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 ملخص ادلراسة:

اهمتت الرشيعة الإسالمية مبوضوع سلوك املس هتكل اهامتما مشوليا وذكل هبدف حتقيق مقاصد سامية، تتجاوز كثريا البعد     

ش باع احلاجات املادية للمس هتلكني؛ هذ نظرية سلوك املس هتكل من منظور الفكر الاقتصادي ا وتعترب املادي املرتبط ابإ

الإساليم جزء من النظرية الاقتصادية العامة اليت حتمك سلوك املس هتكل املسمل وترصفاته، ويه نظرية تاكملية جتمع بني 

ال حاكم لتضبط سلوك اجهتد فقهاء املسلمني بوضع مجموعة من ال سس و ولقد  .مطالب الفرد وامجلاعة، ومطالب ادلين وادلنيا

  املس هتكل املسمل مس تنبطة من مصادر الرشيعة الإسالمية.

 . الاس هتالك -الاقتصاد الإساليم -سلوك املس هتكل -: املس هتكلاللكامت املفتاحية

Abstract: 

     The Islamic  Law focused on the subject consumer behaviour at a great extent. This 

interest aims at achieving sublime purposes that go beyond the material and physical needs 

of consumers. This is the theory of consumer behaviour from the prespective of the islamic 

economic thought which is in fact a part of the general economic theory that governs the 

economic attitude of a Muslim, in other words it is an integrative theory that combines the 

demands of individuals ,the group as well as the demands of religion and the world life .It’s 

worth to say that the muslim jurists worked hard to develop and perform a set of principles 

and provisions to regulate the Muslim consumption behaviour as derived from Islamic law 

sources. 

Key words : Consumer , Consumer  behaviour, Islamic economy , Consumption. 
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خفف عن عباده املعضالت الشدائد، مبا قيضه من أ رزاق متنوعة وبراكت امحلد هلل ذي الفواضل اجلليةل والعوائد، اذلي       

ل هللا وحده ل رشيك هل، املكل العظمي الواجد املاجد، اذلي تفرد ابلكامل املطلق فهو الإهل  هل اإ متتابعة وفوائد، وأ شهد أ ن ل اإ

 ع ى هللا وحامد، الله  صل وسمل ع ى الس يد الصمد ال حد الواحد، وأ شهد أ ن محمدا عبده ورسوهل أ فضل محمود وأ مكل منث

 محمد وع ى أ هل وأ حصابه احملس نني يف ال عامل واملقاصد،  أ ما بعد:

 . مشلكة ادلراسة:1

يعترب الاقتصاد الإساليم نظاما اكمال من حيث استيفائه للمبادئ وال هداف املنبثقة من كتاب هللا عز وجل وس نة نبيه      

خالل النظرة للحياة كام ارتضاها هللا لاكفة عباده، وجعل س بحانه وتعاىل التعامل فامي بيهن   محمد ص ى هللا عليه وسمل، من

نسانية بناء متاكمال لسلوك  لتس يري حياهت ، والاقتصاد الإساليم يف مبادئه، وقواعده وأ هدافه يس تطيع أ ن يبين لالإ

 قتصاد الإساليم.املس هتكل، وبناء عليه س نتناول يف هده ادلراسة سلوك املس هتكل يف الا

ىل  حتقيق ال هداف التالية. أ هداف ادلراسة: 3  :تسعى هذه ادلراسة اإ

 توضيح املفاهمي النظرية املتعلقة بسلوك املس هتكل يف الاقتصاد الإساليم؛ -

براز  -  أ مهية الرشد الاقتصادي يف حياة املس هتكل من املنظور الإساليم. اإ

مهية ادلراسة: 4 أ مهيهتا من أ مهية املوضوع حبد ذاته، حيث أ ن موضوع سلوك املس هتكل يف الاقتصاد تس متد هذه ادلراسة . أ 

ىل مسامهة تبنين قواعده وأ سسه.  الإساليم ل يزال حباجة اإ

 . مهنج ادلراسة:5

وصول اعمتدان يف هذه ادلراسة ع ى املهنج الوصفي التحلييل، وذكل جبمع البياانت واملعلومات مع حماوةل حتليلها وتفسريها لل 

ىل النتاجئ وتقدمي الاقرتاحات والتوصيات بشأ ن املوضوع حمل ادلراسة،  أ ما ابلنس بة ل دوات ادلراسة فقد اعمتدان ع ى املراجع اإ

   وما تناولته بعض ادلراسات والكتاابت املتخصصة يف هذا اجملال.

 . حماور ادلراسة:6

ىل احملاور التال      ية:ارتأ ينا تقس مي املوضوع حمل ادلراسة اإ

 صادي الإساليممفهوم سلوك املس هتكل من منظور الفكر أ لقتاحملور ال ول: 

 صاد الإساليمالعوامل املؤثرة ع ى سلوك املس هتكل يف أ لقت احملور الثاين:

 أ مهية الرشد الاقتصادي يف حياة املس هتكل من املنظور الإساليم احملور الثالث: 

 الإساليم ظور الفكر الاقتصادياحملور ال ول: مفهوم سلوك املس هتكل من من

قرارات رش يدة للرشاء و ذكل ابختاذ يعرف املس هتكل ع ى أ نه ذكل الشخص اذلي ميارس نشاطه التسويقي ابس مترار،       

   1.من أ جل اختيار مواد حتقق منفعته

حث أ و الرشاء أ و امليل حنو أ ما سلوك املس هتكل فيعرف ع ى أ نه ذكل "المنط اذلي يتبعه املس هتكل يف سلوكه يف الب       

ش باع رغباته." خدمة أ و سلعة أ و فكرة يتوقع مهنا اإ
2
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فراد للحصول ع ى سلعة أ و خدمة واليت تتضمن اختاذ كام  يعرف سلوك املس هتكل ع ى أ نه "ال فعال والترصفات املبارشة لل 

قرارات الرشاء."
3
 

ضمن الرشاء، واس تخدام السلع واخلدمات وتشمل أ يضا سلوك املس هتكل هو" ترصفات ال فراد اليت تت وميكن القول أ ن 

القرارات اليت تس بق وحتدد هذه الترصفات."
4
 

أ ما نسق الاس هتالك يف الإسالم واملقاصد املتوخاة منه يلتح  فيه البعد ادليين وادلنيوي، وبذكل يؤسس املعاش ع ى       

طار رشعي وأ خاليق،  ويقع النظر يف الترصفات الاقتصادية من هجة العائد ادليين املعاد، وتتحرك ادلوافع الاقتصادية يف اإ

ال خروي، وادلنيوي املادي.
5
 

ىل أ ن الإسالم حرم اكفة صور الاس تغالل للمس هتكل من غش وخداع وتدليس وغنب وغرار وتطفيف         وجتدر الإشارة اإ

 ى بيع الناس أ و خبس الناس أ ش ياءمه.واحتاكر، ل جل أ لك أ موال الناس ابلباطل عن طريق رفع ال سعار، أ و البيع ع
6
 

تنظمي الاس هتالك عن طريق املهنج الإساليم يس هتدف أ مرين أ ساس يني هام:وميكن القول أ ن        
7
  

توفري ما يلبــي احلاجات ال ساس ية للفرد واجملمتع من السلع الرضورية اليت هبا يمت حفظ احلياة وأ داء الواجبات وحامية اجملمتع  -

ل من، وجب أ ن يتعاون أ فراد اجملمتع مجيعه  ع ى توفريها، عالوة ع ى قيام هؤلء ال فراد بأ داء احلقوق والواجبات ملن وتوفري ا

ويقول كذكل:  )رواه أ محد(. "ل يش بع الرجل دون جاره  "يعولون من أ قارهب  ويف هذا يقول الرسول ص ى هللا عليه وسمل : 

ذا قل طعام عياهل  اب " ن ال شعريني اإ انء واحد ابلسوية فه  اإ ملدينة جعلوا ما اكن عندمه يف ووب واحد م ّ اقتسموه بيهن  يف اإ

 ) رواه البخاري (. "مين وأ ان مهن 

توفري ما يلبـــي احلاجات غري الرضورية للفرد واجملمتع وتشمل هذه احلاجات لك ما من شأ نه تيسري حتمل أ عباء احلياة  -

 املرتبة الثانية بعد الرضورايت، ويه من ال ش ياء اليت يتفاوت فاها ال فراد تبعها مللزلهت  وواجباهتا، وتأ يت هذه احلاجات يف

الاجامتعية وقدراهت  وظروفه  و أ عباهئ  املعيش ية ويف هذا يقول هللا تعاىل: ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 

ل ّ م ـافلينفق مم ّ ف هللا نفسا اإ . ويقول الرسول (7)سورة الطالق:ال ية ﴾ س يجعل هللا بعد عرس يرسا أ اتها اأ اته هللا ل يلك ّ

 .  " )رواه أ محد(من سعادة املرء املسكن الواسع و اجلار الصاحل و املركب الهينء"ص ى هللا عليه وسمل: 

 الإساليماحملور الثاين: العوامل املؤثرة ع ى سلوك املس هتكل يف الاقتصاد 

ىل جانب العوامل الاقتصادية من العوامل املؤث ّنرة يف سل  وك املس هتكل يف الاقتصاد الإساليم، العقيدة، وال خالق، اإ

ط والاعتدال، فالتعالمي الإسالمية حتض املسمَل ع ى بلوغ حد الكفاية،  ىل التوسُّ والاجامتعية والنفس ية، ومثال ذكل ادلعوة اإ

نم عليه الإرساف أ و الإفراط أ و التبذير يف الإنفاق. وحتر ّ
8
 

ة، وقد نتصور وجود عالقة  ومن خار لوقت الشدَّ ىل الاد ّن بني العوامل املؤثرة يف سلوك املس هتكل املسمل كذكل ادلعوُة اإ

نفاقه يف سبيل هللا، وع ى ذكل ميكن حتديد أ وجه الإنفاق للمس هتكل املسمل ع ى النحو  ميان الفرد وبني اإ ارتباطيه بني درجة اإ

التايل:
9
 

  خار من أ جل الإنفاق يف املس تقبل؛الإنفاق ادلنيوي: ويشمل الإ  نفاق احلايل، والاد ّن

 الإنفاق ع ى الغري؛ أ ي يف سبيل هللا هبدف ال خرة؛ 

 لع املتاحة؛  اس تثناء اخلبائث فقط من املنتَجات والس ّن

 د التقوى سلوك املس هتكل املسمل؛ ن  حتد ّ
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 د لالإنفاق ع ى الغري، هو نصيب الزاكة؛  هناك حد ّ أ دىن حمد ّ

  ع ى الادخار مع رضورة الاستامثر؛ حىت ل يتأ لك رأ س املال بدفع الزاكة منه.يشجع الإسالم 

ذ حيث ع ى التوسط والاعتدال فيه، ويف هذا يقول هللا عز ّ وجل: ﴿        وللمهنج الإساليم نظرة تنظميية حنو الاس هتالك اإ

. ويقول (143هيدا﴾ )سورة البقرة: ال ية ء ع ى الن ّاس ويكون الر ّسول عليمك شاتكونوا شهدـ ّ وكذكل جعلنامك أ م ّة وسطا ل

ذا أ نفقوا مل يرسفوا ومل يقرتوا واكن بني ذكل قواما ين اإ  ( 67﴾ )سورة الفرقان: ال ية  كذكل: ﴿ واذل ّ

جامل ضوابط الاس هتالك يف النقاط التالية:    وميكن اإ
10
 

ل، م حاجات أ ههل، م حاجات أ قراب زبونيبدأ  ال - ئه، م احملتاجني من املسلمني، ويف هذا يقول املسمل بسد حاجات نفسه أ و ّ

ابدأ  بنفسك فتصدق علاها، فاإن فضل يشء عن أ هكل فذلي قرابتك، فاإن فضل عن ذي  "الرسول ص ى هللا عليه وسمل: 

  رواه النسايئ(." )قرابتك يشء، فهكذا وهكذا يقول فبني يديك، وعن ميينك، وعن شامكل 

ل ّ يتحدد مس توى الاس هتالك والإنفاق  - ع ى النفس والعيال واحملتاجني ابلقدرة املالية للشخص، فال يلكف هللا نفسا اإ

 (.185﴾ )سورة البقرة : ال ية   يريد هللا بمك اليرس ول يريد بمك العرس وسعها، ويف هذا يقول هللا تعاىل: ﴿

م هللا - م، حيث حيرم املهنج  ل جيوز أ ن يش متل الاس هتالك ع ى احملرمات من السلع اليت تس تعمل فامي حر ّ ىل احملر ّ أ و تؤدي اإ

ىل حاةل اجلس  أ و العقل، ويف هذا يقول هللا  الإساليم التعامل أ و اس هتالك لك ما يرض ابجملمتع من سلع وخدمات تيسء اإ

ا اذلين ـاتعاىل: ﴿ ي يطان فاجتنبوه لعل ّمك تفلءا أ ّي ّ ن ّام امخلر وامليرس وال نصاب وال زلم رجس من معل الش  ّ ﴾  حونمنوا اإ

م وحل  اخللزير وما أ هل ّ لغري هللا به و املنخنقة واملوقوذة ( ، 90سورة املائدة : ال ية ) ويقول كذكل: ﴿حر ّمت عليمك امليتة وادل ّ

ل ّ ما ذك ّ  بع اإ ية والن ّطيحة وما أ لك الس  ّ يمت وما ذحب ع ى الن ّصب وأ ن تس تقسموا ابل زلم ذالمك فسق ﴾ـواملرتد ّ
 
سورة املائدة: )

م لباس احلرير و اذلهب ع ى ذكور أ م ّيت وأ حل ّ لإانهث  "ويقول الرسول ص ى هللا عليه وسمل: (، 03ال ية  " )رواه حر ّ

ي ّب ولو أ جعبك كرثة اخلبيث فا ّتقوا هللا اي ىقل ل ّ يس تو  ويقول هللا عز وجل: ﴿الرتمذي(،  ال لباب لعل ّمك  أ وىل اخلبيث والط ّ

 .  (100سورة املائدة: ال ية تفلحون ﴾ )

ىل احلد ال مثل يف الاس هتالك، فمينع الًك من التقتري والإرساف ويف هذا يقول هللا تعاىل : ﴿ اي بين  - دم أ  يدعو الإسالم اإ

ن ّه ل حيب ّ املرسفني﴾ ) ويقول كذكل: ﴿  (،31سورة ال عراف: ال ية خذوا زينتمك عند لك ّ مسجد ولكوا وارشبوا ول ترسفوا اإ

ن ّ املبذ ّ  ر تبذيرا، اإ يطان لرب ّه كفوراول تبذ ّ ياطني واكن الش  ّ خوان الش  ّ  (.27، 26سورة الإرساء: ال ية ﴾ ) رين اكنوا اإ

اة املس هتكل من املنظور الإساليماحملور الثالث:  مهية الرشد الاقتصادي يف حي  أ 

ن الرشد يق أ ع ى الاس هتاليك يمتثل يف سلوك املس هتكل، حبسن ترصفه يف نفقاته، حيث يدبرها ابعتدال، ووسطية، لتحق اإ

درجات الإش باع حلاجاته الإنسانية، بعيدا عن الإرساف والتبذير، أ و الشح والتقتري، ويفرتض أ ن املس هتكل الرش يد يعرف 

فالإنسان  ،مصاحله، ويوازن بيهنا، وهو أ درى من غريه يف توجيه سلوكه الاس هتاليك، مبا حيقق هل املنافع، ويدرء عنه املضار

س هتلاك( غايته حتقيق الرشد، مبعىن أ نه يترصف لتحقيق أ كرب قدر من منفعته الشخصية، يف الاقتصادي )منتجا اكن أ و م

، حدود ظروفه الاقتصادية املتاحة، ويعترب هذا الهدف هو ال ساس ال ول اذلي بين عليه عمل الاقتصاد يف الفكر الإساليم

دية املعارصة، ش يوعية اكنت أ و رأ ساملية يف حل فغياب الرشد الاقتصادي يؤثر يف احلد من جناح تطبيق النظرايت الاقتصا
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ىل حد كبري بأ ن الفرد الاقتصادي ليس رش يدا ابدلرجة اليت  ذ أ ن ذكل يرجع اإ املشالكت الاقتصادية اليت تواجه العامل اليوم، اإ

تفرتضها تكل النظ .
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ذ أ ن ال     بطبعه، فرد الاقتصادي املسمل رش يدأ ما الرشد الاقتصادي يف النظام الاقتصادي الإساليم فهو حقيقة واقعة، اإ

، ويعيش وفق تعلاميت القرأ ن الكرمي والس نة النبوية أ ي: أ نه فرد عقالين ص ى هللا عليه وسملحيث يؤمن ابهلل تعاىل ورسوهل 

ان منا املسلمون ومنا القاسطون مفن أ سمل فأ ولئك حتر ﴿ يتدبر أ موره ويترصف ع ى حنو يريض هللا، ويقول هللا تعاىل:  وا واإ

 (.14ال ية )اجلن:  ﴾رشدا 

ن حتقيق  الرشد  الاقتصادي حامية للمس هتكل، حيميه أ ول من نفسه فيليب حاجاته، وحاجات من يعول من أ فراد أ رسته،  اإ

ابعتدال بعيدا عن الإرساف أ و التبذير، وحيسن الترصف يف ماهل، بضبط نفقاته الاس هتالكية وفق سمل أ ولوايت حمدد، كام 

نتج والتاجر، بضبط ترصفاته الاقتصادية وتوجيه سلوكه الاس هتاليك حنو ال فضل دامئا، ليحصل ع ى ما يس هتلكه حيميه من امل

 من سلع ومنتجات، بأ سعار معقوةل وجودة ممتزية، ويف لك ال وقات، حفاظا ع ى سالمة بدنه، وصوان ملاهل من الضياع.

فقاته الاس هتالكية، فاملس هتكل الرش يد هو اذلي يراعي مبدأ  الرشد ويف ظل حتقيق موازنة معقوةل بني دخهل املايل وحدود ن 

والعقالنية والاعتدال يف مأ لكه ومرشبه وملبسه ومسكنه وسائر نفقاته، حامية لنفسه ول رسته؛ وهو كذكل اذلي يراعي 

، وابلسعر املناسب، اسب، ومن املاكن املناسب وللحاجة املطلوبةقرارات الرشاء والاس هتالك، حبيث تكون يف الوقت املن

نفاقهفاملس هتوابلقدر الالزم،  ابجلودة املطلوبة،و الاس هتاليك ميكن أ ن حيقق الرشد الاقتصادي،  كل اذلي يراعي لك ذكل يف اإ

وهناك من يرى أ ن  حبيث ل يقع فريسة سهةل للتالعب والاس تغالل من طرف التجار ومقديم اخلدمات أ و املنتجني.

نفاقه الاس هتاليك حبيث ل يبذر، ول يبخل، وع ى هذا ال ساس مت تعريف  املس هتكل الرش يد هو اذلي حيقق التوازن يف اإ

املس هتكل الرش يد بأ نه: "هو اذلي ينفق دخهل املتاح من أ جل حتقيق التوازن البيولويج واحلضاري، فال يرسف أ و يبذر، ول 

نفاقه اذلي يوهجه دامئ منا يكون وسطا معتدل يف اإ ذا ل ي يكون يقرت أ و يبخل، واإ ا لقتناء الطيبات ل اخلبائث"، فيلزم اإ

املس هتكل رش يدا أ ن يضع يف خطته لإنفاق املال مصاحل نفسه ومن يعول، روحا وبدان وعقال، ومصاحل اجملمتع يف العاجل 

ش باع احتياجاته مهنا ل خراه. وب ذكل يتحقق توازن وال جل للمعيشة يف ادلنيا وعامرة ال رض، والقيام ابلواجبات ادلينية، واإ

نفاقه، ليتحقق هل الوفاء حباجاته باكفة مس توايهتا: الرضورية والتحس ينية، من الرضورايت ع ى  فال حيرم املس هتكل يف اإ

حساب الكامليات كام هو احلال يف الرأ ساملية، ول حيرم من الكامليات ع ى حساب الرضورايت كام مه احلال يف الاشرتاكية، 

فراط ول تفريط بل يتيرس هل اس هتالك .الطيبات من السلع واخلدمات بشلك معتدل دون اإ
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 اخلامتة:

امحلد هلل الرازق ذي القوة املتني يعطي ومينع وخيفض ويرفع وهو احلكمي العلمي أ محده ع ى نعمه الغزار وأ شكره ع ى جوده 

ل هللا وحده ل رشيك هل وأ شهد أ ن محمدا عبده ورسوهل هل اإ ، الله  صل وسمل ع ى عبدك ورسوكل املدرار، وأ شهد أ ن ل اإ

 محمد وع ى أ هل وحصبه؛ أ ما بعد:

لاها، ويه اكل يت: ل اإ  تش متل هذه اخلامتة ع ى أ مه النتاجئ املتوص ّ

يستشعر املس هتكل املسمل ابلراحة القلبية والاطمئنان النفيس عندما جيد نفسه ملزتما بأ حاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية يف  -

 ؛سلوكه الاس هتاليك

 ل تنفصل اجلوانب ال خالقية والعقدية والترشيعية يف نظرية سلوك املس هتكل يف الإسالم بل لك جانب يتاكمل مع ال خر؛  -

من ُخلُق املس هتكل املسمل جند الاعتدال والقناعة، وجتنب الإرساف والتبذير والرتف والتعايل وغري ذكل من اخلصال اليت  -

 هنىى الإسالم عهنا؛
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 شد الاقتصادي يف نظرية الاس هتالك يف الاقتصاد الإساليم يقوم ع ى قاعدة الاعتدال يف الإنفاق؛  مبدأ  الر  -

﴿ سلوك املس هتكل يف الاقتصاد الإساليم متزيه عن غريه من ال نظمة الاقتصادية بوازع الرقابة اذلاتية وذكل لقول هللا تعاىل   -

ن هللا ل خيفى عليه يشء يف ال رض ول يف السام  (. 5) أ ل معران: ال ية  ﴾ء اإ

وأ خر دعواان أَنن امحلد هلل رب ّن العاملني، والصالة والسالم ع ى أ رشف ال نبياء واملرسلني، نبينا محمد عليه وع ى أ هل وأ حصابه 

 أ مجعني.
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كإستراتيجية زرقاء في سوق منتجات الحالل:   (ETHNOMARKETING)التسويق العرقي 

 رنسيةدراسة سوق منتجات الحالل الف

 

 امللخص:

" هو فرع من  عمل التسويق ع ى أ ساسه يمت اختيار معيار التقس مي العريق ETHNOMARKETING"  التسويق العريق 

للمس هتكل. و هو هنج  لتقس مي السوق احمليل أ و ادلويل ع ى أ ساس التجانس العريق من سالةل جملموعة من املس هتلكني. وتقوم 

وجيا )دراسة وصفية للشعوب وامجلاعات( وخمتلف أ ساليب دراسة سلوك هذه الإسرتاتيجية ع ى الونوغرافيا  و الونول

 .املس هتكل

ننا  يف جممتع متعدد الثقافات، واملسوقني ّيمتون أ كرث ابلثقافات اخملتلفة اليت تعيش الرشاكت فاها ، وهذا لتقدمي منتجات  و مبا اإ

ىل منو السوق اذلي أ صبح أ مرا ل مفر م نه نظرا لنس بة الساكن ال جانب  يف فرنسا كام هو احلال تتكيف مع وقافهت . مما أ دى اإ

 .أ يضا يف البدلان أ خرى

هذه التقنية تس تخدم عادة لس هتداف مجموعة اونيه مثل املنتجات احلالل للمسلمني، لكن هذه املامرسة مل تس تغل بعد فهىي 

ىل جانب حتقيق املص  .احل الاقتصادية و الاجامتعيةتعد فرصة حقيقية "حميط أ زرق" يف جممتع متعدد الثقافات. اإ

 التسويق العريق   " يف هذه املقاةل س نحاول تسليط الضوء ع ى العالمات التجارية للمنتجات احلالل يف فرنسا و املامرسات

ETHNOMARKETING سرتاتيجية احمليط ال زرق يف سوق املنتجات احلالل بفرنسا  ." ابعتباره اإ

ىل  من قبل  "  ETHNOMARKETING التسويق العريق " أ ن اس تخدام تقنياتو توصلنا من خالل هذه ادلراسة اإ

 الرشاكت يف السوق احلالل سوف جيلب الشهرة والشعبية يف قطاع احلالل بفرنسا و خيلق حميط ازرق للمؤسسة.

ا: عمل اللكامت املفتاحية سرتاتيجية احمليط ال زرق، الانرثوبولوجي نتجات احلالل، ملا، عمل الونولوجيا، التسويق العريق، اإ

 السوق الفرنس ية.

 
RESUME: 
L’ethnomarketing est une branche du marketing consistant à choisir comme critère de segmentation l’origine ethnique 
du consommateur. Cette approche consiste à segmenter le marché local ou international en s’appuyant sur 

l’homogénéité d’une souche ethnique d’un groupe de consommateurs. Cette stratégie est basée sur l’ethnographie 

(étude descriptive des peuples et des groupes humains) ainsi que diverses méthodes d’étude du comportement du 

consommateur.  
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Nous sommes dans une société multiculturelle, ou les marketeurs s’intéressent de plus en plus aux différentes cultures 
peuplant notre société afin de leurs proposer des produits adaptés à leurs caractéristiques physiques et/ou culturelles. Il 

s’agit d’un marché porteur qui est en passe de devenir incontournable étant donné la proportion de populations 

étrangère implanté en France comme ailleurs. 
Cette technique permet généralement de se positionner sur des “niches” comme par exemple les produits HALAL 

pour les musulmans. 

CETTE PRATIQUE ENCORE SOUS-EXPLOITÉE REPRÉSENTE UNE VÉRITABLE OPPORTUNITÉ "UN 

OCÉAN BLEU" DANS UNE SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE. OUTRE L’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE, ON 
SOULIGNERA UN IMPACT BEAUCOUP PLUS IMPORTANT SUR LE PLAN SOCIAL. 

Dans cet article, nous allons essayer de mettre en évidence des marques des produit HALAL en  France ensuite, nous 

présenterons les pratiques de l'ethnomarketing  comme une stratégie d'océan bleu dans le marche de produits  halal en 
France. 

On conclut donc que l’utilisation des techniques d' ethnomarketing par des entreprises dans le marche halal  

engendrera une renommée et une popularité dans le secteur des produits halal en France de plus il crée un océan bleu 

pour l'entreprise. 
mots clés : Anthropologie, Ethnologie, Ethnomarketing, Stratégie océan bleu les produits halal, le marché français. 

 

 مقدمة:

و منو التنوع الثقايف يف اجملمتع و خاصة يف  السوق  مبا يف ذكل العوملة اذلي يسه  يف زايدة املنافسة بطريقة عاملية، نتيجة تطور

لرشاكت يف الس نوات ال خرية أ ساليب البدلان الصناعية  كثري من هذه البدلان حتاول قياس هذا التنوع،ذلكل اعمتدت ا

 سلوك املس هتكل.لجديدة لفه  أ فضل 

ىل الثقافات اخملتلفة اليت تعيش الرشاكت فيه لتقدمي منتجاهتا لتناسب خصائصه ، هذا هو السوق  و التطلع بشلك مزتايد اإ

 اكن أ خرى.املتنامية اليت أ صبحت أ مرا ل مفر منه نظرا لنس بة الساكن ال جانب مزروع يف فرنسا وأ م

ىل أ خر. وقد وضعت بعض ادلول مثل أ سرتاليا ان  قليات العرقية ختتلف اختالفا كبريا من بدل اإ التصنيفات الإحصائية لل 

ونيوزيلندا مؤخرا تصنيف متطور من اجملموعات العرقية يف حني يتعني ع ى الولايت املتحدة حتديد ال فراد ع ى أ ساس 

بة بعض "املسوقني" يف ترمجة هذه الإحصائيات من حيث الفرص املتاحة يف السوق ال صل العريق لس نوات عديدة. و رغ

ىل ال فراد اذلين يتعاطفون مع مجموعة عرقية معينة ويكون سلوك املس هتكل متجانس.  والوصول اإ

عدادان هذا البحث وامل  طار اإ  متثل يف:وانطالقا من هذا التقدمي العام جاء سؤالنا احملوري اذلي نود الإجابة عنه يف اإ

هل يعترب تطبيق التسويق العريق ك ساس خللق حميط أ زرق يف سوق منتجات احلالل بصفة عامة و يف السوق الفرنيس 

 بصفة خاصة؟

 

ىل أ ربعة حماور رئيس ية:  ولالإجابة ع ى سؤالنا احملوري مقنا بتقس مي البحث اإ

 "ETHNOMARKETINGالتسويق العريق"  1-

 اسرتاتيجية احمليط الازرق2-

 منتجات احلالل 3-

 تقنيات التسويق العريق خللق حميط ازرق يف سوق منتجات احلالل بفرنسا-4          
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 "ETHNOMARKETINGالتسويق العريق"  1-

و هو هنج للتواصل مع  1980و  1970منذ لتسويق العريق" ل(، بدل املنشأ  "USAتعترب الولايت املتحدة ال مريكية )

يني و الاس يويني و السود و هو يلعب دورا هاما يف الانشطة التسويقية للرشاكت الامريكية، الاقليات العرقية اكلالتن

 يث هذه ال نشطة تتجاوز بكثري تكل املوجودة يف أ ورواب .حب

ىل التسويق العريق  الكبرية كشلك واعد للتسويق   الامريكية خصوصا من قبل الرشاكت Ethnomarketingوينظر اإ

جامعات املهاجرين أ كرث وأ كرب من ذكل بكثري لس هتداف مجموعات عرقية تتكون من ايت املتحدة املس تقبيل، لن الول

لتطبيق التسويق العريق مما اكنت عليه يف أ ورواب. اثنيا، هناك اختالفات يف التارخي وفه  الهجرة: يف حني مت تشكيل 

جناحات يف الولايت املتحدة الامريكية يف  من عدة مجموعات عرقية عكس اورواب ذلكل مت حتقيقالولايت املتحدة 

 (1تطبيق التسويق العريق.)

 " Ethnomarketing "أ صول التسويق العريق-1-1

هو ذكل العمل اذلي يدرس البرش يف ماضاه  وحارضمه؛ ل ي يفه  هذه الكياانت الهائةل  ال نرثوبولوجيا : ال نرثوبولوجيا-1-1-1

، وتُبىن ال نرثوبولوجيا وتتحرك ع ى القواعد املعرفية اليت تقوم علاها العلوم الاجامتعية واملعقدة من الثقافات عرب التارخي

 (3)والبيولوجية، وكذكل عرب الإنسانيات؛ مثل: التارخي والفن، والفلسفة، وعلوم الفزيايء

لإنسان ، وتعين ا(Anthvo pos)مش تقة من لكمتني يواننيتني؛ هام: أ نرثوبوس " أ نرثوبولوجيا " عبارة - 

ومعناها اللكمة أ و املوضوع أ و ادلراسة، وهبذا يكون معىن ال نرثوبولوجيا هو دراسة الإنسان، أ و عمل  ،(Logos) ولوغوس

 .الإنسان

؛ أ ي:  :عمل ال نرثوبولوجيا .أ    تعرف ال نرثوبولوجيا بصورة خمترصة وشامةل بأ هنا "عمل دراسة الإنسان طبيعيًّا واجامتعيًّا وحضارايًّ

ن ال نرث  منا تدرسه بوصفه اكئنًا اجامتعيًّا اإ وبولوجيا ل تدرس الإنسان كاكئن وحيد بذاته، أ و منعزل عن أ بناء جنسه، اإ

ه مزياته اخلاصة يف ماكن وزمان معينني  (4)."بطبعه، حييا يف جممتع معني ـل

نسان يف أ بعاده اخملتلفة، البيوفزيايئية و الاجامتعية  والثقافية، عمل شامل جيمع بني ميادين وال نرثوبولوجيا بوصفها دراسة لالإ

وجمالت متباينة وخمتلفة بعضها عن بعض؛ مثل: عمل الترشحي، واترخي تطور اجلنس البرشي، وامجلاعات العرقية، وعلوم دراسة 

لاها  .النظ  الاجامتعية من س ياس ية واقتصادية وقرابية، ودينية وقانونية، وما اإ

 (5: )أ هداف دراسة ال نرثوبولوجيا .ب 

ىل مفهوم ال نرثوبولوجيا وطبيعهتا، فاإن دراس هتا حتقق مجموعة من ال هداف، ميكن حرصها يف ال مور التاليةا  :ستناًدا اإ

وصف مظاهر احلياة البرشية واحلضارية وصفًا دقيقًا، وذكل عن طريق معايشة الباحث اجملموعة أ و امجلاعة املدروسة،  -

 .يف تعامله  يف احلياة اليومية وتسجيل لك ما يقوم به أ فرادها من سلوكيات

نسانية عامة، يف س ياق  - ىل أ مناط اإ تصنيف مظاهر احلياة البرشية واحلضارية بعد دراس هتا دراسة واقعية، وذكل للوصول اإ

نسان  تكنولويج. -معريف  -صناعي  -زراعي -بدايئ  :الرتتيب التطوري احلضاري العام لالإ

نسا - ىل الرتاث الإنساين حتديد أ صول التغري اذلي حيدث لالإ ن، وأ س باب هذا التغري ومعلياته بدقة علمية، وذكل ابلرجوع اإ

جياد عنارص التغيري اخملتلفة   .وربطه ابحلارض من خالل املقارنة، واإ

ماكنية ا - لتنبؤ اس تنتاج املؤرشات والتوقعات لجتاه التغيري احملمتل، يف الظواهر الإنسانية واحلضارية اليت تمت دراس هتا، وتصور اإ

 مبس تقبل امجلاعة البرشية اليت أ جريت علاها ادلراسة؛ )مفهوم ال نرثوبولوجيا وطبيعهتا وأ هدافها
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قسام ال نرثوبولوجيا: .ج   (6) أ 

ىل أ ربعة أ قسام رئيسة يه  :تنقس  أ لنرثوبولوجيا اإ

التسويق وجيا التطبيقية و يف دراستنا الانرثوبولوجيا الطبيعية، الانرثوبولوجيا الاجامتعية، الانرثوبولوجيا الثقافية، الانرثوبول

ا الثقافية".يرتكز ع ى قسمني هام " العريق  الانرثوبولوجيا الاجامتعية والانرثوبولوجي

 :ال نرثوبولوجيا الاجمتــاعية -

وخاصة تكل  توىل ال نرثوبولوجيا الاجامتعية اهامتًما ملحوًظا ابلبناء الاجامتعي، اذلي تقوم بتحليهل يف اجملمتعات الإنسانية،

البدائية والبس يطة اليت يظهر فاها تاكمل ووحدة البناء الاجامتعي بوضوح، وبدأ  ال نرثوبولوجيون منذ احلرب العاملية الثانية يف 

دراسة اجملمتعات الريفية واحلرضية يف ادلول النامية واملتقدمة، فاكنوا يدرسون البناء الاجمتـاعي والعالقات الاجمتـاعية والنظ  

جمتـاعية؛ مثل: العائةل، والفخذ، والعشرية، والقرابة، والزواج، والطبقات والطوائف الاجمتـاعية، والنظ  الاقتصادية؛ الا

اكلإنتاج، والتوزيع، والاس هتالك، واملقايضة، والنقود، والنظ  الس ياس ية؛ اكلقوانني، والعقوابت، والسلطة واحلكومة، والنظ  

درسوا النسق الإيكولويج، وُعنوا بتوضيح الرتابط والتأ وري املتبادل بني النظ  الاجامتعية،  العقائدية؛ اكلسحر وادلين، كام

واكن أ ساس النظرية اليت اعمتدوا علاها هو أ ن النظ  الاجمتـاعية يف جممتع ما يه نس يج متشابك العنارص، يؤثر لك عنرص يف 

تسمح للمجمتع ابلس مترار والبقاء، ول هتمت ال نرثوبولوجيـا  العنارص ال خرى، وتعمل تكل العنارص ع ى خلق وحدة اجمتـاعية

منا تفرس تكل الطبيعة عن  الاجمتـاعية املعارصة بتأ رخي النظ  الاجامتعية؛ ل ن تأ رخي النظام الاجامتعي ل يفرس طبيعته، واإ

 .طريق حتديد وظيفة النظام الاجمتـاعي الواحد يف البناء الاجامتعي للمجمتع

 :لوجـيا الثقافيةال نرثوبو  -

تدرس الثقافة من جوانهبا اخملتلفة؛ حيث تركز ع ى املعتقدات والعادات والتقاليد، وكذكل خمرتعات الشعوب البدائية، 

وأ دواهتا، وأ هجزهتا، وأ سلحهتا، وُطرز املساكن، وأ نواع ال لبسة، ووسائل الزينة، والفنون، وال داب، والقصص، واخلرافات؛ 

نتاج الش عب البدايئ املادي والرويح، كام تركز ع ى التصال احلضاري بني الشعب ومن يتصل به من الشعوب، أ ي: اكفة اإ

وما يقتبسه مهن ، والتطور احلضاري، والتغري الاجمتـاعي، ومنذ احلرب العاملية الثانية أ خذت ال نرثوبولوجيا الثقافية تدرس 

 .يةاجملمتعات الريفية واحلرضية يف ادلول املتقدمة والنام

 field) تعمتد ال نرثوبولوجيا الثقافية أ و الاجامتعية املعارصة ع ى ما يسمى ابلبحث احلقيل -

 Research)،  أ و املعاينة امليدانية للمنوذج اخملتار لدلراسة؛ حيث انهتىى عهد ال نرثوبولوجيا النظرية، وأ صبحت ادلراسة

 .ًما كبقية العلوم ال خرى اليت تعمتد ع ى التجارب اخملربيةامليدانية يه احلقل التجرييب لعمل ال نرثوبولوجيا، متا

ا:-1-1-2 ات املقارن، وهو عمل يعىن خبصائص هو عمل الثقافEthnology : ابلإجنلزيية عمل ال عراق الونولوجي

جنازات عادة صياغةوالثقافية ومعتقداهت . من أ هد احلضارية وأ حواهل  الشعوب واإ ومعرفة التغريات  اترخي الإنسان افه اإ

ا، ليعطينا اخلطوط العامة لهيلكة ، يقوم بدراسة مدوانت الونوغرافيالثقافية الطارئة ع ى سطح ال رض مع تغري ال جيال

 (7).وتطور هذا اجملمتع

 (8الإونوغرافية: ) ادلراسة-1-1-3

  (Ethnography)أ و الإونوغرايف -وصف أ حوال الناس-، الناس ية أ و وصف ال عراق البرشيةويه 
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من (Anthropology) ياوتعين العرق واجلنس، فرع من فروع ال نرثوبولوج (Ethnos) اللكمة مأ خوذة من اللكمة اليواننية

 .وهو الإنسان (Anthropos) أ نرثوبوس

 :يتطبيق معل ميداين الإونوغرافيا

 هو وصف للشعوب والساللت. 

 معل يقوم ع ى رصد وقافاهتا، وسلوكياهتا الاجامتعية. 

  )وصف شامل حلياة الإنسان أ و املظاهر اخلارجية للثقافة اليت يراها املالحظ )الساحئ، العامل، ال نرثوبولويج

 .فيسجلها

 "ETHNOMARKETINGمفهوم التسويق العريق" -2 -1

 الونية )اجملموعة العرقية(:  تعريف العرق و امجلاعة-1-2-1

يف النقاشات العامة لتوصيف جامعة من البرش، تنبين روابطه   -وهو مصطلح بيولويج  - Raceاس تخدم مفهوم "العرق" 

بني بعضه  البعض ع ى عوامل أ خرى غري العالقات الوراوية. مفصطلحات مثل "العرق الإنلكزيي" والعرق الاهودي و "العرق 

ذ تنطوي هذه املصطلحات ع ى أ ن اللغة املشرتكة، الإفريقي" و " العرق الفرنيس" ع ى سبيل املثال، تبدو حصيحة هنا. اإ

وادلين، والإقامة يف البقعة اجلغرافية نفسها، واملواطنة يف دوةل واحدة، ختلق روابط عرقية. لكن البرش يطورون تشاهبات 

وب ال خرى بغية تأ سيس عرق منفصل، وذكل عندما تفصل وراوية بني بعضه  البعض، ويكرسون الاختالفات عن الشع

حدى امجلاعات عن امجلاعات ال خرى. لقد هاجر البرش عرب العامل ل لف الس نني،  احلواجز اليت اس مترت ل لف من الس نني اإ

 يلزرعون يف لك شرب يف بيئاهت  اجلديدة، وعندما متت الهجرات مت الاختالط البيولويج.

العرقية يف ما مىض ع ى حقل ال نرثوبولوجيا، لكن العديد من ال نرثوبولوجيني كفوا عن تصنيف  لقد س يطرت ادلراسات

البرش ع ى صعيد عريق. ويف الوقت ذاته روج العديد من الكت ّاب لفكرة التفوق العريق، ونقلوا الانطباع أ ن علامء 

ىل ال جنا س، لكهن  جتاهلوا حقيقة أ ن التصنيفات العلمية قد ال نرثوبولوجيا يصادقون ع ى أ ن تنسب الصفات السايكولوجية اإ

 بنيت أ ساساً ع ى الفروق يف اخلصائص املادية. 

ن سوء اس تخدام مصطلح العرق لتربير س ياسات حتسني النسل، وذحب ماليني البرش، دفع العلامء للهجوم ع ى مفهوم  اإ

تاغيو. فقد أ وىص مونتاغيو ابستبدال مفهوم العرق مصطلح العرق حبد ذاته. واكن يف طليعة هؤلء ال نرثبولويج أ شيل مون

race  "مبفهوم "امجلاعة الإونيةEthnic group ونصح بأ ن هذا املفهوم اجلديد س يفتح اجملال لإعادة التثقيف يف ما يتعلق ،

عادة تصحيح املواقف العرقية)  (9الفروق امجلاعية مع اإ

وقد  The Statement on Raceتاابً عن منظمة اليونسكو بعنوان ك 1952كام أ صدرت مجموعة من علامء الاجامتع يف عام 

ونية" وهو مصطلح ميزي  سقاط مصطلح عرق "واستبداهل مبصطلح"جامعة اإ اس تفاد الكتاب من توصيات مونتاغيو يف وجوب اإ

 امجلاعات عن بعضها البعض ع ى الصعيد اجلسدي.

ىل أ ن "العرق" مكصطلح بيولويج يعطي  انطباعاً أ ن الفروق يف اخلصائص الثقافية شأ ن ادلين والقومية لقد اشار "الكتاب" اإ

واللغة والسلوك، يه فروق فطرية وغري قابةل للتغيري. أ ما مصطلح "امجلاعة الإونية" فيتضمن أ ن هذه الفروق ليست مورووة، 

ما يتحدوون عن العرق. فربأ ّي  بل مكتس بة. ومت اعامتد مصطلح "امجلاعة الإونية" مكصطلح مالمئ للتعبري عام يعنيه البرش عند

ذا امتنع البرش عن تعريف الشعوب ابملصطلحات  ل اإ سوف لن حتقق اجلهود املبذوةل لإبطال اس تخدام مصطلح العرق، اإ

 (.10البيولوجية)
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الرتاث وقايف اجامتعي مشرتك ملحوظ  عن طريق اللغة العادات و هل  اجملموعة العرقية يه مجموعة من ال شخاص اذلين -

 (11)لتقاليد وخاصة من قبل الوعي اذلايت امجلاعي.ا

 "ETHNOMARKETINGتعريف التسويق العريق" -1-2-2

هو "تقس مي السوق  "ethnomarketing ان التسويق العريق "1995س نة  Bernard Cova et Oliver Badot وفقا ـل

ساليم أ و احمليل أ و ادلويل ع ى أ ساس التجانس العريق من سالةل  جملموعة من املس هت لكني. ومن ال مثةل السود، الاهود، اإ

 ." اس باين

ىل هوية اجملموعة العرقية" عن  1977س نة   بدراسة من قبل  Handlemannقام كام   ع ى طريقة لقياس "درجة الانامتء اإ

ىل ال قليات العرقية(، وأ سلوب موضوع ي )طريقة مبنية طريق امجلع بني جانبني: أ سلوب خشيص )الفرد يعلن نفسه بأ نه ينمتي اإ

 (12) و اكنت هذه أ ول دراسة حول التسويق العريق. )ع ى معايري الاجامتعية والثقافية

يف نفس ، الثقافة اكإطار وجوهر القيادة للرشاكت املعارصة دراسةيبدأ  ب " Ethnomarketing حيث التسويق العريق "

لسوق اليت يمت فيه تطوير نشاط املؤسسة ، ويمت حتليهل الس ياق يقوم بدراسة سلوك املس هتكل، قرارات منظمة وديناميكية ا

 (13)و مبسامهة عمل ال نرثوبولوجية والإونوغرافية اليت متزي وقافات الاس هتالك. وفق ال بعاد الثقافية

ية كام عرف ع ى انه " جتس يد لك العالقات يف رشكة للجمهور اذلي خيتلف يف  اخلصائص التارخيية والثقافية واللغوية لغالب

الساكن، ميكن لالختالفات ان يكون لها تأ وري ع ى معايري الس يكولوجية مثل نوع خمتلف من املواقف وادلوافع أ و 

 (14الاحتياجات". )

" هو الهنج لس تخالص نتاجئ من حتليل املالحظات اليت أ بديت يف امليدان  ethnomarketing و التسويق العريق"

قراءة هذه التحليالت من حيث البحوث املتعلقة هبا )املرحةل التفسري(، و نشري أ يضا  )مراحل املالحظة والتحليل(، لإعادة

سهامات هذه املناقشة الهنائية للتسويق الاسرتاتيجي وال ىل اإ  (15).يلعماإ

  ETHNOCONSUMERISM ( :"16) " الاس هتالك العريق:-1-3

ethnos يعين العرق واجلنس، ويس تخدمconsumerismالاس هتالك مكجموعة من املامرسات الثقافية.ابملعىن الالكس ي ي  

طار حتلييل ، و   Venkateshيقرتح و الاس هتالك العريق هو جتميع اجلوانب الثقافية والاجامتعية والفردية يف نفس اإ

" يه دراسة الاس هتالك من وهجة نظر مجموعة اجامتعية أ و مجموعة وقافية اليت ينمتي ethnoconsumerism( ان " 1995)

لاه  ا املس هتكل. هذا المنوذج اجلديد حول سلوك املس هتكل يس تخدم فئات النظرية نشأ ت يف وقافة معينة.اإ

" ع ى الباحث التفكري يف املس هتكل ل كفرد ولكن بوصفه اكئن ethnoconsumerismو يفرض الاس هتالك العريق "

ىل مجموعة م  عينة.وقايف، ابعتباره جزءا من وقافة، وقافة فرعية أ و الانامتء اإ

كام جيمع بني دراسة املس هتكل مع نظ  القمي، ونظ  املعتقدات الرمزية، والطقوس واملامرسات اليومية لتتشابك لك مهن  يف  

 رؤية املس هتكل مشولية. 

 ethnoconsumerism:"(17) مس توايت الاس هتالك العريق -1-3-1

 يري واملامرسات الشعائرية(أ .  دراسة املس توى الثقايف )النظ  الرمزية واملعتقدات واملعا 
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 ب. دراسة املس توى الاجامتعي )التنظمي الاجامتعي واملؤسسات الاجامتعية، اخل(

ىل ذكل(  ج. دراسة ع ى املس توى الفردي )الشخصية، والإدراك والسلوك والبىن العقلية، وما اإ

 (18)التسويق العريق و املزجي التسويقي: -1-4

ات و يف ظل املنافسة احلادة، يعمتد ع ى تصممي برانجما تسويقيا فاعال. فانواع منتجات ان النجاح يف سوق متعددة الثقاف

احلالل اليت يقدهما املسوق جيب ان تقابل توقعات املس هتلكني و حاجات و رغبات العمالء املسلمني و ذكل من خالل 

ع التصال ابملس هتكل و اقناعه خبصائص هذه تصممي املنتجات املناس بة و تقدميها بأ سعار مناس بة ، و يف املاكن املناسب م

املنتجات و مزاايه ابلنس بة هل، و ابتباع مبادئ التسويق العريق فتصممي املزجي التسويقي للمنجات احلالل خيتلف عن برانمج 

 ( التايل:1املزجي التسويقي العادي و هذا اك يبينه الشلك رمق )

 

 

 

 

 

 عريق و املزجي التسويقي(: العالقة بني التسويق ال1الشلك رمق )
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سرتاتيجية احملي-2  ط ال زرق:اإ

نوع من الاسرتاتيجيات احلديثة اليت تناولهتا كتب الإدارة الإسرتاتيجية احلديثة واملعارصة واليت استندت من فكرة العاملان 

، تقوم  ((Renee Mauborgne)، و زميلته الربوفسور رينية موبورن (W. Chan Kim))الربوفسور دبليو شان يك

ن حتتل هذه الإسرتاتيجية ع ى فكرة ، انه لي س من الرضوري ع ى املنظمة اليت تريد حتقيق النجاح يف مسرية حياهتا العملية اإ

ن حترز جناحا بدون منافسة، وذكل ابن تتبىن هذه املنظامت أ سواقا جديدة تعرض فاها منتجاهتا  مركزا تنافس يا قواي، بل ميكن اإ

لاها،  وهبذا تس تطيع املنظمة حتقيق أ رابحا وفرية، وبذاكهئا ورايدهتا اجلديدة، أ و تقوم بطرح بضائع وسلع بديةل لجتذب املنافس اإ

ن جتذب زابئن ومس هتلكني جدد، وان جتعل الزبون اكرث ولء ملنتجاهتا وخدماهتا  .الإسرتاتيجية تس تطيع اإ

 

ETHNOMARKETING 
 

 المنتج

PRODUCT 
 السعر

PRICE 
 الترويج

PROMOTION 
 التوزيع

PLACE 

اعالنات منفصلة لكل -
 مجاعة اثنية اعالن خاص هبا

 القائمةترمجة االعالنات -

توزيع املنتجات من طرف -
شخص له نفس الثقافة اي 

 ينتمي اىل اجلماعة االثنية 
 شيةفروع يف البيئة املعي-

 

اعالنات منفصلة لكل -
 جماعة اثنية اعالن خاص بها

 القائمةترجمة االعالنات -

 تصميم منتجات متخصصة-
ات حالية و استخدام منتج-

 تغليف و تبيين جديد
 تنويع في المنتجات-

 

 ابتكار القيمة املضافة للعميل-
 عرض/خصم-
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سرتاتيجية احمليط ال زرق: )-2-1  (19تعريف اإ

 نورد أ مه هذه التعاريف:                                                   تعددت التعاريف املقدمة لإسرتاتيجية احمليط ال زرق، وفامي ييل 

ع ى أ هنا لك الصناعات غري املوجودة اليوم و تعين فضاء السوق اجملهول اذلي مل kim et Maubrogne  (2005)يعرفها 

ليه املنافسون وتكون املنافسة امرا غري مطروح ىل حد ال ن أ و اذلي مل يصل اإ  ، لن قواعد املنافسة مل توضع بعد.يكتشف اإ

ىل حزي الوجود و يه متثل الفراغ واملناطق اجملهوةل Ghosn  (2006)بيامن عرفها  عداد خطة للصناعات اليت مل خترج بعد اإ هنا اإ اإ

 ة ادلموية.من السوق غري املكتشفة من قبل املنافسني ذات اللون ال زرق الصايف لعدم تلوهثا بأ ية بقع محراء انمجة عن املنافس

سرتاتيجيهتا kotler et Armstrong  (2006ويشري  هنا سعي املؤسسة لفه  حاجات و رغبات الزبون، ومن م تصممي اإ ( اإ

ىل أ ي منافسة تذكر.   ابلرتكزي عليه و تقدمي قمية ممزية هل، وبناء عالقات مرحة معه دون اللجوء اإ

بداع القمية ابلعامتد ع ى التحراكت الإسرتاتيجية و ( رساةل املؤسسة الطموحة و ا2009)  Lattonكام عرفها  لناحجة خللق اإ

 بعيدا عن املنافسة الشديدة.

سرتاتيجية احمليط ال محر :- 2-2 متثل الصناعات القامئة اليوم  ونقصد هبا ال سواق املأ لوفة وال عامل املعروفة حيث  تعريف اإ

لصناعات معلومة ومقبوةل و هو افرتاض مبين ع ى ما يسميه يكون الرصاع حمتدما واملنافسة دموية ،ل ن حدود تكل ا

 ال اكدمييون املنظور البنيوي أ و حمتية الوسط احمليط فيكون اخليار الاسرتاتيجي هو السعي وراء المتزي أ و التلكفة املنخفضة.

سرتاتيجية احمليط ال زرق و احمليط الامحر:  -2-3  الفرق بني اإ

ن أ غلب الصناعات اليوم تنط سرتاتيجية احمليط ال محر اليت متثل أ غلب الصناعات القامئة اليوم ، فهىي صناعات ـ اإ وي حتت اإ

متكررة وموجودة بكرثة يف عامل ال عامل ويكون أ ساس جناهحا قوة املنافسة القوية وادلموية واليت تعمتد ع ى همارات معينة من 

  (20()خالل ) متيزي املنتج ,أ و ختفيض التاكليف , أ و حتسني اجلودة 

سرتاتيجية احمليط ال زرق تعين الإبداع و الابتاكر يف املنتجات و اخلدمات رمغ املنافسة الرشسة يف عامل اليوم  و يف هذه  أ ما اإ

البقاع املكتشفة تمت صناعة الطلب للمرة ال وىل . ويه صافية وذات لون أ زرق رائق لعدم تلوث السوق بأ ية بقع محراء انمجة 

ية . وهذا هو أ حد ال رسار اخلفية اليت جتعل رشاكت التسويق تصم  شعاراهتا وعالماهتا التجارية بدرجات عن املنافسة ادلمو 

 ( التايل يوحض الفرق بني اسرتاتيجية احمليط الازرق و احمليط الامحر:1و اجلدول رمق ) (.21متفاوتة من اللون )ال زرق( )

 

 

سرتاتيجية احمليط ال  1اجلدول رمق )  زرق و احمليط ال محر(: الفرق بني اإ
 إستراتيجية المحيط األزرق استراتيجية المحيط االحمر

 خلق مجال سوق جديد غير مكتشف من قبل المنافسين التنافس ضمن مجال السوق القائم

 جعل المنافسة غير ممكنة أي خارج اللعبة تغلب على المنافسين 

 ى الطلب الجديدخلق و االستحواذ عل استخدام نفس الطلب القائم بالسوق

 الخروج على مبدأ المبادلة بين الكلفة و القيمة المبادلة بين الكلفة و القيمة

اعمل على موازاة كافة أنشطة المنظمة لتالئم الخيار سواء كان 
 تمييز المنتجات أو تقليص النفقات 

اعمل على موازاة كافة أنشطة المنظمة لتالئم تحقيق كل من تمييز 

 ص النفقاتالمنتجات وتقلي

 القيمة المبتكرة القيمة مضافة
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  le 02/01/2016 a 15:31  Bleu-Ocean-Strategie-la-comprendre-versailles.fr/Mieux-http://www.creg.acاملصدر:
article publie le 24 mars 2014 par Elise Batel 

سرتاتيجية احمليط ال زرق:-ابتاكر-2-4  القمية عن طريق تطبيق اإ

نشاء تطبيق جديد من خالل ابتاكر منتج أ و خدمة ولكن ليس فقط عرب التكنولوجية. جيب أ ن يكون "ابتاكر  يه اإ

بتاكر اذلي من شأ نه خلق طلب جديد،  القمية" هذه يه القاعدة ال ساس ية لإسرتاتيجية احمليط ال زرق. وهذا يعين أ ن الا

 جيب حتقيق قمية وليس فقط للمؤسسة )الرحبية(، ولكن أ يضا ابلنس بة للعمالء )املنفعة(.

ىل أ ي من الطرفني اما اسرتاتيجية احمليط ال زرق عكس ذكل تقوم  خبفض  يف احمليطات ال محر، ل تعطي قمية مضافة اإ

 التايل: (2رمق )  ء كام هو موحض يف الشلكالتاكليف العمل وزايدة القمية  للعمال

 (Innovation Valeur(: ابتاكر القمية )2الشلك رمق )

 
 bleu/-ocean-http://oceanbleu.fr/services/strategie valeur de saut un Créer le 01 /01 /2016 a 20:52المصدر: 
lavaud Corine par clients ses pour et l’entreprise pour 

 (22)  ( يمت ابتاكر القمية داخل املنطقة اليت تمتتع فاها الرشكة بأ كرب تأ وري ممكن ع ى أ مه عنرصين :2يف الشلك رمق )

 هيلك التاكليف  -

 مزجي القمية اذلي تقدمه الرشكة لعمالهئا  -

 .ع ى تقدميها للعمالء دون متيزيعنارص التاكليف اليت تتنافس الرشاكت استبعاد وتقليص تاكليف نتيجة حيدث التوفري يف ال

 أ ما مزجي القمية املقدم للعمالء فتمت زايدته اببتاكر عنارص جديدة يف اخملرجات مل تقدهما الصناعة من قبل للعمالء 

ن حتقيق متزي املنتجات وتقليص تاكليف اخملرجات يف ذا ت الوقت هو الطريقة املث ى لتحقيق فائدة للك من الرشكة ـ اإ

ذ تمتثل  والعمالء يف ذات الوقت فاإذ تمتثل القمية اليت حيصل علاها العمالء يف سعر وفائدة املنتجات اليت تقدهما الرشاكت هل  واإ

 القمية اليت حتصل علاها الرشكة يف تسعري وتلكفة املنتجات اليت تقدهما لعمالهئا 

 (23) تاكر القمية حيدث فقط عند وجود موازاة سوية بني العنارص التالية:فان اب

 الفائدة اليت حيصل علاها العمالء  -

 سعر املنتجات  -

 هيلك التاكليف  -

سرتاتيجية احمليطات الزرقاء يمكن  يف أ هنا تعمل وفقا لنظام  متاكمل وشامل   وهبذا جند أ ن  رس جناح اإ

سرتاتيجية احمليط ا مصفوفة -2-5  ل زرق: اإ

يكل ه

 التكاليف

القيمة املقدم للعمالء فتتم زيادته 
بابتكار عناصر جديدة يف املخرجات مل 

 تقدمها الصناعة من قبل للعمالء

التوفري يف التكاليف نتيجة استبعاد 
كاليف اليت وتقليص عناصر الت

تتنافس الشركات على تقدميها 
 للعمالء دون متييز .

 

مزيج القيمة 

 الممنوح للعميل

http://www.creg.ac-versailles.fr/Mieux-comprendre-la-Strategie-Ocean-Bleu
http://oceanbleu.fr/services/strategie-ocean-bleu/
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سرتاتيجيهتا يف العمل ع ى اخليارات ال ربعة )الاستبعاد والتقليص والزايدة والابتاكر  صفوفةحتفز هذه امل الرشاكت ع ى حتديد اإ

 ( , وحتديد الإجراءات اليت جيب اختاذها يف لك خيار مهنا  

  (24راء:)و هناك أ ربعة أ س ئةل أ ساس ية لتكسري املنطق الاسرتاتيجي املعتاد يف ال سواق امحل

 ما يه العنارص اليت ميكن الاس تغناء عهنا من بني العنارص اليت تعتربها الصناعة رضورية حاليا ؟ -

 ما يه العنارص اليت ميكن تقليصها لتقل تاكليفها ع ى املس توى احلايل للصناعة ؟  -

 ما يه العنارص اليت ميكن زايدهتا لتتجاوز مس توى اجلودة احلايل للصناعة ؟ -

 نارص اليت ميكن ابتاكرها ومل تقدهما الصناعة القامئة من قبل ؟ ما يه الع -

متنحك الإجابة ع ى أ ول سؤالني القدرة ع ى تصور طريقة تقليص التاكليف أ كرث من املنافسني ومتنحك الإجابة ع ى أ خر 

جياد أ و ابتاكر ط لب جديد يف السوق ، و الشلك سؤالني القدرة ع ى تصور القمية املبتكرة اليت ميكنك تقدميها للعمالء هبدف اإ

 ( التايل يوحض هذه اخليارات الإسرتاتيجية:3رمق )

 

سرتاتيجية احمليط ال زرق3الشلك رمق )  ( : مصفوفة اإ
 استبعاد

 ماهي العناصر التي تعتمدها الصناعة و يجب استبعادها؟
 تقليص

 ماهي العناصر الواجب تخفيضها إلى اقل من متوسط الصناعة؟

 الزيادة

 العناصر الواجب رفعها إلى ما فوق متوسط الصناعة؟ماهي 

 االبتكار

 ماهي العناصر الواجب ابتكارها  والتي لم تلفت لها الصناعة سابقا؟

  le 05/01/2016 a 16:21  matrix/-ocean-ss.com/bluehttps://strategicthinker.wordpreالمصدر:

 (25)و ميكن توضيح اخليارات الإسرتاتيجية للمصفوفة كامييل:

خفاء بعض العنارص اليت تراها غري رضورية يف : (Eliminated)الاستبعاد -2-5-1 ىل استبعاد أ و اإ تسعى منظامت ال عامل اإ

ىل ختفيض النفقات دون التأ وري ع ى م س توايت جح  املبيعات و اجلودة، ذلكل ميكن النظر معلها و اليت من شاهنا أ ن تؤدي اإ

ليه ع ى انه استبعاد لبعض العمليات غري النافعة أ و اليت لختدم العمل و ل تقدم أ ي منفعة للمنظمة أ و للعملية الإنتاجية من  اإ

قليل التاكليف و جح  اجل زايدة كفاءة و فعالية العملية الإنتاجية مع الاحتفاظ بنفس احلج  من املبيعات و ال رابح و ت

 الاستامثر مبا حيقق تقدم املنظمة و متزيها عن منافس اها مع رضورة امتالكها لكشوف اكمةل للك من املوارد و ال عامل.

جراءات العمل اليت تراها املنظمة غري رضورية أ و غري : (Reduced)التقليص -2-5-2 و يعين تقليص أ و ختفيض بعض اإ

 ختفيض النفقات اليت ل مربر لها، ال مر اذلي يسه  يف تقليل جح  التاكليف مع وبات ال رابح مربرة، مما ينعكس بدوره ع ى

 املتحققة اكن تقلل من مجيع التطبيقات املرضة ابلبيئة بشقاها ادلاخيل و اخلاريج من اجل متيزي املنظمة عن منافس اها.

ضافة بعض املواد و الإج :(Raised)الزايدة -2-5-3 راءات ذات القدرة ع ى زايدة و حتسني مس توى جودة و يقصد هبا اإ

ن حتقق منوا رسيعا عند وجود توسع ملحوظ يف بعض أ هداف ال داء و اليت عادة  ذ ميكن للمنظمة اإ املنتجات املقدمة للزابئن، اإ

ىل زايدة م س توى جح  ال رابح ما يكون معدل منو مبيعاهتا أ و حصهتا السوقية مبس توى أ ع ى من الزايدة العادية، و مبا يؤدي اإ
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جيااب ع ى شهرهتا و مسعهتا حمليا و دوليا، مما ميكهنا ذكل من جذب زابئن جدد و  املتحققة و توسعها ابلشلك اذلي ينعكس اإ

داريني ذوي كفاءة عالية للعمل فاها.  اإ

، و يعين "قدرة يعد احدى الصفات املمزية للمنظامت املتقدمة يف البيئات املتغرية :(Innovation)الابتاكر  -2-5-4

 . (26املؤسسة ع ى التوصل اىل ما هو جديد يضيف قمية اكرب و ارسع من املنافسني يف السوق" )

ىل خمرجات مفيدة، أ و هو فكرة ممارسة جديدة أ و تعبري جديد أ و تعبري جديد ابلنس بة   أ ي حتويل ال فاكر الإبداعية اخلالقة اإ

بدعة يه اليت تكون قادرة ع ى الابتاكر و التجديد ع ى أ ساس اتم و متطور أ و قد للفرد اذلي يتبناها، ذلكل فان املنظامت امل

ىل منتجات مفيدة أ و  ن تطور طرق جديدة للعمل أ و تقدم حلول مبتكرة للمشالك، حبيث حتول خمرجاهتا اإ تكون قادرة ع ى اإ

 طرق معل كفأ ة. 

سرتاتيجية احمليط ال زرق: ) -2-6  (27مبادئ تطبيق اإ

جياد احمليط ال زرق.يتناول هذا املبدأ  خماطر  ال ول: املبدأ  -2-6-1 عادة بناء حدود السوق لالنفالت من املنافسة، ومن م اإ اإ

عادة تقيمي منشأ ت مؤسس تك وتصممي منوذج لرشكتك. وحاول حتديد  البحث اليت ياكحف ضدها كثري من الرشاكت.حاول اإ

أ و جودة املنتج أ و السعر أ و معايري الصناعة( لتكوين صورة حمفزات املنافسة يف رشكتك )سواء اكنت تفضيالت العمالء 

جاملية لالإسرتاتيجية اليت س تقوم بتطبيقها.  اإ

ىل الرتتيب الاسرتاتيجي الصحيح -املبدأ  الثاين: الرتكزي ع ى الصورة اللكية -2-6-2  وليس ع ى ال رقام، ويعين  - للوصول اإ

ىل ذكل السعي للحفاظ ع ى الصورة الإجاملية للموقف  أ مام عينيك كيال تضيع بني أ رقام الاسرتاتيجيات واليت تؤدي عادة اإ

ضياع الهدف ال سايس بني عدد كبري من البياانت.ول تنىس الاعامتد ع ى الصورة اللكية اليت س بق و كونهتا عن الرشكة 

ىل بيئة املنافسة عرب أ عني معالئك عن طري ق تطوير ال داء وفقا ملتطلبات لكتشاف الفرص املتاحة مما يساعدك ع ى النظر اإ

 العميل و ما يتوقعه منك .

