبيعـة العالقـة
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واألنظمـــة االقتصــــادية كانــــت تعتــــرب الســــبب احلقيــــق مــــن وراء األزمــــة املاليــــة علــــى اعتبــــار عــــدم اهتمــــام النظــــام الرأمســــايل 
 (.2882باملسؤوليات االجتماعية والتعاونية بني األفراد لكونه منوذجا جمردا من القيم األخالقية )زريق واخلطيب، 

يـة هـذه الدراسـة تتمثـل يف سـعيها لتســليط الضـوء علـى اثـر تعليمـات احلاكميـة املؤسسـية علـى األداء املــايل وعليـه فـإن أمه
والتشغيلي للمصارف العاملـة يف دول جملـس التعـاون اخلليجـي بشـكل عـام، وذلـك مـن خـالل بيـان أثـر تلـك التعليمـات 

ـــار أن م ـــة. وذلـــك علـــى اعتب ثـــل هـــذه التعليمـــات ختتلـــف مـــابني املصـــارف علـــى كـــل مـــن املصـــارف اإلســـالمية والتقليدي
اإلســالمية والتقليديــة كــون املصــارف اإلســالمية تعمــل وفــق تعليمــات إضــافية تتمثــل بضــرورة إضــفاء البعــد الشــرعي علــى 
املعاملــة املاليــة مـــن خــالل جلــان الرقابـــة الشــرعية، واملـــراقبني الشــرعيني قبــل اعتمادهـــا، وهــذا بــدوره يعـــزز مــن اإلجـــراءات 

ة املطبقة على املعامالت املالية املنسجمة مع الشـريعة اإلسـالمية مقارنـة بتلـك املطبقـة يف املصـارف التقليديـة. األمـر الرقاب
ـــة   -الـــذي مـــن شـــأنه توضـــيح احلاكميـــة املؤسســـية اإلســـالمية  ـــد نوعيـــة املعـــامالت املالي كلجـــان الرقابـــة الشـــرعية يف حتدي

يقـدم دلـيال إضـافيا هلـم جتـاه االسـتثمار يف هـذه املصـارف، للمسـتثمرين  األمـر الـذي  -املنسجمة مـع الشـريعة اإلسـالمية
مبـا يســهم يف تعزيــز قناعــاهتم حنــو اإلقبـال علــى العمــل املصــريف اإلســالمي ولكـون هــذه املصــارف هتــتم باألبعــاد األخالقيــة 

اخلسـارة، وتطبـق مفهـوم إمهـال وباملسؤولية االجتماعية، ولكوهنا تقـوم علـى البعـد التكـافلي والتشـاركي يف حالـة الـربح أو 
 املدين املعسر دون ترتيب أية فوائد على التأخر بالسداد كما هو احلال يف املصارف التقليدية.

وكــذلك فــان نتــائج هــذه الدراســة تســاعد اجلهــات الرقابيــة العاملــة يف جمــال العمــل املصــريف اإلســالمي يف زيــادة الرتكيــز    
مل املصريف اإلسالمي عنها يف املصـارف التقليديـة، وكـذلك تسـاعد اجلهـات احلكوميـة على اخلصائص الرقابية املميزة للع

واالستثمارية يف دول جملس التعاون اخلليجي يف زيادة مراقبة العمل املصـريف اإلسـالمي لتنميتـه ومنـع اسـتغالله مـن ناحيـة 
 اجهة أزماهتا.شكلية من قبل املصارف األخرى اليت تسعى إىل البحث عن بدائل استثمارية ملو 

 أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل بيان اثر تعليمات احلاكمية املؤسسية علـى األداء املـايل والتشـغيلي للمصـارف اإلسـالمية العاملـة 

 يف دول جملس اخلليج العريب مقارنة باملصارف التقليدية كهدف رئيسي تندرج حتته األهداف الفرعية التالية:

 ئص احلاكمية املؤسسية على األداء املايل والتشغيلي للمصارف اخلليجية.التعرف على اثر خصا -3

علــــى األداء املــــايل، والتشــــغيلي  -اإلســــالمي، التقليــــدي –التعــــرف علــــى اثــــر طبيعــــة العمــــل املصــــريف  -2
 للمصارف اخلليجية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
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االقتصادي اإلسـالمي، إذ إن إنشـاء مصـارف إسـالمية تنسـجم يعترب ظهور املصارف اإلسالمية نقلة نوعية يف الفكر    
مع تعاليم مساوية مسحة هتدف إىل حتقيق العدالـة االجتماعيـة يعتـرب خـروج عـن فكـرة العمـل املصـريف التقليديـة اهلادفـة إىل 

لـــة واملوازنـــة بـــني تعظـــيم قيمـــة املنـــافع واالســـتثمارات الفرديـــة بغـــض النظـــر عـــن القـــيم االجتماعيـــة املتمثلـــة يف حتقيـــق العدا
(. ويــرى الــبعض بــأن طبيعــة النظــام الرأمســايل الــذي تعمــل وفقــه 2885حاجــات اجملتمــع واألفــراد )عبــد اجلليــل وحســن، 

البنــوك التقليديــة والــيت تســعى بــدورها إىل توســيع قاعــدة زبائنهــا والتوســع يف مــنح القــروض االمتانيــة بشــىت أشــكاهلا هبــدف 
نتيجـة لقيـام العديـد مـن  2887( يف مطلع العـام 2880زمة املالية العاملية )الساعايت، تعظيم رحبيتها أدى إىل ظهور األ

البنـــوك مبـــنح قـــروض عقاريـــة وإعـــادة متويـــل هـــذه القـــروض بضـــمان نفـــس العقـــارات وعجـــز املقرتضـــني عـــن ســـداد أصـــل 
الربوية وبيعهـا مبعـدالت فوائـد  (. ويعترب اإلفراط يف شراء سندات الدين2882القروض، والفوائد املرتتبة عليها )اخلويل، 

متباينة، وعجـز شـركات التـأمني عـن سـداد االلتزامـات املرتتبـة عليهـا نتيجـة لعـدم قـدرة أصـحاب العقـارات علـى السـداد، 
(، األمـــر الـــذي حـــدا 2882ومـــا صـــاحبه مـــن ايففـــاض حـــاد يف قـــيم العقـــارات مـــن األســـباب احملركـــة لالزمـــة )بلعبـــاس، 

ثمرين األجانب لإلقبال على سحب أمواهلم من البنوك واستثماراهتم، ومـا رافقـه مـن عجـز البنـوك باملودعني احمللني واملست
 (.  2880على السداد أدى إىل قيام البنوك بإعالن إفالسها )بلويف، 

ال ويرى البعض بأن األسباب احلقيقة لفأزمة تعود إىل أن البنوك التقليدية عند قيامها بتمويل القـروض أو ممارسـة عملهـا 
تأخذ بعني االعتبار حتمل أي جزء من اخلسائر وهذا بعكس النظـام املـايل اإلسـالمي الـذي يعتـرب كـل مـن البنـك والزبـون 

(. وكــــذلك فــــإن املتأمــــل يف العمــــل املصــــريف اإلســــالمي يلحــــظ بــــان البنــــوك 2882شــــركاء يف الــــربح واخلســــارة )شــــابرا، 
األمـر الــذي يـنعكس علــى طبيعــة عملياهتـا املاليــة وجيعلهـا أكثــر حــذرا  اإلسـالمية ال يتــوفر لـديها مــا يعـرف بــاملالذ األخــري 

يف تنفيــذ العمــل مقارنــة باملصــارف التقليديــة الــيت تعتمــد علــى احتياطياهتــا املودعــة لــدى البنــك املركــزي علــى اعتبــار بــان 
دة مفهـوم الغايـة تـربر الوسـيلة  البنك املركزي سيوفر السيولة املالئمة ويف الوقت املالئم إلنقـاذ البنـوك وعـدا عـن ذلـك سـيا

كلهـــا أســـباب أدت إىل توســـع البنـــوك التقليديـــة يف عمليـــات اإلقـــراض هبـــدف تعظـــيم الرحبيـــة علـــى أســـاس زيـــادة حجـــم 
رزيــــق  ، و2882الفوائــــد الربويــــة دون االهتمــــام بــــالقيم اإلنســــانية األمــــر الــــذي أدى إىل تعــــاظم األزمــــة املاليــــة )شــــابرا، 

 (.  2882واخلطيب، 

مما سبق يتبني لنا بأن غيـاب الضـوابط احلاكمـة للعمـل املصـريف أو املرونـة املفرطـة يف تطبيقهـا، وعـدم االلتـزام بتعليمـات   
 (.2882احلاكميـة املؤسســية وتطبيقهــا بشــكل فعــال كانــت األسـباب احلقيقيــة مــن وراء األزمــة املاليــة العامليــة )احلــوراين، 

سية حيسـن مـن جـودة عمليـات الرقابـة علـى العمليـات الـيت تقـوم هبـا املنشـأة وكـذلك إذ أن التطبيق اجليد للحاكمية املؤس
على نتائج عملها ويعزز مـن  مما ينعكس بشكل اجيايب (MacMillan and Downing, 1999)حيسن من طريقة إدارهتا 

حلاكميـــة املؤسســـية اجليـــدة ثقـــة املســـتثمرين بـــالقوائم املاليـــة وحيســـن مـــن عمليـــة اختـــاذ القـــرار االســـتثماري، وكـــذلك تـــدفع ا
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 وكـذلك فـإن(. 2882الشركات حنو االهتمام باملسؤوليات االجتماعية امللقاة علـى عاتقهـا حيـال جمتمعاهتـا )احلـوراين، 
ورفـع  املاليـة، األسـواق يف  أسـهما تـداول علـى دهاوتسـاع املؤسسـة، يف خفـض املخـاطر علـى تساعد املؤسسية احلاكمية

 مـا نسـبته أن ( إىلCoombes & Wong 2004)(. ويف هـذا الصـدد فقـد أشـار Brone & Caylor, 2004قيمتهـا  )
 مسـتوى مؤسسية جيد، وكـذلك فـان حاكمية مبستوى تتمتع شركات لدى % من املستثمرين يرغبون يف االستثمار08

 .األجانب ستثمرينللم بالنسبة للشركات املنشورة املالية القوائم األمهية يف يعادل املؤسسية احلاكمية جودة

وعليه فان التطبيق اجليد للحاكمية املؤسسية حيد من اآلثار اليت قـد تسـبها األزمـات املاليـة، فقـد أشـارت دراسـة )صـيام، 
( اهلادفة إىل اختبار اثر احلاكمية املؤسسية علـى احلـد مـن تـداعيات األزمـة املاليـة العامليـة علـى الشـركات املدرجـة 2882

لــفأوراق املاليــة، بــأن تطبيــق احلاكميــة املؤسســية اثــر بشــكل اجيــايب علــى احلــد مــن أثــر األزمــة املاليــة العامليــة ببورصــة عمــان 
علــى الشــركات املدرجــة ببورصــة عمــان لــفأوراق املاليــة. وبينــت كــذلك ضــرورة وأمهيــة تفعيــل الــدور الرقــايب احلكــومي علــى 

مــات احلاكميــة املؤسســية احلاكميــة املؤسســية لتحســني جــودة اجلهــاز املصــريف، ونــادت كــذلك بضــرورة تفعيــل تطبيــق تعلي
اإلفصاح ومحاية مصاحل املستثمرين الصغار حبيث يتم تنظيم آليات االستثمار بعيـدا عـن املغـاالة. ويف هـذا الصـدد بينـت 

ري يف ختفــيض ( الــيت مت إجراؤهــا يف ماليزيــا إىل أن تطبيــق احلاكميــة املؤسســية  كــان لــه األثــر الكبــ2882دراســة )اخلنــاق،
ـــة العامليـــة علـــى القطـــاع املصـــريف املـــاليزي. وكـــذلك لعـــب الفكـــر القـــائم علـــى التطبيـــق الصـــارم ملفـــاهيم  ـــار األزمـــة املالي آث

 ومواثيق إضافة إىل الضبط واملتابعة احلكومية دورا مهما يف إرساء قواعد املصارف وحوكمة احلاكمية اإلسالمية الشرعية،
احلاكميـة  ملبـادئ اجليـد التطبيـق أن ومحايـة احلقـوق. وقـد خلصـت الدراسـة إىل فافيةالشـ سـامهت يف حتقيـق سـلوكية

 رفـع وحتفيـز واجملتمعـات علـى حـد سـواء يف واملؤسسـات األفـراد ستسـاعد سليم؛ فإهنـا بشكل اجنازها ما مت إذا املؤسسية
 غـري والتصـرفات املصـاحل وتضـارب الغـش تقليـل أو بتجنب الكفيلة األنظمة األداء، وتساعد كذلك على وضع مستوى
 . مادياً  املقبولة

ومع ظهور األزمة املالية العاملية وتنامي الطلب علـى العمـل املصـريف اإلسـالمي بـرز دور النظريـة االقتصـادية اإلسـالمية يف 
العمـل املصـريف  (، مـن خـالل الرتكيـز علـى دور 2882احلد من األزمـات املاليـة العامليـة وحتقيـق االسـتقرار املـايل )بلـويف، 

 ,Martin Čihák and Heiko Hesse)اإلســالمي يف تطبيــق أبعــاد هــذه النظريــة. فقــد بينــت دراســة 
ــــة حــــول العــــامل، إىل أن املصــــارف  (2008 ــــى جمموعــــة واســــعة مــــن املصــــارف اإلســــالمية والتقليدي ــــيت مت إجراؤهــــا عل ال

ة كبــرية وصــغرية احلجــم. ومل تكــن املصــارف اإلســالمية  اإلسـالمية ذات احلجــم الصــغري أكثــر اســتقرارا مــن نظريهتــا التقليديــ
كبــرية احلجــم تتمتــع باالســتقرار الكــايف مقارنــة ببــاقي املصــارف األخــرى وذلــك بســبب حمدوديــة الوســائل املســتخدمة يف 

( مـع النتـائج السـابقة إذ بينـت بـان Sufian & Abdul Majid, 2008ضـبط االئتمـان. وقـد اتفقـت دراسـة )
ة مل تســتفد مــن وفــورات احلجــم بســبب حمدوديــة الوســائل االســتثمارية أمامهــا مقارنــة بنظريهتــا التقليديــة البنــوك اإلســالمي
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ولكن مثـل هـذا األمـر ال يعـود إىل قصـور العمـل املصـريف اإلسـالمي وإمنـا ميكـن رده إىل ضـعف اخلـربات اإلداريـة والرقابيـة 
السياسات اإلدارية واملصرفية جلعلها أكثر تنافسـية وجاذبيـة على العمليات املصرفية مما يسرتعي اهتمام أكرب من واضعي 

 للمستثمرين من دون اإلخالل بقواعد العمل املصريف اإلسالمي.

 فرضيات الدراسة:
باالعتماد على مشـكلة وأهـداف الدراسـة وعلـى مـا تناولتـه يف إطارهـا النظـري فإنـه ميكـن صـياغة فرضـيات الدراسـة علـى 

 النحو التايل:

اثر ذو داللة إحصائية خلصائص احلاكميـة املؤسسـية علـى األداء املـايل والتشـغيلي للمصـارف ال يوجد  -
 اخلليجية.

علــــى األداء املــــايل  -إســــالمي، تقليــــدي –ال يوجــــد اثــــر ذو داللــــة إحصــــائية لطبيعــــة العمــــل املصــــريف  -
 والتشغيلي للمصارف اخلليجية.

 منهجية الدراسة: 

 مجتمع وعينة الدراسة:
لدراسة من كافة املصارف املؤسسة والعاملة يف دول جملس التعـاون اخلليجـي، وألغـراض هـذه الدراسـة فانـه تكون جمتمع ا

مت اقتصــار عينــة الدراســة علــى املصــارف املدرجــة يف بورصــة الكويــت لــفأوراق املاليــة، وبورصــة البحــرين لــفأوراق، والســوق 
. وبلـث عـدد املصـارف 2838هتـا املاليـة املنشـورة هنايـة العـام املايل السعودي واليت متكن الباحثان مـن االطـالع علـى بيانا

مصرفا إسالميا وتقليديا، وكان معيـار إدراج املصـارف اإلسـالمية ضـمن العينـة يعتمـد علـى  35الداخلة يف عينة الدراسة 
رقابيــة، وحتصــيلهم تــوفر املعلومــات املتعلقــة خبصــائص هيئــة الرقابــة الشــرعية، كعــدد أعضــاء اهليئــة، وخــربة أعضــاء اهليئــة ال

 العاملي، وعدد اجتماعاهتم خالل العام.

 نماذج الدراسة:
لعينـــة مـــن املصـــارف  2838مـــن اجـــل اختبـــار فرضـــيات الدراســـة فقـــد مت االعتمـــاد علـــى البيانـــات املاليـــة املنشـــورة لعـــام 

ـــة مـــن  ـــاس اثـــر املت 35العاملـــة مبنطقـــة اخللـــيج العـــريب مكون ـــديا. وقـــد مت قي غـــري املســـتقل احلاكميـــة مصـــرفا إســـالميا وتقلي
(، والعائـد MVAاملؤسسية على املتغريات التابعـة األداء املـايل والتشـغيلي حبيـث يعـرب كـل مـن القيمـة السـوقية املضـافة )

(، وقيمـة العائـد علـى NPM( عـن األداء املـايل للمصـرف، وتعـرب قيمـة صـايف هـامش الـربح )ROIعلـى االسـتثمار )
ي للمصــرف. ومت اســتخدام جمموعــة مــن املتغــريات الضــابطة مثــل الرافعــة املاليــة، ( عــن األداء التشــغيلROAاألصــول )
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وحجــم املصــرف، وطبيعــة العمــل املصــريف )إســالمي، تقليــدي( والتــايل توضــيح للنمــاذج الرياضــية املســتخدمة يف اختبــار 
 فرضيات الدراسة:

 (: Market Value Addedالنموذج األول: نموذج القيمة السوقية المضافة )
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حيث 

 أن: 
MVAi :  املتغري التابع: القيمة السوقية املضافة، للمصرف(i). 
OwnerLShi:  :املتغري املستقل األول( نسبة ملكية أكرب مساهم من أسهم املصرفi.) 
BoardSi :  املتغري املستقل الثاين: حجم جملس اإلدارة للمصرف(i.) 
OwnerTLi :  املتغري( املستقل الثالث: نسبة ملكية أكرب ثالثة مسامهني من أسهم املصرفi.) 
IndBoardi: ( املتغري املستقل الرابع: استقاللية أعضاء جملس إدارة املصرفi.) 
ChSEOi : ( املتغري املستقل اخلامس: الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي للمصرفi.) 
Manageri: املتغري ( املستقل السادس: ملكية املديرون ألسهم املصرفi.) 
FShSBoardNi : ( املتغري املستقل السابع: عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرفi.) 
FShSBoardM: ( املتغري املستقل الثامن: عدد اجتماعات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرفi.) 
FShSBoardCi:  املتغري املستقل( التاسع : مستوى التأهيل العلمي ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرفi.) 
FShSBoardEi: ( املتغري املستقل العاشر: مستوى خربة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرفi.) 
Sizei: ( املتغري الضابط األول: حجم املصرفi.) 
FinaLevi:  املتغري الضابط الثاين: الرافعة املالية( للمصرفi.) 
Is&NonIsi: ( للمصرف )إسالمي، وتقليدي( املتغري الضابط الثالث: طبيعة العمل املصريفi.) 
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 :(Return On Investment) النموذج الثاني: نموذج العائد على االستثمار
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حيث 

 أن:

 ROIi( املتغري التابع: العائد على االستثمار، للمصرف :i.) 

 :(Net Profit Margin)النموذج الثالث: نموذج  صافي هامش الربح 
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حيث 

 أن:

NPMi( املتغري التابع: صايف هامش الربح، للمصرف :i.) 

 :(Return On Assetsالنموذج الرابع: نموذج العائد على األصول )
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حيث 

 (.iالعائد على األصول، للمصرف ): املتغري التابع: ROAi أن:

 ( يوضح آلية قياس متغريات الدراسة التابعة: 3واجلدول رقم )
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 ( قياس متغريات الدراسة التابعة 3اجلدول رقم )

 قياس املتغري الرمــز الــــــــمتــــــــــــــغــــــــــيـــــــــر

ت 
يـــــرا

ملـــتــغ
ا

ـــــــــة
ابـــع

ـــتــــــــ
الــ

 

ـــــي
مـــال

ء الـــ
ألدا

ا
 

 MVA القيمة السوقية املضافة

مت قياسها من خالل الفرق مابني حاصل ضرب القيمة 
السوقية للسهم )سعر إغالق السهم يف هناية العام( بعدد 

األسهم املصدرة واملكتتب هبا، وحاصل ضرب القيمة 
 املصدرة واملكتتب هبا.االمسية للسهم بعدد األسهم 

 ROA العائد على االستثمار
ومت قياسه من خالل نسبة صايف الربح إىل إمجايل حقوق 

 امللكية يف هناية العام.

يلي
شغ

 الت
داء

األ
 

ومت قياسه من خالل نسبة صايف الربح إىل إمجايل اإليرادات  NPM صايف هامش الربح
 خالل العام.

 ومت قياسه من خالل نسبة صايف الربح إىل إمجايل األصول. ROA العائد على األصول

 ( املتغريات الضابطة اليت مت استخدامها يف مناذج الدراسة:2ويوضح اجلدول رقم )

 ( قياس متغريات الدراسة الضابطة2اجلدول رقم )

 قياس املتغري الرمــز الـــــــــــمتـــــــــغـــــــــيــــــــــر

طــة
ضــابــ

ت الـ
غيـــرا

املـتـ
 

 اللوغاريتم الطبيعي جملموع أصول الشركة. Size حجم الشركة

الرافعــــــة املاليــــــة، وحتســــــب مــــــن خــــــالل قســــــمة جممــــــوع  FinaLev املديونية
 االلتزامات على جمموع األصول.

 طبيعة العمل املصريف
Is&NonIs ( واملصرف 3حبيث يعطى املصرف اإلسالمي ،)

 (.8)التقليدي 
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 ( آلية قياس متغريات الدراسة املستقلة الواردة يف النماذج السابقة 3ويوضح اجلدول رقم )

 ( يوضح آلية قياس املتغريات الدراسة املستقلة3اجلدول رقم )

 قياس املتغري الرمــز الــــــمتـــــغــــــيــــــــــر

    
   

ــســـ
 املــــ

رات
ــــــتـــــ

ــــــــــــــ
ـيــــــــــ

غـــــــــــ
ــــتـــــــ

ــــــــــــــ
ــــمـــ

ــــــــــــــ
الــــــــ

ـــــــــة
ــــــــلـــ

قـــــــــــــ
ــــــــــــــ

ــــــتـــــ
ــ

   

ــــــــــــــ
ــميــ

اكــــــ
ــــــــــــــ

حلــــــــــــ
ا

ـــــــــة
ســيــــ

ســـــــــــــ
ــــــــؤ

ـــــمــ
ــــــــــــــ

ة ال
ــــــــــــــ

ـــــــــــــ
 

نسبة ملكية أكرب 
مساهم من أسهم 

 الشركة

Owner
LSh 

% من 28جيب أال تزيد نسبة امللكية ألكرب مساهم على 
األسهم املصدرة، فإذا كانت نسبة امللكية ألكرب مساهم ال 

 (.8( وإال تعطى )3تعطى الشركة الرقم )% 28تفوق 

حجم جملس 
 اإلدارة

Sboard 

وال يزيد عن  7جيب أال يقل عدد أعضاء جملس اإلدارة عن 
( 3عضو، فإذا حققت الشركة هذا الشرط تعطى الرقم ) 33

 (.8وإال تعطى الرقم )

نسبة ملكية أكرب 
ثالثة مسامهني من 

 أسهم الشركة

Owner
TL 

نسبة امللكية ألكرب ثالثة مسامهني يف الشركة جيب أال تزيد 
% من جمموع األسهم املصدرة، فإذا حققت الشركة 58عن 

 (.8( وإال تعطى الرقم )3هذا الشرط تعطى الرقم )

استقاللية جملس 
 اإلدارة

IndBoa
rd 

% من األعضاء 58جيب أن يتكون جملس اإلدارة من 
لك  يعطى الرقم املستقلني غري التنفيذيني، يف حال حتقق ذ

 (.8( وإال يعطى الرقم )3)

الفصل بني منصيب 
رئيس جملس 

اإلدارة واملدير 
 التنفيذي

ChCE
O 

جيب أن يكون هناك فصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة 
واملدير التنفيذي، فإذا حققت الشركة هذا الشرط تعطى الرقم 

 (.8( وإال تعطى الرقم )3)

PMana ملكية املديرون
ger 

% 28جيب أال تزيد ملكية املديرون يف أسهم الشركة عن 
من أسهم الشركة املصدرة، فإذا حتقق هذا الشرط تعطى 

 (.8( وإال تعطى الرقم )3الشركة الرقم )

عدد أعضاء اهليئة 
 الشرعية.

FShSBo
ardN 

يتم قياسه من خالل عدد أعضاء )هيئة( جلنة الرقابة الشرعية 
 يف املصرف.
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اجتماعات عدد 
 أعضاء اهليئة.

FShSBo
ardM 

عدد االجتماعات الدورية خالل العام الواحد ألعضاء ميثل 
 اهليئة الشرعية.

مؤهالت أعضاء 
 اهليئة.

FShSBo
ardC 

تقاس مبتوسط سنوات خربة أعضاء اهليئة يف جمال العمل 
الرقايب الشرعي حبيث تقسم إىل ثالث مستويات أقل من 

 (.3(، عشرة فأعلى) 2إىل عشرة )(، من مخسة 3مخسة )

سنوات خربة 
 أعضاء اهليئة.

FShSBo
ardE 

( لدرجة 3يقاس مبستوى التحصيل العلمي حبيث يعطى )
( لدرجة الدكتورة أو 3( لدرجة املاجستري، )2)، البكالوريوس
 أعلى منها.

 
  نتائج اختبار فرضيات الدراسة:

اســتخدام االحنــدار املتعــدد الختبــار اثــر املتغــريات املســتقلة علــى املتغــري التــابع مــن أجــل اختبــار فرضــيات الدراســة فقــد مت 
 والتايل استعراض لنتائج اختبار الفرضيات

 اختبار الفرضية األولى:
ال يوجاااد اثااار ذو داللاااة إحصاااائية لخصاااائص الحاكمياااة المؤسساااية علاااى نصـــت فرضـــية الدراســـة األوىل علـــى: "

 "للمصارف الخليجيةاألداء المالي والتشغيلي 

وقد وجهت هذه الفرضية الختبار اثـر تعليمـات احلاكميـة املؤسسـية يف املصـارف الـيت مشلتهـا العينـة بشـكل عـام علـى    
أدائهـــا املـــايل، والتشـــغيلي  دون التفريـــق بـــني املصـــارف اإلســـالمية والتقليديـــة، وعنـــد اســـتطالع النتـــائج اإلحصـــائية والـــيت 

حـــظ بـــأن تعليمـــات احلاكميـــة املؤسســـية تـــؤثر علـــى كـــل مـــن معـــدل العائـــد علـــى االســـتثمار ( نال4يبينهـــا اجلـــدول رقـــم )
(ROI( ــــربح ــــى األصــــول )NPM(، علــــى صــــايف هــــامش ال (، وال تــــؤثر بشــــكل دال ROA(، وعلــــى العائــــد عل

(  بلغـــت للنمـــوذج األول F( فـــإن قيمـــة )4إحصـــائيا علـــى القيمـــة الســـوقية املضـــافة؛ حيـــث وكمـــا يظهـــر اجلـــدول  رقـــم )
 ( وهي 8.726املتعلق بقياس اثر تعليمات احلاكمية املؤسسية على القيمة السوقية املضافة )

 ( نتائج اختبار فرضيات الدراسة3الجدول رقم )

Variable 
Ordinary Least Squares 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 



35 
 

MVA ROI NPM ROA 

Independent variables:     

OwnerLSh 

 

-0.355 1.768** -0.280 1.506** 

(0.711) (0.000) (0.353) (0.000) 

Sboard 
-0.486 -0.052 -0.265 -0.125 

(0.194) (0.394) (0.034) (0.137) 

OwnerTL 

 

0.666 -1.900** 0.276 -1.611* 

(0.488) (0.000) (0.357) (0.000) 

IndBoard 
0.403 -0.200** -0.882* -0.392* 

(0.234) (0.004) (0.000) (0.000) 

ChCEO 

 

-0.279 0.019 -0.004 0.011 

(0.441) (0.758) (0.968) (0.890) 

PManager 
0.170 0.079 -0.014 0.096 

(0.606) (0.176) (0.894) (0.206) 

FShSBoardN 

 

-1.878 0.082 0.507 0.363 

(0.193) (0.084) (0.252) (0.252) 

FShSBoardM 
1.209 0.407 0.550 0.512 

(0.359) (0.899) (0.189) (0.096) 

FShSBoardC 

 

0.034 0.022 0.205 -0.121 

(0.974) (0.434) (0.530) (0.605) 

FShSBoardE 
0.277 -0.197 -0.682 -0.501 

(0.850) (0.125) (0.155) (0.145) 

Control variables:     

Bank size 
0.673 0.043 0.173 -0.035 

(0.157) (0.575) (0.235) (0.728) 

Financial Leverage 
0.092 -0.005 -0.080 -0.010 

(0.826) (0.946) (0.539) (0.911) 
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Islamic/ Non Banks 
-0.619 0.730 0.744 0.391 

(0.791) (0.087) (0.316) (0.456) 

F-statistic 0.796 54.191** 15.562** 31.143** 

p-value (0.656) (0.000) (0.000) (0.000) 

R-Square 0.713 0.993 0.976 0.988 

Adjusted R-Square 0.509 0.986 0.953 0.976 

 df=218اجملدولة عند درجات حرية  t/ قيمة لفأسفل (p-value)لفأعلى، و  T-testاختبار 
 3.650% هي 5ومستوى 

 %.5%، و * ذات داللة إحصائية عند 3داللة إحصائية عند  ذات  **

وهــذا يعــين بــأن خصــائص احلاكميــة املؤسســية يف املصــارف اخلليجيــة ال تــؤثر علــى قيمتهــا الســوقية املضــافة، وكــذلك ال 
عنــد  (Sigيوجـد أي أثــر للمتغـريات الضــابطة يف التـأثري علــى القيمـة الســوقية املضـافة للمصــارف حيـث بلغــت قيمـة الـــ )

( وهــي يف هــذه احلالــة تعــين بــان متغــريات النمــوذج ال تــؤثر بشــكل دال إحصــائيا علــى القيمــة 8.656%( )5مســتوى )
 السوقية املضافة.