بعد من الطلب احلايل(. -2-6-3 ىل أ   املبدأ  الثالث: )امتد اإ

ىل  لاها السوق وتريض ذوق العمالء احملمتلني، وهذا هو الإبداع احلقيقي املؤدي اإ أ ي التفكري يف املنتجات اليت قد حيتاج اإ

ذا كنت من الراغبني يف حتقيق منو  –رشاكت عادة ع ى العمالء احلاليني جيب عليك النجاح: ففي الوقت اذلي تركز فيه ال  اإ

ىل املياه املفتوحة يف احمليط  الرتكزي ع ى معالء املس تقبل وحتقيق منو يتخطى املتطلبات احلالية  –حقيقي عن طريق الوصول اإ

 للعمالء.

جياد سوق جديدة يعترب هذا املبدأ  مكوانً أ ساس ياً لتحقيق ابتاكر القمية .   حيث ختفف هذه املقاربة من كفة اخملاطرة املرتبطة ابإ

من خالل جتميعها أ كرب جح  من الطلب ع ى العرض اجلديد. لتحقيق حتدي ممارس تني قدميتني تقليديتني وهام: ال وىل: الرتكزي 

ىل رشاحئ أ كرث دقة وتفصيالً  ىل تقس مي السوق اإ  للتكيف مع الاختالفات ادلقيقة بني ع ى الزابئن احلاليني. وال خرى: اللزعة اإ

 الزابئن يف السوق. 

ن الرشاكت - سرتاتيجية احمليط ال محر  -اإ بقاء ع ى زابئهنا احلاليني  -ذات اإ جتاهد سعياً لزايدة حصهتا من السوق، وتاكحف لالإ

ىل تك ىل رشاحئ أ كرث تفصيالً، كام يقود اإ ىل تقس مي السوق اإ ييف أ كرب للعروض لتلبية وزايدهت . ويقود هذا يف الغالب اإ

تفضيالت الزابئن بشلك أ فضل، ولكام زادت حدة املنافسة زادت ابملتوسط شدة ختصيص العروض املقدمة، وخالل تنافس 

الرشاكت ملالقاة تفضيالت الزبون ومن خالل التقس مي ادلقيق للسوق ختاطر هذه الرشاكت يف خلقها سوقا مس هتدفة ضيقة 

 جداً.
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سرتاتيج ىل أ ن تأ خذ مساراً معاكساً. فبدلً ـ لكن يف  اإ ذا أ رادت زايدة جح  حميطها ال زرق اإ ية احمليط ال زرق حتتاج الرشاكت اإ

ىل غري الزابئن، وبدلً من الرتكزي ع ى الفروق بني الزابئن علاها أ ن تبين معلها ع ى  من الرتكزي ع ى الزابئن، علاها أ ن تنظر اإ

ىل املس هتلكني.القوامس املشرتكة القوية يف القمية اب  لنس بة اإ

وما الفائدة من ذكل ؟  يسمح هذا ال مر للرشاكت ابلمتداد ل بعد من الطلب احلايل لفتح اجملال أ مام كتةل جديدة من  

 الزابئن مل تكن موجودًة من قبل.

ىل الرتتيب الصحيح لالسرتاتيجيات:-2-6-4 ع: الوصول اإ  املبدأ  الراب

ياتك اليت مقت بتحديدها ابلرتتيب اذلي يساعدك ع ى حتقيق أ هدافك. و توظيف ويعين ذكل السعي لتنفيذ اسرتاتيج 

ىل متطلبات العمالء يف لك مرحةل.  اخلربات للوصول اإ

 املبدأ  اخلامس: ختطي احلواجز الرئيس ية للمؤسسات :-2-6-5

خلالفات بني ال قسام حيث يتطلب منك النجاح اخلاريج يف املنافسة أ ن حتقق جناحا داخليا بني جوانب مؤسس تك حبل ا

عادة توزيع ال دوار فامي  ىل مياه احمليطات الزرقاء، نتيجة اإ ادلاخلية للمؤسسة لتفادي أ ية مشالكت متوقع ظهورها بعد اخلروج اإ

 يتناسب مع التوسعات اجلديدة، ولتجاوز هذه الفرتة الانتقالية يف اترخي املؤسسة.

 :املبدأ  السادس: أ سس النظرية مع التطبيق-2-6-6

ىل اس تغاللها يف احمليط ال زرق واليت تكون  سرتاتيجية هتدف اإ ويمتثل يف السعي لتقليل خماطر الإدارة عن طريق تأ سيس لك اإ

ضايف من مجيع أ عضاء فريق العمل بتحديد الارتباطات،  سرتاتيجية، جيب بذل هجد اإ مصحوبة ابلتطبيق. ولتحقيق جناح أ ية اإ

ىل مينائك املنشود من النجاح.والتفسريات، والتوقعات، وعندها فقط  ىل تكل املياه املفتوحة وس تصل اإ  ستبحر رشكتك اإ

 املنتجات احلالل: -3

يلعب الاقتصاد الاساليم دوراً همامً يف اقتصادات ادلول اليت تدرك أ مهية قطاع املنتجات احلالل مكحرك لتحقيق التمنية 

املياً خضامً يف الس نوات املقبةل، مدعوماً بزايدة الطلب ومنو السوق الاقتصادية، حيث من املتوقع أ ن يشهد هذا القطاع منواً ع

 الاس هتالكية.

 : احلالل-3-1

ما يقع يف نطاق املسموح غري املمنوع. ذلكل فلك ال عامل وال ش ياء املسموح هبا يه طبقاً  تعىن لكمة "حالل" ابللغة العربية 

 (28.)"رامللرشيعة الإسالمية حالل. وعكس لكمة حالل يه لكمة "ح

احلالل هو أ حد أ مه ال سس يف حياة املسمل، وجيب أ ن يكون هدف املسمل من يوم ولدته وحىت وفاته العيش مضن تكل 

ادلائرة والتقيد والالزتام ابلطعام احلالل. لهذا السبب يعترب العيش احلالل واملأ لك احلالل واملرشب احلالل هو ال كرث رضورة 

 يف حياة املسمل.

 هو معلوم هو وصف لل طعمة املباحة يف الرشيعة الإسالمية، وقد عقد الفقهاء لهذه املسائل فصول يف كتب الفقه احلالل كام

الإساليم، ابعتبار أ ن لالإسالم وهجة نظر يف معايري ال طعمة املباحة بغرض أ ن جينب املسمل ال طعمة احملرمة اليت ترضه يف 

م الطعام والرشاب أ ن ال صل فاها الإابحة، وأ ن التحرمي اس تثناء من القاعدة دينه ودنياه، وذلكل جاء الوصف العام ل حاك

 (29العامة للطعام. )
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وتُطلق صفة "احلالل" ع ى منتج أ و مجةل منتجات اس هتالكية تمت مراعاة التعالمي والضوابط الرشعية، خالل خمتلف مراحل  

نتاهجا أ و تصنيعها  (30).اإ

 : شهادة احلالل-3-2

سالمية من خالل احلصول ع ى شهادة حالل وهذا ال مر يس تلزم قيام منظامت تمتثل اخلطو  ة ال وىل يف التوسع ابجتاه أ سواق اإ

صدار الشهادات بفحص املنشأ ت واملكوانت الغذائية وغريها من جوانب الإنتاج والنقل لضامن أ هنا تتوافق مع تعالمي الرشيعة  اإ

ع ى منتجاهتا اليت مت “عالمَة حالل ” فات وفقا للرشيعة الإسالمية َوضعالإسالمية. وتس تطيع الرشاكت املطابقة للمواص

التصديق علاها. ولكن القيام بفحص شامل قد يكون ُملكفاً، وذلكل ختتار الكثري من الرشاكت اختبار السوق يف البداية من 

 خالل احلصول ع ى شهادة حالل لبضعة منتجات

حدى الرشاكت ع ى شهادة حالل من مؤسسة معرتف هبا فهذا يعين ابلنس بة للمس هتكل أ ن منتجات الرشكة  عندما حتصل اإ

يمت انتاهجا جبودة عالية، ل ن منح شهادة احلالل يتضمن أ قىص مس توى ممكن من مقاييس اجلودة، وهذا يعين أ نه س يعطاه  

 (31مزية تنافس ية أ كرب مقارنة مبنافس اه  من الرشاكت ال خرى.)

 : سوق املنتجات احلالل-3-3

حققت جتارة منتجات احلالل ازدهارا يف ال ونة ال خرية مما حدا بكثري من املراكز التجارية والصناعية أ ن تتسابق للتجارة هبا 

يزتايد الاهامتم بني الرشاكت اليت تريد توفري منتجات للسوق الإسالمية، ل ن التجارة  و ،لتحقق أ رابحا خيالية تقدر ابملليارات

 30ق ازدهارا ليس فقط يف أ ورواب، بل يف العامل أ مجع، حيث تفيد التقديرات بأ ن املسلمني سيشلكون يف منتجات احلالل حتق

. وتوجد أ وسع أ سواق احلالل يف مالزياي واندونيس يا والرشق ال وسط، أ ما يف 2025يف املائة من ساكن العامل حبلول عام 

 ب ذكل فتح أ سواق جديدة ملنتجات احلالل.وبريطانيا. ويتطل وفرنسا أ ملانيا أ ورواب فاإن أ وسعها يقع يف

(، أ ن جح  السوق الاس هتالكية للمنتجات واخلدمات العاملية املتوافقة مع 2015يناير 11كام ذكرت دراسة حديثة نرشت يف )

أ حاكم الرشيعة الإسالمية واليت تشمل قطاعات الغذاء واملصارف وتصنيع ال دوية ومواد التجميل واللوجستيك والس ياحة 

ىل  2020تريليوانت دولر يف عام  6تريليوين دولر حاليا، لتبلغ  رتتفع منس ، 2030تريليوانت دولر يف عام  10وتصل اإ

مليار دولر يف العام، وتمنو سوق صناعة ال غذية احلالل بواقع تقرييب  500مؤكدة أ ن صناعة احلالل تشهد منًوا قواًي مبقدار 

 (32) .2018ريليوين دولر يف ت % ويتوقع أ ن تتجاوز 17س نوي بلغ 

 تقنيات التسويق العريق خللق حميط ازرق يف سوق منتجات احلالل بفرنسا:-4

 السوق ال ورويب للمنتجات احلالل:-4-1

حول سوق املنتجات احلالل يف ال سواق الفرنس ية  حسب أ خر دراسة تسويقية أ جراها املعهد املتخصص "سوليس" الفرنيس

ما أ ن سوق هذه املنتجات شهد قفزة نوعية ومكية يف غضون الس نوات العرش املاضية حيث خصوصا وال وروبية معو 

ىل  4تصاعدت مؤرشات الاس هتالك ) الطلب ( بشلك واحض مقارنة ابلعرض وأ صبح يدر أ رابحا ترتاوح ما بني  ماليري  6اإ

 (33)أ ورو س نواي.

للمعايري الإسالمية يف أ ورواب مؤخراً، و ذكل لتلبية حاجة  وع ى صعيد ذي صةل انترشت جتارة املواد الغذائية املصنعة وفقاً 

جماُل جلين املليارات وحتقيق أ رابح كبرية، كام هو حال رشكة « حالل»اجلاليات املسلمة املقمية فاها، فأ صبحت سوق املأ كولت 

، تكل اليت «حالل»ن منتجات ، الرائدة يف السوق ع ى املس توى العاملي، وتتعدى أ رابح هذه الرشكة السويرسية م«نس تهل»

ىل جانب فرنسا جتناها من املنتجات الغذائية العضوية اخلالية من الإضافات الكمييائية. وتعترب من ال سواق  أ ملانيا وبريطانيا اإ

 (34)«.حالل»ال وروبية الكبرية ملنتجات 
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ىل ذكل ترخص هيئة الرقابة ع ى الغذاء احلالل ملنتجات العديد من رشاكت ال غذ ية ال وروبية الكربى. ويوجد يف خمتلف اإ

أ لف منتج حالل يف السوق. وقد اكتشف جتار التجزئة ال غذية احلالل، حيث تزداد طلباهت  من  4أ حناء أ ورواب أ كرث من 

 كربايت متاجر املواد المتوينية يف العامل.

هل مجعت أ موالا طائةل من منتجات احلالل. وحبسب تقديرات خلرباء فاإن الرشاكت الضخمة املنتجة للمواد الغذائية مثل نس ت

نتاج املواد الغذائية احلالل يف الامثنينات أ ن منتجات احلالل شلكت  يف  5وذكرت مصادر الرشكة السويرسية اليت رشعت يف اإ

منتج من  300املائة من عوائدها العام املايض. كام أ نتجت نس تهل مرشوابت احلالل ومنتجات ال لبان والشوكولته، وأ كرث من 

 لل نباء.« رويرتز»منتجات احلالل. حبسب واكةل 

ويه واحدة من « اجمللس الإساليم ال ورويب للتغذية»من « حالل»وحتصل رشاكت تبيع املواد الغذائية احلالل ع ى شهادة 

من « احلاللالواكةل ال وروبية للمأ كولت »وتعد  مخسة وتسعني هيئة يف العامل متخصصة يف منح الرتخيصات الإسالمية.

ىل اقرتاح معايري أ وربية موحدة للمأ كولت  بلورة معايري ع ى املس توى «. حالل»الهيئات اليت تأ سست حديثاً و تسعى اإ

ال ورويب س متنح منتجات حالل شهادة موحدة يُراعى فاها املس هتكل يف املقام ال ول، مبعىن أ ن يكون واوقاً من أ ن ما يتناوهل 

 (35) لإسالمية.يطابق ابلفعل املعايري ا

 دراسة حاةل منتجات احلالل "العرقية" يف السوق الفرنس ية:-4-2

ع ى « اننتري»هو أ ول متجر فرنيس لبيع ابلتجزئة املنتجات املطابقة لقواعد الرشيعة الإسالمية يفتح أ بوابه يف  «هال شوب»-

ىل اجلودة مع الالزت  أ درك رش يد ابخالق مؤسس متجر  ام ابدلين.مشارف ابريس لتلبية طلب فئة راقية من الزابئن تسعى اإ

نشاء أ ول « حالل»ل يوجد هبا متجر ل يعرض سوى منتجات مطابقة للرشيعة الإسالمية أ و  فرنسا أ ن« هال شوب» فقرر اإ

براز العالمات ادلاةل  متجر من هذا النوع يف البدل. ع ى ويعتين املتجر ابنتقاء منتجات عالية اجلودة لزابئنه كام حيرص ع ى اإ

 أ ساليب اختبار مطابقة السلع للرشيعة.

 800ويض  "هال شوب" أ كرب مجموعة من املنتجات الغذائية احلالل حتت سقف واحد يف فرنسا حيث يعرض ما بني 

وجنحت الفكرة يف امجلع بني تقدمي   .صنف خمتلف من املنتجات الغذائية مهنا اللحوم والطيور واملرشوابت واحللوى 1000و

 (36)اإلسالم. س ية حديثة وراقية وبني الالزتام بتعالميأ طعمة فرن

 
 التسويق العريق مصدر الهام يف السيامن الفرنس ية )منتج للمسلمني و منتج للمس يحيني(:-
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 عالمات فرنس ية متخصصة وعامة:-

  

لكني املسلمني، وهذا راجع منتجا، املعرتف هبا من قبل املس هت 60ايسال ديليس توسعت يف السوق الفرنس ية، مع أ كرث من -

ل نه يعمتد ع ى هذه الشهادة ع ى  (ARGMLمجعية الطقوس من املسجد الكبري يف ليون )حلصولها ع ى شهادة احلالل من 

 :الحالل في المنتجات المتخصصين

 .حصرا عرقي هو عرضهم

 :غير متخصصين 

 عالمة إما لديهم المجتمعات، إلى للوصول

تم  محددة منتجات أو مخصصة تجارية

 .التقليدية التجارية للعالمة دمجها
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جراءات صارمة ودقيقة تضمن مراقبة والتتبع احلالل. ويمت توزيع العالمة التجارية من خالل لك عالمات  الامتثال ملواصفات اإ

 (37جزارين انتشار يف مجيع أ حناء ال رايض الفرنس ية. )1500ماركت، حمالت السوبر 

يسال ديليس تمتىن )"رمضان مبارك"( لعمالهئا، وابس تخداهما لتقنيات التسويق العصيب  حبلول شهر رمضان الكرمي رشكة اإ

قوس من رمضان كام تقوم قامت الرشكة هذه العملية املبتكرة ع ى طريقة ابرعة من الإضاءة اخللفية اليت تس تنسخ نفس الط

  :بدراسة وقافة اجلالية املسلمة عن طريق التسويق العريق سواء يف شهر رمضان املبارك او الاشهر الاخرى

امللصق يف الهنار يظهر اجلدول مسح، ل تغطي سوى بقطعة مقاش بيضاءو عالمة الرشكة، فامي يتعلق صيام رمضان واحرتاما  -

لول وقت الإفطار، ملصق يرتك وتظهر طاوةل مملوءة ابل طباق الشهية واملتنوعة أ ي مائدة للمس هتلكني املسلمني، عند ح

 كام هو موحض يف الصورة أ دانه: ،رمضان عند املسلمني

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايسال ديليس تقدر معالهئا وتظهر منتجاهتا خارج شهر رمضان.-

 

 
 

و هذا  د كبري من املنتجات احمللية اليت تظهر التضامن مع جممتعه  ال صيلاملنتج ال كرث اس هتالاك يف العامل، الكواك متوفرة يف عد-

سرتاتيجية التسويق العريق.  عن طريق تطبيق اإ
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وفقا ملفوض املعرض اذلي اقمي بفرنسا، أ نطوان بونيل، فاإن الظاهرة تكون واحضة يف مجيع أ حناء أ ورواب: اجليل الثالث من -

ىل امجلع بني الوجبات الرسيعة واحرتام ديهن .  يتواكب مع احلداوة   حلاللا جعل املهاجرين املسلمني يريدون عكس أ ابهئ  واإ

 "سلطان" ملرشوابت الطاقة احلالل. مثل العالمة التجارية

 
اعالانت خاصة لس هتداف جامعات اونية -

خمتلفة:

 

 خالصة:

يل أ و ادلويل ع ى أ ساس التجانس العريق جملموعة يعترب التسويق العريق  تقنية جديدة و هو يمتزي أ ساسا بتجزئة السوق احمل

من املس هتلكني يف سوق متعددة الثقافات،  اللغات و ادلايانت، يف نفس الس ياق يقوم بدراسة سلوك املس هتكل، قرارات 

ال نرثوبولوجية  و مبسامهة عمل منظمة وديناميكية السوق اليت يمت فيه تطوير نشاط املؤسسة ، ويمت حتليهل وفق ال بعاد الثقافية

والإونوغرافية اليت متزي وقافات الاس هتالك. و هذا ما خيلق حميط ازرق  دلى الرشاكت و مبا أ ن منتجات احلالل يف تزايد 
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سرتاتيجية احمليط ال زرق فتحظى الرشكة  ،مس متر ىل خطة تسويق فعاةل ملنتجات احلالل تزتايد أ يضا و بتطبيق اإ فان احلاجة اإ

حلالل  مباكنة مرموقة يف السوق مع احملافظة ع ى تنافسيهتا ، مع رضورة أ ن تعمتد هذه الإسرتاتيجية ع ى املنتجة ملنتجات ا

 .تسويق منتجات احلالل بشلك فعال و بتطبيق التسويق العريق للك جامعة اونية

، ليس لتكون فعاةل حفسب ، كام أ نه من امله  أ ن يمت اس تخدام ال ساليب الفنية، الرسائل و الرسومات البيانية يف التسويق 

سرتاتيجيهت   بل لتكون أ خالقية أ يضا. جيب ع ى املسوقني أ ن ميتثلوا لقواعد الرشيعة عندما يضعون خطهت  مبا يضمن توافق اإ

 .مع قواعد احلالل متاما واليت تعمتد علاها منتجاهت 

 الهوامش:
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)286.htm-page-2-2010-avenir-et-management-p://www.cairn.info/revuehtt( 
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(16) Dagoberto Páramo Morales,Ethnomarketing, the cultural dimension of marketing, pensamiento & 
gestión, 18. Universidad del Norte, Barranquilla( Colombia), p 182-183, 2005 
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 تقييم مدى توافر الجوانب األخالقية عند ممارسة نشاط التسويق

.د حبيب هللا الرتكس تاين  أ 

 جدة -جامعة املكل عبدالعزيز 

 

 مقدمة البحث

 أ  أ خاليق  يرى البعض أ ن مجيع املفاهمي التسويقية الوضعية مل تقوم ع ى أ ساس عقيدة او مذهب فكري او مبد

منا اكن نتاجا للواقع التارخيي والتطور يف بيئة العمل و السوق.   واإ

ويس تنتج بعض الباحثني ان هناك رصاع بني املفاهمي حيث لك طرف يريد ان حيقق املصلحة وال هداف اخلاصة بدءا من 

 املفهوم الانتايج مرورا ابملفهوم التسويقي وانهتاء ابملفهوم اجملمتعي. 

الكتاابت اليت طالب أ حصاهبا بتحقيق مطالب اجامتعية جديدة ع ى النظام التسويقي وع ى سبيل املثال أ طلق  وظهرت بعض

 نظريته اجلديدة يف التسويق اسامها النظرية الثالثة للتسويق  kartajaya كوتلر مع الباحث املسمل

خلقت حاةل من عدم الاس تقرار  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ حاول من خاللها القول ان الازمة العاملية اليت شهدها العامل خالل عايم 

ومن الشك يف ال سس اليت يقوم علاها الاقتصاد الغريب وان ما حدث اكن بسبب انتفاء التعامالت الانسانية يف السوق حيث 

 تركت دون قمي ومبادئ أ خالقية حتمك التعامل

 لقميويرى احصاب النظرية الثالثة للتسويق أ ن ال سواق تشهد فرته حتركه ا 

ذلكل يتطلب ال مر بدل من معامةل الناس كام لو اكنوا ببساطة جمرد مس هتلكني النظر الاه  كبرش هل  عقول وقلوب وأ رواح  

 والتعامل معه  ع ى هذا ال ساس  

يق وهذا يعين كام يرى البعض من اخملتصني يف جمال التسويق ويتفق معها الباحث أ ننا حباجة اىل اعادة صياغة مفهوم التسو 

القامئ ع ى قاعدة أ عط العميل لك ما يريد حىت وان اكنت من السلع الضارة اليت تفتك بصحته وترض جبسده وتفقده ماهل ، اىل 

توفري نوع جديد من التسويق مبين ع ى أ ساس القمي والإنسانية وال خالق حبيث يكون خالياً  من ال عامل الضارة ابملس هتكل 

 س هتكل وتتوفر فاها اخلصائص اجليدة واملفيدة. واجملمتع والتعدى ع ى حقوق امل

 مشلكة البحث 

تعترباملساةل الاخالقية الزتام سلويك ومسؤولية اجامتعية لبد من تطبيقها عند ممارسة نشاط التسويق واما ال رابح فهىي وس يةل 

ْند ممارسة  نشاط التسويق  ويستند هذا الرأ ي وليست غاية . وان جناح الرشاكت يعمتد ع ى مدى متسكها ابلقمي الاخالقية عن

ع ى ان التجارب تشري اىل ان اكرث الرشاكت جناحا يف الاسواق يه تكل اليت تاُمرس نشاطها التسويقي عن أ سس اخالقية 

 وليس ع ى أ سس انهتازية او رحبية. وعليه يتطلب من الرشاكت ان تتبىن اسرتاتيجيات تسويقية معمتدة ع ى القمي الاخالقية. 

مشلكة البحث يف أ ن الرشاكت احمللية مل تعطي موضوع اخالقيات التسويق الاهامتم ابلشلك الاكمل حيث تباينت  وتمكن

الرشاكت يف نظرهتا الاخالقية جتاه نشاط التسويق حيث يرى البعض ان الالزتام بأ خالقيات التسويق يعطل العملية الرحبية 
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القمي الاخالقية تتعارض مع ال هداف الرحبية للرشكة واليت من اجلها تقوم  وحيول الرشكة اىل منظمة خريية كام يرى البعض ان

وتس متد قدرهتا ع ى الاس تدامة ذلكل تقوم هذة ادلراسة لتقيمي مدى توافر اجلوانب ال خالقية يف نشاط التسويق دلى الرشاكت 

 احمللية .

 امهية البحث

نشاط التسويق لمهية القمي الاخالقية لنشاط التسويق وتأ وري ذكل ع ى تنطلق امهية البحث من واقع التباين يف نظراملامرسني ل

نشاط الرشاكت واس متراريهتا يف املنافسة يف السوق وكس هبا ولء العميل. وتسامه  ادلراسة يف توضيح ال ثر الإجيايب ع ى الرشكة 

رس يخ امهية وقافة القمي الاخالقية دلى يف حال تطبيق القمي الاخالقية وع ى وأ داءها يف السوق ، وتسامه ادلراسة يف  ت

 الرشاكت احمللية واعتبارها جزء اسايس من مسؤوليهتا اجملمتعية. 

 اهداف البحث 

انطالقا من أ مهية التعرف ع ى جح  املشلكة ومدى توفرها يف واقع ال عامل ومدى اهامتم الرشاكت ابلقمي ال خالقية و تقيمي مدى 

ىل ذكل :تأ وري القمي ال خالقية ع ى سل  وكيات املس هتلكني ، فقد حددت هذة ادلراسة والوة أ هداف للوصول اإ

 / تقيمي مدى اهامتم العاملني يف الرشاكت احمللية ملفهوم القمي الاخالقية عند ممارسة نشاط التسوق وابلتحديد املزجي الرتوجيي١

ن قبل العامليني عند ممارسة نشاط الرتوجي يف الرشاكت / تقيمي َمَدى التباين يف مفهوم القمي ال خالقية للتسويق و تطبيقها م2

 احمللية 

 / تقيمي مدى تأ وري القمي الاخالقية ع ى قدرة الرشاكت التنافس ية وزايدة احلصة السوقية والاس تدامة يف تكل الرشاكت .3

 فروض البحث 

 انطلقت ادلراسة من عدة فروض لتحقيق أ هدافها ع ى النحو التايل:

 الفرض الاول 

 ل توجد أ مهية للمفاهمي ال خالقية دلى العاملني يف جمال التسويق يف الرشاكت احمللية عند تطبيق الرتوجي التسويقي

 الفرض الثاين

 لتوجد عالقة بني الالزتام ابلقمي الاخالقية وزايدة احلصة السوقية للرشاكت عند ممارسة نشاط التسويق   

 مهنج البحث

هداف البحث ع ى املهنج الوصفي التحلييل القامئ ع ى أ ساس وصف احلاةل مع اس تخدام ادلراسة اعمتدت ادلراسة يف حتقيق ا

 امليدانية يف الوصول اىل املعلومات الواقعية واختبار الفروض ابس تخدام الاس تبيان واليت مت تصمميها لهذا الغرض. 

 اداة البحث

املؤثرة ىف سلوكيات رجال البيع وابلرتكزي ع ى بعض مكوانت املزجي مت تصممي اس امترة الاس تبيان مجلع املعلومات حول العوامل 

التسويقي حيث احتوت الاس امترة ع ى ال س ئةل حول مدى اهامتم الرشاكت ابجلوانب ال خالقية عند تطبيق النشاط التسويقي 

ال البيع، والعروض التجارية، وركزت الاداة ع ى بعض املامرسات التسويقية واملمتثةل يف الاعالانت التجارية، وسلوكيات رج

 والتسعري واملنتج .

 جممتع البحث 

تشلك جممتع البحث من الرشاكت احمللية ، ومت اختيار رشاكت الس يارات مبدينة جدة حيث تعترب من اكرث الرشاكت اليت 

 تس تخدم املزجي الرتوجيي للوصول اىل العمالء يف السوق احمليل. 

 عينة البحث
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ىل حتدد عينة البحث يف  العاملني يف ادارة التسويق يف الرشاكت احمللية حيث مت ارسال اس امترات الاس تبيان ابلربيد اإ

املسؤولني عن نشاط التسويق كام قام الباحث بزايرة بعض الرشاكت و التحدث مع املسؤولني واملامرسني لنشاط التسويق 

 يف تكل الرشاكت .

 اجلانب النظري

نشطة وأ مهها يف حتديد مسرية الرشكة املس تقبلية وذكل لكوهنا من أ مه ال نشطة اليت حتقق يعترب نشاط التسويق من أ برز ال  

( املتوفرة فاهام بلك  valuesالقبول و الرضا عن السلع واخلدمات والقبول هل  من خالل تقدمي السلع واخلدمات وتوضيح القمية )

 رجية.  امانة وشفافية وبناء الثقة بني ادارة التسويق واجلهات اخلا

 

وحىت يتحقق هذا الامر من املنطق ان يتح ى لك من يعمل ابلتسويق ابلمانة والاخالص يف العمل والصدق والشفافية مع 

 الغري حىت يمتكن من كسب ولء العمالء احلاليني واملرتقبني ىف الاسواق احمللية واخلارجية. 

  املعرفة والثقافة عند التعامل مع العمالء من الافراد ولكن يواجه نشاط التسويق دخول بعض العاملني اذلين تنقصه

واملؤسسات وحيث يكون غايهت  هو حتقيق الهدف وبأ ي ُاسلوب دون النظر يف نتاجئ التعامل اخلاطئ من قبل ادارة التسويق 

 مع العمالء وال رضار اليت ميكن ان تتعرض لها املؤسسة او الافراد يف الاسواق. 

د لوحظ وجود ممارسات خاطئة يف نشاط التسويق من قبل ادارة التسويق مثل تعرض بعض العمالء وع ى سبيل املثال فق

لعملية الغش التجاري او التقليد حبيث تسبب يف  تعرض العمالء اىل بعض اخلسائر املادية واملعنوية بعد متام معلية الرشاء 

 للسلع واخلدمات. 

توصل اىل مجموعة من النتاجئ وادلللت اليت ع ى اساسها مت اقرتاح وجوب (، ٢٠٠٥ويف دراسة قام هبا عادل محمد طرحي )

الاهامتم بتدريب وتعلمي املامرسني لنشاط التسويق ابلقمي الاخالقية واعمتد يف ذكل ع ى النتيجة اليت توصل الاها من ان جناح 

من الفرص التسويقية وجاءت هذه النتيجة متقاربة مع املدير التسويق يعمتد ع ى الزتامه ابلقمي الاخالقية حيت حيقق الرحبية ويغت

 (.Goelsly and Hunt 1992نتيجة ادلراسة اليت قام هبا الباحثان )

(ان الرشاكت ميكن ان تعزز اجلانب الاخاليق دلى املوظفني من خالل العديد من الاعامل 1425ويرى الباحث عبيد العبديل )

وتوزيعها ع ى محيع العاملني ، وان تكون املامرسات الاخالقية يه املرشد والقائد مجليع ومهنا اعداد لواحئ اخالقية عن التسويق 

 اعامل الرشاكت ، وان ليكون اجلشع واخلداع طريقها اىل حتقيق ال رابح. 

ة ( ، حول تقيمي العالقة بني تبين الرشاكت ل خالقيات التسويق وفاعلي٢٠١٠ويف دراسة قام هبا ونس الهنداوي واخرون )

عالانهتا التجارية ابلتطبيق ع ى رشاكت التصالت اخللوية الاردنية ، وجد الباحث وجود عالقة بني حامية نشاط التسويق و  اإ

 تطبيق القمي ال خالقية.

(، وفقا ل حاديث نبوية واقرار النيب محمد ص ى هللا عليه وسمل للصحابة اذلين ك نو ١٤٢٥وأ كد الباحث عبد اجمليد الصالحني )

رضون بضائعه  يف سوق املدينة وينادون علاها ويه منط من أ مناط الإعالن التجاري ع ى الرمغ من بدائيته غري انه حدد عددا يع

من الضوابط الرشعية للعملية الإعالنية ويه؛ الصدق، جتنب الغش واخلداع، وجتنب الاقناع غري الاخالقية واليت تودي اىل 
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شاعة ال فاكر املنحرفة ، وان يتج نب خدش احلياء، وجتنب ما من شأ نه ان يثري الغرائز ويؤجج الشهوات، وجتنب الطعن يف اإ

 منتجات املنافسني. 

(، يف دراس هت  حول الإعالانت التجارية واحلوافز البيعية من ٢٠١٤وتوصل الباحثان احلبيب اثبيت، واجليالين بن عبو ،) 

اليه الإعالانت الإشهارية من انتاكسة اخالقية بفعل اللجوء اىل اساليب  الرضورة التسويقية اىل الانتاكسة الاخالقية وما أ لت

الاغراء واخرتاق الكذب وش ىت انواع اخلداع بغرض التأ وري ع ى سلوك املس هتكل وتوجيه قراراته الرشائية وفقا ملصاحل املنتجني 

 الاجامتعية والاقتصادية والبيئية.  واملسوقني ودون ادين مراعاة لنعاكسات هذه املامرسات ع ى العديد من الاصعده

 اخالقيات التسويق

( ان قواعد الاخالق الاسالمية ل تتقاطع مع الاقتصاد بشلك عام ونشاط ٢٠١٤يرى الباحث امحد عامر، ومجيةل احسن، )

ه اتجرا وانحجا التسويق بشلك خاص ، كام انه غري متناقض مع التسويق كونه علام  ، واكن النيب ص ى هللا عليه وسمل هو نفس

يف معامالته حلسن خلقه وصدقه وأ مانته واكن مسؤول ميتاز ابلخالق الفاضهل بصفة خاصة ويرى الباحثان ان الاسالم يعطى 

ىل أ ن النشاط التجاري بدافع الرحب و البحث عن  احلرية يف العمل بصورة كبرية للك اتجر ولن جتد يف القران و النسه ما يشري اإ

( خلصت ع ى ان التسويق الاساليم حيمل عدة دللت كوهنا فرع ٢٠١٤اسة قام هبا هند مجعوين وأ خرون، )الرثوة .ويف در 

طار الاقتصاد الاساليم ، ويدل ع ى اسلمة املامرسات التجارية والتسويقية ، وانه يعين ابملنتجات احلالل  من املعرفة يف اإ

 ت التجارية.وأ خريا انه يعين ابلخالق الاسالمية يف جمال املعامال

اوردت امجلعية الامريكية للتسويق تعريفا ل خالقيات التسويق وجاء ان القمي الاخالقية حتتوي ع ى، الصدق، واملسؤولية،  

 والانصاف، والاحرتام، والشفافية، واملواطنة. 

اجلانب املمتثل يف الرشع عند وهنا نالحظ الرتكزي ع ى اجلانب السلويك لرجل التسويق بيامن هناك جانب اخر ليقل امهية وهو 

 ممارسة نشاط التسويق. 

( ان املقصود من املعايري الاخالقية للتسويق يه "تكل املعايري اليت حتمك ٢٠١٠يرى الباحثون ونس الهنداوي واخرون  )

لسلوك التسويقي" ترصفات املسوقني وع ى ضوء ما حيملونه من القمي ال دبية اليت حتدد أ و تعرف اليشء الصحيح من اخلطأ  يف ا

، وع ى ضوء يرى الباحثون انه من املمكن النظر اىل أ خالقيات التسويق ع ى أ هنا "مجموعة من املعايري اليت حتمك سلوك 

وترصفات املسوقني ومما حيملونه من قمي و معتقدات أ خالقية ابجتاه أ ن يكون سلوكه  التسويقي حصيح أ و غري حصيح ويكون 

 مك يف ذكل ع ى سالمة تكل ال نشطة التسويقية"اجملمتع ابلتايل هو احل

ومن انحية أ خرى ، فقد وضعت مجعية التسويق ال مريكية مجموعة من القواعد اليت تعترب مرشدا للتعامل ال خاليق و بقدر تعلق 

 ال مرين ،و ميكن اقتباس الايت مهنا :

 اليت ينتسب الاها.  الاعرتاف مبسؤولية الفرد جتاه اجملمتع كلك وأ يامن تعمل املنظمة -1

 التعهد بتقدمي السلع واخلدمات اليت تتعامل معها بشلك دقيق و سلمي.  -2

 دمع حرية املس هتكل يف اختيار ما حيتاجه من سلع ع ى وفق املعايري النوعية احملددة لها. -3

 ظمة. تعهد ال فراد ابجناز ال عامل اليت تناط هب  وبدقة ومبا يعزز القدرة التنافس ية للمن -4

ولكن ابلرمغ من هذه القواعد املنصبة وما ورد من تفاصيل أ خرى حول ال خالقيات فالسؤال اذلي يقفز اىل اذلهن هو: هل 

ماكن مدير التسويق أ و من يعمل يف هذا اجلانب من تطبيق هذه القواعد فعال وللحالت اليت يواهجها يف العمل ؟ وخصوصا  ابإ

ذا ما اكنت تكل احلالت تعود عل  يه مبردود مادي كبري .اإ

 ادلراسة امليدانية: 
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 : الإعالن التجاري

يلعب الاعالن التجاري ادلور الكبري يف اس تقطاب املس هتلكني ودفعه  اىل اختاذ قرار الرشاء وميكن أ ن يتعرض البعض من 

ة ابلسؤال عن مدى اعامتد املس هتلكني اىل عدم تطابق الرساةل الاعالنية مع الواقع وللتعرف ع ى هذا اجلانب قامت ادلراس

% من افراد العينة بأ هن  41املشاركني يف ادلراسة ع ى الاعالانت التجارية يف اذلهاب اىل ال سواق املركزية أ جاب حوايل 

 33يعمتدون ع ى الاعالن يف التوجه اىل املراكز التجارية بيامن بلغ نس بة اذلين ل يعمتدون ع ى الإعالانت يف اذلهاب للتسوق 

 % 

 ( 1جددول رمق )

 مدى اعامتد املشاركني يف ادلراسة ع ى الإعالانت التجارية يف اختاذ قرار الرشاء

  العدد النسبة

 اعتمد على اإلعالنات بشكل كبير 41 84
 اعتمد أحياناً على اإلعالنات التجارية بشكل كبير 33 70
 ال اعتمد على اإلعالنات التجارية بشكل كبير 13 28
 جابةال إ 13 28
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% من العينة أ ن الإعالانت  76وابلسؤال عن رأ ّي  يف مدى توافر الضوابط ال خالقية يف الإعالانت التجارية أ شار بنس بة 

ىل ترس يخ مفهوم الاس هتالك والإرساف أ كرث من أ هنا تسامه يف حتقيق مصلحة املس هتكل،  كام أ شار نس بة   28التجارية تدفع اإ

ىل أ ن الإعالانت التجارية ل تراعي اذلوق العام بيامن اشار نفس النس بة من املشاركني اىل أ ن الاعالانت التجارية  % من العينة اإ

 تفتقر اىل املصداقية.

 (2جدول رمق )

 رأ ي املس هتلكني يف مدى توافر الضوابط ال خالقية يف الإعالانت التجارية

  العدد النسبة

 بعدم مراعاة الذوق العامتتسم اإلعالنات التجارية  13 28
 تعمل اإلعالنات التجارية على استغالل المرأة في تسويق المنتجات 8 18
 تدفع اإلعالنات إلى ترسيخ مبدأ االستهالك واإلسراف في الشراء 37 76

 ال تعتمد على المصداقية في محتوى الرسالة اإلعالنية 13 28
 م الشفافيةتتسم اإلعالنات التجارية بالتضليل وعد 7 16

 تساهم اإلعالنات في المنافسة غير الشريفة مع المنافسين 11 24

 تتوافر الضوابط األخالقية في اإلعالنات التجارية بشكل بسيط 9 20
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 المجموع 100 210
 

 العروض التجارية -

انت قامت ادلراسة ابختبار وللتعرف ع ى ال س باب اليت تدفع الرشاكت اىل عدم الاهامتم  ابجلانب اخلاص مبصداقية الإعال

رأ ي املشاركني يف ادلراسة حول العروض الرتوجيية اليت تعلن عهنا الرشاكت ومدى مصداقية تكل العروض التجارية 

%( من املشاركني أ ن الهتاون يف الالزتام ابلقمي 40خاصة وأ هنا تسامه يف جذب العمالء وتدفعه   اىل الرشاء ، أ شار)

للسلع اخلدمات هو بسبب عدم توفر قانون محلاية املس هتكل يف السوق وابلتايل أ دى ذكل اىل ال خالقية عند الرتوجي 

 جتاوز البائع ال نظمة والضوابط ال خالقية يف التعامل مع العمالء.

 

 ( 3جدول رمق )

نشطة الرتوجيية  أ س باب عدم الالزتام ابملصداقية يف ال 

  العدد النسبة

 لشركة التجاريةضعف الوازع الديني لدى ا 20 36
 عدم وجود قوانين لحماية المستهلك 40 72
 عدم وجود رقابة على الرسائل واألنشطة الترويجية والتحقق منها 21 40

 عدم االهتمام بالعميل 5 
 التركيز على التخلص من البضائع القديمة 13 24
 أخرى أرجو ذكرها........................... 1 2

 المجموع 100 182
 

 ( البيع2)

نظراً ل مهية  دور رجل البيع حيث يعترب من مكوانت املزجي الرتوجيي مت توجيه السؤال اخلاص بتقيمي مدى املصداقية والثقة 

يف املعلومات اليت حيصل علاها املس هتكل من رجال البيع عند التعامل معه  ومدى اعامتدمه ع ى تكل املعلومات عند الرشاء ، 

بأ هن  ل يثقون يف املعلومات اليت تردمه من رجال البيع حيث أ شارت النتاجئ اىل أ ن رجال البيع ل تتوافر  أ شار أ فراد العينة

ىل ذكل ) %( من جح  العينة ، ابلإضافة اىل عدم توافر الشفافية عند التعامل مع العمالء 58دلّي  املصداقية يف القول وأ شار اإ

 (.4هو يف اجلدول )%( من أ فراد العينة كام 44واشار اىل ذكل )

 

 ( 4جدول رمق )

 مس توى الشفافية واملصداقية دلى رجال البيع

 

  العدد النسبة

 على مستوى كبير من المسؤولية والصدق 11 24
 ال تتوافر الشفافية لدى رجال البيع 21 44
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 ال يتطابق أقوال البائع مع الواقع في كثير من األحيان 28 58

 قية عند التعاملهناك ضعف في المصدا 24 50
 أخرى 16 34
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 ( العروض التجارية1-2)

وعن ال س باب يف عدم قيام رجال البيع الاهامتم بتوفري املصداقية يف التعامل خاصة وأ هنا تؤدى اىل املزيد من التعامل مع 

ع ى الرحب الرسيع من أ حد أ س باب  % من العينة أ ن الرتكزي70الرشكة وكسب وقة املس هتكل جتاه السلعة ، أ جاب حواىل 

هذا ال مر حيث ساعد يف عدم الاهامتم ابلعميل واملعلومات اليت تقدم اليه وكسب وقة العميل ، وجاء يف الرتتيب الثاين 

 .أ ن البائعني ل ميتلكون الثقافة الاسالمية فه  يقعون يف املمنوع دون قصد وبسبب تدين املعرفة

 ( 5جدول رمق )

  تؤدى اىل الترصفات غري السلمية من قبل رجال البيعال س باب اليت

 

  العدد النسبة

 عدم المعرفة بالضوابط المهنية واألخالقية 13 28
 عدم االكتراث بالعمل البيعي والعميل 17 36
 التركيز على الربحية والكسب السريع 33 70
 عدم توافر الثقافة الشرعية لدى البائع 16 34
 ائع إلى الثقافة اإلسالميةافتقار الب 18 38
 أخرى أرجو ذكرها.................. 2 4

 المجموع 100 210
 

 ال سعار -

يعترب ارتفاع ال سعار من أ برز التحدايت اليت تواجه ال سواق والعمالء حيث يعمل ذكل ع ى الابتعاد عن التسوق بسبب 

سعار العديد من العوامل ادلاخلية واخلارجية ويرى املس هتكل أ ن ارتفاع أ سعار السلعة واخلدمة ، ويأ يت السبب يف ارتفاع ال  

جانب من هذا املؤرش يف زايدة ال سعار يأ يت بدون أ س باب اقتصاديه ، ويف حماوةل من ادلراسة يف التعرف ع ى أ س باب 

ات للمحالت ، كام %( أ هنا بسبب ارتفاع أ سعار الإجيار 68ارتفاع ال سعار يف ال سواق ، أ شارت أ كرب نس بة من املشاركة )

%( أ هنا أ س باب اقتصادية و دولية ، ويأ يت بعد ذكل يف ال مهية الارتفاعات العاملية يف ال سعار ادلولية للسلع  48أ شار ) 

 واخلدمات 

 (6جدول رمق )
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 أ س باب زايدة أ سعار السلع واخلدمات

 

  العدد النسبة

 اد والمواد الخامأسباب اقتصادية وعالمية مثل ارتفاع تكاليف االستير  16 48
 زيادة الطلب على العرض 10 30
 هناك جشع من التجار 8 24
 الرغبة في الربح السريع 13 40
 ارتفاع تكاليف شراء البضاعة من الخارج 12 36
 ارتفاع أجور المحالت التجارية في المراكز التجارية 23 68
 عدم وجود قوانين رادعة للشركات التي ترفع أسعاره 4 12
 استغالل التجار إلى حرية التجارة في السوق المحلي 11 34
 المجموع 100 292

 

تعترب جودة املنتجات من أ مه الرشوط الواجب توفرها يف السلع واخلدمات يف ال سواق ، ويتعرض املس هتكل املنتجات  -

مقدلة ، وعن ال س باب اليت  يف كثري من ال حيان اىل السلع واخلدمات غري اجليدة اما أ ن تكون مغشوشة واما أ ن تكون

% من املشاركني يف ادلراسة اىل أ ن السبب 66تدعو الرشاكت اىل عدم الاهامتم ابجلودة أ و ممارسة الغش والتقليد أ شار 

وراء ذكل الرغبة يف الكسب الرسيع دون الاهامتم ابجلوانب ال خالقية ، م حماوةل البحث عن ال قل سعراً ع ى حساب 

 السعرية دون الاهامتم ابجلودةاجلودة للمنافسة 

 

 

 

 

 

 

 

 (7جدول رمق )

 مدى توفر اجلودة و السالمة يف املنتجات السوق 

  العدد النسبة

 عدم اهتمام التاجر بالجودة 15 38
 التركيز على السعر الرخيص على حساب الجودة 21 54
 عدم وجود مواصفات ومقاييس 19 48
 األسواق المحلية عدم توفر الضبط لدى منافذ الدخول الى 5 12
 ضعف الوازع الديني لدى الشركة التجارية 11 28
 الرغبة في استغالل السوق والربح السريع 26 66
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 أخرى أرجو ذكرها....... 2 4
 المجموع 100 250

 

 النتاجئ

ىل أ ن هناك ضعف يف الالزتام ابلضوابط ال خالقية عند ممارسة النشاط حيث وجدت  ع ى ضوء ما تقدم توصلت ادلراسة اإ

ادلراسة ان هناك جتاوزات كبرية واس تغالل الإعالانت يف الرتوجي عن السلع دون الاهامتم  ابملصداقية  يف حمتوى الإعالن، 

وينطبق هذا ال مر ع ى رجال البيع حيث ل يلزتمون ابملصداقية يف التعامل يف البيع والرشاء حسب رأ ي العينة. كام أ شارت 

يف املعلومات اليت تردمه من رجال البيع حيث ل تتوافر دلّي  املصداقية يف القول ابلإضافة اىل عدم توافر  العينة بأ هن  ل يثقون

 الشفافية عند التعامل مع العمالء. 

شارت نتاجئ ادلراسة أ ن نشاط التسويق ل ّيمت ابلضوابط اخلاصة ابل سعار حيث هناك ارتفاع يف ال سعار بدون ضوابط وأ  

 د يف ذكل عدم وجود انظمة متنع  ارتفاع ال سعار. أ خالقية ويساع

أ ن الرتكزي ع ى الرحبية للمنشأ ت احمللية أ كرب من الرتكزي ع ى جودة املنتج أ و مطابقة املنتجات وتوصلت ادلراسة اىل 

 تجاتابملواصفات وهذا يعزز النتيجة السابقة يف أ ن املنشأ ت تبحث عن الرحبية مقارنة ابجلوانب اخلاصة جبودة املن

 التوصيات

 ع ى ضوء النتاجئ امليدانية ميكن أ ن تويص ادلراسة ابلتايل:

تكثيف النشاط اخلاص بتعريف املامرسني لنشاط التسويق بأ مهية الرتكزي ع ى اجلانب ال خاليق و الضوابط الرشعية  -1

 عند تسويق املنتجات.

يهب  ع ى كيفية التعامل مع العمالء وفقاً للقواعد رضورة تقدمي دورات تدريبية لرجال البيع والتصالت التسويقية وتدر  -2

 ال خالقية. 

تعريف املنشأ ت احمللية ابلنتاجئ الإجيابية اليت س تعود علاه  يف حال التقيد ابلتعلاميت ال خالقية حيث تعمل ع ى زايدة  -3

 ولء الرشاكت للمنتج و املنشأ ة. 

جراء ادلراسات املتخصصة يف جمال املس هتكل للتعرف ع ى  -4  سلوكياته الرشائية يف ظل ال وضاع احلالية و املس تقبلية. اإ

 املراجع

عالانهتا التجارية ابلتطبيق ٢٠١٠ونس الهنداوي واخرون ) .1 (،  "تقيمي العالقة بني تبين الرشاكت ل خالقيات التسويق وفاعلية اإ

 د اخلامس والعرشن، ص.ص. ع ى رشاكت التصالت اخللوية الاردنية"، جمةل لكية بغداد للعلوم الاقتصادية، العد

وهجة نظر مدير التسويق الوطين،  -(، الالزتام بأ خالقيات التسويق وأ ثره يف الوضع التنافيس للرشكة٢٠٠٥عادل محمد طرحي، ) .2

 . ٢٩٢-٢٩٠اجملةل العلمية جلامعة املكل فيصل )والعلوم الانسانية والإدارية (، اجملدل السادس، العدد الاول، ص.ص، 

 من سلسةل حنو وقافة تسويقية.  ١(، اخالقيات التسويق، كتاب رمق 1425 )عبيد العبديل .3

(، " التسويق الاساليم والعالمات التجارية يف اورواب" ، احملةل العاملية للتسويق ٢٠١٤امحد عامر ومجيلته احسن ، )  .4

 . ٦١-٥٩الاساليم، اجملدل الثالث، العدد الثالث، ص.ص. 
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(، " تدخل ادلوةل يف النشاط الاقتصادي يف  الاسالم" ،اجملةل ٢٠١٤ومحمد عبدالعايل ، )هند مجعوين  ومقاويل صليحة،  .5

 . ٦١-٥٩العاملية للتسويق الاساليم، اجملدل الثالث، العدد الثالث، ص.ص. 

 . ٦١-٥٩(، اجملةل العاملية للتسويق الاساليم، اجملدل الثالث، العدد الثالث، ص.ص. ١٤٢٥عبد اجمليد الصالحني ) .6
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 امللخص

تعد مسأ ةل تسعري املنتجات واخلدمات يف املصارف الإسالمية أ حد أ مه القرارات الإدارية، والشغل الشاغل للكثري من 

 املصارف الإسالمية، حيث انه ميس لك أ وجه نشاط املرصف، ويقرر دلرجة كبرية قمية الإيرادات الس نوية.

وقبل البدء يف حتديد سعر املراحبة يكون ابل ساس قد وضع الغاية من تكل العملية ويه ممتثةل يف أ ن املرصف الإساليم 

حتقيق معدلت رحبية ممتثةل ابلعائد ع ى حقوق املسامهني والعائد ع ى ال صول يف املرصف، وحتقيق نس بة عائد ع ى مس توى 

 اىل تقوية املركز التنافيس للمرصف يف السوق.ال موال املستمثرة يمت قبولها من قبل املستمثرين، ابلضافة 

وقد برزت عوامل عديدة عززت من أ مهية تسعري املراحبة يف املصارف الإسالمية، وهنا تظهر مشلكة البحث يف كيفية  

ليه حتديد سعر املراحبة يف املصارف الإسالمية والعوامل املؤثرة يف حتديده، وما ال ساس أ و املرجع اذلي ميكن الاعامتد ع

 لتحديد سعر املراحبة يف املصارف الإسالمية؟

وتتج ى أ مهية البحث من خالل الكشف عن طبيعة العالقة قرارات التسعري و رحبية املرصف، حيث يفرتض البحث أ ن 

قرارات التسعري تؤثر بشلك مبارش يف رحبية املرصف ل ن معالء املرصف مه اذلين يدفعون مثن اخلدمات املرصفية، ال مر 

ىل توليد ادلخل، ويؤثر بشلك مبارش ع ى جح  مبيعات املرصف.اذل  ي يؤدي اإ

ىل الإشارات اليت  ىل املسائل ذات الصةل مبشلكة البحث، استناداً اإ ويعمتد البحث ع ى الطريقة الوصفية التحليلية للوصول اإ

 تضمنهتا بعض ال دبيات ذات الصةل هبذا املوضوع.

ماكنيـة ال خ ىل اإ سالمية، ابلرمغ من اقرتاح العديد وقد انهتىى البحث اإ ـذ مبهنجيـة معـدلت ليبـور حلسـاب مؤرشات مالية اإ

ىل  سالمية بديةل عـن سـعر الفائـدة، واليت مل يـمت حـىت ال ن حتويـل أ ي مـن هـذه املقرتحـات اإ من الباحثني مؤرشات اإ

لاهـا صـناعة اخلـدمات املاليـة الإسـالمية، ساليم مشرتك مع  مؤشـرات معياريـة ترجـع اإ وابلتايل رضورة وجود تعاون مرصيف اإ

ىل جانب تفعيل دور الهيئات ال خرى مثل هيئة  اجلهات اليت تعين بقضااي املصارف الإسالمية، مثل مجمع الفقه الإساليم، اإ

ساليم بديل جياد مؤرش اإ عن مؤرش سعر  احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية الإسالمية والبنوك املركزية، للعمل ع ى اإ

 الفائدة، يقوم ع ى أ سس متفقة مع أ حاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية.

 

 تسعري املنتجات، املراحبة، املصارف الإسالمية. -:اللكامت ادلاةل
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Pricing the Islamic Financial Products 

(Murabaha “Sale with Profit” as a Model) 
Abstract: 

The issue of pricing products and services in Islamic bank’s is one of the most 

administrative decisions and the main concern for a lot of Islamic banks for it touches 
all aspects of the bank’s activities and decides to a large degree the value of annual 
revenue. Before determining the price of Murabaha, the Islamic bank sets the aim of 

achieving profitable rates through the returns of the shareholders’ equity, the returns of 
the assets in the bank and the achievement of the rate of returns at the level of the 

invested money that is accepted by the investors. Several factors have emerged and 
gave rise to the importance of pricing Murabaha in the Islamic banks.  

The research aims at identifying how the price of Murabaha in the Islamic banks is 
determined and stating the influencing factors thereto. It also aims at identifying the 

reliable bases for determining the price of Murabaha. The importance of the research 
lies in revealing the relationship between the pricing decisions and the profitability of 

the bank. It should be noted that the former affects the latter in a direct way, for the 
bank’s clients are the ones who pay for the banking services. This process leads to 

more income which will directly affect the volume of the banks sales. To this end, the 
analytical descriptive method is adopted to solve the issues in question. The research 

resulted in the possible adoption of LIBOR’s method although many researchers 
suggested using the Islamic indicators in stead of the interest rate. Also, there should be 
a joint Islamic banking cooperation with the concerned authorities such as Islamic Fiqh 

Academy. Al last, the role of the other bodies such as the Accounting and Auditing 
Organization for Islamic financial Institutions and Central Banks should be activated 

with a view to find an Islamic indicator in stead of the interest rate indicator. 
Keywords: product pricing, Murabaha, Islamic banks 

 املقدمة

 امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ع ى س يدان محمد وع ى أ هل وحصبه أ مجعني، وبعد:

حتتل قرارات تسعري املنتجات واخلدمات املرصفية موقفاً مزتايد ال مهية يف املصارف الإسالمية مما جعلها تواكب هذا التوجه يف 

يف، وتعد مسأ ةل تسعري املنتجات واخلدمات يف املصارف الإسالمية ظل التطورات الراهنة اليت طرأ ت ع ى القطاع املرص

أ حد أ مه القرارات الإدارية، والشغل الشاغل للكثري من املصارف الإسالمية، حيث انه ميس لك أ وجه نشاط املرصف، ويقرر 

 دلرجة كبرية قمية الإيرادات الس نوية.

يكون ابل ساس قد وضع الغاية من تكل العملية ويه ممتثةل يف  أ ن املرصف الإساليم وقبل البدء يف حتديد سعر املراحبة

ىل نس بة عائد ع ى  حتقيق معدلت رحبية ممتثةل ابلعائد ع ى حقوق املسامهني والعائد ع ى ال صول يف املرصف، ابلإضافة اإ

 للمرصف يف السوق.مس توى ال موال املستمثرة يمت قبولها من قبل املستمثرين، ابلضافة اىل تقوية املركز التنافيس 

وقد برزت عوامل عديدة عززت من أ مهية تسعري املراحبة يف املصارف الإسالمية، وهنا تظهر مشلكة البحث يف كيفية  

حتديد سعر املراحبة يف املصارف الإسالمية والعوامل املؤثرة يف حتديده، وما ال ساس أ و املرجع اذلي ميكن الاعامتد عليه 

 املصارف الإسالمية؟ لتحديد سعر املراحبة يف

mailto:alserhan@yahoo.com


 

 المملكة المتحدة -| لندن     االولالعدد  – السادسالمجلة العالمية للتسويق االسالمي |   المجلد 

 

وتتج ى أ مهية البحث من خالل الكشف عن طبيعة العالقة قرارات التسعري و رحبية املرصف، حيث يفرتض البحث أ ن 

قرارات التسعري تؤثر بشلك مبارش يف رحبية املرصف ل ن معالء املرصف مه اذلين يدفعون مثن اخلدمات املرصفية، ال مر 

ىل توليد ادلخل، و   يؤثر بشلك مبارش ع ى جح  مبيعات املرصف.اذلي يؤدي اإ

 وينحرص البحث يف والوة مباحث:

 املبحث ال ول: السعر املرصيف الإساليم

 املبحث الثاين: تسعري املراحبة يف املصارف الإسالمية

 املبحث الثالث: الرقابة ادلولية وأ ليات تسعري املنتجات املرصفية الإسالمية

ىل رضورة وج ساليم مشرتك مع اجلهات اليت تعين بقضااي املصارف الإسالمية، مثل وقد انهتىى البحث اإ ود تعاون مرصيف اإ

ىل جانب تفعيل دور الهيئات ال خرى مثل هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية الإسالمية  مجمع الفقه الإساليم، اإ

ساليم بديل عن مؤرش سعر الفائ جياد مؤرش اإ دة، يقوم ع ى أ سس متفقة مع أ حاكم ومبادئ والبنوك املركزية، للعمل ع ى اإ

 الرشيعة الإسالمية.

 املبحث ال ول

 السعر املرصيف الإساليم

 

 قبل البدء يف تناول موضوع السعر املرصيف الاساليم ل بد بدايًة من الإشارة اىل مفهوم بيع املراحبة لل مر ابلرشاء 

 الإسالمية،  وابلتايل سيمت تقس مي املبحث ال ول اىل املطالب التية:) واذلي هو مدار حبثنا (ك حد صيغ المتويل يف املصارف 

 املطلب ال ول: مفهوم بيع املراحبة لل مر ابلرشاء

 املطلب الثاين: مفهوم السعر املرصيف الإساليم

 املطلب الثالث: مفهوم سعر املراحبة

 املطلب ال ول

 مفهوم بيع املراحبة لل مر ابلرشاء

لإسالمية اجتهت صوب الرشيعة الإسالمية للبحث عن صيغ لتوظيف أ موالها، واكن من بني هذه حيامن نشأ ت املصارف ا

حدى الصيغ بيوع املراحبة، ويه اخملتلفة،  الإقتصادية متويل ال نشطة الإسالمية يف املصارف معل لطبيعة املناس بة الصور اإ

صارف الإسالمية "املراحبة املركبة"، ويه تطوير للمراحبة واسع، ومن أ كرث املعامالت املس تخدمة يف امل نطاق ع ى فاها وتُطبق

منا القداىم، الفقهاء أ وردها كام الفكرة حيث من ليس كبري، جدل حولها اثر فقد ذكل، املعروفة عند الفقهاء املتقدمني، ومع  واإ

فاكر صدى هو التطبيق هذا أ ن ومبا الإسالمية، املصارف يف تطبيقها حيث أ سلوب من  أ ث ّر فقد هبا، املتعلقة النظرية لل 

 يف الاهامتم حمور الصورة هذه جعل اذلي ال مر لبيع املراحبة، العملية الإجراءات يف املعارصين الفقهاء بني النظري اخلالف
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الإسالمية املصارف حول جرت اليت واملؤمترات وادلراسات الندوات مجيع
(1)

نشاطات  يف ال سد حصة حتتل املراحبة ل ن ،

ذالإ  املصارف ىل % ٤٠ بني ما متثل يه سالمية، اإ وخارجيًا داخليًا املصارف الإسالمية معليات مجمل من % ٩٠ اإ
(2)

. 

 وقد عرف العلامء املعارصون بيع املراحبة لل مر ابلرشاء بعدة تعريفات مهنا )ع ى سبيل املثال ل احلرص(:

ف برشاء املطلوب، ابلوصف اذلي حيدده املشرتي، أ ن يتقدم من يريد الرشاء بطلب للمرصف، يطلب فيه أ ن يقوم املرص  -1

وع ى أ ساس الوعد منه برشاء املطلوب فعال مراحبة، ابلنس بة اليت يمت التفاق علاها، حيث يمت دفع المثن ع ى أ قساط حسب 

الإماكنية
(3)

. 

ضاه ال مر من املأ مور رشاء البيع اذلي يتفاوض بشأ نه طرفان أ و أ كرث ويتواعدان ع ى تنفيذ هذا التفاوض اذلي يطلب مبقت -2

سلعة لنفسه، ويعد ال مر املأ مور برشاهئا منه وتربيحه فاها، ع ى أ ن يعقد بيعاً بعد متكل املأ مور للسلعة، وهذا البيع قد يكون 

مع عدم الإلزام لل مر ابلرشاء أ و مع الإلزام به
(4)

. 

من العنارص ال تية بعد هذا العرض لتعريفات بيع  املراحبة، ميكن القول: بأ هنا تتكون
(5)

: 

 والوية ال طراف: )ال مر ابلرشاء، املرصف، البائع(. -أ  

 تتكون من عقدين: )عقد بني البائع واملرصف، عقد بني املرصف وال مر ابلرشاء(. -ب

تشمل والوة وعود: )وعد من املرصف برشاء السلعة، وعد من املرصف ببيع السلعة لل مر ابلرشاء، وعد من ال مر   -ج

  رشاء السلعة من املرصف(.ب 

ومن خالل هذه الصور، يتضح سبب اإطالق بعض العلامء ع ى املراحبة " بيع املواعدة"، لن الوعد أ ساس فاها، ومجيع 

 صورها مبنية ع ى الوعد، ويه هبذه التسمية متثل صور املواعدة امللزمة وغري امللزمة.

 املطلب الثاين

 السعر املرصيف الإساليم 

 وم السعر أ ول: مفه

عطاء تعريف للسعر فاإن  ا هو عليه للمنتجات ال خرى، ونظراً ل مهية اإ ل خيتلف مفهوم السعر ابلنس بة للمنتجات املالية مع ّ

عطاء تعريف حمدد للسعر مهنا: )ع ى سبيل املثال ل احلرص(:  الكثري من الباحثني قد اهمتوا ابإ

 ومبا املؤسسة بعمل حتيط داخلية وخارجية ملتغريات وفقاً  هبوطاً  أ و صعوداً  هاتعديل ميكن اليت املنتج قمية بأ نه: السعر يعرف -1

ماكانت يتفق ووفق أ ذواقه  املنتفعني دلى الرشاء واإ
(1)

. 

                                                                 

اإلسالمي، والتابعة  الفقه (. التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي اإلسالمي، بحث منشور، مجلة مجمع1409عمر، محمد عبد الحليم ) (1)

 .949، ص 2، الجزء 5لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، جدة، السعودية، العدد 
، جامعة بغداد، 6، المجلد 23المصرفية، بحث منشور، مجلة العلوم اإلقتصادية، عدد  (. ماهيّة بيع المرابحة2009كاظم، علي، ويوسف، اعتدال ) (2)

 .161العراق، ص 
، 5(. بيع المرابحة لآلمر بالشراء، بحث منشور، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، منظمة المؤتمر اإلسالمي، جدة، السعودية، العدد 1409حمود، سامي ) (3)

 .1092، ص 2الجزء 
إدارة المكتبات العامة،  ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةوالمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية،  المحاسبةمعايير  (4)

، الوارد (8، وقد ورد تعريف المرابحة لآلمر بالشراء ضمن المعيار الشرعي رقم )169ص  (،2المالية رقم ) معايير المحاسبةد ط، (، 2000)البحرين، 

 .108(، د ط، ص 2010، )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةضمن المعايير الشرعية الصادرة عن 
(. بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة، الجامعة األردنية، 1987العلي، أحمد سالم عبدهللا ) (5)

، المكتبة 1(. الحكم الشرعي لبيع المرابحة لآلمر بالشراء الذي تتعامل به البنوك اإلسالمية، ط2004، وانظر: العزيزي، محمد رامز )49ردن، ص األ
 .34-33الوطنية، عمان، األردن، ص 
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السعر هو: القمية النقدية للمنتج أ و اخلدمة اليت يدفعها املس هتكل بقصد حصوهل ع ى السلعة أ و اخلدمة، وهو المك من القمي  -2

متالك املنتجاليت يتبادلها  املس هتكل ابلنقد، من أ جل احلصول ع ى املنافع بقصد الاس تعامل أ و احليازة أ و اإ
(2)

. 