( )النمـوذج الثـاين( فقـد أظهـرت ROIأما فيما يتعلق بأثر خصائص احلاكميـة املؤسسـية علـى العائـد علـى االسـتثمار )
ية تـؤثر وبشـكل ذو داللـة إحصـائية علـى قيمـة العائـد علـى االسـتثمار إذ بلغـت النتائج اإلحصائية بان خصائص احلاكم

( عنـد Sig%( وبلغـت الــ )5( وهي أعلى مـن قيمتهـا اجلدوليـة عنـد مسـتوى )54.323( احملسوبة للنموذج )Fقيمة )
دال ( وهــــذا يعــــين بأنــــه خصــــائص احلاكميــــة املؤسســــية يف املصــــارف اخلليجيــــة تــــؤثر بشــــكل 8.888نفــــس املســــتوى )

 إحصائيا يف العائد على االستثمار.

وأما فيما يتعلـق باختبـار أثـر احلاكميـة املؤسسـية علـى األداء التشـغيلي فقـد أظهـرت نتـائج اختبـار منـوذج الدراسـة الثالـث 
( فقــد أثــرت 4الــذي يتنــاول اثــر خصــائص احلاكميــة املؤسســية علــى صــايف هــامش الــربح وحســبما يظهــر اجلــدول رقــم )

ـــ ـــة )F( فقـــد بلغـــت قيمـــة )NPMة املؤسســـية علـــى )خصـــائص احلاكمي %( حـــوايل 5( احملســـوبة عنـــد مســـتوى معنوي
( وهي اكرب من قيمتها اجملدولة عند نفس املستوى، وهذا يعين بأن خصائص احلاكميـة املؤسسـية تـؤثر علـى 35.563)

 (.8.88بار )( عند نفس مستوى االختSigقيمة صايف هامش الربح وبداللة إحصائية إذ بلغت قيمة الـ )

( والــيت مت اختبارهـا بــالنموذج الرابـع فقــد تبــني ROAوعنـد اختبــار اثـر احلاكميــة املؤسسـية علــى العائـد علــى األصـول )
( عنـد مســتوى 33.343( بلغـت )4( والـواردة يف اجلـدول رقــم )Fمـن خـالل نتـائج حتليــل االحنـدار املتعـدد بــأن قيمـة )
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ة عنـد نفـس املسـتوى، ممـا يعـين وجـود أثـر خلصـائص احلاكميـة املؤسسـية يف %( وهي أعلى مـن قيمتهـا اجملدولـ5معنوية )
 (.Sig( )8.88العائد على األصول، وهو أثر دال إحصائيا إذ بلغت قيمة الـ )

بنــاء علــى النتــائج الســابقة فإنــه ميكننــا القــول بــأن خصــائص احلاكميــة املؤسســية أثــرت وبشــكل فعــال علــى األداء املــايل 
ف اإلسالمية والتقليدية على حد سـواء وبدرجـة متفاوتـة إذ إن درجـة تـأثري بعـض خصـائص احلاكميـة والتشغيلي للمصار 

( كانــت خمتلفــة مــن خاصــية إىل أخــرى وذلــك تبعــا اللتــزام املصــارف بــالتطبيق 4املؤسســية وحســبما يظهــر اجلــدول رقــم )
يف علــى املصــارف العاملــة، إذ مل يــتم ( وهــذا يعــين وجــود ضــعف يف النظــام الرقــايب املصــر 5وحســبما يظهــر اجلــدول رقــم )

مثال توجيه أي خمالفات هلذه املصارف بعدم التزامهـا بتعليمـات احلاكميـة املؤسسـية، ومل تعطـى مهلـة لتصـويب أوضـاعها 
( والـيت أشـارت إىل وجـود تفـاوت  2833و زريقـات، 2882وهذا يتفق مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة كـل مـن )اخلنـاق، 

 كمية املؤسسية.يف مفهوم وتطبيق احلا 

 ( نسب تطبيق تعليمات الحاكمية المؤسسية لمفردات العينة5الجدول رقم )

 خصائص الحاكمية المؤسسية

المصارف التي حققت 
 الشرط

المصارف التي لم 
 تحقق الشرط

Frequency' (1) Frequency' (0) 

 النسبة % العدد % النسبة العدد

OwnerLSh 5 21 19 79 

Sboard 21 87.5 3 12.5 

OwnerTL 6 25 18 75 

IndBoard 1 4 23 96 

ChCEO 21 87.5 3 12.5 

PManager 15 62.5 9 37.5 

 اختبار الفرضية الثانية:
إساااالمي،  –ال يوجاااد اثااار ذو داللاااة إحصاااائية لطبيعاااة العمااال المصااارفي نصـــت فرضـــية الدراســـة الثانيـــة علـــى أنـــه: "

 للمصارف الخليجية".على األداء المالي والتشغيلي  -تقليدي
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وقـد وجهــت هــذه الفرضــية الختبــار اثــر طبيعــة العمــل املتمثـل بكــون املصــرف يعمــل وفقــا ملبــادئ الشــريعة اإلســالمية، أو 
ـــيت ميكـــن النظـــر إليهـــا علـــى أهنـــا  ـــدا مـــن اإلجـــراءات وال ـــه مصـــرفا تقليـــديا، حبيـــث إن املصـــارف اإلســـالمية تفـــرض مزي ان

 (.2882مية )اخلناق، تعليمات للحاكمية املؤسسية اإلسال

( الــواردة Islamic/ Non Islamicوقــد أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي واملتعلقــة بــاملتغري الضــابط الثالــث )
( بان طبيعـة العمـل املصـريف سـواء كانـت إسـالمي أو غـري إسـالمي ال تـؤثر علـى منـاذج الدراسـة املرتبطـة 4باجلدول رقم )

 اإلسالمية.باألداء املايل والتشغيلي للمصارف 

( للنمــاذج األربعــة عنــد Sig( احملســوبة للنمــاذج األربعــة كانــت أقــل مــن قيمتهــا اجلدوليــة، وقيمــة الـــ )Fحيــث أن قيمــة )
% وعليـه فإننـا نقبـل الفرضـية العدميـة أي انـه ال يوجـد أثـر ذو 5املتغري الضابط اخلاص بأثر طبيعة العمل كان أكرب مـن 

 على األداء املايل والتشغيلي للمصارف الداخلة بالعينة. -إسالمي، وتقليدي –ريف داللة إحصائية لطبيعة العمل املص

ويــرى الباحثــان بــأن هــذا يعــود إىل مجلــة مــن األســباب منهــا اقتصــار العمــل املصــريف اإلســالمي علــى بعــض مــن الصــيث 
العوائــد املدفوعــة للمســتثمرين  التمويليــة ومــا يصــاحبه مــن ارتفــاع يف تكــاليف اخلــدمات املاليــة اإلســالمية وبالتــايل زيــادة

وايففــاض أربــاح املصــارف اإلســالمية حتــت ضــغط احملافظــة علــى الزبــائن، وكــذلك توســع املصــارف اإلســالمية يف بعــض 
الصـيث اإلسـالمية مـن أجــل تـوفري السـيولة كــالتورق مـثال ممـا يـنعكس ســلبا علـى رحبيـة املصــارف اإلسـالمية يف حـال تعثــر 

(. األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن يقـــارب مـــابني نتـــائج البنـــوك اإلســـالمية 2882والعطيـــات،  املـــدين عـــن الســـداد )احلكـــيم
والتقليدية خصوصـا كـون اخلـدمات االئتمانيـة يف املصـارف اإلسـالمية تعـاين مـن املخـاطر املتعلقـة بالبيئـة املصـرفية احمليطـة 

املصـريف ككـل نتيجـة اليففـاض الطلـب علـى فمثال ارتفاع درجة خماطر االئتمان العقاري يف دولة ما سـيؤثر علـى القطـاع 
 (.2882العقارات، مما يؤدي إىل انعدام تأثري طبيعة نوع العمل على املؤشرات املالية للمصارف )نزال و جرب، 

 النتائج العامة:
 باالعتماد على ما سبق فإنه ميكننا التوصل إىل النتائج العامة التالية:

املصــارف اخلليجيــة علــى األداء املــايل والتشــغيلي وبنســب متفاوتــة تــؤثر احلاكميــة املؤسســية املطبقــة يف  -3
 حبسب مستوى التطبيق املتبع من قبل املؤسسة نفسها.

ال ختتلــف البنــوك اإلســالمية عــن نظريهتــا التقليديــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي مــن حيــث درجــة  -2
 تأثري خصائص احلاكمية املؤسسية على أدائها املايل والتشغيلي.

 وصيات:الت
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 بناء على ما سبق فإن الباحثان يوصيان اجلهات املنظمة للعمل املصريف بشكل عام:

بضرورة زيادة الـدور الرقـايب الـذي متارسـه علـى املصـارف، وتفعيـل تطبيـق تعليمـات احلاكميـة املؤسسـية  -3
لســعر الســوقي الصــادرة عــن املصــارف املركزيــة بشــكل أكثــر وضــوحا ملــا للحاكميــة املؤسســية مــن آثــر مهمــة علــى ا

للشـــركات وعلـــى القـــرارات االســـتثمارية للمســـتثمرين، وعلـــى األداء املـــايل والتشـــغيلي للمصـــارف ممـــا يـــنعكس علـــى 
 تعظيم قيمة املؤسسة وينمي املسؤولية االجتماعية.

ضـــرورة تفعيـــل تطبيـــق تعليمـــات احلاكميـــة املؤسســـية اإلســـالمية، والـــيت تعتـــرب ميـــزة تنافســـية للمصـــارف  -2
كنها من جـذب مزيـد مـن االسـتثمارات دون احلاجـة إىل السـعي حنـو تطـوير وحتـوير العمليـات املصـرفية اإلسالمية مت

(، ممـــا يســهم يف إبــراز الوجـــه املشــرق للعمــل املصـــريف 2887التقليديــة وصــبغها بالصــبغة اإلســـالمية )نــدوة الربكــة، 
 اإلسالمي اإلبداعي الشرعي.

بــــه املصــــارف اإلســــالمية ودورهــــا يف حتقيــــق االســــتقرار ضــــرورة توعيــــة اجملتمــــع بأمهيــــة الــــدور الــــذي تلع -3
 االقتصادي بصفتها متثل تطبقا عمليا معاصر للنظرية االقتصادية اإلسالمية.

 المراجع:
مجلااة علااوم  ، دور احلاكميــة يف احلــد مــن تــداعيات األزمــة املاليــة علــى بورصــة عمــان،2882أمحــد زكريــا صــيام، 

 ، األردن. 42السنة السابعة، العدد انسانية، 

، البنــوك اإلســالمية واالســتقرار املــايل: حتليــل جتــرييب، مناقشــة ورقــة عمــل صــادرة عــن 2880أمحــد مهــدي بلــويف، 
، اجمللـد الواحـد والعشـرون، العـدد مجلة جامعة الملاك عباد العزياز: االقتصااد اإلساالميصندوق النقد الدويل، 

 .23-62الثاين: 

، متويل االستثمار مـن وجهـة نظـر املقرتضـني: دراسـة مقارنـة بـني البنـوك 2885جلليل، وأمحد حسن، توفيق عبد ا
، اجمللد الثـاين والثالثـون، العـدد األول: مجلة دراسات العلوم اإلداريةاإلسالمية والبنوك غري اإلسالمية األردنية، 

22-46. 

، أوضـاع القطـاع املصـريف يف الـدول 2882زق اهلل، مجال الدين زروق، نبيل دحدح، عـادل التجـاين، و إبـراهيم ر 
 ، دراسات اقتصادية.صندوق النقد العربيالعربّية وحتديات األّزمة املالّية العاملّية. أبو ظيب: 
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، تــأثري األزمــة املاليــة علــى القطــاع البنكــي: التــداعيات وســبل املواجهــة مــع اإلشــارة إىل 2882حســين اخلــويل، 
عمل مقدمة للقاء العلمي: انعكاسات األزمة املاليـة العامليـة وأثـر األنظمـة التجاريـة يف  املصارف السعودية، ورقة

 ، رابطة العامل اإلسالمي.الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويلاحتوائها، 

اليزيـة، ، حوكمة املؤسسـات املاليـة دورهـا يف التصـدي لفأزمـة املاليـة: التجربـة امل2882سناء عبدالكرمي اخلناق، 
، مااؤتمر تااداعيات األامااة االقتصااادية العالميااة علااى منظمااات األعمااال: التحااديات، الفاار ورقــة عمــل: 

 نوفمرب، جامعة الزرقاء اخلاصة، األردن. 33-38اآلفاق، للفرتة 

مجلااة جامعااة ، حنــو منــوذج ملعــدل العائــد يف االقتصــاد اإلســالمي، 2880عبــد الــرحيم عبــد احلميــد الســاعايت، 
 .20-3، اجمللد الواحد والعشرون، العدد الثاين: عبد العزيز: االقتصاد اإلسالميالملك 

، مـــا معـــىن األزمــــة؟، األزمـــة املاليـــة العامليـــة: أســــباب وحلـــول مـــن منظــــور 2882عبـــد الـــرزاق ســـعيد بلعبــــاس، 
 .  25-3، جامعة امللك عبد العزيز: مركز أبحاث االقتصاد اإلسالميإسالمي، 

 ألزمـة ا ظـل يف االئتمانيـة اإلسـالمية املصـارف خمـاطر إدارة، 2882ل، ورائـد مجيـل جـرب، عبـداهلل إبـراهيم نـزا
مؤتمر تداعيات األامة االقتصادية العالمية على منظمات األعمال: التحاديات، ورقة عمـل: ، العاملية املالية

 نوفمرب، جامعة الزرقاء اخلاصة، األردن.  33-38، للفرتة الفر ، اآلفاق

مســـتوى احلاكميـــة املؤسســـية وأثـــره يف أداء الشــــركات:  ، مســـتوى احلاكميـــة املؤسســـية2887اجلعيـــدي، عمـــر 
علـى الشـركات املدرجـة يف بورصـة  Credit Lyonnais Securities Asiaدراسـة تطبيقيـة لنمـوذج 

، عّمــان، صاارفيةاألكاديميااة العربيااة للعلااوم الماليااة والمعّمــان لــفأوراق املاليــة، أطروحــة دكتــوراه غــري منشــورة، 
 األردن.

 حتسـني يف األردين املركـزي البنـك عـن الصـادر املؤسسـية احلاكميـة دليـل (. "أثـر2833)، قاسـم حممـد زريقـات
(، 7، اجلامعـة األردنيـة، اجمللـد )المجلاة األردنياة فاي إدارة األعمااليف البنـوك األردنيـة"،  الـداخلي التـدقيق جـودة

 .227-282(، ص. 2العدد )

، إشكالية العالقة بني األخالق واالقتصـاد يف ظـل األزمـة املاليـة العامليـة، 2882كمال رزيق، وخالد اخلطيب، 
مااؤتمر تااداعيات األامااة االقتصااادية العالميااة علااى منظمااات األعمااال: التحااديات، الفاار ، ورقــة عمــل: 
 نوفمرب، جامعة الزرقاء اخلاصة، األردن.  33-38، للفرتة اآلفاق
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حممد عمـر شـابرا، األزمـة املاليـة العامليـة هـي ميكـن للتمويـل اإلسـالمي أن يسـاعد يف حلهـا؟، ترمجـة رفيـق يـونس 
املصـــري، فصـــل مـــن كتـــاب: األزمـــة املاليـــة العامليـــة: أســـباب وحلـــول مـــن منظـــور إســـالمي، مركـــز النشـــر العلـــي: 

 .30-26: مركز أبحاث االقتصاد اإلسالميجامعة امللك عبد العزيز، 

، دور االقتصـــاد اإلســـالمي يف احلـــد مـــن األزمـــات 2882مـــود الـــوادي، إبـــراهيم خـــريس، وحســـني مسحـــان، حم
مؤتمر تداعيات األاماة االقتصاادية العالمياة علاى منظماات األعماال: التحاديات، االقتصادية، ورقة عمـل: 

 نوفمرب، جامعة الزرقاء اخلاصة، األردن. 33-38، اآلفاق، للفرتة الفر 

 للجهاز لداعمة ا التحتية البنية مؤسسات ، دور2882، احلكيم، وإبراهيم سامل العطيات منري سليمان
مؤتمر تداعيات األامة آثارها، ورقة عمل:  من والتخفيف باألزمة املسامهة منع املصريف اإلسالمي يف

نوفمرب، جامعة  33-38، اآلفاق، للفرتة االقتصادية العالمية على منظمات األعمال: التحديات، الفر 
 الزرقاء اخلاصة، األردن.

، تداعيات األّزمة املالّية العاملّية على أوضاع املالّية العامة يف الدول العربّية املصـدرة للـنفط 2838نبيل دحدح، 
 والغاز الطبيعي، أبو ظيب: صندوق النقد العريب، دراسات اقتصادية.

صـيات نـدوة الربكــة الثامنـة والعشـرون لالقتصـاد اإلســالمي، ، قـرارات وتو 2887نـدوة الربكـة الثامنـة والعشــرون، 
 ، جدة2887سبتمرب  37-36التوصية الثانية، للفرتة 

، حاكميــة الشــركات ومســؤوليتها االجتماعيــة يف ضــوء مســتجدات األزمــة االقتصــادية 2882هــاين  احلــوراين، 
 25-24للفـرتة  ؤولية االجتماعياة،مؤتمر مواطنة الشركات والمؤسسات والمسالعاملية الراهنة، ورقة عمل: 

  يونيو، صنعاء. دليل احملاسبني،

، دور اجلهــاز املصــريف اإلســالمي يف ظــل األزمــة املاليــة، ورقــة عمــل: 2882هنــاء احلنيطــي، وملــك خصــاونة، 
، للفـرتة مؤتمر تداعيات األامة االقتصاادية العالمياة علاى منظماات األعماال: التحاديات، الفار ، اآلفااق
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 الترويج للذات في إطار الفكر اإلسالمي
 سمية الناصر

 عضو هيئة التدريس في جامعة اليمامة
 الرياض-السعودية  المملكة العربية
 1511223210رقم جوال:

 التمهيد
 حيث أننا يف زمن أصبح للشخص بذاته قيمة حيددها السوق, تتوقف هذه القيمة على مدى تروجيه وتسويقه لذاته.

مث إن كثريا من اجملتمعات اإلسالمية ربطت مابني النفاق والغرور وبني الرتويج للذات وكان هذا مستال من الرتاث 
 اإلسالمي الذي رّكز فيما مضى على بعث جوانب تواضع الدعاة والعلماء وتبسيط إنتاجاهتم. الفكري

لذا كان ال بد من بعث شيء من الرتاث لنشر ما مت تغييبه, مث كان ال بد من وضع ضوابط هلذا الرتويج فيما يقبل منه 
 وما ال يقبل وفقا للفكر اإلسالمي.

 قضية الرتويج للذات من منظور الفكر اإلسالمي. وعليه كان هذا البحث حماولة إلبراز

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي:

من الناحية الزمنية: راجت فكرة الرتوج للذات للحصول على املنافع دون النظر للضوابط, كماراجت إقامة الدورات  -
 دون احلديث عن حدود هذا التسويق. التدريبية لنشر فكرة الرتويج للذات والتسويق هلا

ومن الناحية املكانية: هناك جمتمعات تفقد مصاحل متعددة لتفويتها قضية الرتويج للذات وقد يكون الرتفع من باب  -
 التورع؛هذه األماكن قد تكون دول أو مؤسسات أو بيوت نشأت لديها هذه الفكرة.

فيما يتعلق بتواضع العلماء والدعاة وتبسيط أنفسهم وإنتاجهم,  ومن ناحية صلب املوضوع: كان بعث الرتاث كثريا -
 وقل أن بُعث جانب الفخر بإنتاجهم وعملهم.

 أهداف البحث:
 بعث الرتاث املتعلق بالرتويج للذات. -
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 ضبط الرتويج للذات بضوابط شرعية ملعرفة حدود املقبول واملمنوع فيها. -

 الدراسات السابقة:
 م.2887حبيب اهلل الرتكستاين,التسويق يف اإلسالم, -

 هـ.3433التسويق التجاري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي,حسني الشهري, -

ففي الكتاب األول طرح املؤلف الضوابط اليت حتكم رجل التسويق مث ناقش الضوابط الشرعية اليت حتكم املزيج 
 التسويقي.

 وابطه وعدد من طرقه.ويف الكتاب الثاين  ناقش املؤلف حقيقة التسويق التجاري وض

 ومل أقف على ُمؤلف نوقشت فيه مسألة الرتويج للذات يف إطار الفكر اإلسالمي.

 منهج البحث:

 وذلك برصد الرتويج للذات عرب التاريخ اإلسالمي. المنهج التاريخي: -

 وذلك بتتبع اآليات ذات الصلة واستنتاج القواعد منها.المنهج االستقرائي:  -

 :خطة البحث:وتشمل

 مقدمة, وتمهيد, وفصلين,وخاتمة.
 وتتضمن:المقدمة: 

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة،  وخطة البحث, ومنهجه. 

 رصد لتاريخ الرتويج للذات من خالل بعض النماذج يف الرتاث اإلسالمي.المبحث األول: 

 .القرآن الكرمي وأقوال املفسرينضوابط الرتويج للذات من خالل المبحث الثاني: 
 النتائج وأهم التوصيات. الخاتمة: وتتضمن:

 المبحث األول: نماذج للترويج للذات في التراث اإلسالمي:
 / الترويج لإلنتاج:0
ِميِّ قد أتينا على مجلة ِمْن َأْجزَاِء الطِّبِّ اْلِعلْ  يف كتاب الطب النبوي يروج ابن القيم لكتابه يف املقدمة قائال:" -

َها ِإالَّ يف َهَذا الكتاب")ابن القيم: ، َلَعلَّ النَّاِظَر اَل َيْظَفُر ِبَكِثرٍي ِمنـْ  (.335َواْلَعَمِليِّ
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 ويف ألفية السيوطي يثين على ألفيته بقوله يف املقدمة: -

ْنُتها ِعْلَم األَثـَْر.  وهذِه أَْلفيٌَّة حَتِكى الدَُّرْر ... منظومٌة َضمَّ

 ه قائال:وينافس هبا غري 

 (3فائِقٌة أَْلفيََّة الِعرَاِقي ... يف اجَلْمِع واإِلجياِز َواْتَِّساِق.)السيوطي:

 مث قال يف ختامها:

 (346َنْظٌم بَِديُع اْلَوْصِف َسْهٌل ُحْلُو ... لَْيَس ِبِه تـََعقٌُّد أَْو َحْشُو.)السيوطي:

 (.283طالب اآلخرة عن مثله")النووي:حتدث النووي عن كتابه األذكار قائال:" الذي ال يستغين  -

منشئون إن  -يف شرح تأويله، وبيان ما فيه من معانيه-وحنن  وحتدث الطربي يف مقدمة تفسريه عن كتابه قائال: " -
شاء اهلل ذلك، كتابًا مستوِعًبا لكل ما بالناس إليه احلاجة من علمه، جامًعا، ومن سائر الكتب نراه يف ذلك  

 (.3/7كافًيا")الطربي:

وقال ابن اجلوزي يف كتابه الضعفاء واملرتوكني:" َوقد مجع كتايب َهَذا زبد َما ذكره املتكلمون يف التَّْضِعيف وانتقى من  -
َصّنف اَل ينتقي ويتوقى فـََلْيَس مبصنف")ابن اجلوزي:

ُ
 (.3/32اْلكتب املصنفة يف َذِلك َوَمىت رَأَْيت امل

وما علمت أن أحًدا تقدمين إىل مثل كتايب هذا فيما مجعت و بينت فيه أعظم  :"وقال مكي يف مقدمة كتابه اإلبانة -
 (.22اهلل عليه األجر، وأكمل به الذخر، وجعله لوجهه خالًصا، وال جعله رياء وال مسعة" )مكي:

 وقال الشاطيب عن منظومته الشاطبية: -

 ْسَناَء َمْيُمونََة اجلِْاَل " َوَقْد َوفَق اهللُ الَكرمُِي مبَنِِّه ... إِلْكَماهِلَا حَ 

 َوأَبـَْياتـَُها أَْلٌف َتزِيُد َثالَثًَة ... َوَمْع ِمائٍَة َسْبِعنَي زُْهراً وَُكمَّاَل 

َها اْلَمَعاين ِعَنايًَة ... َكَما َعرَِيْت َعْن ُكلِّ َعْورَاَء ِمْفَصالَ   َوَقْد ُكِسَيْت ِمنـْ

 (.23َسْهَلًة ... ُمنَـزََّهًة َعْن َمْنِطِق اهْلُْجِر ِمْقَواَل" )الشاطيب:َومَتَّْت حِبَْمِد اهلِل يف اخْلَْلِق 

 / الترويج للصفات  والقدرات العقلية أو العاطفية:2
 ملا كانت غزوة خيرب وكان النزال بينه ومرحب فابتدأ مرحبا بقوله: -رضي اهلل عنه-فعلي بن أيب طالب  -

 الح بطل جمّربقد علمت خيرب أيّن مرحب ... شاكي الس "
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 أطعن أحيانا وحينا أضرب ... إذا احلروب أقبلت تلّهب

 كان محائي كاحلمى ال يقرب.."

 فربز له علي وقال:

 أنا اّلذي مسّتين أّمي حيدره ... كليث غابات شديد قسوره "

 (37/420,ابن عادل:4/238, البغوي:4/238أكيلكم بالسيف كيل السندره..".)الثعليب:

 يف ألفيته يف علم احلديث:يقول السيوطي  -

 (.346َنَظْمتـَُها يف مَخَْسِة األَيَّاِم ... بُِقْدرَِة اْلُمَهْيِمِن اْلَعالَِّم")السيوطي: "

َجاَء َعِن  ، َوَماوقد قال أبو حنيفة ثناء على نفسه:" َما َجاَء َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََعَلى الرَّْأِس َواْلَعنْيِ  -
 (.33الصََّحابَِة اْختَـْرنَا، َوَما َكاَن ِمْن َغرْيِ َذِلَك فـَُهْم رَِجاٌل َوحَنُْن رَِجاٌل" )الذهيب:

 ضوابط الترويج للذات من خالل القرآن الكريم وأقوال المفسرين. المبحث الثاني:
 وسأتناول هذا املبحث من خالل عدد من اآليات:

 (    .55" )يوسف:اْجَعْلِني َعلى َخزاِئِن اأْلَْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليمٌ  ف عليه السالم"/ قال تعاىل على لسان يوس3

 ومعىن اآلية :إين حفيظ مبا استودعتين عليم مبا وليتين.