 أ و صعوداً  تعديلها ميكن اليت املنتج أ و اخلدمة وابس تعراض التعريفات السابقة يرحج الباحث التعريف ال يت للسعر: وهو قمية

ماكانت يتفق ومبا ف أ و املؤسسةبعمل املرص  حتيط داخلية وخارجية ملتغريات وفقاً  هبوطاً  ووفق  املنتفعني دلى الرشاء واإ

 أ ذواقه ، وحتقق أ هداف املرصف أ و املؤسسة املتوقعة من تقدمي ذكل املنتج أ و اخلدمة.

 اثنياً: مفهوم السعر املرصيف الإساليم

ىل املرصيف السعر مفهوم يشري  املرصف يتحملها ال خرى، اليت والرسوم واملرصوفات والقروض الودائع ع ى الفائدة معدل اإ

 من املرصفية اخلدمة للغري، فسعر اخلدمات تقدميه نتيجة املرصف اليت يتلقاها العمولت أ و املرصفية، اخلدمات تقدمي لقاء

جاميل ميثل العميل نظر وهجة املرصفية للخدمة اس تخدامه عند احلصول علاها يتوقع اليت املنافع اإ
 (3.)

 

ىل حتديد أ سعار الفائدة ع ى القروض واليت يراها املرصف مناس بة لتأ مني اخملاطر اليت يواهجها جراء معلية املنح،  ويشري أ يضاً اإ

واذلي ميثل تلكفة القرض من انحية الفرق ما بني أ سعار الفائدة املدينة والفائدة ادلائنة، وكذكل تلكفة الإدارة املمتثةل يف 

قرا ضية وحىت هنايهتااملصاريف واملرتبات من بداية لك معلية اإ
(4)

. 

ن  عدم وهو الإسالمية معل املصارف مبدأ   يالمئ ل فائدة( معدل عن عبارة السعر يعترب اذلي التعريف )اجلزء هذا من جزًءا اإ

عادة صياغة تعريف وعليه ابلفائدة، التعامل   :أ نه ع ى الإساليم يقدهما املرصف اليت املرصفية اخلدمة سعر املنتج أ و ميكن اإ

 من يتكون ما وعادة املرغوبة، ع ى املنتج أ و اخلدمة للحصول العمالء يتحملها اليت وال عباء التاكليف من تاكمالً م مزجيا

النفيس وال ثر واجلهد والوقت ابلطاقة املرتبطة ال خرى وال عباء النقدية التلكفة
(5)

. 

املرصف الإساليم، )وذكل  عليه حيصل اذلي جرال   أ و املقابل :تعريفه ميكن فاإنه السعر املرصيف الإساليم ملفهوم وكخالصة

بعد حتديد التاكليف الفعلية للمنتج أ و اخلدمة املقدمة، مع ال خذ بعني الاعتبار العوامل املؤثرة يف حتديده كطبيعة املنافسة يف 

 دف ع ى الاستامثر( نتيجةالسوق املرصيف، واخملاطر احمليطة ابلعمل املرصيف، والترشيعات والقوانني احلكومية، والعائد املس هت

 لعمالئه. مرصفية لتقدميه منتجات وخدمات

جياد يمت ابلشلك اذلي املرصفية منتجاته وخدماته أ سعار حتديد ع ى املرصف الإساليم يعمتد جناح فان ذكل ضوء ع ى  اإ

 يعترب السعر فان انحية أ خرى ومن اخلدمة، هذا املنتج أ و من منافع من العميل يتوقعه وما اخلدمة قمية املنتج و بني التوازن

املرصف لرحبية أ ساس ياً  حمدداً 
(6)

. 

 املطلب الثالث

                                                                                                                                                                                                                                          

 .20والطباعة، عمان، األردن، ص ، دار المسيرة للنشر والتوزيع 1(. أساسيات التسعير في التسويق المعاصر، ط2004عبيدات، محمد ) (1)
(. تطوير المنتجات وتسعيرها، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص 2008الطائي، حميد، والعالق، بشير ) (2)

ازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، (. تسويق الخدمات، الطبعة العربية، دار الي2009، وانظر أيضاً: الطائي، حميد، والعالق، بشير )113
 .260ص 

 .286، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ص 1(. تسويق الخدمات المالية، ط2009الجيوسي، سليمان، والصميدعي، محمود ) (3)
ردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة (. أثر أساليب تسعير التسهيالت االئتمانية على ربحية البنوك التجارية األ2009فطاير، عماد عدلي ) (4)

 .15، ص  عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن
(. اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية، بحث منشور، المعهد االسالمي للبحوث والتدريب، والتابع للبنك اإلسالمي 2004المغربي، عبد الحميد ) (5)

  .388هـ، جدة، السعودية، ص 1425ام ( لع66للتنمية، بحث رقم )
دراسة ميدانية، رسالة  –(. العوامل المؤثرة في قرارات تسعير الخدمات في المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة 2008شملخ، ساطع سعدي ) (6)

 .34، ص ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، غزة، فلسطين
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 مفهوم سعر املراحبة 

لاها هامش رحب للمرصف، ومن هنا يركز البحث ع ى  ن المثن يف بيع املراحبة عبارة عن سعر الرشاء )أ و التلكفة( مضافاً اإ اإ

صارف الإسالمية، والعوامل اليت تؤثر يف حتديدها، ابعتبار أ ن صيغة معرفة كيفية حتديد نسب هوامش أ رابح املراحبات يف امل

املراحبة من أ كرث الصيغ اليت تس تخدهما املصارف يف منح المتويل املرصيف، والسؤال املطروح يف هذا اجملال ما هو مقدار الرحب 

 املناسب، وما ال ساس أ و املرجع اذلي ميكن الاعامتد عليه لتحديده ؟

ن مفهوم هو  امش أ رابح املراحبات يعين بصفة عامة: تلكفة المتويل املرصيف اذلي يقدمه املرصف الإساليم، وميثل نسب اإ

ال رابح املتفق علاها بني العميل واملرصف عند منح المتويل بصيغة املراحبة، ويه الزايدة املضافة ع ى مثن السلعة ال ول اذلي 

اشرتاها به املرصف
(1)

. 

املراحبة هو: ذكل الهامش الرحبي اذلي يفرضه املرصف الإساليم ع ى معالئه عند منحه  متويل  وميكن القول  ابن سعر

مرصيف بصيغة بيع املراحبة، حيث يتحدد الهامش عادًة من خالل نس بة مئوية من التلكفة
(2)

، واذلي لن يقبل املرصف 

الإساليم أ ن يكون العائد الس نوي
(3)

و النس بة( بأ ي حال من ال حوال، حيث يأ خذ بعني ع ى استامثره أ قل من هذا السعر )أ   

الاعتبار مجيع العوامل ادلاخةل يف احتسابه من )ظروف السوق املرصفية اكملنافسة، اخملاطر، التاكليف، التضخ  والترشيعات 

 والقوانني( مراعياً يف احتسابه الالزتام ابلرشوط الرشعية واملعايري والضوابط الإسالمية.

 املبحث الثالث

ابة ادلولية وأ ليات تسعري املنتجات املرصفية الإسالمية  الرق

 وفيه والوة مطالب:

 املطلب ال ول: الرقابة ادلولية 

 املطلب الثاين: تسعري املراحبة يف املصارف الإسالمية

طار الرقابة ادلولية  املطلب الثالث: أ ليات تسعري املراحبة يف اإ

 املطلب ال ول

ابة ادلولية  الرق

شارة بدايًة اىل أ ن املصارف الإسالمية تنفرد ابلرقابة الرشعية ادلاخلية لك مهنا ع ى حدة، ومتارس لك هيئة ل بد من الا

ميكن القول ابن العديد من ادلراسات ركزت ع ى رشعية أ نشطهتا بشلك منفصل عن الهيئات الرشعية للمصارف ال خرى، و 

ية ع ى املصارف ال سالمية، الا أ ن الرقابة ادلولية ع ى املصارف موضوعي العالقة والرقابة املفروضة من البنوك املركز 

الإسالمية فليس فاها دراسات حمددة )حسب عمل الباحث(، فع ى الصعيد الاقتصادي املايل شهد العامل املعارص تطورات 

نت وما تزال ذات طبيعة جتاوزت حدود ادلوةل القطرية، مما أ ضعف دور البنوك املركزية احمللية، ل ن املنعطفات بذاهتا اك

                                                                 

(1)
(، سلسلة الدراسات 2005-2000كيفية تحديد نسب هوامش أرباح المرابحات بالمصارف خالل الفترة )(. 2006إدريس، يوسف عثمان، وآخرون ) 

                            .10ص  ،السودان والبحوث، بنك السودان المركزي،
(2)

 أي تكلفة التمويل المصرفي. 
(3)

الذي يضمن له المحافظة على كمية أمواله وقيمتها، والثاني: عائد يعوضه عن عائدال يقبل بأن يحصل على أقل منه في الظروف الطبيعية، وهوالعائد  
                     المخاطر التي سيتحملها نتيجة االستثمار.
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دولية، مثل حترير أ سعار الرصف، واتساع ال سواق وتداخلها مع بعضها البعض، وازدايد تأ وري أ سواق البورصة العاملية، 

وانس ياب حركة رؤوس ال موال عرب ادلول 
(1)

 ،  

أ سس عاملية حمددة"وتعرف الرقابة ادلولية بأ هنا "هجود منظمة لقياس وتوجيه ومتابعة ال داء وفقاً ملعايري و 
(2)

، حيث تتفاوت 

 درجة التوجيه واملتابعة والتدخل يف العمل املرصيف حبسب ما متتكل من ال دوات واملعايري.

ىل مثة معايري تقتضاها مصلحة املرصف الإساليم عند التدخل الرقايب بوضع أ سعار  وعند احلديث عن املعايري ينبغي الإشارة اإ

الإيرادات اليت تغطي املرصوفات، واحلصول ع ى جح  نس يب من احلصة السوقية مقارنة  مرصفية حمددة، ومهنا مراعاة

ابملنافسني، وحتقيق التدفقات النقدية الرسيعة، كام ل خيفى خصوصية املصارف الإسالمية يف احملافظة ع ى العمالء يف ظل 

سالمية متاكمةل منظومة قمي اإ
(3)

ال سعار بطبيعة وشلك السوق ومدى وجود منافسة ، وختتص الرقابة ادلولية يف جمال حتديد 

حقيقية ومرونة الطلب السعرية وطبيعة الترشيعات والقوانني
(4)

. 

 املطلب الثاين

 تسعري املراحبة يف املصارف الإسالمية

ىل فه  هذه ال داة  المتويلية من انحية، وطريقة حصول املرصف الإساليم ع  ى حصته ان أ لية تسعري متويل املراحبة حتتاج اإ

 من ال رابح من انحية أ خرى، ومن ابرز الطرق املطبقة حالياً:

 الطريقة ال وىل: التسعري اعامتداً ع ى سعر الفائدة

جرت معظ  املصارف الإسالمية ع ى اعامتد سعر الفائدة املتداول يف البنوك الربوية أ و معدلت الفائدة اليت حتددها هذه 

جعي لتحديد هامش الرحب ل دوات المتويل والإستامثر الإسالمية، ويعترب مؤرش الفائدة البنوك أ و البنك املركزي كسعر مر 

( املس تخدم يف اتفاقات الإقراض القصرية ال جل بني بنوك لندن أ كرث املؤرشات وأ وسعها اس تخداما من Liborالربوية ليبور)

حيث تقوم املصارف الإسالمية ابلسرتشاد بسعر  قبل املصارف الإسالمية يف تسعري منتجاهتا املرصفية اكملراحبة وغريها،

ليه Liborالفائدة ) % بغرض احتساب رحبية املرصف من المتويل2% أ و 1( مضافا اإ
(5)

. 

                                                                 

االقتصادية (. دور البنوك المركزية في الرقابة على البنوك اإلسالمية في ظل العولمة واألزمة المالية و2011( صقر، محمد أحمد، والمحتسب، بثينة )1)
ن، األردن، الجامعة العالمية المعاصرة، بحث مقدم إلى: المؤتمر االقتصادي الدولي: األزمة المالية واالقتصادية المعاصرة وآثارها على العالم العربي، عما

 .94األردنية، ص 
، والعشرين بحث مقدم إلى:المؤتمر الدولي الثالث ، بحث مقدمالرقابة الدولية على المصارف اإلسالمية(. 2015( الحوراني، ياسر عبد الكريم )2)

 .6كلية القانون، ص  -، جامعة اإلمارات العربية المتحدةاالقتصاد اإلسالمي: الحاجة إلى التطبيق وضرورات التحول
 .318-317( الجيوسي، تسويق الخدمات المالية، مرجع سابق، ص 3)
وات ومعايير مختلفة، يمكنها التأثير على المؤسسات المصرفية، ومنها المصارف اإلسالمية ومن ( توجد على مستوى العالم مؤسسات عديدة تمتلك أد4)

 Moody's ووكالة موديز، (S&P)، وكاالت التصنيف االئتماني الدولية مثل ) وكالة ستاندرز أند بورز IMFأهم هذه المؤسسات: صندوق النقد الدولي 
Corporation، ومجموعة فيتش Fitch Group) لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية ،(BCBS) اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية ،(IASC) بنك ،
، وهناك مجموعة من المؤسسات اإلسالمية التي تهتم بنشر المعايير المالية ومتابعة األنشطة المصرفية اإلسالمية، ومن أهم هذه (BIS)التسويات الدولية 

المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )األيوفي(، مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، وهذه المؤسسات اإلسالمية تهتم بنشر المؤسسات: هيئة المحاسبة و
يها، ومن هنا فان المعايير المالية ومتابعة األنشطة المصرفية اإلسالمية، وهي تقوم بأنشطة رقابية بشكل مباشر وغير مباشر من خالل البرامج المعتمدة لد

ك تلعب هذه لرقابة الدولية التي تقوم بها الجهات المالية اإلسالمية تراعي خصوصية المصارف اإلسالمية، وتحافظ على المبادئ التي تقوم عليها، لذلا
 .اإلنتاجي االستثمار نحو التمويل توظيفالرقابة دوراً ضرورياً لتفعيل أداء المصارف اإلسالمية في جوانب عديدة، أهمها 

(5)
  اإلقتصادآلية العمل المصرفي من منظور “ ندوة بعنوان:(. مالحظات في قضية السعر المرجعي، بحث مقدم في 2009وبي، محمد سهيل )الدر 

 .2، ص2/5/2009التي أقامتها جامعة الجنان في طرابلس، لبنان يوم  ،“الفائدة والمرابحة –التجاري واإلقتصاد  اإلسالمي
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ن اعامتد املؤرشات يعترب أ مراً رضورايً وفقا ملتطلبات الإدارة احلديثة، لتحديد كفاءة ال داء الإداري وقياس نسب جناحه من  اإ

أ داة قياس معيارية تس تخدم يف حتديد ال سعار يف املعامالت ال جةل، ويف قياس تلكفة رأ س املال، ويف  فشهل، ويعترب املؤرش

دراسة اجلدوى الاقتصادية للمرشوعات الاستامثرية
(1)

. 

وال س ئةل املطروحة يف هذا اجملال: ما هو الليبور؟ وكيف يمت حسابه؟ وما يه سلبيات واجيابيات الاسرتشاد هبذا املؤرش؟ 

 هل جيوز اس تخدام معدلت الفائدة العاملية لتحديد هامش الرحب ؟ و 

 (:Liborتعريف الليبور ) - أ  

هو سعر الفائدة السائد بني بنوك لندن، ويس تخدم مكقياس مرجعي ع ى نطاق واسع 
(2)

، ولكمة ليبور يه اختصار لعبارة 

London Inter-Bank Offered Rateنوك يف لندن، وهو ميثل مجموعة ، أ ي معدل الفائدة املعروض من قبل الب

ذ جيري اس تخدامه  معدلت ع ى  أ سعار الفائدة ع ى القروض املتبادةل ابلعمالت الرئيسة بني البنوك ادلولية يف سوق لندن، اإ

ت، يف اتفاقيات الإقراض ع ى املدى القصري، ويف عقود املش تقات املالية املتعلقة بسعر الفائدة اكلعقود ال جةل وعقود املبادل

، British Bankers Association (BBA)( يومياً من قبل مجعية املرصفيني الربيطانيني Liborويمت حتديد هذا املؤرش )

ويعد عالمة جتارية مملوكة لها، وقد تعاقدت امجلعية مع واكةل ال نباء"وومسون رويرت" لإدارة معلية حساب ليبور وبثه عاملياً 

عرش صباحاً بتوقيت لندن، كام حيق لبعض املواقع ووسائل الإعالم نرش معدلت ليبور  بشلك يويم بعد الساعة احلادية

بعد مرور أ س بوع ع ى حتديدها،  (BBA)اليومية بعد الساعة اخلامسة مساء بتوقيت لندن، وتنرش املعدلت يف موقع امجلعية 

نشائه كام يوجد ابملوقع مجيع املعدلت التارخيية لليبور منذ اإ
(3)

. 

 SIBOR) )Theدم العديد من ادلول العربية سعر الفائدة مكؤرش لعمليات الإقراض بني البنوك احمللية مثل: السيبور وتس تخ

Saudi Inter-Bank Offered Rate  وهو سعر الإقراض بني البنوك يف اململكة العربية السعودية، ويوجد الاكيبور

(CAIBOR)Cairo Inter-Bank Offered Rate   فائدة بني البنوك يف سوق القاهرة، وهكذا تأ خذ هذه وهو سعر ال

(  س نداً أ و مرجعاً لهاLiborاملؤرشات من سعر الفائدة العاملي )
(4)

 JODIBOR) )Jordan، أ ما يف الاردن فيمت اس تخدام 

Inter-Bank Offered Rate اجلوديبور: وهو مؤرش مرجعي حميل ل سعار الإقراض ما بني البنوك ابدلينار ال ردين
(5)

. 

                                                                 

(1)
االقتصاد االسالمي، بنك دبي جل، بديالً عن مؤشر الفائدة الربوية، بحث منشور، مجلة (. نحو مؤشر إسالمي للتعامل اآل2002البعلي، عبد الحميد ) 

 . 30(، ص 1423، رجب )256، العدد 22، مجلد اإلسالمي
(2)

ية في سوق لندن المالي مما مكنها من فرض معدل والسبب الرئيسي الستخدام الليبور كان القدرة الكبيرة والمصداقية الواضحة الستقاللية البنوك العالم 

مؤتمر "األسواق المالية اإلسالمية نحو بديل شرعي آلليات أسعار الفائدة، بحث مقدم إلى: (. 2007القطان، محمد ) الليبور كإطار مرجعي دولي، انظر: ا

،ص 2007مايو  2-1د اإلسالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية، المنعقد بجامعة اإلمام محمد بن سعو نحو مؤشرات مالية بديلة عن معدل الفائدة"،
7. 
(3)Azad, ASM Sohel& Ahsan ,Amirul, IIBR-LIBOR Relationship and the Nature and Determinants of “Islamic 

Premium” School of Accounting, Economics and Finance, Faculty of Business and Law, Deakin University, 221m 
Burwood Highway, Burwood, Vic – 3168, Australia, p7, Retrieved Jul 1, 2014 from: 

 http://www.kafo.or.kr/eng_image/pdf/5_1_APAD2013.pdf 
مؤتمر "األسواق المالية اإلسالمية نحو مؤشرات مالية إيجاد معدل إلحتساب ربحية البيوع اآلجلة، بحث مقدم إلى  (. نحو2007وانظر:البلتاجي، محمد )

، وانظر: كيف، جون، ما 2007مايو  2-1المنعقد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية،  بديلة عن معدل الفائدة"،
وللمزيد من التفاصيل حول مؤشر ، 33، ص 4، الرقم 49، العدد 2012، تصدر عن صندوق النقد الدولي، ديسمبر، ة التمويل والتنميةمجلهو ليبور، 

 w.bbalibor.comhttp://ww 2014-7-1متوفر بتاريخ على الموقع االلكتروني:  (BBA)ليبور، انظر موقع جمعية البنوك البريطانية 
(4)

 9-8، المنعقدة بتاريخ ندوة البركة الثانية والعشرينة، للمعامالت المالية اآلجلة مع التطبيق على المصارف اإلسالمي إسالمينحو مؤشر (، 2002شحاته، حسين ) 
 .2، البحرين، ص 2002حزيران،  20-19، الموافق 1423ربيع اآلخر، 

(5)
ية البنوك في األردن هو سعر مرجعي لسعر الفائدة على االقتراض بين البنوك في األردن، ويتم احتساب هذا السعر باالعتماد على أسعار ر الذي تنشره جمعوإن الجوديب 

لنقدي بالدينار تم اعتماده لآلجال القصيرة ليشكل نقلة نوعية وخطوة مهمة جداً لتطوير السوق ا، وإسالمي مصرفعشرة بنوك جميعها بنوك تجارية وال يوجد فيها أي 

mailto:alserhan@yahoo.com
http://www.kafo.or.kr/eng_image/pdf/5_1_APAD2013.pdf
http://www.bbalibor.com/
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 (Liborأ لية حساب معدل الليبور ) -ب

( معدلً لليبور للك أ جل من أ جال الاس تحقاق امخلسة عرشة، أ ي يمت حساب 150يمت يف لك يوم معل رمسي حساب )

ىل 15) شهراً(، لعرش معالت رئيس ية يه: اجلنيه الإسرتليين،  12( معدلً حسب املدة )يوم، أ س بوع، أ س بوعني، ومن شهر اإ

ل مري ي، الني الياابين، الفرنك السويرسي، ادلولر الكندي، ادلولر الإسرتليين، اليورو، الكوروان ادلامنركية، ادلولر ا

ن اكن  ليه بصيغة املفرد واإ الكوروان السويدية، ادلولر النيوزلندي، ويطلق ع ى املتوسط )املعدل(، واذلي غالباً ما يشار اإ

مهنجية  (BBA(، وقد وضعت مجعية املرصفيني الربيطانيني )Liborك لندن )ليبور ( معدل فائدة السائد بني بنو 150هناك )

( مبراجعة املهنجية من فرتة ل خرى لضامن BBAحلساب معدلت ليبور ابلتشاور مع كبار املتعاملني يف السوق، وتقوم امجلعية )

ات، وتمتثل اخلطوات املتبعة يف تثبيت ليبور مواكبهتا للتطورات اجلديدة يف جمال الترشيعات وتقنيات التصالت واملعلوم

ونرشه فامي ييل
(1)

: 

اخلطوة ال وىل: تمتثل هذه اخلطوة يف حتديد املقومني )البنوك املشاركة يف حتديد معدلت ليبور(، حيث تقوم لك من مجعية 

وبعد مناقشات مع  ، Money Markets Advisory Panel( وهيئة مستشاري أ سواق املالBBAاملرصفيني الربيطانيني )

BBA Libor Steering Group( 16، أ و 12، أ و 8بنوك كحد أ دىن حاليا، أ و  6، بتحديد مجموعة البنوك للك معةل ،)

هممهتا التعبري عن توازن السوق من خالل حتديد معدلت فائدة داخلية بني البنوك، ويمت اختيار تكل البنوك وفق عدة معايري 

طها يف السوق واليت تقدم بشلك رسي لك والوة أ شهر، وخربهتا يف العمةل ذات العالقة وتصنيفها تمتثل يف مسعهتا وجح  نشا

الئامتين، كام ل تنمتي مجيع البنوك املسامهة يف حتديد معدلت ليبور لعمةل معينة لدلوةل املصدرة لها، مفثالً يمت حتديد أ سعار 

 ايابنية وغري ايابنية، وتراجع قامئة البنوك املسامهة ع ى ال قل مرة واحدة س نوايً. الفائدة ع ى الودائع ابلني الياابين من قبل بنوك 

 العرش للعمالت ليبور معدلت حتديد يف املسامهة البنوك عدد. (1جدول رمق )

 العمـةل

ادلولر 

ال مري ي 

USD 

اجلنيه 

سرتليين  الإ

GBP 

اليورو 

EUR 

الني 

الياابين 

JPY 

الفرنك 

السويرسي 

CHF 

 ادلولر

الكندي 

CAD 

ادلولر 

ال سرتايل 

AUD 

ادلولر 

النيوزلندي 

NZD 

الكرونة 

ادلمناركية 

DKK 

الكرونة 

السويد

 SEKية 

عـدد 

 البنـوك
18 16 15 13 11 9 7 7 6 6 

ىل موقع مجعية املرصفيني الربيطانيني ) عداد الباحث ابلستناد اإ (BBAاملصدر: من اإ
(2)

. 

                                                                                                                                                                                                                                          

وكافة البنوك في المملكة ودعم وتعاون من البنوك في األردن نتيجة التعاون المشترك بين جمعية  ،2005األردني، وقد استُحدث هذا المؤشر في شهر تشرين الثاني عام 

 jo-http://www.abj.org.jo/ar،  1420-7-1، متوفر بتاريخ الموقع االلكتروني لجمعية البنوك في االردنانظر:  ،البنك المركزي األردني
(1)

األسواق المالية اإلسالمية نحو مؤشرات مالية بحث مقدم إلى مؤتمر " (. آلية تحديد معدالت ليبور، وإمكانية االستفادة منها،2007السحيباني، محمد ) 

، وانظر: 9-7م، ص 2007مايو  2-1"، المنعقد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية، يلة عن معدل الفائدةبد

تطبيقية على  (. إرتباط تسعير الصكوك اإلسالمية بمعدل الفائدة ليبور كعامل مهدد لسالمة اإلستثمار فيها، دراسة2013ناصر، سليمان، و زيد، ربيعة )
، والذي بحث مقدم للمؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي )النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي(عينة من الصكوك اإلسالمية، 

المالية بديال  عن مؤشر معيار قياس أداء المعامالت  (.2003، وانظر: قنطقجي، سامر )10-7، ص سبتمبر(، اسطنبول، تركيا 11-9من ) عقد للفترة

دور مقاصد (. 2010بتصرف، وانظر: طربية، االء هاشم ) 19-16ص  ، حلب، سورية،مؤسسة الرسالةد ط،  (،9سلسلة فقه المعامالت ) ،الفائدة

-50مصرفية، عمان، األردن، ص ، أطروحة دكتوراة غير منشورة، األكاديمية العربية للعلوم المالية والالشريعة في تطوير المنتجات المصرفية اإلسالمية
 بتصرف. 51

(2)
الدوالر األمريكي، والين  :م بثالث عمالت فقط في البداية هي1986( معدل ليبور رسمياً بحلول عام BBA) البريطانيينأطلقت جمعية المصرفيين  

  http://www.bbalibor.com :2014-7-1تروني بتاريخ الموقع االلكعلى  متوفر ،جمعية المصرفيين البريطانيين، انظر: الياباني والجنيه اإلسترليني

http://www.abj.org.jo/ar-jo/jodiborpricesandhistoricaldata.aspx
http://www.bbalibor.com/panels
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سامهة للك معةل من العمالت العرش، وذكل حسب معطيات موقع مجعية املرصفيني ويوحض اجلدول السابق عدد البنوك امل

 ، حيث يالحظ أ ن عدد البنوك يكون أ كرب حسب أ مهية العمةل ع ى املس توى العاملي.2012الربيطانيني يف مايو 

ل انه يف عام  لعمالت وأ جال ( عن حتديد سعر ليبور لعدد من اBBAتوقفت مجعية املرصفيني الربيطانيني ) 2013اإ

اس تحقاقها
(1)

، ادلولر ال سرتايل NZD، ادلولر النيوزلندي DKK، الكرونة ادلمناركية SEKويه: )الكرونة السويدية 

AUD ادلولر الكندي ،CAD( وأ صبح يمت حساب ،)أ شهر،  3( معدلت حسب املدة )يوم، أ س بوع، شهر، شهرين، 7

معالت( 5شهراً( لبايق العمالت )وعددها  12أ شهر،  6
 (2)

. 

اخلطوة الثانية: تمتثل يف قيام لك بنك من البنوك املسامهة بتقدمي تقومي يويم ل سعار الفائدة حسب ال جال امخلسة عرش 

( يف حساب معدل ليبور ويه رشكة رويرت، وجيب أ ن تلزتم البنوك املسامهة عند BBAملمثل مجعية املرصفيني الربيطانيني )

(، وتمتثل فامي ييلBBAائدة ابلتعلاميت اليت وضعهتا امجلعية )تقدمي تقوميها ل سعار الف
(3)

: 

يسامه البنك املشارك يف هيئة ليبور يف حتديد معدل الفائدة اذلي يكون مس تعداً عنده لقرتاض مبلغ )معقول احلج (،  -1

قراض ال موال، وعليه القيام بذكل والقبول ابملعدل املعروض يف ال  سوق.واذلي سيمت ع ى أ ساسه اإ

 يمت حتديد معدل لك بنك ابس تقاللية عن البنوك املشاركة والعمالت ال خرى.  -2

 لبد أ ن تتوفر يف معدلت لك بنك مشارك الرشوط ال تية:                  -3

 القروض غري مضمونة وخاضعة لقوانني انلكرتا وويلز. -ب بس يطة وغري اثبتة. -أ  

 معمول هبا يف سوق لندن.  -قل عن اونني ول تزيد عن مخس.     دتقدم املعدلت خباانت عرشية ل ت -ج

( 11:00( بني الساعة )Designed Distributorترسل معدلت البنوك املشاركة لثومسون رويرتز من خالل املوزع ) -4

 ( صباحاً حسب توقيت لندن. 11:10و)

                                                                 

(1)
أو قص بعض العمالت من سلة العمالت التي ينظر لها عند تحديد سعر فائدة الليبور و كذلك إنقاص عدد "التحديدات" اليومية ألسعار  وقد تم إسقاط 

واجهت كأحد الحلول المطروحة للتخلص من صدمة نظام الليبور، وذلك بعد المشاكل المباشرة التي ، مرة المتبعة حاليا 150 ـمرة من أل 130 ىالفائدة إل
بالتالعب وبشكل متكرر وروتيني بأسعار الفائدة المستخدمة لحساب ليبور في  هو قيام مجموعة من البنوك المشاركة في تحديد سعر الفائدةومصداقية ليبور 

 Bank Standard ( وكذلك بنوك أخرى مثل )بنك ستاندرد تشارتردBarclaysم(، كان على رأسها البنك البريطاني )باركليز 2012-2005ة )الفتر
Charteredيو بي أس)بنك ( وUnion Bank Of Switzerland-UBS- ( و)بنك آر بي أسRoyal Bank of Scotland–RBS-( و)بنك رابو Rabo 

bankوعلى حساب الجهات المقابلة لها في هذه العقود، ووفقاً لخبراء الصناعة  ،عب بأسعار الفائدة باالتجاه الذي يجعل عقودها مربحة لها( وغيرها، بالتال
يقية فإنه مته الحقالمالية؛ فإن هناك سببان رئيسان وراء هذا التالعب هما: أوالً، عندما يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة الذي يفصح عنه بقيمة أقل من قي

عروف أنه يظهر قوة غير حقيقية تتمثل بانخفاض مخاطره، وأنه بنك قوي )أقوى مما هو عليه حقيقة(، ويستطيع أن يقترض بأسعار فائدة منخفضة، من الم
ه منهم والعكس صحيح، كلما انخفضت قدرة البنك على دفع التزاماته )منها القروض( يقوم المقرضون برفع أسعار الفائدة على هذا البنك عند اقتراض

في عقود المبادالت، فلذلك عندما يقوم ( (Libor والسبب الثاني، أن هذه البنوك قد تكون هي الطرف الذي يتسلّم سعر الفائدة الثابت ويدفع سعر الفائدة المتغير
قل مضروباً بقيمة عقد التبادل االفتراضية، والتي تكون البنك بتخفيض سعر ليبور فإنه يحصل على الفرق بين سعر الفائدة الثابت )األعلى( وسعر ليبور األ

فهو يعني أن أسواق المال ُدفعت لالعتقاد بأن  ونتيجة لذلك يمكن تصور تأثير ذلك التالعب في معدل ليبور،، عادة بمئات الماليين أو حتى المليارات
فائدة منخفضة وسّعرت منتجاتها  ية في أنحاء العالم قد تكون أقرضت بأسعارمما هي عليه، وذلك يعني أن المؤسسات المال المخاطر وتكلفة االقتراض أقل

نوا مواقعهم استناداً المالية المختلفة والمرتبطة بمعدل ليبور بأقل من قيمتها وربما سجلت خسائر كبيرة، مما قد يؤدي إلى وجود الكثير من الخاسرين الذين ب
وبشكل خاص مصداقية مركز لندن المالي، وهو األكبر بين  بر اليوم هو المصداقية والثقة في أسواق المالليبور مزيف، لكن الخاسر األك سعر فائدة إلى

إرتباط تسعير الصكوك اإلسالمية بمعدل الفائدة ليبور كعامل مهدد لسالمة اإلستثمار فيها ، دراسة تطبيقية ناصر، و زيد، انظر:  ة،العالمي المراكز المالية

 بتصرف.15 -14، مرجع سابق، ص ك اإلسالميةعلى عينة من الصكو
(2) 

-1- 31بتاريخ، ICE Benchmark Administration Limited (IBA) بتسليم إدارة ليبور الجديدة إلى جمعية المصرفيين البريطانيينقامت 
  http://www.bbalibor.com، 2014-7-1، مرجع سابق، بتاريخ لجمعية المصرفيين البريطانيينالموقع االلكتروني على  ، متوفر2014

(3) 
  http://www.bbalibor.com، 2014-7-1، مرجع سابق، بتاريخ لجمعية المصرفيين البريطانيينالموقع االلكتروني 
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ىل ال دىن، اخلطوة الثالثة: بعد اس تالم تقوميات مجيع البنوك ل سعار الفائد ة اخملتلفة، تقوم رويرت برتتيب العروض من ال ع ى اإ

م يمت استبعاد أ ع ى وأ دىن معدلت معروضة لتحييد تأ وري املعدلت املتطرفة، وحيدد معدل ليبور ذلكل اليوم ولل جال امخلسة 

دلت احملسوبة للسوق يف حدود عرش اخملتلفة، حبساب املتوسط احلسايب للمعدلت املعروضة املتبقية، وعادة ما تثبت املع

ىل  11:45الساعة  ، مع مالحظة أ ن أ سعار الفائدة تس متر يف التغري خالل اليوم، وقد ختتلف عن معدلت ليبور 12:00اإ

املعلنة، ويمت الإعالن من خالل شاشات رشكة رويرت وغريها من الرشاكت املتخصصة ببث املعلومات املالية، واكن من 

ه الشفافية عدم تعارض مصاحل البنوك املسامهة مع املعدلت اليت تضعها، خاصة وأ ن حمافظها املفروض أ ن تضمن هذ

 الاستامثرية قد تتضمن عدداً كبرياً من املش تقات املالية املرتبطة مبعدلت ليبور.

 (2جدول رمق )

 )%( 2015-10- 30معدلت ليبور احملسوبة بتارخي 

 العملة  / اليوم اليورو األمريكي الدوالر اإلسترليني الجنيه الياباني الين السويسري الفرنك
 يوم - 0.17286 0.12480 0.47750  0.02786  0.77400-
 أسبوع  0.16929- 0.15590  0.48531  0.03429 0.79500-
 شهر  0.13357  0.19200  0.51069  0.04943 - 0.77400
 شهرين 0.09929-  0.25305  0.53688  0.06214 0.75800-
 أشهر 3 0.07429-  0.33410  0.58000  0.08143 0.73200-
 أشهر 6  0.00300-  0.55165  0.73250  0.12157 0.69300-
 شهر 12 0.09071  0.86840  1.03875  0.22614 0.60100-

ىل موقع مجعية املرصفيني الربيطانيني ) عداد الباحث ابلستناد اإ (BBAاملصدر: من اإ
(1)

 

، ومبجرد الإعالن عن معدلت ليبور احملسوبة 2015ترشين ال ول  30ابق معدلت ليبور احملسوبة بتارخي يوحض اجلدول الس

عالن مجيع تقوميات البنوك اليت اس تخدمت يف حساهبا، وذكل لضامن أ ع ى قدر من الشفافية حول دقة وسالمة معلية  يمت اإ

 التقومي.

ىل ىل الليبور كسعر (LIBOR plus)ويمت التسعري يف المتويل الإساليم ابلستناد اإ ، وتعين أ ن حتديد الرحب يف املراحبة يستند اإ

ليه هامش، فلو فرض أ ن الليبور هو  % فاإن 2% والهامش الزائد فوق الليبور هو 3أ ساس، ويكون مبثابة التلكفة ويُضاف اإ

ي ل ميكن اللزول حتته يف معليات % س نواًي فوق قمية ال صل حمل املراحبة، وميثل الليبور احلد ال دىن اذل5الرحب س يكون 

 المتويل بصفة عامة ومهنا معليات المتويل الإساليم.

 اس تخدام الليبور يف تسعري املنتجات املالية الإسالمية -ج 

أ ن الإعامتد ع ى سعر الفائدة ك ساس مرجعي لتحديد سعر املراحبة، وارتباط العائد ع ى احلساابت الاستامثرية مع أ سعار 

العاملية  هل عدد من السلبيات، أ مههاالفائدة 
(2)

. 

                                                                 

(1)
 ، http://www.bbalibor.com، 2014-7-1الموقع االلكتروني بتاريخ على  متوفر ،مرجع سابق ،جمعية المصرفيين البريطانيين 

rates.com/interest-http://www.global-، 2015-11-1متوفر بتاريخ  ،rates-Globalوانظر:الموقع االلكتروني لـ 

rates/libor/libor.aspx وانظر الموقع االلكتروني االتي.ICE Benchmark Administration Ltd  
(2)

 ومقترحات عرض لبعض مشكالت البنوك اإلسالمية، القري، وانظر: 3-2، مرجع سابق، ص مالحظات في قضية السعر المرجعيالدروبي،  

 بتصرف . 1679 -1676ص  ، مرجع سابق، لمواجهتها

http://www.bbalibor.com/panels
http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx
http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx
http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx
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ن اس تخدام الفائدة يعكس التبعية الاقتصادية لل نظمة املرصفية الربوية. -أ     اإ

ن العميل عندما يرى أ ن تلكفة المتويل من املصارف الإسالمية مشاهبة لتلكفة القرض من البنوك التقليدية، قد يعتقد أ نه  -ب اإ

املصارف الإسالمية أ و احلصول ع ى قرض من البنوك التقليدية، وقد يعتقد أ نه ل يوجد أ ي ل فرق حقيقي بني المتويل من 

ضعاف  ىل اإ ل ابلإمس وأ ن النتيجة واحدة، ويف هذا تشكيك يف مدى رشعية املصارف الإسالمية، وهذا أ يضا س يؤدي اإ فرق اإ

 منافسة املصارف الإسالمية للبنوك التقليدية. 

ن تاكليف معليات المت -ج ويل اليت تقوم هبا املصارف الإسالمية أ ع ى ابلتأ كيد من مصاريف البنوك التقليدية عند قياهما اإ

ابلإقراض، ففي حني تعمتد البنوك التقليدية يف متويلها ع ى القرض حرصاً يف لك معلياهتا، ل تعمتد املصارف الإسالمية ع ى 

طالقا بل ع ى عقود البيع واملشاركة، وابلتايل فه دارة اخملاطر ع ى معليات القرض اإ دارية وخماطر أ ع ى، واإ ىي تتكبد مصاريف اإ

دارة خماطر البنوك التقليدية، هذا من هجة ومن هجة أ خرى فاملنطق السلمي  المتويل الإسالمية ابلتأ كيد أ ع ى وأ كرث تلكفة من اإ

البنوك التقليدية عن طريق القرض  يرى أ نه جيب أ ن تكون تلكفة المتويل من املصارف الإسالمية أ ع ى من تلكفة المتويل من

بفائدة وذكل لعدة أ س باب ذات قمية عالية مهنا
(1)

: 

ضافية حتتسب ع ى العميل لصاحل املرصف الإساليم يف حال تأ خره عن السداد.  -1  أ نه ل توجد فوائد اإ

ن املرصف الإساليم يتحمل تبعة العيب اخلفي وتبعة هالك السلعة املموةل طوال فرتة حياز  -2 ته لها وحىت بعد تسلميها اإ

 للعميل.

دارية أ ع ى مبا فاها مصاريف الإس تالم واحليازة والتخزين واملتابعة ولك ما قد  -3 ن املرصف الإساليم يتحمل مصاريف اإ اإ

 يتعلق ابلسلعة أ و الإدارة أ و الإنتاج، يف حني أ ن البنوك التقليدية تقترص معليهتا ع ى مبلغ القرض وسداده فقط.

 ماس بق فاإنه ويف واقع ال مر فاإن البنك التقليدي س يحقق رحبا صافيا أ ع ى بكثري من املرصف الإساليم فامي لو ونتيجة لك 

ضافية ذلكل فلن يكون مبقدور املرصف الإساليم أ ن حيقق رحبا  تساوى سعر املراحبة مع سعر الفائدة، وابلتايل وكنتيجة اإ

عامتد ميكن توزيعه ع ى املودعني أ و ع ى املسامهني مقا راب ملا ميكن أ ن حتققه البنوك التقليدية ملوديعاها ومسامهاها يف حال اإ

املصارف الإسالمية ع ى سعر الفائدة ك ساس لتحديد سعر املراحبة
(2)

 . 

 هل جيوز اس تخدام معدلت الفائدة العاملية لتحديد هامش الرحب؟ -دــ 

العريب، ومع ال سف الشديد أ ن بعض املصارف الإسالمية قد انزلقت يف نظام الليبور نظام معمتد دلى البنوك الربوية يف العامل 

هذا امللزلق الربوي اخلطري، فصارت تربط أ رابح بيع املراحبة لل مر ابلرشاء بنظام الليبور، فتكون ال رابح اليت حيصل علاها 

مبقدار الرحب عند توقيع عقد املراحبة، بل  املرصف الإساليم غري اثبتة، بل متغرية مع تغري عدد ال شهر وال ايم، ول يمت البت

ىل  (Libor + 2%) تُسجل مع هناية لك شهر عند دفع القسط املس تحق، بعد تسويهتا مع نظام الليبورمثالً  ، فيؤدي ذكل اإ

ىل بطالن عقد املراحبة، ل ن من رشوط حصة عقد املراحبة أ ن يكون الرحب معلو  ماً هجاةل الرحب وعدم معلوميته، وهذا يؤدي اإ

                                                                 

(1)
 .3-2، مرجع سابق، ص مالحظات في قضية السعر المرجعيالدروبي،  

(2)
 .3الدروبي، مالحظات في قضية السعر المرجعي، مرجع سابق، ص  
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ذا اخنفض مؤرش الليبور  وحمدداً، وربطه مبؤرش الليبور ينايف ذكل حيث جيعهل متذبذابً، فاإذا ارتفع مؤرش الليبور ارتفع الرحب واإ

ىل معامةل ابطةل، لش امتلها ع ى غرر فاحش مفسد للعقد اخنفض الرحب، وهذا الربط مبؤرش الليبور حيول بيع املراحبة اإ
(1)

. 

ل يف املعامالت هو ع ى صيغة  -حبسب ما نعمل-ل يوجد يف الرشيعة ويف ذكل يقول القري: " طريقة حلساب الرحب، واملعو ّ

العقد ل ع ى طريقة احلساب، فاإذا اكن بيعاً وجب أ ن يكون مكمتل ال راكن اتم الرشوط خالياً من الراب والغرر والغش والغنب 

خل، فاإذا توفر ذكل فال أ مهية للطريقة اليت حسب هبا  ذا ... اإ الرحب، وهذا يعين أ ن ربط هامش الرحب بأ سعار الفائدة مقبول اإ

ن اكن غري  اكنت صيغة البيع حصيحة، ومع ذكل ل ننكر أ ن اس تخدام أ سعار الفوائد ادلولية كطريقة حلساب الرحب يف البيوع واإ

يهن "حمرم فاإنه مناف لذلوق الإساليم ومتعارض مع ما هو مفرتض يف املسلمني من تأ دب مع أ حاكم د
(2)

. 

ىل هجاةل مفسدة  وخالصة ال مر أ نه ل جيوز رشعاً ربط نس بة الرحب يف بيع املراحبة مبؤرش الليبور يف مرحةل العقد، ل نه يؤدي اإ

ساليم)  .(3للعقد، ول بأ س ابلس تئناس مبؤرش الليبور يف مرحةل املواعدة، حىت يوجد بديل ملؤرش اإ

ساليم للتعامل ال جل بديال عن مؤرش الفائدة)وفامي ييل قرار ندوة الربكة الثانية وال  جياد مؤرش اإ  (:4عرشين، خبصوص اإ

ن اعامتد املصارف الإسالمية عيل مؤرش سعر الفائدة ) الليبور أ و ما يشاهبه( ليكون معيارا لتسعري منتجاهتا ال جةل  - أ   اإ

هداف العمل املرصيف الإساليم ول يأ خذ يف اكملراحبة والتأ جري والاس تصناع، وتقومي كفاءهتا وقياس أ داهئا، ينايف أ سس وأ  

الاعتبار طريقة تكوين مصادر أ موالها وتلكفة احلصول علاها، وهو أ مر اقتضته الرضورة يف ظل غياب مؤرش بديل مقبول 

سالميا  .اإ

يعهتا، مع ل مانع رشعا من الاس تئناس مبؤرش سعر الفائدة يف تسعري املنتجات الإسالمية اليت ل ينايف اس تخدامه طب - ب

  ابلضوابط الرشعية لتكل املنتجات. –عند اس تخدامه  –الالزتام 

تويص الندوة اجلهات اليت تعين بقضااي املصارف الإسالمية، مثل مجمع الفقه الإساليم، وهيئة احملاس بة للمعايري  -ج

ساليم بديل عن ، للمؤسسات املالية الإسالمية ابلتعاون، مع معاهد ومراكز البحوث الاقتصادية الإسالمية جياد مؤرش اإ ابإ

مؤرش سعر الفائدة، يقوم عيل أ سس موضوعية متفقة مع أ حاكم ومبادئ الرشيعة الإسالمية وطبيعة معل املصارف الإسالمية 

  ، وذكل بتكوين جلنة متخصصة تض  فقهاء وخرباء يف الاقتصاد واحملاس بة واملصارف الإسالمية للقيام هبذه املهمة

 (Liborرتحة عن مؤرش الليبور )طرق بديةل مق -و

لو اكن من غري املستساغ أ ن نعمتد سعر الفائدة أ ساسا مرجعيا لتحديد هامش الرحب يف أ دوات المتويل الإسالمية بشلك عام 

 وبتحديد سعر املراحبة بشلك خاص، فع ى ماذا نعمتد ومايه البدائل؟

                                                                 

(1)
مقدم إلى مؤتمر"االقتصاد اإلسالمي وأعمال بحث  ،بيع المرابحة المركبة كما تجريه المصارف اإلسالمية في فلسطين (.2009عفانه، حسام الدين ) 

معامالت  المصارف اإلسالمية في القرن الواحد والعشرين، تحديات وآمال :روذلك ضمن المحور األول من محاورالمؤتم جامعة الخليل ،البنوك"

 بتصرف. 21، ص27/7/2009فق اوالمهـ 1430شعبان  5،  المصارف اإلسالمية، ضبط وتأصيل
اإلسالمي، والتابعة  الفقه ، بحث منشور، مجلة مجمعومقترحات لمواجهتها عرض لبعض مشكالت البنوك اإلسالمية(. 1413علي )محمد  ،يالقر (2)

 بتصرف. 1678، ص 2، الجزء 8لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، جدة، السعودية، العدد 

 .24، مرجع سابق، ص سطينبيع المرابحة المركبة كما تجريه المصارف اإلسالمية في فل عفانه، (3)
فتاوى  دلة البركة،، 2002حزيران،  20-19، الموافق 1423ربيع اآلخر،  9-8والمنعقدة بتاريخ  22/1رقم  قرار ندوة البركة الثانية والعشرين (4)

 ر والتنمية، جدة، السعودية.لإلقتصاد اإلسالمي، مجموعة دلة البركة، قطاع األموال، شركة البركة لالستثما الثانية والعشرينندوة البركة 



 

لسرحان 53 ا لتحرير: د. بكر احمد  ا س  | 2225ISSN- 5850  | رئي    yahoo.comalserhan@   

 

ن أ ول احللول املقرتحة لهذه املشلكة هو بال ريب تقلي -1 لاها، أ ل ويه ادليون، حيث أ ن اإ ص صيغ المتويل اليت تؤدي اإ

المنوذج املثايل للمرصف الإساليم هو ذكل اذلي يعمتد يف المتويل ع ى صيغ املشاركة وليس ادليون، ويف صيغ المتويل 

ىل حتديد عائد اثبت ومن م يس تغين عن الارتباط بأ سعار الفائدة العاملية ابملشاركة ل حيتاج املرصف اإ
(1)

. 

انية لث  التسعري اعامتداً ع ى املعدل املوزون لتلكفة ال موال يف املصارف الإسالمية -الطريقة ا

حيث يقرتح أ حد الباحثني يف الصريفة الإسالمية الطريقة ال تية لتكون مؤرشاً بديالً عن مؤرش الليبور، وحسب هذه 

عامتداً ع ى املعدل املوزون لتلكفة ال موال يف هذه املصارف، الطريقة ميكن أ ن يمت تسعري املراحبة يف املصارف الإسالمية ا

ىل خماطر تعرث اجلهة اليت س تحصل ع ى المتويل، ومدة المتويل، وأ ية أ مور أ خرى ميكن أ ن تؤثر يف معدل العائد اذلي  ضافة اإ اإ

ىل حتقيق عائد معني  ىل حتقيقه، وعادة ما هتدف املصارف الإسالمية اإ ع ى الاستامثر كام هو احلال ّيدف املرصف الإساليم اإ

يف املصارف التقليدية، حيث تضع املصارف خطة معينة يف بداية لك س نه حتدد فاها العوائد اليت جيب حتقيقها خالل العام
(2)

. 

وتتطلب معلية احتساب تلكفة ال موال يف املصارف الإسالمية حتديد صايف ال موال اليت يتوقع أ حصاهبا احلصول ع ى عوائد 

يف املرصف الإساليم؛ أ ي حتديد ال موال اليت تعترب ذات لكفة ع ى املرصف الإساليم، وميكن احتساب تلكفة  وضعها

ىل تاكليف خارجية وتاكليف داخلية، أ ما ابلنس بة  مصادر ال موال يف املصارف الإسالمية عن طريق تصنيف تكل التاكليف اإ

ساابت اجلارية وحتت الطلب وما يف حمكها، تلكفة حساابت الاستامثر لتلكفة مصادر ال موال اخلارجية فتتكون من: تلكفة احل

املشرتك، تلكفة حساابت الاستامثر اخملصص، وتتكون تلكفة مصادر ال موال ادلاخلية من: تلكفة ال سه  العادية، تلكفة 

ىل أ نه يمت اس تثناء ال موال اليت يفرض البنك املركزي ع ى ا يداعها دليه، ال رابح احملتجزة، مع الإشارة اإ ملصارف الإسالمية اإ

ىل اس تثناء ال موال اليت يستبقاها املرصف الإساليم ملقابةل املبالغ اليت يسمح لصاحب حساب الاستامثر بسحهبا  ابلإضافة اإ

حسب رشوط فتح احلساب، وبعد احتساب التاكليف يمت رضب انجت لك تلكفة من تاكليف مصادر ال موال اخلارجية 

ىل مجموع ال موال املتاحة لالستامثر، فاإذا اكن املعدل املوزون لتلكفة ال موال يف املرصف =  وادلاخلية بنس بة )وزن( املصدر اإ

% مثالً فان املرصف الإساليم لن يقبل أ ن يكون العائد الس نوي ع ى استامثره اقل من هذا الرمق بأ ي حال من ال حوال، 3

ضافة نس بة معينة اإ  ىل هذه النس بة تتناسب مع خماطر طالب المتويل ومدة المتويل، أ ما ذلا يكتفي املرصف الإساليم ابإ

دارة املرصف الإساليم مبا يتناسب مع تلكفة أ موالها احملسوبة وال وضاع الاقتصادية  ابلنس بة للسعر بشلك عام فتحدد اإ

ىل تلكفة ال موال مثل  ضافة نس بة معينة اإ يطلبه يف هذه احلاةل  %، فيكون رحب املرصف الس نوي اذلي2السائدة من خالل اإ

% من تلكفة البضاعة عليه5
(3)

 . 

                                                                 

(1)
 بتصرف. 1679 -1676، مرجع سابق، ص ومقترحات لمواجهتها لبعض مشكالت البنوك اإلسالميةعرض ، لقريا 

   .138ص  ،، عمان، األردنناشرون وموزعون الفكر، دار 1ط، دراسات في اإلدارة المالية اإلسالمية (.2011) محمد حسين سمحان،  (2)
ب بالذكر بأنه ال يوجد مؤشرات أو معلومات تشير إلى قيام المصارف اإلسالمية األردنية باحتساب تكلفة أموالها، حيث أنها ال تقوم باحتسا ومن الجدير (3)

هذه التكلفة في  معرفتهم بمدى أهمية احتساب هذه التكلفة أصالً، وهو األمر الذي يستغربه كثير من العاملين في مجال المال واألعمال والتحليل المالي بسبب
األموال عملية اتخاذ القرارات بشكل عام، وبقرارات تسعير المنتجات المصرفية بشكل خاص، ومن هنا حاول سمحان التوصل لنموذج مقترح لقياس تكلفة 

مية، بعد أن توصل إلى أن المصارف في المصارف اإلسالمية األردنية واستخدامها في عملية تسعير أدواتها االستثمارية بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسال
فة إلى سعر الفائدة اإلسالمية األردنية تعتمد على أساليب أخرى في تسعير أهم منتجاتها كالمرابحة مبنية على خبرتها وتجربتها السابقة في هذا المجال، إضا

ث بأحد المصارف اإلسالمية األردنية لفترة ليست بالقصيرة(، بين بنوك لندن )االيبور(، أو سعر الفائدة السائد في السوق المصرفي، )حيث عمل الباح

(. نحو بديل شرعي آلليات 2007بتصرف، وانظر: القطان، محمد ) 122-117مرجع سابق، ص اإلسالمية، المالية اإلدارة في دراسات سمحان،انظر: 
المنعقد بجامعة اإلمام محمد بن سعود  الية بديلة عن معدل الفائدة"،مؤتمر "األسواق المالية اإلسالمية نحو مؤشرات مأسعار الفائدة، بحث مقدم إلى: 

 .36،ص 2007مايو  2-1اإلسالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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ساليم لتحديد رحبية المتويل وخاصة يف  ول شك أ ن وجود نظام تاكليف فعال يشلك خطوة رضورية لإجياد مؤرش اإ

 يل.معامالت البيوع ال جةل مثل املراحبة، كبديل لسعر الفائدة املس تخدم حالياً نظراً لعدم وجود املؤرش الإساليم البد

الثة  لث  التسعري اعامتداً ع ى املؤرش اذلي حتدده الس ياسة النقدية -الطريقة ا

طار الس ياسة النقدية والمتويلية اليت يصدرها  وحسب هذه الطريقة ميكن أ ن يمت تسعري املراحبة يف املصارف الإسالمية يف اإ

الس يوةل والتحمك يف جح  المتويل املرصيف، ويراعى البنك املركزي، حيث تس تخدم ك داة من مضن ال دوات غري املبارشة لإدارة 

يف حتديد سعر املراحبة املؤرشات الاقتصادية اللكية بصورة عامة، والعوامل املؤثرة علاها بصورة خاصة مثل املرصوفات الثابتة 

لتحديد سعر واملتغرية وعوامل الاس تقرار الاقتصادي ومعدلت التضخ  وسعر الرصف وغريها، وتوجد هناك والوة طرق 

املراحبة يف الس ياسة النقدية ويه
(1)

: 

لزام Ceilingنظام السقف ) -1 (: ويف هذا النظام يمت حتديد حد أ ع ى ل سعار املراحبة بواسطة البنك املركزي، ومن م يمت اإ

 املصارف بعدم جتاوز هذه النس بة.

ىل (: ويف هذا النظام يمت حتديد حد أ دىن ل سعار املFloorنظام القاع ) -2 راحبة، ويصبح لزاماً ع ى املصارف عدم اللزول اإ

 أ قل من ذكل.

(: ويف هذا النظام يمت حتديد مدى ل سعار املراحبة، حبيث تتحرك فيه املصارف صعوداً وهبوطاً، Spanنظام النطاق ) -3

ذا ما مت بعد دراسات ملعدلت التضخ  امل توقعة، واكن ذو مرونة ويعترب من أ فضل ال نظمة لتحديد سعر املراحبة خاصًة اإ

عالية
(2)

 . 

وقد يمت حتديد مؤرش من قبل البنك املركزي لتحديد سعر املراحبة حبيث يأ خذ بعني الاعتبار س ياسات ادلوةل اللكية ووضعها 

ويل الاقتصادي، وانه يتيح للمصارف فرصة املشاركة يف وضع وتنفيذ الس ياسة النقدية والمتويلية، كام أ نه يتناسب مع تلكفة المت

عطاء عائد مقبول ل حصاب حساابت ودائع الاستامثر، ويتيح  ىل ذكل انه ميك ّن املصارف من اإ املتعارف علاها عاملياً، ابلإضافة اإ

للمصارف حرية احتساب سعر املراحبة مبا يتناسب مع الوضع الاقتصادي يف ادلوةل، وقد اعمتدت معظ  املصارف الإسالمية 

املراحبة حيث ترى أ ن املؤرش احملدد من البنك املركزي مناسب وواقعي ع ى هذا املؤرش يف حتديد سعر
(3)

. 

 IIBR الطريقة الرابعة: مؤرش وومسون رويرتز 

أ طلقت وومسون رويرتز
(4)

 Islamic Interbank Benchmark Rate (IIBR''مؤرش الرحب بني املصارف الإسالمية" ) 

وافق مع الرشيعة الإسالمية، أ ول مؤرش مرجعي يف العامل مت2011-11-22بتارخي 
(1)

، ميثل معياراً مرجعياً موووقاً به بني 

                                                                 

(1)
 مرجعكيفية تحديد نسب هوامش أرباح المرابحات بالمصارف، وهذه الطرق هي المتبعة من قبل بنك السودان المركزي، انظر: إدريس، وآخرون،  

                 بتصرف. 16-15سابق، ص 
(2)

( باشر بالعمل بنظام 2000(، وفي عام )1999-1994من واقع التجربة العملية لبنك السودان المركزي، يتضح انه قد استخدم نظام القاع للفترة ) 
لى التمويل المصرفي دون تدخل من البنك النطاق، وبعد ذلك أصبح تحديد سعر المرابحة يحدد بحرية بواسطة المصارف وفق العرض والطلب ع

قبل المركزي، وذلك بعد تطبيق سياسات التحرير االقتصادي، وأصبح سعر المرابحة الذي يحدده البنك المركزي يتخذ كمؤشر فقط لالستئناس به من 
كيفية تحديد نسب هوامش أرباح إدريس، وآخرون،  المصارف، والخيار متروك للمصارف بااللتزام بهذا المؤشر أو زيادة النسبة أو النزول عنها، انظر:

               .16مرجع سابق، ص المرابحات بالمصارف، 
(3)

، متوفر على 2006(، أغسطس 9وذلك حسب الدراسات التي قامت بها اإلدارة العامة للبحوث واإلحصاء، بنك السودان المركزي، اإلصدار رقم ) 
 http://www.cbos.gov.sd/node/228، 4201-6-22الموقع االلكتروني بتاريخ 

معلومات  ثومسون رويترز: تعتبر مصدر للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، وهي تجمع بين الخبرة في هذا المجال والتكنولوجيا المبتكرة لتقديم (4)
لمال والقانون والضرائب والمحاسبة والعلوم والرعاية الصحية واإلعالم، ولثومسون رويترز مقر رئيسي في حيوية لكبار صانعي القرار في أسواق ا

بلداً، وأسهم تومسون رويترز  100ألف موظف في أكثر من  55نيويورك، ولها مراكز عمليات رئيسية في لندن وايغان ومنيسوتا، ويعمل لديها أكثر من 
الموقع على  راق المالية، وبورصة تورنتو لألوراق المالية، انظر: الموقع الرسمي لشركة ثومسون رويترز، متوفرمدرجة في بورصة نيويورك لألو

http://www.cbos.gov.sd/node/228
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ىل توفري  املصارف حلساب تلكفة المتويل للمؤسسات املالية الإسالمية ومعدلت الرحب بصورة أ كرث صدق وواقعية، وّيدف اإ

تتوافق مع الرشيعة الإسالمية،  متوسط العوائد املتوقعة من معليات المتويل قصرية ال جل بني املصارف الإسالمية، واليت

مرصفا من املصارف الإسالمية والتقليدية املدعومة بصناديق  18حيث حيسب املؤرش معدل مجموع أ سعار ال رابح املشرتكة ـل 

استامثرية مس تقةل، لل جال القصرية اليت ل تتعدى الس نة وابس تحقاقات خمتلفة ) يوم، أ س بوع، شهر، شهرين، والوة أ شهر، 

شهر، تسعة أ شهر، وس نة( وذكل لتوفري بديل رضوري ومرجعي موووق به من أ جل تسعري أ دوات المتويل الإسالمية س تة أ  

)مثل املراحبة( بدل أ سعار الفائدة الربوية املس تخدمة يف المتويل التقليدي
(2)

. 

مؤسسة مالية  20تض  أ كرث من ويتوىل الإرشاف املتواصل ع ى أ لية تنفيذ املؤرش ونزاهته جلنة املعايري الإسالمية اليت 

سالمية اإ
(3)

ىل هيئة رقابة رشعية، ومت وضع هذا املؤرش ابلتعاون مع عدد من املؤسسات والهيئات املالية الإسالمية،  ضافة اإ ، اإ

د مبا فاها البنك الإساليم للتمنية، وهيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية الإسالمية، ومجعية البحرين للمصارف، ومعه

ىل مجموعة من املصارف الإسالمية الكربى، ويرتبط معدل وومسون رويرتز ملتوسط سعر الفائدة  ضافة اإ حومكة للرشاكت، اإ

معدل لل سعار  100ع ى القروض املتبادةل بني البنوك مبجموعة مؤرشات وومسون رويرتز اليت تس تخدم حلساب أ كرث من 

 ري ي.يف العامل، حيث يكون معدل الرحب ابدلولر ال م

احملاس بة واملراجعة  أ ما عن أ لية احتساب مؤرش الرحب بني املصارف الإسالمية، وفقا ملا نرشته رشكة وومسون رويرتز وهيئة

ذ يعمتد يف حسابهLiborفهىي شباهة جدا بطريقة حساب نظريه الربوي ) للمؤسسات املالية الإسالمية، ع ى جتميع  (، اإ

لاه  من طرف الهيئة الإسالمية للمؤرش  (Panel banks) مرصفا 17معدلت الرحب ـل  ، وفق طلب واحض وحمدد يوجه اإ

(Islamic Benchmark Committee( حيث ترسل معدلت البنوك املشاركة وومسون رويرت بني الساعة ،)9:00 )

ط العوائد املعروضة من طرف10:44و) هذه  ( صباحاً حسب توقيت مكة املكرمة، وتقوم مؤسسة وومسون حبساب متوس ّ

ىل ال دىن، م يمت استبعاد أ ع ى وأ دىن معدلت معروضة لتحييد تأ وري املعدلت  املصارف، بعد ترتيب العروض من ال ع ى اإ

( أ سعار، 4املتطرفة، حبيث يمت اخذ الوسط احلسايب بعد اس تثناء القمي الشاذة يف التسعري؛ أ ي بعد أ ن يمت اس تثناء أ ع ى )

(، وتقوم بعد ذكل بنرش هذا املعدل يوميا ع ى شاشاهتا عند 10:59( و )10:45اعة )( أ سعار، وذكل بني الس4وأ دىن )

ليه يف تسعري الاستامثرات املالية و 3صباحا بتوقيت مكة املكرمة )جرينتش + 11الساعة  ( ، ويكون بذكل معيارا يُستند اإ

يد معدل الرحب ع ى عدد من أ دوات المتويل كذا أ دوات املال اخملتلفة يف سوق ما بني البنوك، ويمت اس تخدام املؤرش لتحد

الإسالمية مبا يف ذكل الاستامثرات قصرية ال جل وأ دوات المتويل مثل املراحبة وأ دوات المتويل ابلتجزئة مثل متويل العقارات 

ًرا لتسعري والس يارات والصكوك وغريها من أ دوات ادلخل الثابت املتوافقة مع الرشيعة الإسالمية، كام ميكن اس تخدامه معيا

وقياس ال صول املالية للرشاكت والاستامثرات
(4)

. 