وحيـــث أن األمانـــة والكفايـــة هـــي مطلـــب امللـــوك وأربـــاب العمـــل كـــان ثنـــاؤه علـــى نفســـه ليكـــون مطلوبـــا؛ وقصـــد بـــذلك 
مــــــة العـــــــدل وإمضــــــاء شـــــــرع اهلل , وعلــــــم أنـــــــه ال أحــــــد يقـــــــوم مقامــــــه , وحتمـــــــا مل يكــــــن حبـــــــا إصــــــالح األوضـــــــاع وإقا

 (.2/462, الزخمشري:3/336للملك.)الزجاج:

وذهب الرازي إىل أن يوسف عليه السالم مل ميتدح نفسه بذلك وإمنا هو من باب بيـان مالديـه مـن صـفات مناسـبة هلـذا 
وصف ألن امللك ليس عاملا به, وجـدال لوكـان مادحـا نفسـه فلـم يقصـد بـه املقام, فغلب على ظنه أنه حيتاج لذكر هذا ال

 (30/474التفاخر والتطاول والتوصل إىل ماالحيل أو يصلح له.)الرازي:

فــدلت اآليــة علــى جــواز أن يطلــب املــرء عمــال يكــون أهــال لــه, بــل قــد يكــون فرضــا متعينــا عليــه إذ مل يعلــم أحــدا غــريه 
اليت سيستحق هبا العمل خاصة عند من ال يعرفه فيعـرف بنفسـه بتلـك الصـفات, ودلـت  أصلح , وعليه أن خيرب بصفاته

 (2/237اآلية على جواز وصف اإلنسان لنفسه مبا فيه من العلم والفضل إذا ارتبطت مبكسب ظاهر.)القرطيب:
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ن هــذا مــن التزكيــة كمــا ودلــت اآليــة علــى جــواز أن يثــين املــرء علــى نفســه إذا َجُهــَل أمــره  عنــد احلاجــة لــذلك,وال يكــو 
 (  4/325,ابن كثري:6/202املمنوع عنها)أبو حيان:

 (.33")الضحى:َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّثْ  / قال تعاىل خماطبا رسوله صلى اهلل عليه وسلم"2

فتنــة, يـرى الزخمشـري أن اآليــة تـدل علـى جــواز التحـدث بنعمـة اهلل إذا قصــد أن يقتـدي بـه غــريه أوأمـن علـى نفســه مـن ال
 (4/762وأن يتجنب الرياء والسمعة.)الزخمشري:

 (2/322وهبذه اآلية ُيستدل على أن مدح النفس غري ممنوع عنه مطلقا.)الرازي:

واخلطاب للنيب صلى اهلل عليه وسلم واحلكم عام له وألمته من بعده, وأورد أبو حيان أثرا عن احلسن بن علـي رضـي اهلل 
 (.38/420و عملت خريا فحدث به الثقة من إخوانك.)أبو حيان:عنهما أنه قال:إذا أصبت خريا أ

 (32" )النجم:َفال تُازَكُّوا َأنْاُفَسُكمْ  / قال تعاىل:"3

, 22/548مبعىن ال تشهدوا ألنفسكم بأهنا بريئة من الذنوب واملعاصي ,وتربؤها من اآلثام.)الطربي:
 (4/282الواحدي:

سبيل اإلعجاب والتفاخر فال يصح أما إن اعتقد أن ماعمله من  ويرى الزخمشري أن ذكر طاعة اهلل إن كان على
العمل الصاحل من اهلل وبتوفيقه وتأييده ومل يقصد به التمدح مل يكن من املزكني ألنفسهم ألن املسرة بالطاعة طاعة 

 (4/426وذكرها شكر.)الزخمشري:

كية الناس لبعضهم , من باب املدح للدنيا وظاهر اآلية النهي عن التزكي ويرى ابن عطية أن النهي قد يكون يف تز 
 (5/285والقطع بالتزكية؛ أما تزكية الناس يف احلق كتزكية الشهود واإلمام فجائز.)ابن عطية:

 (22/272ويف اآلية إشارة إىل وجوب اخلوف من العاقبة فال يزكي املرء نفسه خيالء.)الرازي:

فمثال قد حُيَدِّث أحدهم الناس أنه نسي ورد الليل ليوهم الناس ويف اآلية هني عن ادعاء طهارة النفس من املعاصي؛ 
 (.38/23بقيامه لليل.)أبو حيان:

 الخاتمة

 نتائج البحث:
 / أن التاريخ  اإلسالمي تَعارف على ثناء العلماء على أنفسهم وتروجيهم إلنتاجهم.3

 / أن احلدود املمنوعة يف الرتويج للذات هي:2
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 إذا كان بقصد اخليالء.  -

 إذا كان رياء ومسعة. -

 إذا مل يأمن على نفسه من الفتنة. -

 يتأكد يف مواضع:-وهو صادق به-/ أن الرتويج للذات 3

 إذا كان قدوة. -

 إذا أراد اإلصالح . -

 إذا رأى نفسه أقوم من غريه. -

 إذا بدت له  حاجة أومصلحة جائزة. -

 إذا َجُهَل أمره. -

 إذا َحدَّث به ثقة.-

 التوصيات:
 بعث الرتاث املتعلق برتويج العلماء ألنفسهم وإنتاجهم. -

 إدراج األحكام الشرعية يف الرتويج للذات ضمن برامج الرتويج للذات. -

 المراجع:
 دار إحياء الرتاث. -الكشف والبيان عن تفسري القرآن -م2882-أمحد بن حممد الثعليب -

 عامل الكتب. -وإعرابهمعاين القرآن -م3200-إبراهيم بن السري الزجاج-

 دار طيبة.-تفسري القرآن العظيم-م3222-إمساعيل بن عمر بن كثري -

 دارإحياء الرتاث.-معامل التنزيل يف تفسري القرآن-هـ3428-احلسني بن مسعود البغوي-

 املكتبة العلمية.-ألفية السيوطي -عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي-

 دار الكتب العلمية.-الضعفاء واملرتوكني -هـ3486-عبدالرمحن بن علي اجلوزي -

 دار الكتب العلمية.-احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز-هـ3422-عبداحلق بن غالب بن عطية -
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 دار الكتب العلمية.-الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد -م3224-علي بن أمحد الواحدي -

 الكتب العلمية. دار-اللباب يف علوم الكتاب-م3220-عمر بن علي بن عادل-

 دار اهلدى.-منت الشاطبية -م2885-القاسم بن فرية الشاطيب -

 دار اهلالل.-الطب النبوي -حممد بن أيب  بكر اجلوزية -

 جلنة إحياء املعارف النعمانية. -مناقب اإلمام أيب حنيفة-هـ3480-حممد بن أمحد الذهيب-

 دار الكتب املصرية.-القرآناجلامع ألحكام -م3204-حممد بن أمحد القرطيب-

 مؤسسة الرسالة.-جامع البيان يف تأويل آي القرآن-م2888-حممد بن جرير الطربي-

 دار إحياء الرتاث.-مفاتيح الغيب -هـ3428-حممد بن عمر الرازي -

 دار الفكر. -البحر احمليط -هـ3428-حممد بن يوسف بن حيان-

 دار الكتاب العريب.-قائق غوامض التنزيلالكشاف عن ح-هـ3487-حممود بن عمرو الزخمشري-

 دار هنضة مصر.-اإلبانة عن معاين القراءات-مكي بن أيب طالب القرطيب-
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 أخالقيات األعمال في اإلسالم
 د. نورة بنت عبد اهلل بن متعب الشهري

 كلية اآلداب   –جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن  - أستاذ احلديث وعلومه املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية

 8564740682جوال 

 n-alshory@hotmail.comامييل 

 المقدمة 
: ﴿ -تعاىل  -احلمد هلل حقَّ محِده؛ الذي جَعَل ُحسَن اخللق من اإلميان، وجَعَله املنهج السليم للمسلم القومي؛ قال 

﴾  أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو 
 [27]النحل: 

: )إنَّ من أحبكم إىلَّ أحَسُنكم أخالقًا( ملسو هيلع هللا ىلصوصلَّى اهلل على خري َخلِقه أمجعني؛ الذي هو ُقدَوُة املسلمني، القائل 
 [.4فقال: ﴿ َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم ﴾ ]القلم:  -تبارك وتعاىل -وقد أثىن عليه، (3542ري يف صحيحه برقم )البخا

ونشهد أنَّه قد مَحل األمانة، وأدَّى الرسالة، ونَصح األمَّة، وترََكها على احملجَّة البيضاء، ليلها كنهارها ال يزيث عنها إال 
 تابعني، وَمن تَِبَعهم بإحساٍن إىل يوم الدِّين. هالك، وعلى آله وَصحِبه وال

 أما بعد :

أخالقيات  )فُيسِعدين اإلسهاُم يف املؤمتر العاملي الثاين للتسويق اإلسالمي جبامعة اإلمارات يف أبو ظيب يف موضوع : 
 من ِخالل املسائل اآلتية: ( األعمال يف اإلسالم 

 األخالق: تعريفها ومنزلتها يف اإلسالم.• 

 العمل: تعريفه ومنزلته يف اإلسالم.• 

 أخالقيَّات العمل يف اإلسالم.• 

 وخامتة .، وثالثة مباحث، ويف هذا البحث سأتطرق بإذن اهلل لبيان ذلك من خالل مقدمة

 املبحث األول : تعريف األخالق ومنزلتها يف اإلسالم.

 املبحث الثاين : تعريف العمل ومنزلته يف اإلسالم.
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 ث : أخالقيَّات العمل يف اإلسالم.املبحث الثال

 وأما اخلامتة فأمجل فيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات .

 المبحث األول : تعريف األخالق ومنزلتها في اإلسالم
واملفاهيم ، قبل احلديث عن أخالقيات األعمال من منظور إسالمي حيسن بنا أن نعرج على بعض املعاين اللغوية

لذا ، ن تسعفنا ببعض اإلضاءات الكاشفة عند ولوج أبواب احلديث عن هذا املوضوع املهماالصطالحية عساها أ
مث  سنتعرف إىل مفهوم العمل يف اللغة واالصطالح أيضا من ، سنّعرف األخالق يف اللغة واالصطالح يف هذا املبحث

 هلدف من هذا البحث .متهيداً للحديث عن أخالقه اليت هي ا، خالل املنظور اإلسالمي يف املبحث الثاين

 أوالً : معنى األخالق في اللغة : 
،يقول الفريوز آبادى " اخلُْلُق هو : السجية والطبع واملروءة والدين ، األخالق مجع ُخُلُق بضم اخلاء والالم وهو السَّجية

 (3/222.) القاموس احمليط 

 بضم اخلاء والالم فقال :  -واخلُُلُق  -بفتح اخلاء وسكون الالم-وبـَنيِّ الفرق بني اخلَْلقُ 

، والصور املدركة بالبصر، اخلَْلُق واخلُُلُق يف األصل شيء واحد .كالَشْرب والُشْرب لكن خص اخلَْلُق باهليئات واألشكال
 وُخصَّ اخلُُلُق باهليئات واألشكال والصور املدركة بالبصرية . 

[ قال عبد اهلل بن عباس يف معىن هذه اآلية 4﴿ وإنك لعلى ُخلق عظيم ﴾]القلم:  ملسو هيلع هللا ىلصقال اهلل تعاىل لنبيه حممد 
وال أرضى عندي منه وهو دين اإلسالم. ) بصائر ذوي التمييز يف ، ال دين أحب إىلَّ ، : أي : لعلى ديٍن عظيم

 ( 2/566لطائف الكتاب العزيز للفريوز آبادي 

 ثانياً : األخالق في االصطالح :
من غري حاجة إىل فكر ، م الغزايل بقوله : عبارة عن هيئة يف النفس راسخة تصدر عنها األفعال سهولة ويسرعرفه اإلما

وإن كان الصادر ، وروية. فإن كانت هذه اهليئة تصدر عنها األفعال اجلميلة احملمودة عقال وشرعاً مسيت ُخلقا حسنا
 (52د ربيع صعنها أفعال قبيحة مسيت خلقاً سيئاً .)أخالقنا دكتور حمم

 ثالثاً : منزلة األخالق في اإلسالم :
، وأن السلوكيات األخالقية وآداهبا هي اليت متيز سلوك اإلنسان عن غريه، أن األخالق من أفضل العلوم وأعالها قدراً 

 وإذا كان سلوكه مذموماً كان ُخُلقه كذلك سيئاً مذموماً .، فإذا كان سلوك إنسان حسناً كان ُخُلقه حمموداً 
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وحركات ، ويوضح اإلمام الغزايل رمحه اهلل : العالقة بني اخلُُلُق والسلوك بقوله : آداب الظواهر عنوان آداب البواطن
وسرائر القلوب هي مفارس األفعال ، واآلداب رشح املعارف، واألعمال نتيجة األخالق، اجلوارح مثرات اخلواطر

 (. 2/357حياء علوم الدين ومن مل خيشع قلبه مل ختشع جوارحه .) إ، ومنابعها

، يف الدنيا واآلخرة، وهلا مثار طيبة، واهنيار األخالق هو سبب تأخرها، فااللتزام هبا هو سبب تقدم األمم والشعوب
وقد ظهر ذلك من خالل عناية القرآن ، على األفراد واجملتمعات، ولذلك اعتنت هبا الشريعة اإلسالمية عناية فائقة

 . النبويةالكرمي والسنة 

 فمن أمثلتها في القرآن : 
 [ .322قال تعاىل : ﴿ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي ﴾]األعراف: -

 [ .03وقوله تعاىل : ﴿ َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا﴾]البقرة:  -

 [ .303قِّ َوبِِه يـَْعِدُلوَن﴾]األعراف: وقوله تعاىل : ﴿ َوممَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يـَْهُدوَن بِاحلَْ  -

 [ .70وقوله تعاىل : ﴿ الَِّذي َخَلَقيِن فـَُهَو يـَْهِديِن ﴾]الشعراء:  -

 [ .2وقوله تعاىل : ﴿ ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْـَوُم ﴾] اإلسراء:  -

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن جِتَارًَة َعْن تـَرَاٍض ِمْنُكْم  وقوله تعاىل : ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَأْ  - ُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
 [ .22﴾]النساء:

َنُكم بِاْلَباِطِل َوتُْدُلواْ هِبَا ِإىَل احلُْكَّاِم لَِتْأُكُلواْ َفرِيق - اِل النَّاِس بِاإِلمثِْ َوأَنُتْم اً مِّْن أَْموَ وقوله تعاىل : ﴿َوالَ تَْأُكُلواْ أَْمَواَلُكم بـَيـْ
 [.300تـَْعَلُموَن ﴾] البقرة: 

 [.332وقوله تعاىل : ﴿ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنَي﴾]التوبة:  -

 [.45ت: وقوله تعاىل : ﴿ ِإنَّ الصَّاَلَة تـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر﴾]العنكبو  -

يِهْم هِبَا ﴾ ]التوبة:  - ُرُهْم َوتـُزَكِّ  [ .383وقوله تعاىل :﴿ ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

 [ .327وقوله تعاىل : ﴿ َفاَل َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َواَل ِجَداَل يف احلَْجِّ ﴾ ]البقرة:  -

  [.3وقوله تعاىل : ﴿ َوْيٌل لِْلُمَطفِِّفنَي ﴾ ]املطففني:  -
 ومن أمثلتها في السنة النبوية : 
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وأتبع السيئة احلسنة ، : )اتق اهلل حيثما كنت ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ذر الغفاري رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل-
وقال: حديث حسن 3207،والرتمذي برقم 5/335،350متحها،وخالق الناس خبلق حسن()أخرجه أمحد يف مسنده

 شرط الشيخني ووافقه الذهيب (.وقال : صحيح على  3/54واحلاكم، صحيح

قال : )إن العبد ليبلث حبسن خلقه درجة الصائم القائم(  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها أن النيب -
، وقال : إسناده على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب3/68واحلاكم يف املستدرك، )أخرجه أبو داود برقم 

 (.725لصحيحة رقموصححه األلباين يف السلسة ا

: )مانقصت صدقة من مال وما زاد اهلل عبداً بعفو إال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل -
 (. 2/306،وأمحد يف مسنده 2822والرتمذي برقم، 2500وما تواضع احد هلل إال رفعه اهلل( )أخرجه مسلم برقم، عزاً 

: )إن من أحبِّكم إيلِّ و أقربكم مين جملساً يوم  ملسو هيلع هللا ىلصل : قال رسول اهلل عن أيب ثعلبة اخُلشيَن رضي اهلل عنه قا-
 و إن أبغضكم إيلِّ ،و أبعدكم مين يف اآلخرة أسوؤكم أخالقاً ،، القيامة أحاسنكم أخالقاً 

، وقال اهليثمي 402،وابن حبان يف صحيحه برقم4/323املتشدقون( )أخرجه أمحد يف مسنده، الثرثارون املتفيهقون
 (.723رجال أمحد رجال الصحيح وحسنه الشيخ األلباين يف السلسة الصحيحة رقم 0/23مع الزوائديف جم

كأمنا على   ملسو هيلع هللا ىلص: )كنا جلوساً عند النيب  ملسو هيلع هللا ىلصعن أسامة بن شريك رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل -
تعاىل ؟ قال : )أحسنهم خلقاً إذ جاءه أناس فقالوا : من أحب عباد اهلل إىل اهلل ، ما يتكلم منا متكلم، رؤوسنا الطري

 رجاله رجال الصحيح (. 0/24وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  473( )أخرجه الطرباين يف الكبري برقم

: )إذا أحب اهلل تعاىل العبد، نادى جربيل، إن اهلل تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل -
مث ينادي جربيل يف أهل السماء : إن اهلل حيب فالناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، حيب فالناً، فأحببه، فيحبه جربيل، 

 (.6848و 3282مث يوضع له القبول يف األرض( )أخرجه البخاري برقم

: )أكثر ما يُدخل الناس اجلنة : تقوى اهلل وحسن اخللق (  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل -
وذكره احلافظ بن حجر يف بلوغ املرام وقال : أخرجه الرتمذي وصححه احلاكم )سبل  2884قم )أخرجه الرتمذي بر 

 ( .4/485السالم

وصلوا ، : )يا أيها الناس : أفشوا السالم ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن سالم  رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل -
وقال : حديث  3055( )أخرجه الرتمذي برقمتدخلوا اجلنة بسالم ، وصلوا والناس نيام، وأطعموا الطعام، األرحام

 صحيح (.
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: )من ردَّ عن عرض أخيه ردَّ اهلل عن وجهه النار يوم  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب الدرداء رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل -
والبيهقي يف ، 6/458وقال: هذا حديث حسن واإلمام أمحد يف مسنده  3233القيامة( )أخرجه الرتمذي برقم

 (. 0/360السنن الكربى

: )ما من شيء يف امليزان أثقل من حسن اخللق(  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب الدرداء رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل -
وصححه األلباين يف السلسلة ، وقال :حديث حسن صحيح 2882والرتمذي برقم 4722)أخرجه أبو داود برقم

 (.076الصحيحة برقم

: )حسن اخللق وحسن اجلوار يعمران الديار  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قال : قال رس-
 .( 532وصححه الشيخ األلباين يف السلسة الصحيحة رقم  6/352ويزيدان يف األعمار ( )أخرجه أمحد

وكان يقول ، وال متفحشاً ، فاحشاً  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه قال : مل يكن رسول اهلل -
 (. 6822القاً ( )أخرجه البخاري برقم : ) خياركم أحسنكم أخ

 المبحث الثاني : تعريف العمل ومنزلته في اإلسالم
 نتعرف إىل مفهوم العمل يف اللغة واالصطالح أيضا من خالل املنظور اإلسالمي 

 أوالً : معنى العمل في اللغة : 
واعتمل َعِمل ، وأعمله واستعمله غريه، هو : ) املهنة والفعل ومجعه أعمال22العمل كما جاء يف القاموس احمليط  ص

 بنفسه ( .

)عمل عمال فعل فعال عن قصد ومهن وصنع وفالن على الصدقة سعى يف مجعها ويف  2/620ويف املعجم الوسيط 
َها ﴾]التوبة:  َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ ان على بلد كان واليا [. وللسلط68التنزيل العزيز : ﴿ِإمنَّ

 عليه فهو عامل .

 ثانياً :العمل في االصطالح :
 أو حرفة .، أو مهنة، هو ما يقوم به اإلنسان من نشاط إنتاجي يف وظيفة

 لذا حرَّم اإلسالم القمار ألنه وسيلٌة للقعود والكسل .
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وقال الراغب األصفهاين" العمل : كل فعل يكون من احليوان بقصد فهو أخص من الفعل الن الفعل قد ينسب إىل 
احليوانات اليت يقع منها بغري قصد... والعمل يستعمل يف األعمال الصاحلة والسيئة )األصفهاين ،املفردات يف غريب 

 (  364ص ، مادة خلق، القرآن 

 العمل واملهنة فكل مهنة عمل وليس كل عمل مهنة ألن املهنة تقتضي اإلتقان واملعرفة والظاهر أن هناك فرقاً بني
فقد يعمل اإلنسان يف عمل ال يتقنه فال ميكن أن نسميه ممتهناً له حىت يتقنه إال أن يتجوز يف ، الدقيقة خبالف العمل

 ذلك .

وعمل مادي أو معنوي أو مؤلف منهما معاً يعد وعليه فإن مفهوم العمل مبعناه الواسع يف اإلسالم هو : " كل جهد 
،  واملهندس، والطبيب، وصاحب األرض، والتاجر، واملوظف يف الدولة، فعامل املصنع ومديره، عماًل يف نظر اإلسالم

 م(2833كل هؤالء عمال يف الدولة اإلسالمية")أخالقيات العمل بالل السكارنه

 ثالثاً : منزلة العمل في اإلسالم :
بل إنه جعله ، وربط كرامة اإلنسان به، فمجَّد العمل ورفع قيمته، اإلسالم إىل العمل نظرة احرتام ومتجيد لقد نظر

فالعمل عبادة ، وال شك أن من أطاع أمر الشارع فهو مثاب، فريضة من فرائضه اليت يثاب عليها فهو مأمور به
للعمل فكل عمل يقوم به اإلنسان فهو عمل  واحتساب األجر يف ذلك وليس هناك عمل حقري يف املفهوم اإلسالمي

فقيمة اإلنسان يف نظر اإلسالم حبسب دينه وتقواه، ال ، ويكفه عن مسألة الناس، ويسد عوزته، جليل مادام مباحاً 
، وقد أخرب اهلل تعاىل عن نبيه داود عليه السالم أنه كان يصنع الدروع، وال حبسب عمله ومهنته، حيسب ماله وغناه

َعَة لَُبوٍس لَُّكْم لُِتْحِصَنُكم مِّن بَْأِسُكْم فـََهْل أَنُتْم َشاِكُروَن ﴾ ] األنبياء : فقد قال  [.واملراد  08تعاىل: ﴿ َوَعلَّْمَناُه َصنـْ
وكذلك مجيع األنبياء كل قام مبهنة ،.وهلذا فقد ، وكان يأكل من عمل يده، باللبوس الدروع وكان أيضاً يصنع اخلوص

ن خالل سوره وآياته على العمل وكذلك السنة النبوية املطهرة مليئة باألحاديث الدالة على حث القرآن الكرمي م
 وترك العجز والكسل .   ، العمل

 فمن أمثلتها في القرآن : 
 اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَيـَُنبُِّئُكْم مبَا  قال تعاىل : ﴿ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستـَُردُّوَن ِإىَل َعاملِِ  -

 [.385ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ﴾ ]التوبة: 

ريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ﴾ قال تعاىل : ﴿ فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانـَْتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكثِ  -
 [.38]اجلمعة: 
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: ﴿ ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوِإلَْيِه -تبارك وتعاىل  -قال تعاىل : قوله  -
 [ . 35النُُّشوُر ﴾ ]امللك: 

َناَها َوَأْخَرجْ  - َها َحبًّا َفِمْنُه يَْأُكُلوَن * َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمْن يفَِيٍل قال تعاىل :﴿ َوآيٌَة هَلُُم اأْلَْرُض اْلَمْيَتُة َأْحيَـيـْ َنا ِمنـْ
 [.35 - 33﴾ ]يس:  َوأَْعَناٍب َوَفجَّْرنَا ِفيَها ِمَن اْلُعُيوِن * لَِيْأُكُلوا ِمْن مَثَرِِه َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْم أََفاَل َيْشُكُرونَ 

نَ  - َر َوأَلَنَّا َلُه احلَِْديَد * َأِن اْعَمْل َسابَِغاٍت َوَقدِّرْ قال تعاىل :﴿ َوَلَقْد آتـَيـْ  يف ا َداوَد ِمنَّا َفْضاًل يَا ِجَباُل أَوِّيب َمَعُه َوالطَّيـْ
 [.33 - 38السَّْرِد َواْعَمُلوا َصاحِلًا ِإينِّ مبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرٌي ﴾ ]سبأ: 

 [.28اأْلَْرِض يـَْبتَـُغوَن ِمْن َفْضِل اهلِل َوآَخُروَن يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اهلِل ﴾ ]املزمل:  قال تعاىل : ﴿ َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف  -

 [.267قال تعاىل : ﴿ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَنِفُقواْ ِمن طَيَِّباِت َما َكَسْبُتْم ﴾ ]البقرة:  -

رُُه ُهَو أَنَشَأُكم مَِّن اأَلْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها﴾ ] هود :قال تعاىل :﴿ قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدواْ الّلَه مَ  -  [.  63ا َلُكم مِّْن ِإلَـٍه َغيـْ

 ومن أمثلتها في السنة النبوية : 

: )ما أَكَل أحٌد طعاًما قطُّ خريًا من أْن يأُكَل من عمل يده،  ملسو هيلع هللا ىلصعن املقدام رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل -
 (.3266كان يأُكل من عمل يده( )أخرجه البخاري يف صحيحه برقم   -عليه السالم  -هلل داود وإنَّ نيبَّ ا

: )َمن اسَتعَملناه على عمٍل فَرَزقناه رِزقًا، فما أَخذ بعد ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصعن بريدة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل -
وقال: هذا حديث صحيح على شرط 3472واحلاكم برقم ، 2243فهو غلوٌل ( )أخرجه أبو داود يف سننه برقم 

 الشيخني ومل خيرجاه(.

: )على كلِّ مسلٍم صدقٌة( قالوا: فإْن مل جيد؟  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل -
مللهوف(، قالوا: قال: )فيعَمُل بيديه فينَفُع نفَسه ويتصدَّق(، قالوا: فإن مل يستطع أو مل يفعل؟ قال: )فُيِعني ذا احلاجة ا

ا له صدقه( )أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  ؛ فإهنَّ فإْن مل يفعل؟ قال: )فلَيعمل باملعروف ولُيمِسك عن الشرِّ
3376.) 