                                                                                                                                                                                                                                          

وانظر:  /http://thomsonreuters.com :2014-7-1االلكتروني بتاريخ 

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE7AL00J20111122 
خالل فعاليات الدورة السنوية الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية، والذي عقد تحت شعار ''التنافس على من  إطالق المؤشرجاء وقد  (1)

 ، المنعقد في البحرين.2012"، النمو العالمي
 :2014-7-1الموقع االلكتروني بتاريخ على  الموقع الرسمي لشركة ثومسون رويترز، مرجع سابق، متوفر (2)

http://thomsonreuters.com/site/islamic-interbank-benchmark-rate/ 
 .رئيس الشؤون االقتصادية في مركز دبي المالي العالميبرئاسة ناصر السعيدي،  (3)
(4)Azad& Ahsan,IIBR-LIBOR Relationship and the Nature and Determinants of “Islamic Premium”, p3. 

 :2014-7-1لكتروني بتاريخ الموقع االعلى  توفروانظر: الموقع الرسمي لمؤسسة ثومسون رويترز، مرجع سابق، م

mailto:alserhan@yahoo.com
http://thomsonreuters.com/
http://thomsonreuters.com/
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE7AL00J20111122
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE7AL00J20111122
http://thomsonreuters.com/site/islamic-interbank-benchmark-rate/
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 (3جدول رمق )

 2011-11-22بتارخي  IIBR معدلت  حتديد يف املسامهة املصارف أ سامء

اســــم 
 البـــنك
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Finance 
House 

Masraf Al 
Rayan 

National 
Commercial 

Bank 
(Al Ahli) 

National 
Bank of 
Kuwait 

Qatar 
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Sharjah 
Islamic 
Bank 

Dubai 
Islamic 
Bank 
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Bank 

اســــم 
 البـــنك

Abu 
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Islamic 
Bank 

Ahli 
United 
Bank 

Al Baraka 
Bank 

Al Hilal 
Bank 

Alinma 
Bank 

Al Salam 
Bank 

Bahrain 
Islamic 
Bank 

Barwa 
Bank 

ىل موقع تومسو عداد الباحث ابلستناد اإ  ن رويرتزاملصدر: من اإ

جياد مسأ ةل شغلت فقد تدرها، اليت املالية وال صول الفائدة لتحرمي ونظرا  يف الباحثني من كثري ابل سعر الفائدة عن بديل اإ

سالمياً  مؤرشاً  اقرتحت اليت السابقة ادلراسات أ مه اجلدول التايل يلخص و طويةل فرتة منذ الإساليم الاقتصاد  بديالً عن اإ

 الفائدة. سعر

ساليم مايل مؤرش لإجياد السابقة املقرتحات. (4) رمق جدول  ةالفائد سعر عن بديل اإ

 المقترح المقدم اسم  الباحث
 حسين شحاته

 .المستثمر المال رأس إلى المتوقعة لألرباح المئوية النسبة متوسط م( ١٩٧٨ (

 معبد الجارحي
 م( ١٩٨١ (

 يفتحها استثمار حسابات هي الودائع وهذه المعام(،(أسماه ما هوو  األجل، قصيرة المركزية الودائع علي العائد معدل مؤشر
 اإلنتاجي. القطاع في لتستثمرها التجارية المركزي اإلسالمي لدى المصارف البنك

 سيد الهواري
 م( 1982 (

 واألولوية الشرعية حيث من الدراسة تحت المشروع بنفس مواصفات يتصف بديل استثمار أفضل على العائد معدل
 المخاطرة. ودرجة سالميةاإل

 محمد الزرقا
 .الحقيقي االستثمار على المتوقع العائد معدل م( 1983 (

 كوثر األبجي
 م( 1985 (

 تحت للمشروع نفسها المخاطرة بدرجة تتصف التي المثيلة االستثمارات لعوائد نسبية بأوزان مقدرا المتوقع المعدل متوسط
 .الدراسة

 مأمون المصري
 م( 1991)

معدل الخصم )عند اعتماد المصرف على التمويل بالملكية( = المتوسط التاريخي للنسب العامة لتوزيع األرباح على  -1
 حسابات االستثمار المشترك + عالوة مخاطرة. 

معدل الخصم )عند اعتماد المصرف على التمويل الخارجي بإحدى الصيغ التمويلية المتبعة في المصرف( =  متوسط  -2
 التاريخي المتحقق من األدوات التمويلية.العائد 

 فداء شاهين
 م( 1993)

متوسط  -2المتوسط الموزون لكل نوع من أنواع التمويل )ذاتي أو خارجي(. -1يتضمن معدل الخصم المقترح ما يلي: 
 السلم والبيع األجل. -4االستثمارات البديلة.  -3معدل العائد. 

 عبد الحميد الغزالي
 الربح كمعيار يحكم إدارة سوق النقد، ويحكم تخصيص الموارد المالية ويضمن االستخدام الكفؤ في كافة األنشطة.آلية  م( 1994)

 عباس ميراخور
 م(1996)

 المالية السوق بيانات من حسابه يمكن والتي نفسها، المخاطرة بدرجة تتصف التي للمشروعات االستثمار على العائد معدل
 (Tobin's q theory).ن لتوب (q) نظرية باستخدام

 أن يكون معدل الخصم هو المعدل السائد في السوق اإلسالمية في المبيعات المؤجلة. م(2000رفيق المصري )
                                                                                                                                                                                                                                          

rate-benchmark-interbank-http://thomsonreuters.com/site/islamic / 
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 معدل األرباح: معدل العائد على ودائع وحسابات االستثمار في المصارف اإلسالمية. م(2000محمد عبد الحليم )

ية لقياس المعامالت المالية اآلجلة يقوم على أسس موضوعية وشرعية، واستخدام أدوات التحليل المالي مؤشر الربح (2002عبد الحميد البعلي )
 واألساليب الرياضية، وما يستلزمه من إيجاد أسواق مالية على مستوى عال من الكفاءة والشفافية.

 عبد الجبار السبهاني
 م(2006)

ن الحالة في المؤسسات التي تتبنى البيع األجل أو البيع بالتقسيط من متوسط الزيادة في معدل أسعار المبيعات اآلجلة ع
جهة، ومعدل الفرق بين أسعار المبيعات الفعلية المسلم فيها بعقود السلم وأسعار تلك المبيعات حالة وقت التعاقد من جهة 

 أخرى.

 م( 2007 ( الزامل

 السيولة ذات الحكومية وشبه الحكومية والسندات لصكوكا علي العائد معدل- ١ :األولية حسب وهي مقترحات ثالثة قدم
 التي العالمية األسهم أسواق علي العائد معدل -٢ .الثانوية السوق في للبيع قابليتها مع المخاطرة تتميز بقلة التي العالية
 منخفضة تكون التي فظوالمحا الصناديق علي العائد معدل -3جونز. داو السيولة كمؤشر وارتفاع المتدنية بالمخاطرة تتميز

 .عالية سيولة وذات المخاطرة
 محمد البلتاجي

 م( 2007 (
 معدل و العميل، مخاطر معدل و الصناعة، مخاطر معدل و الزكاة، نسبة: على يعتمد اآلجلة البيوع تمويل لربحية معدل

 تكلفة البنك. و الصيغة، مخاطر
 محمد القطان

 م( 2007 (
 .المخاطرة وعالوة المتوقعة، التضخم نسبة و ،الزكاة نسبة:على يعتمد معدل

استحداث مؤشر موحد يعتمد على مؤشرات الربحية في المصارف اإلسالمية المسجلة في النظام المصرفي ) في ظل وجود  م(2007محمد الشبشيري )
 سوق نقدي إسالمي(

ىل دراسة السحيبايت عداد الباحث ابلستناد اإ اجلدول من اإ
(1)

. 

جياد أ ساس لتحديد هامش الرحب ل يعمتد ع ى أ ساس سعر الفائدة ومن الإنصاف  الإشارة أ نه من الطبيعي أ ن تكون حماوةل اإ

، وابلرمغ ماكنية من لن يكون ابل مر الهني ّ  من واقرتاح العديد منافسة، مؤرشات حلساب ليبور معدلت مبهنجية ال خذ اإ

سالمية مؤرشات الباحثني ل الفائدة، سعر عن بديةل اإ ىل املقرتحات هذه من حتويل أ ي ال ن حىت يمت مل نهأ   اإ  مؤرشات اإ

لاها ترجع معيارية نظائرها أ و ليبور معدلت ع ى مضنا أ و رصاحة تعمتد زالت ما الإسالمية، حيث املالية اخلدمات صناعة اإ
(2)

 ،

 املشاركة، من بدل ادلين، أ دوات الإسالمية ع ى املالية املؤسسات اعامتد يف تمكن ال ساس ية املشلكة املرزويق فاإن أ كد وكام

ىل أ دى مما  ابلتايل مع نظريهتا التقليدية واضطرها الإسالمية املصارف يف لل دوات املطبقة واخملاطرة العائد هيلك تشابه اإ

ليبور معدلت مثل املرجعية، الفائدة مؤرشات ع ى تسعري منتجاهتا يف لالعامتد
(3)

. 

ع ى طريقة حتديد هامش الرحب اخملطط من قبل املصارف الإسالمية يف تنفيذ عقود : من خالل الاطالع الطريقة اخلامسة

املراحبة، تبني أ ن هامش الرحب يف تكل املصارف حيدد ع ى أ ساس نس بة من تلكفة بضاعة املراحبة يراعى يف تقديرها عوامل 

، مس توى النشاط يف اجملمتع، واكفة العوامل متعددة من أ مهها: أ سعار البضاعة يف السوق، معدل الفائدة يف البنوك التقليدية

احمليطة معاً 
(4)

 ، ويوحض ذكل اجلدول ال يت:

 (5جدول رمق )

 واقع ختطيط هامش املراحبة يف املصارف الإسالمية
                                                                 

(1)
                .19، مرجع سابق، ص منها آلية تحديد معدالت ليبور، وإمكانية االستفادةالسحيباني،  

(2)
 .1مرجع سابق، ص  ،آلية تحديد معدالت ليبور، وإمكانية االستفادة منهاالسحيباني،   

(3)
األسواق المالية اإلسالمية نحو مؤشرات بحث مقدم إلى مؤتمر " (. إمكانية إنشاء مؤشرات بديلة عن معدل الفائدة،2007المرزوقي، رجا بن مناحي ) 

         .6م، ص 2007مايو  2-1"، المنعقد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية، دةمالية بديلة عن معدل الفائ
(4)

لجنة من األساتذة الخبراء االقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، موسوعة تقويم أداء البنوك  (.1996) تقويم الدور المحاسبي للمصارف اإلسالمية 
 بتصرف. 215-208، ص 6، المعهد العالمي للفكر االسالمي، القاهرة، مصر، ج1ية: طاإلسالم
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 النسبة طريقة تحديد الهامش
 %26.5 يحدد بنسبة من التكلفة المحسوبة سابقاً 

 -- يحدد بمراعاة الطلب على نشاط المرابحة
 %13 دد بمراعاة أسعار البضاعة في السوقيح

 %26.5 يحدد بإتباع سياسة مرنة تراعي كل ما سبق
 %26.5 يحدد في ضوء سعر الفائدة

 %6.5 يحدد في ضوء أسس أخرى )سلطة البنك المركزي(
 %100 اإلجمـــالي

ىل دراسة املعهد العاملي للفكر الإساليم عداد الباحث ابلستناد اإ املصدر: من اإ
(1)

 . 

ويتضح من اجلدول السابق ما ييل 
(2)

: 

طريقة التلكفة احملسوبة سابقاً وطريقة مراعاة أ سعار البضاعة يف السوق متساويتان طبقاً لرؤية املرصف لظروفه اخلاصة؛  -1

 حيث ل يتصور أ ن ختطيط الرحبية يراعي أ سعار البضاعة يف السوق دون تلكفهتا.

ساليم، ورمبا يرجع ذكل طريقة حتديد هامش املراحبة مب -2 راعاة الطلب ع ى نشاط املراحبة، مل حتظ بتطبيق أ ي مرصف اإ

 لشدة الطلب ع ى املراحبة من قبل العمالء؛ وذلكل فال يعترب هذا الطلب عامالً مؤثراً يف طريقة ختطيط هامش املراحبة.

ىل التخطيط ال مثل لهامش املراحبة. -3 تباع س ياسة مرنة تؤدي اإ  طريقة اإ

تباع سعر الفائدة، تبني ّ أ ن سعر الفائدة يؤثر يف السوق ع ى نس بة هامش الرحب اذلي ميكن أ ن يسعى املرصف  -4 طريقة اإ

ىل حتقيقه؛ ابعتباره حقيقة مفروضة يُعرتف بتأ وريها ع ى النشاط املرصيف بوجه خاص، ولكن ختطيط هامش رحبية  الإساليم اإ

ىل ما ييل: بضاعة املراحبة مبراعاة هذا العامل فقط يؤد  ي اإ

غفال املرصف الإساليم للعوامل املؤثرة ع ى تلكفة البضاعة وأ سعارها دلى املؤسسات التجارية املنافسة وغريها من  -أ   اإ

 العوامل اليت تؤثر حامتً يف النشاط التجاري؛ مما ل يعترب اجتاهاً علمياً حصيحاَ يف ختطيط الرحبية.

غفال املرصف للفرق اجلوهري بني نش -ب اطه يف تسويق بضاعة عن طريق عقد املراحبة والمتويل بفائدة دلى البنوك اإ

التقليدية، مما يعطي انطباعا للمتعاملني ابن املصارف الإسالمية ل ختتلف يف نشاطها عن البنوك التقليدية، وابلتايل يؤثر ع ى 

 مسعة املصارف الإسالمية.

ختيار املصارف الإسالمية للهامش الرحبي يكون معدوم، طريقة حتديد هامش املراحبة عن طريق البنك امل -5 ركزي، تبني ّ أ ن اإ

 ول ميك ّنه من ختطيط الهامش ابلطريقة العلمية املالمئة.

 املطلب الثالث

ابة ادلولية أ ليات تسعري املراحبة طار الرق  يف اإ

                                                                 

(1)
لمصارف( دراسة تحليلية للتمويل بالمرابحة، حيث قامت الدراسة بتقويم أسس المحاسبة على عقود المرابحة )باعتبارها أهم صيغ االستثمار في تلك ا 

المياً( والعاملة في البحرين، قطر، السعودية، مصر، السودان، اإلمارات، جيبوتي، قبرص، انظر: مصرفاً إس 17لعينة من المصارف اإلسالمية بلغت )
 .136، ص 6، جتقويم الدور المحاسبي للمصارف اإلسالميةموسوعة تقويم أداء البنوك اإلسالمية: 

(2)
ط، دار أبي الفداء العالمية للنشر والتوزيع والترجمة، حماة، ، د مصادر واستخدامات األموال في البنوك اإلسالمية(. 2013غربي، عبد الحليم عمار )

 بتصرف. 384-382سورية، ص 
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ساليم، وخباصة سعر املراحبات، ميكن هناك عدة أ ليات ميكن أ ن تتبعها س ياسة الرقابة ادلولية يف حتديد أ سعار المتويل الإ 

 مناقش هتا حسب طريقة التسعري املتبعة:

 التسعري اعامتداً ع ى سعر الفائدة -أ ولً 

وحسب هذه الطريقة واليت مت توضيحها يف املطلب السابق )الطريقة ال وىل( جرت معظ  املصارف الإسالمية ع ى اعامتد 

أ و معدلت الفائدة اليت حتددها هذه البنوك أ و البنك املركزي كسعر مرجعي لتحديد سعر الفائدة املتداول يف البنوك الربوية 

( املس تخدم يف اتفاقات Liborهامش الرحب ل دوات المتويل والإستامثر الإسالمية، ويعترب مؤرش الفائدة الربوية ليبور)

بل املصارف الإسالمية يف تسعري منتجاهتا الإقراض القصرية ال جل بني بنوك لندن أ كرث املؤرشات وأ وسعها اس تخداما من ق

ليه Liborاملرصفية اكملراحبة وغريها، حيث تقوم املصارف الإسالمية ابلسرتشاد بسعر الفائدة ) % بغرض 2% أ و 1( مضافا اإ

احتساب رحبية املرصف من المتويل
 

ليت تقوم أ ما هجات الرقابة ادلولية ع ى مؤرش الاليبور )كام تبني سابقاً( فهىي اجلهات ا، 

، تساندها هيئة مستشاري أ سواق املال  (BBA)أ صالً ابش تقاق املؤرش، ويه ابدلرجة ال وىل مجعية املرصفيني الربيطانيني 

Money Markets Advisory Panel  ومجموعةBBA Libor Steering Group  ومجموعة من البنوك العاملية اليت

 تتفوق يف مسعهتا وجح  نشاطها يف السوق.

ن اع امتد املؤرشات يعترب أ مراً رضورايً وفقا ملتطلبات الإدارة احلديثة، لتحديد كفاءة ال داء الإداري وقياس نسب جناحه من اإ

املال، ويف فشهل، ويعترب املؤرش أ داة قياس معيارية تس تخدم يف حتديد ال سعار يف املعامالت ال جةل، ويف قياس تلكفة رأ س 

 ات الاستامثرية .دراسة اجلدوى الاقتصادية للمرشوع

 اثنياً: التسعري وفقاً للمعدل املوزون لتلكفة ال موال يف املصارف الإسالمية:

وحسب هذه الطريقة واليت مت توضيحها يف املطلب السابق )الطريقة الثانية(، ميكن أ ن يمت تسعري املراحبة يف املصارف 

ىل خماطر تعرث اجلهة اليت س تحصل ع ى الإسالمية اعامتداً ع ى املعدل املوزون لتلكفة ال موال يف ه ضافة اإ ذه املصارف، اإ

ىل حتقيقه، ول شك  المتويل، ومدة المتويل، وأ ية أ مور أ خرى ميكن أ ن تؤثر يف معدل العائد اذلي ّيدف املرصف الإساليم اإ

ديد رحبية المتويل وخاصة رورية لإجياد مؤرش اإساليم لتحيشلك خطوة ضمكؤرش مايل للرقابة ادلولية أ ن وجود نظام تاكليف فعال 

 الفائدة املس تخدم حالياً نظراً لعدم وجود املؤرش الإساليم البديل.يف معامالت البيوع ال جةل مثل املراحبة، كبديل لسعر 

ىل أ ن تلكفة ال موال الاحتياطية الإلزامية اليت تفرضها الرقابة ادلولية ابلتنس يق مع البنوك املركزية ي مت وهنا تنبغي الإشارة اإ

 استبعادها من حساب املعدل املوزون )حسب هذه الطريقة(.

 التسعري وفقاً ملؤرش الس ياسة النقدية: -اثلثاً 

وحسب هذه الطريقة واليت مت توضيحها يف املطلب السابق )الطريقة الثالثة(، ميكن أ ن يمت تسعري املراحبة يف املصارف 

طار الس ياسة النقدية والمتويلية اليت  يصدرها البنك املركزي، حيث تس تخدم ك داة من مضن ال دوات غري الإسالمية يف اإ

املبارشة لإدارة الس يوةل والتحمك يف جح  المتويل املرصيف، ويراعى يف حتديد سعر املراحبة املؤرشات الاقتصادية اللكية بصورة 

الاس تقرار الاقتصادي ومعدلت التضخ   عامة، والعوامل املؤثرة علاها بصورة خاصة مثل املرصوفات الثابتة واملتغرية وعوامل

، Ceilingوسعر الرصف وغريها، وتوجد هناك والوة طرق لتحديد سعر املراحبة يف الس ياسة النقدية ويه: )نظام السقف )

 (.Span(، نظام النطاق )Floorنظام القاع )
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الاعتبار س ياسات ادلوةل اللكية ووضعها  وقد يمت حتديد مؤرش من قبل البنك املركزي لتحديد سعر املراحبة حبيث يأ خذ بعني

الاقتصادي، وانه يتيح للمصارف فرصة املشاركة يف وضع وتنفيذ الس ياسة النقدية والمتويلية، ويف لك ال حوال تراعي 

 الس ياسة الرقابية معطيات الس ياسة النقدية يف ادلوةل، ومبا يتناسب مع تاكليف المتويل املتعارف علاها عاملياً.

 

 ةاخلامت

ليه من توصيات: ليه البحث من نتاجئ وما انهتىى اإ  وتتضمن أ مه ما توصل اإ

 النتاجئ: -أ ولً 

حدى أ حد صيغ توظيف ال موال يف املصارف الإسالمية صيغة بيع املراحبة لل مر ابلرشاء، ويه -1  املناس بة الصور اإ

 واسع. نطاق ع ى فاها اخملتلفة، وتُطبق الإقتصادية متويل ال نشطة الإسالمية يف املصارف معل لطبيعة

يتحدد الهامش الرحبي يف بيع املراحبة عادًة من خالل نس بة مئوية من التلكفة، واذلي لن يقبل املرصف الإساليم أ ن  -2

يكون العائد الس نوي
 

ع ى استامثره أ قل من هذا السعر )أ و النس بة( بأ ي حال من ال حوال، حيث يأ خذ بعني الاعتبار 

حتسابه من )ظروف السوق املرصفية اكملنافسة، اخملاطر، التاكليف، التضخ  والترشيعات مجيع العوامل ادلاخةل يف ا

 والقوانني( مراعياً يف احتسابه الالزتام ابلرشوط الرشعية واملعايري والضوابط الإسالمية.

الطلب ختتص الرقابة ادلولية يف جمال حتديد ال سعار بطبيعة وشلك السوق ومدى وجود منافسة حقيقية ومرونة  -3

 السعرية وطبيعة الترشيعات والقوانني.

جياد يمت فيه  ابلشلك اذلي املرصفية منتجاته وخدماته أ سعار حتديد ع ى املرصف الإساليم يعمتد جناح -1  بني التوازن اإ

ىل يؤدي ادلقيق تسعرياخلدمة، فال هذا املنتج أ و من منافع من العميل يتوقعه وما اخلدمة قمية املنتج و  ع ى ائدالع تعظمي اإ

 واملودعني. املسامهني حقوق

التغري يف معدل الفائدة يعين تغري يف سعر المتويل، وابلتايل وجود هجاةل يف الرحب مما يبطل العقد، ومع تربير اسرتشاد  -4

، فاإنه ل يعين جواز التعامل ( بغرض احتساب رحبية املرصف من المتويلLiborبسعر الفائدة ) املصارف الإسالمية

 اته يف الإقراض والاقرتاض مقابل فائدة.بنفس أ لي

ن الاسرتشاد بسعر الفائدة ) -5 ( من قبل  املصارف الإسالمية جيعلها يف موقف أ دىن من البنوك الربوية من Liborاإ

 هجة حتقيق ال رابح، ل ن اخملاطرة فاها أ ع ى من مثيالهتا يف نفس البيئة التنافس ية.

سالمية بديةل عـن سـعر الفائـدة، الا انه مل يـمت حـىت ال ن حتويـل ابلرمغ من اقرتاح العديد من الباحثني مؤ -6 رشات اإ

لاهـا صـناعة اخلـدمات املاليـة الإسـالمية. ىل مؤشـرات معياريـة ترجـع اإ  أ ي مـن هـذه املقرتحـات اإ

اً   التوصيات: -اثني

لمنوذج املثايل اذلي قامت عليه تكل والرتكزي ع ى صيغة بيع املراحبة يبعدها عن ا ابلتوسع املصارف الإسالمية قيام -1

املصارف، حيث أ ن للمرصف الإساليم هو ذكل اذلي يعمتد يف المتويل ع ى صيغ املشاركة وليس ادليون، ويف صيغ 

ىل حتديد عائد اثبت ومن م يس تغين عن الارتباط بأ سعار الفائدة العاملية.  المتويل ابملشاركة ل حيتاج املرصف اإ

ودقيقة، و  تفصيلية بصورة املكونة وادلاخةل يف احتساب الهامش الرحبي يف بيع املراحبة عنارصال دراسة ع ى العمل -2

 ع ى القدرة  زايدة تعين ال موال تلكفة للعمالء، وحماوةل ختفيض املقدمة املرصفية اخلدمات جودة حتسني ع ى العمل
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 يضمن ذكل الاس تفادة كعنرص مبا واملدخرين، رينقبل املستمث من املطلوب العائد حتقيق سهوةل وابلتايل توظيف ال موال

 املراحبة. حتديد سعر يف ال ثر ومرحج هم 

عدو وجود معادةل تسعريية واحضة، وعدم وجود مناذج خاصة ابحتساب تلكفة ال موال يعترب حمل اس تغراب    -3

دى أ مهية احتساب هذه التلكفة يف وتساؤل كثري من العاملني يف جمال املال وال عامل والتحليل املايل بسبب معرفهت  مب

معلية اختاذ القرارات بشلك عام، وبقرارات تسعري املنتجات املرصفية بشلك خاص، ومن هنا فع ى ع ى املصارف 

 الاسالمية القيام ابحتساب تلكفة أ موالها، مما ينعكس ابلتايل ع ى معلية تسعري أ دواهتا الاستامثرية.

ىل املراحبات املسعرة -4 ل تكريس لتبعية املرصفية الإسالمية للتقليدية، ومن هنا فال بد من  أ ن الركون اإ ابلفائدة ما هو اإ

سالمياً اذلي يكون بديالً عن مراعاة سعر الفائدة الربوي يف حتديد هامش الرحب يف  جياد املؤرش املقبول اإ رضورة الإرساع ابإ

 املعامالت.

ساليم مشرتك مع اجلهات اليت -5 تعين بقضااي املصارف الإسالمية، مثل مجمع الفقه  رضورة وجود تعاون مرصيف اإ

ىل جانب تفعيل دور الهيئات ال خرى مثل هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية الإسالمية والبنوك  الإساليم، اإ

ساليم بديل عن مؤرش سعر الفائدة، يقوم ع ى أ سس متفقة مع أ حاكم ومبادئ  جياد مؤرش اإ املركزية، للعمل ع ى اإ

 يعة الإسالمية.الرش 
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الإساليم وأ عامل البنوك"، جامعة اخلليل وذكل مضن احملور ال ول من حماوراملؤمتر: املصارف الإسالمية يف القرن الواحد 

 .27/7/2009هـ املوافق 1430شعبان  5والعرشين، حتدايت وأ مال معامالت املصارف الإسالمية، ضبط وتأ صيل ، 

ساليم(. 1409معر، محمد عبد احللمي ) .24 لعقد املراحبة يف النظام املرصيف الإ لتفاصيل العملية   الفقه ، حبث منشور، جمةل مجمعا

 .2، اجلزء 5الإساليم، والتابعة ملنظمة املؤمتر الإساليم، جدة، السعودية، العدد 

سالمية(. م2013غريب، عبد احللمي عامر ) .25 لبنوك الإ ، د ط، دار أ يب الفداء العاملية للنرش صادر واس تخدامات ال موال يف ا

 والتوزيع والرتمجة، حامة، سورية.

ساليم .26 قتصاد الإ لالإ ، مجموعة دةل الربكة، قطاع ال موال، رشكة الربكة لالستامثر والتمنية، فتاوى ندوة الربكة الثانية والعرشين 

 جدة، السعودية.
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لتجارية ال ردنية(. 2009د عديل )فطاير، عام .27 ثر أ ساليب تسعري التسهيالت الئامتنية ع ى رحبية البنوك ا ، رساةل ماجس تري أ 

 غري منشورة، جامعة عامن العربية لدلراسات العليا، عامن، ال ردن.

لفائدة(. 2003قنطقجي، سامر ) .28 (، د ط، 9عامالت )، سلسةل فقه املمعيار قياس أ داء املعامالت املالية بديالً عن مؤرش ا

 مؤسسة الرساةل، حلب، سورية.

، اجملدل 23، حبث منشور، جمةل العلوم الإقتصادية، عدد ماهي ّة بيع املراحبة املرصفية(. 2009اكظ ، عيل، ويوسف، اعتدال ) .29

 ، جامعة بغداد، العراق.6

ليبوركيف، جون،  .30  .4، الرمق 49، العدد 2012ديسمرب، ، جمةل المتويل والتمنية، تصدر عن صندوق النقد ادلويل، ما هو 

، املعهد العاملي 1جلنة من ال ساتذة اخلرباء الاقتصاديني والرشعيني واملرصفيني، موسوعة تقومي أ داء البنوك الإسالمية: ط .31

سالميةللفكر الاساليم  .6( القاهرة، مرص، ج1996) ، تقومي ادلور احملاس يب للمصارف الإ

ضوابط للمؤسسات املالية الإسالمية، هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية الإسالمية، معايري احملاس بة واملراجعة وال .32

(، و املعايري الرشعية الصادرة عن هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية الإسالمية، 2000اإدارة املكتبات العامة، البحرين، )

 (، د ط.2010)

ليبور كعامل همدد لسالمة الإستامثر (. 2013انرص، سلامين، و زيد، ربيعة ) .33 رتباط تسعري الصكوك الإسالمية مبعدل الفائدة  اإ

، دراسة تطبيقية ع ى عينة من الصكوك الإسالمية، حبث مقدم للمؤمتر العاملي التاسع لالقتصاد والمتويل الإساليم )المنو فاها

 سبمترب(، اسطنبول، تركيا. 11-9والعداةل والاس تقرار من منظور اإساليم(، واذلي عقد للفرتة من )

اً   املراجع ال جنبية: -اثني

- 34 Azad, ASM Sohel& Ahsan ,Amirul, IIBR-LIBOR Relationship and the Nature and Determinants 

of “Islamic Premium” School of Accounting, Economics and Finance, Faculty of Business and Law, 
Deakin University, 221m Burwood Highway, Burwood, Vic – 3168, Australia, Retrieved Jul 1, 2014 from: 
http://www.kafo.or.kr/eng_image/pdf/5_1_APAD2013.pdf 

 

اً  لكرتونية: -اثلث  املواقع الإ
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 حجية الدليل االلكتروني في االثبات الجزائي

 د.ممدوح حسن مانع العدوان

 لكية الرشيعة والقانون جامعة العلوم الإسالميةالعاملية/الاردن

 

 املقدمة

ولعل أ برز هذه اجملالت جمال احلاسب ال يل والكثري مـن ال هجـزة الرمقيـة ويه  شهد العامل ويشهد تطوراً تقنياً يف ش ىت اجملالت

جيـايب  ب اإ تشهد تطوراً متسارعاً ومذهالً، واكن من الطبيعي أ ن ل يكون هذا التطور والتسارع يف التقدم ذو وجه واحد وجاـن

منـا  ضـافة فقط وهو اذلي حيمل اخلربات والتسهيالت للبرشية يف ش ىت منايح حياهت  واإ جـاء بوهجـه الثـاين، وجانبـه السـليب ابإ

جديدة من اجلرامئ مل تكون معروفة أ و معهـودة فاسـ تحدث جـرامئ جديـدة، وسـاعد يف حـدوث بعـض اجلـرامئ ممـا جعـل رجـال 

ٍّ جديد يف التعامل مع هذه املس تجدات وفقاً ل ساليب قانونية وبطرق علمية.  نفاذه وتطبيقه أ مام حتد ّ  القانون واإ

جديد من اجلرامئ هو ما يعرف ابجلرامئ الإلكرتونية أ و الرمقيـة أ و احلاسـوبية وقـد اجهتـد الكثـريين يف تعريـف هـذه  فقد ظهر نوع

جـرايم تسـ تخدم فيـه تقنيـة احلاسـب ال يل بطريقـة مبـارشة كوسـ يةل أ و هـدف  اجلرمية مفهن  من عرفها تعريفاً عاماً بأ هنا: "نشاط اإ

لتنفيذ الفعل الإجرايم املقصود"
(1)

. 

قد عرفت أ يضاً وفقاً لتعريف منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتمنيـة واخلـاص ابسـ تبيان الغـش املعلومـايت بأ هنـا: "لك فعـل أ و و 

ــدخل تقنيــة  ــارشة مــن ت ــارشة أ و غــري مب ــة مب ــة يكــون انجتــاً بطريق ــة واملعنوي ــداء عــ ى ال مــور املادي ــاع مــن شــأ نه الاعت امتن

املعلومات"
(2)

 لصفحات القادمة من هذا البحث. ، وسوف نأ يت ع ى حبهثا يف ا

 مشلكة البحث

جراءات البحث والإوبات اجلزايئ التقليدية عاجزة أ مام هذا النوع من اجلرامئ  ن ظهور هذا النوع من اجلرامئ جعل من قواعد اإ اإ

وبـات تـكل اجلـرامئ فـاكن عـ ى القـانونيني وا لسـلطات القامئـة عـ ى بسبب عدم كفايهتا ومالمئهتا من الناحية القانونية والفنيـة يف اإ

نشـاء أ هجـزة فنيـة متخصصـة بـني يـدي  ىل اإ البحث ومجع ال دةل التأ سيس لترشيعات تـالءم هـذا النـوع مـن اجلـرامئ ابلإضـافة اإ

السلطات املناط هبا التحقيق ومجع ال دةل تتناسب مع هذا النوع من اجلرامئ وذكل حماوةل مهن  يف ماكحفهتـا وضـطهبا والتحقيـق 

ىل عامل جديد من ال دةل وهو ال دةل الإلكرتونية. فاها وحمامكة اجل  ناة، والولوج اإ

مهية ادلراسة  أ 

ن أ مهية هذا البحث تمكن يف أ نه وبشلك متواضع يلقي الضوء ع ى ال دةل الإلكرتونية يف الإوبات اجلزايئ وحياول أ ن يقدم فهـامً  اإ

نفاذ و   تطبيق القانون. أ اكدميياً لل دةل الإلكرتونية املقدمة لل هجزة املعنية ابإ

                                                                 

، بحث مقدم في ( عبد الناصر محمد محمود فرغلي والدكتور محمد عبيد سيف المسماري، اإلثبات الجنائي باألدلة الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية1)
 .9م، ص 14/11/2007-12الجنائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض  المؤتمر العربي األول لعلوم األدلة

رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة القاهرة، عام  –دراسة نظرية وتطبيقية  –جرائم الحاسب اآللي االقتصادية  –( د. نائلة عادل محمد فريد قورة 2)

 .26-19، ص 2003
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 أ هداف ادلراسة

ه يقـدم تقـديراً للقميـة القانونيـة لدلليـل الإلكـرتوين  تقدمي تعريف ابدلليل الإلكـرتوين وأ نواعـه وجمالتـه يف الإوبـات اجلـزايئ، كـام أ ـن

 ومدى مرشوعيتة وجحيتة أ مام القضاء اجلزايئ وصور ادلليل الإلكرتوين املتحصل من الوسائل الإلكرتونية. 

 ادلراسة أ س ئةل

وبات؟  -  ما هو ادلليل الإلكرتوين بوصفه دليل اإ

 هل ميكن اعامتد ادلليل الإلكرتوين كدليل ذي جحة أ مام القضاء.  -

اً خلطة البحث ال تية: لكرتوين يف الوبات اجلزايئ وفق  -وعليه سوف نتناول يف هذا البحث  جحية ادلليل الإ

 املقدمة 

  وادلليل اجلزايئ اجلرمية الإلكرتونيةاملبحث المتهيدي: 

 اجلرمية الإلكرتونية.  املطلب ال ول: 

 ادلليل اجلزايئ بشلك عام  املطلب الثاين: 

 ماهية ادلليل الإلكرتوين.  املبحث ال ول:

 التعريف ابدلليل الإلكرتوين.  املطلب ال ول:

 أ نواع ادلليل الإلكرتوين.  املطلب الثاين:

 ين. خصائص ادلليل الإلكرتو املطلب الثالث:

 صور ادلليل املتحصل من الوسائل الإلكرتونية املبحث الثاين:

 ادلليل الإلكرتوين املتحصل عن طريق التفتيش.  املطلب ال ول:

 ادلليل الإلكرتوين املتحصل عن طريق اخلربة.  املطلب الثاين:

 القمية القانونية لدلليل الإلكرتوين يف الإوبات اجلزايئ. املبحث الثالث: 

 مرشوعية ادلليل الإلكرتوين.  ال ول:املطلب 

 جحية ادلليل الإلكرتوين يف الإوبات.  املطلب الثاين:

 اخلامتة والتوصيات. 

 املبحث المتهيدي

لكرتونية وادلليل اجلزايئ  اجلرمية الإ

ـيت تتطــور بشـــلك متســارع لإرتباطهــا الوويــق ابحلاســـ ب ال يل تعــد اجلرميــة الإلكرتونيــة مــن اجلـــرامئ احلديثــة نســبيا ، واـل

ـــيت تلعـــب  ـــن احلاســـب ال يل ال ـــايل تنـــوع ال دةل املســـ تخرجه م اذلي مـــا زال يشـــهد التطـــور التقـــين لإســـ تخداماته وابلت

وبــــات اجلرميــــة الإلكرتونيــــة. ولتوضــــيح ذكل ســــ نقوم بتقســــ مي هــــذا املبحــــث اىل مطلبــــني ، نتنــــاول يف  دورا همــــام يف اإ

 اين ادلليل اجلزايئ بشلك عام.املطلب ال ول اجلرمية الإلكرتونية ، ويف املطلب الث

لكرتونية  املطلب ال ول: اجلرمية الإ
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تشلك اجلرمية الإلكرتونية حتدايً خطرياً ابلنسـ بة للمـواطن العـادي ورجـال ال عـامل أ و لرجـال ال مـن والبحـث اجلنـايئ ورجـال 

 القضاء ملا لهذه اجلرامئ من اخملاطر ال منية والاقتصادية. 

جلرمية الإلكرتونية، واختلفت الاجتاهات حول هذا ال مر بني موسع ملفهوهما، وبني مضيق لهاتعددت التعريفات اخلاصة اب
(1)

. 

جـرايم تسـ تخدم فيـه تقنيـة احلاسـب ال يل بطريقـة مبـارشة أ و غـري  فهناك تعريف فين عـام للجرميـة الإلكرتونيـة بأ هنـا: "نشـاط اإ

 مبارشة كوس يةل أ و هدف لتنفيذ الفعل الإجرايم املقصود". 

 Virusخيترص جانب من الفقه اجلنايئ اجلرامئ الإلكرتونية بأ هنا: الاس تخدام غري املرشوع للحاسب ال يل واليت تتخـذ صـورة و 

ىل تدمري الثورة الإلكرتونية –فريوس  – ّيدف اإ
(2)

. 

سطة ش بكة الإنرتنتومثة جانب أ خر من الفقه القانوين عرفها بأ هنا: اجلرمية اليت تقع بواسطة احلاسب ال يل أ و عليه أ و بوا
(3)

. 

يت تتعلـق ابملعاجلـة الإلكرتونيــة  يت يـنص املرشـع عــ ى جترميهـا واـل وعرفهـا أ خـرون بأ هنـا مجموعـة مـن "ال فعــال غـري املرشـوعة اـل

 للمعلومات أ و نقلها. 

ىل حتقيـق أ غـر  سـاءة اسـ تخدام احلاسـب ال يل ويـؤدي اإ اض غـري وميكن تعريفها أ يضاً بأ هنا : "أ ي سلوك غري مرشـوع يـرتبط ابإ

(4)مرشوعة"
ويه أ ي فعل يعاقب عليه القانون يمت مبساعدة أ و يتطلب ارتاكبه ادلراية بتكنولوجيا احلاسب الإلكرتوين 

(5)
. 

ولعل القارئ جيد أ ن هناك اختالف بني تعريف هذه اجلرمية بني موسع وبـني مضـيق وبـني شـامل لعنارصهـا وبـني مركـزاً عـ ى 

 ن ركز ع ى اجلرامئ اليت ترتكب بواسطة احلاسب ال يل. عنرص أ و عدة عنارص مهنا، ومهن  م

ت. ومـهن  مـن عرفهـا مركـزاً عـ ى  ومهن  من توسع بتعريفها لتشمل تكل اليت تقع بواسطته أ و تقع عليه أ و تقع عـ ى شـ بكة الإنرتـن

ية داخل نظـام حاسـب، الوس يةلاليت اس تخدمت فاها فيعرفها: اجلرامئ اليت يكون قد وقع يف مراحل ارتاكهبا بعض معليات فعل

جيابياً أ كرث منه سلبياً.   وبعبارة أ خرى: يه تكل اجلرامئ اليت يكون دور احلاسب فاها اإ

ىل  وهناك تعريفات تناولت اجلانب املوضوعي للجرمية بأ هنا: "نشاط غري مرشوع موجه لنسخ أ و تغيـري أ و حـذف أ و الوصـول اإ

ريقه"املعلومات اخملزنة داخل احلاسب أ و اليت حتول عن ط
(6)

. 

وميكن تعريفها أ يضاً بأ هنا: "فعل أ و أ فعال غري مرشوعة تمت بواسطة أ و تس هتدف النظ  الربجمية أ و نظـ  املعاجلـة للحاسـب ال يل 

أ و الش باكت احلاسوبية أ و ش بكة الإنرتنت وما ع ى شالكهتا"
(7)

. 

عليـه يف شـأ ن اجلرميـة الإلكرتونيـة، وكـذكل يتضح لنا من خالل تعدد تعريفات هذه اجلرمية هو عدم وجود تعريف موحـد متفـق 

فاإن التعدد هذا يطال التفاق ع ى تسمية موحدة لها، مفـهن  مـن يطلـق عليـه امس اجلرميـة الإلكرتونيـة، ومـهن  مـن يطلـق علاهـا 

                                                                 

 . 28دراسة نظرية وتطبيقية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص  -محمد فريد قورة، جرائم الحاسب اآللي االقتصادية( د. نائلة عادل 1)
، الطبعة األولى، ( د. عبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم الكمبيوتر واإلنترنت في القانون العربي النموذجي، دراسة قانونية متعمقة في القانون المعلوماتي2)

 .20م، ص 2006
 . 22-13( د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 3)

مرجع سابق، ص  –اإلثبات الجنائي باألدلة الرقمية من الناحية القانونية والفنية  –( عبد الناصر محمد فرغلي والدكتور محمد عبيد سيف المسماري 4)
11 . 

مرجع سابق، ص  –اإلثبات الجنائي باألدلة الرقمية من الناحية القانونية والفنية  –(  عبد الناصر محمد فرغلي والدكتور محمد عبيد سيف المسماري 5)
15. 

(6 )Michael Alexander, Computer Crime – Ugly secret for Business, computer world, vol. XXIV, No. 11, 1990, pp 
1,4 p104.                                                                            

 .6( عبد الناصر محمد محمود فرغلي، والدكتور محمد عبيد سيف المسماري، مرجع سابق، ص 7)
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سـاءة اسـ تخدام تكنولوجيـا املعلومـات والتصـالت، وكـذكل يطلـق علاهـا جـرامئ  اجلرمية الرمقية،ومهن  من يطلق علاها جـرامئ اإ

 احلاسب الإلكرتوين أ و اجلرمية الإلكرتونية أ و اجلرمية الرمقية وغريها من املسميات. 

 املطلب الثاين: ادلليل اجلزايئ بشلك عام

ىل اليقني القضايئ طبقـاً ملعيـار احلقيقـة الواقعيـة، وذكل بشـأ ن  جرايئ موجه مبارشة للوصول اإ ن معلية الإوبات اجلزايئ نشاط اإ اإ

جراء قضايئالهتام أ ي تأ   كيد أ و نفي أ مر يتوقف عليه اإ
(1)

ىل فاعـل  قامة ادلليل عـ ى وقـوع اجلرميـة ونسـبهتا اإ . ومبعىن أ خر، هو اإ

معني، والهدف من الإوبات هو بيان مدى التطابق بني المنوذج القانوين للجرمية، وبـني الواقعـة املعروضـة، فهـو يف سـبيل ذكل 

وبـات احلقيقـة، ويه نشـاط يبـذل يف يس تخدم وسائل معينة يه وسائل الإوبات، وو س يةل الإوبات يه: لك ما يس تخدم يف اإ

ظهار عنارص الإوبات اخملتلفـة  ىل اجملـال  –أ ي ال دةل  –سبيل اكتشاف حاةل أ و مسأ ةل أ و خشص أ و يشء ما يفيد يف اإ ونقلهـا اإ

الواقعي امللموس
(2)

يت حـ ل تـكل اـل ددها القـانون، وقـد اعتـرب القـانون أ ن . فالإوبات نظام قانوين ل يقبـل مـن طرقـه ووسـائهل اإ

 بعض هذه الوسائل يمتتع بقوة وبوتية اكمةل وليس للبعض ال خر تكل القوة. 

 ادلليل لغة

هو املرشد وما يمت به الإرشاد، وما يس تدل به، وهو كذكل تأ كيد احلق ابلبينة، والبينة يه ادلليل أ و احلجة.
(3)

 

 : ىل احلقيقة اليت ينشدها،واملقصود هبذه احلقيقة هنا: هو لك الوس يةل اليت يس تأ ما ادلليل اصطالحاً عني هبا القايض للوصول اإ

ظهار لنشاط عام أ و  ما يتعلق ابلإجراءات والوقائع املعروضة عليه لإعامل حمك القانون علاها. كام أ نه يقصد ابدلليل اجلزايئ: لك اإ

ىل التأ وري يف  تطور رابطة اخلصومة، فهو بـذكل الوسـ يةل الإوباتيـة املرشـوعة خاص داخل اخلصومة أ و من أ جلها يؤدي مبارشة اإ

لاها اليت تسه  يف حتقيق حاةل اليقني دلى القايض بطريقة سائغة يطمنئ اإ
(4)

. 

يت  ذن ادلليل هو الوس يةل اليت ينظر من خاللها القايض للواقعة موضوع ادلعوى وع ى أ ساسه يبين قناعتـه، ولهـذه ال مهيـة اـل اإ

معوماً حظي ابهامتم رشاع القـانون يف خمتلـف ال نظمـة، وكـذكل فعـل املرشـع ال ردين عـ ى أ ن "تقـام البينـة يف  يمتتع هبا ادلليل

ذا نص القانون ع ى طريقة معينـة  ل اإ اجلناايت واجلنح واخملالفات جبميع طرق الإوبات وحيمك القايض حسب قناعته الشخصية اإ

لالإوبات وجب التقيد هبا"
(5)

. 

 املبحث ال ول

لكرتوينماهي  ة ادلليل الإ

أ ما وقد مت التيان ع ى تعريف ادلليل اجلزايئ بشلك عـام لغـة واصـطالحاً، فـاإنين يف هـذا املبحـث، أ ود أ ن اتنـاول ابلتعريـف 

 ادلليل اجلزايئ الإلكرتوين، ابعتباره نوعاً ممزياً من أ نواع ادلليل اجلزايئ، وهو موضوع هذا البحث. 

لكرتوين املطلب ال ول: التعريف ابدللي  ل الإ

                                                                 

بحث منشور على اإلنترنت  –( علي حسن الطوالبة، مشروعية الدليل اإللكتروني المستمد من التفتيش الجنائي، دراسة مقارنة 1)

www.plicewme.gov.bh/reports/2009 20/2/2012، تاريخ الزيارة 1ص. 

 .2-1( علي حسن الطوالبة، مشروعية الدليل اإللكتروني المستمد من التفتيش الجنائي، مرجع سابق، ص 2)
 .81( د. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ص 3)
 .107عبد الناصر فرغلي، ومحمد عبيد المسماري، مرجع سابق، ص  ( الخبير4)
 .1961( لسنة 9( من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم )147( المادة )5)
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نتيجة للتطور العلمي وانتشار التقنية الرمقية يف التعـامالت اليوميـة، أ صـبحت تسـ تعمل تـكل التقنيـة كوسـ يةل لرتـاكب اجلـرامئ 

ىل  اترة، ومكوضوع للجرمية اترة أ خرى، وبذكل فقـد طـرأ  اخـتالف عـ ى الوسـط اذلي ترتكـب فيـه اجلرميـة مـن وسـط مـادي اإ

سط )الافرتايض(، وقـد اسـ تتبع ذكل ظهـور طائفـة جديـدة مـن ال دةل تتفـق وطبيعـة الوسـط وسط معنوي أ و ما يسمى ابلو 

اذلي ارتكبت فيه اجلرمية، ويه ال دةل الرمقية أ و ال دةل الإلكرتونية، ونظـراً ل مهيـة وجديـة واتسـاع مـا ميكـن أ ن يقـع حتـت هـذا 

يراد عدد من تعريفات هذا النوع من  ال دةل.  النوع من ال دةل، فاإنين سأ قوم ابإ

ىل اجلرميـة" فقد عرف بأ نه: "ادلليل ادلي جيد هل أ ساسا يف العمل الإفـرتايض ويقـود اإ
(1)

. فهـو ذكل اجلـزء املبـين عـ ى الإسـ تعانة 

س تخدام احلاسب ال يل. قتناع القايض بثبوت ارتاكب خشص ما جلرمية ابإ ىل اإ  بتقنية معلجة املعلومات، وادلي يؤدي اإ

ه: ادلليـل النـاجت  يت تقـع عـ ى العمليــات وكـذكل بأ ـن عـن اســ تخدام الوسـائل الإلكرتونيـة يف ارتـاكب ال فعـال غــري املرشـوعة اـل

الإلكرتونية أ و اذلي ينتج عن اجلرامئ اليت تقـع عـ ى العمليـات يف الوسـائل الإلكرتونيـة ذاهتـا، واذلي يمتـزي يف صـورة ابلطبيعـة 

زي هبا اجلرامئ اليت يكون معداً لإوباهتاالفنية والعلمية متش ياً مع الطبيعة الفنية اخلاصة اليت تمت
(2)

. 

 ومن خالل التعريفات السابقة جند أ ن مفهوم ادلليل الإلكرتوين يتسع ليشمل :

يت ميكـن لشـخص أ و نظـام  - البياانت اليت مت تسجيلها أ و حفظها عن طريق هجاز مكبيـوتر أ و هجـاز ممـاثر أ خـر هل، واـل

اانت أ و الاطالع علاها وتتضمن البياانت والنسخ املطبوعة وخمرجاهتامكبيوتر أ و نظام مماول هل قراءة هذه البي
(3)

. 

وباتية خمزنة أ و منقوةل أ ي  - يف احملامكةتنظر فاها احملمكة لس تخداهما قضية رمقي وقد تكون طرفاً يف ع ى شلك معلومات اإ
(4)

. 

الصفر وال حاد الاهجزة الرمقية وش بكة خوادم لتخزين وننقل املعلومات يف القمي املتوقعة مثل -
(5)

. 

وذلكل ميكـن القـول بـأ ن ال دةل الإلكرتونيـة ازدادت أ مهيهتـا يف الســ نوات ال خـرية، وذكل بعـد اعـرتاف الكثـري مـن الترـشـيعات 

ابحملررات الإلكرتونيـة ومنحهتـا جديـة يف الإوبـات والاعـرتاف ابلتوقيـع الإلكـرتوين يف جمـال البيـاانت املعاجلـة أ ليـاً عـن طريـق 

ب (ATM)ل لية وش باكت الإنرتنت واتسـاع التعامـل ببطاقـات الرصـاف ال ليـة احلاس بات ا ىل اجلاـن ، ومـد امحلايـة اجلزائيـة اإ

ماكنية أ ن يكون احلاسب ال يل ل ن يكون حمـالً لرتـاكب  املعنوي اذلي تتكون منه احلاس بات ال لية، والاعرتاف بصالحية أ و اإ

 وخيانة ال مانة والغش والإتالف. العديد من اجلرامئ عليه، كجرامئ الرسقة والنصب 

                                                                 

، تاريخ 3-2، ص alw.net-www.f 2009( د. خالد ممدوح إبراهيم، الدليل اإللكتروني في جرائم اإللكترونية، بحث منشور على اإلنترنت موقع 1)
 .15/2/2012الزيارة 

المحترمون ( د. علي محمود علي حمودة، األدلة المتحصلة من الوسائل اإللكترونية في إطار نظرية اإلثبات الجنائي، بحث منشور على منتدى المحامون 2)
alw.net-www.fwww.kambota.forumarabia.net,   40و  39، ص 20/3/2012تاريخ الزيارة. 

(3) Digital evidence: any data that is recorded or preserved on any medium in or by a computer system or other 
similar device, that can be read or perceived by a person or a computer system or other similar deice it includes 
a display, print our or the output of that data. David Nardoni Clssp, WnCe. Digital Evidence & Computer 
forensics. Firs/Response. Page 22.     
(4) Digital Evidenc: is any probative information sotred or transmitted in digital from that a party to a court 
case may use at trial. Sikipedia, the free ecnycolopedia. Digital evidence, en. 
Wikipedia.org/wiki/digital_evidance. Page1.  
(5) Digital evidence: deigital devices and network servers store and transport information in discrete values, as 
sero and ones. Gary Craig Kessler, Judes awareness, Understanding and application of digital evidence. Doctor 
thesesin computing thech, in Edu. Nova south eastern Univ. 2010. Page 17. 

http://www.f-alw.net/
http://www.f-alw.net/
http://www.f-alw.net/
http://www.kambota.forumarabia.net/
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ل أ نين أ جد أ ن كثرياً من التعريفات، قد اعرتاها شيئاً من النقص، أ و أ مهلت جانب من جوانب الإملام، والإحاطة ابملصـطلح،  اإ

ة، أ و واذلي قد يكون مرد هذا النقص لعامل قدم التعريف وبداايت ظهور هذا العمل، أ و تأ ثراً من الاكتـب مبحـل اجلرميـة الرمقيـ

عنارصها، أ و وسائلها، أ و حتت س يطرت نظامه القانوين يف نظرته ل دةل الإوبات، وميكنين أ ن أ جد تعريفـاً اجهتـد فيـه أ ن أ مجـل 

 ما اعتربته نقصاً. 

ع ى ارتاكب فعل غري مرشوع، ويكـون صـاحلاً واكفيـاً ل ن يبـين ويكـون  –أ ي أ ةل رمقية  –فهو: ادلليل املأ خوذ من ال ةل الرمقية 

 لقايض قناعته عليه مطمئناً يف احلمك. ا

بعد أ ن مت تقدمي العديد من التعريفات لدلليل الرمقي فاإن الباب أ صبح مفتوحاً للحديث عن أ نواعه، وجماهل يف الإوبات، وهذا مـا 

ن شاء هللا.  س يأ يت يف املطلب الثاين اإ

لكرتوين  املطلب الثاين: أ نواع ادلليل الإ

ع ادلليل الإلكرتوين اليت يظهر هبا كدليل، وذكل من خالل بيان هذه ال نواع اليت قد تكون ع ى سأ تناول يف هذا املطلب أ نوا

 شلك مس تخرجات ورقية أ و تمتثل جبهاز احلاسب ال يل داته، وذكل ع ى النحو ال يت: 

لكرتوين  : أ نواع ادلليل الإ  أ ولً

واع ميكن تقس مي ال دةل اليت يمت ضبطها والتحفظ علاها يف اجلرامئ الإ  ىل والوـة أ ـن وبـات تـكل اجلـرامئ اإ لكرتونية واليت لهـا قميـة يف اإ

 ع ى النحو ال يت

 ال دةل الورقية املس تخرجة -1

ت يف ارتـاكب  سـ تخدام احلاسـب ال يل وشـ بكة الإنرتـن قد ينـتج عـن اجلرميـة الإلكرتونيـة أ وراقـا أ و مسـتندات انجتـة عـن اإ

 :اجلرمية ، ومن تكل املس تخرجات

نشاهئا السجالت اليت  -أ   نشاؤها بواسطة ال ةل تلقائياً وتعترب هذه السجالت من خمرجات ال ةل اليت يسامه الإنسان يف اإ مت اإ

مثل جسالت الهواتف بأ نواعها، وفواتري أ هجزة احلاسب ال يل
(1)

 . 

نشاؤه بواسطة ال ةل، ومن أ مثلهتا البياانت املـدخةل -ب ل ةل ويـمت السجالت اليت جزء مهنا مت حفظه ابلإدخال وجزء مت اإ  ـل

جراءات العمليات احلسابية، التحليل للبياانت املدخةل(.   معاجلهتا من خالل برامج خاصة )اإ

 ال دةل املمتثةل جبهاز احلاسب ال يل ذاته -2

ن خضوع هجاز احلاسب ال يل للفحص ادلقيق يف غاية ال مهية للقول بأ ن اجلرمية يه جرمية معلوماتية أ و حاسـ بوية. وميكـن  اإ

صني يف جمال احلاسب ال يل متيزي نوع احلاسب ال يل املس تخدم يف ارتاكب اجلرمية ورسعته وأ سلوب التعامل معه للمتخص

يف حال ضبطه وحتريزه. حيـث أ ن أ هجـزة احلاسـب ال يل تتفـاوت مـن حيـث رسعهتـا يف معاجلـة البيـاانت ، وقـدرهتا عـ ى 

 ختزين البياانت واملعلومات واسرتجاعها عند احلاجة .

النوع من ال دةل مل يعد أ ساساً للحفظ من قبل من صدر عنـه، أ و قـد يكـون كـام أ سـلفت غـري متصـوراً ل مهيتـه، غـري أ ن  وهذا

ت،  يت جتـري عـرب الإنرتـن و بعـد فـرتة زمنيـة مـن نشـوهئا، فالتصـالت اـل الوسائل الفنية اخلاصة متكن مـن ضـبط هـذه ال دةل وـل

IPها لكها ميكن ضبطها بواسطة تقنية خاصة بذكل، ويمت اعامتد بروتوكولواملراسالت الصادرة عن الشخص أ و اليت يتلقا
(2)

يف  

                                                                 

 .14-13د ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص ( د. خال1)
 .64-63، ص 2009( د. عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل اإللكتروني والتزوير في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت، بحث منشور على شبكات اإلنرنت 2)
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ت وبواسـطته يـمت التعـرف عـ ى  ضبط هذا النوع من ال دةل، فهو بروتوكول عنونة وتصنيف البياانت واملواقع ع ى شـ بكة الإنرتـن

 صول هبا عنوانه الوحيد اخلاص به متاماً. المكبيوتر املوصول بش بكة الإنرتنت من خالل عناوين عديدة، حيث للك مكبيوتر مو 

منـا تتعـدد  وبعد، فاإننا نالحظ أ ن التنوع يف ادلليل الإلكرتوين يعين ابلرضورة أ نه ليس هناك وسـ يةل واحـدة للحصـول عليـه، واإ

ن اختذ شالكً وهيئة أ خـرى، ويف هـذه ليه، ويف لك ال حوال يظل ادلليل املس متد منه رمقياً، حىت واإ احلـاةل،  وسائل التوصل اإ

فاإن اعرتاف القانون هبذا الشلك أ و تكل الهيئة ال خرى يكون مؤسساً ع ى طابع افرتايض مبناه ومفاده أ مهية ادلليل الإلكرتوين 

 ذاته ورضورية. 

ل شك يف أ ن ادلليل س يظل خاضعاً للتطور بتطور وسائل احلصول عليه، فلكـام تطـورت هـذه الوسـائل تطـور هـو أ يضـا
(1)

 .

ن التطـور اذلي حلـق البحـث العمـيل قـد انعكـس أ ثــره عـ ى ادلليـل، فبـدأ ان نسـمع عـن دليـل البصـمة الوراويــة وذلكل نـرى أ  

(Genetic Print Evidence)  وأ ثره يف التعرف ع ى اجلناة، واذلي يمت احلصول عليه عن طريق حتليل احلـامض الننـووي

(DNA)يمت ختزيهنا بعد حتليلها ع ى أ هجـزة المكبيـوتر ،
(2)

يس ل قلـيالً مـن كثـري مـا زال رسه عنـد عـالم الغيـوب،  ، وـل هـذا اإ

ه عـ ى لك يشء  مصداقاً لقوهل س بحانه وتعاىل: )سرنّي  أ ايتنا يف ال فاق ويف أ نفسه  حىت يتبني هل  أ نه احلق أ و مل يكف بربك أ ـن

شهيد(
 (3)

. 

لكرتوين  املطلب الثالث: خصائص ادلليل الإ

 زي ادلليل الإلكرتوين عن غريه من ال دةل نوردها لك يت: ل شك أ ن هناك عدد من اخلصائص اليت مت

لكرتونيـة غـري ملموسـة ل تـدرك ابحلـواس العاديـة، بــل  -1 ال دةل الإلكرتونيـة تتكـون مـن بيـاانت ومعلومـات ذات هيئـة اإ

دراكهـا الاسـ تعانة بـأ هجزة ومعـدات وأ دوات حاسـوبية  (Software)يتطلب اإ
 (4)

ىل بيئـة تقنيـة يتكـون  فاهـا . فهـو حيتـاج اإ

لكونه من طبيعة تقنية املعلومات . وادلليل الإلكرتوين ليس بدليل مريئ ميكـن فهمـه واسـتيعابه مبجـرد قرائتـه ، ويمتثـل يف 

 بياانت ومعلومات غري مرئية .

ىل درجة التخيلية يف شلكها وجحمها ومـاكن  -2 ال دةل الإلكرتونية ليست أ قل مادية من ادلليل املادي حفسب، بل تصل اإ

 غري املعلن.  تواجدها

ميكن اس تخراج نسخ من الادةل اجلزائية الإلكرتونية مطابقة لل صل ولها ذات القمية العلمية وحتـوز عـ ى ذات احلجيـة  -3

الثبوتية، وهذا اليشء ل يتوفر يف أ نواع ال دةل ال خرى )التقليدية(، مما يشلك ضامنة شديدة الفعالية للحفاظ عـ ى ادلليـل 

 ري عن طريق معل نسخ طبق ال صل عن ادلليل. ضد العقد والتلف والتغي

ىل صـعوبة  -4 خفاهئـا ممـا يـؤدي اإ ظهارهـا بعـد اإ تالفهـا واإ صـالهحا بعـد اإ ال دةل الإلكرتونيـة ميكـن اسـرتجاعها بعـد حموهـا، واإ

ربامج  ة ابدلليـل التقليـدي. فهنـاك العديـد مـن اـل اخلالص مهنا ويه خصيصة من أ مه خصـائص ادلليـل الإلكـرتوين ابملقارـن

لغاؤها، سواء مت ذكل ابل مر املبارش )املسح احلا ، أ و (Deleteسوبية اليت وظيفهتا اس تعادت البياانت اليت مت حذفها أ و اإ

                                                                 

 .42( د. علي محمود علي حمودة، مرجع سابق، ص 1)
، 12، العدد1مشتكى عليه الوراثية "دراسة مقارنة"، المجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد( د. عبد اإلله محمد النوايسة، فحص بصمة ال2)

 .8م، ص 2009نيسان 
 (. 35( سورة فصلت: اآلية )3)
-14مرجع سابق، ص  –ة والفنية اإلثبات الجنائي باألدلة الرقمية من الناحية القانوني –( عبد الناصر محمد فرغلي والدكتور محمد عبيد سيف المسماري 4)

15. 
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عادة الهتيئة أ و التشكيل للقرص الصلب  تالفها أ و (Format)ابس تخدام  (Disk Hard)عن طريق اإ ، والربامج اليت مت اإ

خفاؤها سواء اكنت صوراً أ و رسوماً أ و كتاابت  خفاء اجلاين جلرميته أ و التخلص من عالقته فاهـا اإ أ و غريها مما يعين صعوبة اإ

نفاذ وتطبيق القانون بوقوعها.   أ مام أ عني ال من والعداةل طاملا مت عمل رجال اإ

لكرتونيا ويشـمل هـذا  -5 ال دةل الإلكرتونية متنوعه . فهىي تشمل اكفة أ نواع وأ شاكل البياانت واملعلومات املمكن تداولها اإ

تنوع يف البياانت الإلكرتونية مظاهر عـدة، ك ن يكـون هـذا احملتـوى معلومـات متنوعـة قـد تتضـمن نصوصـا أ و صـورا أ و ال

 بياانت أ  أ صوات مسعية ، فالعامل الإلكرتوين عامل متجدد ومتطور ل حدود هل.

ليـل الإلكـرتوين ميكنـه أ ن ميكن من خالل ادلليل الإلكرتوين رصد املعلومات عن اجلاين وحتليلها يف ذات الوقت، فادل -6

يسجل حتراكت الفرد، كام أ نه يسجل عاداته وسلوكياته وبعض ال مور الشخصية عنه، ذلا فاإن رجال مجع ال دةل قد جيـدون 

غايهت  بسهوةل أ يرس يف ادلليل الإلكرتوين أ كرث منه يف العادي
(1)

. 

 املبحث الثاين

لكرتونية  صور ادلليل املتحصل من الوسائل الإ

أ ن ادلليل س يظل خاضعاً لتطور وسائل احلصول عليه، فلكام تطورت هذه الوسائل تطور هو ايضاً"ل شك 
(2)

، وذلكل نـرى 

أ ن التطور اذلي حلق البحث العلمي قد انعكس أ ثره ع ى ادلليل فبدأ ان نسمع عن دليل البصمة الواروة وأ ثره ع ى التعرف عـ ى 

 ذكل بصمة فزحية العني وبصمة الصوت والشفاه. ، وك(DNA)اجلناة، وذكل بتحليل احلامض النووي 

يت  منا املقصود بذكل تطـور احلصـول عليـه تبعـاً لتطـور طبيعـة اجلرميـة اـل وليس املقصود بتطور ادلليل اكتشاف أ دةل جديدة، واإ

ىل مرتكهبا.  س نادها اإ  يكون هذا ادلليل أ داة لإوباهتا واإ

كرتوين املتحصل من الوسائل الإلكرتونية، وذكل يف مطلبني، خصصت وذلكل فاإنين سأ بني أ مه طرق احلصول ع ى ادلليل الإل

ال ول دلراسة املتحصةل عن الوسائل الإلكرتونية بطريق التفتـيش، والثـاين دلراسـة ال دةل املتحصـةل عـن الوسـائل الإلكرتونيـة 

 بطريقة اخلربة. 