: )إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن  ملسو هيلع هللا ىلصعن  أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت : قال رسول اهلل -
وقال:رواه أبو يعلى وفيه  4/322وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 4362رقميتقنه( ) أخرجه أبو يعلى يف مسنده 

 (. 2320مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه مجاعة .وذكره ابن حجر يف املطالب العالية رقم
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: )إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة؛ فإن  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل -
،وقال العيين يف عمدة القاري  33884قوم حىت يغرسها، فليغرسها( )أخرجه أمحد يف مسنده برقماستطاع أن ال ت

 إسناده حسن(. 32/355

: فأعطاين مث سألته فأعطاين مث سألته  ملسو هيلع هللا ىلصعن حكيم بن حزام رضي اهلل عنه قال : قال سألت رسول اهلل -
بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف  فمن أخذه، فأعطاين مث قال : )يا حكيم إن هذا املال خضرة حلوة

اليد العليا خري من اليد السفلى (.قال حكيم : فقلت يا رسول ، نفس مل يبارك له فيه ،وكان كالذي يأكل وال يشبع
فكان أبو بكر رضي اهلل عنه يدعو حكيما إىل ، اهلل : والذي بعثك باحلق ال أرزأ أحدا بعدك شيئا حىت أفارق الدنيا

فقال عمر: إين أشهدكم يا ، مث إن عمر رضي اهلل عنه دعاه ليعطيه فأىب أن يقبل منه شيئا، ء فيأىب أن يقبله منهالعطا
معشر املسلمني على حكيم أين أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأىب أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد 

 (3483رسول اهلل حىت تويف ) أخرجه البخاري يف صحيحه برقم 

: )ألن يأخـذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خري له  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل -
 (.3483من أن يأيت رجال فيسأله أعطاه أو منعه( )أخرجه البخاري يف صحيحه 

 المبحث الثالث : أخالقيَّات العمل في اإلسالم
أساسيا بالعمل املدين و الدنيوي اليومي بدأ بالتعامل اليومي مع  إن أخالقيات العمل يف اإلسالم مرتبطة ارتباطا

اآلخرين , و إجادة العمل الوظيفي , و ممارسة األخالق اإلنسانية السوية , و انتهاء بالتمسك  بالقوانني خالل 
 املمارسة االجتماعية املدنية اليومية يف اجملتمع اإلنساين املدين . 

، وتنهى عن سفاسفها، سلم أن يتمسك بالعقيدة اإلسالمية اليت تدعو إىل مكارم األخالقإذ إن األصل يف اإلنسان امل
ومع ذلك فإن ذلك العلم ال يكفى بل ، وبالتايل على املسلم أن يتعرف إىل األخالق الكرمية بشقيها احلسنة والقبيحة

 العمل .ومنها أخالق ، على اإلنسان املسلم أن يسلك السلوك األخالقي يف حياته كلها

فالبشر كانوا واليزالون يعّدون الصدق والوفاء بالعهد واجلود والشجاعة ، " واألخالق الكرمية تدعو إليها الفطرة السليمة
و اليزالون يعّدون الكذب والغدر واجلنب أخالقاً سيئة ، والصرب والكرم أخالقاً أصيلة يستحق صاحبها الثناء والتكرمي

 ( . 350ص ، عمر سليمان األشقر، م صاحبها" )حنو ثقافة إسالمية أصيلةوتذ، ترفضها العقول السليمة

وانتشار لرذائل كثرية. ولكن ، وعبادة لفأوثان، وهناك حالة مماثلة يف تاريخ العرب ،وما كانوا فيه من فساد يف االعتقاد
 ودا لديهم. كان يسمى الصادق األمني من قبل البعثة وكان ذلك حمم  ملسو هيلع هللا ىلصيف نفس الوقت نعلم أن الرسول 



58 
 

وعلى أي حال لن جتد جمتمعا يفتخر بكونه جمتمعا كذابا وال يعرتف باألمانة. ملاذا؟ ألن كل اجملتمعات تعلم أن هذه 
 صفات سيئة ال مُيدح عليها اإلنسان بل يُذم. وبالتايل فأخالقيات العمل األساسية هي فضيلة عند كل اجملتمعات .

 ويف صاحب العمل وإليك التفصيل :، توافرها يف العامل وأخالق العمل :هي األخالق اليت جيب

 األخالق التي يجب توافرها في العامل :
فالقوة تتحقق بأن يكون عاملاً بالعمل الذي يسند إليه وقادراً على القيام به، والقوة املطلوبة للعمل كما  القوة : -0

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ ا  [. 26أْلَِمني ﴾]القصص :قال تعاىل : ﴿ِإنَّ َخيـْ

 ومن هنا جيب أن تكون القوه مناسبة للعمل املراد القيام به.، فهكذا ينبغي أن ختتار العمالة

فالقوة يف إمارة احلرب ترجع إىل شجاعة القلب وإىل اخلربة ، يقول ابن تيمية رمحة اهلل ) والقوة يف كل والية حبسبها
باحلروب .. والقوة يف احلكم بني الناس ترجع إىل العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة ،واىل القدرة على تنفيذ 

 األحكام () فتاوي ابن تيمية َفْصل: تقدمي األمثل فاألمثل إذا مل يوجد األصلح(. 

وأن ال خُيتار ، اإلسالم يعترب املناصب والوظائف العامة أمانات جيب أن ال يـَُعنيَّ فيها إال اجلدير هبا إناألمانة :  -2
 هلا إال من تؤهله قدراته العلمية واخللقية لشغلها .

يف جملس حيدث القوم جاءه أعرايب فقال : مىت الساعة ؟ فمضى  ملسو هيلع هللا ىلصفعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال بينما النيب 
وقال بعضهم : بل مل يسمع حىت قضى حديثه قال : ، اهلل حيدث فقال بعض القوم : مسع ما قال فكره ما قالرسول 

قال : ) فإذا ُضيعت األمانة فانتظر الساعة .قال : كيف ، أين أراه السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنا يا رسول اهلل
 .(. 52عة ( )أخرجه اإلمام البخاري برقمإضاعتها ؟ قال: إذا ُوسد األمر إىل غري أهله فانتظر السا

وعن أيب ذر جندب بن جنادة رضي اهلل عنه قال : قلت يا رسول اهلل أال تستعملين ؟ قال : فضرب بيده على منكيب 
وأدى الذي عليه ، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها، وإهنا أمانة، مث قال : ) يا أبا ذر إنك ضعيف

 (.3025أخرجه اإلمام مسلم برقم فيها ( )

فاإلسالم حيض املسلمني على اإلتقان يف كل جوانب حياهتم وسائر أعماهلم، وإن اهلل تعاىل لن يضيع اإلتقان :  -1
َعَماًل ﴾  أجر من أحسن عمال قال اهلل تعاىل : ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ِإنَّا اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسنَ 

 [. 38]الكهف: 

:)إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه( ملسو هيلع هللا ىلصوعن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 
 )سبق خترجيه( .
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فالعامل املخلص املتقن: هو الذي يقوم مبا يسند إليه من أعمال ووظائف بإحكام وإجادة تامة، مع املراقبة الدائمة هلل 
 له، وحرصه الكامل على نيل مرضاة اهلل من وراء عمله.يف عم

فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، ومن فضل اهلل ورمحته أنه يعني اإلنسان الذي يريد األداءحفظ الودائع واألموال :  -3
هلل ( ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه ا، أنه قال : ) من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

 .(5335)أخرجه البخاري برقم

ومن هذه األسرار ما ، من حق من أستأمنك على سره أن حتفظه وال تفشيه ووجب كتمانهحفظ أسرار العمل :  -5
فالسر أمانة ال جيوز أن يطلع عليه إال من له حق اإلطالع عليه . فعن أيب الدرداء ، يقال داخل االجتماعات املختلفة

وإن مل ، فهو أمانة، : ) من مسع من رجل حديثا ال يشتهي أن يُذكر عنهملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل رضي اهلل عنه قال : 
 .(.6/445يستكتمه ( )رواه اإلمام أمحد يف املسند

مث التفت فهو أمانة () رواه ، : ) إذا حدَّث الرجلملسو هيلع هللا ىلصوعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل 
وقال : هذا حديث حسن (، )و االلتفات قائما مقام قوله : اكتم هذا  3268برقم والرتمذي، 4060أبو داود برقم

 وهو أمانة عندك (.، عين

وحبفظها عن معصية ، وتكون بكفها عن العدوان على أصحاب احلقوق حفظ السمع والبصر وسائر الحواس :-6
واسرتاق النظر ، فاسرتاق السمع خيانة، عاىلوبتوجيهها للقيام مبا جيب فيها من أعمال وطاعة هلل سبحانه وت، اهلل فيها

وهكذا إىل غري ذلك من أمور. )األخالق اإلسالمية ، واسرتاق اللمس احملرم خيانة، إىل ما ال حيل النظر إليه خيانة
 (.658وأسسها ص

 [. 36واًل﴾ ]اإلسراء: قال اهلل تعاىل : ﴿ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسئُ  

فال ينبغي أن خيون املستشري بكتمان ، فال بد أن حُيب ألخيه ما حُيب لنفسهالصدق واإلخال  في المشورة : -7
: ) املستشار مؤمتن ( )أخرجه أبو داود  ملسو هيلع هللا ىلصمصلحته،فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال:قال رسول اهلل

 3745ال :هذا حديث حسن )حتفة األحوذي(، وابن ماجه برقموق 2023)عون املعبود(، والرتمذي برقم5332برقم
.) 

وبتخليص سائر األعمال من الغش .لقوله عليه ، وإتقان الصنعة، وذلك بإجادة العملوعدم الغش : ، اإلحسان-3
 (.  3/420و أمحد يف املسند، 364الصالة والسالم : ) من غشنا فليس منا ( )أخرجه مسلم برقم
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بل ينظر إليه وأنه جزء من عقيدته ، ىل اإلحسان بأنه خلق فاضل جيمل التخلق به فحسبفاملسلم ال ينظر إ 
اإلميان واإلسالم واإلحسان . كما جاء ذلك يف بيان رسول ، إذ الدين اإلسالمي مبناه على ثالثة أمور هي، وإسالمه

انصرافه : )هذا جربيل جاء يعلم الناس وقال عقب ، اهلل جلربيل عليه السالم ملا سأل عن اإلميان واإلسالم واإلحسان
 عن أيب هريرة( .58دينهم( فسمى الثالثة دينا ) أخرجه البخاري برقم 

اِد بن أوٍس رضي اهلل عنه  فإذا قتلتم ، قال:)إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول الّله ، وعن َشدَّ
وأبو ، 3255ولريح ذبيحته( )أخرجه مسلم برقم ، فرتهوليحد أحدكم ش، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبه، فأحسنوا القتلة

 (. 3482، والرتمذي برقم2035داود برقم

قال تعاىل : ﴿رَِجاٌل الَّ تـُْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل بـَْيٌع َعن ذِْكِر اللَِّه َوِإقَاِم أن ال يشغله شيء عن ذكر اهلل وعن الصالة: -9
ِه َواللَُّه َن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر. لَِيْجزِيـَُهُم اللَُّه َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدُهم مِّن َفْضلِ الصَّاَلِة َوِإيَتاء الزََّكاِة خَيَاُفو 

 [ .30. 37يـَْرُزُق َمن َيَشاء بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾  ]النور :
نة قال تعاىل : ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ اَل خَتُونُواْ فقد حذر اإلسالم أشد التحذير من اخليا التحذير من الخيانة : -01

 [ .27اللََّه َوالرَُّسوَل َوخَتُونُواْ أََمانَاِتُكْم َوأَنُتْم تـَْعَلُموَن ﴾  ]األنفال :

 ومن صور الخيانة في العمل :

ياعها أو إن من محاية اهلل هلذه األمة أن حرم على عباده كل ما يكون سببا لض أخذ الرشوة : -
نقصها فحرم الرشوة وهي بذل املال للتوصل به إىل باطل إما بإعطاء الباذل مبا ليس من حقه أو مبنعه مما هو 

َنُكْم بِاْلَباِطِل َوتُْدُلوا هِبَا ِإىَل احلُْكَّاِم لَِتْأُكلُ  َواِل وا َفرِيقاً ِمْن أَمْ حقه عليه قال اهلل تعاىل : ﴿َوال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
[. وقال سبحانه يف ذم اليهود: ﴿مَسَّاُعوَن لِْلَكِذِب َأكَّاُلوَن 300النَّاِس بِاأْلِمثِْ َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن﴾ ]البقرة:

 [.  42لِلسُّْحِت﴾ ]املائدة :

 ( info2@binothaimeen.comوالرشوة من السحت . )موقع الشيخ ابن عثيمني)      

الراشي واملرتشي ( )أخرجه أبو داود  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبد اهلل ابن عمرو ابن العاص رضي اهلل قال: ) لعن رسول اهلل    
 وقال:هذا حديث حسن صحيح( 3337والرتمذي برقم، 3508برقم

:فيجين من ورائه ما ال حيل له.فعن أيب مُحيد الساعدي رضي اهلل سيئاً استغالل منصبه استغالاًل  -
، فجاء العامل حني فرغ من عمله فقال : يا رسول اهلل : هذا لكم، استعمل عامال ملسو هيلع هللا ىلصعنه أن رسول اهلل 

وهذا أهدي يل فقال رسول اهلل : ) أفال قعدت يف بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم ال ؟ مث قام 

mailto:عثيمين%20info2@binothaimeen.com
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مث قال : أما بعد : فما بال العامل ، عشية بعد الصالة فتشهد وأثين علي اهلل مبا هو أهله ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
أفال قعد يف بيت أبيه وأمه فنظر هل يُهدى له أم ال؟ ، وهذا أُهدي يل، فيأتينا فيقول : هذا لكم، نستعمله

على عنقه إن كان بعرياً جاء به  ال يغل أحدكم منها شيئاً إال جاء يوم القيامة حيمله، فوالذي نفس حممد بيده
فقد بلغت (. )أخرجه البخاري ، وإن كانت شاة جاء هبا تيعر، وإن كانت بقرة جاء هبا له خوار، هلا رغاء

 () ومعىن تيعر أي : تصيح واملقصود أنه يُفضح يوم القيامة(. 6636برقم

 األخالق التي يجب توافرها في صاحب العمل :
بعد أن كان العمل يف بعض الشرائع ، واعرتف حبقوقه ألول مرة يف تاريخ العمل، ورعاه وكرمهلقد أعز اإلسالم العامل 
 ويف البعض اآلخر معناه املذلة واهلوان . ، القدمية معناه الرق والتبعية

كما جاء بكثري من املبادئ لضمان ،  من أفراد اجملتمع –كمواطنني   –فقد قرر اإلسالم للعمال حقوقهم الطبيعية 
قاصداً بذلك إقامة العدالة االجتماعية وتوفري احلياة الكرمية هلم وألسرهم يف حياهتم وبعد   –كعمال   –وقهم حق

 وميكن إمجال حقوقهم فيما يلى : ، مماهتم

 حق العامل في األجر :  -0
رد األجر يف وقد و ، ولذلك عىن به اإلسالم عناية بالغة، أجر العامل هو أهم التزام ملقى على عاتق صاحب العمل

منها قوله تعاىل : ﴿ ُقْل َما َسأَْلُتُكم مِّْن َأْجٍر فـَُهَو َلُكْم ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى اهلِل ، القرآن الكرمي يف مخسني ومائة موضع
َقْيَت لََنا [ ،ويف موضع آخر من قصة شعيب وموسى : ﴿ ... قَاَلْت ِإنَّ َأيب َيْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما سَ 47﴾ ]سبأ :

 [. 25﴾ ]القصص : 

يقول تعاىل : ﴿ َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ممَِّّا َعِمُلوا َولِيـَُوفِـّيَـُهْم ، كما جند العمل يف القرآن الكرمي يذكر مقروناً بذكر األجر
ُر [. ويقول تعاىل : ﴿ ِإال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعمِ  32أَْعَماهَلُْم َوُهْم اَل يُْظَلُموَن ﴾ ] األحقاف: ُلوا الصَّاحِلَاِت فـََلُهْم َأْجٌر َغيـْ

 [. 6مَمُْنوٍن﴾ ]التني :

ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة :رجل أعطى يب مث  قال: قَاَل اللَُّه تعاىل: ) ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب 
 (.2334ه البخاري برقم( )أخرج غدر ،ورجل باع حرا فأكل مثنه ،ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعط أجره 

 حق العامل في الحصول على حقوقه التى اشترطها صاحب العمل :  -2
 وأالّ حياول انتقاص شيء منها . ، جيب على صاحب العمل أن يويف العامل حقوقه الىت اشرتطها عليه

 ، وعليه أالّ يؤخر إعطاءه حقه بعد انتهاء عمله، وأن حيفظ حق العامل كاماًل إذا غاب أو نسيه
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يقول: )انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم حىت  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه قال : مسعت رسول اهلل 
أووا املبيت إىل غار فدخلوه فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال 

غري رجل واحد ، فأعطيتهم أجرهم، إين استأجرت أجراء أن تدعوا اهلل بصاحل أعمالكم فقال رجل منهم :... اللهم
فثمرت أجره حىت كثرت منه األموال فجاءين بعد حني فقال : يا عبد اهلل أد إيل أجري فقلت ، ترك الذي له وذهب

ء والرقيق فقال :يا عبد اهلل ال تستهزىء يب فقلت :إين ال أستهزى، والبقر والغنم، له: كل ما ترى من أجرك من اإلبل
فأخذه كله فاستاقه فلم يرتك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه فانفرجت ، بك

 (.   2352الصخرة فخرجوا ميشون(  )أخرجه البخاري برقم 

 حق العامل في عدم اإلرهاق إرهاقاً يضر بصحته أو يجعله عاجزاً عن العمل :  -1 
ولقد قال شعيب ملوسى ، إرهاق العامل إرهاقاً يضر بصحته وجيعله عاجزاً عن العملجيب على صاحب العمل عدم 

 [. 27عليه السالم حني أراد أن يعمل له يف ماله : ﴿ َوَما أُرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك﴾ ]القصص : 

 حق العمل في المحافظة على كرامته : -3
 ه موضع الذليل املسخر أو العبد املهان . فال يضع، جيب على صاحب العمل أن حيفظ كرامة العامل

يأكل مع األجري ويساعده يف احتمال أعباء ما يقوم به من عمل فعن املعرور بن سويد  ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان الرسول 
رضي اهلل عنه قال: لقيت أبا ذر رضي اهلل عنه بِالرََّبَذِة وعليه حلة وعلى غالمه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إين 

:  )يا أبا ذر أعريته بأمه ؟! إنك امرؤ فيك جاهلية، ِإْخَوانُُكْم َخَوُلُكْم ملسو هيلع هللا ىلصته بأمه، فقال يل النيب ساببت رجال فعري 
جعلهم اهلل حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، 

 ( .38فإن كلفتموهم فأعينوهم( )أخرجه البخاري برقم 

 العامل في أداء ما افترضه اهلل عليه :  حق -5
فالعامل املتدين ، جيب على صاحب العمل أن ميكن العامل من أداء ما افرتضه اهلل عليه من طاعة كالصالة والصيام

 وصيانة ملا عهد إليه به . ، أقرب الناس إىل اخلري ويؤدى عمله يف إخالص ومراقبة وأداء لفأمانة

يكون يف موقفه هذا ممن يصد عن سبيل اهلل ويعطل شعائر الدين ﴿ الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن وليحذر صاحب العمل أن 
ُغونـََها ِعَوًجا أُولَِئَك يف َضاَلٍل بَِعيدٍ  نـَْيا َعَلى اآْلِخرَِة َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َويـَبـْ ويقول ، [3﴾ ]إبراهيم :  احْلََياَة الدُّ

]العلق  َكاَن َعَلى اهْلَُدى * أَْو أََمَر بِالتـَّْقَوى * أََرأَْيَت ِإْن َكذََّب َوتـََوىلَّ * َأمَلْ يـَْعَلْم بَِأنَّ اللََّه يـََرى﴾  تعاىل : ﴿ رَأَْيَت ِإنْ 
33:-34.] 
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 حق العامل في الشكوى وحقه في التقاضى :  -6
عضهم ببعض وتقوى الثقة بني العامل وتشد عالقات األفراد ب، أن بإقامة احلق والعدل تشيع الطمأنينة وتنشر األمن

وصاحب العمل وتنمي الثروة وتزيد من الرخاء وميضي كل من العامل وصاحب العمل إىل غايته يف العمل واإلنتاج 
 دون أن يقف يف طريقه ما يعطل نشاطه أو يعوقه عن النهوض . 

يقول تعاىل : ﴿ َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُْلًما ، هوحمذرة من الظلم وحمرمة ل، وقد جاءت اآليات واألحاديث داعية إىل العدل
فال ، )يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً  :[ ،ويف احلديث القدسي 33لِّْلِعَباِد.﴾ ]غافر : 

 ( . 2577تظاملوا ( )أخرجه مسلم برقم 

ويقول ، [33ْلُقُروَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلمَّا ظََلُموا﴾ ]يونس : وما هلكت األمم السابقة إال بظلمها وبغيها ﴿ َوَلَقْد أَْهَلْكَنا ا
 [ . 52تعاىل : ﴿ فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاِويًَة مبَا ظََلُموا﴾ ]النمل : 

يٍم َواَل َشِفيٍع يُطَاُع﴾ ]غافر:  ويقول تعاىل : ﴿ َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمن نَِّصرٍي﴾ ، [30ويقول تعاىل : ﴿ َما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن محَِ
 [ .  73]احلج : 

 حق العامل في الضمان :  -7
َمٌة ِإىَلٰ أَْهِلِه ﴾ قد قرر القرآن الكرمي ذلك قال اهلل تعاىل : ﴿ َوَمن قـََتَل ُمْؤِمناً َخطَئاً فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَُّسلَّ 

   [ .22]النساء : 

فألقت ما ، فضربت عائشة القصعة بيدها، طعام يف قصعة ملسو هيلع هللا ىلصوعن أنس رضي اهلل عنه قال : أهدى إىل النيب 
 وقال : حديث حسن صحيح( .  3352: ) طعام بطعام وإناء بإناء( )أخرجه الرتمذي برقم ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب ، فيها

فيقول مسرة رضي اهلل عنه  أن النىب ، إذن مث يهلكوقررهتا على الرجل الذي ميد يده إىل مال الغري فيأخذه قهراً بدون 
وقال :  3266،والرتمذي برقم  3563قال: )على اليد ما أخذت حىت ترد ( ) أخرجه أبو داود برقم  ملسو هيلع هللا ىلص

 حديث حسن صحيح(. . 

 : القدوة الحسنة  -3 

فيجب عليه أن يكون ، فهم كذلك من باب أوىل، إذا نظر العمال إىل صاحب العمل وهو ال يلتزم بأخالق املهنة
 القدوة احلسنة لعماله .

وقد قال اخلليفة األول للمسلمني أبو بكر الصدِّيق رضي اهلل عنه : )يا أيها الناس أين قد ولِّيُت عليكم ولسُت خبريكم 
فإن ضعفت فقوِّموين ،وإن أحسنت فأعينوين الصدق أمانة والكذب خيانة الضعيف فيكم القوي عندي حىت أزيح 
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اليدع قوم اجلهاد يف سبيل اهلل ، والقوي فيكم الضعيف عندي حىت آخذ منه احلق إن شاء اهلل، ه إن شاء اهللعليه حق
أطيعوين ما أطعت اهلل ، الفاحشة يف قوم إال عممهم البالء -أو قال شاعت  -وال ظهرت ، إال ضرهبم اهلل بالفقر

 صالتكم يرمحكم اهلل( )أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ورسوله فإذا عصيت اهلل ورسوله فال طاعة يل عليكم قوموا إىل
 (28782برقم 

لقد أتعبت من بعدك( )ذكره السرخسي ، لذا ملا مات قال فيه أمري املؤمنني عمر رضي اهلل عنه : )رمحك اهلل يا أبا بكر
 ( .36/382يف املبسوط

 الخاتمة

ختم اهلل به الرساالت، نبينا حممد وعلى آله  والصالة والسالم على من، احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
 وبعد ..، وأصحابه ومن سار على هنجه واهتدى هبديه إىل يوم الدين

، فإن األخالق الكرمية احلسنة أهم ما ميتاز به املرء املسلم فاإلسالم حث على مكارم األخالق يف العمل ورغب فيها
[، 4﴿ وإنك لعلى ُخلق عظيم ﴾]القلم: ملسو هيلع هللا ىلصحممد وقد مدح اهلل ، وحذر من مساوئ األخالق ونفر منها

 هو القدوة واألسوة لنا . ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 

، وذلك باختاذ أسلوب من أساليب بناء اخللق الفاضل، والرأي املختار أنه ميكن تقومي األخالق وتعديلها إىل األحسن
يدعو اهلل عز وجل ويقول ) اللهم اهدين ألحسن  ملسو هيلع هللا ىلصوالتضرع إىل اهلل عز وجل وقد كان النيب ، والدعاء، واجملاهدة

واصرف عين سيئها ال يصرف عن سيئها إال أنت ( ) أخرجه أمحد ، األخالق واألعمال ال يهدي ألحسنها إال أنت
 عن علي بن أيب طالب (. 3/382يف مسنده

كن أن يكون هلا أثر فّعال اليت مي، ظهرت بعض النتائج والتوصيات، وبعد الدراسة ألخالقيات األعمال يف اإلسالم
 فمن أهم النتائج :

 أنَّ اإلسالم دين األخالق القومية، وأنَّ حممَد بن عبد اهلل رسوَل اهلل وخامت النبيني بُِعَث إلمتام مكارم األخالق. -3

من أداء األمانة، ويَرضاه َوَرَد يف الكتاب والسُّنَّة؛  -تعاىل  -أن األخالق اإلسالمية كلُّ عمل وقوٍل حيبُّه اهلل  -2
 وإتقان العمل، والتعاُون على الربِّ والتقوى، وُحسن معاملة الناس.

نيا، وفوٌز برِضوان اهلل يف اآلِخرة.-3  أنَّ امللَتزِم باألخالق اإلسالميَّة له حياٌة طيِّبة يف الدُّ

 تقوُم أخالقيَّات العمل يف اإلسالم على القوَّة واألمانة. -4

 ومن أهم التوصيات :



65 
 

، االهتمام بتقوية معاين العقيدة اإلسالمية وترسيخها يف الناشئة منذ الصغر داخل األسرة قبل بلوغ سن الدراسة-3
فهذا اإلميان يؤدي إىل التمسك بالقيم األخالقية ومنها أخالق العمل فيودي عمله بأمانة وإخالص من خالل الرقابة 

 الذاتية رقابة الضمري اإلمياين . 

ومادة "أخالق املهنة " يف مناهج ما فوق ، " علم األخالق اإلسالمية " يف مناهج املراحل االبتدائية إدخال مادة-2
 املرحلة االبتدائية حىت هناية التعليم العايل .

ويف تقدم األمة ، ضرورة إبراز أمهية القيم األخالقية يف حياة الفرد واجلماعة ملا هلا من تأثري كبري يف حياهتم-3
 واملؤمترات والندوات وحنوها .، وتعزيز ذلك عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة، وازدهارها

 وبذل اجلهد يف سبيل نشرها وحتقيقها يف الواقع .، االهتمام بأخالق العمل-4

االستفادة من األحباث املقدمة إىل الندوات واملؤمترات اليت تعىن بأخالق املهنة عن طريق طبعها وتوزيعها على -5
 وتبقى حبيسة األرفف والقاعات .، املؤسسات العامة واخلاصة حىت ال تضيع اجلهود

البد أن يُعاقب ، فكما يكافئ احملسن، احملاسبة )العقوبة( وهو مبدأ الثواب والعقاب مبدأ أصيل يف اإلسالم -6
 املسيء حبسب أحكام الشريعة . 

وال جتعل ألحٍد فيه شيئاً، وَصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا حممد اللهم اجعل عملي كله صاحلاً، واجعله لوجهك خالصاً، 
 وعلى آله وصحبه.

 وآخر دعوانا إن احلمد هلل رب العاملني

 أهم المصادر والمراجع  
 القرآن الكرمي . - 

 . 2838دمشق ،، دار القلم، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين  ، األخالق اإلسالمية وأسسها   -

 بريوت . –دار ااملعرفة ، حممد بن حممد الغزايل أبو حامد، الدينإحياء علوم  -

 م .3222هـ/3428املدينة املنورة ، دار الفجر اإلسالمية، 4ط ، حممد ربيع جوهري، أخالقنا -

 م . 2833-هـ3432، عمان، ، دار املسرية 2ط، بالل خلف السكارنة، أخالقيات العمل -

  -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب ، بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي حممد، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي -
 حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون، -
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، 3223 - 3433 -بريوت  -دار الكتب العلمية ، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، السنن الكربى -
 كسروي حسنحتقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد  ، الطبعة األوىل

 بريوت . –مؤسسة الرسالة ، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، القاموس احمليط -

 م .3202هـ/3482، دار املعرفة، حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، املبسوط -

 -بريوت  -دار الكتب العلمية ، حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني -
 حتقيق : مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األوىل، م3228 -هـ 3433

، 3203 - 3484 -املوصل  -مكتبة الزهراء ، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، املعجم الكبري -
 حتقيق : محدي بن عبداجمليد السلفي .، الطبعة الثانية

، بريوت لبنان، دار املعرفة، حتقيق وضبط حممد خليل عيتاين، 3ط ، الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن -
 م .3220هـ 3430

 بريوت .-دار احياء الرتاث العريب، الفريوز آبادي، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز -

 احملققنيحتقيق : جمموعة من ، دار اهلداية، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس -

 -املدينة املنورة  -أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين ،، تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري -
 حتقيق : السيد عبداهلل هاشم اليماين املدين .، 3264 - 3304

 بريوت .، دار الفكر، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، حممد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويين، سنن ابن ماجه -

دار ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين االزدي ، سنن أيب داود -
 الفكر .

سيدر  ، حتقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، سنن النسائي الكربى -
 م .3223-3433، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، كسروي حسن

بريوت  -مؤسسة الرسالة ، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان -
 حتقيق : شعيب األرنؤوط، الطبعة الثانية، 3223 - 3434 -

حتقيق : ، بريوت -اث العريب دار إحياء الرت ، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، صحيح مسلم -
 حممد فؤاد عبد الباقي
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، بريوت -دار املعرفة ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري -
 حتقيق : حمب الدين اخلطيب

 الطبعة األوىل، بريوت -دار صادر ، لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري -

  3487دار الكتاب العريب،القاهرة ,بريوت دار الريان للرتاث/، علي بن أيب بكر اهليثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد -

 مصر -مؤسسة قرطبة ، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، مسند اإلمام أمحد بن حنبل -

 ( . info2@binothaimeen.com) موقع الشيخ ابن عثيمني -

 م .2888، هـ3423األردن، ، دار النفائس، 38ط ، عمر سليمان األشقر، حنو ثقافة إسالمية أصيلة -

 
  

mailto:عثيمين%20info2@binothaimeen.com


68 
 

 منتوجات الحالل : مابين منفعة الشركات ورضا الزبائن
 الجزائر(-األستاذة بوقسري سارة )جامعة معسكر ثابتي الحبيب والدكتور  و الدكتور بن عبو الجياللي

 632األمريكية أصبحت منتوجات احلالل تكتسح حصة سوقية تقدر ب  تايمحسب تقرير نشرته جملة ملخص البحث :  
ية املتعددة % من صناعة األغذية يف العامل، األمر الذي دفع العديد من املؤسسات العامل 37مليار دوالر سنويا أي بنسبة 

إىل التوسع يف العروض الصديقة لإلسالم اخلاصة ببيع املنتجات احلالل،  نستليهو ماكدونالد، تيكسواجلنسيات مثل : 
كما نالحظ أن  % من سوق احلالل العاملية.28وحسب ذات التقرير أصبحت هذه الشركات تسيطر اآلن على مايقدر ب 

غذية وفق مسمى احلالل بل قامت بإدخال فكرة احلالل إىل قطاعات أخرى غري معظم الشركات العاملية جتاوزت إنتاج األ
األدوية وحىت مستحضرات التجميل واملالبس. ولكن بالرغم من هذه التوجهات املالحظة يف ، التأمني، الطعام مثل : الفنادق

السوق العاملية فهل ميكن القول فعال أن الشركات العاملية تقوم بتقدمي منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف حماولة 
ل على منافع أكرب من السوق اإلسالمي خاصة مع تزايد عدد إلرضاء الزبون املسلم أم أهنا فقط طريقة جللب الزبائن واحلصو 

 اجلاليات املقيمة مبختلف الدول األوربية؟ 

لإلجابة عن هذه اإلشكالية نقوم يف هذا البحث بدراسة معىن السوق احلالل الذي بدأ يظهر يف األسواق األوروبية بشكل  
ية قامت بتبين هذا السوق ويف األخري حناول اكتشاف بعض متزايد، كما أننا سنقوم بدراسة إستطالعية عن شركات أورب

 اخلبايا من وراء اهتمام هذه الشركات باملنتجات احلالل. 

 السوق احلالل  –الشركات العاملية –منتجات احلالل  : الكلمات المفتاحية

حيث تنوعت منتجات السوق ، اإلسالمية هبامع تزايد اجلاليات  :  يشهد سوق احلالل منوا متزايدا يف الدول األوربيةمقدمة 
الشوكوال، احللويات، العطور،  : بل أصبحت تشمل مواد أخرى مثل، ومل تعد تقتصر على اللحوم واملواد الغذائية الرئيسية

األدوية، أدوات التجميل وحىت خدمات النقل واخلدمات الصحية، فقد أشارت إحصائيات من مكتب اإلستشارات 
مليون مسلم يف  37يف ظل وجود ، ( أن سوق احلالل يستهدف عشرة ماليني مسلم يف أوروبا وحدها سوليساإلقتصادية ) 

مما دفع الشركات األوروبية إىل طرح منتجات تتماشى مع متطلبات الشريعة  )1(القارة األوروبية، منهم سبعة ماليني يف فرنسا.
 اإلسالمية.

مليار دوالر سنويا  632األمريكية أصبحت منتوجات احلالل تكتسح حصة سوقية تقدر ب  تايمحسب تقرير نشرته جملة  
% من صناعة األغذية يف العامل، األمر الذي دفع العديد من املؤسسات العاملية املتعددة اجلنسيات مثل :  37أي بنسبة 

                                                           
1
 http://www.oman0.net/showthread.php?t=539387 

http://www.oman0.net/showthread.php?t=539387&p=1065441757
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بيع املنتجات احلالل، وحسب ذات التقرير إىل التوسع يف العروض الصديقة لإلسالم اخلاصة ب نستليهو ماكدونالد، تيكسو
كما نالحظ أن معظم الشركات  % من سوق احلالل العاملية.28أصبحت هذه الشركات تسيطر اآلن على مايقدر ب 

العاملية جتاوزت إنتاج األغذية وفق مسمى احلالل بل قامت بإدخال فكرة احلالل إىل قطاعات أخرى غري الطعام مثل : 
األدوية وحىت مستحضرات التجميل واملالبس. ولكن بالرغم من هذه التوجهات املالحظة يف السوق العاملية ، التأمني، الفنادق

فهل ميكن القول فعال أن الشركات العاملية تقوم بتقدمي منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف حماولة إلرضاء الزبون 
صول على منافع أكرب من السوق اإلسالمي خاصة مع تزايد عدد اجلاليات املسلم أم أهنا فقط طريقة جللب الزبائن واحل

املقيمة مبختلف الدول األوربية؟  لإلجابة عن هذه اإلشكالية نقوم يف هذا البحث بدراسة معىن السوق احلالل الذي بدأ 
بية قامت بتبين هذا السوق ويف يظهر يف األسواق األوروبية بشكل متزايد، كما أننا سنقوم بدراسة إستطالعية عن شركات أور 

 األخري حناول اكتشاف بعض اخلبايا من وراء اهتمام هذه الشركات باملنتجات احلالل. 
قبل التطرق إىل تطور السوق اإلسالمي يف أوروبا البد من السوق اإلسالمية و عناصر المزيج التسويقي اإلسالمي:  -0

إن السوق اإلسالمي هوذلك السوق ، ادئه على حسب الشريعة اإلسالميةحتديد معىن التسويق يف املفهوم اإلسالمي و مب
فال يستقيم أمر اجملتمع اإلسالمي بدون أن تكون معامالته طبقاً لشرع اهلل عز وجل، وهنا ، الذي يتطابق مع املنهج اإلسالمي

اإلسالمي الطيب ليضبط املعامالت يكون التفاعل والرتابط بني القيم اإلميانية واألخالقية الفاضلة والسلوك االقتصادي 
 خالية من اإلحتكار. و سوقا يقوم على احلالل والصدق واألمانة والتسامح والقناعة ، التجارة

 اإلقتصاد يُعد حيث الدراسة، موضوع هو اإلسالمي النظام يف التسويق معاجلة إن : التسويق في البيئة اإلسالمية -
 الصالة عليه نبيه وسنة وجل عز اهلل كتاب من املنبثقة واألهداف املبادئ شروط استقائه حيث من كامال نظاما اإلسالمي
 لتسيري بينهم فيما سبحانه التعامل وجعل اختالفهم، على عباده، لكافة اهلل ارتضاها كما للحياة، النظرة خالل من والسالم،
 للثروة، التداول لسلوك متكامال بناءا يبين لإلنسانية أن يستطيع وأهدافه وقواعده مبادئه، يف اإلسالمي واالقتصاد حياهتم،

 ومنها جوانبها، خمتلف يف البشرية احلياة لتنظيم وضع أنه وهذا يعين عملية، وممارسات نظاما اآلخرين مع العالقة ينظم حبيث
 االستفادة من اإلنسانية ميكن مبا وغريه البيوع فقه ومنه املعامالت فقه يف كما التسويقي، شقه ويف كامال االقتصادي اجلانب

 هي اليت واخلدمات السلع خمتلف إىل األولية مواردها وحتويل بإنتاج خبل أو شح أو تدبري، أو إسراف دون من ممتلكاهتا
 قوي إقتصاد إعداد يف تسهم كأداة التسويق وظيفة تتدخل مستحقيها إىل واخلدمات السلع هذه تصل وحىت إليها، حباجة

تفرتض الشريعة اإلسالمية أته الحيق للبائع ربح أكثر من نسبة معينة عند بيع املنتجات والربح  .( 2885بلحمري ،(ومتكامل
الذي يتحصل عليه يكون حمسوب باألخذ بعني اإلعتبار القوة الشرائية للمستهلكني وكذا اجلهود املستخدمة يف توزيع 

حيث ميكن تعريف التسويق ، يتغري مفهوم ومبادئ التسويق فوفقا للمبادئ اإلسالمية A.Ameur,2011) (املنتجات
حسب املبادئ اإلسالمية على أنه العملية اليت يتم من خالهلا حتديد حاجات املسلمني والعمل على تلبيتها ضمن حدود 
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املكروهات واحملرمات على ، املوحبات، احلاجات، أي أهنا العملية اليت يتم من خالهلا فهم وحتديد الضروريات الشريعة والُسنة
حسب ماجاء به القرآن والسنة والعمل على إشباع الضروريات، احلاجات واملباحات لفأفراد من خالل التبادل فيمابينهم. ) 

( Nadeem,2001  

كما ي. فاإلسالم املنهج بانتهاج وذلك الشرعية، لفأنشطة ممارساته يف أن يلتزم التسويق بوظيفة القائم على يتوجب وبالتايل 
( ال يتصرف املستهلك املسلم أي تصرف إال ويأخذ بعني اإلعتبار ما تنص عليه الشريعة 3هو موضح يف الشكل رقم )

فالعبادة قد تكون مباشرة ، عند قيام كل طرف بعملية املبادلة يكون هبدف إرضاء اهلل عزوجل وعبادة هلل وحده، والسنة
التعامالت ، احلج ( أو عبادة غري مباشرة املتمثلة يف املعامالت وفق الشريعة اإلسالميةالزكاة و ، الصوم، )واملتمثلة يف: الصالة

 اإلجتماعية....( 

مخسة أبعاد عاملية اليت حتدد  3263يف  (Kluckhohn et Strodtbeck قامعناصر المزيج التسويقي اإلسالمي :  *
وتتمثل هذه األبعاد يف : ، اخلصوصيات واليت كان هلا تأثري يف حتديد عناصر املزيج التسويقي املتوافقة مع املبادئ اإلسالمية

النشاطات ، الزماينالتوجه ، العالقة بالعامل )عالقة اإلنسان بالطبيعة (، طبيعة اإلنسان )احلرمة واألمن (، العالقة مع اآلخرين
باملال وباإلستهالك( أما القاعدة األخالقية فتغطي املبادئ العامة اليت توجه التساؤالت حول القيم ، املختلفة ) العالقة بالعمل

باإلعتماد ، (3يف اجملتمع . وميكن تلخيص هذه األبعاد وما يقابلها من خصوصيات ذات توجه إسالمي يف اجلدول رقم )
خلمسة املقرتحة من قبل الباحثني ميكن حتديد عناصر املزيج التسويقي املتوافقة مع البيئة اإلسالمية واليت مت إبرازها على األبعاد ا

خالل التسعينات من -أمثلة عن حمالت ترقية مبيعات غير منسجمة مع المبادئ اإلسالمية : ( * 2يف اجلدول رقم )
( يف اململكة العربية السعودية National Biscuit & Confectionery Company) NBCCالقرن املاضي قامت مؤسسة 

مما شكل تضمر لعديد من أولياء ، حبملة ترقية مبيعات ملنتوج) شيبس (وهذا بوضع أقراص أغاين مشهورة مع صور ملغنني
مرفوض يف اإلسالم وجتسيد  األطفال كون املنتوج ال يشرى لعينه وإمنا من أجل األقراص الغنائية املرافقة له ،كما أن الغناء

وما ترتب أيضا عن هذه احلملة الرتقوية هو قيام األطفال بإستعمال كلعب مما يشكل خطر ، أجسام األشخاص غري مقبول
كما يتم إستعماهلا أيضا يف بعض احلاالت من أجل املراهنة فيما بني األطفال وكل هذا يعترب من األمور الغري شرعية ،  عليهم

  (Al-Buraey,2004)  يف اإلسالم .
ترقية املبيعات عن طريق مسابقة ربح لسيارة عن طريق السحب : حسب بعض اهليئات االسالمية الشرعية فإنه ال جيوز  -

القيام بعملية ترقية املبيعات عن طريق إجراء مسابقة ربح سيارة عن طريق السحب كون أن اآلالف سوف يشاركون يف 
 Islam Q&A, site de réponses des autorités religieuses à des) سوى شخص واحد . العملية ويف النهاية ال يفوز

questions de musulmans 

http://www.islamqa.com)  
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البيع باألقساط بواسطة أقساط شهرية غري حمصل عليه حاليا والدفع للبنك تعويضات وفوائد إذا قرر املشرتي الرتاجع عن 
دراسة احلالة من طرف اهليئة الدائمة لإلفتاء فإن هاته األخرية ترى أن العملية غري جائزة كون األمر عملية الشراء :" بعد 

وما هو حمرم يف الكتاب ، يتعلق فعليا بقرض بواسطة فائدة فالطريقة املقرتحة تعترب حتايل تؤدي يف النهاية إىل الوقوع يف الربا
  43، ص 3756رقم ، ة الداعية للبحوث العلمية والفتوى املنشورة يف جملة الدعوىوالسنة وإمجاع األمة ") املصدر : فتوى اهليئ

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة املتمثلة يف مدى حلية املنتجات املعروضة يف األسواق الدراسة االستطالعية:  -2
األوروربية، اعتمدنا على املنهج اإلستطالعي وذلك بسرد بعض الدراسات اليت أجنزت يف هذا اجملال و حماولة إستخالص 

وفقا لدراسات عديدة فإنه الل في أوروبا : : أسواق الحالنتائج من خالل واقع أسواق احلالل يف الدول غري اإلسالمية 
احلالل واحلرام قاعدة معنى شعار" حالل":  2825% حبلول سنة 38ستصل نسبة املستهلكني املسلمني يف العامل إىل 

تكون التشريعات وتنفذ حدود اهلل فاملسلم يتحرى فعل و إسالمية اليت تبىن على العقيدة والشريعة فعلى أساسها تقوم احلياة 
أما احلرام : فهو ، احلالل : هو كل ما أباح اهلل ورسوله فعله أو تركه معىن احلالل و احلراموعن ، احلالل ويتجنب فعل احلرام

املمنوع الذي الجيوز فعله إذا ورد نص برتكه.فقد دخل مصطلح احلالل يف مجيع اجلوانب والسلوكيات اليت حتكم املستهلك 
 ( 2ص ذلك يف الشكل رقم )واملنتج على حد سواء فيمكن تلخي

كإستطالع ألهم الدراسات اليت كانت يف جمال مصداقية الشهادات الصادرة   مبسط ألهم الدراسات السابقة : مسح -
وجدنا أنه من املهم ذكر أهم دراسة كانت يف فرنسا وذلك بإعتبارها من أوىل الدول األوروبية ، عن اهليئات املختلفة يف أوروبا

إن من أشهر وأهم الدراسات اليت نشرت حول أسواق احلالل يف سوق الحالل في فرنسا : يات العربية . إستقطابا للجال
حيث قام ) www.solis.com) يف موقعها Solisأوروبا هي دراسة مكتب اإلستشارات اإلقتصادية بفرنسا سوليس

"وذلك  صدار شهادات الحاللإلالمستهلكين لمنتجات الحالل يشجع على هيئة وحيدة  غالبيةبنشر مقالة بعنوان :"
على إثر اجلدل والتشكيك يف مسعة العالمات التجارية اليت تقدم منتجات احلالل وعلى إثر اختبار على دواجن هريتا 

Herta  يف خمتربEurofins  حيث أكدت عن وجود  2833والذي نشر نتائج التحاليل على موقع االنرتنت يف يناير
باإلضافة إىل التشكيك يف مسجد باريس ومدى مصداقيته عند إصدار شهادات ، احلمض النووي للحوم اخلنزير يف هذا املنتج

 حالل للشركات العاملية . 
 وكانت الطريقة املتبعة يف هذه الدراسة كمايلي :

مسعة ، مكان الشراء، ) نوع املنتج الذي يتم شراءه احلاللحتديد سلوك الشراء ملنتجات  -0أهداف هذا اإلستطالع:  -
درجة املعرفة والتوقعات املنتظرة عند إصدار شهادات احلالل ) اإلعرتاف ودرجة الثقة  -2الرغبة يف الشراء ( ، العالمة التجارية

املعلومات اليت يستعملها املستهلكني مصدر  -3العوامل اليت تؤثر على الشراء ( ، يف اهليئات اليت تصدر شهادات احلالل
التأثري على ، ردود األفعال حول اجلدل األخري، وممارسة الديانة مصادر املعلومات، للحصول على األخبار املتعلقة باإلسالم
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فرد من أصول مغاربة  576عينة الدراسة كانت باإلعتماد على  -3  : الخطوات المتبعة في الدراسةسلوك الشراء ..(  
ومت استعمال مقابالت شخصية معهم يف  Île-de-Franceسنة يعيشون يف فرنسا )  65-30رتاوح أعمارهم بني وت

 -3.   سوليساإلستقراء والتحليل على حسب اهلياكل النظرية اخلاصة ب  – 2.   2833مارس  22و  23الفرتة مابني 
 ,Dounia, Fleury Michon, Herta, Isla Délice, Isla Mondial, Maggiالعالمات التجارية اليت مت اإلعتماد عليها )

Reghalal, Zakia Halal   )4-  اهليئات حمل الدراسةACMIF  مسجد (Evry Courcouronnes  )وARGML  (
)  SFCVH، ) اجمللس الدويل اإلسالمي ( MCI، ) يف خدمتك ( Lyon ) ،AVSاملسجد الكبري ملدينة ليون 
ما مدى ثقة املستهلك يف  -ومن بين األسئلة المطروحة على المستهلكين لهاته المنتجات:  املسجد الكبري يف باريس(  

الشعار أي من العوامل التالية تؤثر على املستهلك عند شراء منتج حالل )  –الشهادات اليت تصدر حتت شعار حالل . 
ني على علم باجلدل احلاصل على هل املستهلك –  .(أو التاجر –العالمة التجارية  –إصدار الشهادات  –حالل 

أي  -على من يلقي املستهلك اللوم على املنتج أو الذي يقوم بإصدار الشهادات ؟  - يف اآلونة األخرية ؟ حالل شهادات 
مواقع اإلنرتنيت ..(  ،الراديو، من القنوات التالية يعتمد عليها املستهلك يف احلصول على املعلومات ) هل من خالل التلفاز

 ؟ 

% من المجيبين أنهم ليسوا على معرفة بما فيه الكفاية عن الهيئات التي  51.1صرح  -النتائج المتحصل عليها: -
أدى النمو الكبري هلذا السوق خالل الثالث سنوات ماضية إىل زيادة عرض املنتجني تصدر شهادات المنتجات الحالل: 

اإلعالنات اخلاصة بالعالمات التجارية اليت تنتج ، ل من حمالت البيعوالعالمات التجارية القتحام هذا النوع من السوق يف ك
 هذا النوع من املنتجات بل مشل هذا التوسع حىت وسائل اإلعالم . 

اجلدل األخري الذي ظهر حول مسعة بعض العالمات التجارية اليت تقوم بإنتاج منتجات حتت شعار حالل والشكوك اليت 
حول مدى إحرتام الشعائر اإلسالمية عند الذبح أدى إىل زيادة الرقابة والتتبع لإلجراءات املتبعة بدأت تراود املستهلك املسلم 

% أهنم ال حيصلون على املعلومات 58.3أظهرت أن الغالبية من اجمليبني ، فاإلجابة عن األسئلة املطروحة يف الذبح . 
% يتوقع بأهنم 43.3يف حني أظهرت النتائج أن مايقارب ، الكافية عن اهليئات اليت تقوم بإصدار شهادات املنتجات احلالل

 % من اجمليبني عدم األمهية يف املوضوع.  6.5بينما يرى ، حيصلون على املعلومات الكافية حول هاته الشهادات

كلمة حالل : تتطلب شروط معينة ولكن ليست كافية لتشجيع عملية الشراءكلمة حالل على المنتجات الصناعية -
من اجمليبني متثل العامل األساسي لضمان مسعة مصطلح  % 67 العربية أو الفرنسية اليت تظهر على املنتجات بالنسبة ل باللغة
وجيب إضافة عاملني ، هذا املؤشر يعترب الشرط األساسي إلعالم املستهلك والتأثري على فعله وقيامه بعملية الشراء، حالل

من قبل الشخص املعنوي أي الشركة اليت تقوم بإصدار شهادات احلالل و التاجر  آخرين مكملني هلذا الشرط مها : الشرعية
 املسلم .
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% من المجيبين عن تفضيلهم لمنتجات الحالل التي تعتمد على هيئة وحيدة إلصدار الشهادات :  62.9يصرح  -
معظمها غري معروفة لدى  حيتوي السوق حاليا على العديد من اهليئات واملنظمات اليت تصدر شهادات حالل حيث

الشوربات ...(  ، الصلصات، األطباق، املستهلك عند اصدار الشهادات على اللحم احلالل أو املنتجات املصنعة ) النقانق
يف ، % أهنم يفضلون أن يتم إصدار شهادات احلالل من خالل هيئات تنظيمية وحيدة62.2كما أظهر أغلبية املشرتين 

% حسبهم يعود ذلك ألسباب عديدة فمن جهة هناك خطر التضخم يف تكلفة  24.4كبرية حني تعارض ذلك أقلية  
%  32.7ومن جهة أخرى هناك فقدان احلرية يف إختيار املصادق . يف حني أن ، املنتجات نظرا لإلحتكار لشهدات احلالل

 من اجمليبني مل يقرروا موقفهم بعد يشأن هذا املوضوع . 

إخرتاق املنتجات األساسية هلذا الهيئة وذلك خالل فترتين مختلفتين كانت النتائج كمايلي :   وفي دراسة مقارنة لهذه -
العالمات التجارية التي تقوم بإصدار هذه  أهم(املوضح يف امللحق يبني ذلك  3و اجلدول رقم )السوق هي يف حالة إستقرار 

 ,Fleury Michonلتجارية الكربى يف فرنسا مثل : مبقارنة العالمات ا فكانت النتائج كما يلي :، المنتجات الحالل
Herta, Knorr, Labeyrie, Liebig ،Maggi  : مع العالمات التجارية التارخيية مثلDounia, Isla Délice, Isla Mondial, 

Jumbo, Medina, Saada ،Zakia halal  

على األقل يوجد عالمة جتارية تارخيية  -ومن خالل إستطالع ألراء املشرتين للمنتجات احلالل كانت النتائج كما يلي :  
على األقل  -% ( 02.8تساوي نسبة  2882% ) باملقابل كانت يف ديسمرب 02.3معروفة يف تقدمي منتجات احلالل = 

تساوي  2882% ) باملقابل كانت يف ديسمرب 62.3جات احلالل = عالمة جتارية وطنية إيففضت أمهيتها يف إنتاج منت
% ) باملقابل  Heldine, Reghalal, Samia, Tahira, Wassila  =58.3% ( عالمات جتارية أخرى مثل 40.8نسبة 

% ( كما أدى ظهور هذا السوق إىل اإلهتالف يف قنوات التوزيع وحتديد 63.3تساوي نسبة 2882كانت يف ديسمرب 
 توزيع حمددة أي اإلجتاه إىل املوزعني املسلمني  قنوات

زاد منو سوق احلالل للمنتجات املصنوعة من اللحوم ) ، 2838يف  -أالنتائج الرئيسية المستخلصة من هذه الدراسة : 
رفوف  األطباق اجلاهزة ..( وذلك لتنويع وزيادة عملية الشراء للمستهلكني بفضل العروض اجلديدة املالحظة على، النقانق

واليت ازدادت ، احملالت التجارية ويف نقاط بيع خمتلفة، يتم حتديد أفضل العروض املقدمة ملنتجات احلالل من قبل املستهلكني
مع زيادة معرفة وخربة املستهلكني للمنتجات املعروضة .  لقد حازت العالمات التجارية الكربى للمواد ، تعقيدا عن ذي قبل

ة يف هذا السوق بفضل التنويع التجاري الذي حصلت عليه من أكرب املوزعني خاصة يف املناطق الغذائية على مكانة كبري 
 الشبه حضارية .  

زيادة املنافسة يف هذا السوق بني خمتلف األعوان  -:   ذلك لتكون سنة لتقوية وتعزيز سوق احلالل و  2833 -ب   
الدعاية واإلعالن ...( وذلك لكسب ، الدعائم التسويقية ) الرتويجاإلقتصاديني ) املنتجني واملوزعني ( مع إستخدام خمتلف 
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إطالق عالمات توزيع جديدة واليت قد تغري من  –مواقع على أكرب احملالت التجارية أو تفضيالت املستهلك يف اإلختيار 
نقاش حول التصديق ال -هناك تركيز على املؤسسات اليت تعمل يف هذا السوق .   –وضعية اإلقتصاد بسبب أسعارها .  

 على منتجات احلالل أدى إىل ضرورة توعية املستهلكني ومسحت هلذا السوق بالعمل يف إطار تنافسي متجانس. 