لكرتوين املتحصل عن طريق التفتيش  املطلب ال ول: ادلليل الإ

يت ترتكـب ابلوسـائل الإلكرتونيـة، أ و قـد لقد ترتب ع  ى وورة التصالت عن بعـد ظهـور هـذا النـوع اجلديـد مـن اجلـرامئ، واـل

ىل التفتيش لضبط ال دةل  تكون الوسائل الإلكرتونية حمالً لها، ول جل ضبطها ومجع الادةل بشأ هنا فاإن سلطة التحقيق قد تلجأ  اإ

وبات وقائعها و  ىل مرتكهبا. املادية اليت قد تساعد ع ى اإ  نسبهتا اإ

والتفتيش يف مدلول القانون عن البحث عن ال دةل الإلكرتونيه ل خيتلف عن مدلوهل السـائد يف فقـه الإجـراءات اجلنائيـة فهـو: 

ىل نظـ  املعاجلـة ال ليـة للبيـاانت مبـا تشـمهل مـن مـدخالت  جراءات التحقيق تقوم به سلطة خمتصة ل جل ادلخـول اإ جراء من اإ اإ

ىل وختزين وخمرج ات ل جل البحث فاها عن أ فعال غري مرشوعة ارتكبت وتشلك جنايـة أ و جنحـة والتوصـل مـن خـالل ذكل اإ

وباهتا ونسبهتا للمهت  ابرتاكهبا أ دةل تفيد يف اإ
(3)

. 

                                                                 

 .27( عبد الناصر محمد محمود فرغلي والدكتور محمد عبيد سيف المسماري، مرجع سابق، ص 1)
 ، وما بعدها. 59(، ص 2001(جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، دار النهضة العربية )2)
 73(، مصدر، ص 1997اللي عبد اإلله،   ، تفتيش نظم الحاسب اآللية وضمانات المتهم المعلوماتي، دار النهضة العربية، )( في ذات المعنى انظر:  ه3)

 وما بعدها. 
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ويثري موضوع التفتيش اذلي يقع ع ى نظ  الوسائل الإلكرتونية للحصول مهنا ع ى دليل رمقي مسائل للبحـث: مكـدى صـالحية 

املعنوية يف هذه الوسائل مكحـل يـرد عليـه التفتـيش والرشـوط الواجـب توافرهـا يف ادلليـل املتحصـن مـن الوسـائل  الكياانت

 الإلكرتونية بطريقة التفتيش.

بعض و وبات اجلرمية ونسبهتا ملرتكهبـا، فـاإن اـل جرائية يس هتدف احلصول ع ى دليل مادي يساعد يف اإ ذا اكن التفتيش كوس يةل اإ اإ

يته للبحث عن أ دةل يف الكياانت املعنوية لل ةل بشلك عام واحلاس بات ال لية بشلك خاص وهـو مـا قد شكك يف مدى صالح

سـاءة  حدا ببعض الترشيعات بأ ن تنص رصاحة ع ى أ ن التفتيش يـمت ابلنسـ بة مجليـع أ نظمـة احلاسـب ال يل ومثـال ذكل قـانون اإ

ص عـ ى1990اس تخدام احلاسب ال يل يف اجنلرتا الصادر يف سـ نة ) جـراءات التفتـيش تشـمل أ نظمـة احلاسـب ( فقـد ـن  أ ن اإ

ال يل
(1)

. 

وذلكل جند أ ن كثرياً من الترشيعات قد جعلت من قصد املرشع مـن جتـرمي صـور الاعتـداء مسـاوية بـذكل بـني كـون الكيـان 

 مادي أ و معنوي. 

واردة يف قـانون أ صـول احملـاكامت اجلز  ائيـة ال ردين جنـد أ ن املرشـع وعند اس تقراء نصوص املواد املتعلقة ابلتفتيش والضـبط واـل

ال ردين قد اس تخدم لفظ "يشء" بلفظ العموم، مما يعين أ ن املرشع ال ردين قد أ طلق العنان لسلطة التحقيـق واحملامكـة القيـام 

ابلتفتيش والبحث عن أ ي "أ ش ياء" تتعلق ابجلرم
(2)

. 

حيمتل وجود "أ ش ياء" فاها يساعد اكتشافها ع ى وكذكل فعل عندما ترك للمدعي العام حرية التحري يف "مجيع ال مكنة" اليت 

ظهور احلقيقة
(3)

. 

جـراءات التحقيـق ميكـن أ ن  وع ى ضوء العديد من التفاسري والعديد من النصوص يف الترشيعات، فاإن التفتـيش اكإجـراء مـن اإ

ه ميكـن تفتـيش نظـام معلومـات ا حلاسـب ال يل ووسـائطه يرد ع ى الكياانت املعنوية يف احلاس بات ال لية، ويرتتب ع ى ذكل أ ـن

لكرتونياً اكلسطواانت وال قراص وال رشطـة املمغنطـة وخمرجـات احلاسـب وتـدخل يف  وأ وعية حفظ وختزين البياانت املعاجلة اإ

 هذا التفتيش احملتوايت اخملزتنة يف الوحدة املركزية للنظام ابعتبارها كيان قامئ بذاته. 

لكرتوين املتحصل  عن طريق اخلربة  املطلب الثاين: ادلليل  الإ

عطاء الرأ ي الفين أ و العلمي من أ هل الصفة والفن والاختصاص ينتدهب  القايض خبصوص واقعة تتعلق ابلإوبات يف  اخلربة يه اإ

ادلعوى اجلزائية، ويتوقف علاها الفصل يف تكل ادلعوى والرأ ي اذلي يعطيه اخلبري يعد دليالً خيضع للسلطة التقديرية للقايض 

جدانيةولقناعته الو 
(4)

. 

ول جل الوقوف ع ى احلقيقة يف اخلبري يف مثل هذه املسائل العلمية والفنية فاإن القانون أ جاز للمحقق أ ن يس تعني خببري خمـتص 

يف املسأ ةل موضوع اخلربة
(5)

. 

                                                                 

(1 )Wasik "Martin", (1993) Computer Crimes and other crimes against information technology in the United 
Kingdom, rev. inter, de. Drpenal, p. 640.                                 

 (. 1961( لسنة )9( من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم )81( المادة )2)
 (.1961( لسنة )9( من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم )82( المادة )3)
 .240(، ص 2011انون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الثانية، )( د. محمد سعيد نمور، أصول اإلجراءات الجزائية، شرح لق4)

 .428-427(، ص 2000(عبد الرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، )5)
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ذا ما أ خذان وورة التصالت والتقدم التكنولويج لرنى مدى تأ وريهـا يف اخلـربة فقـد جـاءت بتقنيـات علميـة ذات  طبيعـة فنيـة واإ

ىل حبث مسـائل علميـة وفنيـة  متقدمة، وقد أ فرزت هذه التقنيات جرامئ ذات طبيعة فنية وعلمية معقدة حيتاج مجع ال دةل فاها اإ

ىل مقـروءة، واترة عـ ى شـلك تالعـب يف حســاابت  ىل حتويلهـا اإ ىل خــربة عاليـة اإ عاليـة التقنيـة، فهـىي اترة غـري مرئيـة وحتتـاج اإ

ىل أ نظمـة الوسـائلل معينة، واترة اعتداء عـ ى ىل معليـات فنيـة دقيقـة لإمـاكن ادلخـول اإ لكرتونيـة، وقـد يتطلـب ال مـر اإ  نظـ  اإ

 الإلكرتونية نتيجة اس تخدام الش يفرات وال كواد الرسية. 

ىل احلقيقـة بعـد حفـص  ىل تأ هيل تقين وفين عـايل، ومبـا أ ن الهـدف مهنـا الوصـول اإ وملا اكنت اخلربة يف مثل هذه اجملالت حتتاج اإ

منا للمحمكة أ ن تأ مر هبا هنا لن تكون حكراً ع ى السلطة املنوط هبا التحقيق، واإ ىل هذا العالمل املعقد فاإ وادلخول اإ
(1)

. 

ىل جرميـة ذات طبيعـة خاصـة )اجلرميـة الإلكرتونيـة( فـاإن  ىل طبيعة ادلليل الإلكرتوين املطلوب البحـث عنـه نسـبته اإ وابلنظر اإ

ىل خرب  ماطة اللثام عهنا قد حيتاج اإ لاهـا اإ لاها منذ بدء مرحةل التحري عن هذه اجلرمية، م تس متر احلاجـة اإ ة فنية قد تظهر احلاجة اإ

يف مرحليت التحقيق واحملامكة نظراً للطابع الفين اخلاص بأ ساليب ارتاكهبا والطبيعة املعنوية حملل الاعتداء وادلليل املراد احلصول 

 عليه. 

لكرتونيةالرشوط املتطلبة يف اخلربة يف جمال الب  حث عن ال دةل الإ

وكام أ سلفت ونظراً للطابع الفين اخلاص ل سلوب ارتاكب اجلرامئ الإلكرتونية والطبيعـة املعنويـة حملـل الاعتـداء ونوعيـة ادلليـل 

ه املراد احلصول عليه، فاإن ع ى هجات التحقيق واحملامكة أ ن تراعي ذكل عند اختيار اخلبري، فيجب أ ن نتيقن من أ نه تتوافر دليـ

الإماكانت والقدرات العلمية والفنية يف جمال احلقل املراد منـه البحـث فيـه عـن أ دةل، ول يكفـي التأ هيـل العلمـي بـل جيـب أ ن 

ىل دليـل ميكـن  جياد ادلليل ووضعه يف بيئة أ منة واحملافظة عليـه وحتـويهل اإ يرافقه تأ هيل معيل، فيجب أ ن تتوافر فيه القدرة ع ى اإ

ىل أ دةل مقروءة، فضالً عن معرفـة اتمـة ابحلاسـب  ال خرين يف سلطة التحقيق واحملامكة من مشاهدته والاطالع عليه بعد نقهل اإ

 من حيث الصناعة ونظ  التشغيل وال هجزة امللحقة والش يفرات وال كواد اخلاصة ابلش يفرة املوجودة عليه. 

ن اكن من املقرر أ ن احملمكة متكل سلطة تقديرية اب ىل أ نه واإ ىل املسـائل وجتدر الإشارة اإ ل أ ن ذكل ل ميتـد اإ لنس بة لتقرير اخلبري اإ

ل بأ سانيد فنية تمتتع بقوة أ كرب.   الفنية، فال جيوز دحضها أ و تفنيدها اإ

والسؤال اذلي يطرح نفسه هل القايض ملزم ابلس تعانة ابخلربة؟ واجلواب ع ى هذا السؤال هو أ ن ال صل يف هذه املسأ ةل أ ن 

ىل ال مـر جـوازي ابلنســ بة لقـايض ذا اكن ال مـر يتعلـق مبســأ ةل فنيـة حبتــة، فـاإن القـايض يصــبح ملزمـاً ابللجــوء اإ ل اإ  املوضــوع اإ

اخلربة
(2)

. 

ليـه البحـث عـن ال دةل الرمقيـة يف الوسـائل الإلكرتونيـة ابخلبـري املعلومـايت أ و الرمقـي، وهـو  وقد أ صطلح ع ى تسمية من يعهد اإ

خراهجا. اخلبري اخملتص واملدرب ع ى معاجلة مجيع أ نواع   ال دةل الرمقية وحفصها وحتليلها واإ

                                                                 

العلوم والفنون التي تشمل دراستها الوقائع التي ( ورد في قرار للمحكمة التمييز األردنية أنه قد ازدادت أهمية الخبرة في الوقت الحاضر نظراً لتقدم 1)
م والفنون، فإن تتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المشتكى عليه، ونظراً لدقة النتائج التي يمكن الوصول إليها عند االستعانة بالمتخصصين في هذه العلو

(، مجلة نقابة المحامين سنة 159/83ضوع خالف. تمييز جزاء رقم )للمحكمة أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً، والتي هي ليست مو
 (. 10/9/2001( تاريخ )475/2001، وتمييز جزاء رقم )2234(، ص 1984)
. عن آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة 428-427(، ص 2000(عبد الرؤوف مهدي،  شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، )2)

 .13( القاهرة، مصر، ص 1964المسائل الجنائية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، ) في
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ة واملتعلقـة ابجملـرم ومعلياتـه  فاخلبري امللكف بكشف اللثام، وجتميع ال دةل الرمقية يقـوم بعمـهل ابتـداًء مـن جتميـع املعلومـات اخملزتـن

ميكن أ ن يس متر اجملرم ابلقيـام هبـا  واس تخداماته واخلوادم اليت مر عربها فعهل غري املرشوع، مروراً ابملراقبة للعمليات الفنية اليت

وانهتاء بضبط ال هجزة املثبتة هبا عن طريق مجع املعلومات واملراقبة والقيام بفحصها فنياً، والبحث عن الادةل عرب همامه الثالوة، 

القانونيــة أ عــاله ملبــدأ   مراعيـاً يف ذكل القواعــد الفنيــة املتعــارف علاهـا واملتبعــة يف جمــال اخلــربة الفنيــة ومراعيـاً يف ذكل القواعــد

 املرشوعية. 

وبات تتلخص يف املبادئ الثالثة التالية:   وعليه فاإن مجمل رشوط قبول اخملرجات الإلكرتونية ك دةل اإ

 مبدأ  يقينية اخملرجات الإلكرتونية.  (1

 مبدأ  وجوب مناقشة اخملرجات الإلكرتونية.  (2

 مبدأ  مرشوعية اخملرجات الإلكرتونية.  (3

لكرتونية مبدأ  يقينية اخملر  -1  جات الإ

بعض بـني يقـني البـدّييات أ و املسـلامت املقبـوةل عامـة يف  جرت عدة حماولت يف الفقـه تتعلـق بتقسـ اميت اليقـني فقـد فـرق اـل

الضمري الإنساين ومن أ برز أ مثلته: اليقني الراييض وبني اليقني الاسـ تقرايئ وهـو اذلي يعقـد عـ ى الاسـ تدلل ابلقيـاس يشء 

ال خر بني اليقني امليتافزييقي أ و الغييب وهو اذلي يس تنبط من أ مور غيبية واليقني الفزييقـي أ و الطبيعـي معني كام فرق البعض 

دراك احلواس البرشية واليقني املعنوي وهو اذلي يس تنبط من نشاط ال خرين غري أ ن الراحج يف الفقه  وهو اذلي يس تنبط من اإ

 ىل يقني قانوين ويقني معنوي. الإجرايئ املعارص هو تقس مي اليقني من حيث مصدره اإ 

اليقني القانوين يعين: تكل احلاةل النامجة عن القمية اليت يضيفها القانون ع ى ال دةل ويفرضها ع ى القايض مبقتىض ما يصدره من  ف

رادة املرشـع وهـذا النـوع مـن اليقـني هـو السـائد يف ال نظمـة ا وع مـن اليقـني يتلقـاه القـايض عـن اإ لقانونيـة قانونية حمددة، فهو ـن

ل أ ن القانون العام يف اجنلـرتا مل يعـد يأ خـذ بنظريـة ال دةل القانونيـة عـ ى الإطـالق بـل بـدأ   ال جنلوسكسونية اكلقانون الإجنلزيي. اإ

يتقبل مبدأ  حرية تقدير ال دةل ذلكل فقد أ صبح احلديث عن "الإدانة بدون أ ي شك" معقول أ و "الإدانة اخلالية مـن أ ي شـك" 

ة بنـاء عـ ى شـهادة هو السائد يف ال قانون الإجنلزيي حالياً. ومن هذا املنطلق جند أ ن القضاء الإجنلزيي ميكل حرية احلـمك ابلإداـن

ذا اكنت القاعدة العامة يف اجنلرتا أ ن احملمكة اجلنائية ل جيب أ ن تـدين املـدعى  خشص واحد طاملا أ ن هذه الشهادة حتقق اليقني اإ

ل عندما تكون عنارص اجلرمية وباهتا بعيداً عن لك شك معقول عليه اإ قد مت اإ
(1)

. 

وميكن القول أ نه يشرتط حىت تتحقق يقينية اخملرجات الإلكرتونية أ ن تكون البياانت دقيقـة وانجتـة عـن حسـاب يعمـل بصـورة 

 سلمية. 

ىل حد اجلزم وا ل عندما يصل اقتناع القايض اإ ليقني وال مر ل أ ما يف فرنسا فاإنه ل حمل دلحض أ صل الرباءة وافرتاض عكسه اإ

ذ يشرتط القانون الفرنيس يف اخملرجات الإلكرتونية أ ن تكون يقينية حـىت ميكـن احلـمك  خيتلف ابلنس بة خملرجات احلاسب ال يل اإ

ىل حـد اجلـزم واليقـني ويـمت  ل عنـدما يصـل اقتنـاع القـايض اإ رباءة وافـرتاض عكسـها اإ ابلإدانة ذكل أ نه ل حمل دلحض قرينـة اـل

ىل ذكل  عن طريق ما تس تنتجه وسائل الإدراك اخملتلفة للقـايض مـن خـالل مـا يعـرض عليـه مـن خمرجـات مكبيوتريـة الوصول اإ

لكرتونيـة اكل رشطـة املغناطيسـ ية وال قـراص املغناطيسـ ية واملصـغرات الفيلمييـة وغريهـا مـن  ت خمرجـات ل ورقيـة أ واإ سواء اكـن

                                                                 

ورقة عمل حول الدليل في الجرائم اإللكترونية، مقدمة إلى المؤتمر األول حول "حماية أمن المعلومات والخصوصية في  –( د. راشد بن حمد البلوشي 1)
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ت أ خـرياً جمــرد عـرض لهــذه ال شـاكل الإلكرتونيـة غــري التقليديـة للتكنولوجيـا الــيت تتـواف ر عــن طريـق الوصـول املبــارش أ م اكـن

 اخملرجات املعاجلة بواسطة الإلكرتونية ع ى الشاشة اخلاصة به أ و ع ى الطرفيات. 

ىل  رباءة وهـو حـق مفـرتض ل حيتـاج اإ وأ ما املرشع ال ردين فقد قرر يف قانون أ صول احملاكامت اجلزائية حق متتـع املـهت  بقرينـة اـل

ىل هـذا الفاعـل أ و أ دى نص، وع ى  ىل وبوت نسـ بة اجلرميـة اإ ذ أ دى ذكل اإ النيابة العامة واحملمكة أ ن تبحث عن احلقيقة سواء، اإ

ىل انتفاء نس بة هذه اجلرمية هل اإ
(1)

. 

وهكذا يس تطيع القايض من خالل ما يعرض عليه من خمرجات مكبيوترية وما ينطبع يف ذهنه من تصورات واحامتلت ابلنس بة 

ىل يقينيـة لها أ ن حيد ىل خشص معني من عدمه، فك ن القايض يصل اإ د قوهتا الاس تدللية ع ى صدق نس بة اجلرمية الإلكرتونية اإ

 اخملرجات الإلكرتونية عن طريق نوعني من املعرفة: 

 املعرفة احلس ية اليت تدركها احلواس من خالل معاينة هذه اخملرجات وتفحصها. أ وهلامً: 

اليت يقوم هبا القايض عن طريق التحليل والاس تنتاج من خالل الربط بني هـذه اخملرجـات واملالبسـات املعرفة العقلية اثناهام: 

ىل املهت  املعلومايت اكن من املتعـني عليـه أ ن  ىل اجلزم بنس بة الفعل أ و اجلرمية الإلكرتونية اإ ذا مل ينته القايض اإ اليت أ حاطت هبا واإ

 هت  املعلومايت. يقيض ابلرباءة فالشك جيب أ ن يس تفيد منه امل

لكرتونية  -2  مبدأ  وجوب مناقشة اخملرجات الإ

جـراءات التحقيـق  جراءات احملامكة هو أ ن تكون املرافعة شفوية وحضـورية واملقصـود ابملرافعـة هنـا مجيـع اإ ال صل اذلي حيمك اإ

 الهنايئ اذلي جتريه احملمكة. 

ل عـ ى العنـارص ومفهوم مبدأ  وجوب مناقشة اخملرجات الإلكرتونية يعين بصـفة عامـة  قتناعـه اإ أ ن القـايض ل ميكـن أ ن يؤسـس اإ

الإوباتية اليت طرحت يف جلسات احملامكة وخضعت حلريـة مناقشـة أ طـراف ادلعـوى، ول خيتلـف ال مـر ابلنسـ بة للمخرجـات 

ذ ينبغي أ ن تطرح يف اجللسة وأ ن يمت مناقش هتا يف مواهجة الاطراف.  وبات اإ  الإلكرتونية بوصفها أ دةل اإ

ع ى ذكل جيب أ ن تبدي شفاهة، ويف حضور مجيع اخلصوم، اكفة الطلبات وادلفوع واملرافعـات فتطـرح ال دةل علـاه   وتأ سيساً 

للمناقشة فاها، سواء اكنت أ دةل تقليدية أ و أ دةل انجتـة عـن احلاسـ بات ال ليـة، ويسـمع شـهود ادلعـوى مـن جديـد يف مـواهجهت  

لسةواخلبري جيب أ ن حيرض ويقرأ  تقريره شفوايً يف اجل
(2)

. 

كام أ ن متحصالت اجلرمية اليت مت ضطهبا جيب أ ن تعرض ع ى القايض خشصياً وذكل حىت يقمي اقتناعـه عـ ى مـا شـاهذه ومسعـه 

جراءات احملامكة ملـا يف هـذا  غفالها بطالن اإ بنفسه يف احملمكة، وتعد الشفوية واحلضورية من الراكئز ال ساس ية اليت يرتتب ع ى اإ

هذار حلق   ادلفاع حبرمانه من الإملام ابل دةل املقدمة ضده لتفنيدها. الإغفال من اإ

وهذا ما أ كد عليه املرشع ال ردين يف قانون أ صول احملاكامت اجلزائية ال ردين يف معرض احلديث عن البينات، فقد أ كد وجوب 

جراءات  احملامكة حيث جاء ابلنص التايل:  املناقشة يف ال دةل واملناقشة بني املهتمني )أ و مبدأ  املواهجة بني اخلصوم( وشفوية اإ

ل البينات اليت قدمت أ وناء احملامكة وتناقش فاها اخلصوم بصورة علنية.  -1"  ل جيوز للقايض أ ن يعمتد اإ

ذا وجدت قرينـة أ خـرى تؤيـدها وحيـق للمـهت  ال خـر أ و وكـيهل مناقشـة املـهت   -2 جيوز الاعامتد ع ى أ قوال مهت  ضد مهت  أ خر اإ

املذكور"
(1)

. 

                                                                 

 .735و ص 734( انظر المعنى: كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص 1)
 .11-10( د. راشد بن حمد البلوشي، مرجع سابق، ص 2)
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يس مـن خـالل  وع ى ذكل فاإن لك دليل يمت احلصول عليه من خالل بيئة تكنولوجيا املعلومـات جيـب أ ن يعـرض يف اجللسـة ـل

ملـف ادلعـوى أ و التحقيـق الابتـدايئ لكـن بصـفة مبـارشة أ مــام القايض،وهـذه ال حـاكم تنطبـق عـ ى اكفـة ال دةل املتـودلة عــن 

الإلكرتونية اذلين يكون قد سـ بق أ ن مسعـت شـهادهت  يف التحقيـق الابتـدايئ  احلاس بات ال لية، وأ يضاً ابلنس بة لشهود اجلرامئ

فاإنه جيب أ ن يعيدوا أ قواهل  مرة أ خرى من جديد أ مام احملمكة، كذكل فاإن خرباء ال نظمة الإلكرتونية عـ ى اخـتالف ختصصـاهت  

لاهـا  يت خلصـوا اإ ظهـاراً للحقيقـة وكشـفا للحـق، وهـذا يعـين أ ن ينبغـي أ ن ميثلـوا أ مـام احملـامك ملناقشـ هت  أ و مناقشـة تقـاريرمه اـل اإ

ت بيـاانت مدرجـة يف حــامالت  ت مطبوعـة أ م بيـاانت معروضــة عـ ى شاشـة احلاسـب أ م اكـن اخملرجـات الإلكرتونيـة سـواء اكـن

 البياانت فاإنه جيب مناقش هتا وحتليلها. 

ه "ل جيـوز  427ففي فرنسا نص قانون الإجراءات اجلنائية الفرنيس يف الفقرة الثانية من املادة  ـن ع ى هذه القاعدة الهامة ابلقول اإ

وقش أ مامـه يف مواهجـة الاطـراف" كـذكل فـاإن قاعـدة  ل عـ ى أ دةل طرحـت عليـه أ ونـاء احملامكـة وـن للقايض أ ن يؤسس حمكه اإ

 وجوب مناقشة ادلليل اجلزايئ من القواعد ال ساس ية يف القانون الفرنيس. 

ىل ما ورد ابلتحقيقات ال وليـة مـن أ دةل  ذلكل فاإن قاعدة وجوب طرح ادلليل ابجللسة ل حتول دون حق القايض يف الاستناد اإ

قـراره مبحرضـ ضـبط الواقعـة دون أ ن  بورشت يف مواهجة املهت  أ و اطلع علاها، ومن م ل يعيب احلمك أ نه أ دان املهت  بناء ع ى اإ

يس  تسمعه احملمكة طاملا أ ن الإقرار الوارد مبحرض ضبط الواقعة اكن مطروحاً  للمناقشة ابجللسة كذكل فـاإن القـايض اجلـزايئ ـل

ملزماً بتس بيب طرحه لبعض ال دةل أ و ال خذ ببعضـها ال خـر، فهـو حـر يف اقتناعـه ابدلليـل اذلي يـراه طاملـا حتقـق فيـه رشوط 

يت تعـ متكن اخلصـوم مـن مناقشـ ته بـل للقـايض أ ن يسـ تعني يف اقتناعـه ابلقـرائن اـل زز ال دةل وبوتـه ابل وراق وطرحـه ابجللسـة ـل

 وتساندها طاملا أ ن هذه الادةل لها أ صل ابل وراق وطرحت ابجللسة. 

يالً تقليـدايً أ م اكن انجتـاً عـن احلاسـب ال يل تعتـرب ضـامانت هامـة وأ كيـدة  وقاعدة وجوب مناقشة ادلليل اجلـزايئ سـواء اكن دـل

شخصـية أ و بنـاء عـ ى رأ ي الغـري. ففكـرة عـدم جـواز أ ن للعداةل حىت ل حيمك القايض اجلزايئ يف اجلرامئ الإلكرتونية مبعلوماته ال

يقيض القايض يف اجلرامئ الإلكرتونية بناء ع ى معلوماتـه الشخصـية يه مـن أ مه النتـاجئ املرتتبـة عـ ى قاعـدة وجـوب مناقشـة أ و 

 طرح ادلليل اجلزايئ سواء اكن دليالً تقليدايً أ و انجتاً عن احلاسب ال يل يف اجللسة. 

واز أ ن يقيض القايض يف اجلرامئ الإلكرتونية بناء عـ ى رأ ي الغـري فهـىي ممـا يتقيـد بـه القـايض اجلـزايئ أ يضـاً يف أ ما فكرة عدم ج

تكوين اقتناعه عدم التعويل ع ى رأ ي للغـري بـل جيـب أ ن يسـ متد هـذا الاقتنـاع مـن مصـادر يسـ تقاها بنفسـه مـن التحقيـق يف 

اعدة وجـوب مناقشـة ادلليـل يف املـواد اجلنائيـة يسـ توي يف ذكل أ ن يكـون ادلعوى وهذا نتيجة هامة من النتاجئ املرتتبة ع ى ق

نه اكن جيب أ ن يصـدر احلـمك عـن عقيـدة للقـايض يسـ تقاها هـو ممـا جيريـه مـن  دليالً تقليدايً أ و متودلاً عن احلاس بات ال لية، واإ

ل أ ن ذكل ل يعـين حرمـان القـايض بصـفة مطلقـة مـن  التحقيقات مس تقالً يف حتصيل هذه العقيدة بنفسه ل يشاركه فاها غـريه اإ

رأ ي ابعتبـاره مـن ال دةل  الاخذ برأ ي اخلبري مىت اقتنع به هو حيث يتعني عليه يف هذه احلاةل أ ن يبـني أ سـ باب اقتناعـه هبـذا اـل

ليه يف العدوى املطلوب منه أ ن يفصل فاها.   املقدمة اإ

لكرتونية  -3  مبدأ  مرشوعية اخملرجات الإ

                                                                                                                                                                                                                                          

 .2001لسنة  16( من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم 148( الفقرة األولى والفقرة الثانية من المادة )1)
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ن لك الادةل اليت يمت ا حلصول علاها عن طريق انهتاك حق أ سايس للمهت  تكون ابطةل ول ميكن المتسـك هبـا ومراعاهتـا يف أ ي اإ

مرحةل من مراحل الإجراءات ومن م فاإنه جيب أ ن تكـون اخملرجـات الإلكرتونيـة أ و ال دةل الناجتـة عـن احلاسـب ال يل حصيحـة 

 ومرشوعة حىت ميكن احلمك ابلإدانة. 

 اجلرامئ الإلكرتونية يعين أ ن يكون هذا ادلليل وما يتضمنه قد مت وفق الإجراءات والقواعد القانونيـة ومبدأ  مرشوعية ادلليل يف

الثابتة يف وجدان اجملمتع املتحرض أ ي أ ن مرشوعية ادلليل ل تقترص فقط ع ى جمرد املطابقة مع القاعدة القانونية اليت ينص علاها 

عالانت حقوق الإنسان واملواويق ادلولية وقواعد النظام العام وحسن ال داب السائدة يف اجملمتـع  املرشع بل جيب أ يضاً مراعاة اإ

ىل املبادئ اليت أ س تقرت علاها احملامك العليا وع ى ذكل فاإنه يتعني ع ى القايض اجلزايئ أ ل يثبـت تـوافر سـلطة ادلوةل  ابلإضافة اإ

ل  جـراءات مرشـوعة حتـرتم فاهـا احلـرايت وتـؤمن فاهـا يف عقاب املهت  بصفة عامة واملهت  املعلومايت بصفة خاصـة اإ مـن خـالل اإ

الضـامانت الــيت رمسهــا القــانون ول حيـول دون ذكل أ ن تكــون ال دةل ســواء اكنــت تقليديـة أ م اكنــت انجتــة عــن احلاســب ال يل 

دانة املهت  طاملا اكنت هذه ال دةل مش بوهة ول يتس  مصدرها ابللزاهة واحرتام القانون.   صارخة ع ى اإ

وقد رتب املرشع ال ردين ع ى الإجراءات الباطةل بسبب عدم مراعاة أ حاكم القانون من حيث التشكيل للمحمكة أ و وليهتـا أ و 

ذا اكنت مبنية ع ى الإجراء الباطل اختصاصها أ و خمالفاً للنظام العام، بطالن الإجراءات الالحقة هل اإ
(1)

. 

 املبحث الثالث

لكرتوين والإوبات اجل   زايئادلليل الإ

 

س نتناول يف هذا املبحث مرشوعي ّة ادلليل الإلكرتوين لعتباره أ داة لالإوبات اجلزايئ، ومن خالل اس تعراض الترشيعات 

 اخملتلفة، وبعد ذكل سوف يمت دراسة جحي ّة ادلليل الإلكرتوين يف الإوبات اجلزايئ .

لكرتوين يف الإوبات اجلزايئ  املطلب ال ول: مرشوعية ادلليل الإ

جيب أ ن نشري يف هذا الصدد أ ن ّه من املعروف مبدأ  حرية القايض اجلزايئ يف تكوين عقيدته بدايةً 
(2)

. 

فال صل أ ن القايض غري مقيد بدليل معني، فهو يكون قناعته من أ ي دليل يطرح أ مامه ابلرشوط اليت جتعل ادلليل صاحلاً 

 ن الرشوط  أ ن تمت مناقشة اخلصوم هبذا ادلليل.بشلك عام، مثل مرشوعية ادلليل ومرشوعية معلية اكتشافه، وأ يضاً م

ليه لتكوين عقيدته  ويقصد مبرشوعي ّة ادلليل الإلكرتوين أ ن يكون ادلليل معرتف به، أ و أ ن جيزي القانون للقايض الاستناد اإ

للحمك ابلإدانة
(3)

. 

ىل أ نه يوجد اجت اهان رئيسان تأ خذ هب  أ غلب وقبل احلديث يف مرشوعي ّة ادلليل الإلكرتوين يف الإوبات جيب أ ن نشري اإ

 الترشيعات ابلنس بة لل دةل والإوبات، وهذان الاجتاهان هام:

: نظام ال دةل القانوين  أ ولً

                                                                 

 ( من قانون المحاكمات الجزائية األردني. 7( المادة )1)

 .41، ص2002د. عبدالفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت، دار الكتب القانونيّة، المجلة الكبرى،  (2)

قدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر واإلنترنت، كلية الشريعة والقانون، دولة د. هاللي عبداإلله، حجيّة المخرجات الكمبيوتريّة في المواد الجنائيّة، بحث م (3)

 .18، ص 2000اإلمارات، 
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ويقصد هبذا النظام أ ن القايض يكون مقيد ابل دةل اليت حيددها القانون، وحيدد رشوطها، وع ى ذكل ل جيوز هل ال خذ بغري 

  يف الترشيع.هذه ال دةل املذكورة ع ى سبيل احلرص

فريقيا(، واليت  جنلرتا، أ مرياك، كندا، اسرتاليا، جنوب اإ وتأ خذ هبذا النظام ترشيعات ادلول اليت تأ ثرت ابلنظام الإجنلوأ مري ي )اإ

تشرتط رشوط خاصة يف ال دةل بوجهٍّ عام
(1)

. 

ما يسمى ابلشهادة السامعي ّة اليت ومثال ذكل أ ن ّه يلزم يف الشهادة أ ن تكون مبارشة ع ى الواقعة، فال تقبل تكل الترشيعات 

لاها يف الإوبات ميكن للقايض يف ظل نظام الاقتناع اذلايت أ ن يركن اإ
(2)

. 

ىل أ ن ّه يف هذا النظام فاإن ّ دور القايض يقترص ع ى جمرد حفص ادلليل للتأ كد من توافر الرشوط اليت حددها القانون.  ونشري اإ

نشاء هذا وبتطبيق املثال السابق ع ى ادلليل الإلكرتوين ن ّه يلزم أ ن يمت تقدمي نسخة أ صلية مهنا، وأ ن يمت اس تدعاء من قام ابإ  فاإ

 ادلليل.

ىل املناداة بقبول ادلليل  وع ى ذكل فاإن ّ نظام ال دةل القانوني ّة يتعارض مع الإوبات بواسطة ادلليل الإلكرتوين، مما أ د ّى اإ

عتباره اس تثناء ع ى نظام ال دةل القانوني ّة، ول خنال أ ن ذكل يتعارض مع قاعدة "أ فضل دليل" الإلكرتوين ابإ
(3)

، ما دام أ ن ّه حيرتم 

 قواعد الثقة يف ادلليل من حيث عدم التالعب فيه.

ومن ادلول اليت تتبىن نظام ال دةل القانوني ّة اململكة املتحدة الربيطاني ّة، ذلكل رفض القضاء الإجنلزيي الاعتداد ابمليكروفيمل 

Myers contra DPPي ّة، حيث قضت بذكل احملمكة العليا يف اجنلرتا )حممكة اللوردات( يف قضية كدليل يف املواد اجلنائ
(4)

. 

ىل سن قانون خاص ابلإوبات يف املواد اجلنائي ّة لس نة  م، ليجزي ال خذ 1965وقد حدا ذكل ابملرشع الإجنلزيي اإ

ابلتسجيالت
(5)

ىل ا   دلليل الإلكرتوين.املتعلقة ابلتجارة، ولكنه مل يرش يف هذا القانون اإ

ن اكن مس بوقاً برشوط  وميكن القول أ ن ّ املرشع الإجنلزيي قبل ابملستندات الإلكرتوني ّة يف بعض احلالت بنص رصحي واإ

 معينة.

كام أ قر املرشع ال مري ي ابحلجية لل دةل الإلكرتونية . ونصت الترشيعات للعديد من الولايت ال مريكية ع ى ذكل . فقد نص 

بات الصادر يف ولية نيويورك ع ى أ ن النسخ املس تخرجة من البياانت واملعلومات اليت حيتوّيا احلاسب ال يل تعترب قانون الإو

مقبوةل يف الإوبات .
(6) 

: نظام الإوبات احلر اً  اثني

يسود هذا النظام يف ظل الترشيعات اليت أ خذت ابل نظمة الالتيني ّة
(7)

حبرية مطلقة  ، وفقاً لهذا النظام فاإن ّ القايض يمتتع

 ابلنس بة لإوبات الوقائع املعروضة عليه.

لاها بعكس النظام املعترب.  فال يتقيد يف نص يلزمه بأ دةل معينة يستند اإ

                                                                 

 .387ص 2007عطا هللا، الحماية الجنائيّة للتعامالت اإللكترونيّة، دار الجامعة الجديدة، شيماء (1)

 .380المرجع السابق نفسه، ص (2)

 .234، ص  2002جنائي في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت، دار الكتب القانونيّة، المحلة الكبرى، د. عبدالفتاح بيومي حجازي، الدليل ال (3)

 .391عطا هللا، الحماية الجنائيّة للتعامالت اإللكترونيّة، مرجع سابق، ص شيماء (4)

 .20د. هاللي عبداإلله، حجيّة المخرجات الكمبيوتريّة في المواد الجنائيّة، مرجع سابق، ص (5)

 .247د. عبدالفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت، مرجع سابق، ص  (6)

 .45المرجع السابق نفسه، ص (7)
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واملرشع يف هذه ال نظمة يساوي بني ال دةل يف قميهتا الثبوتي ّة، ومن الترشيعات اليت أ خذت هبذا النظام الترشيع ال ردين 

 املرصي والسوري واللبناين. والترشيع الفرنيس والترشيع

ىل مرشوعية ادلليل الإلكرتوين ابلنس بة لهذا النظام فال تثور أ ي صعوابت أ و مشالك مبدة مرشوعيته أ م ل.  وابلرجوع اإ

وبات يف املواد اجلنائي ّة وال خذ هبا.  فللقايض احلرية الاكمةل يف تقدير هذه ال دةل ابعتبارها أ دةل اإ

 الرمغ من أ ن ّ الترشيعات اليت تتبىن النظام الالتيين تعتنق مبدأ  الإوبات احلر يف املواد اجلنائي ّة.ونشري أ يضاً ع ى أ نه وع ى 

ل ّ أ ن ّ هناك قيود ترد ع ى حرية القايض اجلنايئ يف الإوبات يف الترشيعات اليت تتبىن نظام الإوبات احلر يف بعض  اإ

 املوضوعات، من أ مهها:

وبات عقود ال مانة يف خيانة ال مانة.املسائل غري اجلزائية )املسائل ال   .1  ولي ّة(، كام يف حاةل اإ

وبات بعض اجلرامئ )الزان(. .2  اإ

 أ ن يكون ادلليل قانونياً ل يشوبه البطالن ل ي سبب. .3

 ذكران أ ن ّ الترشيع ال ردين قد أ خذ بنظام الإوبات احلر، حيث أ نه أ خذ ابلنظام الالتيين يف جمال الإوبات.

 تع حبرية مطلقة ابلنس بة لإوبات الوقائع املعروضة عليه.وع ى هذا فاإن القايض يمت

لاها، ولكن قد حيدد القانون يف بعض اجلرامئ أ دةل معينة جيب ع ى  فال يتقيد القايض وفقاً للترشيع ال ردين بأ دةل معينة يستند اإ

وباهتا،   وع ى ذكل فال جيوز للقايض التوسع.القايض أ ن يتقيد هبا، ومثال ذكل يف ال ردن جرمية الزان اليت حدد املرشع وسائل اإ

ىل قانون أ صول احملاكامت اجلزائي ّة ال ردين، جند يف نص املادة ) قامة ادلليل تمت 2( بند )147وابلرجوع اإ ( أ ن ّ املرشع جعل اإ

 جبميع طرق الإوبات مكبدأ  عام وأ يضاً منح القايض احلرية الاكمةل يف احلمك بقناعته الشخصي ّة.

 ملرشع أ خذ ابلنظام احلر يف الإوبات ويؤكد أ يضاً مرشوعية ادلليل الإلكرتوين يف الإوبات اجلزايئ.وهذا ما يؤك ّد أ ن ّ ا

ىل قانون البينات ال ردين جند يف نص املادة ) ( أ هنا ساوت بني خمرجات احلاسوب املصدقة أ و املوقعة 13/3أ يضاً ابلرجوع اإ

 وعية ادلليل الإلكرتوين يف الإوبات.وال س ناد العادية يف الإوبات، وهذا أ يضاً يدل ّ ع ى مرش 

ىل أ ن قانون املعامالت الإلكرتوني ّة ال ردين قد أ قر ّ مبدأ  أ ن الوويقة الإلكرتوني ّة معادل وظيفي للواثئق اخلطي ّة  أ يضاً نشري اإ

 والتوقيع الإلكرتوين معادل وظيفي للتوقيع اخلطي.

رتوين والرساةل الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين منتجاً لل اثر ( أ ن السجل الإلكرتوين والعقد الإلك7حيث اعتربت املادة )

لزاهما ل طرافها أ و صالحيهتا يف الإوبات.  القانوني ّة ذاهتا املرتتبة ع ى الواثئق واملستندات اخلطي ّة من حيث اإ

ي ّة، فأ ك ّدت ع ى عدم جواز وجاءت الفقرة )ب( من نفس املادة لتعزز هذه املرشوعي ّة والصالحي ّة للواثئق والتواقيع الإلكرتون

لكرتوين.  ادلفع ابنقضاء الصالحية جملرد أ ن التعاقد أ و الإجراء أ و الرتاسل أ جري بطريق اإ

وبعد بيان ما جاء يف قانون أ صول احملاكامت اجلزائي ّة وقانون البينات ال ردين وقانون املعامالت الإلكرتوني ّة ال ردين تؤكد ع ى 

  الإوبات اجلزايئ واعتباره ك ي أ داة لالإوبات.مرشوعية ادلليل الإلكرتوين يف

لكرتوين يف الإوبات   املطلب الثاين: جحي ّة ادلليل الإ

ن ّ الطبيعة الفني ّة لدلليل الإلكرتوين ذات خصائص معينة متكن من العبث فيه واخرتاقه ومعل تعديالت عليه دون أ ن يمت  اإ

ىل ذكل فاإن ّ نس بة اخلطأ   جراءات اس تخالص ادلليل الإلكرتوين تبدو حممتةل.اكتشاف هذا التعديل،اإ ضافة اإ  يف اإ
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وذلكل فاإن ّ ال خذ ابدلليل الإلكرتوين واعتباره جح ّة يف الإوبات تثور حوهل بعض املشالك من حيث مصداقيته ومدى سالمة 

 الإجراء احملمتل من خالهل هذا ادلليل.

الصعوابت اليت تصطدم يف ال خذ ابدلليل الإلكرتوين كحجة  ولكن قبل البحث يف جحي ّة ادلليل الإلكرتوين جيب أ ن نبني ّ أ ولً 

 يف الإوبات:

ىل ادلليل الإلكرتوين يف الإوبات يف سهوةل تعديل البياانت اليت حيتوّيا. .1  تمكن صعوبة الاستناد اإ

ادلليل الإلكرتوين قد يكون صادراً من مكبيوتر اجملين عليه نفسه، فيثار التساؤل عن مدى جواز الاستناد  .2

 ىل البياانت الصادرة من هجاز المكبيوتر اخلاص ابلتاجر كدليل يف الإوبات.اإ 

ىل ال نظمة اليت تأ خذ هبا الترشيعات يف جمال الإوبات من انحية النظام  ولبحث هذا الإشاكل جيب بنا ان نعود مرة أ خرى اإ

 فاها. املقيد والنظام احلر ودراسة لك نظام ع ى حدى ابلنس بة حلجي ّة ادلليل الإلكرتوين

 . ابلنس بة للنظام املقيد:1

ىل تطبيق قاعدة أ فضل دليل تذهب قواعد الإوبات يف الترشيعات ذات ال صل ال جنلو أ مري ي اإ
(1)

، واليت تقيض برضورة أ صل 

 املستند وعدم الاكتفاء بتقدمي صورته.

ويقصد بقاعدة أ فضل دليل أ نه يف حال ادلليل الكتايب يعتد ابلنسخة ال صلية للمستند
(2)

، وميكن أ ن يعترب الكتابة املوجودة 

داخل اجلهاز يف صورة كهرومغناطيس ية من قبل النسخة ال صلية، وابلتايل ل نصطدم بقاعدة أ فضل دليل، ونعتد ابحملررات 

 الإلكرتوني ّة ابعتبارها نسخة أ صلية.

 . ابلنس بة للنظام ااحلر:2

 يل من حيث قميته الثبوتي ّة.القايض يف النظام احلر ميكل سلطة واسعة يف تقدمي ادلل

وع ى ذكل للقايض ادلليل أ و رفضه وهو يعمتد يف ذكل ع ى مدى الاقتناع الشخيص بذكل ادلليل
(3)

. 

دراك  ىل أ ن تشمل ال مور العلمي ّة لدلليل، فالقايض ل ميكنه اإ ع يف هذه السلطة، مما يؤدي اإ ومع ذكل فاإن ّ القايض ل يتوس ّ

لكرتوين، وعليه مىت توافر دلى القايض اليقني الاكمل بأ ن ّ ادلليل الإلكرتوين ذو جحي ّة قوية فاإن ّ عليه احلقائق املتعلقة ابدلليل الإ 

أ ن يأ خذ بذكل، مع أ ن ّ ادلليل الإلكرتوين يُعد موقع شك لل س باب اليت ذكرانها، وابلتايل وجب ع ى القايض أ ن يتأ كد وقبل 

 لإلكرتوين.ال خذ به بسالمة الإجراءات املتحصل مهنا ادلليل ا

ذا اكن ادلليل الإلكرتوين متحصل من معلية تفتيش من قبل رجال الضابطة العدلي ّة، وجب أ ن يكون هذا  وع ى ذكل اإ

 التفتيش حصيحاً من مجيع النوايح ل ي يمت اعامتد هذا ادلليل.

ىل أ ن ّ معلية احلصول ع ى ادلليل الإلكرتوين جيب أ ن تمت بواسطة خرباء معينني  وأ ن تتوافر يف اخلرباء مجموعة من أ يضاً نشري اإ

 الرشوط اكحلياد واللزاهة والاس تقالل وأ ن يكونوا ع ى درجة عالية من املهني ّة.

                                                                 

 .395شيماء عطا هللا، الحماية الجنائيّة للتعامالت اإللكترونيّة، مرجع سابق، ص (1)

 . 397المرجع السابق نفسه،ص (2)

 .234ي، الدليل الجنائي في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت، مرجع سابق ، ص د. عبدالفتاح بيومي حجاز (3)
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ىل أ نه جيب أ ن يمت حتليف اخلرباء الميني القانوني ّة الالزمة وأ خذ شهادهت  أ مام القايض ل ي يكون القايض مقتنع  أ يضاً نشري اإ

 داة لالإوبات ذات جحي ّة اكمةل.ابدلليل الإلكرتوين وأ ن يأ خذ به ك  

ىل أ ن قانون البي ّنات قد  ن ّنا نشري اإ أ ما ابلنس بة لدلليل الإلكرتوين من حيث مدى جحي ّته يف الإوبات وفقاً للترشيع ال ردين، فاإ

ت أ عطى ادلليل الإلكرتوين احلجي ّة الاكمةل يف الإوبات وساوى بينه وبني ادلليل العادي، ولكن برشط أ ن ل يثبت من نسب

ليه أ نه مل يس تخرهجا أ و مل يلكف أ حد ابس تخراهجا، وهذا ما جاء بنص املادة )  /ج( من قانون البي ّنات ال ردين.13/3اإ

ىل قانون املعامالت الإلكرتوني ّة ال ردين، جند أ ن ّه أ عطى السجل الإلكرتوين العقود احلجي ّة لل صل الوريق  أ يضاً وابلرجوع اإ

صالحي ّة وجحي ّة السجل الإلكرتوين يف الإوبات، ولكن مضن رشوط معينة ل بد من  ولكن برشوط حمددة، حيث أ ن ّه أ قر ّ 

لكرتوين ليكون معادلً لل صل الوريق، وهذه الرشوط توافرها جممتعة يف السجل   ( من القانون، ويه:8قد حددت ابملادة رمق )الإ

لاها. أ ن تكون املعلومات الواردة يف ذكل السجل قابةل لالحتفاظ هبا وختزيهنا .1  حبيث ميكن الرجوع اإ

ىل حتقيق أ مه ركزية من راكئز جحي ّة املستندات يف الإوبات، ويه صالحي ّة ادلليل للمراجعة يف أ ي  وهذا الرشط ّيدف اإ

 وقت.

وبات  .2 رساهل أ و تسلمه أ و بأ ي شلك يسهل به اإ نشاؤه أ و اإ ماكنية الاحتفاظ ابلسجل الإلكرتوين ابلشلك اذلي مت به اإ اإ

رساهل أ و تسلمه.دقة املعلومات ا نشائه أ و اإ  ليت وردت فيه عند اإ

وهذا الرشط يتعلق مبا يُعرف بسالمة احملتوى وعدم حصول التغيري عليه، ويه مسأ ةل يتيحها النظام التقين املعمتد ع ى 

 معايري تقني ّة حمددة تبني وضعية امللف وأ ية تعديالت أ دخلت عليه.

رساهل وتسلمه.دلةل املعلومات الواردة يف السجل ع ى من ي .3  نشؤه أ و يتسلمه واترخي ووقت اإ

( من قانون املعامالت الإلكرتوني ّة ال ردين أ ن 10أ يضاً ابلنس بة حلجي ّة التوقيع الإلكرتوين يف الإوبات، فقد أ ك ّدت املادة )

وب  ات.التوقيع الإلكرتوين حقق املعادل الوظيفي للتوقيع اخلطي، ولكن أ وجب بعض الرشوط ل ي يُعتد به ك داة اإ

ذا توافرت طريقة لتحديد هويته وادللةل ع ى  وبات حصة التوقيع الإلكرتوين اإ حيث قررت يف )ب( من ذات املادة أ نه يمت اإ

 موافقته ع ى املعلامت الواردة يف السجل الإلكرتوين.

( من قانون املعامالت 34)والسجل الإلكرتوين والتوقيع الإلكرتوين ل حيتج هبام أ صالً ما مل يكن مووقني، وذكل جاءت املادة 

الإلكرتوني ّة ال ردين لتقر ّ أ حاكم التوويق الإلكرتوين، وبذكل فاإن ّ معلية التوويق الإلكرتوني ّة تضفي ع ى لك من السجل والتوقيع 

وبات يف الإوبات اجلزايئ.  الإلكرتوين القوة واحلجي ّة الاكمةل لل خذ به كدليل اإ

كرتوني ّة ال ردين وقانون البياانت ال ردين ملوضوع ادلليل الإلكرتوين ميكن القول أ ن ّ ادلليل بعد بيان معاجلة قانون املعامالت الإل

 الإلكرتوين يف الترشيع ال ردين ذو جحي ّة اكمةل وقوة وبوتي ّة معادةل لدلليل العادي، ولكن برشوط معينة س بق بياهنا.

 اخلامتة

ن ادلليل همام تقدمت طرقه وعلت قميته العلمية أ و الف ىل قـاضٍّ يمتتـع بسـلطة تقديريـة، ل ن هـذه اإ ه حيتـاج اإ نية يف الإوبـات، فاإـن

السلطة التقدرية تكون لزمة لتقنية ادلليل من الغلط أ و اخلطأ  أ و الغش، ويه تكون رضورية أ يضاً لكن جتعل احلقيقة العلميـة 

 حقيقية قضائية. 

ذا اكنت هـذه احلقيقـة قـابةل  ىل دليل، واإ للتطـور، فـاإن ادلليـل اذلي تقـوم بـه ل بـد وأ ن يكـون هـو ال خـر فاحلقيقة حتتاج دامئاً اإ

وباهتا، مع احملافظة ع ى رشوط قبوهل، وجيب أ ل يقف هذا التطور عند طـرق احلصـول عـ ى ادلليـل،  متطوراً ل ي يقوى ع ى اإ
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ه هبـذا التطـور ا ل خـري تتطـور القضـائية بل يلزم أ ن يتطور أ يضاً لك من يتعامل مع هذا ادلليل من حمققني وخرباء وقضـاة، ل ـن

 وتس تطيع أ ن جتعل احلقيقة العلمية حقيقة عادةل. 

 

 النتاجئ

ىل عدة نتاجئ أ مهها:   توصلنا من خالل هذا البحث اإ

جراءات غـري تقليديـة مـن قبـل  .1 عتباره دليال غري ملموسا وحيتاج اىل تطبيق اإ صعوبة احلصول ع ى ادلليل الإلكرتوين ابإ

عادته من هجاز احلاسب ال يل.سلطات التحقيق لإس تخراجه ولرمب  ا اإ

 يتطلب احلصول ع ى ادلليل الإلكرتوين اختاد تدابري خاصة محلاية هذا ادلليل من التلف أ و الضياع أ و العبث. .2

 ادلليل الإلكرتوين من ال دةل العلمية أ و الفنية اليت يتطلب اس تخراهجا أ ن يمت من قبل خبري فين متخصص. .3

نشـاهئا، وأ دةل اخـرى حيتوّيـا هجـاز احلاسـب  يتنوع ادلليـل الإلكـرتوين اىل .4 نسـان دور يف اإ أ دةل مسـ تخرجه يكـون لالإ

 ال يل.

دا اكن وفقا لنظـام الإوبـات  .5 ختالف أ خد الترشيعات اجلزائية بظام الإوبات فمي اإ ختتلف مرشوعية ادلليل الإلكرتوين ابإ

 املقيد أ م الإوبات احلر.

 ادلليل الإلكرتوين.يعترب التفتيش واخلربة من أ مه صور احلصول ع ى  .6

ادلليل الإلكرتوين هل أ مهية كبرية يف الإوبات اجلزايئ ، وذكل نظرا للتطور الهائل لتكنولوجيـا املعلومـات ممـا جيعـل هـذا  .7

قدام ع ى اجلرامئ .  اجملال وسطا خصبا لالإ

 

 التوصيات

ليه البحث من نتاجئ، فاإن الباحث يويص مبا ييل:   من خالل ما توصل اإ

يال رضورة اصدار ت  .1 رشيعات خاصة تتعلق بوسائل الإوبات الإلكرتوين ، وصور احلصول ع ى هذا ادلليـل واعتبـاره دـل

 ملزما للقايض اجلزايئ مىت اكن مرشوعا.

رضورة تأ هيل القامئني ع ى معلية التحري عن ادلليل الإلكرتوين واحملققني يف اجلرامئ الإلكرتونيـة حبيـث تكـون عنـدمه  .2

 ة الإلكرتونية وطرق احلصول ع ى ادلليل الإلكرتوين ل س امي اسرتجاعه.ادلراية الاكفية ابجلرمي

ىل احلقيقـة مـن هـذه الوسـائل احلديثـة  .3 جيب الاهامتم ابلإوبات ابلقرائن وابل دةل العلمية ل ي يس تطيع القضاة الوصـول اإ

 لالإوبات اجلزايئ، حبيث ل تطغى احلقيقة العلمية ع ى احلقيقة القضائية. 

ابللكيات العلمية دلراسة جـرامئ احلاسـب ال يل وكيفيـة ماكحفهتـا وتطـور نظـ  امحلايـة مهنـا، وتطـوير ختصيص مقررات  .4

 خطط لكيات احلقوق حبيث تشمل دراسة مقررات خاصة ابلإلكرتونية وجرامئها. 

تفاقيات دولية تعاجل السلبيات اليت تنتج عن تطبيق القوانني الوطنية ع ى جرامئ املعلوما5 ت وحتديدا فامي يتعلق . رضورة عقد اإ

 ابلإوبات اجلزايئ عن طريق ادلليل الإلكرتوين.

 قامئة املراجع

 املراجع العربية
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 دور الخطاب الديني المعاصر في ترشيد سلوك المستهلك

 العرايب محمد                                                                             العرايب فاطمة 

   أ  .حمارض                                                                      طالبة دكتوراه ختصص تسويق 

 جامعة طاهري محمد بشار _ اجلزائر

                                                                                   larabifat@gmail.com 

 ملخص : 

جعل عنايته الترشيعية من ادلقة والانسجام   ياة الإسالم  دين رشعه هللا و اختاره ليكون دس تور للعاملني فهو مهنج ح    

ذ ل  جتاه وضع الفرد كفرد، وكعضو مندمج يف اجملمتع ذكل لن سلوكياته وجب أ ن تتس  ابلرشد لس امي يف اجلانب الاقتصادي اإ

 ميكن حتقيق الرخاء و اليرس دون تقومي وترش يد سلوكيات املس هتكل املسمل. 

ة املعارصة حتايك ال نشطة اذلهنية و ترصفات للمس هتكل املسمل  ع ى اختالف طباعه  و ذلكل جند اخلطاابت ادليني    

 وقافاهت  ابلوعظ  و الإرشاد و ردع ال مناط الاس هتالكية اخلاطئة و نبذها مما يعود عليه ابلنفع يف ادلنيا و الثواب يف ال خرة .  
résumé 

L'islam est une religion prescrite par Dieu pour être la constitution mondiale ,un mode de vie qui a fait de la 
bienveillance législative avec précision et harmonie envers la situation de l’individu en tant que  et élément 
intégré dans la société ,parce que ses comportements doivent être stigmatisées par la maturité ,surtout dans 

le cote économique ,alors qu’on ne peut pas parvenir a la prospérité et l’opulence sans reformer les 
comportements des consommateurs musulmans . 

pour cela on constate que les discours religieux impressionnent les activités mentales et les comportements 
des consommateurs musulmans de différentes natures et cultures par prédiction , orientation ,répression des 
mal façons de consommations et la rejeter , qui leurs sera bénéfique dans la vie et la recompose dans l’au-

delà  .  

 مقدمة:

صادر اليت تهنل مهنا ،كام ينطلق من مبدأ  امليرتبط الاقتصاد الإساليم بفروع املعرفة الإسالمية ، ذكل ل نه يهنل من نفس 

ل ينكر احد و ية ع ى مس توى الفرد و امجلاعة . الارتباط الشامل بني القمي ادلينية و ال خالقية ، و بني قرارات احلياة اليوم

املس هتكل كونه نقطة البداية و الهناية يف النشاط التسويقي من هجة ، و أ نه اللبنة ال ساس ية للتطور أ مهية دراسة سلوك 

اجملمتعي من هجة أ خرى. وع ى هذا ال ساس حدد الإسالم أ خالقا واحضة للمس هتكل خالية من الإرساف و التقتري مصداقا 

ىَلٰ عُ لقوهل تعاىل "
ِ
 ". ُنقنَك َوَل تَبُْسْطهَا لُكَّ الْبَْسطن فَتَْقُعَد َملُوًما َمْحُسوًراَوَل جَتَْعْل يََدَك َمْغلُوةَلً ا

نظرا لالنفتاح اذلي نعيشه ، رسعه التواصل _ ش باكت التواصل الاجامتعي _ و تعدد  اخليارات أ مام املس هتكل املسمل , و 

جب تبين خطاب ديين معارص و متجدد ، جب  تذكري ال فراد و ترش يد سلوكه  . و ل ي تصل هذه الرسائل و الرؤى و 

 دون أ ن يفقد حمتواه و مواكب للتغريات ما بني ال جيال ك حد عنارص تروجي الفكر الاقتصادي الإساليم  .

دراك الهوة بني اخلطاب ادليين الاقتصادي و متطلبات ترش يد سلوك املس هتكل , من  ىل اإ و عليه س نعمد من خالل حبثنا اإ

 ية :خالل الإشاكلية التال

 ما يه أ ليات ترش يد سلوك املس هتكل املسمل من خالل تبين مدخل اخلطاب ادليين كـأ حد راكئز التسويق الإساليم ؟

 انطالقا مما س بق س نتناول يف هذه الورقة البحثية مدخلني هممني :

mailto:alserhan@yahoo.com
mailto:larabifat@gmail.com
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 . مدى تطبيق الفلسفة التسويقية ع ى اخلطاب ادليين املس متد أ ساسا من الكتاب و الس نة 

 اب ادليين ع ى ترس يخ قمي املس هتكل املسمل و ابلتايل ترش يد سلوكياته . اثر اخلط 

I. :اخلطاب ادليين و الفلسفة التسويقية 

 مفهوم اخلطاب ادليين : .1

يصال ال فاكر لل خرين بواسطة الالكم املفهوم و ابس تعامل اللغة السلمية و املناس بة للك فئة ، "يرتدد وصف  اخلطاب هو اإ

ان بعمل أ خر ، مثل اخلطاب الثقايف ، الصويف ، الس يايس ، التارخيي ، الاجامتعي. ذلكل ورد اخلطاب اخلطاب كثريا ابلقرت 

و العمل ، فهذا من سامته ال صلية"فعال  جيمع بني القول بتعريفات متنوعة يف هذه امليادين العديدة ، بوصفه 
1
  . 

ذا ما تطرقنا ملفهوم اخلطاب ادليين املعارص فاإننا جند صفة  ل و يسعون واإ التجدد و العرصنة متزيه فغالبية العلامء و ادلعاة اإ

ل اهت  هذا اخلطاب ابلتخلف وتنفر الناس عنه و هذا ما نستشفه  لإضفاء تغريات تفرضها علاه  الظروف احمليطة و الزمن و اإ

 يبعث هللا ع ى رأ س لك مائة عام من جيدد لهذه ال مة أ مر ديهنا". من قول رسول هللا " 

يه فاخلطاب الإساليم هو الرساةل اليت نزلت من فوق س بع ساموات عن طريق الويح، لتنظمي عالقات البرش مع خالقه  وعل

وأ نفسه  وغريمه، وهذا اخلطاب هو اذلي حيدد املصلحة من املفسدة، والصاحل من الطاحل، واملس تقمي من املعوج، واملؤمن من 

ىل اجلنة أ و النار، هذا هو  الاكفر، والصواب من اخلطأ ، ويقرر السمل من احلرب، وهو املزيان اذلي يفصل يف مزيان اخللق اإ

ىل يوم القيامة قال  اخلطاب الإساليم املقدس اذلي ل يأ تيه الباطل من بني يديه ول من خلفه، وهو حمفوظ حبفظ هللا اإ

انَّ تعايل: 
ِ
لْنَا حَنْنُ  )ا ْكرَ  نَزَّ ن ُظوَن( احلج اذل ّ انَّ هَلُ لََحافن

ِ
 .  9ر الايةَوا

ىل املؤسسات الإسالمية يف بيان الإسالم والرشيعة، سواء اكن  ذن فاخلطاب ادليين هو ما يطرحه العلامء وادلعاة واملنمتون اإ اإ

ذكل من خالل اخلطب أ و احملارضات أ و التأ ليف أ و الربامج الإعالمية ، وقد يدخل يف ذكل املناجه ادلراس ية ادلينية يف 

رشعية، بل ميكن أ ن يوسع مفهوم اخلطاب ادليين ليشمل النشاط الإساليم والنشاط ادلعوي ومعل املدارس واجلامعات ال 

 امجلاعات الإسالمية واملؤسسات الإسالمية بشلك عام الفقهىي مهنا والعلمي وادلعوي والرتبوي .