ثقة املستهلك البلجيكي املسلم يف املنشآت اليت تقوم بالرقابة على  حول مدى) (Bonne & Verbeke,2008دراسة ل -
وذلك من خالل حبث مسحي ، احلصول على املعلومات عن اللحم احلاللحلم احلالل املقدم ومدى ثقتهم يف مصادر 

توصلت الدراسة إىل أن املنشآت اإلسالمية وخاصة اجلزارين املسلمني هم ، يف بلجيكا 2886مسلم خالل صيف  367ل
 22.3* الالمبالون ) األكثر أماكن ثقة ملراقبة وضعية اللحم احلالل . وقد مت تقسيم سوق املسلمني إىل أربع قطع متمايزة : 

%(  فكل قطعة سوقية تتأثر مبجموعة من العوامل و 26.7%( *املثاليون ) 33.3% ( * الواثقون)2.7% ( *املهتمون )
فيمايتعلق مبصادر احلصول على املعلومات واملنشآت اليت تقوم بالرقابة على اللحوم وكذا اإلدراك ملدى الصحة والسالمة يف 

يف احملالت التجارية و مدى إحرتام القواعد اإلسالمية عند الذبح كما تتأثر القطع السوقية باملتغريات  اللحم احلالل املعروض
السلوكية )الرتدد أو التكرار يف عملية الشراء وإستهالك اللحم احلالل ومكان الشراء ( العوامل، الثقافية واإلجتماعية ) اإلدراك 

وقد أظهرت الدراسة أن املستهلكني املسلمني أظهروا ثقة   ثقايف ( واخلصائص الفردية .للهوية الذاتية اإلسالمية واإلستيعاب ال
كبرية باملؤسسات اإلسالمية اليت تقوم بالرقابة على اللحوم )فهي األكثر إدراكا ملعىن احلال يف تقدمي املنتجات( بينما 

، مية البلجيكية وذلك لنقص املعلومات املتوفرة لديهمفهم أقل ثقة باملؤسسات اإلسالاملستهلكني صغار السن )اجليل الثاين ( 
فهم يرون أنه يف حال عدم توفر املعلومات الكافية عن اللحم احلالل املعروض يف احملالت التجارية ففي هذه احلالة تكون 

األسباب اليت من أهم إستطالع عن أهم منتجات الحالل التي تقدم في السوق األوروبي : -  مسؤولية اجلزار أمام اهلل. 
بليون مسلم يف العامل معظمهم شباب ويف  3.6أدت إىل زيادة اإلهتمام بالسوق اإلسالمي هو أن العامل اإلسالمي يشكل 

كذلك تزايد عدد اجلاليات املسلمة يف أوروبا شجع على اإلهتمام بإنتاج منتجات حالل، ،  بعض األماكن هم األكثر ثراءا
ومن املنتجات اليت مشلت شعار حالل على املنتجات اليت ، ت اليت ستخدمها الزبون املسلمفاحلالل يدخل يف مجيع املنتجا

 تقدمها املؤسسات العاملية األوروبية ميكن ذكر مايلي :

: إن إستعمال شعار احلالل بدأ يف الدول األوروبية منذ الثمانينات على املواد الغذائية وذلك كهدف المنتجات الغذائية- 
يف جملة  (Shafie,2008 )منتجات أخرى . مث توسع سوق احلالل ليشمل، أغذية املسلمني والغري مسلمني للتمييز بني

والذي كان هبدف التعرف كيف أن للسوق احلالل أصبح يشكل  ) 2(تامي األمريكية نشر مقال بعنوان : "اإلقتصاد احلالل" 
ية اإلسالمية توسعت بشكل كبري يف العقد املاضي حيث هدفا للعديد من الشركات العاملية الكربى وكيف ان سوق األغذ

                                                           
2
 http://www.arabvolunteering.org/corner/avt23374.html 

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt23374.html


75 
 

% من من صناعة االغذية 36مليار دوالر سنويا أي مايشكل نسبة  632تشري التقديرات إىل انه اصبح حجمه يقدر ب 
 ( 4يف العامل. وميكن ذكر أمثلة عن دول غري مسلمة تقدم منتجات احلالل منها )شكل رقم )

وريد الدجاج الذي يتم تربيته على الطريقة اإلسالمية للسعودية وهذا يعين ان املوردين الربازيلني لديهم الربازيل اليت تقوم بت - 
مطاعم كنتاكي االمريكية على سبيل املثال افتتحت هذا العام يف بريطانيا مثانية  - ، أماكن للذبح على الطريقة اإلسالمية

اليت بدأت قبل عامني بافتتاح حنو مخسني فرعا يف بريطانيا، Subway" مطاعم حالل يف لندن، كما شرعت مطاعم "
مطاعم ناندوس الربتغالية العاملية لديها ايضا حنو مخسني مطعما تقدم منتجات احلالل يف بريطانيا، وهو ما  - بزيادهتا اىل مئيت

سليه السويسرية اليت حققت أرباحا شركة ن –.   (3)يؤشر اىل ان عالمة "حالل" صارت دليال للربح التجاري املتواصل واملتسع
خيالية بإعتمادها هذا السوق وحاليا تسعى إىل توسيع عرضها من املواد الغذائية اليت تراعي املعايري اإلسالمية، واليت حتصلت 

 على منتجات حالل من اجمللس اإلسالمي األورويب للتغذية . 

بليون يورو ومن الشركات اليت تقدم هذا النوع من سلسلة   5,5ب 2838يف فرنسا بلث العائد من السوق احلالل سنة  - 
 كويك 

 نيوزيالندا اليت تعد أكرب ُمصدر لفأبقار املذبوحة على الطريقة اإلسالمية.   –

 ذكرت نيورورك تاميز أن الصني بدأت يف اإلهتمام هبذا السوق رغم قلة عدد املسلمني الصيينني هبا  –

  (4)ماليزيا من خالل شركتها "ماسرت ماليزية العاملية " قامت بإكتساح سوق املواد الغذائية هبا .  - 

على وضع خطة للسيطرة على سوق احلالل  2882-33-2إتفاق بني ماليزيا وتركيا يف املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف  -
 العاملية .

يشرف ، يف روسيا -وذلك وفق مسمى" العروض الصديقة لإلسالم"  تيسكو وماكدونالدز اليت تقوم ببيع منتجات حالل  –
مركز "حالل" للمعايرِي واملواصفات التابع جمللس املفتني يف روسيا على معايري ضبط اجلودة وفق تعاليم الشريعة اإلسالمية, كما 

( يوضح املنتجات الغذائية احلالل يف 4واجلدول رقم ) يقوم بإصدار شهادات الرتخيص واإلشراف على عملية بيع املنتجات.
مل يقتصر تدخل الشركات العاملية على املنتجات الغذائية فقط بل مشلت قطاعات  منتجات أخرى غير غذائية : - العامل 

ت نذكر :  ومن بني هذه الشركا التأمني، األدوية وحىت مستحضرات التجميل واملالبس .، أخرى غري الطعام منها : الفنادق
شركات األدوية مثل "برينسبل هيلث كري" الربيطانية، و"دوتشيسين" الكندية تبيع اآلن الفيتامينات اخلالية من مدخالت  -

                                                           
3
 http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2009/09/090921_hh_halalmeat_tc2.shtml 

  2882من صحيفة نيورك تاميز األمريكية ، ؟ سوق الحالل بين الصين وماليزيا : صراع أم منفعةمقال بعنوان :   4

 

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2009/09/090921_hh_halalmeat_tc2.shtml
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حيوانية حترمها الشريعة اإلسالمية، وتنتج شركات أخرى مستحضرات جتميل حالل خالية من دهون احليوانات، ويتعاون 
 يف إنتاج لقاح حالل ضد التهاب السحايا.  علماء من كوبا مع نظراء ماليزيني

 تقوم فرنسا بإنتاج منتجات مستحضرات التجميل احلالل حتت عنوان " حالل إكسبو"  –

يف أملانيا وروسيا هناك اإلهتمام بالعديد من الصناعات غري الغذائية مثل : امللبوسات ومستحضرات التجميل واألدوية  -
السياحة واملستشفيات ودور التوليد والنوادي الرياضيَة وحىت وسائل النقل، بعد ظهور "التاكسي العالجية، باإلضافة إىل جمال 

   احلالل" يف مجهورية ترتستان مؤخرا.ً 

 دي إتش" احلالل صناعة شركة (: تقّدر2833) حممودي،  بعض اإلحصائيات عن العائد من منتجات الحالل -
 و احلالل، األغذية لقطاع ملياراً  580 منها دوالر، تريليون 2.1 بنحو العامل يف احلالل املنتجات قطاع حجم املاليزية،"سي

 لتجارة الوطنية املنظمة إحصاءات فقدرت العاملي، املستوى على أما.والعطور والكماليات التجميل ملياراملستحضرات 560
 تنمو أن املنظمة وتوقعت دوالر، تريليون 3.5 إىل احلالل تصل األغذية جتارة أن األمريكية، املتحدة الواليات يف التجزئة

 يف "احلالل" منتجات على الطلب يأيت وال .م 2020 عام دوالر تريليون 6.4 حنو إىل لتصل باملئة، 4.8 عن تقل ال مبعدالت
 املختلفة األعراق وكذلك األخرى األديان أصحاب أن االعتبار يف وضعنا فإذا .وحدهم املسلمني من العامل أحناء مجيع

 أكرب بشكل التوسع إمكانية لديها "احلالل صناعة" أن على نؤكد أن ميكننا ،"حالل"شعار حتمل اليت املنتجات يفضلون
 الواليات" ففي باستمرار؛ الطلب عليها يتزايد العضوية األغذية مثل مثلها"احلالل  األغذية أن اخلرباء بكثريوقد أوضح

 العاملية احلالل جتارة من % 80 فإن للخرباء، وطبًقا املنتجات، هذه شخص ألف200 و مليونا 11 يستهلك وحدها "املتحدة
 شعار استخدام طريق عن العامل يف احلالل املنتجات مصدري أكرب الدول هذه صارت حيث إسالمية، غري دول يف تتم
 ."احلالل"

  :هل يستطيع المستهلك المسلم أن يجزم على أن كل ما يقتنيه من منتجات حالل ؟ )النتائج المستخلصة(  -
يف اآلونة األخرية ظهر جدل كبري حول إن كان هناك فعال إحرتام للمعايري والضوابط اإلسالمية عند طرح منتجات من قبل  

أشار تقرير إقتصادي ، مؤسسات عاملية حتت مسمى "حالل " أم أهنا جمرد طريقة لزيادة املنافع وكسب حصص سوقية أخرى
انتشار جتارة املواد الغذائية املصنعة يف أوروبا وفقا للمعايري ت احلالل على أنه لغرفة التجارة والصناعة بالشارقة حول منتجا

اإلسالمية تأيت تلبية الحتياجات اجلاليات املسلمة املقيمة فيها حىت أصبحت سوق املأكوالت "حالل" جماال لتحقيق األرباح 
ع يعاين من مشكالت ال يستهان هبا وخاصة تعدد اجلهات الطائلة الىت تقدر باملليارات.. فيما أشار التقرير إىل أن هذا القطا 

اليت متنح شهادات "احلالل" .. ملقيا الضوء على عمليات الغش يف هذا القطاع احليوي حيث ال يتعلق األمر فقط بصفة 
كون "حالل" لكن أيضا بالنوعية فضال عن أنه ال ميكن ضمان شراء منتجات احلالل يف العديد من احملالت التجارية ت
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مطابقة للمقاييس واملواصفات املعمول هبا دوليا. وأوضح التقرير أن معايري أوشهادات احلالل ختتلف من منطقة إىل أخرى 
ومن دولة إىل أخرى .. مشددا على ضرورة التوصل إىل معايري موحدة بشروط تتطابق مع املقاييس الدولية ..وصوال لتحسني 

مان أسعار معقولة .. فيما طالب ضرورة تعاون اجلهات املعنية للوصل إىل معايري موحدة نوعيتها وزيادة اخليارات بشأهنا وض
مثلما هو احلال مع املنتجات التقليدية. فعند احلصول على الشهادة الرتخيص بأن هذا املنتج حالل يقوم املراقبون باإلشراف 

ا جيب أن تؤدى الشهادة وأن يكون من يقوم بعملية بعده، على عملية اإلنتاج منذ ذبح القطيع الية تعليب ماجيب تعليبه
الذبح مسلما. كما أننا نشرف على عملية تقطيع اللحوم ووضعها يف الثالجات للتأكد من عدم إضافة أي مواد أو ملونات 

حسب ما ف، تتضمن مكونات حمّرمة .  وميكن القول أنه حلد اللحظة الميكن الثقة يف املنتجات املقدمة يف السوق األورويب
( يف فيلم وثائقي عن منتجات احلالل يف أوروبا حيث سلط هذا  2833الفرنسية )يف جويلية  + CANALاة ننشرته ق

وتناول خمتلف طرق اإلحتيال اليت يعتمدها التجار واملستثمرون يف ، الربنامج الضوء على خبايا سوق احلالل يف أوروبا
وتشهد إقباال كبريا من قبل املسلمني يف فرنسا وأكد التقرير على أنه توجد رقابة املنتجات الصناعية اليت تسوق بإسم حالل 

وهذا مادفع بثمانية منتخبني من أصول مسلمة كرد فعل باملطالبة بتشكيل جلنة حتقيق ، غري حقيقية على منتجات احلالل
املسلمون، حيث ورط التحقيق حىت مسجد برملانية للتحري يف حقيقة ماجاء يف التقرير من جتاوزات ،ضحاياها املستهلكون 

فمن خالل هذه األحداث ميكن القول أنه رغم تعدد اهليئات اإلسالمية اليت تقوم بإصدار شهادات حالل على  )5(باريس . 
 املنتجات إال أنه مازال هناك شك وارتياب يف املنتجات احلالل املقدمة يف السوق األورويب . 

  الخاتمة : 
ل هذه الورقة البحثية إستطالع واقع األسواق احلالل يف العامل الغريب وخباصة الدول األوروبية وتوصلنا على حاولنا من خال 

% 388أنه بالرغم من إهتمام هذه الدول مبنتجات احلالل خاصة بعد تزايد عدد اجلاليات املسلمة هبا ،إال أنه ال ميكن اجلزم 
رتم فيها القواعد والضوابط اإلسالمية والدليل على ذلك دعوة اجلاليات على أن هذه الشركات العاملية تقدم منتجات حت

اإلسالمية املتواجدة يف الدول األوروبية بتدخل اجملالس اإلسالمية والتأكد من مصداقية املنتجات املقدمة حتت شعار " 
أوروبا يتمثل يف كيفية تلبية وإرضاء فالتحدي املوجود حاليا يف ، حالل" ،إذ البد من وجود قواعد حتكم هذا النوع من السوق

فلحد اللحظة الميكن اجلزم بأن مجيع املنتجات املقدمة ، الزبون املسلم ووجود مصداقية يف اهليئات اليت تصدر شهادات حالل
يف األسواق حتت شعار حالل حترتم الشروط والضوابط اإلسالمية فمعظمها هتدف لكسب حصة سوقية أكربوالربح ال غري 

                                                           
5
 Article au yabiladi , France : Scandale du marché halal, des parlementaires appelés à enquêter ; Halal 

les dessous du business  http://www.yabiladi.com/articles/details/6427/france-scandale-marche-halal-

parlementaires.html)  

http://www.yabiladi.com/articles/details/6427/france-scandale-marche-halal-parlementaires.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/6427/france-scandale-marche-halal-parlementaires.html
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طق الذي يظهر حاليا يتجلى مبا جاء به جلربت حني بنَي أن اهلدف ليس هو إرضاء املستهلك فاملستهلك ليس هو فاملن
 امللك ذلك يبقى جمرد صورة شكلية فاملنتج قد يظهر على أنه حالل إال أنه يف واقع األمر هو غري ذلك.

 خصوصيات التوجه اإلسالمي األبعاد الثقافية العاملية

اإلنفصال مابني البعد الزماين والبعد الروحي للفرد   مبادئ مثالية وعاملية يتم  القيةالقاعدة األخ
 ترمجتها من طرف علماء الدين حسب الوضعيات 

 –اإلنسجام بني رفاهية الفرد واجملتمع –العدالة والنزاهة  ، البحث عن اإلنصاف العالقة باآلخرين
 نظام اجلماعية )على مستوى اجلماعة و العائلة ( أدوار متمايزة للرجل واملرأة 

 صرامة خلقية كبرية جتاه املنتوجات  احلياء أو احلُرمة

 مراقبة متوسطة لعدم اليقني  احلاجة لفأمن واملعايري السلوكية

العالقة مع العامل اخلارجي                  
 )عالقة اإلنسان بالطبيعة( 

 املسؤولية جتاه احمليط 

 توجه متوسط أوضعيف جتاه املستقبل  التوجه الزماين 

                    العالقة بالعمل وباملال
 وباالستهالك

 الربح والكسب جيب أن يكون نتيجة عمل فعلي 

 األبعاد الثقافية العاملية وعالقتها بالتوجه االسالمي( : 3جدول رقم )

 B.Pras & C.Vaudour-Lagrace .2007.Marketing et Islam :Des Principles Fort et Environement: املصدر 
Complexe.Revue Francaise de Gestion,N0 171,p195-223 
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القاعدة األخالقية ) اليوجد تفرقة بني األبعاد املؤقتة واألبعاد الروحية( : الرتكيز على تعظيم قيمة الرفاهية   
 الفردية واجلماعية )وليس لتعظيم األرباح ( 

وزيع
الت

 
  العالقة باآلخرين : التحذير من اإلكراه، التحذير من كل تقنيات الفساد، املوثوقية املطلوبة و الصدق يف 

 املفاوضات املتبادلة )النزاهة و جمرد التعامل (، إحرتام وتعزيز حرية املنتج واملستهلك  املعامالت، مبدأ تعظيم

 احلياء واحلُرمة : توفري مؤسسات تنظيمية مشرتكة )تقوم بالتفتيش وتوحيد األوزان واملقاييس (

 احلاجة لفأمان واملعايري السلوكية :السالمة يف التغليف ضرورية وجيب  أن تكون متوافقة مع املنتج 

الطبيعة ( :ال ينبغي لوسائل النقل ان  تكون هلا آثار سلبية على سالمة  \العالقة مع العامل )عالقة اإلنسان 
 األفراد والبيئة 

األخوة واملساواة هي أساس  ربح جيب أن يكون نتيجة عمل فعال ( :العالقة بالعمل ،املال واإلستهالك )أُي 
إمكانية ، ال يوجد صفقات جتارية تعتمد على الفائدة ) الربا(، النظرة اإلسالمية وليس احلب املفرط للمال(

 الشراء والبيع مع تقسيم  املخاطر والبيع آلجال ، القرض اإلجياري، إستخدام العقد اإلجياري

األخالقية ) اليوجد تفرقة بني األبعاد املؤقتة واألبعاد الروحية( :ضرورة إحرتام التعاليم اإلسالمية  عند القاعدة  
 عاملي للمؤمن (  القيام بعملية اإلتصال )هو فرض

ويج
الرت

 

العالقة باآلخرين : الرتكيز على اإلستقاللية واحلرية يف األحكام الصادرة واحلصول على املعلومات ،عدم 
املبالغة يف تقدير  املنتجات وجتنب الدعاية املفرطة ) ألهنا تقود إىل الكذب ( ،توفر الشفافية يف جتنب 

العيوب وتوفريكل  املعلومات املتاحة للمستهلك ،اإلعرتاف مبسامهة املرأة داخل األسرة ويف جمال العمل )دور 
 ية الثقة استخدام املصطلحات اإلسالمية  تؤدي إىل تقو ، املرأة والرجل(

اخلوف ، العاطفة، احلياء واحلُرمة : منع إستعمال اإلتصاالت والتقنيات الرتوجيية  اليت تنطوي على نوع اجلنس
 وشهادات الزور، منع إستعمال النظرة الكاذبة للمرأة وإستعمال املرأة كأداة للمتعة اجلنسية

 دقيقة  وصحيحة ، كاملة  احلاجة لفأمان واملعايري السلوكية :إشرتاط توفري معلومات

 الطبيعة( :تقبل الرسائل املوجهة  حلماية البيئة والصحة \العالقة مع العامل )عالقة اإلنسان
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 االعتماد على العناصر املرتبطة بالتقاليد  العلوم يف جمال الدعاية واإلعالنالتوجه الزماين :

يوجد تفرقة بني األبعاد املؤقتة واألبعاد الروحية( : إدانة احلصول على األشياء بسهولة  القاعدة األخالقية )ال
من دون بذل جهد يف العمل وبالتايل ممارسة الربا، استبعاد أي أسلوب للتسعري يعتمد على ألرباح فقط 

 وليس  على املنفعة املتبادلة 

سعر
ال

 
فع(

)الد
   

األسعار متحيزة ال جلهة املستهلك وال جلهة املنتج، التحذير من املراوغة العالقة باآلخرين : ال جيب أن تكون 
مع املستهلك :الرتويج لفأسعار جيب أن يكون بشكله  احلقيقي، التحذير من متييز يف األسعار، التوصية 

ت أسعار اإلتفاقيات بني املنتجني املسموح هبا ) حت، بالتعديل يف األسعار من خالل التنظيم الذايت واملنافسة
 حقيقية وأرباح معقولة ( 

إستعمال أسعار منخفضة  اليت تؤدي إىل  لفأسعار، احلياء واحلُرمة : منع اإلحتكارات والتالعب الغري مربر
 اإلمكانية  يف مراقبة األسعار والتغيري يف األسعار لتلبية إحتياجات السوق ، إلغاء املنافسة

قيود مفروضة يف البيع ) اليت تكون هبدف خلق ندرة  :عدم وجود ختزين أواحلاجة لفأمان واملعايري السلوكية 
 مصطنعة وإرتفاع يف األسعار( 

العالقة بالعمل ،املال واإلستهالك )أي ربح جيب أن يكون نتيجة عمل فعال( : إدانة التغيري يف األسعار 
اإلئتمان يف حالة أهنا ال تعتمد على السماح بإستخدام بطاقات ، الذي ال يعكس التغري يف الكمية  والنوعية

 دفع رسوم بنكية مستقلة عن جمموع ومدة القرض ، الفائدة

                                                  (Kluckhohn & Strodtbeckمن قبل من ناحية عناصر املزيج التسويقي ( : األبعاد اخلمس املقرتحة 2اجلدول رقم

 B.Pras & C.Vaudour-Lagrace .2007.Marketing et Islam :Des Principles Fort et Environementاملصدر : 
Complexe.Revue Francaise de Gestion,N0 171,p195- 
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 2882ديسمرب  2838أكتوبر  املنتجات

 %22.3 %22 اللحم

 %22.2 % 22.3 األطباق اجلاهزة

 %38.2 %32.2 احللويات

 % 2.4 %2.2 الصلصات

 % 3.8 % 2.6 أغذية األطفال

باملقارنة مع الفرتة السابقة  2838( : تطور إلخرتاق املنتجات هذا النوع من السوق يف الفرتة مابني أوكتوبر 3اجلدول رقم )
 2882ديسمرب 

 

 2838 2882 2885 2884 السنة / املنطقة

 353,4 358,3 332,5 336,2 إفريقيا

 70,5 77,6 73,2 72,2 أندونيسيا

 67,8 66,6 64,4 64,3 أوروبا

 33,3 32,2 32,5  32,3 الواليات املتحدة األمريكية

  ( : تقدير للحصة السوقية للمنتجات الغذائية احلالل يف العامل4اجلدول رقم )

 .WHF Secretariat/ KasehDia analysis from many institution’s database and field research.2009املصدر: 
(copyright protecte,World bank 
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 ريادة األعمال في اإلسالم: حالة بنك األسرة )السودان( أنموذجا
Islamic Entrepreneurship: Family Bank (Sudan) as Model 

 الدكتور/عصام محمد علي الليثي

 االقتصاد المشاركأستاذ 
 أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية

 3008اخلرطوم ص ب 

 882422348667تلفون:

 88242303708233فاكس:
E-mail: laythy@hotmail.com 

 

 مقدمة البحث
 جـزءاً أصـيالً مـن الثقافـة اإلسـالمية؛ ولـيس أدل علـى ذلـك مـن أن الرســول  Entrepreneurshipتعتـرب ريـادة األعمـال 

بشـكل    أو بـآخر  –واخللفاء الراشدون والصحابة رضوان اهلل علـيهم مجيعـاً وكثـري مـن الفقهـاء وعلمـاء املسـلمني مارسـو
، وذلـك (bt Yaacob and Azmi, 2011: 2027)ريـادة األعمـال علـى النحـو الـذي تعـرف بـه يف عاملنـا املعاصـر    –

جتعـل مـن ريـادة األعمـال وصـفات مـن يتصـفون System of Islamic Values iألن منظومـة القـيم اإلسـالمية 
هبـا مــن صــلب األعمـال التعبديــة الــيت يثــاب عليهـا الفــرد املســلم يف الــدنيا ويف اآلخـرة )قــارن يف هــذا اآلراء الــيت وردت يف 

واإلســالم  مــن جانبــه مل يكتـــف بالعمــل علــى حــث املســـلمني للتحلــي بــروح ريـــادة  .( ESI, 2005: 23-25دراســة: 
فحســب، وإمنــا حفــزهم علــى ذلــك مــن خــالل إجيــاد صــيث املعــامالت اإلســالمية   Spirit  Entrepreneurshipاألعمــال

Modes of Islamic Transactions .واليت تضمنت حزمة من العقود كوسيلة لتحقيق هذه الغاية  

وعلـــى صـــعيد آخـــر، ينظـــر إيل ريـــادة األعمـــال بأهنـــا  أحـــد الوســـائل اهلامـــة للـــدعوة اإلســـالمية ونشـــر الـــدين اإلســـالمي. 
ولذلك، يري الكثري من املؤرخني  أن االنتشار الواسع الذي حتقق يف صدر اإلسـالم والنهضـة االقتصـادية املصـاحبة الـيت 

لقــارة اآلســيوية وبعــض األجـــزاء مــن قــارة أفريقيــا، كــان ينســـب حققهــا العــامل اإلســالمي يف ذلــك الوقـــت، خصوصــا يف ا
. ( Kuran, 2008: 9-12قـارن يف هـذا الصـدد: )الفضـل فيهمـا لريـادة األعمـال املسـتندة علـى منظومـة القـيم اإلسـالمية 

بـواكري الثـورة إال أن هذا املد يف حركة ريادة األعمال يف العامل اإلسالمي توقف منذ القـرن الثـاين عشـر، بـل واحنسـر، مـع 
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الصناعية واليت كان مهدها يف العامل الغريب بأوروبـا يف القـرن الثـامن عشـر. ومنـذ ذلـك احلـني، أصـبح احلـديث يتـواتر عـن 
 .(ii)بسائر بلدان العامل اإلسالمي Entrepreneurship Gapوجود فجوة يف ريادة األعمال 

المي قــد جيــد أســبابه وتفســرياته يف العديــد مــن العوامــل، هــذا اجلــذر الــذي أصــاب حركــة ريــادة األعمــال يف العــامل اإلســ
ممثلـة يف حركـة املـد االسـتعماري الغـريب الـيت اجتاحـت سـائر بلـدان  أساباب سياسايةمنها: هناك من يعـزو هـذا األمـر إيل 

العامل اإلسالمي واليت عملت على تفكيك وعزل وإقصاء الدين اإلسالمي من حياة الناس يف البلـدان اإلسـالمية، مبـا يف 
تتعلـــق  أساااباب دينياااة. وهنـــاك مـــن يعـــزو هـــذا األمـــر إيل (53: 2113)شاشاااي، ذلـــك مـــا يتعلـــق بالشـــأن االقتصـــادي 

بالعقيــدة اإلســالمية نفســها، حيــث يــري أصــحاب هــذا الــرأي أن تعــاليم الــدين اإلســالمي تكــرس الزهــد والقدريــة وحتــض 
علــــى التمســــك بالقوالــــب اجلامــــدة ونبــــذ قــــيم التطــــور والتجديــــد واالبتكــــار، وهــــو أمــــر يتنــــاىف بصــــورة جوهريــــة مــــع روح 

مـا هنـاك فريـق ثالـث يعـزو هـذا األمـر إيل عوامـل بين .Kuran, (2008: 4)وخصـائص ومتطلبـات ريـادة األعمـال 
، حيث يري أنصار هذا الفريـق أن ريـادة األعمـال املسـتندة علـى منظومـة القـيم اإلسـالمية تصـلح فقـط أسباب تاريخيةو

أو الصـبغة الشخصـية  Individualisticيف عامل تقوم فيـه املبـادالت واملعـامالت االقتصـادية علـى املقومـات الفرديـة 
Personal وهــو مــا كــان يتناســب متامــا مــع مرحلــة مثــل مرحلــة القــرون الوســطي. أمــا مرحلــة مــا بعــد القــرون الوســطي ،

وحىت اآلن، فإن املبادالت واملعامالت االقتصادية أصبحت تعتمـد بصـفة جوهريـة علـى  الـنمط املؤسسـي أو املؤسسـات 
ذا الشـرط،، كمـا يـري أنصـار هـذا الفريـق، وهـ .Institutions of Impersonal Exchangeذات الطـابع غـري الشخصـي 

 .Ibid, (2008: 22-23)غري متوفر متاما  يف ريادة األعمال املستندة على منظومة القيم اإلسالمية 

مع جميء الصحوة اإلسالمية  يف عقد السبعينيات مـن القـرن العشـرين، كانـت واحـدة مـن أهـم اهتمامـات هـذه الصـحوة 
العمــل علــى عــودة الــروح لالقتصــاد اإلســالمي بــالرتكيز علــى دفــة التمويــل والصــريفة اإلســالمية. وكانــت مــن أبــرز أهــداف 

ألعمـــال بالعـــامل اإلســـالمي مـــن خـــالل إعـــادة إنتـــاج صـــيث هـــذه الصـــريفة اإلســـالمية العمـــل علـــى ســـد الفجـــوة يف ريـــادة ا
 –يف ذات الوقـت  –املعـامالت اإلسـالمية بصـورة مبتكـرة تـتالءم مـع مسـتجدات العصـر )الـنمط املؤسسـي( ومبـا يتوافـق 

 مــع منظومــة القـــيم اإلســالمية )قواعـــد الشــريعة اإلســالمية(. البـــد مــن اإلشـــارة يف هــذا املقــام، إيل أن إعـــادة إنتــاج صـــيث
املعــامالت اإلســالمية علــى النحــو املــذكور تــواً  قــد ســبقتها مرحلــة طويلــة مــن املخــاض الفكــري وختللتهــا حمــاوالت جتريبيــة 

Piloting متناثرة هنا وهناك ومن آن إيل آخر(iii)  . 