 خصائص اخلطاب ادليين:  .2

وأ مه خصائصه يه: واخلطاب الإساليم يمتزي عن غريه من اخلطاابت ادلينية واملبدئية، 
2
 

انه خطاب عاملي، مبعىن انه جاء خياطب البرشية مجعاء بقطع النظر عن أ عراقه  وأ جناسه  وأ لواهن  واختالف أ لسنهت ، قال  -1

ٰـَكننَّ أَْكرَثَ النَّاسن َل يَْعلَُمونَ  أَْرَسلْنَاكَ  َوَما تعاىل: ﴿ َ يًرا َول رًيا َونَذن ًَّة ل ّنلنَّاسن بَشن لَّ اَكف
ِ
 ( وقال تعاىل: ﴿28: من ال ية﴾ )س بأ   ا

نيَ  أَْرَسلْنَاكَ  َوَما لَّ َرمْحًَة ل ّنلَْعالَمن
ِ
 (. 107)ال نبياء: ﴾ ا

ال خرى،فهو شامل مجليع منايح احلياة املتصةل يف تنظمي عالقة الإنسان  أ نه خطاب مشويل، وهو بذكل خيتلف عن ادلايانت -2

َا ايَ  ﴿ تعال: خبالقه وبنفسه وغريه وفيه اخلطاب العقائدي،مثل قوهل َّمُكُ  اْعُبُدوا النَّاُس  أَّيُّ ن قَْبلنمُكْ لََعلَّمُكْ  َرب يَن من ن ي َخلَقَمُكْ َواذلَّ ن اذلَّ

 .)21﴾ )البقرة: تَتَُّقونَ 

                                                                 

1
 . 34، ص 2004عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب ، الطبعة االولى،  بنغازي ، ليبيا، دار الكتاب الجديد،  
 .685ص  ،2007تمر "اإلسالم والتحديات المعاصرة"،   ،كلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية ،غزة، تطوير الخطاب الديني كأحد التحديات التربوية المعاصرة، مؤ ، أشرف أبو عطايا  2

1.  
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، قال تعاىل: حيقق الطمأ نينة والسعادة والاس تقرار وال من يف احلياة الإنسانية -3

ا مَّ
ِ
َّمُك  فَا ين ّن  يَأْتنيَن َّبَعَ ا فََمنن  ُهًدى م ّن لُّ  فاََل  ُهَدايَ  ت ْكرني َعن أَْعَرَض  َوَمنْ  يَْشقَىٰ  َوَل  يَضن يَاَمةن  ذن ُه يَْوَم الْقن رُشُ يَشًة َضناًك َوحَنْ نَّ هَلُ َمعن

ِ
فَا

ىٰ    .123،124)طه: أمَْعَ

طى املفاهمي وهو خطاب هنضوي، أ ي انه جاء ليهنض ابلإنسان الهنضة الصحيحة وميزيه عن غريه من اخمللوقات، والإسالم أ ع -4

والتصورات عن لغز الوجود واحلياة بواسطة الفكر املس تنري وهو احلل الوحيد اذلي يوافق فطرة الإنسان، وميل  العقل قناعة 

والقلب طمأ نينة والإنسان بغري هذه املفاهمي الراقية يبقى أ سري الهوى والضالل والتخلف والعبودية للعباد والاحنطاط احليواين 

َ  َذَرأاْنَ  لَقَدْ وَ : ﴿قال تعاىل َا َولَهُْ  أ َذاٌن لَّ  كَثنرًيا لنَجهمَنَّ وَن هبن ُ َا َولَهُْ  أَعْنُيٌ لَّ يُْبرصن نسن ۖ لَهُْ  قُلُوٌب لَّ يَْفقَهُوَن هبن
ِ
ن ّن َواْل َن الْجن  م ّن

ئنَك مُهُ الْغَافن  ٰـَ َ ئنَك اَكْلَنَْعامن بَْل مُهْ أََضلُّ ۚ أُول ٰـَ َ َا ۚ أُول  (، 179﴾ )ال عراف:لُونَ يَْسَمُعوَن هبن

أ نه خطاب مؤثر، ل نه خياطب عقل الإنسان وفطرته السلمية، وحيرك مشاعر الإنسان وعواطفه يف نفس اللحظة اليت  -5

ََّما: ﴿ يس تثري فاها عقهل، قال تعاىل ن
ِ
نُونَ  ا ينَ  الُْمْؤمن ن لَْت قُلُوهُبُ ْ  اذلَّ ُ َوجن َر اَّللَّ َذا ُذكن

ِ
َذا ا

ِ
نْ  تُلنيَْت عَلاَْهن  َوا ميَااًن َوع ََىٰ َرهب ّن

ِ
ْ  أ اَيتُُه َزاَدهْتُْ  ا

ُونَ   (.2﴾ )ال نفال: يَتََولكَّ

وهو خطاب اثبت ل يتغري بتغري ال مكنة وال زمنة، واملقصود ابخلطاب الثابت هو ال حاكم الرشعية، فاإذا عاجل احلمك  -6

ىل حمك أ خر، أ ما ال ساليب والوسائل  الرشعي قضية ما تبقى القضية تأ خذ نفس احلمك، فذا اكن هناك واقع جديد فأ نه حيتاج اإ

ل وأ عطاه  هنا تتغري وتتبدل، وقد أ عطي للك مسأ ةل حكامً خاصاً هبا، وفيه من السعة والشمول، حبيث ل يس تجد يشء اإ فاإ

، فهو حكامً من الرشع، وهو ادلين الوحيد اذلي أ عطى لك احلوادث املاضية واحلارضة وحىت يف املس تقبل أ حاكماً رشعية

يفرض ع ى الواقع التغري حسب مقتضياته، ول يرىض بأ نصاف احللول همام اكن ول تتغري أ حاكمه مطلقا، ويه صاحلة للك 

 زمان وماكن، والغاية ل تربر الوس يةل يه من أ سس اخلطاب ادليين.

قبل الارتباط بغري العقيدة الناس ليكونوا أ مة واحدة تربطه  عقيدة الإسالم، وهو ل ي حثأ نه خطاب وحدوي، يقوم ع ى  -7

نَّ  ﴿: الإسالمية، قال هللا تعاىل
ِ
هن  َوا ٰـَذن ُتمُكْ  َه َُّقونن  أُمَّةً  أُمَّ ُّمُكْ فَات َدًة َوأاََن َرب  (.52﴾ )املؤمنون: َواحن

سرتاتيجية اخلطاب ادليين املعارص  : .3  اإ

أ صبح لزاما ع ى املؤسسات ادلعوية الإسالمية معلية يف ظل حتدايت العوملة و الانفتاح ع ى التكنولوجيا و التطور املتسارع 

قناع و استبقاء  حتديد اسرتاتيجيات و س ياسات مدروسة و الاس تفادة من ادلراسات التسويقية احلديثة يف اس تقطاب و اإ

أ جل  تنفيذ اسرتاتيجيات تعظمي القمية من اكرب رشحية ممكنة  و هذا ما يقدمه الفكر التسويقي الإساليم املمتثل يف حتديد و

"   رفاهية أ حصاب املصلحة بشلك خاص واجملمتع بشلك عام حتمكها املبادئ التوجاهية الواردة يف القرأ ن الكرمي والس نة
1
 

ن اخلطاب ادليين موجه مجلهور ادلعوة يف الإسالم و هو مجيع البرش دون اعتبار    تقطيع امجلهور اىل فئات متجانسة :  .1 اإ

منا تعالمي الإسالم السمحة جالعقيدة أ و ماكن أ و زمان أ و أ ي عا  .ءت لنرش الفضيةل يف البرشية عامةمل اخر و اإ

َا ايَ  قُلْ : قال هللا تعاىل  ين ّن  النَّاُس  أَّيُّ
ِ
يُت  ا ِين َويُمن لَّ ُهَو حُيْ

ِ
ٰـََه ا َ ل

ِ
َماَواتن َواْلَْرضن ۖ َل ا ي هَلُ ُمكْلُ السَّ ن يًعا اذلَّ لَْيمُكْ مَجن

ِ
ن ا   َۖرُسوُل اَّللَّ

نُ  ن فَأ من َّهنَوَرُسوهلن لل تَُدونَ  وا ابن َّبنُعوُه لََعلَّمُكْ هَتْ َماتنهن َوات ن َولَكن َّللَّ ُن ابن ي يُْؤمن ن ن اذلَّ ي ّ  158الاعراف  النَّيبن ّن اْلُم ّن

                                                                 

1
 Syed Ali Hussnain , what’s Islamic marketing ;global journal of management and business research, Version 1 

,USA, Volume 11 Global Journals Inc, November 2011,p 103 
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عرفة فعاليه هذه ال خرية مرتبط ابملالتواصل و ميثل امجلهور معلية حمورية أ ساس ية يف اخلطاب ادليين فهو مركز معلية التصال و 

ىل فئات تمتزي بنفس اخلصائص و ادلقيقة و  السامت ل نه من املس تحيل توجيه الشامةل خلصائصه .دلى وجب تصنيف امجلهور اإ

ىل عليه " . و نفس اخلطاب ادليين لاكفة امجلهور تأ يت فكرة التقطيع تبعا للفلسفة التسويقية اليت تنص ع ى تقس مي الساكن اإ

سهةل للوصول و املنالية" ت قابةل للقياس ممزية عن بعضها و متشابه و جيب ان تكون هذه الفئا فئات متجانسة لها سلوك حممتل

.
1
 

كام جند مراعاة القران الكرمي  ل صناف الناس جليه يف سورة البقرة اذ يتحدث عن املؤمنني و الكفار و املنافقني و ال ايت 

من سورة املائدة  82جند تصنيفا أ خر للجمهور املس هتدف يف الاية املوهجة لهذه ال خرية كثرية خلطورهت  ع ى اجملمتع . و 

َدنَّ  )۞ ن  النَّاسن  أََشدَّ  لَتَجن يَن أ َمنُوا اذلَّ ن ًة ل ّنذلَّ َدنَّ أَقَْرهَبُ  مََّودَّ ُكوا ۖ َولَتَجن يَن أرَْشَ ن يَن أ َمنُوا الْاَهُوَد َواذلَّ ن َ عََداَوًة ل ّنذلَّ انَّ نََصاَرٰى ۚ َذَٰكلن
ِ
 يَن قَالُوا ا

ونَ  ُ تَْكربن ُْ  َل يَس ْ نَي َوُرْهبَااًن َوأَهنَّ يسن س ّن هْنُْ  قن (ع ى أ ساس العامل التارخيي و النفيس كام تضمن القران الكرمي خطااب للعامة  بنأَنَّ من

و اخلاصة و جاء بأ سلوب الرتهيب و الرتغيب و يأ يت هذا دامئا يف س ياق الاختالفات الشخصية للجمهور ،   و قد راعا 

ذ قال " أ مرت أ ن أ خاطب الناس ع ى قدر عقوهل " ا  لرسول الكرمي السامت اخملتلفة للجمهور اإ

تقوم فلسفة الاس هتداف يف التسويق ع ى اختيار القطاع ال كرث جناعه   تكييف اخلطاب ادليين لفئات امجلهور اخملتلفة :   .2

ذ جييب علاها تكييف ابلنس بة للمؤسسة حبيث تركز هجودها التسويقية عليه و نفس اليشء اب لنس بة للمؤسسة ادلعوية اإ

ىل مجموعه من اخل  يف امجلهور أ وناء معلية التقطيع .طاابت ادلينية و يه مدركة  لتكل الاختالفات املوجودة اخلطاب ادليين الشامل اإ

جياد مهنج خطاب ديين خاص ابملثقفني ، العامة ، املرأ ة والش باب عامة و الطالب خاصة   ، ال طفال ، اخل ....و عليه جيب اإ

 (:1الشلك )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1 sophie brulinet claudio godard Marketing.bert iedition.2010.P 64 .  
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: و يتضمن امجلهور العام  أ حصاب ال داين الساموية غري الإسالم و اذلين مل تبلغه  امجلهور خارج بدلان العامل الإساليم 

 صائصه الاجامتعية و النفس ية .الرساةل ادلعوة و تمتزي هذه الفئة من امجلهور ابلتنوع من حيث وقافته لغته عقائده و كذا خ

ىل رعاية خاصة يف مهنج ادلعوة لختالف ظروفه  مشالكهت  أ وضاعه  و توزيعاه   أ ما مجهور ال قليات املسلمة فهىي حتتاج اإ

اجلغرايف و حيث قوانني البدلان اليت يعيشون فاها و موقف حكوماهتا و شعوهبا و أ ساليب التعامل معه  و هذا ينعكس ع ى 

 مئة وضعيهت  املعيش ية و منط اس هتالكه  للرشيعة الإسالمية.مدى مال

 : امجلهور داخل بدلان العامل الإساليم 

يض  والث فئات متزي العامل الإساليم ، مهنا امجلهور العام اذلي ختصص هل اخلطاابت ادلينية عرب الصحف اجملالت و 

ت ادلينية عرب الانرتنت ، و يس تفيد من املساحة العامة اخملصصة الإذاعات و القنوات كام قد يتعرض هذا امجلهور للخطااب

لدلين. أ ما املقصود بفئة امجلهور ادليين العام فهىي تكل الفئة اليت تؤدي شعائرها ادلينية ابنتظام يف املساجد ، و هتمت ابرتياد 

الإسالمية من حيث المك و قد تقل يف اجملالس ادلعوية و قد تكون هذه الفئة يه نفسها  امجلهور العام يف بعض البدلان 

 الكثري من بدلان العامل الإساليم ال خرى .                        

جياد مهنج دعوة خاص بلك فئة يضمها امجلهور النوعي ، من ش باب عامة أ و طلبة  و مبا أ ننا يف عرص التخصص فانه لبد من اإ

رايف و القرى و رجال ال عامل، ابس تعامل وسائل التصال و القنوات ، أ طفال ، املرأ ة ، املثقفني و أ خر خاص بأ بناء ال  

املناس بة للفئــــــــة و لدلاعية ع ى حد سواء من وساءل التصال املقروءة اكجلرائد ، اجملالت ، الكتب النرشات الالكرتونية 

 ات .وسائل التصال املرئية و ال نشطة التصالية املبارشة سواء يف املساجد او الندو 

 الصورة اذلهنية لدلعاة القامئني ع ى اخلطاب ادليين :  .3

نشأ  الاهامتم ابلصورة اذلهنية يف عرصان ، من حقيقة مؤداها أ ن الناس يفرتض أ ن تكون دلّي  صور حصيحة عن أ ش ياء 

ذا ما تلقوا معلومات اكفية عهنا و تكونت  ابلتايل يف أ ذهاهن  صور كثرية , و قد ل يعرفون شيئا عن أ مور معينة.   لكن اإ

معينة ، فانه يصعب تغيري هذه الصور تغيريا حاسام يف الظروف العادية .
1
فالصورة اذلهنية يه ذكل املفهوم العقيل  

ىل اجتاهه  ال سايس حنو خشص معني أ و نظام ما أ و فلسفة أ و قومية ما أ و  الشائع بني أ فراد أ و جامعة معينة، يشري اإ

بقدر ما تكون هذه الصورة لدلعاة و للمسجد و القامئني عليه تكون ماكنة و عليه  .أ خر  مؤسسة معينة أ و أ ي يشء

 ادلعوة و قدرهتا ع ى التأ وري يف الناس . 

ىل اتسام الصورة اذلهنية للخطاب ادليين  ابلسلبية نذكر مهنا :  ل أ ن هناك عوامل عديدة أ دت اإ اإ
2
 

   منا راجع للمتسك ابدلين .الاعتقاد السائد ابن التخلف اذلي تعاين منه ال  مة الإسالمية اإ

                                                                 

 . 49، ص 2003الهوية و الصورة و األداء  . دار العبيكان ، الرياض ، –تكوين سمعة الشركة  تعريب وليد شحاده،، غراهام داولينغ  1
2

 .99، دار الفجر للنشر و التوزيع ،ص2004محمد منير حجاب ، تجديد الخطاب الديني ،الطبعة األولى ،  
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  ع ى اللغة العربية لرتباطها ابلقران و املعتقدات ادلينية ، ة ابلقمي و النخبة املمتسكالهتج  الإعاليم ع ى رجال ادلين و

 الكرمي .

 عداد فئات من ال فراد لنقل ال فاكر وامل  بادئ الهدامة .خلق مواضيع مفتعةل تسامه يف عدم الاس تقرار الس يايس ،و اإ

  ابتعاد مناذج القدوة احلس نة اليت تسلط علاها ال ضواء يف وسائل الإعالم عن قمي اجملمتعات الإسالمية و قميها و ابلتايل

 عن متثيل روح الإسالم . 

 و ع ى هذا ال ساس وجب ع ى املؤسسة ادلينية ختطيط صورهتا اذلهنية وفق اخلطوات التالية :

ىل مجع و حتليل املعلوما -1 ت اخلاصة بصورة اخلطاب ادليين و املؤسسات الإسالمية يف املايض و العوامل املؤدية اإ

 تكوين الصورة احلالية و املس تقبلية من خالل:

  ىل ادلاخل للتعرف ع ى احلقائق و ال راء اليت جيب أ خذها بعني الاعتبار عند حتديد نقاط القوة و نظرة متعمقة اإ

انهتا وعنارصها اخملتلفة : مضمون اخلطاب, املؤسسات ادلعوية , أ داء ادلعاة, كفاءة الضعف يف الصورة احلالية مبكو

 التصالت، طبيعة امجلهور . 

  , ىل الظروف املؤثرة ع ى صورة اذلهنية للخطاب ادليين حاليا : عوامل اقتصادية , س ياس ية , اجامتعية نظرة واسعة اإ

 تنافس ية و تكنولوجية   .

ىل ال ما -2 م حىت ميكن حتديد مالمح الصورة اليت ترغب املؤسسة ادلينية و ادلعوية يف تكويهنا و اليت نظرة طويةل اإ

سرتاتيجية طويةل  تصلح لتقدميها للجامهري يف الس نوات القادمة ،و نوعية الصور اجلزئية املساندة لها ، و ذكل لوضع اإ

 ة التكرار للوسائل يف لك مرحةل .   املدى لربانمج الصورة ، مع حتديد الرسائل و الوسائل املس تخدمة ودرج

 الرتكزي ع ى حتديد نقاط القوة و الضعف يف الصورة احلالية للخطاب ادليين : -3

يبدأ  التخطيط لربامج الصورة اذلهنية للمؤسسة مبرحةل هامة أ ساس ية ، و يه حبوث الصورة لتوفري البياانت و 

سة ادلينية كام يراها امجلهور، حيث توفر هذه البحوث البياانت املعلومات الالزمة ملعرفة مالمح الصورة احلالية للمؤس

ذا اكنت اجيابية أ و سلبية ونس بة نقاط الضعف       )السلبية( و  اليت توحض نوع الصورة احلالية للمؤسسة ، فامي اإ

ىل الصورة احلالية و ادلوافع اليت حتمكها و ذ  كل من خالل:نس بة نقاط القوة ) الاجيابية ( و ال س باب املؤدية اإ

 . دراكه حلقيقة اخلطاب ادليين  مدى معرفة امجلهور و اإ

 . درجة الشعور الطيب حنوه و أ س بابه 

 . مدى فه  امجلهور للصفات اليت متزيه 

  .دراك امجلهور ملضمون اخلطاب  درجة الالتباس اليت قد تطرأ  ع ى اإ

حتديد نقاط القوة و الضعف و حتديد ال هداف  تنفيذ الربانمج الإعاليم : بعد مجع البياانت الرضورية و حتليلها و -4

التصالية تأ يت اخلطوة ال خرية يف التخطيط لربامج الصورة اذلهنية و يه حتديد املكوانت ال ساس ية للعملية التصالية ) 

 الوسائل_ املس تقبل (.  –الرسائل  –قنوات التصال  –املرسل 
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دارة العالقة مع امجلهور املس هتدف يف بيئة مت  -5 ن لفت انتباه امجلهور املس هتدف و التأ وري فيه أ مر صعب اإ غرية : لشك اإ

بقاء العالقة جبمهورها حيوية ملكةل ابلتفاعل  "و عليه لكن ال صعب من ذكل و هو مدى قدرة املؤسسات ادلعوية ع ى اإ

قامة عالقات دامئة و مرضية مع لك ال فراد و املؤسسات ال ىل اإ يت لها شأ ن يف جناح فان التسويق ابلعالقات  ّيدف اإ

هبدف كسب وقهت  يف املدى الطويل "، املؤسسة 
1
هامل املتغريات و التحدايت اخلارجية و ابراز س بل مواهجهتا و   دون اإ

 املمتثةل يف الشلك التايل :

 : اخلطاب ادليين و حتدايت البيئة احمليطة2الشلك 

 
 

 

 

 أ هداف اخلطاب ادليين :  .4

 :التوعية بتعالمي ادلين من خالل  املعارص احد أ شاكل الإعالم ادليين الهادف للوعظ و الإرشاد املبارش  وميثل اخلطاب ادليين

 . التجربة العقلية للشعور ابهلل و توحيده و الامتثال ل وامره 

 .التفاعل يف احلياة س نه كونية دينية اجامتعية و ليس جمرد مسكل  بيولويج 

 ن بربه و نفسه و أ ههل و الناس أ مجعني.بناء مهنج سلمي لعالقة الإنسا 

 .مراقبة جوانب احلياة اليومية و مقاومة أ ي خروج عن القمي ادلينية و سلوكياته امحليدة 

 .تزكية النفس ابلفضائل ال خالقية و املبادئ الإميانية اليت لبد أ ن ترتمج يف سلوكيات ال فراد 

                                                                 

1Kotler et autre ، marketing management،13eme édition، Pearson éducation، France، 2009   ، p 22 . 

تحديات الخطاب 

 الديني

سبل مواجهة 

 هذه التحديات

  من إعداد الباحثينالمصدر :
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 عامر ال رض و حتقيق املنفعة ا  خلاصة مع مراعاة اجملمتع       و املصلحة العامة.حتفزي ال فراد ع ى اإ

  احلث ع ى بذل اخلري و املنفعة يف حياة الإنسان و حثه ع ى الصدقات اجلارية. و التحذير من السلوكيات

ىل  :مثل هذا احلديث اذلي رواه أ بو هريرة ريض هللا عنه عن النيب ص ى هللا عليه وسمل أ نه قالالضارة  ''من دعا اإ

ىل ضالةل اكن عليه من الإم هدى اكن  هل من ال جر مثل أ جور من تبعه ل ينقص ذكل من أ جورمه شيئا ومن دعا اإ

و حديث أ يب مسعود ال نصاري ريض هللا عنه، يقول النيب ص ى  مثل أ اثم من تبعه ل ينقص ذكل من أ اثهم  شيئا''

  .يف حصيحهخرهجام مسمل أ   هللا عليه وسمل''من دل ع ى خري فهل مثل أ جر فاعهل''

 .  نرش الثقافة الإسالمية مببادهئا السامية و ترقية سلوك ال فراد و السمو بعقوهل  و وجداهن 

   فراد و تبليغه  و الاهامتم ابلقضااي املرتبطة ابلقتصاد و احلياة من خالل ضبط السلوكيات الاس هتالكية لل 

قناعه  و تذكريمه هبا  ع ى النحو التايل :   اإ

 :3الشلك 

 
 

 

 : مفضمون اخلطاب الإساليم جاء واحضا صارما يف الابتعاد عن احملرمات و حترمي املنتجات الضارة للنفس و الغري

نَمْت اخلبائث مصداقا لقوهل تعاىل :  ن بنهن َوالُْمْنَخننقَُة َوالْ  عَلَْيمُكُ  ُحر ّ لَّ لنغرَْين اَّللَّ لزنيرن َوَما أُهن ُم َولَْحُ  الْخن يَُة الَْمْيتَُة َوادلَّ د ّن َمْوقُوَذُة َوالُْمرَتَ

لَّ َما َذكَّْيمُتْ َوَما ُذبنَح ع ََى النُُّصبن )سورة املائدة: أ ية 
ِ
ُبُع ا يَحُة َوَما ألََكَ الس َّ   (3َوالنَّطن

َا ''ايَ  ينَ  أَّيُّ ن ََّما أ َمنُوا اذلَّ ن
ِ
ْن معََ  الَْخْمرُ  ا ُ َواْلَنَصاُب َواْلَْزَلُم رنْجٌس م ّن ْيَطانن فَاْجتَننُبوُه لََعلَّمُكْ تُْفلنُحوَن'' )املائدة أ ية َوالَْميْرسن  90لن الش َّ

ذ  يعترب هذا احلديث قاعدة عظمية ل هل العمل و حفواه أ ن الإنسان ل جيوز هل أ ن ( و حديث الرسول '' ار " اإ ل رضر ول رضن

 لفرد و احمليط .مبا يف ذكل الإنفاق ع ى سلع ضارة اب  يقوم بسلوكيات ترض ّ بنفسه ول بغريه

 : نفاق املسلني فال يرسف و ل التوسط يف الإنفاق ىل ترش يد اإ ّيدف اخلطاب الإساليم املعارص اإ

ينَ يبخل" ن َذا َواذلَّ
ِ
َ قََواًما يُرْسنفُوا لَ ْ  أَنفَُقوا ا وا َواَكَن بنَْيَ َذَٰكلن  67ال ية  -الفرقان  "  َولَْ  يَْقرُتُ

 : و يأ يت ع ى عاتق اخلطاب ادليين غرس روح املسؤولية و املشاركة و ربط الاس هتالك بظروف اجملمتع و البيئية

ذا اكن ذكل خيدم ظروف اجملمتع أ و ادلوةل ، ابلتخيل عن العادات الاس هتالكية  الوعي بني ال فراد يف ترش يد اس هتالكه ، اإ

 من إعداد الباحثين 

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=25_67
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ذا ما مت رؤيهتا ابملنظور اللكي ، "كام أ ن الالزتام ابلس ياسة البيئية املسؤولية للمس هتكل املسمل يأ يت اليت قد حت دث الفرق اإ

من حقيقة أ ن هللا خلق ال رض طاهرة متوازنة ، وجب عليه احلفاظ و مراعاة هذا التوازن و ال خذ بعني الاعتبار 

اليت قد ترض ابلبيئة ." املتطلبات البيئية عند اس هتالكه خملتلف املنتجات
1

 

II. : املس هتكل املسمل الرش يد 

 تعريف  ترش يد الاس هتالك :  .1

ىل ترش يده و هديه ، و هو الاس تقامة ع ى طريق اخلري ، و ضده البغي . و اسرتشد   الرتش يد لغة : مصدر رشد : سعى  اإ

ذا أ صاب وجه ال مر الواحض و الهداية   . الرجل : اهتدى و طلب الرشد و رشد الرجل اإ

ش باع احلاجات  و الرغبات . الاس هتالك  : هو اس تخدام املبارش و الهنايئ للسلع و اخلدمات  بغرض اإ

و عليه ترش يد الاس هتالك يعين  الاس تخدام ال مثل للامل و سد احلاجات و التوازن و الاعتدال يف الإنفاق و الاس تقامة يف 

ىل طريق الرشد و اخلري و   لبغي أ و الشطط يف البذل ،حتقيق مصلحة الإنسان و عدم ا و الاس تقامة ع ى احلق ، و الهداية اإ

الصالح 
2

 . 

ن ترش يد الاس هتالك ليس املقصود منه حرمان الفرد من املذلات الطيبة للحياة ، و لكن املغزى منه و هتذيب  و عليه اإ

  هذه ال رض.النفس و تربيهتا ، حىت يسامه الفرد يشلك أ فضل يف ادلور اذلي وجد من أ جهل مكس تخلف يف

القواعد احلامكة لسلوك املس هتكل املسمل 
3
: 

ختضع فكرة املْسملن عن الاس هتالك ملبادَئ وقواعد، مهنا: قاعدة "ال صل يف ال ش ياء الإابحة"، وقاعدة املرشوعية )احلالل 

 واحلرام(، وقاعدة القنمَي اخللُقية، وقاعدة الاعتدال.

 سلوك املس هتكل املسمل ع ى النحو التايل: وذلكل ميكن أ ن نَذكر املبادئ اليت حتمك

ل اخلبائث املذكورة يف القرأ ن الكرمي، وما يقاس  - 1 بات، ول يُس تثىن اإ أ ن أ فاق املس هتكل املْسملن تتَّسع لتشمل مجيع الطي ّن

ا.  علاها، مع مالحظة أ ن عدد السلع الاس هتالكية احملرَّمة قليل جدًّ

 ا املس هتكل املْسمل من أ ية سلعة.وجود حد أ قىص للمكية اليت يطلهب - 2

تعمتد منفعة املس هتكل املسمل ع ى حتقيق منافع ال خرين، فال يَنطوي سلوكه الاس هتاليك ع ى ال اننية.ومعىن ذكل أ ن  - 3

يين اذلي حيرم اخلبائث والإ  ن ىل جانب قْيد ادلْخل اذلي يواجه املس هتكل غري املْسمل، يواجه القيد ادل ّ  رساف.املس هتكل املسمل اإ

 كذكل يَدخل عامل مؤث ّنر يف خط الإنفاق يف الإسالم، هو الإنفاق يف سبيل هللا  -4

كام  قد حدد الإسالم  درجات الإنفاق الاس هتاليك ع ى حنو ل خيلو من القمي الإنسانية و هذا ما نستشفه من أ حاديث رسول 

ن  قُوا هللا ، فعن أ يب هريرة ريض هللا عنه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َ : تََصدَّ ُ عَلَْيهن َوَسملَّ ي  .َص ىَّ اَّللَّ ْندن ن عن فَقَاَل َرُجٌل : اَي َرُسوَل اَّللَّ

ينَارٌ  كَ  دن ْق بنهن ع ََى نَْفسن ي أ َخرُ . ، فَقَاَل : تََصدَّ ْندن ْق بنهن ع ََى َزْوَجتنكَ  قَاَل : عن ي أ َخرُ . ، قَاَل : تََصدَّ ْندن ْق !  قَاَل : عن قَاَل : تََصدَّ

كَ بن  ي أ َخرُ . هن ع ََى َودَلن ْندن كَ  ! قَاَل : عن من ْق بنهن ع ََى َخادن ي أ َخر. قَاَل : تََصدَّ ْندن  رواه أ بو داود. . قَاَل: أَنَْت أَبرَْصُ !قَاَل : عن

                                                                 

1Cedomir nestorovic, marketing en environment , islamique, Dunob, Paris, 2009 , p83  
 .18،دبي دار الشؤون اإلسالمية ، ص 2008في اإلسالم ، الطبعة األولى ،  ككامل صكر القيسي ، ترشيد االستهال 2
3

 .33هـ ، الرياض ،دار طويق للنشر و التوزيع ، ص 1422زيد بن محمد الرماني ، الرؤية اإلسالمية لسلوك المستهلك ، الطبعة األولى ،  
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 قال: قال رسول هللا: "خير الصَّدقة  ما كان عن ظهْر -رضي هللا عنه  -و يعضد هذا الحديَث حديُث جابر بن عبد هللا     

ِغنى، و اليد العليا خير من اليد السفلى  وابدأ بمن تَُعول" متفق عليه. و معنى الحديث أن أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام 

بحقوق النفس و األهل بحيث ال يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته . و عليه ان المسلم مكلف باالنفاق وفق درجات محددة 

 على النحو التالي : 

 

نفاق املس هتكل املسمل وفق الرشيعة الإسالمية :4الشلك   درجات اإ

 
 

  

نة لسلوك المستهلك المسلم:   العناصر المكوِّ

ننة لسلوك املس هتكل املسمل من خالل مكوانت أ ربعة، يه: الرشد الاقتصادي، والبعد الزمين، واحلرية  تتَّضح العنارص املكو ّ

 تفصيل ذكل:املوهجة، واملنفعة املادية والروحية، وفامي ييل
1
 

  الرشد الاقتصادي: - 1

ن ال قىص لالإش باع، كام ينفي  السقوط   املقصود ابلرُّشد الاقتصادي التوازن والاعتدال ، والتوازن ينفي الانطالق حنو احلد ّ

ن املس هتكل املسمل رش ي ىل احلد ال دىن  وأ مهية هذا الرشد أ نه يف مفاهمي التسويق الإساليم حقيقة واقعة؛ أ ْي: اإ د ع ى حْنوٍّ اإ

نَّا َوأاَنَّ تعاىل  :  -يُريض هللا، يقول  نَّا الُْمْسلنُمونَ  من ْوا َرَشًدا َومن ئنَك حَتَرَّ ٰـَ َ ُطوَن فََمْن أَْسمَلَ فَأُول [.    و قد خص 14" ]اجلن:  الْقَاسن

ذ هنىى أ ن يديروا أ مواهل  طامل فيه كون اجملمتعات ل ختلو مهنا اإ ذ القارص ل اخلطاب ادليين القارص ومن السَّ
ِ
ا اكنوا كذكل؛ ا

؛ لعدم رشده أ يًضا،  يس تطيع الترصف يف أ مواهل اليت ورهثا؛ لعدم رشده، كام أ ن السفيه ل يس تطيع أ ن يزاول نشاًطا اقتصادايًّ

                                                                 

 .44زيد بن محمد الرماني ، الرؤية اإلسالمية لسلوك المستهلك ، مرجع سابق ، ص  1

 ن إعداد الباحثينالمصدر :م
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فَهَاءَ  تُْؤتُوا َوَل : " -يقول هللا تعاىل  يَاًما  أَْمَوالمَُكُ  السُّ ُ لمَُكْ قن [ ، لك هذا ضاماًن لتحقيق الرشد 5: " ]النساءالَّيتن َجَعَل اَّللَّ

 الاقتصادي. 

ين ل حيق ّنق متام الرشد، فلو  ين معا، ذكل لن الرشد يف املال دون دن ن منا يمت بصالح يف املال وادل ّ كام أ ن متام الرشد الاقتصادي اإ

ين. وذلكل اكن الفرد رش يًدا يف ماهل، فاسقًا يف دينه، فاإنه ل يُووَق يف حاميته ملاهل واستامثره وتمن ذا اكن ذا دن يته، خبالف ما اإ

لبية  ىل رضر فردي أ و جامعي، وذكل ابنتفاء الناحية السَّ اين اإ لتحقيق الرشد، أ ن يكون لكٌّ من الوس يةل والهدف ل يؤد ّن

 للسلوك، وحتقيق املرشوعية فيه.

د املسار الرش ي ن نَّ هناك ضوابطَ وتوجاهات وَضَعها الإسالم، لتحد ّ د ابلنس بة لالس هتالك، مىت ما الزْتم هبذه وخالصة القول: اإ

ىل الاعتدال يف  َف، وحترمي الإرساف والتبذير، وادلعوة اإ التعلاميت والتوجاهات املس هتكُل اعُتربن رش يًدا، ومهنا: حترمي حياة الرتَّ

لع واخلدمات الضارة.  الإنفاق، وحترمي اس هتالك الس ّن

  البعد الزمين لسلوك املس هتكل: - 2

نه ميزج بني فالَح ادلنيا وال خرة. فترصُّفات الإنسان يف احلياة  ل يَْقرص نيا، بل اإ ال فق الزمين لسلوك املس هتكل ع ى احلياة ادلُّ

ميَا ابْتَغن : ﴿ -س بحانه  -ادلنيا مؤث ّنرة يف نتاجئ ال خرة يقول  ُ  أ اَتكَ  فن ارَ  اَّللَّ َرةَ  ادلَّ يبَكَ  تَنَس  َوَل  اْل خن نْيَا ۖ  نَصن َن ادلُّ ن مََكَ من َوأَْحسن

ينَ  دن بُّ الُْمْفسن َ َل حُين نَّ اَّللَّ
ِ
لَْيَك ۖ َوَل تَْبغن الْفََساَد يفن اْلَْرضن ۖ ا

ِ
ُ ا ن الإنسان بترصفاته يبتغي 77﴾ ]القصص:  أَْحَسَن اَّللَّ [. و اإ

ْن قامت -ريض هللا عنه  -الفوز يف ال خرة فهىي دار املقر . و عن أ نس  الساعة ويف يد أ حدمك  قال: قال رسول هللا: ))اإ

يةل فاإن اس تطاع أ لَّ تقوم الساعة حىت يغرسها  فلْيغرسها((.   فَس ن

ة: - 3 ر احلرية املطلقة  ،  احلرية املوهجَّ ن الإسالم يَدمع حرية الفرد الشخصية يف التعامل و بناء تفضيالته لكنه مع ذكل ل يُقن اإ

نية ىل الضبط الاس هتاليك ، بل يدمع احلر ّ ىل مراعاة   ول مييل اإ ين، واليت هتدف اإ ن ة، تكل احلرية املس تنرية بتعالمي ادل ّ املوهجَّ

 مصلحة الفرد واجملمتع معا.

ية والروحية:  - 4 ن الإسالم ل يثب ّنط اهلم  يف السعي والكسب وحتقيق مس توايت معيش يَّة جي ّندة ل فراد اجملمتع، املنفعة املاد ّن اإ

نَّ ذكل يَُعد فضيةل أ و صفة من ص قًا مع املفاهمي والتعالمي بل اإ ل أ نه يشرتط أ ن يكون حتقيق ذكل متَّسن فات املؤمنني، اإ

ىل اجلانب املتعة املادية، هو الثواب )أ و  ضافيًّا اإ ا اإ ً الإسالمية.  ذلا جند أ ن داةل املنفعة ابلنس بة للمس هتكل املسمل حتوي متغري ّن

 العقاب( يف احلياة ال خرة. 

 هتكل :الامنذج املفرسة لسلوك املس  .2

،   Nicosia Francesco_1966هناك العديد من الامنذج املفرسة لسلوك املس هتكل من زوااي خمتلفة مهنا منوذج نيكوس يا   

 يف النظرايت اوىل الاقتصادية النظرية. و تعد  1977س نة  Haward& shmeth، منوذج  1978س نة  Angelمنوذج 

 هذه وتقوم(  Lancasterو ) ( Adam Smith)فكر الاقتصادي مس توحاة من امل ، افاكرها املس هتكل سلوك تفسري

ذ احلدية املنفعة أ ساس نظرية ع ى النظرية ىل تعظمي يسعى سلوكه يف الفرد أ ن اإ  لقياس مكعيار النقود اعامتد خالل من منفعته اإ

ع ى سلوكيات املس هتكل  السلعة و عليه فان ادلخل يؤخذ بعني الاعتبار يف التأ وري من املتحقق و الإش باع الرغبة درجة

 العقالين و تقوم النظرية ع ى أ سس أ مهها : 

ىل دامئا يسعى املس هتكل ان -أ   ش باع منفعته تعظمي اإ  .النقود من دفعه ما ميكن اقل خالل من حاجاته واإ

ش باع يرغب اليت البضاعة من املتاحة البدائل عن متاكمةل معلومات دليه -ب  .مهنا حاجته ابإ
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ن -ج  .عقالين اليكالاس هت سلوكه اإ

 هناك عوامل اقتصادية حبثة مؤثرة يف سلوك املس هتكل أ برزها ادلخل و السعر. -د

:الانتقادات من مجةل النظرية لهذه وهجت ولكن
1

 

 .املس هتكل سلوك يف تؤثر ان شاهنا من اليت والفس يولوجية الس يكولوجية العنارص دراسة من خلت أ هنا -أ  

 .ال صناف وتعدد تنوع ظل يف السوق عن الاكمةل ابملعلومات املس هتكل يمل أ ن ابلرضورة ليس -ب

 احلاجة ودون التقليد او املباهاة بدافع ما سلعة يشرتي فقد وعقالين رش يد للمس هتكل الاس هتاليك الترصف دامئا ليس -ج

 .لها احلقيقية

س هتكل ، حيث وحض ابن هذا ال خري الاجامتعي و اذلي يعترب من أ مه الامنذج املفرسة لسلوك امل Veblenمنوذج فبلن  ليأ يت

لاها ، الثقافة   و عليه أ خذ "سلوك املس هتكل ع ى عاتقه دراسة يتأ ثر ابلعوامل الاجامتعية احمليطة اكل رسة ،الطبقة اليت ينمتي اإ

ات أ و ال فراد ، امجلاعات واملنظامت عند معلية البحث، اختيار ،تأ مني ، اس تعامل و التخلص من السلع ، اخلدمات ، اخلرب 

ال فاكر و اثر هذه العملية ع ى الفرد و اجملمتع"
2
اذلي يعيش فيه بلك ما حيمل من خصوصيات و قمي من خالل الشلك التايل  

 : 

 Veblen: المنوذج الاجامتعي ـل 5الشلك 

    
 

 

                                                                 

1
والعشرون،  الثاني العدد الجامعة،  االقتصادية للعلوم بغداد كلية ،مجلة األطباء نظر هةوج من األدوية تجاه المستهلك و منى تركي ، سلوك حمود سعدون 

 .27،ص 2009
2Delbert Hawkins &David Mothersbaugh, consumer behavior building marketing,11th edition, strategy 

,McGrowHill,newyork,2010 ,p6   

 69المستهلك العربي ، المكتبة العصرية ، ص لونيس على ، األبعاد االجتماعية و الثقافية لسلوك المصدر :
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 البيئات م العامة، الثقافية البيئة هل حتددها عامة سلوك قواعد وفق ع ى ويعمل يعيش بطبعه الإنسان أ ن Veblen يرى 

ش باعها جتاه ورغباته و سلوكه  حاجاته وان حيتك هبا، اليت واجملموعات اخلاصة لاها و اذا  ينمتي اليت امجلاعات هذه بقمي يتأ ثر اإ اإ

 تغريت هذه ال خرية فان سلوكياته حامت ستتغري .

منا  ميثل  أ و ادلاخلية للمؤثرات لفظية أ وحركية بةاس تجا لك من خالل الامنذج السابقة يتضح جليا أ ن سلوك املس هتكل اإ

ىل خاللها من يسعى اليت و الفرد يواهجها اليت اخلارجية البييئ  توازنه حتقيق   اإ
1
نسانيا خاصا ابلنشاط   بصفته سلواك اإ

جامل  عوامل البيئة اخلارجية )متغريات اجامتعية ، وقافية( و ادلاخلية ) خشصية ، نفس ية(   : الاس هتاليك تؤثر عليه اإ

 

 : العوامل املؤثر يف سلوك املس هتكل5الشلك 

 
 

 

 

 

 أ ول . العوامل ادلاخلية :

هناك متغريات داخلية عديدة تؤثر يف سلوك املس هتكل و نفسيته ابتداءا من احلاجات،ادلوافع ، الإدراك الاجتاهات ، التعمل و 

 الشخصية.

 ما يشء اجتاه واحلرمان ابلنقص املس هتكل شعور ية ،قرارات الفرد الاس هتالك يف البداية نقطة احلاجات : تعترب  . 

 معني" هدف لتحقيق ذكل و معني اجتاه يف معينا سلواك ليسكل تدفعه الفرد داخل اكمنة طاقة أ و ادلوافع :" قوة
1

 

                                                                 

 7 ،ص 2006 األردن، . عمان، المناهج، دار المستهلك، سلوك. يوسف نعثما ردينة الصميدعي، جاسم محمود 1

 136، ص  2009من اعداد الباحثين باالعتماد على زكريا احمد عزام، مبادئ التسويق الحديث ،دار المسيرة ،األردن ، 
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 التعمل : مجةل التغريات اليت حتدث يف سلوك خشص نتيجة جتاربه و خرباته السابقة 

 ابلفرد" احمليطة  ابلبيئة املوجودة ابملثريات اخلاصة املعاين سريتف و تلقي معلية " هو الإدراك 

   ىل منط  من الاس تجاابت املكتس بة و الثابتة للمحيط الشخصية : مجموع اخلصائص "الس يكولوجية املمزية اليت تؤدي اإ
2
 . 

 فراد حنو سلع أ و خدمات معينة .يف  ختلق للفرد بنية الاجتاهات : يه تعبري يعكس امليول اجيايب أ و السليب  لل 

 الاس تقبال .

ا .العوامل اخلارجية :  اثني

 يكتسب الإنسان و يغري سلوكياته وفق معلية التفاعل احلاصةل يف منظومته البيئية الاجامتعية مهنا و الثقافية 

  :الثقافة 

ىل الثقافة تشري سلوك املس هتكل و ع ى املؤثرة احلضارية العوامل أ مه من الثقافة تعترب  والعادات واملعتقدات املعايري مجمل اإ

املشرتكة بني فئة كبرية من الناس 
3
ال فراد فهىي مركب من  للك سلوكية أ مناطا حتدد واليت الاجامتعية البيئة من  اكتساهبا مت 

 العادات التقاليد و القمي اليت حتددها اجلنس يات و ادلايانت .

  : العوامل الاجامتعية 

ىل الانامتء مجلا عة معينة و خلق ش بكة من العالقات مما حيدد مسار سلوكياته حنو خمتلف متغريات احلياة ، و أ ول يسعى الفرد اإ

ىل هذه امجلاعات العائةل اليت تعترب النواة اليت تؤثر يف خشصية الفرد و سلوكه ويرجع  ومتاسكها العائةل داخل التصال قوة ذكل اإ

ىل اجملمتع تقس مي ال بناء كام جند الطبقة الاجامتعية  الناجتة عن يف ل ابءيرخسها ا اليت واملعتقدات الاجتاهات خالل من وكذكل  اإ

  .معييش متشابه تؤثر بشلك كبري يف سلوكيات ال فراد  منط وهل  يف الاهامتمات يتشاهبون اذلين ال فراد من مجموعات

ايضية و الس ياس ية و يتأ ثرون بقادة الرأ ي اذلين كام جند أ ن ال فراد يتأ ثرون ابمجلاعات املرجعية العامة اكلنوادي الثقافية و الر

لاه  املس هتلكون من اجل حتديد قراراهت  الرشائية .  قد يلجأ  اإ

 اخلامتة العامة :

يؤثر ادلين يف معلية التنش ئة الاجامتعية و ضبط سلوكيات ال فراد من خالل اخلطاب ادليين اذلي يعترب من أ مه         

املس هتلكون حقوقه  و واجباهتـــ ،   و يف خض  منط احلياة املتسارع و املتطور أ صبح من  القنوات اليت يعرف من خاللها

قناع ال فراد ابلترصفات الرش يدة عند مزاوةل نشاطه  الاس هتاليك .  الرضوري تذكري و توجيه و اإ

ن اخلطاب ادليين املعارص خطاب موجه للعامل اكفة صاحل للك زمان و ماكن يقع ع ى عات        ق لك فرد مسمل عامة و ع ى اإ

عاتق املؤسسات الإسالمية ادلعوية خاصة ، و اذلي يقوم ع ى رضورة تبين الفلسفة التسويقية يف تكييف هذا اخلطاب و 

جتديده مبا يتناسب مع الفئات املتنوعة للجمهور املس هتدف من اجل تقوية السلوك املرغوب عن طريق ترس يخ القمي الإسالمية 

اجملمتع  و تعزيز الاجتاهات ، الإدراك و التعمل و بناء خشصية رش يدة و لكها عوامل مؤثرة يف سلوك املس هتكل  داخل ال رسة و

ىل أ ن :  و عليه خنلص اإ
                                                                                                                                                                                                                                          

 .33، ص 2003 الجامعية،  المطبوعات ديوان النفسية، التأثير عوامل المستهلك سلوك عيسى، بن عنابي 1
 .79لونيس على، مرجع سابق ، ص  2

3 Blythe Jim ,The essence of  Consumer Behaviour , consumer behavior, 1st edition (1999), Prentice Hall ,p 7 
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نساين  سلوك املس هتكل هو ترصف  انجت من عدة   بل العدم من فراغ أ و من يكون أ ن ميكن ل ال فراد يقوم به اإ

 هجة لتحقيق أ هداف خاصة للمس هتكل وجب فهمها و حتليلها بدقة .س با ب داخلية و خارجية مو  أ وا دوافع

  ل أ نه قابل للتغيري مرن جامل ،  اإ يتعدل     و يتبدل طبقا أ نه سلوك املس هتكل يمتزي ابلثبات النس يب اإ

 . الفرد يواهجها اليت اخملتلفة و للمواقف للظروف 

م من امله  وضع الضوابط الرشعية لسلوك املس هتكل من أ جل تر  ىل القيا ش يده ذكل لن احلرية املطلقة تؤدي اإ

ت  بسلوكيات اس هتالكية مرضة ابلقتصاد و اجملمتع ع ى حد سواء و يصعب معلية التنبؤ ابلترصفات ال فراد اذا ما ترك

 للحرية املطلقة .
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 امللخص 

عادة التأ مني ع ى املالءة املالية لرشكة التأ مني الإسالمية ال ردنية، ومت الاعامتد ع ى التقارير هتدف ادل   ىل معرفة اثر اإ راسة اإ

والبياانت ادلاخلية دلائرة املالية للرشاكت من اجل حتديد  2014 -2008املالية املنشورة للرشاكت التأ مني الإسالمية للفرتة من 

،   Statistical Package for Social Sciences( SPSS) احلزم الإحصائية للعلوم الاجامتعيةذكل. ومت اس تخدام حتليل 

، لختبار مدى تأ ثر املتغري ّ املس تقل Simple Regression Analysis)حيث مت اس تخدام حتليل الاحندار البس يط )

عادة التأ مني(، ع ى املتغري ّ التابع )املالءة املالية( ، وقد أ ظهرت نتاجئ عادة التأ مني )اإ ىل أ ن هناك أ ثر لعمليات اإ  اختبار الفرضية اإ

حصائية . عادة التأ مني من قبل رشاكت التأ مني هل دور كبري يف  ع ى املالءة املالية واكن اجيابيا وذو دلةل اإ وطبقا ذلكل فاإن اإ

عادة معلية ختفيض مس توى ال خطار اليت تواهجها الرشكة، وأ وىص البحث رشاكت التأ مني الإسالمية  برضورة العمل ع ى اإ

سالمية.  عادة تأ مني اإ  التأ مني دلى رشاكت اإ

عادة التأ مني، املالءة املالية، هامش املالءة املالية. -اللكامت ادلاةل:  اإ

 املقدمة 

ىل يوم ادلين.      امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم ع ى خامت املرسلني محمد وع ى أ هل وحصبه ومن تبعه  اإ

ىل التخفيف من أ اثر الكوارث اليت حتل ابلإنسان، ل خالف  ذ أ نه ّيدف اإ ن التأ مني مطلب يامتىش مع الفطرة الإنسانية  اإ اإ

ذلكل أ صبح التأ مني يتبوأ  ماكنة أ ساس ية بني مقومات الاقتصاد، شهد صناعة التأ مني منواً رسيعاً وكبرياً يف الس نوات ال خرية. 

عادة  ضافية من خالل السامح هل  بقبول وبرزت يف ال ونة ال خرية معلية اإ كتتابية اإ التأ مني كوهنا توفر لرشاكت التأ مني سعة اإ

 املزيد من ال خطار واكتتاب قدر أ كرب من ال عامل دومنا اللجوء لزايدة رؤوس أ موالها أ و فوائضها املالية. 

ن قياس قدرة وقوة رشاكت التأ مني تستند بشلك أ سايس ع ى  يعترب انعدام املالءة املالية أ مه خطر تواهجه رشاكت التأ مني ، اإ

عادة التأ مني العاملية ودرجة املالءة املالية لهذه الرشاكت حىت تمتكن من الوفاء ابلزتاماهتا  ترتيبات الرشكة لتفاقياهتا مع رشاكت اإ

. من هنا تربز أ مهية اكمةل جتاه محةل واثئق التأ مني بسداد مطالباهت  عن اخلسائر اليت يتعرضون لها يف ميقاهتا ودون تأ خري

عادة التأ مني ع ى املالءة املالية لرشاكت التأ مني الإسالمية.  البحث لتسليط الضوء ع ى أ ثر اإ

 أ ولً: مشلكة البحث وعنارصه 

رمغ مـن وجـود قواعـد دوليـة ورقابـة واإرشاف مـن قبـل هيئـات  تعترب املالءة املالية لرشاكت التأ مني من ال مور املهمة وعـ ى اـل

عـادة التــأ مني التـأ مني  ىل رشاكت اإ ن معظـ  رشاكت التـأ مني ل تتبعهـا، وتلجـأ  معظـ  رشاكت التـأ مني اإ ل اإ لقيـاس املـالءة املاليـة اإ

يت تتبـع معليـات  لتحمي نفسها من بعض اخملاطر اليت قد تلحق هبا. تعترب رشاكت التـأ مني الإسـالمية ال ردنيـة مـن الرشاكت اـل

عادة التأ مني يف معلها مما قد يعرضها خلسـائر  نتيجـة فشـل معيـدي التـأ مني يف الوفـاء ابلزتامـاهت ، وهـذا ل يعفاهـا مـن الزتاهمـا  اإ
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عادة التـأ مني عـ ى املـالءة املاليـة لرشاكت التـأ مني الإسـالمية  حلاميل الواثئق، ذلكل أ صبح من الرضوري معرفة وتوضيح أ ثر  اإ

 ساؤلت ال تية:ال ردنية. و بناءاً ع ى ما س بق ميكن تلخيص مشلكة ادلراسة ابلت

عادة التأ مني ؟  -1  ما مفهوم اإ

عادة التأ مني؟  -2  ما يه أ نواع اإ

 ما يه اجلوانب الإجيابية والسلبية لإعادة التأ مني؟  -3

 ما مفهوم املالءة املالية وهامش املالءة دلى رشاكت التأ مني؟  -4

عادة التأ مني ع ى املالءة املالية لرشكة التأ مني الإسالمية ال ردنية؟  -5  ما أ ثر اإ

 نياً: أ مهية البحث اث

 ال مهية النظرية:  - أ  

تربز ال مهية النظرية للبحث احلايل حسب اإطالع الباحثة يف حمدودية  ادلراسات السابقة اليت حبثت بشلك مبارش 

عادة التأ مني ع ى املالءة املالية لرشاكت التأ مني، وافتقار املكتبات العربية لها، ذلكل يأ يت هذا البحث ع ى أ مل يف أ ثر  اإ

ىل املكتبات العربية اجلديد.  أ ن  يضيف اإ

 ال مهية العملية:  - ب

يس متد هذا البحث أ مهيته العملية من خالل تناول موضوع حديث نسبياً، حيث تعترب املالءة املالية من ال مور املهمة دلى 

عادة التأ مني مركز اهامتم رشاكت التأ مني،  ل س امي يف ظل اش تداد اخملاط ر اليت تتعرض لها رشاكت رشاكت التأ مني، و أ صبح اإ

عادة التأ مني ع ى املالءة املالية لرشاكت التأ مني الإسالمية ال ردنية، من خالل بيان أ ثر التأ مني، ذلكل حياول البحث بيان   اإ

عادة التأ مني وقياس ال ثر،  وتأ مل الباحثة  يف أ ن يسه  هذا البحث يف لفت اهامتم رشاكت ال تأ مني أ مهية املالءة املالية وأ مهية اإ

ىل دراسة العوامل ال خرى اليت تؤثر  عادة التأ مني، وكذكل يف لفت ال نظار للباحثني اإ الإسالمية  لتخطيط س ياسات خاصة ابإ

 بشلك مبارش أ و غري مبارش يف املالءة املالية لرشاكت التأ مني الإسالمية.

 اثلثاً: أ هداف البحث 

ىل حتقيق ال هدا  ف ال تية: بناًء ع ى مشلكة البحث يسعى البحث اإ

عادة التأ مني .  -1  دراسة ماهية اإ

عادة التأ مني.  -2  التعرف ع ى أ نواع اإ

 اجلوانب الإجيابية والسلبية لإعادة التأ مني. معرفة  -3

 معرفة مفهوم املالءة املالية دلى رشاكت التأ مني وطرق قياسها.  -4

عادة التأ مني ع ى املالءة املالية لرشكة التأ مني الإسالمية ال رددراسة أ ثر  -5  نية. اإ

 رابعاً: فرضيات البحث

 يتكون البحث من فرضية رئيسة مفادها: 

حصائية عند مس توى دلةل )  ع ى املالءة املالية لرشاكت التأ مني ( لإعادة التأ مني α ≤ 0.05ل يوجد أ ثر ذو دلةل اإ

 الإسالمية ال ردنية. 

: مصادر مجع املعلومات والبياانت املتعلقة مبتغريات البحث  خامساً

mailto:alserhan@yahoo.com


 

 المملكة المتحدة -| لندن     االولالعدد  – السادسالمجلة العالمية للتسويق االسالمي |   المجلد 

 

ض تغطية اجلانب النظري من البحث سوف يمت الاعامتد ع ى الكتب وادلورايت مكصادر أ ولية للبحث. أ ما جانب اختبار لغر 

فرضية البحث سوف يمت الاعامتد ع ى البياانت املتعلقة بنس بة هامش املالءة املالية لرشكة التأ مني الإسالمية ال ردنية والرشكة 

اها من ادلائرة املالية للرشكة. وكذكل التقارير الس نوية الصادرة عن رشكة التأ مني الإسالمية ال وىل للتأ مني واليت مت احلصول عل

 .2014ولغاية العام  2008ال ردنية والرشكة ال وىل للتأ مني . هذا وغطت البياانت مدة زمنية امتدت من العام 

 سادساً: مهنجية ادلراسة

ف ع ى اجلوانب النظرية ملوضوع البحث وذكل من خالل التأ صيل النظري هل مت الاعامتد ع ى املهنج الوصفي التحلييل للتعر 

ىل الرجوع للتقارير املالية املنشورة لرشكة التأ مني الإسالمية والرشكة  ومراجعة ادلراسات السابقة ذات الصةل، ابلإضافة اإ

عادة التأ مني لبيان ، حيث اس 2014 -2008ال وىل للتأ مني اذلي اعمتد كحاةل دراس ية )تعم (  للس نوات من  تخدمت مبالغ اإ

عادة التأ مني )متغري مس تقل( ع ى املالءة املالية )متغري اتبع( ابس تخدام هامش املالءة لرشاكت التأ مني  حمل ادلراسة. كام  اثر اإ

اس تخدام  لتحليل البياانت واختبار الفرضية؛ حيث مت (SPSS)مت الاعامتد ع ى برانمج احلزمة الإحصائية للعلوم الاجامتعية 

طار هذا  Simple Regression Analysis)حتليل الاحندار البس يط ) وفامي خيص تفسري النتاجئ واختبار الفرضية مضن اإ

 (  لقبول أ و رفض الفرضية .0.05البحث فقد مت اعامتد مس توى معنوية )

: جممتع البحث  وعينته  سابعاً

عـ ى ذكل مـن رضورة قياهمـا بـدورها  يف خمتلـف اجملـالت.  يتكـون  انطالقا من مفهوم رشاكت التأ مني و أ هدافها و ما يرتتـب

وعددها اونتـني ويه: رشكـة التـأ مني الإسـالمية ال ردنيـة جممتع ادلراسة من مجيع رشاكت التأ مني الإسالمية العامةل يف ال ردن،  

ردنية والرشكة ال وىل للتـأ مني بوصـفهام مـن والرشكة ال وىل للتأ مني،  ومت اعامتد عينة شامةل متثلت برشكة التأ مني الإسالمية ال  

أ كرب وأ قدم رشاكت التأ مني الإسالمية ابل ردن من جانب، ،وتوفرت عـهنام بيـاانت لسلسـة زمنيـة أ مـدها سـ بعة  سـ نوات مـن 

 جانب أ خر. 

اً: ادلراسات السابقة  اثمن

 لعل أ مه ادلراسات اليت وقفت علاها الباحثة يه: 

الغامدي -1
1

عادة ا(، 2007، ) عادة التأ مني لتأ مني والبديل الإساليم )دراسة فقهية(اإ ىل بيان حقيقة اإ .  هدف البحث اإ

عادة التأ مني منه ما هو اختياري  ىل أ ن اإ عادة التأ مني، وأ راء الفقهاء املعارصين يف التعامل به. وتوصل البحث اإ وأ نواعه، وحمك اإ

جباري للرشكة املعيدة للتأ مني وأ وىص البحث للطرفني، ومنه ما هو ابتفاق ملزم هلام ومنه ما هو اختياري لل  رشكة املس ندة واإ

عادة التأ مني التعاونية ع ى مس توى ادلوةل الواحدة، أ و ع ى مس توى رشاكت التأ مني التعاوين الإسالمية نفسها  نشاء رشاكت اإ ابإ

 يف بدل واحد أ و يف بدلان خمتلفة. 

عبد النور وبن محمد -2
2

لتأ مني حتليل مالءة ومردودية(، 2009، ) ىل بيان مفهوم املالءة املالية  رشاكت ا . هدف البحث اإ

وأ س باب عدم املالءة دلى رشاكت التأ مني كام وحضت ادلراسة مفهوم املردودية وأ نواعها وبينت التوفيق بني املالءة واملردودية 

ىل أ نه جيب ع ى رشاكت التأ مني حتسني املالءة واملردودي تباع الاسرتتتيجيات التقنية يف رشاكت التأ مني وتوصل البحث اإ ة واإ

                                                                 

، رجب 44، العدد 22الغامدي، عبد العزيز بن علي، إعادة التأمين والبديل اإلسالمي )دراسة فقهية(، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، المجلد  1

 ،  تصدرها جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 2007هـ، 1428
 . 2009،  المجلد ب، مجلة العلوم اإلنسانية، جوان  31اوي وبن محمد،هدى، تحليل مالءة ومردودية شركات التأمين، العدد عبد النور، موس 2
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واملالية املث ى يف ظل املعطيات احلالية والتوقعات املس تقبلية، وأ وىص البحث رشاكت التأ مني ابحرتام قواعد حتديد وتقيمي 

 اخملصصات التقنية اخلاصة مبختلف ال خطار املؤمن علاها. 

النشمي -3
1

لتأ مني التعاوين(، 2010، ) عادة ا ىلاإ عادة التأ مني وأ نواعه وبيان احلمك الرشعي  .  هدف البحث اإ  بيان مفهوم اإ

ىل أ ن رشاكت  عادة التأ مني التجاري واحللول الإسالمية املقرتحة لإعادة التأ مني وتوصل البحث اإ لإعادة التأ مني دلى رشاكت اإ

عادة التأ مني ضد ال خطار الكبرية اليت قد تزيد عن قدراهتا املالية، وتوص ىل اإ عادة التأ مني تلجأ  اإ ىل أ ن اإ ل البحث كذكل اإ

التأ مني دلى رشاكت تأ مني تقليدية، هو عدم اجلواز ل رضورة، ل ن الرضورة غري متحققة، ول حاجة، ويه ل تبيح احملرم 

عادة التأ مني الإسالمية مع مالءة عالية.   وأ وىص البحث برضورة تعدد رشاكت اإ

حسن وفلوح-4
2

ىل التعرف ع ى مفهوم هامش لتأ مني السوريةقياس هامش املالءة يف صناعة ا(، 2011،) . هدف البحث اإ

املالءة املالية وأ مهيته لرشاكت التأ مني وقواعد قياس هامش املالءة يف رشاكت التأ مني وقياس هامش املالءة ع ى مس توى 

ىل أ نه ل يوجد معيار أ و طريقة وحيدة لقياس املالءة يف صناعة  التأ مني وان نظام رشاكت التأ مني السورية وتوصل البحث اإ

ىل نظام املالءة ال مري ي، وأ وىص البحث ابل خذ ابحلس بان خمتلف اخملاطر عند  املالءة يف سورية أ قرب ما يكون يف مكوانته اإ

 حساب هامش املالءة، ول س امي اخملاطر اليت تنتج عن الإدارة وخماطر الكوارث. 

معر وهدى-5
3

ىل بيان مفهوم التأ مني، ومبادئه وأ نواعها دمع التمنيةدور التأ مني واإعادة التأ مني يف (، 2012، ) .  هدف البحث اإ

عادة التأ مني يه معلية  ىل أ ن اإ عادة التأ مني يف حتقيق التمنية وتوصل البحث اإ عادة التأ مني وأ نواعه وأ مهية التأ مني واإ وبني مفهوم اإ

يهنا عند مؤمن أ خر خوفا من جعزه عن تعويضها وأ ن فنية يقوم مبوجهبا املؤمن املبارش بتأ مني جزء من ال خطار اليت تعهد بتأ م

مؤسسات التأ مني تسامه يف التخفيف من احلوادث من خالل اخلربة اليت تكتس هبا عند مزاوةل نشاطها وزايدة معلوماهتا عن 

 النتاجئ السلبية.  الطرق اخملتلفة لوقوع ال خطار وأ وىص البحث ابلتأ مني ل نه يضفي نوعاً من امحلاية ويسامه يف التقليل من حدة

 املبحث الثاين 

 الإطار النظري للبحث

عادة التأ مني   املطلب ال ول: اإ

عادة التأ مني   أ ولً: مفهوم اإ

عادة التأ مني: بأ نه اتفاق بني املؤمن املبارش ومعيد التأ مني مبقتضاه يتعهد معيد التأ مني بأ ن يتحمل جزءاً من الزتام  يعرف عقد اإ

ىل معيد التأ مني، ويسمى هذا املؤمن املبارش واذلي يمت ثل يف التعويض، ع ى أ ن يقوم املؤمن املبارش بدفع جزء من القسط اإ

عادة التأ مني اجلزء من القسط بقسط اإ
4

. وعرفها ملح  بأ هنا: عقد  تقوم مبوجبه رشكة التأ مني بنقل جزء من ال خطار اليت 

عادة التأ مني وتلزتم مبقتضاه بدفع  ىل رشكة اإ حصة من أ قساط التأ مني املس تحقة لها من املس تأ منني لرشكة تعهدت بتأ ميهنا اإ

الإعادة مقابل الزتاهما بتحمل حصة من املطالبات وفق التفاقية املوقعة بيهنام
5

. والباعث علاها أ مران: ال ول جَعز رشاكت التأ مني 

                                                                 

 .2010إبريل  12-11النشمي، عجيل، إعادة التأمين التعاوني،  مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وأفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، الجامعة األردنية ،  1
 .2011، العدد الرابع، 27، اجمللد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةحسن، عيسى وفلوح، صايف، قياس هامش املالءة يف صناعة التأمني السورية )دراسة مقارنة(،  2
تجارب  -عة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطويرعمر، عبو وهدى، عبو، دور التأمين وإعادة التأمين  في دعم التنمية، الملتقي الدولي السابع: الصنا  3

 .  2012ديسمبر  4-3، بجامعة حسيبة بن بو علي بالشلف يومي -الدول
 . 191، ص 2010، عمان، األردن: دار وائل للنشر، 2عريقات، حربي وعقل، سعيد، التأمين وإدارة الخطر، ط 4
 . 91، ص 2008، عمان، األردن: دار األعالم، 2المي، طملحم، أحمد سالم وصباغ، أحمد محمد، التأمين اإلس 5
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ن املبارش مع ال شخاص أ و اجلهات( عن التأ مني ع ى ال ش ياء ذات القمَي الضخ مة اكلطائرات العمالقة واملصانع الكبرية، )املُؤم ّن

ىل املليارات. ذلكل فهىي تقوم ابلتأ مني ع ى تكل  وحنو ذكل ل ن تعويضاهتا عند وقوع اخلطر املُؤمَّن منه قد تتجاوز املاليني اإ

دها. وا ن عادة التأ مني  للتغلب ع ى ال خطار اجلَس مية اليت تهتَد ّ لثاين: زايدة الطاقة ال ش ياء ذات القمية العالية دلى رشاكت اإ

الاستيعابية لرشاكت التأ مني املُبارش يف جمال قبول ال خطار لزايدة ماكس هبا.  فاإعادة التأ مني: هو وس يةل لإدارة اخلطر، مبعىن 

عادة تأ مني تضمن لها يف مقابل ذكل  أ ن تدفع رشكة التأ مني جزءاً من أ قساط التأ مني اليت حتصل علاها من املؤمن علاه  لرشكة اإ

ىل رشكة التأ مني اليت تدفع هل تعويض ع ى اخلسارة، م رشكة ج زءاً من اخلسائر، فاإذا وقع اخلطر املؤمن ضده جلأ  املؤمن عليه اإ

عادة التأ مني بدفع  جزء من التعويض. حسب التفاق املربم بيهن  التأ مني بدورها تطالب رشكة اإ
1
 . 

عادة التأ مني  اثنياً: نشأ ة اإ

عادة التأ مني يف القرن الرابع عرش للميالد مصاحبة للتأ مني التجاري اذلي ظهر يف القرن نفسه وأ ول وويقة  بدأ ت فكرة اإ

ىل عام  عادة التأ مني يرجع عهدها اإ عادة التأ مني بعد أ ن انترش التأ مني انتشارا مطرداً يف بداية 1370معروفة يف اإ م وبدأ ت اإ

عادة التأ مني . اكنت رشكة كولونيا لإعادة التأ مني اليت القرن التاسع عرش، ومل تكن يف ابدئ ال مر رشاكت متخصصة يف  اإ

نشاء الرشاكت وانترشت انتشارا واسعاً يف معظ  ادلول الصناعية. وبعد أ ن تلكلت فكرة 1853أ نشئت عام  م م تواىل اإ

ادة التأ مني فقد التأ مني التعاوين ابلنجاح وأ نشئت ع ى أ ساسها رشاكت التأ مني الإساليم ونظراً حلاجة الرشاكت املاسة لإع

عادة التاكفل الإسالمية يف 1985أ سست بعض الرشاكت الإسالمية لإعادة التأ مني يف البحرين عام  م. ورشكة التاكفل واإ

عادة التأ مني السعودية يف الرايض ابرشت معلها عام  م2008الهباما، ورشكة اإ
2
. 

عادة التأ مني ىل اإ  اثلثاً: أ س باب جلوء  رشاكت التأ مني اإ
3
 

ن معلية عادة التأ مني يه توزيع اخملاطر ع ى عدد من رشاكت التأ مني يطلق علاها معيدي التأ مني بدلً من أ ن تتحملها رشكة  اإ اإ

عادة التأ مني تعمل ع ى:  عادة التأ مني هل دور هم  وحيوي يف صناعة التأ مني وبذكل فاإن معلية اإ  واحدة, واإ

ق الإحصائية اليت قد تساعدها ع ى التنبؤ بقمية الاس تقرار: حيث أ ن رشاكت الإعادة تتعامل ابلعادة ابلطر  -1

اخلسائر وعددها، ومنح رشاكت التأ مني حامية مالية كبرية، ابحلفاظ ع ى اس تقرارها املايل والتوسع ال من ووفرة يف 

 العوائد. 

يع زايدة الطاقة الاستيعابية: حيث أ ن للك رشكة تأ مني طاقة استيعابية حمددة وفق رأ س مالها ذلكل ل تس تط -2

فالسها.  ىل اخملاطرة برأ س مال الرشكة وابلتايل اإ  هذه الرشاكت قبول مجيع ال خطار املعروضة علاها ل ن ذكل يؤدي اإ

عادة التأ مني ع ى حتقيق نوع من امحلاية للرشاكت املس ندة يف حال حدوث  -3 امحلاية من الكوارث: يعمل عقد اإ

 الكوارث الطبيعة. 

ة للرشاكت املس ندة الطمأ نينة والراحة كوهنا تعمل بأ ن هناك من يشاركها يف دفع الاطمئنان والثقة: يوفر عقد الإعاد -4

 التعويضات ملس تحقاها يف حال حتقق اخلطر املؤمن منه. 

                                                                 

 . 22/12/2013تاريخ الولوج    ar.Wikipedia.orgwil الموسوعة الحرة ويكيبيديا، إعادة التأمين،  الموقع اإللكتروني:  1
 . 194عريقات، التأمين وإدارة الخطر، مرجع سابق، ص  2
، 43، ص 2011، عمان، األردن: منشورات جامعة جدارا، 1ق، عقد إعادة التأمين دراسة مقارنة، طأنظر: عبابنة، أنس عدنان وفليح، نجالء توفي 3

 . 2010إبريل  12-11السرطاوي، محمود علي، إعادة التأمين، مؤتمر التأمين التعاوني آبعاده وأفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، الجامعة األردنية ، 
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بعض اجلهات املس ئوةل تشرتط ملنح تراخيص مزاوةل املهنة أ ن تثبت أ هنا قامت برتتيبات خاصة لإعادة التأ مني  -5

 ل أ فراد الرعية للتحقق من قدرة الرشكة ع ى الوفاء ابلزتاماهتا جتاهه . دلى رشاكت عاملية حفاظاً ع ى أ موا

لتأ مني عادة ا : العوامل اليت تعمتدها الرشكة املس ندة يف اختيار رشاكت اإ اً رابع
1
  

الس ياسة الاكتتابية ملعيد التأ مني ونوعية حمفظته : تعترب الس ياسة الاكتتابية للمعيد املراد تقيمي ضامنته من  -1

ت املهمة ملس تقبل هذا املعيد, فالبعض يتبع س ياسة اكتتابية متحفظة, والبعض هل س ياسة اكتتابية مرنة, املؤرشا

والبعض ال خر متساهل يف تقيميه لل خطار وقبولها . كذكل فاإن احملفظة املتوازنة نوعياً وجغرافياً أ مر هم  جداً يف 

رض معيد التأ مني لهزات نتيجة لاكروة واحدة أ مر بعيد تقيمي ضامنة املعيد, فاحملفظة املتوازنة تعين أ ن مدى تع

 الاحامتل.

احلرية يف التعامل املايل: يعترب هذا العامل من أ مه املؤرشات اليت تعرب عن ضامنة املعيد, فالرشكة املس ندة تتوقع  -2

قد تكون جحر عرثة تسوية رسيعة لتعويضاهتا, والقيود ع ى احلركة املالية ) حتويل العمالت, حتويل ال رصدة.....( 

أ مام ذكل, خاصة مع أ رحجيه وجود املعيد خارج حدود دوةل الرشكة املس ندة, وعليه فاإن عدم القدرة ع ى السداد 

بني الرشكة املس ندة واملعيد نتيجة القيود ع ى احلركة املالية, فقد يرتتب عليه عدم قدرة سداد الرشكة املس ندة 

 عويضات الكبرية.التعويض للمؤمن هل وع ى ال خص يف الت

ذا  -3 عادة التأ مني ل ن تقيميها يقرر ما اإ الاحتياطيات الفنية وتقيميها : تعترب الاحتياطيات من ال مور الهامة جداً يف اإ

اكنت مزيانية معيد التأ مني تعرب بصورة حصيحة عن وضعها املايل أ م ل, ذلكل من امله  جداً التعرف ع ى الطريقة اليت 

 حتياطيات لل خطار السارية واحتياطيات الكوارث وأ ي احتياطيات أ خرى تنش اها الرشكة.يمت مبوجهبا تثبيت الا

اجلهة اليت متكل معيد التأ مني : تعترب هوية اجلهة اليت يعود لها معيد التأ مني أ ساس ية جداً ل ن ماهية هذه اجلهة  -4

, هذا ادلمع قد يكون بشلك احتياطي ومدى سعة قاعدهتا املالية ومسعهتا تقرر مدى ادلمع اذلي يلقاه معيد التأ مني

ذا ما تطلب ال مر. ليه اإ ضايف يس تطيع املعيد اللجوء اإ  اإ

ن ظاهرة التضخ  النقدي و الركود الاقتصادي يرتتب علاهام  -5 العمةل املعمتدة عند معيد التأ مني ومدى اس تقرارها : اإ

ىل الاخنفاض قياساً بعمالت أ خرى أ كرث  اس تقراراً, وعليه فاإن معيد التأ مني اذلي ميل عدد من العمالت يف العامل اإ

 يعمتد ع ى معالت مس تقرة نسبياً هو املفضل دلى رشاكت التأ مني املس ندة.

عادة التأ مني خامساً: اجيابيات وسلبيات يف معلية اإ
2
 

 اجلوانب الإجيابية: -أ  

                                                                 

ن وإعادة التأمين والدور المزدوج في سوق المال، نقال عن قباني،أحمد وبدور ، راني، عملية إعادة التأمين ودورها في صقر، باسل عزيز، شركات التأمي 1
، الموقع 2010توزيع المخاطر لدى شركات التأمين، جامعة دمشق،  حلقة بحث ، ماجستير إدارة أعمال، 

 . 4/12/2015: تاريخ الولوج  .WWW.tahasoft.com/books/474.docااللكتروني:
، السرطاوي، إعادة التأمين، 172، ص 2007، عمان، األردن: دار الحامد، 1سالم، أسامة عزمي وموسى، شقيري نوري، إدارة الخطر والتأمين، ط 2

 12-11، الجامعة األردنية ، مرجع سابق، النشمي، عجيل، إعادة التأمين التعاوني،  مؤتمر التأمين التعاوني آبعاده وأفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه
 بتصرف.  2010إبريل 
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عادة التأ مني التخلص عن الطاقة الاستي .1 عابية للمؤمن فقط بل حتقيق التوازن النوعي: حيث مل يعد الهدف من اإ

أ صبح تفتيت اخلطر وتوزيعه ع ى أ كرب عدد ممكن من الرشاكت هو أ حد ال هداف، وهذا حيقق هل توازانً نوعياً يف 

 أ عامهل ويتفق مع قانون ال عداد الكبرية. 

من حتقيق التوازن املاكين: ويمت ذكل من خالل ضامن حلرية التعاقد وحرية التحويل حبيث يمتكن  لك من املؤ  .2

عادة التأ مني من معليات يف  املبارش واملؤمن املعيد من حتويل ال قساط والتعويضات حبرية، مفا يتحقق من رحب لهيئة اإ

 ماكن ما ميكهنا من مواهجة اخلسائر يف ماكن أ خر مضن ما يعرف ابلتنويع اجلغرايف للحد من اخملاطر. 

 خطار وتسوية التعويضات. توفري ادلمع الفين الالزم عن طريق التعاون يف تسعري ال   .3

ذا عمل املؤمن هل أ ن العملية التأ مينية اخلاصة به قد أ عيد التأ مني ع ى   .4 زايدة الثقة والطمأ نينة يف نفوس العمالء: اإ

عادة التأ مني فاإن هذا ابعث ع ى الطمأ نينة دليه من أ ن الرشكة س تلزتم مس تقبالً معه ابلتعويض  جزء مهنا دلى رشكة اإ

 طر. يف حال وقوع اخل

عادة التأ مني املؤمن ال صيل من احلصول ع ى اخلربة واملشورة خصوصاً  .5 تعميق اخلربة دلى املؤمن ال صيل: متكن اإ

 يف الس نوات ال وىل لتأ سيس الرشكة. 

عادة التأ مني املؤمن من ولوج فروع جديدة مل يأ لفها أ و غري   .6 تسهيل ولوج املؤمن لفروع جديدة يف التأ مني: متكن اإ

ليه من معلومات متعلقة بكيفية الاكتتاب شائعة يف ا لسوق اذلي يعمل فيه حيث ميد املعيد املؤمن ال صيل ما حيتاج اإ

 أ و تقدير اخلطر. 

ن احتفاظ املؤمن ال صيل جبزء من اخلطر ونقل ابيق اخلطر  .7 تثبيت أ رابح املؤمن املبارش "ال صيل" واس تقرارها: اإ

عادة التأ مني يكفل للمؤمن ال صيل ىل هيئة اإ  قدراً من الاس تقرار يف أ رابحه.  اإ

عادة التأ مني من خالل مشاركهت   .8 توس يع خربات كوادر رشكة التأ مني والاس تفادة من خربات همنديس رشاكت اإ

 ابدلورات التدريبية وبعض الكشوفات املوقعية املهمة ع ى ال خطار الكبرية املؤمنة. 

اجلوانب السلبية -ب
1
 

ن دفع العمولت والتعويضات يسا .1 عد ع ى هروب للعمالت الصعبة من البالد حيث أ ن طبيعة ال خطار يف اإ

 البدلان النامية تمتزي بقةل أ عدادها وارتفاع قميهتا. 

عادة التأ مني بعد بدء رساين عقد التأ مني ال صيل بني املؤمن  .2 عادة التأ مني قد يبدأ  رساين عقد اإ يف بعض أ نواع اإ

عادة ا جراءات اإ ىل واملؤمن هل وذكل بسبب بطء اإ لتأ مني وتشابكها والفجوة يف الوقت قد تعرض املؤمن ال صيل اإ

ىل هجة أ خرى أ قدر منه ع ى حتمل هذه  خطر كبري يف حال وقوع اخلطر املؤمن ضده قبل أ ن يمتكن من حتويهل اإ

 ال خطار. 

عادة التأ مني ليست تعاونية كام ل تعد من قبيل الواكةل، ويبق .3 ى املؤمن ال صيل العالقة بني املؤمن ال صيل وهيئة اإ

عادة التأ مني.   وحده املس ئول عن العملية قبل املؤمن هل دون أ ن يكون للمؤمن هل أ ي حقوق مبارشة قبل هيئة اإ
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يف البالد النامية ونظراً لعدم وجود رقابة فعلية، قد تتفق الرشاكت املس ندة مع بعض العمالء ع ى تركيب حوادث  .4

عادة التأ مني.   ومهية يس تفيد الطرفان من مردودها ويكون  اخلارس رشكة اإ

عادة التأ مني سادساً: أ نواع طرق اإ
1
 

عادة التأ مني بثالث طرق خمتلفة، وفامي ييل رشح  عادة التأ مني بني رشاكت التأ مني املبارش ورشاكت اإ تمت معليات اإ

 مبسط للك من هذه الطرق: 

عادة الت عادة التأ مني الاختياري، يه أ قدم أ نواع طرق اإ أ مني، حيث تعرض رشكة التأ مني ع ى رشكة النوع ال ول: اإ

عادة تأ مينه وتقدم عرض ملخص مجليع املعلومات ال ساس ية املتعلقة ابخلطر املراد تأ مينه  عادة التأ مني لك خطر يراد اإ اإ

وتدرس رشكة الإعادة الطلب للحمك عليه من حيث كفاية سعر التأ مني ومالءمة الرشوط وملعيد التأ مني حرية قبول 

 ليه أ و رفضه.التأ مني ع

عادة التأ مني الاختيارية اجيابيات اإ
2
 : 

عادة  -1 عادة التأ مني احلصول ع ى املوافقة عن لك معلية تأ مني ع ى حدة من رشاكت اإ يتطلب هذا النوع من اإ

 التأ مني. 

عادة التأ مني عليه وحتديد املبلغ املعاد تأ مينه ويف اخت -2 يار متتكل الرشكة املس ندة حرية يف حتديد اخلطر املراد اإ

عادة التأ مني.   رشكة اإ

يكون ملعيدي التأ مني احلرية يف قبول أ و رفض العرض املقدم من الرشكة املس ندة للتأ مني ع ى اخلطر املؤمن  -3

 عليه. 

ماكنية زايدة طاقهتا الاستيعابية ع ى تأ مني ال خطار الكبرية.  -4  منح الرشاكت املس ندة اإ

عادة التأ مني الاختيارية سلبيات اإ
3
 : 

ىل عدة أ ايم أ و يعد عامل ا -1 ن رشكة التأ مني حتتاج اإ لوقت من أ كرث العوامل تأ ورياً ع ى هذه الطريقة حيث اإ

ىل معيد أ خر للتأ مني عند عدم  ىل اذلهاب اإ عادة تأ مني وقد حتتاج اإ جياد رشكة اإ أ سابيع حىت تمتكن الرشكة من اإ

 ته. املوافقة ع ى جزء من اخلطر عند معيد يقبل بتغطية اجلزء اذلي مل تمت تغطي

عادة التأ مني عليه يف  -2 تضطر الرشكة املس ندة من الإفصاح عن اخلسائر اليت حدوت لنفس اخلطر املراد اإ

 الس نوات السابقة لرشاكت الإعادة. 

تعد هذه الطرق من أ كرث الطرق ارتفاعاً للمصاريف الإدارية ع ى لك من الرشكة املس ندة ورشكة الإعادة  -3

 بطة بعرض املوضوع ع ى املعيد. لكرب جح  العمليات الإدارية املرت

عادة التأ مني التفايق، مبقتىض هذه الطريقة تكون هناك اتفاقية معقودة مس بقاً بني لك من املؤمن املبارش   النوع الثاين: اإ

ومعيد التأ مني، توحض هذه التفاقية النس بة أ و ال جزاء اليت يقبلها معيد التأ مني من لك معلية يتعاقد علاها املؤمن 

                                                                 

 . 6، السرطاوي، إعادة التأمين، مرجع سابق، ص207انظر: عريقات،  التأمين وإدارة الخطر، مرجع سابق، ص  1
ة التأمين التعاوني،  مؤتمر التأمين التعاوني آبعاده أنظر: عبابنة، عقد إعادة التأمين ، والسرطاوي، إعادة التأمين، مرجع سابق، والنشمي، عجيل، إعاد  2

 . 2010إبريل  12-11وأفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، الجامعة األردنية ، 
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بارش يف فرع معني، ومبوجب هذه التفاقية تلزتم رشكة الإعادة بقبول مجيع ال خطار اليت تنطبق علاها الرشوط وفق امل

 التفاقية املعقودة بيهنام.

جيابيات الطريقة التفاقية اإ
1

 : 

 اختصار الوقت: فمل يعد املؤمن املبارش حباجة للبحث عن معيد تأ مني للك وويقة.  -1

 وفر املؤمن املبارش تاكليف التصال واملفاوضات مع معيدي التأ مني. اختصار التاكليف: ي -2

سلبيات الطريقة التفاقية           
2

 : 

منا هو مضطر لإعادة التأ مني علاها  -1 عدم مقدرة املؤمن املبارش ع ى الاحتفاظ بأ ي وويقة مرحبة ابلنس بة هل اإ

 مبوجب التفاق املربم مع رشكة الإعادة. 

التأ مني ع ى رفض تغطية وويقة التأ مني حىت لو اكن املؤمن املبارش اخطأ  يف تقدير اخلطر عدم مقدرة معيد  -2

 عند التأ مني علاها ما دامت اس توفت رشوط التفاق.

عادة التأ مني، يمت اس تخدام هذه الطريقة يف حاةل ال خطار ذات درجة اخلطورة العالية  النوع الثالث: طريقة مجمعات اإ

ا خسائر فادحة وغري عادية، كام هو احلال يف أ خطار الكوارث الطبيعية اكلزلزل ويف أ خطار واليت ينتج عن حتقيقه

الطريان والتأ مني البحري ع ى انقالت البرتول العمالقة، ومبقتىض هذه الطريقة يمت التفاق بني مجموعة من رشاكت 

نشاء مجمع لإعادة التأ مني، ع ى أ ن تقوم لك رشكة مشرتكة يف  هذا اجملمع بمتويل اكفة العمليات التأ مينية التأ مني ع ى اإ

دارة اجملمع واليت تكون مس تقةل عن ابيق رشاكت التأ مني املشرتكة  ىل اإ اليت حتصل علاها من النوع املتفق ع ى حتويهل اإ

عادة التأ مني.   يف مجمع اإ

لتأ مني التجارية  لتأ مني دلى رشاكت ا : احلمك الرشعي لإعادة ا  سابعاً

عادة الت أ مني من مسلامت التأ مني عند رشاكت التأ مني املبارش، ملا يف ذكل من مصلحة لها، ودمع ملركزها أ صبحت اإ

جبارية مبقتىض القانون، ذلا شلكت مشلكة أ مام رشاكت التأ مني التعاوين الإساليم عند قياهما  املايل، ورمبا تكون اإ

عادة ال ىل أ ن تنشأ  مؤسسات وأ خذت هذه الرشاكت تلمتس الفتوى جلواز تعاملها مع رشاكت اإ تأ مني التجارية العاملية اإ

سالمية لإعادة التأ مني تعاونية اإ
3

عادة التأ مني دلى رشاكت  . ومل تكن املسأ ةل حمل اتفاق بني العلامء مفهن  من منع اإ

التأ مني التجارية مطلقاً 
4

ومهن  من أ جاز برشوط
5

فاإننا وملا اكن بيان أ راء املانعني واجملزيين ل يقع مضن أ هداف البحث 

عادة التأ مني دلى رشاكت التأ مني التجارية ويه نكتفي بذكر الضوابط اجملددة عند من أ جاز اإ
6

 : 

ىل أ دىن حد ممكن معالً ابلقاعدة الرشعية )احلاجة تقدر بقدرها(.  -1 عادة التأ مني اإ  أ ن تقلل اإ

                                                                 

 . 58، ص 2011، عمان، األردن: منشورات جامعة جدارا، 1عبابنة، أنس عدنان وفليح، نجالء توفيق، عقد إعادة التأمين دراسة مقارنة، ط 1
 المرجع السابق.  2
، رجب 44، العدد 22الغامدي، عبد العزيز بن علي، إعادة التأمين والبديل اإلسالمي )دراسة فقهية(، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، المجلد  3

 .  51هـ، تصدرها جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ص 1428
ان و سليمان إبراهيم و محمد حماد عبد العزيز و أحمد الكردي إلى عدم جواز التأمين وعدم جواز إعادة التأمين لدى ذهب عيسى عبده و شوكت علي 4

، لالستزادة أنظر:  نقالً عن السرطاوي، إعادة التأمين، مرجع 152الشركات التجارية. أنظر: ليبا، محمد، التأمين التعاوني وتطبيقاته، رسالة دكتوراة، ص
 سابق.  

 ومن أجاز بشروط: حسين حامد حسان والصديق الضرير و محمد سليمان األشقر و عبد الحميد البعلي ووهبة الزحيلي. المرجع السابق.  5
إعادة السرطاوي، أنظر: فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي في اإلجابة عن استفسار بشأن إعادة التأمين لدى الشركات التجارية ، نقالً عن   6

 /http://aliftaa.joالموقع االلكتروني :  2001(  2التأمين، بتصرف. قرار مجلس االفتاء األردني رقم )
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 ادة. أ ن ل تتقاىض رشاكت التأ مني التعاوين معوةل أ رابح أ و أ ية معوةل أ خرى من رشكة الإع -2

أ ن ل حتتفظ رشاكت التأ مني التعاوين بأ ي احتياطيات عن ال خطار السارية ل ن حفظها يرتتب عليه دفع  -3

 فائدة ربوية لرشكة التأ مني. 

عادة التأ مني املدفوعة لها  -4 عادة التأ مني ل قساط اإ عدم تدخل رشكة التأ مني التعاوين يف طريقة استامثر رشكة اإ

 استامثراهتا وعدم املسؤولية عن اخلسارة اليت تتعرض لها. وعدم املطالبة بنصيب يف عائد 

 أ ن يكون التفاق مع رشكة الإعادة ل قرص مدة ممكنة.  -5

سالمية ع ى مس توى دويل.  -6 عادة التأ مني اإ جياد رشاكت اإ ىل اإ  رضورة أ ن تتوجه رشاكت التأ مني الإسالمية اإ

ملالية  املطلب الثاين: املالءة ا

ملال : مفهوم املالءة ا لتأ مني أ ولً  ية دلى رشاكت ا

املالءة بشلك عام تعين القدرة ع ى الوفاء أ و السداد لاللزتامات. ويف جمال التأ مني يه: قدرة الرشكة ع ى الوفاء ابلزتاماهتا 

اكمةل عند املطالبة هبا ومدى اس تعداد وهجوزية تكل الرشكة دلفع مبالغ التعويضات الكبرية فوراً دون أ ن تؤدي معلية السداد 

فالسهااإ  ىل تعرثها أ و توقفها أ و اإ
1

. فاملالءة املالية يه: القدرة ع ى مواهجة الالزتامات يف مواعيد اس تحقاقها، وع ى ذكل يرتاوح 

الفشل املايل بني العرس الفين أ ي عدم القدرة ع ى أ داء الالزتامات قبل الغري، وبني العرس القانوين حيث تزيد اخلصوم عن 

ابلسالب. ويف صناعة التأ مني تعترب املالءة املالية يه ال ساس اذلي يقوم عليه مس تقبل صناعة ال صول ويصبح رأ س املال 

التأ مني ويعرب عهنا بتوافر أ صول اكفية ملواهجة الالزتامات املالية مبوجب قوانني الإرشاف والرقابة يف العديد من ادلول يعكس 

ت التأ مني فتكون صناعة التأ مني مس تقبلية اخلدمة يزيد من الاهامتم قدرة بعض تكل النسب يف التعبري عن الوضع املايل لرشاك

بل ويف املدى الطويل أ يضاً  -بتوافر املالءة املالية لرشاكهتا ليس يف املدى القصري كام هو احلال يف الصناعات ال خرى
2

  .

حقاهت  يف أ وقاهتا احملددة. وضامن جناح وبقاء وتمكن أ مهية املالءة املالية يف حامية مصاحل محةل واثئق التأ مني وذكل ابلوفاء مبس ت

اس مترارية نشاط رشاكت التأ مني ملا لها من أ مهية اقتصادية واجامتعية،واملقياس الرئيس ملالءة رشكة التأ مني هو هامش املالءة 

فته بأ نه"فائض ( تسمية )رأ س املال الإضايف(، IAISاذلي حتتفظ به. وقد أ طلقت عليه امجلعية ادلولية ملرشيف التأ مني ) وعر ّ

((IAIS,2002,P7ال صول ع ى الالزتامات مقدمة حبسب أ نظمة احملاس بة العامة أ و قواعد الإرشاف اخلاصة" 
3

 . 

هناك عدة تعريفات حلد املالءة املالية مهنا
4

 : 

 احلد اذلي جيب أ ن تزيد به أ صول الرشكة عن الزتاماهتا.  -1

ىل مصادر  -2  الرشكة املالية. النس بة بني جح  ال عامل املكتتبة اإ

عادة التأ مني.  -3 ىل صايف ال قساط املكتتبة بعد اس تلزال اإ  العالقة بني رأ س املال والفائض اإ

ملالية : مفهوم هامش املالءة ا اً   اثني

                                                                 

 .1992ميقاتي، سامي وحوا،خلد، المالءة المالية لشركات التأمين، مفهوم ومسؤولية، مجلة التأمين العربي، العدد الثالث والثالثون، يونيو  1
، ص 1994طة مراقبة المالءة المالية لشركات التأمين، مجلة آفاق جديدة، تصدرها كلية التجارة، جامعة المنوفية، العدد الثالث، القاضي، عبد الحليم، خري 2

51 . 
 حسن، قياس هامش المالءة في صناعة التأمين السورية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق.  3
 . 35، ص 1993، يونيه 50ركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها، مجلة مصر للتأمين، العدد أبو السعود، عفاف عبد الحميد، المالءة المالية وقدرة ش  4
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ن الهدف ال سايس واملتوفر من هامش   ضايف لبايق الاحتياطيات الفنية الإلزامية. اإ يعترب هامش املالءة املالية احتياطي اإ

طار استامثراهتا اليت تقوم هبا.  املالءة املالية هو جعل مقاولت التأ مني قادرة ع ى مواهجة مجيع اخملاطر احملمتةل الوقوع يف اإ

ومواهجة أ ي نقصان ميكن أ ن يطرأ  ع ى الاحتياطيات الفنية ويصبح وجود هامش املالءة املالية يف فرتات التضخ  املايل 

التعويض تفوق بكثري تقديرات هيئة التأ مني هل رضوراي حيث تصبح قمية احلادث أ و قمية
1

. ويعرف هامش املالءة ع ى أ نه:  

مبلغ معني من املوارد الإضافية اخلالية من أ ية الزتامات واذلي يسمح لرشكة التأ مني من ضامن مالءهتا محلاية مصاحل املؤمن هل . 

ويس تعمل هذا الهامش عادة من أ جل تغطية ال اثر ال تية
2

 : 

 قيمي الصحيح أ و المتثيل اجليد للمخصصات التقنية.عدم الت - أ  

 التقلبات العشوائية حلج  الكوارث احملققة.  - ب

 اخنفاض قمي ال صول وعوائدها نتيجة حلدوث أ زمات مالية )يف السوق املايل مثالً(.  - ت

جح   اختالل يف النتيجة الصافية للرشكة واذلي ميكن أ ن ينتج عن عدم التسعري الصحيح ملنتجاهتا، زايدة - ث

 تاكليف اس تغاللها،....اخل. 

 اثلثاً: مراقبة وتقيمي هامش املالءة املالية 

تمت املراقبة بواسطة مقارنة هامش القدرة ع ى ال داء الفعيل، أ و الواقعي للرشكة مع الهامش القانوين، أ ي املقارنة تمت بني اذلمة 

بية واملقارنة تمت انطالقا من وويقة حماسبية خاصة ترسلها الهيئة املالية احلرة للرشكة والهامش القانوين املس تخرج بطريقة حماس

ىل السلطة امللكفة ابلرقابة مع بياانهتا املالية الس نوية اإ
3
، وع ى رشكة التأ مني أ ن تأ خذ العوامل ال تية عند تقيميها لهامش املالءة  

املالية
4
  : 

 . تقيمي اخملصصات الفنية وأ صول الرشكة ع ى أ سس موضوعية حمددة -1

 حتقيق هامش الس يوةل املالية املطلوب.  -2

دارة اخلطر.  -3  كفاية العمليات ادلاخلية وطرق اإ

دارة اخلطر يف رشاكت التأ مني.  -4  برامج اإ

ملالية  : أ سس تقيمي املالءة ا اً  رابع

هناك عدة طرق يمت ع ى أ ساسها تقيمي املالءة املالية للرشكة
5

 : 

 أ ساس اخلروج من السوق -1

لتأ مني س ترتك العمل ويمت التقيمي ع ى أ ساس نقل املس ئوليات يف مقابل دفع ال قساط عن وهنا يفرتض أ ن رشكة ا

ضافة لك التاكليف اخلاصة ابنهتاء ال عامل وتقدر  طريق تسييل ال صول وتس تخدم تكل الطريقة يف حاةل التصفية ويمت اإ

  ى أ ساس القمية الفعلية. ال صول ع ى أ ساس القمية املتوقعة يف حاةل البيع فوراً وتقدر املس ئوليات ع

                                                                 

 . 99، ص 2006عبوي، زيد منير، إدارة التأمين والمخاطر، عمان، األردن: دار كنوز المعرفة،  1
 . 2009مجلد ب، ، مجلة العلوم اإلنسانية، جوان ،  ال 31عبد النور، موساوي وبن محمد، هدى، تحليل مالءة ومردودية شركات التأمين، العدد  2
 المرجع السابق.  3
 ، د.ت. 94جعفر، محمد أنور، كفاية رأس المال في شركات التأمين، مجلة الحارس، تصدرها الشركة المصرية إلعادة التأمين، العدد 4
 مرجع سابق.  أبو السعود، المالءة المالية وقدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها،  5
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طريقة الاس مترار وهنا يؤخذ يف الاعتبار مجيع املس ئوليات السارية والتعويضات حتت التسوية ويمت تقيمي  -2

 ال صول ع ى أ ساس القمية السوقية لها. 

الاس مترار يف دفع التعويضات فقط ويمت التقيمي ع ى أ ساس عدم الاكتتاب ومدى قدرة ال صول ع ى الوفاء  -3

لزتامات. ويالحظ هنا أ ن قمية الالزتامات تصبح أ كرب يف حاةل دفعها يف احلال كام أ ن قمية ال صول تكون أ قل يف ابل

 حاةل البيع الفوري لها. 

 خامساً: قواعد قياس املالءة املالية يف رشاكت التأ مني 

س توى ادلويل نتيجة العديد من ال س باب، شهد نظام املالءة للمؤسسات املالية مبا فاها رشاكت التأ مني تغريات هممة ع ى امل

دارة اخملاطر،  ول س امي عوملة اخلدمات املالية وتاكملها عرب العامل والتقدم الهائل يف النظرية واملامرسة لل ساليب احلديثة يف اإ

ىل القواعد احملا –وانتقلت معظ  الاقتصادايت الرئيسة يف العامل  سبية لقياس مالءهتا من معايري رأ س املال الثابت املستند اإ

ىل اخملاطر ىل شلك من أ شاكل رأ س املال املستند اإ املالية اإ
1
 وأ مه طرق قياس املالءة املالية ادلولية يه:  

 قواعد قياس املالءة املالية يف الاحتاد ال ورويب.  - أ

 قواعد  قياس املالءة املالية  يف الولايت املتحدة ال مريكية.  - ب

ة يف الاحتاد ال ورويبقواعد قياس املالءة املالي -أ  
2

 : 

طار املالءة  م أ وىل 1979م وللحياة لس نة 1973:  مثلت التوجاهات ال وروبية املتعلقة ابلتأ مني ع ى املمتلاكت لس نة Iاإ

صداره يف  Iالبداايت لإطار املالءة  ، وقد حدد هذا الإطار احلد ال دىن ملس توى املالءة املالية 2002مارس  5اذلي مت اإ

طار املالءة لرشاكت التأ م  ع ى والوة مفاهمي أ ساس ية:  Iني مع ترك الإماكنية لدلول اخملتلفة لتضع حدود أ كرث رصامة ويرتكز اإ

 هامش املالءة املتكون من أ صول الرشكة اخلالية من لك الزتام منظور.  .1

اليت جيب أ ن مطلب هامش املالءة أ و هامش املالءة التنظميية املمتثةل يف احلد ال دىن من ال موال اذلاتية  .2

 توفره رشكة التأ مني.

 صندوق الضامن وهو املطلب الثاين من املوارد واذلي جيب أ ن توفره رشكة التأ مني.  .3

طار املالءة   - أ ىل تزويد السلطات الرقابية ابل دوات الرضورية للتقيمي IIاإ :  ّيدف هذا النظام اجلديد اإ

ىل الصحيح "للمالءة العامة" لرشاكت التأ مني، كام ّيدف هذا  ىل تشجيع وحث رشاكت التأ مني اإ النظام اإ

دارة أ فضل خملاطرها، وجعل املتطلبات المكية لهامش املالءة تغطي أ مه اخملاطر اليت تتعرض لها  قياس واإ

 رشاكت التأ مني. 

طار املالءة  - ب  ع ى والوة مفاهمي أ ساس ية:  IIويرتكز اإ

ال دىن لرأ س املال، معادةل معيارية ومناذج متطلبات مكية: تقيمي املؤوانت، قواعد متعلقة ابل صول، احلد  .4

 داخلية. 

                                                                 

 حسن، قياس هامش المالءة في صناعة التأمين السورية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق. 1
مع إشارة خاصة لحالة الجزائر، الملتقى الدولي السابع حول: الصناعة التأمينية، الواقع  –عبد الرزاق، جبار، عناصر التنظيم االحترازي لنشاط التأمين  2

 . 11-10، جامعة حسيبة بن علي بالشلف، ص 2012ديسمبر  4-3 -جارب  الدولت –العملي وآفاق التطوير 
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 نشاطات الرقابة )داخلية وخارجية(: تس يري اخملاطر، الرقابة ادلاخلية، احلومكة، معليات الرقابة.  .5

 الإعالم للجمهور وللسلطات الرقابية: الشفافية، تقدمي املعلومات، الرقابة عن طريق أ ليات السوق.  .6

بفه  أ فضل لبياانت اخملاطر يف لك رشكة تأ مني وتنس يق وتنفيذ هذه املتطلبات ع ى  IIاملالءة  تسمح هذه الراكئز لإطار

 املس توى ال ورويب. 

قواعد قياس املالءة يف الولايت املتحدة ال مريكية-ب
1
  : 

سلطة ال  .National Association of Insurance Commissioners( NAICيعدُّ الاحتاد الوطين ملفوظي التأ مني )

صدار القوانني العامة لتنظمي التأ مني يف الولايت املتحدة ال مريكية. اكن نظام املالءة السائد حىت بداية  الوحيدة اخملوةل اإ

تسعينات القرن العرشين يتنوع بني الولايت ويعمتد ع ى حد أ دىن اثبت من رأ س املال مكمثل لهامش املالءة. ويف عام 

ىل اخملاطر لقياس املالءة. واكنت الغاية من هذه املعايري م، اعمتد الاحتاد الوطين1994  ملفويض التأ مني معايري رأ س املستند اإ

عكس جح  اخملاطر اليت تتعرض لها رشاكت التأ مني. ووفق هذه املعايري، يطلب من أ ي رشكة تأ مني امتالك رأ س املال اذلي 

 يعادل أ و يتجاوز احلد ال ع ى ملعيارين هام: 

ىل اخملاطر. معيار نس بة اإ  - أ   ىل رأ س املال املستند اإ  جاميل رأ س املال املعدل اإ

 معيار احلد ال دىن من رأ س املال اخلاص بلك ولية.  - ب

ىل اخملاطر، فاإن أ ية مواقف يتعني ع ى الرشكة أ و سلطة الإرشاف اختاذها حتمكها العالقة  ويف ظل معايري رأ س املال املستند اإ

جاميل رأ س املال املعدل لرشاك ىل اخملاطر، كام هو موحض أ دانه: بني اإ  ت التأ مني مع رأ س املال املطلوب املستند اإ

ذا اكنت النس بة أ كرب من  -1 جراء.  200اإ  %، ل يطلب من الرشكة اختاذ أ ي موقف أ و اإ

ذا اكنت النس بة بني   -2 ىل سلطة الإرشاف خطة معل لس تعادة 150% و 200اإ %، جيب أ ن تقدم الرشكة اإ

ىل اخملاطر. مس توايت رأ س املال املست  ند اإ

ذا اكنت النس بة بني  -3 جيب أ ن تفحص سلطة الإرشاف وضع رشكة التأ مني، وقد يصدر أ مر  100%% و 150اإ

 تصحيحي لوضع الرشكة. 

ذا اكنت النس بة بني  -4 عادة تأ هيل رشكة 70% و 100اإ % جيوز لسلطة الإرشاف أ و املفو ّض أ ن يطلب تصفية أ و اإ

دارهتا. التأ مني، كام يرتك هل خيار الس يطرة ع   ى اإ

ذا اكنت النس بة أ قل من  -5 عادة تأ هيل رشكة التأ مني أ و تُلزم 70اإ %، تُلزم سلطة الإرشاف أ و املفوض بتصفية أ و اإ

دارة الرشكة.    ابلس يطرة ع ى اإ

لتأ مني ملالية لرشاكت ا : أ س باب عدم املالءة ا سادساً
2
 

 لتأ مني نذكر مهنا: أ وبتت العديد من ادلراسات أ ن هناك أ س باب عديدة لعدم مالءة رشاكت ا

                                                                 

 حسن، قياس هامش المالءة في صناعة التأمين السورية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق.  1
دية شركات التأمين، العدد لالستزادة حول  الدراسات التي بينت أسباب  عدم المالءة  أنظر : موساوي عبد النور وبن محمد،هدى، تحليل مالءة ومردو 2

  2009،  المجلد ب، ، مجلة العلوم اإلنسانية، جوان    31
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الرتامك املس متر للكوارث الكبرية، والسعر غري ادلقيق واخنفاض أ سعار منتجات التأ مني نتيجة لتش بع السوق، وعدم  -1

التخصيص الصحيح للعمليات السابقة، وعدم الكفاءة يف التس يري؛ وأ عامل الغش؛ والمنو الرسيع وغري املراقب للعمليات 

عادة التأ مني.اجلديدة وعدم تناسب وتوافق   برامج اإ

 عدم التقدير الصحيح لل صول؛ وأ ن ضعف التس يري ونقص اخلربة اكان من أ مه عدم مالءة رشاكت التأ مني الصغرية.  -2

 عدم كفاية اخملصصات أ و ال قساط لتغطية الالزتامات وجعز معيدي التأ مني وعدم مالمئة براجمه .  -3

ىل عدم ا -4  لتسعري اجليد وعدم التس يري اجليد لالكتتاب. خطر الاكتتاب وخطر التشغيل اذلي يعود اإ

 نقص قدرات الهيئات الوصية للتدخل فامي خيص الرقابة.  -5

عادة التأ مني واملالءة املالية  سابعاً: العالقة النظرية بني اإ

عادة التأ مني دلى رشاكت التأ مني املبارش دور هم  يف ختفيف حدة النتاجئ السلبية خاصة يف الس نوات ال وىل  من بدء يلعب اإ

عادة التأ مني يف تكل املرحةل عهنا يف املراحل التالية نظراً  النشاط التأ ميين حيث ل بد أ ن خيتلف الإطار العام لس ياسة اإ

للعالقة الوويقة بني لك من هامش الاحتفاظ واملالءة املالية
1

. أ ما معيدو التأ مني واذلين يفضلون بطبيعة احلال رشكة التأ مني 

ىل الرسعة يف سداد ال رصدة املس تحقة علاها، فاإن مسؤوليهتا تربز يف اليت تلزتم مهنجي ضافة اإ ة العمل احلذر، املتعقل واحملافظ اإ

موقعه  اذلي هو موقع الرايدة لالإدراك الاكمل لنتاجئ القبولت املرتتبة ع ى ال عامل الإكتتابية عرب تعامله  حبساس ية مفرطة مع 

ىل مراجعهت  واحتساهب  لقدراهت  اخملاطر اجلدية واخلطرية املقرتنة  ضافة اإ مع الاكتتاب يف ال عامل التأ مينية املتعلقة ابلكوارث، اإ

الإيفائية حبذر أ كرب معمتدين ع ى افرتاض الرتامك وال خطار الإضافية. وبدورها فاإن رشكة التأ مني تتابع بدقة تطورات القدرات 

عادة التأ مني واليت ميكن أ   عادة التأ مني تتأ ثر بنفس العوامل الغري املالية العائدة ل سواق اإ ن تنقلب برسعة ملحوظة نظراً لكون اإ

عادية واليت تؤثر ع ى التأ مني املبارش
2
همام بلغ رأ ساملها من خضامة وسعة احتياطها الفنية وقوة مبيعاهتا  –. للك رشكة اتمني  

ال مثل أ يضا ع ى انه رصيد الصد اخلاص بلك رشكة طاقة احتفاظية معينة وحمدودة حبدود. ويُعر ّف حد الاحتفاظ  –وأ عاملها 

ويعترب حتديد احلد ال مثل لالحتفاظ انفعاً جداً لرشكة التأ مني ل نه حيافظ ع ى وارادهتا من ال قساط املكتتبة، وحيد   اتمني.

ىل رشاكت الإعادة، ويوفر فرصة الاكتتاب الرسيع ابل عامل اجلديدة وهذا يضفي  مزية تنافس ية من جح  تدفق ال قساط اإ

للرشكة ستنعكس ابلتايل ع ى مجمل أ عامل الرشكة وتزيد من اكتتاهبا وتغطيهتا التأ مينية وغريها من الفوائد. حفد الاحتفاظ هو: 

أ قىص مجموع خسائر تس تطيع الرشكة أ ن تتحمهل يف ظل احامتل دمار الرشكة اذلي يضعه متخذ القرار حبيث تعمل الرشكة يف 

ظهل
3

 . 

ال مر اذلي ينعكس ع ى ختفيض عبء امحلاية  –ا تقدم ذكره بأ نه لكام اكن هناك وزن أ كرب لإعادة التأ مني يتبني لنا مم

امللقى ع ى عاتق رأ س املال دلى رشكة التأ مني املبارشة، وجتد هذه العالقة الطردية بني لك من حد الاحتفاظ 

واحلج  ال مثل لرأ س املال تفسريها فامي ييل
4

 : 

                                                                 

، تصدر عن األمانة 1991الشامي، يوسف محمد سعيد، مدخل لدراسة السالمة المالية لشركات التأمين، مجلة التأمين العربي، العدد الثالثون، أيلول  1
 العامة لالتحاد العام العربي للتأمين. 

 . 1992قاتي، سامي وحوا،خلد، المالءة المالية لشركات التأمين، مفهوم ومسؤولية، مجلة التأمين العربي، العدد الثالث والثالثون، يونيو مي 2
، الموقع االلكتروني: حد االحتفاظ األمثل وإعادة التأمين وعالقتهما بزيادة أعمال شركة التامينعبد المهدي، أحمد مظهر،  3

http://www.insurance4arab.com/  12/12/2015تاريخ الولوج . 
 الشامي، مدخل لدراسة السالمة المالية لشركات التأمين، مرجع سابق.  4
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ن الك من رأ س  -1 ماكنية اإ ىل اإ عادة التأ مني ميثالن بدييل حامية للسالمة املالية للرشكة مما يؤدي اإ املال واإ

ماكنية الإحالل الاكمل بني الك البديلني لعتبارات فنية ترجع  ىل عدم اإ الإحالل اجلزيئ بيهنام. لكنه جتدر الإشارة اإ

ىل طبيعة أ لية معل لك مهنام وأ خرى قانونية تمتثل يف اشرتاط املرش  وع للحد ال دىن لرأ س املال وأ خرى مالية اإ

ىل غري ذكل من الاعتبارات. ومن م فاإن هذا  تمتثل يف رضورة وجود أ صول سائةل أ و ش به سائةل حارضة اإ

 الإحالل اجلزيئ ميكن تطبيقه ع ى احلد ال دىن لرأ س املال اذلي ينص عليه املرشع. 

ىل زايدة و  -2 اتساع املدى اذلي تتحقق يف نطاقه املطالبات مما يفتح انه لكام زاد حد الاحتفاظ لكام أ دى ذكل اإ

عادة التأ مني  اجملال أ مام احامتل اخلسائر الاكتتابية اليت جيب مواهجهتا بزايدة احلج  ال مثل لرأ س املال مقابل انكامش اإ

عادة تأ مني ذات نطاق تغطية واسع، فاإنه ميكن خفض احلج   برفع الاحتفاظ. ذلكل فاإنه لكام ما أ مكن توفري مظةل اإ

عادة التأ مني. سهام عنرص اإ  ال مثل لرأ س املال يف نطاق اإ

ل انه يظل هناك فرصاً لظروف غري مواتية قد تطرأ  حبيث جتد الرشكة نفسها بغري هذه التغطية خالل فرتة قد ل تكفي   اإ

ىل خط دفاع يكفل احلفاظ ع ى سالمهتا املالية وقدرهتا ع ى الوفاء  لتوفري بديل اكمل الإحالل. وهنا فاإن الرشكة س تحتاج اإ

منا ينص ع ى احلد ال دىن لرأ س املال  ابلزتاماهتا دون املساس ابحلد ال دىن لرأ س املال اذلي نص عليه املرشع. ذكل أ ن املرشع اإ

ذلي حامية مجلهور املتعاملني أ كرث منه حامية للرشكة نفسها من خماطر الاهنيار. ذلكل فاإن عالج أ ي قصور قد يتعرى الغطاء ا

ىل نقطة وأ مهية وجود رأ س املال ابحلج  اذلي  ل من خالل موارد ذاتية أ خرى. وهذا يعود بنا اإ عادة التأ مني ل يكون اإ توفره اإ

يساعد الرشكة ع ى مواهجة تكل الظروف الطارئة اليت يعد من قبيلها ما ييل
1

 : 

عساره أ و تعرضه ل زمات مالية، وليس ذكل - أ   فالس معيد التأ مني أ و اإ ذ يتشلك سوق  حاةل اإ ابملس تغرب، اإ

ىل جانب من مه دوهن .  عادة التأ مني من معيدي تأ مني ذوي مراكز مالية قوية اإ  اإ

رشاء هيئة أ خرى للهيئة اليت مت معها التعاقد سابقاً أ و يف حاةل تعيني مصف أ و حارس قضايئ ع ى هيئة  - ب

ذا ما تعرضت لالإفالس.  عادة التأ مني اإ  اإ

ذا نشبت حرب بني دوليت  -جـ  التعاقد. اإ

وحىت يف ظل اس مترار رساين التفاقيات، فأ حياانً ما نرى رصيد معيدي التأ مني يتضخ  لرتامك املس تحقات عليه دون 

لغاء فتظل التفاقية سارية دون أ ن تنتج أ ثرها ع ى  ىل مس توى ال س باب املوجبة لالإ حتصيل لظروف أ خرى قد ل ترىق اإ

 الوجه ال مكل. 

 املبحث الثالث

 والإجراءاتالطريقة 

لتأ مني الإسالمية ال ردنية أ ولً: التعريف برشكة ا
2
تشري املعلومات املدونة يف املوقع الرمسي للرشكة ع ى ش بكة الانرتنت أ ن  

دارة أ موالها وفق أ حاكم الرشيعة الإسالمية، رشكة التأ مني الإسالمية ال ردنية  يه رشكة مالية ذات مبدأ  أ سايس يرتكز ع ى اإ

 10/1/1996من أ ي حمظور رشعي اكلراب واختالط ال موال وغريها، أ سست رشكة التأ مني الإسالمية بتارخي وبوسائل خالية 

هـ . ويه تعمل برأ س مال قدره أ ونا عرش مليون ديناراً أ ردنياً مدفوعاً ابلاكمل. تعمل الرشكة ع ى زايدة الإنتاج  1416املوافق 
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ىل نرش فكر التأ مني التعاوين لاكفة أ نواع التأ مني ومواصةل اجلهود الرامية اإ  ىل نرش فكر التأ مني ومواصةل اجلهود الرامية اإ

عادة التأ مني دلى رشاكت الإعادة  عادة التأ مني الإساليم، وبذل اجلهد يف زايدة نس بة اإ الإساليم والعمل ع ى تطوير اإ

عادة التأ مني التقليدية.   الإسالمية وختفيض نس بة الإعادة دلى رشاكت اإ

: التع اً ريف ابلرشكة ال وىل للتأ منياثني
1
 

مليون دينار أ ردين وبذكل تعترب اثين أ كرب  24برأ س مال مقداره  2007تأ سست رشكة ال وىل للتأ مني يف ال ردن يف عام 

وتسعى أ ن  .رشكة تأ مني يف ال ردن من حيث رأ س املال، ويه تقدم خدماهتا التأ مينية معمتدة ع ى املبادئ الإسالمية )تاكفل(

ليه رشاكت التأ مني التاكفيل يف ال ردن واملنطقة وذكل بتحقيق أ فضل قمية لرشاكئنا ملزتمني باكفة تكون المن وذج اذلي تتطلع اإ

وتعمل ع ى تقدمي مجموعة  متاكمةل ومبتكرة من برامج التأ مني التاكفيل املرتكزة ع ى مبادئ  .ال وقات مبسؤولياتنا الاجامتعية

لشفافية وأ ع ى درجات امحلاية التأ مينية واليت تليب احتياجات ومتطلبات السوق ال ردنية حبيث التاكفل واليت متزيها العداةل وا

 .يمت حتقيق ذكل يف بيئة معل حصية، ترتكز ع ى أ ع ى معايري التكنولوجيا وحتايك تطلعات معالئنا

لتأ مني الإسالمية ال ردنية كحاةل دراس ية  : مربرات اختيار رشاكت ا اً  اثلث

 اكت التأ مني الإسالمية ال ردنية كحاةل دراس ية للمربرات ال تية:رش  مت اختيار

عادة التأ مني منذ فرتة طويةل.  .1  تتعامل رشاكت التأ مني الإسالمية ال ردنية بعمليات اإ

 تليب البياانت املتوافرة عن رشاكت التأ مني الإسالمية ال ردنية  متطلبات ادلراسة احلالية. .2

ذ تمتتع بتارخي طويل وخربة تعد رشاكت التأ مني الإسالمية ا .3 سالمية يف ال ردن، اإ ل ردنية اكرب رشكة تأ مني اإ

 واسعة مع الالزتام ابلتطور املس متر وابتاكر املنتجات التأ مينية اجلديدة. 

دارة هيئة التأ م 3)حتديد هامش املالءة املالية لرشاكت التأ مني ال ردنية طبقاً لتعلاميت رمق )سيمت   نيلس نة الصادر عن جملس اإ

( يكون هامش 4(. تنص املادة )23مبقتىض أ حاكم الفقرة )أ ( من املادة ) 1999( لس نة  33لقانون تنظمي أ عامل التأ مني رمق )2002

ىل رأ س املال املطلوب ع ى أ ن ل تقل هذه النس بة عن ) %( وذكل وفقاً جملموع البنود 150املالءة نس بة رأ س املال املتوفر اإ

التالية
2
: 

 ل املتوفر من: يتكون رأ س املا

 رأ س املال ال سايس.  -1

 رأ س املال الإضايف . -2

 %( من مجموع رأ س املال ال سايس. 50يشرتط أ ن ل يزيد رأ س املال الإضايف عن ) -3

 يتكون رأ س املال املطلوب من: 

 رأ س املال املطلوب مقابل خماطر املوجودات .  -1

 رأ س املال املطلوب مقابل الالزتامات الاكتتابية . -2

 ل املطلوب مقابل خماطر معيدي التأ مني. رأ س املا -3

 رأ س املال املطلوب مقابل خماطر تأ مني احلياة.  -4
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 مناقشة الفرضيات                                        

ىل التحليل الإحصايئ لبياانت ادلراسة، حيث مت عرض وصف ملتغريات ادلراسة، واختبار  سوف يتطرق هذا املبحث اإ

 لمنوذج ادلراسة، ومن م اختبار الفرضيات.ملالمئة البياانت 

: وصف متغريات ادلراسة  أ ولً

يعرض هذا املبحث الإحصاء الوصفي ملتغريات ادلراسة، وذكل ابلعامتد ع ى البياانت املالية الس نوية اخلاصة ابلرشكة ال وىل 

 (، وع ى النحو التايل:2014-2008للتأ مني ورشكة التأ مني الإسالمية ، وللفرتة )

 

ملالية -1 ع: هامش املالءة ا اب  املتغري الت

 (2014-2008(: الإحصاء الوصفي للمالءة املالية  للفرتة ) 1جدول)

 المقياس
 المالءة المالية

 شركة التأمين اإلسالمية الشركة األولى للتامين
 324.9 779.9 الوسط الحسابي
 32.5 300.1 االنحراف المعياري
 370.0 1215.0 القيمة القصوى
 280.0 402.0 القيمة الدنيا

 

(، حيث بلغ املتوسط 2014 – 2008( وصفاً لهامش املالءة املالية الس نوي خالل فرتة ادلراسة )1يعرض اجلدول )

( يف حني 1215.0(، وبلغت أ كرب قمية مت تسجيلها )300.1(، وابحنراف معياري )779.9يف الرشكة ال وىل للتامني )

(، وابحنراف معياري 324.9(، كام بلغ املتوسط يف رشكة التامني الإسالمية )402.0اكنت أ قل قمية مت تسجيلها )

 (.280.0( يف حني اكنت أ قل قمية مت تسجيلها )370.0(، وبلغت أ كرب قمية مت تسجيلها )32.5)

عادة التأ مني -2  املتغري املس تقل: اإ

 (2014-2008(: الإحصاء الوصفي لإعادة التأ مني  للفرتة ) 2جدول)

 إعادة التامين سالمقيا
 شركة التأمين اإلسالمية الشركة األولى للتامين

 1,832,988 2,107,968 الوسط الحسابي
 259,907 1,341,751 االنحراف المعياري
 2,169,941 4,221,421 القيمة القصوى
 1,401,133 835,371 القيمة الدنيا

 

(، حيث بلغ املتوسط يف 2014 – 2008رتة ادلراسة )( وصفاً لإعادة التامني الس نوي خالل ف2يعرض اجلدول ) 

( ديناراً، وبلغت أ كرب قمية مت تسجيلها 1,341,751( ديناراً، وابحنراف معياري )2,107,968الرشكة ال وىل للتامني )

( ديناراً، كام بلغ املتوسط يف رشكة التامني 835,371( ديناراً يف حني اكنت أ قل قمية مت تسجيلها )4,221,421)
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( ديناراً، وبلغت أ كرب قمية مت تسجيلها 259,907( ديناراً، وابحنراف معياري )1,832,988الإسالمية )

 (ديناراً.1,401,133( ديناراً يف حني اكنت أ قل قمية مت تسجيلها )2,169,941)

: اختبار صالحية البياانت اً  اثني

اختبار التوزيع الطبيعي، لبياانت ادلراسة، حيث مت  يتعرض هذا اجلزء من ادلراسة  لختبار مدى مالمئة المنوذج اخلطي

، واختبار اس تقرارية السالسل الزمنية Darbun-Watson testووجود ظاهرة الارتباط اذلايت من خالل اختبار 

(Unit root)، :وفامي ييل عرض لالإجراءات اليت مت القيام هبا قبل اختبار فرضية ادلراسة الرئيس ية 

 يعياختبار التوزيع الطب -1

أ ن تكون قمي املشاهدات تتبع التوزيع  General Linear Model (GLM)من رشوط صالحية المنوذج اخلطي 

الطبيعي، ويف حال عدم حتقق هذا الرشط يمت معاجلة البياانت من خالل اس تخدام اللوغاريمت الطبيعي أ و اجلذر الرتبيعي، 

، حيث أ ن جح  عينة ادلراسة (Normal Distribution)عي وغريها. وللتحقق من اقرتاب البياانت من توزيعها الطبي

-Jarque)( مشاهدة، اكن ل بد من اختبار التوزيع الطبيعي، ومت اس تخدام الاختبار الإحصايئ 22، )30أ قل من 

Bera) ذا اكنت احامتلية الاختبار  0.05أ كرب من  J-B، حيث تكون مجموعة من البياانت تتبع التوزيع الطبيعي اإ

(Gujarati, 2004) .واجلدول التايل يبني نتاجئ الاختبار ، 

 للتوزيع الطبيعي (Jarque-Bera)(اختبار  3جدول )

 المتغير
Jarque-Bera Test 

J-B Sig. 
 0.280 2.544 هامش المالءة المالية

 0.924 0.157 إعادة التأمين
 

ىل اقرتاب بياانت ادلراسة من التوزيع 0.05يشري اجلدول أ عاله أ ن مس توى ادللةل مجليع املتغريات أ كرب من  ، مما يشري اإ

 الطبيعي. ولهذا ميكن القول بعدم وجود قمي متطرفة مؤثرة ع ى حصة مناذج ادلراسة.

 AUTOCORRELATIONاختبار الارتباط اذلايت  -2

أ  العشوايئ يف من رشوط الاحندار خلو البياانت من مشلكة الارتباط اذلايت، واليت تعرف بوجود ارتباط بني حدود اخلط

، وابلتايل ضعف قدرة المنوذج ع ى Estimated parametersمنوذج الاحندار، مما ينتج عنه حتزي يف قمية املعلامت املقدرة 

جراء اختبار ديربن  اذلي يعد ال كرث ش يوعاً بني   (Durbin-Watson Test)واتسون  –التنبؤ. ويمت التأ كد من ذكل ابإ

اجلدولية  D-W(.ويعمتد هذا الاختبار ع ى مقارنة 4، 0اوح قمية هذا الاختبار بني العددين )الاقتصاديني القياسني، وترت 

القمية  dlوهام   D-Wاحملسوبة، حيث يوجد قميتان جدوليتان لإحصاءة  D-Wمع نتيجة  kوعدد متغرياهتا  nلعينة جحمها 

ذا اكنت قمية القمية العظمى.  حيث يمت رفض وجود مشلكة الارتباط اذلا duالصغرى و  احملسوبة أ كرب من القمية  D-Wيت اإ

 وقد اكنت النتاجئ كام يه موحضة يف اجلدول التايل: du ،(Gujarati, 2004, 496)العظمى 

 ( اختبار مشلكة الارتباط اذلايت4جدول )

 النتيجة dl du المحسوبة D-Wقيمة  الفرضية
HO 1.573 1.045 1.350 اليوجد ارتباط ذاتي 
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مما يشري خللو البياانت من مشلكة الارتباط اذلايت أ ي عدم  duيف فرضية ادلراسة الرئيس ية أ كرب من  D-Wقمية نالحظ ان 

 وجود ارتباط بني حدود اخلطأ  العشوايئ يف منوذج الاحندار.

 Time Series Stationary Testاختبار اس تقرار السالسل الزمنية  -3

ىل وبا  Covarianceت لك متوسط وتباين قمي السلسةل عرب الزمن، وأ ن يكون التغاير ويشري اس تقرارا السالسل الزمنية اإ

، وليس ع ى الزمن احلقيقي اذلي يمت فيه قياس التغاير، ويمت تطبيق Lagبني فرتتني زمنيتني معمتد فقط ع ى الفجوة الزمنية 

ذا اكنت متغريات ادلراسة مس ت Unit Rootاختبار جذر الوحدة  جراء اختبار وذكل للتأ كد فامي اإ قرة أ م ل، وقد مت اإ

(Levin-Lin- Chu (LLC))  ذا اكنت املتغريات حتتوي ع ى جذر الوحدة وملالمئته  (Unit root)لختبار فرضية ما اإ

، ويف حال احتواء هذه املتغريات ع ى جذر الوحدة يتوجب أ خذ الفروق لها panel dataللبياانت املقطعية املرتبطة ابلزمن 

t,F,Rسل الزمنية قد تكون غري ساكنة لكهنا تعطي قمي مرتفعة لـ)حيث أ ن الكثري من السال، جلعلها ساكنة
2

ىل تفسري  ( وهذا يؤدي اإ

 (.(Greene, 2003، ذلا جيب اإجراء اختبار جذر الوحدة لفحص مدى سكون السالسل الزمنية. خاطئ ونتاجئ مضلةل
ذا اكن مس توى ادللةل لقمية بوجود جذر الوحدة )أ   (LLC)وتكون قاعدة القرار لختبار  ي عدم اس تقرار السلسةل الزمنية( اإ

 ، وقد اكنت النتاجئ كام ييل:0.05الاختبار احملسوبة أ قل من 

 ملتغريات ادلراسة  ( نتاجئ اختبار جذر الوحدة5جدول ) 

 السلسلة الزمنية
القيمةةةةةةة المحتسةةةةةةبة عنةةةةةةد 

 المستوى
 النتيجة P-Valueاالحتمالية 

 ساكن عند المستوى 0.000 5.181- اليةهامش المالءة الم

 ساكن عند المستوى 0.000 4.075- إعادة التأمين

ىل نتاجئ اختبار اس تقرارية البياانت املتعلقة مبتغريات ادلراسة، وذكل ابسـ تخدام اختبـار  5يشري اجلدول )  -Levin-Lin(  اإ

Chu (LLC ومنه يتضح أ ن مجيع بياانت السالسل الزمنية املس تخدمة .) يف ادلراسة مس تقرة مع مرور الزمن لن مجيع القمي

%، وذلكل نـرفض فرضـية وجـود جـذر الوحـدة وتكـون السالسـل 5( للمتغريات مل تتجاوز مسـ توى P- Valueالاحامتلية )

 الزمنية مس تقرة. 

خضاع فرضية ادلراسة الرئيس ية لتحليل الاحندار اخلطي البس يط، حيث تع. اثلثاً: اختبار الفرضيات ترب بياانت ادلراسة مت اإ

 ، وقد اكنت النتاجئ كام ييل:Cross-sectional Panel Dataمن البياانت املقطعية املرتبطة ابلزمن 

حصائية عند مس توى دلةل )H0الفرضية العدمية الرئيس ية  ( لإعادة التأ مني ع ى املالءة  ≥ α 0.05: ل يوجد أ ثر ذو دلةل اإ

لتأ مني الإسالمية  ملالية لرشاكت ا  ال ردنية.ا

عادة التأ مني ع ى املالءة املالية يف رشاكت التأ مني الإسالمية ال ردنية6جدول )   ( اختبار أ ثر اإ

 المتغير التابع
 ANOVAتحليل التباين  ملخص النموذج

 r2معامل التحديد 
 معامل التحديد 

 Sig (F) المحسوبة Fقيمة  الخطأ المعياري للنموذج Adjusted r2المعدل 
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 0.033 5.773 262.070 0.269 0.325 ة الماليةالمالء
 

ومبس توى دلةل  (F = 5.773)حيث اكنت قمية ع ى املالءة املالية  ( وجود ال ثر املعنوي لإعادة التأ مني 6يظهر اجلدول رمق )

(SigF = 0.033)  كام وأ شارت قمية معامل التحديد 0.05وهو أ قل من ،(R
2
ىل أ ن ما نسبته  (0.325= ن %  م32.5اإ

عادة التأ مني، مع بقاء أ ي عوامل أ خرى اثبتة.  التباين يف املالءة املالية ميكن تفسريها من خالل التباين يف اإ

 ( معامل الاحندار لإعادة التأ مني ع ى املالءة املالية7جدول ) 

 معامالت االنحدار
 Sig (T) المحسوبة Tقيمة  االنحراف المعياري (Bالمعامالت ) المتغيرات المستقلة

 0.033 2.403- 170.612 409.942- إعادة التامين
 

ويه  (SigT = 0.033)ومبس توى دلةل  (t = -2.403)، وقمية (409.942-)يبني اجلدول أ عاله، أ ن قمية معامل الاحندار 

عادة التأ مني ع ى املالءة املالية هو أ ثر سليب معنوي، ولهذا نرفض الفر 0.05أ قل من  ضية العدمية ، وهذا يدل ع ى أ ن أ ثر اإ

 الرئيس ية ونقبل البديةل اليت تنص ع ى أ نه :

حصائية عند مس توى دلةل ) ( لإعادة التأ مني ع ى املالءة املالية لرشاكت التأ مني الإسالمية  ≥ α 0.05"يوجد أ ثر ذو دلةل اإ

 ال ردنية"

ىل زايدة املالءة   عادة التأ مني لكام أ دى ذكل اإ املالية لرشاكت التأ مني حيث تتحمل رشاكت وهذا يعين انه لكام زادت معليات اإ

عادة التأ مني لك أ و جزء من خماطر الرشكة. وهذا يتفق مع ال دب املايل لإعادة التأ مني واملالءة املالية من حيث أ نه لكام اكن  اإ

ى رشكة ال مر اذلي ينعكس ع ى ختفيض عبء امحلاية امللقى ع ى عاتق رأ س املال دل –هناك وزن أ كرب لإعادة التأ مني 

 التأ مني املبارشة. 