ة صــفوة القــول، متخــض عــن زخــم اإلجتهــادات الفقهيــة والعطــاء النظــري الــدءوب وتــواتر املبــادرات مــن التجــارب العمليــ 
م علــى الصــعيد العــاملي بـــ 2838قيــام ســوق ناشــئة وصــاعدة  للتمويــل اإلســالمي يقــدر رصــيدها مــن األصــول يف عــام 

ترليــــون دوالر  2بليــــون دوالر أمريكــــي.  ويتوقــــع أن يرتفــــع هــــذا الرصــــيد يف ظــــرف اخلمســــة ســــنوات القادمــــة إيل  025
 322مؤسســة، منهــا  655ألدوات املاليــة اإلســالمية أمريكــي، بينمــا يبلــث عــدد املؤسســات الــيت تتعامــل يف املنتجــات وا
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-et al, 2011: 2 abou)مؤسسة هي يف األصل بنوك تقليدية ولكنهـا تتعامـل مـن خـالل مـا يعـرف  بالنوافـذ اإلسـالمية 

Gabal) دولــة ويرتكــز هــذا النشــاط،  32.  واجلــدير بالــذكر، أن نشــاط هــذه املؤسســات اإلســالمية ينتشــر يف أكثــر مــن
 .(CIBAFI, 2009)ية، يف منطقة الشرق األوسط والعديد من الدول اآلسيوية بصفة أساس

إزاء هـذا الرصـيد املــرتاكم مـن جتربـة التمويــل اإلسـالمي املعاصـرة، جتــري احملاولـة يف هـذا البحــث لإلجابـة علـى التســاؤالت 
 التالية:

علــى بــث وغــرس روح  هــل مــا زالــت منظومــة القــيم اإلســالمية تتضــمن بــني ثناياهــا احملفــزات املســاعدة -
 ريادة األعمال يف اجملتمع املسلم؟  

 ما هي اآلليات والوسائل اإلسالمية اليت ميكن توظيفها يف حتقيق ريادة األعمال؟ -

إيل أي مدي تكون هذه اآلليات والوسـائل قابلـة للتطبيـق علـى أرضـية الواقـع وتعـني علـى سـد الفجـوة  -
 اإلسالمي؟القائمة يف ريادة األعمال بالعامل 

إيل ثالثــة حمــاور، حبيــث خيصــص احملــور األول ملناقشــة  –باإلضــافة إيل هــذه املقدمــة  –ســوف يــتم تقســيم هــذا البحــث 
اإلطار النظري لريادة األعمال يف اإلسالم. أما احملور الثاين، فسيفرد الستكشاف فرص القبـول والنجـاح لريـادة األعمـال 

الســودان يف جمــال متويــل شــرحية  –ن خــالل عــرض وحتليــل جتربــة بنــك األســرة اإلســالمية علــى أرضــية الواقــع، وذلــك  مــ
خرجيي اجلامعات السودانية. بينما سيتم يف احملور الثالث مناقشة نتائج البحث على ضـوء التسـاؤالت الـيت مت طرحهـا يف 

 مقدمة البحث.

 المحور األول

 النموذج اإلسالمي في ريادة األعمال
 وريادة األعمالأوال: القيم اإلسالمية 

قبل اخلوض يف تفصيالت عن ريادة األعمال من منظور القيم اإلسـالمية فالبـد مـن تعريـف مفهـوم الريـادة يف حـد ذاتـه، 
حيث يعرفها البعض بأهنا العملية اليت يستخدم من خالهـا فـرد، أو جمموعـة مـن األفـراد جهـداً منظمـاً، ووسـائل )أمـوال، 

جتاوبـا مـع رغبـات  Value Addedلتحقيق قيمة مضـافة   –قبل اآلخرين  –اغتنامها عمل، تقنية( للسعي وراء الفرص و 
واالبتكــار مــع وجــود االســتعداد التــام لتحمــل كــل أشــكال    Innovationوحاجــات  اجملتمــع، وذلــك مــن خــالل اإلبــداع 

مقومـات  لريـادة  النامجة عن هذا اجلهد. ومـن هـذا التعريـف، ميكـن حتديـد مخسـة خصـائص أو  Risk Takingاملخاطر 
 األعمال:



86 
 

 أهنا تتطلب توفر الوسائل واملعينات. -

 تقوم على اغتنام الفرص الساحنة وحتقيق السبق يف نشاط معني. -

 اإلبداع واالبتكار لشيء جديد أو طريقة جديدة للتعامل مع شيء موجود أو قدمي. -

 حتمل املخاطر املصاحبة للجهد أو النشاط الريادي. -

 .(6-5: 2886 ،النجار وحممد العلي)الريادي قيمة مضافة  البد أن يولد النشاط -

وبــالعودة ملوضــوع القـــيم اإلســالمية وصــلتها بريـــادة األعمــال، فــيمكن اســـتجالء هــذا األمــر مـــن خــالل الرجــوع لتعـــاليم 
(. ففـي هـذا السـياق، ميكـن االسـتدالل اإلسالمي واليت مصدرها القـرآن الكـرمي والسـنة النبويـة )أقـوال وأفعـال الرسـول 

 واليت كانت تفصيالهتا على النحو التايل: بالواقعة الشهرية اليت حدثت يف زمن الرسول 

  كان الرسول .جالساً وحوله جمموعة من أصحابه  فجاء رجل من األنصار وسأله صدقة 

  سأل الرسول  :( أليس يف بيتكم أي شيء متلكونه؟)الرجل قائاًل. 

  أجـــاب الرجـــل األنصــــاري بـــأن لـــديهم قطعــــة قمـــاش يســـتخدموهنا للــــبس )للكســـاء( ويفرشـــوهنا علــــي
 األرض للنوم عليها. ولديهم إناء خشيب يستخدمونه لشرب املاء.

  طلب منه الرسول .أن حيضرمها فذهب األنصاري وجاء بقطعة القماش واإلناء اخلشيب 

  أخذ الرسول  ( من يرغب يف شرائهما؟)أمام احلاضرين سائاًل: القماش واإلناء اخلشيب ورفعهما. 

 .أجاب أحد احلاضرين بأنه سيشرتيهما بدرهم واحد 

  سأل الرسول   :( من يرغب يف أن يدفع مثناً أكثر؟)مرة ثانية وثالثة. 

 .فأجاب آخر: سأدفع درمهني مثناً هلما 

  أعطــي الرســول نصــاري قــائاًل: )خــذ درمهـــاً القمــاش واإلنــاء للرجــل وأخــذ منـــه درمهــني وأعطامهــا لفأ
 واشرتي به طعاماً ألسرتك واشرتي بالدرهم اآلخر فأس مث أحضره يل(. 

  أحضر األنصاري الفأس للرسول  وقام  برتكيب الفـأس يف عـود )مقـبض مـن اخلشـب( بيديـه وقـال
ملـــدة  خـــذه وأذهـــب بـــه للغابـــة احتطـــب بـــه حطـــب وقـــود مث قـــم ببيعـــه يف  الســـوق  وال تـــدعين أراك)للرجـــل: 
 .( أسبوعني

  ذهـــب الرجـــل األنصـــاري للغابـــة وظـــل جيمـــع احلطـــب ويبيعـــه يف الســـوق. وعنـــدما بلـــث مـــا مجعـــه عشـــرة
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 وكان قد اشرتي من املبلث ثوباً ومن ما تبقي اشرتي طعاماً. دراهم  أيت إيل الرسول 

  قــال لــه الرســول :( ألــيس ذلــك أفضــل لــك مـــن ســؤال النــاس أعطــوك أو منعــوك وتــأيت يــوم القيامـــة
 .Obaidullah and Khan, 2008: 16))نقاًل عن . ( وليس يف وجهك مزعة )قطعة( حلم؟ 

لــو متـــت احملاولـــة للــربط بـــني حيثيـــات هــذه احلادثـــة وخصـــائص ومقومــات ريـــادة األعمـــال، كمــا ورد ذكرهـــا  يف التعريـــف 
 كن اخلروج باملالحظات التالية::السالف ذكره، مي

تشري وقائع هذه احلادثة إيل  أن الرجـل األنصـاري كـان يفتقـر إيل الوسـائل واملعينـات الـيت ميكـن أن يسـتغلها يف  -
حبسـه الريـادي أوجـد هـذه املعينـات  نشاط مدر للدخل )حسب فهمه( ولذلك جلأ إيل التسول. لكن الرسـول 

 للرجل األنصاري )املال والفأس(.

مــا كــان مــن املمكــن تــوفري هــذه املعينــات لــو ال عمليــة اإلبــداع واالبتكــار الــيت اتبعــت يف تــوفري مصــادر التمويــل  -
ممثلـــة يف حتويـــل األصـــول االســـتهالكية لـــدي األنصـــاري )اإلنـــاء اخلشـــيب وقطعـــة القمـــاش( إيل مصـــدر متويـــل ذايت  

 لشراء األصول اإلنتاجية )الفأس(. 

أن هنــاك   –حبســه الريــادي أيضــاً  –نصــاري بشــراء الفــأس، لــو مل يكــن يعلــم ســيوجه األ ومــا كــان الرســول  -
 فرصة ساحنة يف السوق يف جمال معني وهو بيع  حطب الوقود.

الرجـــل األنصـــاري عنـــدما قـــام ببيـــع ممتلكاتـــه وكـــذلك مل يستشـــريه عنـــدما حـــدد لـــه نـــوع  مل يستشـــري الرســـول  -
 ا حيثه على حتمل خماطر العملية برمتها.النشاط االقتصادي الذي سيمارسه، وهو هبذا كأمن

لتحمــــل ملخــــاطر هــــذا النشــــاط ترتــــب عليــــه، يف احملصــــلة   –دون تــــردد  –واضــــح أن قبــــول الرجــــل األنصــــاري  -
 النهائية، حتقيق قيمة مضافة انعكست إجيابا على املستوي املعيشي له وألسرته.

د أن جيسـد القــيم اإلســالمية فيمـا يتعلــق بريــادة األعمــال مبنهجـه التعليمــي واإلرشــادي هــذا أرا الرســول  غايـة األمــر، أن
والــيت حولـــت فــرد مـــن أفـــراد اجملتمــع املســـلم  مــن جمـــرد مســـتهلك ومتســول، يف ذات الوقـــت، إيل كــائن اقتصـــادي نشـــط 

 ومنتج ومتفاعل اجيابيا مع املنظومة االقتصادية اليت يعيش يف داخلها.

يف حبــث هلــم، أن  اباان عبااد اهلل وآخاارونأمــا فيمــا يتعلــق مبوقــف القــرآن الكــرمي مــن ريــادة األعمــال، فقــد أورد  
القــرآن الكــرمي يتضــمن بعــض النصــوص واآليــات الــيت يعتــربون أهنــا تكــرس مــا يعــرف، يف عاملنــا املعاصــر، بــالقيم الرئيســية 

يف تعريـف الريـادي النـاجح مـن   ابان عباد اهلل. وميضـي Core Values in Successful Entrepreneurللريادي النـاجح 
 املنظور القرآين على النحو التايل:
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"In mu`amalah Islam framework, successful entrepreneurs are individuals who take 
advantage of every benefit of God's gift to the benefit of mankind. To meet these 
conditions, Islam has a certain etiquette that must be implemented by entrepreneurs in 
discharging these obligations. This is because, in the understanding of Islam, the 
connotation for entrepreneurs is understood as the responsible trustee as the servant of 
Caliph of Allah. Hence, the success of entrepreneurs in Islam is an individual who 
successfully meet both responsibility in perfect. In the entrepreneurship discipline of Islam, 
it is found the existence of certain core values that need to be assimilated in the practice of 

entrepreneurship. " (bin Abdullah et al)iv. 
مبجموعـة مـن اآليـات القرآنيـة الـيت يفهـم منهـا أهنـا حتـض علـى غـرس أربعـة قـيم   ابن عبد اهللويف هذا السياق، يستشـهد 

. ثانيهــا: القــدرة علــى Creativity and Innovationرئيســية  يف شخصــية  الريــادي املســلم. أوهلــا: اإلبــداع واالبتكــار 
. رابعهــا: التمتــع بدرجــة Future-Orientedثالثهــا: القــدرة علــى اســتطالع املســتقبل . Ability to Manageاإلدارة 

 (.  Ibid)ملزيد من التفصيل يف هذا املوضوع ينظر: Highly Motivatedعالية من الدافعية 

ث روح ريـادة األعمـال لـدي الفـرد املسـلم يف العهـود لالستدالل على مدي تـأثري منظومـة القـيم اإلسـالمية يف بـ 
% من فقهاء الدين يف خـالل القـرنني التاسـع والعاشـر املـيالدي، كـان 75  يف حبثه بأن كورانالقدمية، نكتفي مبا أورده 

علــى  –وإذا أردنــا  .Kuran, (2008: 9)مصــدر رزقهــم األساســي يــأيت مــن نشــاطات األعمــال اخلاصــة الــيت يــديروهنا  
االســتدالل علــى مــدي تــأثري منظومــة القــيم اإلســالمية يف بــث روح ريــادة األعمــال لــدي الفــرد املســلم يف  –صــعيد آخــر 

علــى عينــة مــن  عزماايو  بناات يعقااوبالعهــود احلديثــة، ميكــن االســتعانة بنتــائج البحــث التطبيقــي الــذي أجــراه كــل مــن 
% مـن أفـراد العينـة طـالب مـن 25م جتاه ريادة األعمال. واجلدير بالذكر أن  طالب الدراسات اإلسالمية ملعرفة دوافعه

% ونسـبة 63% منهم يف مرحلـة الدراسـات العليـا، بينمـا تبلـث نسـبة الـذكور بالعينـة 5خمتلف مراحل الدراسة اجلامعية و
م دافعيــة عاليــة جــداً % مــن املبحــوثني لــديه7%.  وخالصــة النتــائج الــيت توصــل إليهــا البحــث تشــري إيل أن 37اإلنــاث 

Very High Motivation لــديهم دافعيــة عاليــة 05لكــي يصــبحوا رواد أعمــال و %High Motivation يف حــني ،
. وباالستقصــاء عـــن مخســـة عناصــر تســـتمد منهـــا هـــذه Moderate Motivation% لـــديهم دافعيـــة متوســطة 0هنــاك 

حصـل علـى أعلـى متوسـط مـن بـني  Islamic Personalityالدافعية، توصل البحث إيل أن عنصر الشخصـية اإلسـالمية 
 .bt Yaacob and Azmi, (2011: 2031-2032)العناصر اخلمسة 

 ثانيا: اآلليات والوسائل اإلسالمية لريادة األعمال
لتحقيــق غايــات اإلســالم يف جمــال ريــادة األعمــال، يتحــدث الفقهــاء وعلمــاء االقتصــاد اإلســالمي عــن مــا يعــرف بنظــام 

والـذي جيـري العمـل بـه وفـق القاعـدة الفقهيـة  Profit and Loss Sharing (PLS)املشـاركة يف الـربح واخلسـارة 



89 
 

(،  مبعـين Entitlement to return is related to the exposure of riskالشـهرية "الغُـنم بـالُغرم" أو "اخلـراج بالضـمان")
آخر توزيع املخاطر بـني أطـراف الشـراكة يف املشـروع. وبصـفة عامـة، يعتمـد نظـام املشـاركة يف الـربح واخلسـارة علـى ذلـك 

يف صــيغتني. النــوع مــن العقــود اإلســالمية  املعروفــة باســم عقــود الشــركات والــيت تنحصــر أهــم تطبيقاهتــا املصــرفية احملتملــة 
 وفيما يلي عرض موجز لكل واحدة منهما:

 صيغة المشاركة -ألف
وهي مسامهة بني عدة أشخاص يف رأس املال  بنسب متسـاوية أو خمتلفـة. ويقـوم التطبيـق املصـريف هلـذه الصـيغة  

التمويـل، علـي  علي أساس تقدمي املصرف جزءاً من التمويـل لزبونـه علـي أن يتكفـل هـذا األخـري بتغطيـة اجلـزء البـاقي مـن
أن يشـــرتكا يف العائـــد املتوقـــع رحبـــاً كـــان أو خســـارة بنســـب متفـــق عليهـــا بـــني الطـــرفني. وعـــادة مـــا يـــرتك املصـــرف لشـــريكه 
ـــة اإلدارة واإلشـــراف علـــي املشـــروع  أو النشـــاط  ملتقـــى  التمويـــل،  وال يكـــون تـــدخل املصـــرف يف هـــذه  )الزبـــون( عملي

نــان علــي حســن ســري العمــل باملشــروع والتــزام الشــريك مبــا هــو متفــق عليــه يف األمــور إال بالقــدر الــذي يضــمن لــه االطمئ
العقد. وعند حتقق الربح األصلي يتم توزيعه بني الشريكني بنسب مسامهة كـل منهمـا بعـد خصـم حصـة للشـريك مقابـل 

املـدة أو األجـل  . وميكن تصنيف أنواع املشاركة على أساس(33-32: 2883)إرشيد، عمله وإدارته وإشرافه علي العملية 
)قصــرية األجــل(؛ وختصــص لتمويــل صــفقة  Temporary Partnershipالــزمين إيل ثالثــة أنــواع: أوهلــا، املشــاركة املؤقتــة 

مــع تصــفية هــذه الصــفقة، حيــث  يشــرتك املصــرف مــع الزبــون طالــب  –عــادة   –معينــة )كعمليــة جتاريــة( والــيت تنتهــي 
قتســمان الــربح حسـب هــذه النســب أو حســب االتفـاق. ونظــرا لقصــر أجــل التمويـل يف متويــل الصــفقة بنسـب معينــة مث ي

فإهنــا توجــه يف الغالــب لتمويــل التجــارة الداخليــة أو جتــارة االســترياد والتصــدير أو لتمويــل رأس املــال العامــل ، هــذه األداة
)متوســطة األجــل(؛  Diminishing Partnership. ثانيهــا، املشــاركة املتناقصــة املنتهيــة بالتمليــك (383: 2882)ناصاار، 

يــتم ختصــيص هــذه األداة لتمويــل العمليــات متوســطة األجــل، حيــث يســاهم كــل مــن املصــرف والزبــون طالــب التمويــل 
برأس مال املشـروع أو النشـاط ملتقـى التمويـل علـى أن يعطـي املصـرف احلـق للشـريك يف احللـول حملـه يف ملكيـة املشـروع 

إرشااايد،  صـــته يف راس املـــال وبيعهـــا بالكامـــل ويصـــبح املشـــروع مملوكـــاً بأكملـــه للشـــريك،الحقـــاً بالتنـــازل تـــدرجيياً عـــن ح
)طويلـة األجـل(؛ وتسـتخدم يف متويـل العمليـات  Permanent Partnership. ثالثهـا: املشـاركة الدائمـة (35-36: 2883)

شـطة املختلفـة )صـناعية أو زراعيـة  طويلة األجل، حيث يقـوم املصـرف باملسـامهة يف رؤوس أمـوال املشـاريع الـيت تـزاول األن
أو عقاريـــة أو جتاريـــة...اا(، ســـواء باالشـــرتاك يف تأســـيس هـــذه املشـــاريع منـــذ بدايـــة إنشـــائها، أو بشـــراء أســـهم مشـــاريع 
موجــودة ســلفاً، أو باالكتتــاب يف أســهم جديــدة لزيــادة رأس ماهلــا. وتكــون مســامهة املصــرف كشــريك يف املشــروع دائمــة 

 .(387: 2882ناصر، )هذه املشاركة إال بانتهاء الشركة أو ببيع املصرف ألسهمه جلهة أخرى،  ومستمرة وال تنتهي

 صيغة المضاربة -باء
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علــى خــالف صــيغة املشــاركة، فاملضــاربة هــي شــراكة بــني العمــل ورأس املــال، حبيــث يســاهم طــرف باملــال فقــط  
خربتــــه الفنيــــة )رأس املــــال البشــــري( ويســــمي ويســــمي بــــرب املــــال. ويســــاهم الطــــرف الثــــاين بالعمــــل مــــن واقــــع مهارتــــه و 

باملضـــارب. فـــإذا حتقـــق ربـــح يف هنايـــة مـــدة املضـــاربة أو إجنـــاز الصـــفقة أو إمتـــام املشـــروع االســـتثماري أو دوريـــا، يتقاســـم 
الطرفـــان الـــربح وفـــق نســـبة معلومـــة متفـــق عليهـــا ســـلفاً. أمـــا إذا حـــدثت خســـارة فيتحملهـــا رب املـــال وحـــده وال يتحمـــل 

. وميكــن تصــنيف (Rosly, 2008: 187-189)ا شــيئا، إال إذا كــان هنــاك تقصــري أو تعــدي مــن جانبــه املضــارب منهــ
املضاربة إيل نوعني: أوهلما، املضاربة املطلقة؛ وهي  تتم مـن غـري تعيـني نشـاط العمـل واملكـان والزمـان  ومـن يتعامـل معـه 

قبــل رب املـال تلــزم املضـارب بــأن يتعامـل يف نشــاط  املضـارب. ثانيهمـا، املضــاربة املقيـدة؛ وهــي الـيت تــرد فيهـا شــروط مـن
 .  (331-119:  2112)الزحيلي، معني أو يف مكان أو سوق معني ومع أشخاص معينني 

وتكتســـب صـــيغة املضـــاربة أمهيـــة كـــربي بســـبب التكييـــف الشـــرعي للمصـــرف اإلســـالمي باعتبـــار أنـــه مضـــارب مضـــاربة  
مبثابـة رب املـال واملصــرف  –يف جممـوعهم ال فــرادي  –مطلقـة. ففـي جانـب املــوارد، يعتـرب أصـحاب الودائــع االسـتثمارية 

العمل املصـريف. ويف جانـب االسـتخدامات، يعتـرب املصـرف اإلسالمي مبثابة املضارب، وذلك مبا ميلكه من خربة يف إدارة 
اإلسالمي مبثابة رب املال يف مواجهة أصحاب املشروعات الـذين يطلبـون التمويـل مـن املصـرف اإلسـالمي، حبيـث يعتـرب 

 .(5: 3226)الهوارى، هؤالء مبثابة املضاربني يف مواجهة املصرف اإلسالمي 

مل  –علــى أمهيتهــا مجيعهــا  –مية يفــوق عــددها عشــرة صــيث، إال أهنــا  علــى الــرغم مــن أن صــيث التمويــل اإلســال 
جتـــد نفـــس القـــدر مـــن االهتمـــام والعنايـــة الفائقـــة  الـــيت حظيـــت هبـــا صـــيغيت املشـــاركة واملضـــاربة مـــن قبـــل الفقهـــاء وعلمـــاء 

دة األعمــال اإلســالمية االقتصــاد اإلســالمي. ومــرد ذلــك إيل أهنــم يعتــربون أن هــاتني الصــيغتني مبثابــة املنطلــق العملــي لريــا
 روالاياملعاصرة والوسيلة اليت ميكـن مـن خالهلـا إضـفاء الصـفة التنمويـة للمصـارف اإلسـالمية. ومـن هـذا املنطلـق، يعرفهـا 

. بينمـا Islamic Venture Capital (2008: 177-179)Rosly, (v) بأهنا نوع مـن أنـواع رأس املـال املخـاطر اإلسـالمي 
 Institution of Participationإيل تســمية هــاتني الصــيغتني مبؤسســة املشــاركة  –يف نقــاش مســتفيض  – خااانذهــب 

والــيت وصــفها بأهنــا تتفــوق علــى نظــام املشــاركة يف األنظمــة االقتصــادية األخــرى مــن حيــث قــدرهتا علــى تعزيــز روح ريــادة 
 :Khan, 1990) نها منظومــة القــيم اإلســالميةاألعمــال يف االقتصــاد اإلســالمي بســبب احملفــزات والضــوابط الــيت تتضــم

10-14). 
صفوة القول، أن مؤسسة املشـاركة بشـكلها اجلديـد توجـد حـال مبتكـرا ملشـكالت ريـادة األعمـال يف العـامل اإلسـالمي يف 
الوقــت الــراهن. فاملصــرف اإلســالمي يف إطــاره املؤسســي وبصــفته كمضــارب يف مواجهــة مجهــور املــودعني واملــالك، أصــبح 

. ويف ذات الوقـــت، فـــإن املصـــرف اإلســـالمي مبنحـــه للتمويـــل لقطـــاع viميـــارس ريـــادة األعمـــال بصـــور وأشـــكال متعـــددة
األعمــال عــرب صــيث املشــاركة يصــبح رافــدا رئيســيا لريــادة األعمــال هبــذا القطــاع، األمــر الــذي يعطــي ريــادة األعمــال صــفة 
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قيـل، يتكـرر االنتقـاد للمصـارف اإلسـالمية وتـتهم  . لكـن علـى الـرغم مـن كـل مـا Entrepreneurship Chainالتسلسـل 
بأهنــا تتحاشــى التعامــل بصــيث املشــاركة يف الــربح واخلســارة وتركــز علــى صــيث املعــامالت األخــرى األقــل خمــاطرة، خصوصــاً 

 Activeتلــــك الــــيت حتقــــق املكســــب املضــــمون، ممــــا  حيــــول  املصــــرف اإلســــالمي مــــن دور رائــــدا ألعمــــال النشــــط  
Entrepreneur  يل دور رائــد األعمــال اخلامــل إ.Passive Entrepreneur  ويعــزي هــذا األمــر بصــفة أساســية إيل عــدم

الــذي ينــزل هــذه الصــيث علــى أرضــية الواقــع علــى النحــو  Successful Business Modelوجــود منــوذج األعمــال النــاجح 
 السودان. -األسرةاملطلوب، وهو ما سنحاول اإلجابة عليه يف احملور التايل من خالل جتربة بنك 

 المحور الثاني
 السودان -تجربة بنك األسرة

 أوال: نشأة وتطور البنك
م. وبلـث رأس املـال املصـرح بـه للبنـك  واحـد 3225م مبوجب قانون الشركات لسـنة 2887تأسس بنك األسرة يف عام 

ـــه  ـــه ســـوداين، بينمـــا بلـــث رأس املـــال املكتتـــب في ـــه ســـوداين دفـــع م 388مليـــار جني ـــه مليـــون جني ديســـمرب  33حـــىت  –ن
 مليون جنيه سوداين فقط. ومن أهم املسامهني يف تأسيس البنك من جانب القطاع العام هم:  23.0مبلث  – 2838

 بنك السودان املركزي. -

 الصندوق القومي للتأمينات االجتماعية. -

 والية اخلرطوم. -

 اخلرطوم والوالية الشمالية.األمانة العامة لديوان الزكاة وديوان الزكاة بكل من والية  -

 والية اخلرطوم. -مؤسسة التنمية االجتماعية  -

 أما أهم املسامهني يف تأسيس البنك من جانب القطاع اخلاص فهم:

 احتاد أصحاب العمل وسيدات األعمال. -

 احتاد معاشي الصندوق القومي للتأمينات االجتماعية. -

 احتاد معاشي البنوك. -

 واألفراد املهتمني بقضايا التمويل األصغر يف السودان. عدد من املنظمات -
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وقد نص قانون تأسيس البنك على أن أهـم النشـاطات الـيت سـيقوم مبمارسـتها تتمثـل يف تقـدمي التمويـل الصـغري للشـرائح 
، فضــال الصـغرية وفقــاً لصــيث التمويــل اإلســالمي وتقـدمي اخلــدمات املصــرفية وســط الشــرائح الصـغرية مبــا يســمح بــه القــانون

ادخارية(. أما األهـداف الـيت كلـف البنـك بالعمـل علـى  -استثمارية -عن قبول الودائع املصرفية مبختلف أنواعها )جارية
 حتقيقها فتتمثل يف اآليت:

تقدمي اخلدمات املالية للفقراء النشطني اقتصادياً واخلرجيني وصغار املنتجني مـن الـزراع والرعـاة واحلـرفيني ومتكيـنهم  -
 ارة أنشطة اقتصادية تالئم ظروفهم.من إد

 استقطاب املوارد احمللية واخلارجية إلعادة توظيفها لصاحل الفئات املستهدفة. -

 مزاولة األعمال املصرفية وفقاً للنظم والقوانني املنظمة لذلك. -

 رفع الوعي املصريف واالدخاري وسط الشرائح املستهدفة. -

مـــع متصـــلبات عمـــل البنـــك وتـــدريبهم علـــى مفـــاهيم وآليـــات ممارســـة التمويـــل إعـــداد العنصـــر البشـــري مبـــا يـــتالءم  -
 األصغر.

 املسامهة يف خلق فرص عمل للفقراء. -

 املسامهة يف انسياب املوارد املتكاملة من القطاع غري الرمسي والقطاع الرمسي ملصلحة الفئات املستهدفة. -

 م يف التنمية االقتصادية.حتويل القطاعات غري املنظمة إيل قطاعات منظمة تساه -

 (.9-7: 2100بنك األسرة، تنشيط الفقراء اقتصادياً وإدماجهم يف حركة التنمية ) -

 ثانيا: تمويل نشاط حاضنات األعمال بالبنك
يعــد بنــك األســرة مــن بــني املؤسســات املصــرفية القليلــة يف الســودان الــيت اختــذت زمــام املبــادرة فيمــا يتعلــق بتمويــل نشــاط 
حاضــنات األعمــال املوجهــة لتشــغيل شــرحية اخلــرجيني بــالبالد يف إطــار مــنهج التمويــل عــرب اجملموعــات. ويف هــذا الســياق 

بتأسـيس مخسـة حاضـنات طرفهـا البنـك وبعـض املؤسسـات العلميـة  تبين، بنك األسرة جمموعة مـن املبـادرات، حيـث قـام
بالســودان. ومـــن بـــني هــذه احلاضـــنات هنـــاك  ثالثـــة حاضــنات تستضـــيفها جامعـــة الســودان للعلـــوم والتكنولوجيـــا، وهـــي 

مليــون جنيـــه  4.6جامعــة حكوميــة. هــذا، وقــد بلغــت مجلــة  املبلــث املنفـــق  علــى االســتثمار يف هــذه احلاضــنات حــوايل  
(، بينمـا بلـث عـدد اخلـرجيني الـذين مت اسـتيعاهبم يف 2833مليون دوالر أمريكـي تقريبـا بأسـعار نـوفمرب  3.7اين )تعادل سود

خرجيـــا مــن خمتلـــف جامعــات الســـودان. اجلــدير بالــذكر أن نشـــاط مجيــع هـــذه احلاضــنات يغطـــي  3842هــذه احلاضــنات 
 اجملاالت التالية:
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 إنتاج دواجن الحم. -

 تسمني األبقار. -

 تصنيع األلبان و منتجات األلبان. -

 إنتاج شتول الزينة. -

 تصنيع الطوب األمسنيت و املكعبات األمسنتية. -

وهنـاك أيضـا أربعـة حاضـنات جديـدة يرغـب بنـك األسـرة البـدء يف مرحلـة تأسيسـها بعـد أن اختـذت أربعـة جامعــات     
دخول معـه يف شـراكة علـى غـرار مـا مت العمـل زمام املبـادرة وتقـدمت بطلـب للبنـك للـ  -يف خمتلف واليات السودان  -

به يف احلاضنات القائمـة. وتتمثـل هـذه اجلامعـات يف كـل مـن جامعـة البطانـة، جامعـة القضـارف، جامعـة سـنار وجامعـة 
 .(110-111: 2100)الليثي، هنر النيل 

 ثالثا: حاضنة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيان إلنتاج الدجاج الالحم
بعـد  م2882تنفيذ مشروع حاضنة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كأول بادرة لبنـك األسـرة  يف يونيـو  بدأ العمل يف

 أن اكتملت الرتتيبات لتسجيلها باملسجل التجاري كشخصية اعتبارية لتضم األطراف التالية:

مـن مبلـث التمويـل ويشـارك يف إدارة احلاضـنة، مـن خـالل متثيلـه  %75ميثـل اجلهـة املمولـة وقـام بتـوفري بنك األسارة:  -
 يف جملس إدارهتا واإلدارة التنفيذية. 

متثل املؤسسـة العلميـة وتسـاهم بصـفة أساسـية يف تـوفري خـدمات التـدريب  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا: -
طعــة أرض مملوكــة للجامعــة تبلــث مســاحتها مــن التمويــل )عبــارة عــن ق %25واالستشــارات الفنيــة. كمــا تســاهم بنســبة 

مرت مربـع(. عـالوة علـى ذلـك، تسـاهم اجلامعـة يف إدارة احلاضـنة حبكـم متثيلهـا يف جملـس اإلدارة وكـذلك حبكـم  4288
 متثيلها يف اللجنة الفنية واإلدارة التنفيذية.

ـــة. ويبلـــث العـــدد  ميثلـــون الطـــرف املســـتفيد مـــن خمرجـــات مؤسســـة التمويـــل وخمرجـــات املؤسســـة الخاااريجين: - العلمي
خـــريج مـــن جامعـــة الســـودان للعلـــوم والتكنولوجيـــا ومتثـــل نســـبة اإلنـــاث  67خرجيـــا )مـــنهم  78املســـتوعب  باحلاضـــنة 

 % فقط(. 33

 الهيكل التنظيمي للحاضنة -ألف
 يتكون اهليكل التنظيمي للحاضنة من ثالثة مستويات تشمل اآليت: 
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احـدي عشـر عضـوا، مـنهم: مخسـة أعضـاء ميثلـون بنـك األسـرة ومخسـة  يتكون جملـس اإلدارة مـن مجلس اإلدارة: -
أعضـــاء ميثلـــون جامعـــة الســـودان للعلـــوم والتكنولوجيـــا وعضـــو واحـــد فقـــط ميثـــل اخلـــرجيني. يـــرتأس جملـــس اإلدارة نائـــب 

لســودان املــدير العــام لبنــك األســرة وينــوب عنــه عميــد كليــة اإلنتــاج احليــواين، بينمــا يتــوىل مــدير احلاضــنة )مــن جامعــة ا
 للعلوم والتكنولوجيا( أعباء مقرر جملس اإلدارة.

تتكـــون اللجنـــة الفنيـــة مـــن مخســـة أعضـــاء أربعـــة مـــنهم جامعـــة الســـودان للعلـــوم والتكنولوجيـــا )مـــن  اللجناااة الفنياااة: -
ختصصــات ذات صــلة بنشــاطات احلاضــنة:  إنتــاج حيــواين، دواجــن، بيطــرة وإنتــاج األعــالف(.  أمــا العضــو اخلــامس 

 ينتمي لوزارة الثروة احليوانية وتطلع اللجنة الفنية مبهام املشورة الفنية املتعلقة باحلاضنة. فهو ممثل

تطلع إدارة احلاضنة مبسؤولية متابعة سري العمل اليومي باحلاضـنة وهلـا اتصـال مباشـر بـاخلرجيني يف  إدارة الحاضنة: -
عمـل يرتأسـه مـدير احلاضـنة )مـن جامعـة السـودان للعلـوم مواقع اإلنتـاج باحلاضـنة. وتتكـون اإلدارة التنفيذيـة مـن فريـق 

 والتكنولوجيا( ويعاونه وحماسب أو مراقب مايل )من بنك األسرة( ورؤساء جمموعات اخلرجيني )ثالثة رؤساء(.

 التجهيزات والتسهيالت اإلنتاجية التابعة للحاضنة -باء
 وتوفري التسهيالت والتجهيزات التالية:تنفيذا ملتطلبات النشاطات اإلنتاجية باحلاضنة، فقد مت بناء 

، وبسـعة تبلـث Closed Systemعدد ثالثة بيوت لرتبية الدجاج جمهزة مبواصـفات النظـام املقفـول  -   
 فروج للبيت الواحد. 28,888

 وحدة إلنتاج العلف اجلاف بطاقة إنتاجية مخسة طن/الشهر.  -

 طن. 36ثالجة حلفظ اللحوم املذبوحة بسعة  -

خرجيـاً.  22حظـرية لتسـمني األبقـار والـيت يتوقـع هلـا أن تسـتوعب  48أنه مت حاليـا االنتهـاء مـن جتهيـز عـدد علما ب
 عالوة على ذلك، جتري الرتتيبات إلنشاء جمزر وفقاسة حىت يتحقق التكامل لعمليات اإلنتاج باحلاضنة.

 تكوين المجموعات بالحاضنة -جيم
ليــة اإلنتــاج احليــواين جبامعــة  الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، حيــث مت تكــوين اجملموعــات حتــت إشــراف جنــة مــن ك

اشــرتطت اللجنــة ابتــدءا أن يكــون مجيــع املستضــافني باحلاضــنة مــن اخلــرجيني فقــط وأن ال يكونــوا مــن الــذين لــديهم 
ـــ  خــريج يشــكلون جلنــة  22فرصــة عمــل أو نشــاط عمــل خــاص هبــم. كمــا حــدد عــدد أعضــاء اجملموعــة الواحــدة ب

هم، حبيـث تضـم هـذه اللجنـة مخسـة أشـخاص )رئـيس اجملموعـة، أمـني املـال، مفـوض املشـرتيات،  مفـوض تنوب عن
اإلنتـــاج،  مفـــوض املبيعـــات(. وجتـــدر اإلشـــارة، إيل أن كـــل جمموعـــة ملزمـــة بفـــتح حســـاب جـــاري مجـــاعي تـــورد فيـــه 
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ال، علمـا بـأن هـذا احلسـاب إيرادات املبيعات ويوقع على الشيكات الصادرة من اجملموعة كل من الـرئيس وأمـني املـ
يـــتم فيـــه أيضـــا إيـــداع مســـتقطعات االدخـــار اإلجبـــاري مـــن عائـــد مبيعـــات اخلـــرجيني و الـــذي ســـيرتاكم ملـــدة عـــامني 

مـن احلاضـنة بعـد انقضـاء فـرتة  Graduation)طوال مدة بقاء اخلريج يف احلاضنة( ليسلم للخـريج عنـد التخـرج 
 العامني.

 يل بالحاضنةالمنتجات المالية وصيغ التمو  -دال
تتــــوفر لــــدي مجيــــع اخلــــرجيني باحلاضــــنة حزمــــة متكاملــــة مــــن املنتجــــات املاليــــة تشــــمل التمويــــل، االدخــــار )اإلجبــــاري( 

 والتحويالت وسداد الفواتري.  أما صيث التمويل املستخدمة يف احلاضنة، فتشمل اآليت:

وهــي الصــيغة املســتخدمة بــني بنــك األســرة وجامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا  صاايغة المشاااركة المتناقصااة: -
حسـب دراسـة اجلـدوى والعقـد املـربم  –% للجامعة، حيث يتوقـع 25% للبنك و75وتتوزع أنصبة املشاركة بنسبة 

معـة بشـراء أن تؤول كافة ملكيـة أصـول احلاضـنة للجامعـة بعـد مـرور مخسـة سـنوات بعـد أن تقـوم اجلا –بني الطرفني 
 البنك من مشروع احلاضنة.   Exitنصيب البنك، ومن مث تكتمل عملية ختارج 

وهي الصيغة املستخدمة بني بنك األسرة واخلـرجيني وتوظـف يف شـراء متطلبـات  صيغة المرابحة لآلمر بالشراء: -
 نشاطاهتم اإلنتاجية، مثل: الكتاكيت، العلف، الفتمينات وأمصال التطعيم. 

وهــي األخــرى مســتخدمة بــني بنــك األســرة واخلــرجيني وتوظــف يف تغطيــة  التكــاليف التشــغيلية،  جااارة:صاايغة اإل -
 ممثلة يف تكلفة االستضافة يف  بيوت الدواجن وإجيار الثالجة.

 نتائج أعمال الحاضنة -هاء
الـزمين للـدورة اإلنتاجيـة  ترتبط نتائج األعمال ارتباطاً وثيقاً بدورات اإلنتاج  لنشاط تربيـة الـدواجن، حيـث يبلـث املـدى

يومـــاً للتســـويق وهتيئـــة بيـــوت الـــدواجن للـــدورة التاليـــة. ومنـــذ بدايـــة  35يومـــاً لإلنتـــاج و 45يومـــاً، منهـــا  68الواحـــدة 
نشاط احلاضنة وحىت تاريخ كتابة هـذا البحـث، اكتملـت مثانيـة دورات ألحـد اجملموعـات وسـبعة دورات للمجمـوعتني 

تـائج التصــفية املاليـة هلــذه الـدورات، فتشـري إيل أن متوســط نصـيب اخلـريج مــن اإليـراد بلــث األخـريني. أمـا فيمــا يتعلـق بن
( وأقصــــي إيــــراد حققــــه اخلــــريج كــــان 2833دوالر أمريكــــي بأســــعار نــــوفمرب  642جنيــــه ســــوداين )يعــــادل  3,765
ه اخلـريج كـان (. بينما أدين إيراد حققـ2833دوالر أمريكي بأسعار نوفمرب  3,823جنيه سوداين )يعادل  3,888

 .(vii)(2833دوالر أمريكي بأسعار نوفمرب  223جنيه سوداين )يعادل  088
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 المحور الثالث
 الخالصة ومناقشة النتائج

 أوال: الحاجة لريادة األعمال اإلسالمية
 توجــد العديــد مــن املســوغات واملــربرات الــيت تســتدعي بــذل اجلهــد والســعي احلثيــث حنــو ســد فجــوة ريــادة األعمــال ببلــدان

وجيــئ يف مقدمــة هــذه املســوغات أن ريــادة األعمــال جــزء ال يتجــزأ عــن العبــادة يف اإلســالم، ولــذلك مل  العــامل اإلســالمي.
ختلـــو مصـــادر التشـــريع اإلســـالمي )القـــرآن والســـنة النبويـــة( مـــن األوامـــر واملوجهـــات املرغبـــة للمســـلم يف التحلـــي بالصـــفات 

وعلمــــاء وفقهــــاء الــــدين علــــى امتــــداد العصــــور علــــى النحــــو الــــذي مت  ل الرياديــــة. ولعــــل القــــدوة واملثــــل يف األمــــر الرســــو 
االستشــهاد بـــه يف مـــنت هـــذا البحـــث. فـــالتطورات الـــيت طـــرأت علـــى ريـــادة األعمـــال علـــى الصـــعيد العـــاملي وجعلـــت األمـــم 

سـالمية األخـرى حتـرز قصـب السـبق وتتفـوق علـى األمـة اإلسـالمية، ال ينبغـي أن تعلنـا نفكـر بـأن ثوابـت منظومـة القـيم اإل
جيب تغيريها حىت نلحق بركب اآلخرين، وإمنا ما هو مطلوب منا أن نتمسك هبـذه الثوابـت وأن نبـدع ونبتكـر )االجتهـاد( 
يف تفســري هــذه الثوابــت مبــا يتفــق وروح العصــر. ولعــل يف هــذا النقــاش إجابــة صــرحية علــى ســؤال البحــث األول: )هــل مــا 

ياهــا احملفــزات املســاعدة علــى بــث وغــرس روح ريــادة األعمــال يف اجملتمــع زالــت منظومــة القــيم اإلســالمية تتضــمن بــني ثنا
 املسلم؟(.

املسوغ الثاين جيد سنده يف أن البلدان اإلسالمية جمتمعة ترتفع فيها معدالت الفقـر والبطالـة خصوصـا بـني الشـباب الـذين 
بيات واآلثـار اخلطـرية واملـدمرة الـيت هم  يف أمـس احلـاج للتوظيـف الـذايت وغـري الـذايت. وغـري خـاف علـى أحـد مـا هـي السـل

تــنجم عــن بطالــة الشــباب. مســوغ ثالــث ال يقــل أمهيــة عــن ســابقيه وهــو أن بلــدان العــامل اإلســالمي تنقســم إيل جممــوعتني 
من الدول: دول فائض ودول عجز يف الوقت الذي جند فيه أن العالقات االقتصـادية البينيـة بـني دول الفـائض اإلسـالمية 

ثري مع الدول غري اإلسالمية، على الرغم من توافر فـرص االسـتثمار يف البلـدان اإلسـالمية والـيت ال ينقصـها تكون أكرب بك
 .(viii)سوي وجود تدخل ريادي مبتكر وخماطر

 ثانيا: االبتكار في مجال ريادة األعمال اإلسالمية
لعصــــري )عـــــرب التطبيــــق املصـــــريف أوضــــحت املناقشــــة يف مـــــنت البحــــث أن  مؤسســـــة املشــــاركة يف الـــــربح واخلســــارة بثوهبـــــا ا

اإلســـالمي(، تعتـــرب البـــديل اإلســـالمي  الـــذي ينقـــل ريـــادة األعمـــال اإلســـالمية مـــن طابعهـــا التقليـــدي )الكالســـيكي( إيل 
  –يف هـذا املقـام  –طابعها احلديث، وذلك  دون التعارض مع ثوابت منظومة القيم اإلسالمية. لكـن البـد مـن االعـرتاف 

لعوائـق الـيت تقـف يف سـبيل إنفـاذ مؤسسـة املشـاركة يف الـربح واخلسـارة بطاقتهـا القصـوي. والبـد مـن بأن هناك العديد مـن ا
التســليم أيضــاً بضــرورة  البحــث عــن منــوذج أعمــال إســالمي نــاجح، وهــو مــا ال يتــأتى إال بعــد وقــت طويــل مــن التجريــب 
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. وبـذلك قـد يكـون يف هـذا النقـاش إجابـة اإلسـالمية وغـري اإلسـالمية Best Practicesواالسـتفادة مـن أفضـل املمارسـات 
 على سؤال البحث الثاين: )ما هي اآلليات والوسائل اإلسالمية اليت ميكن توظيفها يف حتقيق ريادة األعمال؟(.

 ثالثا: نموذج أعمال إسالمي ناجح
لعل التجربة اليت مت عـرض تفصـيالهتا يف احملـور الثـاين مـن هـذا البحـث، حتمـل بـني طياهتـا البشـريات مبـيالد أحـد النمـاذج 
الناجحة لريادة األعمال الـيت تسـتند علـى منظومـة القـيم  اإلسـالمية اسـتنادا علـى العديـد مـن املـربرات. أوهلـا: أهنـا جتسـد 

إســـالمي مـــن خـــالل إعمـــال صـــيغة املشـــاركة املتناقصـــة. ثانيهـــا: االبتكـــار  أحـــد أشـــكال ريـــادة األعمـــال النشـــطة ملصـــرف
واإلبــداع الــذي جتســده عمليــة املزواجــة بــني عــدد مــن الصــيث اإلســالمية نــتج عنــه هجــني مــن األدوات واملنتجــات يالئــم 

هلـــذا  Sustainabilityحاجـــات ورغبـــات كافـــة األطـــرف ذات العالقـــة يف مشـــروع حاضـــنة األعمـــال. ثالثهـــا: االســـتدامة 
النمــوذج وهــو مــا يستشــف مــن عمليــة التوســع اجلاليــة يف حاضــنة جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا مــن جهــة ومــن 
اإلقبـال علـى إنشـاء املزيـد مـن احلاضــنات مـع جامعـات أخـري، مـن جهـة ثانيــة. هـذه االسـتدامة تعكـس لنـا بـأن التجربــة 

. وممـا الشـك فيـه، أن  Exitمث اخلـروج  Expandingإيل طـور التوسـع   Pilotingمقدمة من اخلروج مـن طـور التجريـب
عمليـة ختـريج اخلـرجيني مــن احلاضـنة كـل عـامني، ســوف يتـيح الفرصـة جملموعـات أري مــن اخلـرجيني  لالنضـمام للحاضــنة،  

ل التجربـة كما أن ختارج بنك األسرة من مشروع احلاضنة بعد مخسة أعوام، سوف يتـيح الفرصـة للبنـك األسـرة لكـي ينقـ
جلامعــات أخــري، األمــر الــذي ســيرتتب عليــه حتقيــق فكــرة تسلســل ريــادة األعمــال ألعــداد كبــرية مــن خرجيــي اجلامعــات 

تـرتواح مــا  2880و 3204السـودانية، مـع العلـم  بـأن معـدالت البطالـة بــني اخلـرجيني يف السـودان يف خـالل الفـرتة بـني 
يجــة املرتتبــة علــى هــذه النقطــة األخــرية مــن النقــاش فيهــا قــدر  . ولعــل النت(ix)% كحــد أقصــي02% كحــد أدين 43بــني 

كبري من اإلجابة علـى السـؤال الثالـث للبحـث: )إيل أي مـدي تكـون  اآلليـات والوسـائل اإلسـالمية قابلـة للتطبيـق علـى 
 أرضية الواقع وتعني على سد الفجوة القائمة يف ريادة األعمال بالعامل اإلسالمي؟(.

 هوامش البحث
 

                                                           

i   ،(.3228ملعرفة تفاصيل أكثر عن منظومة القيم اإلسالمية يف االقتصاد عموماً، ينظر: )يوسف 
ii  ـــادة األعمـــال يف عـــام ـــر العـــاملي لرتتيـــب دول العـــامل حســـب مؤشـــر ري ـــال، يشـــري التقري إيل  2886علـــي ســـبيل املث

حصــول البلــدان اإلســالمية علــى رتــب متــأخرة يف قائمــة التصــنيف العــاملي؛ فأفضــل مركــز يف هــذا العــام حققتــه دولــة 
وتبعتهــــا  32اءت ماليزيـــا يف املركــــز رقــــم ، يف حــــني جــــ27األمـــارات العربيــــة املتحــــدة، حيـــث جــــاءت يف املركــــز رقـــم 
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 Powr Point Presentation. )63وتلتهمـــــا إيـــــران يف املركـــــز رقـــــم  54اندونيســـــيا يف املركـــــز رقـــــم 
Rithauddeen,.) 

iii   على سبيل املثال، يستشـهد يف هـذا اخلصـوص بعـدد مـن التجـارب، منهـا: جتربـة املـزارعني إلنشـاء بنـك خـال مـن
بباكســتان يف أواخــر اخلمســينيات مــن القــرن العشــرين؛ جتربــة بنــوك االدخــار اإلســالمية احملليــة  الفوائــد يف منطقــة ريفيــة

؛ جتربـــة صـــندوق احلـــج يف ماليزيـــا واملعـــروف باســـم "تبونـــك 3263مبقاطعـــة ميـــت غمـــر مبصـــر والـــيت بـــدأت يف عـــام  
نشــاء بنـك ادخــار م؛ جتربـة السـودان إل3263( والـذي بـدأ أعمالــه يف ماليزيـا يف عــام Tabung Hajiحجـي" )

 إسالمي يف أوائل السبعينيات من القرن العشرين.
iv    :لإلطالع على  مزيد من اآلراء يف هذا املوضوع  ينظرZapalska ea al, 2005 ).  

v  توجـد لـدي )رأس املـال املخـاطر اإلسـالمي  تفاصـيل أويف عـنMansoor and Boocock, 2006: 
(؛ Al-Rifai and Khan, 2000لقيمــة يف هــذا اخلصــوص لـــ )( ؛  وقــارن أيضــاً  الدراســة ا159-168

ــــذي صــــاغه  الــــدكتور  ــــوفري االحتياجــــات التمويليــــة  ساااايد الهااااواريينظــــر كــــذلك النمــــوذج ال ــــة ت ــــه إمكاني يشــــرح في
(؛  وينظـر 300-307: 3226اهلـواري )، للمشروعات باختالف مراحل منوها عن طريـق التمويـل بصـيغة املشـاركة

الـذي شـرح فيـه عناصـر الشــبه وعناصـر االخـتالف بـني صـيغة املشــاركة  ننهاااوسأيضـاً النقـاش املسـتفيض الـذي سـاقه 
 (.Nienhaus, 1994:  8-9ورأس املال املخاطر )

vi   املصــارف اإلســالمية  كــأن تلجــأ املصــارف اإلســالمية إيل عمليــات االســتثمار املباشــر أو الــدخول مــع نظرياهتــا مــن
يف حتالفـــــات  لتمويـــــل مشـــــاريع كبـــــرية أو جممعـــــات صـــــناعية أو زراعيـــــة مـــــن خـــــالل  اســـــتخدام احملـــــافظ االســـــتثمارية 

Investment Portfolios  أو ما يعرف بالكونسوتيمConsortium. 

vii ن خــالل مقابلــة مــع مجيــع املعلومــات املتعلقــة حباضــنة جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا مت احلصــول عليهــا مــ
 مدير فرع بنك األسرة بشرق النيل حبلة كوكو )الفرع الذي تتبع له احلاضنة(. -السيد/ فخر الدين أمحد حممد خري

يتفرع من هذا أموال اجلاليات اإلسالمية يف الغـرب والـيت أصـبحت يف مـن حـني آلخـر عرضـة للتجميـد واملصـادرة مـن  7
 خصوصا بعد أحداث سبتمرب. قبل سلطات البلدان اليت يقيمون هبا،

 (.Elobeid, 2011:190-191مزيد من التفاصيل حول بطالة اخلرجيني يف السودان جتدها يف: ) 0

 

 قائمة المصادر
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 أواًل: المصادر العربية
ـــــة والنشـــــر 3228أمحـــــد يوســـــف،  : القـــــيم اإلســـــالمية يف الســـــلوك االقتصـــــادي، القـــــاهرة: دار الثقاف

 والتوزيع.

تقرير جملـس اإلدارة والقـوائم املاليـة وتقريـر املراجـع العـام وهيئـة الرقابـة الشـرعية،  :2833بنك األسرة، 
 م.2838للعام  

: املعـــــامالت املاليـــــة املعاصـــــرة:حبوث وفتـــــاوى وحلـــــول، دمشـــــق: دار الفكـــــر 2882وهبـــــة الزحيلـــــي، 
 املعاصر.

عمـال الصـغرية، عمـان: : الريـادة وإدارة األ2886فايز مجعة صاحل النجار وعبـد السـتار حممـد العلـي، 
 دار احلامد للنشر والتوزيع.

: الشــــامل يف معــــامالت وعمليــــات املصــــارف اإلســــالمية، 2883حممــــود عبــــد الكــــرمي أمحــــد إرشــــيد، 
 الطبعة األويل، عمان )األردن(: دار النفائس.

: تطـوير صـيث متويـل قصـرية األجـل للبنـوك اإلسـالمية، مـع دراسـة تطبيقيـة حـول 288سليمان ناصر، 
 موعة من البنوك اإلسالمية، الطبعة األوىل، اجلزائر: مجعية الرتاث.جم

: تنظــيم وتطــوير البنــوك اإلســالمية: النظريــات واهلياكــل والســلوكيات، القــاهرة: 3226ســيد اهلــوارى، 
 مكتبة عني مشس.

 واإلسالمية، يف: جملة التجارية املصرفية العمليات وتطور أصل:  2880شاشي،  حسني عبد القادر
 اإلسالمي. االقتصاد :عبد العزيز امللك جامعة

: " إجناح الصيث اإلسالمية يف التمويـل األصـغر: مـع اإلشـارة إيل 2833عصام حممد علي الليثي، 
جتربــة بنــك األســرة )الســودان("، ورقــة مقدمــة للمــؤمتر العــاملي الثــاين بعنــوان: حنــو تطــوير نظــام مــايل 

إلســالمية للمؤسســات متناهيــة الصــغر، أكادمييــة الســودان إســالمي شــامل: تعزيــز اخلــدمات املاليــة ا
بنـــك التنميـــة اإلســـالم )جـــدة(،  -للعلـــوم املصـــرفية واملاليـــة واملعهـــد اإلســـالمي للبحـــوث والتـــدريب

 .2833/ أكتوبر/33-2اخلرطوم: 

   
األجنبيةثانياً: المصادر   
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viii   يتفرع من هذا أموال الجاليات اإلسالمية في الغرب والتي أصبحت في من األحيان عرضة للتجميد والمصادرة من قبل سلطات البلدان

 التي يقيمون بها، خصوصا بعد أحداث سبتمبر.
ix  مزيد من التفاصيل حول بطالة الخريجين ( :في السودان تجدها فيElobeid, 2011:190-191) 
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