: النتاجئ  اً  رابع

عادة التأ مني من ال مور املهمة اليت تلعب دوراً حيوايً يف صناعة التأ مني لتوزيع اخلطر بدلً من أ ن  -1 تعترب معليات اإ

 تتحمل اخلطر رشكة التأ مني املبارش لوحدها. 

عادة التأ مني الاطمئنان والثقة دلى رشاكت التأ مني ا -2 ملبارش كوهنا تعمل أ ن هناك من يشاركها يف دفع توفر معليات اإ

 التعويضات ملس تحقاها يف حال حتقق اخلطر املؤمن منه. 

عادة التأ مني بثالث طرق خمتلفة )الاختيارية،  -3 عادة التأ مني بني رشاكت التأ مني املبارش ورشاكت اإ تمت معليات اإ

 التفاقية، اجملمعة(. 

جياب -4 عادة التأ مني جوانب اإ  ية وأ خرى سلبية ع ى رشاكت التأ مني املبارش أ خذها يف الاعتبار. حتمل معليات اإ

يعترب حتقيق هامش املالءة املالية عند مس توايت حيددها املرشع أ و املس ئول من أ مه مس ئوليات رشاكت التأ مني  -5

 وذكل لضامن اس مترار وقدرة الرشكة ع ى الوفاء ابلزتاماهتا. 

عادة التأ مني لها أ ثر موجب ع ى املالءة املالية لرشاكت التأ مني، مما أ ظهرت نتاجئ حتليل الارتباط والاحندار أ   -6 ن اإ

عادة التأ مني تشارك رشاكت التأ مني دفع التعويضات ملس تحقاها يف حال حتقق اخلطر املؤمن منه.   يعين أ ن معليات اإ
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توجه حنو معليات أ ظهرت نتاجئ ادلراسة احلالية ع ى توافقها مع ادلراسات السابقة واليت أ كدت ع ى رضورة ال -7

عادة التأ مني وفقا لضوابط وأ حاكم الرشيعة الإسالمية ل نه يؤكد حقيقية علمية معلية يف أ ن واحد ويه أ ن حتويل  اإ

ىل معيدي التأ مني بتلكفة مقبوةل خيفض مس توى ال خطار اليت تواهجها الرشكة.   اخلطر اإ

: التوصيات   خامساً

عادة -1 عادة التأ مني دلى رشاكت اإ سالمية .  العمل ع ى اإ  تأ مني اإ

عادة التأ مني  -2 ع ى رشاكت التأ مني املبارش أ ن تأ خذ بعني الاعتبار عوامل حمددة تعمتدها يف اختيار رشاكت اإ

 مهنا احلرية يف التعامل املايل، الاحتياطيات الفنية، اجلهة اليت متكل معيد التأ مني. 

ابلهامتم الاكيف ليعكس مدى تعرضها  جيب أ ن حتظى معلية قياس هامش املالءة املالية لرشاكت التأ مني -3

 للمخاطر اخملتلفة. 

جياد منوذج قياس هامش مالءة مالية موحد مجليع رشاكت التأ مني الإسالمية يف العامل.  -4  العمل ع ى اإ

عـادة  -5 يـالء موضـوع اإ تشجيع ال حباث وادلراسات ولك مـا مـن شـأ نه تطـوير قيـاس هـامش املـالءة املاليـة.  واإ

 . يس تحقه من الاهامتم وادلراسة التأ مني الإساليم ما

                            

 وأ خر دعواان أ ن امحلد هلل رب العاملني.                                
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 مستحضرات التجميل الحالل: إسقاط التجربة الماليزية على الجزائر كسوق ناشئة

عداد طلبة ادلكتوراه:  اإ

 فيغراين رش يد                                                              قريين كامل

  213.0780.63.04.33+هاتف الباحث:                              213.0772.26.93.55+ هاتف الباحث:

 rfigherane@gmail.comالربيد الإلكرتوين:                       kamelgrini@gmail.comالربيد الإلكرتوين: 

 جامعة جياليل اليابس                                                     حيىي حلسن خدجية

 العنوان: س يدي بلعباس/اجلزائر            khedidjayahialahssene@live.frالربيد الإلكرتوين: 

 جامعة مصطفى اسطمبويل

 العنوان: معسكر/اجلزائر

 ملخص:

مفهوم املنتجات احلالل ل يزال يأ رس انتباه الباحثني وكذكل املديرين يف التسويق. يف الواقع، مت تسليط الضوء ع ى فائدة هذا 

ع ى املس توى النظري أ و الإداري. وع ى الرمغ من هذا التقدم املوضوع بشلك كبري من خالل عدد كبري من البحوث سواء 

ل أ نه ل يزال هناك بعض اخلالف بني الباحثني واحلقل ل يزال مفتوحا لس تغاللت جديدة.  الكبري، اإ

هذا البحث هو جزء من هذا املنطق حيث يدرس سوق مس تحرضات التجميل احلالل الناش ئة ابجلزائر. وابلتايل فاإن هذا 

ل يتساءل عن رأ ي املس هتكل اجلزائري حول هذا النوع من املنتجات والعوامل املؤثرة فيه. اجلزء ال ول يس تعرض العم

ال دبيات اليت تلخص العنارص ال ساس ية ملس تحرضات التجميل يف ظل التعالمي الرشعية للتسويق الإساليم، يتبع بعرض 

 احملصةل علاها. يك خنمت يف ال خري ابل اثر العلمية امللموسة لهذه ادلراسة.تصممي البحث املتبع دلراسة الظاهرة، ليلاها النتاجئ 

 التسويق الإساليم، املنتجات احلالل، العالمة الإسالمية، مس تحرضات التجميل احلالل.  اللكامت املفتاحية:

 مقدمة

ن التطور يف صناعة السلع الاس هتالكية أ اثر تساؤلت بني املس هتلكني املسلمني بشأ ن  حل ما يشرتونه من ال سواق يف ظل اإ

انفتاح جتاري بني ادلول، ولهذا اكنت العقود الثالوة املاضية شاهدة ع ى ما ميكن تسميته حصوة البحث عن منتجات تتفق 

ندونيس يا ومالزياي وجممتعات ال قليات املسلمة يف الغرب.  والرشيعة الإسالمية. اتضح هذا يف اإ

بدأ ت تشغل الرأ ي العام العريب والإساليم عندما كشف العلامء أ ن منتجات شائعة يف  واكنت قضية املنتجات احلالل قد

. وقد اس تدعى  ال سواق حتتوي ع ى مواد حمرم، فظهر للناس أ نه ل تاكد ختلو سلعة من مكوانت مصدرها غري موووق يف حهل ّ

نتجات، تبدأ  هذه ال لية بفحوص خمربية ذكل هجدا مؤسساتيا ولهذا اعمتدت بعض البدلان الإسالمية أ لية لإوبات حل امل

 وميدانية للمصانع قبل منح املصنع شهادة حالل ملنتجاته. 

ىل ال دوية  وقد جتاوزت البحوث العلمية بشأ ن حل أ و حرمة ما يباع يف ال سواق ما نتناوهل من طعام أ و رشاب اإ

رجال من مس تخديم هذه املواد( اليوم أ ن مهنا ما ومس تحرضات التجميل اليت قد ل تدرك غالبية النساء املسلامت )وحىت ال
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ضافات من نبااتت أ و حيواانت  هو حرام ك محر الشفاه اذلي تس تخدم فيه _ع ى ال قل عند بعض املنتجني_ دهون أ و اإ

 جمهوةل املصدر، مما يثري الشك حول مدى مطابقهتا ملبادئ الرشيعة الإسالمية.

قبال كبريا من طرف املس هتلكني املسلمني يف  وقد انلت سوق مس تحرضات التجميل املصنعة وفقا لتعالمي الرشيعة الإسالمية اإ

ندونيس يا، مالزياي، وكذا ال قليات املسلمة يف الغرب.  منطقة الرشق ال وسط، اإ

شاكلية البحث ع ى النحو التايل:  وع ى ضوء ذكل مقنا بصياغة اإ

 يل احلالل؟مباذا يتأ ثر رأ ي املس هتكل اجلزائري حول مس تحرضات التجم

 ولالإجابة ع ى هذه الإشاكلية مقنا بصياغة الفرضيات التالية:

 تؤثر املتغريات الشخصية ع ى رأ ي املس هتكل اجلزائري حول مس تحرضات التجميل احلالل. -

 تؤثر املتغريات اخلاصة ابلعالمة ع ى رأ ي املس هتكل اجلزائري حول مس تحرضات التجميل احلالل. -

 )السعر/التصال( ع ى رأ ي املس هتكل اجلزائري حول مس تحرضات التجميل احلالل. تؤثر املتغريات التسويقية -

ىل النقاط التالية: ملام مبجال ادلراسة ومن أ جل الفه  اجليد للموضوع ارتأ ينا التطرق اإ  ولالإ

 التسويق من املنظور الإساليم .1

 مفهوم التسويق الإساليم 1.1

 املنتجات احلالل 2.1

 ساليمالعالمة التجارية من املنظور الإ  .2

 مفهوم العالمة التجارية 1.2

 صورة العالمة التجارية 2.2

 الشعار ك داة لمتيزي العالمة التجارية 3.2

 . قطاع مس تحرضات التجميل احلالل3

 سوق مس تحرضات التجميل احلالل 1.3

 التجربة املالزيية يف قطاع مس تحرضات التجميل احلالل 2.3

 يل احلاللاملنتجات املالزيية ملس تحرضات التجم 3.3

 الإطار النظري لدلراسة -أ  

 . التسويق من املنظور الإساليم:1 

مليار مسلام، ويف  1.5( بأ ن الإسالم هو اثين داينة يف العامل بعد املس يحية، وذكل بتعداد يفوق Al-Buraey , 2004يرى )

طبيقها يف مجيع جوانب احلياة. دوةل. حيث حيرص املسلمون ع ى ترس يخ القمي ادلينية واحملافظة علاها وت 50أ كرث من 

(Bernard Pras & C.V. Lagrace, 2007) 

 وذلكل أ صبح لزاما ع ى املسوقني ال خذ بعني الاعتبار قمي ومبادئ الإسالم، لتلبية حاجات ورغبات هذه الرشحية املسلمة.  

 مفهوم التسويق الإساليم: 1.1
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ىل  تسهيل املعامالت التجارية بني خمتلف ال طراف املتعامةل يف السوق يعترب التسويق مياكنزيما اقتصاداي واجامتعيا ّيدف اإ

 ( P. Kotler & al, 2009بطريقة مرضية لهذه ال طراف )

ومع مرور الزمن عرف مفهوم التسويق توسعا كبريا حيث أ نه امتد ليشمل جمالت وميادين خمتلفة وذكل نظرا لرتباطه بعلوم 

ىل تفاعهل مع عدة عوامل مبا فاها النفس ية والاجامتعية حيث أ نه توسع من خالل أ خرى كعمل النفس وعمل الاجامتع مم ا أ دى اإ

هذه ال خرية ليشمل الثقافة وابلتحديد اجلانب ادليين. ونتيجة ذلكل ظهر مصطلح التسويق الإساليم كفرع من فروع التسويق 

سقاط مبادئ الإسالم وتعالميه الرابنية ع ى ا ىل اإ  Ria Morphitou, Paulلتطبيقات التسويقية )احلديث اذلي يسعى اإ

Gibbs) 

( عرفا التسويق الإساليم ع ى أ نه Md. Mahboub Alou & Md.Charifulhaque, 2001ويف حبث قام به )

ىل تلبية احلاجات من خالل تبادل املنتوجات واخلدمات احلالل مبا حيقق الرضا  "العملية الاسرتاتيجية )احلمكة( الهادفة اإ

 لالك الطرفني واملمتثلني يف البائع واملشرتي من أ جل حتقيق الرفاهية املادية والروحانية يف العامل الواقعي وما وراءه" والسعادة

ىل أ ن التسويق الإساليم هو: "تطبيق القواعد التسويقية اليت ل تتناىف مع Alimeza Miremadi & alكام أ شار ) ( اإ

 "القواعد والنظ  الإسالمية والقرأ ن الكرمي

لاها )  .Mdمن خالل ما س بق ميكن حرص مفهوم التسويق الإساليم يف مجموعة من النقاط ال ساس ية اليت س بق وأ ن أ شار اإ

Mahbud & Md. Sharifulhaque, 2001:يف حبهثام ) 

سويق حيث تعين الإدراك السلمي واحلمك القومي اذلي يتالءم مع ال زمنة واحلالت اخلاصة، فالت احلمكة/الاسرتاتيجية: -

ىل أ هدافها ع ى املدى الطويل وابلكيفية الصحيحة من  ينظر الإسالم ع ى أ نه مرن ودينامي ي ميكن املؤسسة من الوصول اإ

خالل التفاعل مع املتغريات البيئية. ودليل ذكل قول هللا تعاىل يف كتابه الكرمي: "يؤيت احلمكة ن يشاء ومن يؤت احلمكة 

 من سورة البقرة(. 269فقد أ ويت خريا كثريا" )ال ية 

ىل  فاحلمكة يه الفطنة والبداهة والقدرة ع ى حتليل ومعاجلة ال مور يف خمتلف اجملالت مبا فاها ال مور التجارية حيث تقود اإ

توجيه املوارد اخملتلفة بصفة منسقة من أ جل تلبية ما يلزم اجملمتع ويناس به ع ى املدى الطويل )ج. بن عبو، م. مغراوي، 

2012) 

ملتبادل )الرضا(:القبو  - يعين أ ن يكون لك من البائع واملشرتي مرتاضني مع تفادي لك أ شاكل الغش والإكراه  ل ا

ل أ ن تكون جتارة  والتضليل حول املنتجات ودليل ذكل قوهل تعاىل: "اي أ ّيا اذلين أ منوا ل تأ لكوا أ موالمك بينمك ابلباطل اإ

 ، سورة النساء(.29عن تراض منمك" )ال ية 

ىل تلبية احلاجات الإنسانية وقد صنف ادلين الإساليم هذه احلاجات اليت ّيدف  احلاجة: - ّيدف التسويق الإساليم اإ

ىل حاجات فزييولوجية متكن الإنسان من العيش الكرمي وكذكل حاجات روحانية اكلعبادة وكذكل  ش باعها اإ ىل اإ الفرد اإ

 احلاجات الاجامتعية اليت تمتثل يف التعاون بني ال فراد.

ىل مصطلح احلالل يف كثري من النصوص، حيث أ ن دائرة  الل:احل - أ شار ادلين الإساليم من خالل الكتاب والس نة اإ

 (.1976احلالل يف الإسالم تعد ال وسع وال رحب، فال صل يف ال مور الإابحة، )القطان، 
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ىل ضامن فالح وسعادة ال فراد من خالل  الرفاهية الاجامتعية: - التعاون واملشاركة بني يسعى التسويق الإساليم اإ

ىل السوق ع ى أ هنا أ لية تساعد ع ى التفاعل مع السلع واخلدمات اخملتلفة وختطيط أ سعار  املنتج واملس هتكل. كام أ نه ينظر اإ

 متوازنة تريض املس هتكل وتكسب املنتج والبائع أ رابحا معقوةل.

ة ورىض ال طراف من خالل توفري منتجات من خالل ما س بق يتضح أ نه للتسويق الإساليم دور فعال يف ضامن رفاهي

 مامتش ية مع تعالمي الرشيعة الإسالمية.

 املنتجات احلالل: 2.1

ىل أ ن املنتجات يف الإسالم تعين الطيبات حيث مل يرد يف القرأ ن الكرمي لكه لكمة منتج بل وردت لكمة  يذهب البعض اإ

ضفاء البعد ال خاليق ع ى  (1984املنتجات )ح. غامن،  "الطيبات". فالإسالم هل الس بق يف اإ

وقد وضع الإسالم مجةل من ال حاكم والترشيعات اليت يمت ع ى أ ساسها تصنيف املنتجات. وجاءت تكل التعالمي الرشعية لتحل 

ُدو  الطيب وحترم اخلبيث وذكل مصداقا لقوهل عز وجل: " ي جَين ن يَّ اذلَّ َّ اْلُم ّن ُسوَل النَّيبن َّبنُعوَن الرَّ يَن يَت ن نَدمُهْ يفن اذلَّ نَُه َمْكُتواًب عن

نمُ  بَاتن َوحُيَر ّ ي ّن لُّ لَهُُ  الطَّ لَْمْعُروفن َويهَْنَامُهْ َعنن الُْمنكَرن َوحُين يلن يَأُْمُرمُه ابن جنن
ِ
مُهْ َواْلَغاَْلَل التَّْوَراةن َواْل رْصَ

ِ
 عَلاَْهنُ  الَْخبَائنَث َويََضُع َعهْنُْ  ا

ئنَك مُهُ الُْمْفلنُحونَ الَّيتن اَكنَْت عَلاَْهنْ  ۚ فَ  ٰـَ َ ي أُنزنَل َمَعُه ۙ أُول ن َّبَُعوا النُّوَر اذلَّ وُه َوات ُروُه َونرََصُ يَن أ َمنُوا بنهن َوَعزَّ ن من سورة  157" )ال ية  اذلَّ

 ال عراف(.

 ورسوهل كام أ ن حياة املسمل تبىن ع ى قاعدة احلالل واحلرام الإسالمية، ومعىن ذكل أ نه يتحرى فعل لك ما أ ابحه هللا

 ويتجنب لك ما هنيا عنه.

ن تصنيع املنتجات وفقا لتعالمي الرشيعة الإسالمية يعطاها اخلاصية اليت تنشئ العالقة الوويقة بني العقيدة الإسالمية وسلوك  اإ

 (.2000املس هتكل املسمل )م. يعقوب، 

ت من حل  أ و حش  اخللزير أ و الكحول. وحبسب واملنتجات احلالل وفقا للمعايري الإسالمية يه اليت ل يدخل يف تركيهبا مكوان

( أ نه سريتفع جح  السوق الاس هتالكية للمنتجات واخلدمات املتوافقة مع أ حاكم الرشيعة 2015، 22ما نرشه موقع )رصيف

 . علامً أ ن السوق2030تريليوانت عام  10، و2020تريليوانت دولر عام  6الإسالمية، من تريليوين دولر حالياً ليبلغ 

 .تشمل قطاعات الغذاء واملصارف وال دوية ومواد التجميل واللوجيستيك والس ياحة

ىل زايدة عدد املسلمني يف العامل، وتطور اقتصادات ادلول الإسالمية،  ويُعزى احملرك الرئييس لمنو سوق احلالل العاملية، اإ

 الهند والصني.وتزايد الطلب ع ى منتجات احلالل يف ال سواق اجلديدة ك ورواب والياابن و 

 العالمة التجارية من املنظور الإساليم: .2

 مفهوم العالمة التجارية: 1.2

( J.N. Kapferer, J.C. Thoening, 1989حظيت العالمة التجارية بتعاريف خمتلفة من قبل الباحثني حيث عرف )

شارة، رمس أ و حىت توليفة من هذه العنارص، تسمح مس، اإ بتحديد هوية املنتجات ومتيزيها عن  العالمة التجارية ع ى أ هنا: "اإ

 غريها من املنتجات املنافسة".

ومبا أ ن الإسالم هل ضوابط وتعالمي تتحمك يف مجيع جمالت احلياة، فاإنه أ صبح لزاما ع ى املسوقني وع ى خمتلف املؤسسات 

شارات أ و لكامت  ال خذ بعني الاعتبار هذه املبادئ لتأ سيس العالمة التجارية، حيث يتوجب علاها أ ل حتتوي ع ى رموز أ و اإ

 تتناىف وضوابط الرشيعة الإسالمية.
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 صورة العالمة التجارية: 2.2

تعد صورة العالمة التجارية من املفاهمي الهامة يف ادلراسات املهمتة ابلعالمات التجارية وممزياهتا. وهذا ما جعلها حتظى ابهامتم 

( بأ ن: "صورة العالمة التجارية تعترب واحدة من Korchia, 2000أ شاد )العديد من الباحثني واخملتصني يف التسويق. حيث 

 املفاهمي التسويقية النادر معرفهتا من طرف عامة الناس".

 ( بأ هنا: "تكل التحصيالت العقلية، املعرفية، والعاطفية، واليت يكوهنا املس هتكل عن عالمة ما".Limbin, 1998وقد عرف )

هنا: "تكل التصورات اليت يبناها املس هتكل يف ذهنه حول العالمة التجارية ع ى حنو ما تعكسه ( بأ  Keller, 1993كام عرفها )

 مجموعة العالمات التجارية يف ذهن املس هتكل".

ن لك هذه التعاريف تؤكد ال مهية البالغة لهذا املفهوم، وذلكل يتوجب ع ى املؤسسات مراعاة الضوابط الإسالمية أ وناء بناءها  اإ

ىل المتزي.للعالمة ال  تجارية اليت تسعى من خاللها اإ

 الشعار ك داة لمتيزي العالمة التجارية: 3.2

 ,Petersيف ظل صعوبة المتيزي بني خمتلف العالمات التجارية لنفس الفئة من املنتجات، يربز مفهوم الشعار. حيث أ شار )

2006, P11 ىل أ ن: "الشعار هو أ كرث من جمرد متثيل خطي لمس العالمة نه صورة فريدة بأ لوان ( اإ التجارية ونشاط املنظمة، اإ

 ممزية مل يس بق أ ن اس تعملها أ حد من املنافسني".

ىل أ ن العالمات التجارية الإسالمية تعمتد رمز "احلالل" كشعار لها لتبني مصداقيهتا من هجة،  ويف هذا الس ياق جتدر الإشارة اإ

دراكه لصورة العالمات ومصداقية املنظمة ومنتجاهتا من هجة أ خرى. وخلق ارتي اح نفيس عند املشرتي وابلتايل التأ وري ع ى اإ

 (2014التجارية املتخذة للحالل شعارا لها، )ح. اثبيت، م. مغراوي، 

 ( املعايري اليت حتمك هبا ع ى فعالية الشعار وطبيعته يف مخسة معايري تمتثل يف:Monnet, 2008, P100وقد حرص )

 ر املرئية ال خرى؟ هل خيتلف عن املصاد الإدراك: -

 هل معىن الشعار واحض؟ الفه : -

 هل يمتزي الشعار عن العالمات التجارية ال خرى؟المتيزي:  -

 هل من السهل ترس يخ وحضور هذا الشعار يف اذلهن؟ الاس تحضار: -

 هل هذا الشعار مرتبط مبارشة ابلعالمة التجارية؟ التخصيص: -

 قطاع مس تحرضات التجميل احلالل: .3

ل ع ى ال غذية فقط، حىت وقت قريب،  مل يكن مفهوم منتجات " احلالل" مطبقا يف العديد من البدلان يف مجيع أ حناء العامل اإ

غري أ ن هذا ال مر عرف تغريا ملحوظا نظرا لالهامتم جبودة وسالمة املنتجات الاس هتالكية. ويشمل هذا الاهامتم املنتجات 

التجميل. ول ن منتجات مس تحرضات التجميل تس تخدم ع ى أ ساس الصيدلنية ومنتجات املالبس وال حذية ومس تحرضات 

 يويم، فاإن الطلب ع ى مثل هذه العنارص املتوافقة مع الرشيعة الإسالمية يرتفع، واخلربات يف هذا اجملال يف زايدة مس مترة.

ماكانت من ىل حد ما، ويمتتع ابإ و كبرية ع ى املس توى وقد أ صبح قطاع مس تحرضات التجميل احلالل يف الوقت احلارض كبريا اإ

احمليل والإقلميي وادلويل. ذلكل، حيتاج أ حصاب املشاريع اذلين يرغبون ابس تغالل هذه الفرص فهام ممتازا للسوق ولرشوط 

 احلالل.
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 سوق مس تحرضات التجميل احلالل: 1.3

لقطاع مس تحرضات ( بلغت احلصة السوقية halaltradegateway, 2015حسب تقرير قدمه موقع بوابة جتارة احلالل )

مليار دولر، مع توقع  8٪، حمققا ما يقرب من 11التجميل يف السوق العاملية ملنتجات وخدمات احلالل يف الوقت احلارض 

ىل   .٪ س نواي15، حيث من املنتظر أ ن حيقق منوا بنس بة 2020مليار دولر حبلول عام  20أ ن تصل قميته اإ

تحرضات التجميل احلالل اليت تباع يف ال سواق، وتشلك منتجات العناية وهناك مجموعة كبرية ومتنوعة من منتجات مس 

الشخصية حصة كبرية جدا، مش متةل ع ى منتجات العناية ابلبرشة، والعناية ابجلس ، والعناية ابلشعر، والعناية ابلف . كام تمنو 

ىل جانب احلصة اليت تشغلها العطور يف حصة املنتجات التجميلية أ يضا، مبا حتتويه من منتجات املاكياج وتصفيف الشعر، اإ 

 السوق كذكل.

ىل والوة حماور رئيس ية، وتشمل  كام أ فاد ذات املصدر بأ ن السوق العاملية ملنتجات مس تحرضات التجميل احلالل تنقس  اإ

ع دول منطقة الرشق ال وسط وأ س يا وأ ورواب، حيث تبلغ قمية السوق املشرتكة ملنتجات مس تحرضات التجميل احلالل يف مجي

مليارات دولر أ مري ي، أ كربها يه السوق السعودية، تلاها سوق الإمارات العربية املتحدة  3جملس التعاون اخلليجي حنو 

ىل العدد الكبري للمسلمني  بفارق ضئيل. وتعترب السوق ال س يوية ملس تحرضات التجميل احلالل أ كرب ال سواق، ويرجع ذكل اإ

منا أ يضا يف ادلول ال عضاء يف  يف القارة. غري أ ن الطلب ع ى هذه املنتجات ل يعرف ارتفاعا يف البدلان الإسالمية حفسب، اإ

 (.CIS( .)halaltradegateway, 2015رابطة ادلول املس تقةل )

 التجربة املالزيية يف قطاع مس تحرضات التجميل: 2.3

مس تحرضات التجميل يف مالزياي تنامت حسب التقرير اذلي أ عدته حصيفة أ سواق املالزيية واذلي أ وحضت فيه أ ن صناعة 

بشلك كبري يف الس نوات ال خرية، وذكل عقب الطفرة الاقتصادية اليت اجتاحت اقتصاد البالد يف خمتلف القطاعات 

الصناعية، ويف تقرير أ صدرته مجموعة ال حباث العاملية  قدرت فيه أ ن جح  سوق منتجات التجميل والعناية الشخصية بأ كرث من 

ر رجنيت يف القارة ال س يوية، مما جيعل الاستامثر يف هذا القطاع مرحباً ومساهامً كبرياً يف الاقتصاد احمليل لدلول مليا 760

ىل أ ن هذه املنتجات واحدة من العنارص ال ساس ية املس تخدمة يف احلياة العرصية واملناطق احلرضية،  ضافًة اإ املصنعة، اإ

 (.aswaqpress, 2015 لتعبئة والتغليف اذلكيني.)وساعدها عدة عوامل يه التسويق احملرتف وا

ع ى السوق املالزيية، أ ظهر أ ن املس هتلكني املالزييني ملنتجات العناية  (euromonitor, 2012وحسب حبث أ عدته مؤسسة )

ىل ارتفاع الطلب ع ى هذه املنتجات، ال مر اذلي أ سه   الشخصية ومس تحرضات التجميل من النسب ال ع ى عامليا. مما أ دى اإ

ىل ظهور عالمات جتارية متنوعة يف السوق املالزيية وادلول اجملاورة.  يف منو صناعهتا وازدهارها، كام أ دى اإ

 املنتجات املالزيية ملس تحرضات التجميل: 3.3

ىل جانب العالمات التجارية الكربى، وذكل  اس تطاعت الصناعة احمللية املالزيية ملس تحرضات التجميل أ ن تتخذ حزيا هاما اإ

نظرا لالس تفادة من اخلربات والتجارب احمللية والعرض والطلب. وتتنوع املنتجات ما بني مس تحرضات العناية ابلبرشة مثل 

الكرميات، ومنتجات العناية ابلشعر، الكرميات اخلاصة ابحلالقة للرجال ومس تحرضات ال طفال، ومس تحرضات التجميل، 

ىل مككياج الوجه للنساء، ومعجون ال س نان ومزي الت العرق وخيوط التنظيف، وغريها من املنتجات، واليت تصدر بدورها اإ

 دول عدة يف أ س يا والرشق ال وسط وكندا وأ ورواب.
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كام أ ن هذه املنتجات تتلقى رواجا يف ادلول الإسالمية وغري الإسالمية وذكل نظرا لتحصلها ع ى شهادات احلالل املعمتدة من 

لإحصائيات الرمسية املالزيية بأ ن املنتجعات الصحية اليت تعمتد ع ى منتجات التجميل تسامه طرف احلكومة املالزيية، وذكرت ا

مليون دولر. ويبدي القامئون ع ى صناعة  1.6ماليني رجنيت شهراي يف خزينة ادلوةل أ ي ما يعادل قرابة  7بأ كرث من 

زاء مس تقبل هذه املنتجات اليت  بدأ ت تظهر ع ى الرفوف يف معظ  أ ماكن التسويق مس تحرضات التجميل احلالل تفاؤل كبريا اإ

 (.aswaqpress, 2015 الكربى، منافسة يذكل العالمات التجارية العاملية يف هذا القطاع، )

 ادلراسة امليدانية  -ب

 سوق مس تحرضات التجميل يف اجلزائر

نرى ارتفاع قمية املبيعات مبعدل  ٪، ومن املتوقع أ ن10شهدت مس تحرضات التجميل منوا رسيعا جدا بقمية  2014يف عام 

ىل 2014٪ ابل سعار الثابتة 5س نوي مقدر بنس بة  مليار دينار جزائري حبلول عام  6.9، ع ى مدى فرتة التوقعات، ليصل اإ

 (euromonitor, 2015مس تحرضات التجميل اللون. ) 2019

، تلاها خمابر %20املنافسة حبصة سوقية قميهتا ( يتصدر القامئة L’Oréal Groupeمفن منظور القمية، جند أ ن مجمع لورايل )

( Chanel( اليت يه جزء من شانيل )Bourjois، وبعدها بورجوا )%13( بقمية Valdor Arcancilفادلور أ ركنس يل )

 (.euromonitor, 2015. )%13حبصة سوقية قدرت بـ 

ىل اجلانب النظري واذلي وحضنا فيه املفاهمي املتعلقة ابلتس ويق الإساليم والعالمة التجارية من املنظور الإساليم بعد التطرق اإ

وكذا اس تعراض التجربة املالزيية يف قطاع مس تحرضات التجميل احلالل، مت تدعمي ذكل بدراسة ميدانية حول رأ ي املس هتكل 

ليه املس هتكل املسمل   اجلزائري يف مس تحرضات التجميل احلالل خاصة وأ هنا تعترب بديال يلجأ  اإ

 ة:وصف ادلراس

طار مجموعة من احلدو الزمانية واملاكنية وذكل تدعامي ملا مت تناوهل يف اجلانب النظري من البحث. عداد ادلراسة امليدانية يف اإ  مت اإ

 

 احلدود املاكنية: 

تضمن اجلانب امليداين للبحث دراسة رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل اليت متزيت ابختالف طبيعهتا وتنوع 

اهتا. كام أ ن هذا النوع من املنتجات أ صبح هل أ مهية كبرية يف حياة املس هتكل اجلزائري، حيث مت حتليل العوامل املؤثرة ع ى عالم

 رأ ي املس هتكل اجلزائري حول مس تحرضات التجميل احلالل.

لكني وذكل يف أ ماكن خمتلفة وقد اكنت احلدود املاكنية لدلراسة تمتثل يف اس تقصاء أ فراد العينة املمتثةل يف مجموعة من املس هت

لولية معسكر

 تمتثل يف حمالت وأ سواق خمتصة ببيع هذا النوع من املنتجات. 

 احلدود الزمنية:

ىل غاية  2015ديسمرب  17اس تغرقت فرتة ادلراسة امليدانية مدة شهر، وذكل انطالقا من  ، حيث مقنا 2016جانفي  15اإ

 احملالت اليت تبيع مس تحرضات التجميل ابملنطقة.خالل هذه الفرتة بعدة زايرات جملموعة من 

                                                                 

 ـ    بلدية  47ألف نسمة موزعين على  800والية معسكر أو ما تسمى بمدينة األمير عبد القادر، هي أحدى واليات الغرب الجزائري بتعداد سكاني مقدر ب
ـ  ـ 2كلم 169بكثافة سكانية تقدر ب كلم، كما أن موقعها الجغرافي يسمح لها بأن تكون  361. تقع في الشمال الغربي من الجزائر حيث تبعد عن العاصمة ب

 صلة وصل بين مختلف واليات الغرب والجنوب، وهذا ما يجعل منها موقعا استراتيجيا ممتازا من الناحية االقتصادية والتجارية.
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ىل النتيجة  وقد مت توزيع الاس امترة ع ى أ فراد العينة بطريقة عشوائية، بعدها مقنا بتحصيلها ومجع املعلومات لتحليلها للوصول اإ

 الهنائية للبحث.

 مربرات اختيار موضوع ادلراسة:

طار ادلراسات التسويقية يعد تعترب طبيعة موضوع البحث من ال س باب الرئيس ية اليت ىل اختياره، حيث أ نه يف اإ  دفعتنا اإ

ىل الاجتاهات احلديثة اليت ربطته  ضافة اإ سلوك املس هتكل من بني أ ولوايت الرشكة اليت يتوجب علاها التحمك يف دراس هتا، اإ

 مبختلف العلوم.

يزي بني خمتلف املنتجات يف ظل املنافسة الرشس كام أ ن موضوع العالمة التجارية، يعترب عامال هاما التسويق وذكل قصد المت

 يف السوق، فهىي بذكل أ داة للتعريف ابملؤسسة ومنتجاهتا.  

شاكلية العوامل ال ساس ية اليت تؤثر ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل املصنعة وفق املعايري الإسالمية،  كام أ ن اإ

هوةل املصدر السوق الإسالمية عامة والسوق اجلزائرية ع ى وجه وذكل بعد أ ن غزت العديد من العالمات التجارية جم

 اخلصوص، ال مر اذلي أ اثر حصوة اجملمتع اجلزائري فأ صبح يأ خذ هذه العوامل بعني احلس بان عند اقتنائه ملثل هذه املنتجات.

ىل مثل هذه املواضيع يعطي نظرة للمنتجني واملستمثرين يف هذا القطاع عن أ ر  اء وانطباعات املس هتلكني كام أ ن التطرق اإ

 اجلزائريني لهذا النوع من املنتجات. 

 وصف عينة البحث:

تس توجب ادلراسة امليدانية التصال مبجمتع البحث اذلي يمتثل يف مجموعة اذلين يشرتون العالمات اخملتلفة ملس تحرضات 

عة من احملالت املسوقة لهذه املنتجات التجميل، وقد مت اختيار عينة عشوائية بس يطة، حيث مت انتقاء أ فرادها من مجمو 

 واملنترشة عرب تراب ولية معسكر.

، وذكل %30تلاها نس بة اذلكور بـ  %70مس هتلاك، اكنت ال غلبية الساحقة لالإانث بنس بة  200وقد بلغ عدد أ فراد العينة 

قامهت .ابختالف أ عامرمه، مس توايهت  التعلميية، دخله  الشهري، حالهت  الاجامتعية وكذا ماكن   اإ

 وصف الاس امترة:

من أ جل التعمق أ كرث يف البحث ومعرفة العوامل املؤثرة ع ى رأ ي املس هتكل اجلزائري حول مس تحرضات التجميل احلالل، مت 

ىل مجموعة من النقاط يه:  اس تخدام اس امترة حبث تض  مجموعة من العبارات املتعلقة مبوضوع ادلراسة. حيث جيدر بنا الإشارة اإ

 يد شلك الاس امترة بطريقة ختزتل اجلهد والوقت املبذولني يف الإجابة علاها.قد مت حتد -

عرضت اس امترة ال س ئةل ع ى مجموعة من ادلاكترة لإبداء أ راهئ  واقرتاحاهت  اليت ساعدت الباحثني يف تعديلها وطرهحا  -

 ابلشلك الهنايئ.

جراء اختبار الثبات علاها وذكل بتوزيع عينة مهنا ع ى  -  تلفوا بني طلبة جامعيني وموظفني ابجلامعة.خشص اخ 40اإ

ىل أ ربعة أ جزاء:  وقد قسمت اس امترة ال س ئةل اإ

يتضمن املعلومات الشخصية للمس هتكل املس تجوب، واملمتثةل يف السن، اجلنس، املس توى التعلميي، ادلخل  اجلزء ال ول:

ىل  1ةل من الشهري، احلاةل الاجامتعية، والسكن الاجامتعي، واليت حرصانها يف ال س ئ يف اجلزء املتعلق ابلبياانت  6اإ

 الشخصية.
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ويمكن الهدف من هذا اجلزء يف معرفة طبيعة وخصائص املس هتكل اذلي يبدي رأ يه حول مس تحرضات التجميل احلالل، 

ىل مدى تأ وري هذه املتغريات ع ى رأ يه حول هذا النوع من املنتجات. ضافة اإ  اإ

المة الإسالمية ملس تحرضات التجميل احلالل ومظاهر الاهامتم هبا، حيث متثلت يف يتعلق بدراسة خصائص الع اجلزء الثاين:

ىل  7العبارات من  ، كام يسمح لنا هذا اجلزء بقياس مدى تأ وري املتغريات املتعلقة ابلعالمة الإسالمية ع ى رأ ي املس هتكل 11اإ

 حول مس تحرضات التجميل.

ىل  12ُمثل ابلعبارات من  اجلزء الثالث: قد اس هتدف معرفة تأ وري املتغريات التسويقية )السعر/التصال( ع ى رأ ي ، و 14اإ

 املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل.

ىل معرفة رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل، وحرصت عباراته من  ىل  21اجلزء الرابع: ّيدف اإ  .26اإ

ل أ نه مل يمت اسرتجاع سوى اس امت 220أ ما فامي خيص عدد الاس امترات املوزعة فقد بلغت  ىل: 200رة، اإ  اس امترة، وذكل راجع اإ

 عدم اسرتجاع بعض الاس امترات اليت مت توزيعها ع ى املس تجوبني. -

قصاء الاس امترات اليت مل يمكل ملؤها. -  اإ

 عرض وحتليل النتاجئ:

بعد فرز ومعاجلة البياانت سيمت يف هذا اجلانب من البحث عرض وحتليل نتاجئ الإجاابت ع ى أ س ئةل الاس امترة، وذكل 

(، وقد اس تعننا يف ذكل مبجموعة من SPSS. Ver.19املتحصل علاها ابس تخدام برانمج احلزم الإحصائية للعلوم الاجامتعية )

 ال دوات الإحصائية املمتثةل يف:

 حساب التكرارات والنسب املئوية للتعرف ع ى سامت وخصوصيات املس هتكل املس تجوب؛ -

ن وجدت؛حساب معامل الارت -  باط لس تخالص العالقات بني املتغريات اإ

( ملعرفة تأ وري لك من املتغريات الشخصية وخصائص العالمة واملتغريات التسويقية ع ى رأ ي khi-deuxحساب ) -

 املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل للتأ كد من حصة الفرضيات املطروحة.

ل ادلراسة اليت مقنا هبا واملتعلقة برأ ي املس هتكل اجلزائري حول مس تحرضات ميكن متثيل النتاجئ املتحصل علاها من خال وعليه

 التجميل احلالل.

 القس  ال ول:

( للمتغريات كلك، وذكل ملعرفة مدى وبات Alpha cronbachمقنا يف هذا القس  من ادلراسة حبساب معامل أ لفا كرونباخ )

( للك بعد ع ى حدى وذكل للتأ كد من وبات البنود Alpha cronbachاملقياس. م بعدها مقنا حبساب معامل أ لفا كرونباخ )

 :SPSS، واجلدول التايل يوحض النتاجئ احملصل علاها من خمرجات برانمج SPSSاملمثةل للك بعد، واس تعننا يف ذكل بربانمج 

 (Alpha cronbachنتاجئ حساب معامل أ لفا كرونباخ ) :01اجلدول رمق

 معامل ألفا كرونباخ الكلية ونباخ لكل ُبعدمعامل ألفا كر  عدد البنود 
 0.75 11 خصائص العالمة

 0.69 3 الخصائص التسويقية 0.85
 0.73 6 رأي المستهلك

عداد الباحثني ابلعامتد ع ى خمرجات  املصدر:  SPSSمن اإ
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 حتليل النتاجئ:

هذا ما يدل ع ى صدق ووبات املقياس  0.85يتضح من خالل اجلدول أ عاله أ ن معامل الثبات اللكي للمقياس اكن مقدرا بـ 

(. وهبدف التأ كد أ كرث مقنا بفحص مدى وبات لك بُعد ع ى حدا. حيث تبني أ ن 0.5كلك، وذكل ابعتبار أ ن هذه القمية تفوق 

، 0.69، 0.75معامل الثبات خلصائص العالمة، اخلصائص التسويقية، وكذا رأ ي املس هتكل اكن مرتفعا جدا حيث قدر بـ )

، وهذا ما يدفعنا للقول بأ ن هذه دلةل جيد ع ى صدق ووبات املقياس 0.5( ع ى التوايل، وهذه القمي تفوق بدورها 0.73و

 املس تخدم يف ادلراسة مما يزيد من مصداقية ووبات هذه ال خرية.

 القس  الثاين:

 توزيع املس هتلكني املس تجوبني حسب اجلنس: 02اجلدول رمق

 النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية الصالحة ةالنسبة المئوي التردد الجنس
 30.0 30.0 30 60 ذكر

 100 70.0 70 140 أنثى 
  100 100 200 المجموع

عداد الباحثني ابلعامتد ع ى خمرجات  املصدر:  SPSSمن اإ

ن نس بة اذلكور وذكل لتوزيع املس هتلكني املس تجوبني حسب اجلنس أ ن نس بة الإانث أ كرب م 02يتضح من خالل اجلدول رمق 

 .%30مقابل  %70مبعدل 

 توزيع املس هتلكني املس تجوبني حسب السن: 03اجلدول رمق

 النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية الصالحة النسبة المئوية التردد السن
 12.0 12.0 12.0 24 سنة 20أقل من 

 80.0 68.0 68.0 136 سنة 29 – 20من 
 90.0 10.0 10.0 20 سنة 39 – 30من 
 96.0 6.0 6.0 12 سنة  49 – 40من 
 97.0 1.5 1.5 3 سنة 59 – 50من 

 100 2.5 2.5 5 سنة 59أكثر من 
  100.0 100.0 200 المجموع

عداد الباحثني ابلعامتد ع ى خمرجات  املصدر:  SPSSمن اإ

 29و 20فئة السن اليت ترتاوح ما بني ) لتوزيع املس هتلكني املس تجوبني حسب السن أ ن 03كام يتضح من خالل اجلدول رمق 

س نة(، ما بني  20، م تلاها فئة )ال قل من %68س نة( تشلك النس بة ال كرب من العينة حمل ادلراسة وتقدر هذه ال خرية بـ 

( ع ى التوايل، لتأ يت يف ال خري %5، %12، %20، %24س نة مفا فوق(، بنسب تقدر بـ ) 59(، )49و 40(، )39و 30)

 .%3( بنس بة 59و 50فئة )
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 توزيع املس هتلكني املس تجوبني حسب املس توى التعلميي: 04اجلدول رمق

 النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية الصالحة النسبة المئوية التردد المستوى التعليمي
 3.0 3.0 3.0 6 بدون مستوى

 4.5 1.5 1.5 3 ابتدائي
 11.0 6.5 6.5 13 متوسط
 21.5 10.5 10.5 21 ثانوي
 88.5 67.5 67.5 134 جامعي

 100 11.5 11.5 23 دراسات عليا
  100.0 100.0 200 المجموع

عداد الباحثني ابلعامتد ع ى خمرجات  املصدر:  SPSSمن اإ

املبني لتوزيع املس هتلكني املس تجوبني حسب املس توى ادلرايس، فيتضح من خالهل أ ن فئة اجلامعيني  04أ ما اجلدول رمق 

، م فئة مس توى الثانوي، املس توى %11.5، م تلاها فئة ادلراسات العليا بـ %67.5يف املرتبة ال وىل بنس بة جاءت 

(، ويف ال خري فئة املس توى الابتدايئ بنس بة %3، %6.5، %10.5املتوسط، بدون مس توى، اليت قدرت نس هب  بـ)

1.5%. 

 لشهري توزيع املس هتلكني املس تجوبني حسب ادلخل ا: 05اجلدول رمق

 الوحدة )دج(

 النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية الصالحة النسبة المئوية التردد الدخل الشهري )دج(
 51.0 51.0 51.0 102 15000أقل من 

 72.0 21.0 21.0 42 24000 - 15000من 
 82.0 10.0 10.0 20 34000 - 25000من 
 87.0 5.0 5.0 10  44000 - 35000من 
 90.0 3.0 3.0 6 54000 - 45000من 

 100 10.0 10.0 20 فما فوق 55000
  100.0 100.0 200 المجموع

عداد الباحثني ابلعامتد ع ى خمرجات  املصدر:  SPSSمن اإ

املوحض لتوزيع املس هتلكني املس تجوبني ع ى حسب ادلخل الشهري فتعود النس بة ال كرب واملقدرة بـ  05وابلنس بة للجدول رمق 

، بعدها فئة %21دج بنس بة  24000و 15000دج، تلاها فئة ادلخل احملصور بني  15000ادلخل ال قل من ذلوي  51%

 35000، م تلاها فئيت ادلخل ما بني )%10مفا فوق بنس بة  55000(، وفئة ادلخل من 34000و 25000ادلخل )ما بني 

 ع ى التوايل. %3و %5( بنس بة 54000و 45000( و)44000و

 توزيع املس هتلكني املس تجوبني حسب احلاةل الاجامتعية: 06اجلدول رمق

 النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية الصالحة النسبة المئوية التردد الحالة االجتماعية
 77.5 77.5 77.5 155 أعزب
 98.5 20.5 20.5 41 متزوج
 100 2.0 2.0 4 أرمل

  100 100 200 المجموع
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عداد الباحثني املصدر:  SPSSابلعامتد ع ى خمرجات  من اإ

املوحض لفئة املس تجوبني حسب الوضعية الاجامتعية فقد تبني أ ن فئة العزاب تصدرت الرتتيب  06أ ما ابلنس بة للجدول رمق 

 .%2ع ى التوايل، ويف ال خري فئة ال رامل بنس بة  %2و %20.5لتلاها فئة املزتوجني م فئة ال رامل بنسب  %77.5بنس بة 

 توزيع املس هتلكني املس تجوبني حسب السكن الاجامتعي: 07اجلدول رمق

 النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية الصالحة النسبة المئوية التردد السكن االجتماعي
 22.5 22.5 22.5 45 ريفي

 100 77.5 77.5 155 حضري 
  100 100 200 المجموع

عداد الباحثني ابلعامتد ع ى خمرجات  املصدر:  SPSSمن اإ

اذلي يوحض فئة املس تجوبني حسب السكن الاجامتعي اذلي يتضح من خالهل أ ن نس بة املقميني ابملدن  07وأ خريا اجلدول رمق 

 .%22.5مقابل  %77.5أ كرب من نس بة املقميني ابل رايف وذكل مبعدل 

يقية ع ى رأ ي املس هتكل اجلزائري ومن أ جل معرفة تأ وري املتغريات الشخصية واملتغريات اخلاصة ابلعالمة واملتغريات التسو 

 ( لقياس التأ وري.khi-deuxحول مس تحرضات التجميل احلالل مقنا حبساب )

 القس  الثالث:

 تأ وري اخلصائص الشخصية ع ى رأ ي املس هتكل اجلزائري جتاه مس تحرضات التجميل احلالل.

H1يل احلالل.: هناك تأ وري للمتغريات الشخصية ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجم 

H0.ل يوجد تأ وري للمتغريات الشخصية ع ى رأ ي املس هتكل حنو مس تحرضات التجميل احلالل : 

من أ جل قياس مدى تأ وري املتغريات الشخصية ع ى رأ ي املس هتكل اجلزائري حول مس تحرضات التجميل احلالل، مقنا 

ثني بتجميع خمتلف البنود اليت لها عالقة برأ ي ( لقياس التأ وري، ولكن قبل ذكل قام الباحkhi-deuxابس تخدام معامل )

اليت أ ظهرت وجود خمرجة واحدة مت تسميهتا  PCAاملس هتكل اجلزائري جتاه مس تحرضات التجميل احلالل وذكل وفقا لطريقة 

 رأ ي املس هتكل.

 حتليل النتاجئ:

ميل احلالل أ ظهرت النتاجئ التج لقياس تأ وري املتغريات الشخصية ع ى رأ ي املس هتكل حنو مس تحرضات Spssوفقا لنتاجئ 

فامي خيص املتغريات الشخصية املتعلقة ابجلنس، السن، املس توى التعلميي، ادلخل، احلاةل . 8ملوحضة يف اجلدول رمق ا

( ع ى 0.97 ،0.31 ،0.17 ،0.42 ،0.39 ،0.48": )sigالاجامتعية، والسكن الاجامتعي، فقد بلغت قميها الاحامتلية "

، وع ى هذا ال ساس نقبل فرض العدم القائل بأ نه ل يوجد تأ وري %10ه القمي أ كرب من القمية املعنوية الرتتيب، ولك هذ

للمتغريات الشخصية ع ى رأ ي املس هتكل. وهذا ما يوحض عدم تأ وري املتغريات الشخصية ع ى رأ ي املس هتكل حول 

ارتباط طردية ضعيفة بني هذا املتغري ورأ ي مس تحرضات التجميل احلالل ابس تثناء املس توى التعلميي اذلي هل عالقة 

 . 0.17املس هتكل واليت قدرت بـ 
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 : تأ وري املتغريات الشخصية ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل08 اجلدول رمق

 

 تأثير المتغيرات الشخصية على رأي المستهلك
 كن االجتماعيالس الحالة االجتماعية الدخل الشهري المستوى التعليمي السن الجنس

 القيمة
القيمة 

االحتمالية 
(Sig) 

 القيمة
القيمة 

االحتمالية 
(Sig) 

 القيمة
القيمة 

االحتمالية 
(Sig) 

 القيمة
القيمة 

االحتمالية 
(Sig) 

 القيمة
القيمة 

االحتمالية 
(Sig) 

 القيمة
القيمة 

االحتمالية 
(Sig) 

معامل 
(-khi

deux) 
154.97 0.97 484.51 0.31 509.08 0.17 485.62 0.42 196.49 0.39 95.85 0.48 

اختبار 
 الفرضية

ورفض  H0قبول 
H1 

ورفض  H0قبول 
H1 

ورفض  H0قبول 
H1 

ورفض  H0قبول 
H1 

ورفض  H0قبول 
H1 

ورفض  H0قبول 
H1 

عداد الباحثني ابلعامتد ع ى خمرجات برانمج املصدر  SPSS: من اإ

ع:  القس  الراب

 رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل.تأ وري املتغريات اخلاصة ابلعالمة ع ى 

H1.تأ ثر املتغريات اخلاص ابلعالمة ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل : 

H2.ل يوجد تأ وري للمتغريات اخلاصة ابلعالمة ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل : 

مة ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل، مقنا ابس تخدام من أ جل قياس مدى تأ وري املتغريات اخلاصة ابلعال

( لقياس هذا التأ وري، ولكن قبل ذكل قام الباحثني بتجميع خمتلف البنود اليت لها عالقة خبصائص العالمة khi-deuxمعامل )

نا بعدها بقياس تأ وري واليت أ ظهرت وجود خمرجة واحدة مت تسميهتا خصائص العالمة، م مق PCAوذكل وفقا لطريقة 

ليه سلفا بأ نه حيوي مجيع البنود اليت لها عالقة برأ ي  خصائص العالمة ع ى رأ ي املس هتكل، هذا ال خري اذلي متت الإشارة اإ

 املس هتكل حول مس تحرضات التجميل.

 حتليل النتاجئ:

املس هتكل حول مس تحرضات التجميل،  لقياس تأ وري املتغريات اخلاصة ابلعالمة ع ى رأ ي SPSSوفقا لنتاجئ خمرجات برانمج 

 ظهرت لنا النتاجئ التالية:

 تأ وري خصائص العالمة ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل :09اجلدول رمق 

 
 خصائص العالمة على رأي المستهلك

 (Sigالقيمة االحتمالية ) القيمة 
 10668.00 0.019 ( khi-deuxمعامل )

 H0ورفض  H1ول قب اختبار الفرضية
عداد الباحثني ابلعامتد ع ى خمرجات برانمج املصدر  SPSS: من اإ

وهذا ما يعكس العالقة الطردية القوية  0.019" بـ Sigفامي خيص بُعد املتغريات اخلاصة ابلعالمة فقد قدرت قميته الاحامتلية "

فرض البديل القائل بأ نه يوجد تأ وري للمتغريات جدا بني خصائص العالمة ورأ ي املس هتكل. وع ى هذا ال ساس ميكن قبول ال

 اخلاصة ابلعالمة ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل.

ع:  القس  الراب
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 تأ وري املتغريات التسويقية )السعر/التصال( ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل.

H1املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل. : تؤثر املتغريات التسويقية )سعر/اتصال( ع ى رأ ي 

H2.ل يوجد تأ وري للمتغريات التسويقية )سعر/اتصال( ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل : 

من أ جل قياس مدى تأ وري املتغريات التسويقية )سعر/اتصال( ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل، مقنا 

( لقياس هذا التأ وري، ولكن قبل ذكل قام الباحثني بتجميع خمتلف البنود اليت لها عالقة khi-deuxابس تخدام معامل )

واليت أ ظهرت وجود خمرجة واحدة مت تسميهتا اخلصائص التسويقية، م مقنا  PCAابملتغريات التسويقية وذكل وفقا لطريقة 

 بعدها بقياس تأ وري اخلصائص التسويقية ع ى رأ ي املس هتكل.

 يل النتاجئ:حتل

لقياس تأ وري املتغريات التسويقية )سعر/اتصال( ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات  SPSSوفقا لنتاجئ خمرجات برانمج 

 التجميل، ظهرت لنا النتاجئ التالية:

 

 تأ وري اخلصائص التسويقية ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل :10اجلدول رمق 

 
 المستهلك الخصائص التسويقية على رأي

 (Sigالقيمة االحتمالية ) القيمة 
 4884.27 0.033 ( khi-deuxمعامل )

   
 H0ورفض  H1قبول  اختبار الفرضية

عداد الباحثني ابلعامتد ع ى خمرجات برانمج املصدر  SPSS: من اإ

كس العالقة الطردية القوية جدا وهذا ما يع 0.033" بـ Sigفامي خيص بُعد اخلصائص التسويقية فقد قدرت قميته الاحامتلية "

بني اخلصائص التسويقية ورأ ي املس هتكل. وع ى هذا ال ساس ميكن قبول الفرض البديل القائل بأ نه يوجد تأ وري للمتغريات 

 اخلاصة ابخلصائص التسويقية ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل احلالل.

 خامتة:

ىل ال مهية البالغة للتسويق الإساليم ملس تحرضات التجميل وذكل ما اس توجب رضورة أ خذ  خلصت ادلراسة اليت مقنا هبا اإ

املبادئ والتعالمي الإسالمية بعني الاعتبار أ وناء املامرسات التسويقية لهذا النوع من املنتجات، وهذا يف ظل تطور الوعي دلى 

ىل تطبيق ال تعالمي وال سس الرابنية يف تطوير منتجات املس هتكل املسمل، حيث أ صبح لزاما ع ى املؤسسات السعي جاهدة اإ

تليب أ ذواق املس هتلكني من هجة وتامتىش مع مبادئ الرشيعة الإسالمية من هجة أ خرى. كام جت ى لنا أ يضا طبيعة العوامل 

املؤثرة ع ى رأ ي املس هتكل اجلزائري حول مس تحرضات التجميل احلالل، حيث أ ن رأ ي هذا ال خري ل تتحمك فيه العوامل 

شخصية عدا ادلخل اذلي ميكن أ ن يكون مؤثرا بشلك ضئيل ع ى رأ يه، أ ما ابلنس بة للعوامل املتعلقة خبصائص العالمة ال

 الإسالمية وكذا اخلصائص التسويقية فقد اكن لها تأ وري قوي ع ى رأ ي املس هتكل حول مس تحرضات التجميل.

ميل ستنال رواجا يف اجلزائر وأ ن الاستامثر يف هذا ومعوما فقد وافق املس هتكل اجلزائري ع ى أ ن سوق مس تحرضات التج

القطاع س يكون مرحبا رشيطة أ ن تكون مصنعة وفقا للتعالمي الإسالمية، مع انشاء هيئات خمتصة يف حفص ومراقبة جودة هذه 

 املنتجات ومدى مطابقهتا ملعايري احلالل.
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لاها من خالل هذه ادلراسة يه أ ن تسويق مس ت ن النتيجة املتوصل اإ حرضات التجميل احلالل يتطلب اسرتاتيجية دقيقة اإ

ذ ينبغي أ ن تس هتدف مجموعات معينة من املس هتلكني هبدف احلصول ع ى أ قىص قدر من  وشامةل تقوم ع ى البحث والإبداع، اإ

منا ع ى التعبئة والتغليف وعرض املنتجات بشلك عام أ ي ىل جانب عدم الرتكزي ع ى ادلعاية وحدها حفسب، اإ ضا. الكفاءة، اإ

وينبغي أ ن حيظى الامس التجاري ملس تحرضات التجميل احلالل هبوية خاصة معمتدا ع ى مزيهتا التنافس ية. علام أ ن هذه 

 .العوامل يف غاية ال مهية نظرا ل ن مجيع منتجات مس تحرضات التجميل يف السوق لها عالماهتا التجارية اخلاصة

جياد موطئ كام أ ن الرشاكت املصنعة ملنتجات مس تحرضات التجم ىل زايدة طاقهتا الإنتاجية حبيث ميكهنا اإ يل احلالل حباجة اإ

قدم لها يف السوق جزائرية. كام يتعني علاها أ ن تبين نشاطاهتا يف معليات التصدير ع ى أ حباث مكثفة يف ال سواق احمللية 

عايري احلالل ورسوم الاس ترياد والرضائب املس هتدفة. وجيب أ ن يمتتع املصدرون بفه  اكمل ملعايري السالمة واجلودة احمللية وم

ىل أ هنا تتطلب خدمات لوجستية ممتازة أ يضا، ل س امي يف جمال النقل. ومع أ ن معظ  منتجات مس تحرضات  ضافة اإ املاموةل. اإ

ل أ ن بعض املنتجات تتطلب ذكل، وعندها ل بد من استيفاء تكل الرشوط.   التجميل ل حتتاج لرشوط ختزين ونقل خاصة، اإ

 لقامئة املراجع:ا

، املذهب الاقتصادي يف الإسالم، ورقة حبثية يف املؤمتر ال ول لالقتصاد 1976القطان مناع اخلليل،  -1

 الإساليم، جدة.

، توهجات املس هتكل اجلزائري حنو العالمات 2012مغراوي حمي ادلين عبد القادر، بن عبدو اجلياليل،  -2

اسة حاةل اللحوم اجملمدة، املؤمتر العاملي الثالث للتسويق الإساليم، الإسالمية يف ظل مبادئ التسويق الإساليم: در 

 القاهرة. 

 .31، السلعة الطيبة، جمةل الاقتصاد الإساليم، العدد 1984حسني غامن،  -3

، التسويق يف الاقتصاد الإساليم أ حاكمه وضوابطه، رساةل ماجيس تري غري 2000فتحي خليفة محمد يعقوب،  -4

 وادلراسات الإسالمية، جامعة الريموك، ال ردن.منشورة، لكية الرشيعة 

، أ مهية الشعار يف بناء صورة العالمة التجارية: دراسة 2014اثبيت احلبيب، مغراوي حمِي ادلين عبد القادر،  -5

 حتليلية لعالمات املنتجات احلالل، املؤمتر العاملي اخلامس للتسويق الإساليم، كوالاملبور.
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 الاس تبيان

 

 موافق متاما فقموا حمايد غري موافق غري موافق متاما

1 2 3 4 5 

 

 5 4 3 2 1 العبارات الرقم
      عندي فكرة عن طريقة تحضير مستحضرات التجميل. 7
      أفضل استهالك مستحضرات التجميل المصنوعة وفقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية "حالل". 8
      أشعر باالرتياح عند اقتناء مستحضرات التجميل الحالل. )إن وجدت( 9
      استهالك ماركة تجارية لمستحضر تجميلي مصنوع بطريقة حالل دليل على سالمته. )إن وجدت( 10
      ( عند شراء مستحضرات التجميل.made inأهتم ببلد المنشأ ) 11
      أقرأ مكونات مستحضر التجميل قبل شرائه.  12
      حالل. أشتري مستحضر التجميل بهدف إشباع حاجة، لكن بطريقة 13
      شراء مستحضرات التجميل الحالل يشعرني باالنتماء أكثر إلى المجتمع اإلسالمي 14
      عادة ما تتميز الماركات اإلسالمية لمستحضرات التجميل بسمعتها الجيدة 15
      عادة ما تمتاز الماركات اإلسالمية لمستحضرات التجميل بجودة عالية 16
      ني أن أميز بين مستحضرات التجميل الحالل وغيرها من المنتجاتعادة ما يمكن 17
      أنا على استعداد لشراء مستحضرات التجميل الحالل رغم ارتفاع سعرها 18
      عادة ما أتصادف مع إشهار أو إعالن ترويجي لماركة مستحضر تجميل حالل 19
      الل يشجعني على شرائهاالترويج المكثف لماركات مستحضرات التجميل الح 20
      أرى أن نجاح ماركات مستحضرات التجميل مرتبط بتصنيعها وفقا لمعايير الشريعة اإلسالمية 21
أرى أن إهمال المؤسسات المصنعة لمستحضرات التجميل لمفهوم "الحالل" يؤدي إلى تدهور حصتها  22

 السوقية
     

حص مستحضرات التجميل ومدى مطابقتها لتعاليم الشريعة أرى أنه يجب إنشاء هيئات مختصة بف 23
 اإلسالمية

     

      أرى أن المجتمع الجزائري بحاجة إلى منتجات من هذا القبيل 24
      أرى أن االستثمار في قطاع مستحضرات التجميل الحالل سيكون مربحا في الجزائر 25
      في الجزائر أرى أن مستحضرات التجميل الحالل ستنال رواجا 26
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 دور قانون المحاسبة في الحفاظ على المال العام من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة في االردن 

 اس تاذ مشارك يف احملاس بة –د.عطاهللا امحد سويمل احلس بان 

 معيد لكية العلوم الادارية واملالية –جامعة العقبة للتكنولوجيا 

aalhosban@gmail.com 

 امللخص 

دفت ادلراسة اىل حتديد دور قانون ديوان احملاس بة يف احلفاظ ع ى املال العام من وهجة نظر مدققي ديوان احملاس بة يف ه

الاردن ، وقد اعمتدت ادلراسة ع ى الاستبانة يف احلصول ع ى املعلومات الاولية . وتكون جممتع ادلراسة من مدققي ديوان 

فمتثلت مبدققي ديوان احملاس بة يف شامل ووسط الاردن . ومت اس تخدام الوسط احلسايب احملاس بة يف الاردن اما عينة ادلراسة 

وجود تاكمل بني والتكرارات والنسب املئوية واختبار ت للعينة الواحدة لختبار فرضيات ادلراسة . ومن امه نتاجئ ادلراسة : 

بة هل انعاكس اجيايب ع ى تفعيل وتطوير طرق احملافظة ع ى املال الهيئات الرقابية ادلنيا والهيئات الرقابية العليا يف ديوان احملاس 

اعتبار ديوان احملاس بة وحدة مس تقةل مع اعداد موازنة مس تقةل تدرج مضن املوازنة العامة لدلوةل يساعد يف ان العام ، و 

اس بة بشلك مس متر او بعالقة رضورة تطوير قانون ديوان احملاحملافظة ع ى املال العام لدلوةل. ومن امه توصيات ادلراسة : 

طردية حسب ما يس تجد من ظروف س ياس ية او تكنولوجية ، و رضورة عقد املؤمترات ادلولية واحمللية اليت تركز ع ى 

احملاس بة احلكومية وطرق تفعيل اجراءات احملافظة ع ى املال العام للوصول اىل وهجات نظر متشاهبة لوضع اطار نظري 

 عامللمحافظة ع ى املال ال
Abstract 

he study aimed to determine the role of the Court of Audit Act in the maintenance of public money from the 
viewpoint of the auditors of the Audit Bureau in Jordan, The study was based on a questionnaire to obtain 
preliminary information. The study population of the auditors of the Audit Bureau in Jordan either study 

sample auditors in Audit Bureau in northern and central Jordan. t was the use of the arithmetic mean and 
frequencies and percentages and test sample t one to test hypotheses of the study. The most important 

findings of the study: the existence of integration between the minimum regulatory bodies and regulatory 
bodies Supreme Court of Audit has a positive reflection on the activation and development of methods of 
maintenance of public money, One of the main recommendations of the study: the need to develop the Audit 

Bureau Law continuously or proportional relationship by the emerging political conditions or technology, 
and the need for international and local conferences that focus on government accountability and ways of 

activating the maintenance of public money measures to reach similar views to develop a theoretical 
framework contract to maintain public money and that the consideration of the Audit Bureau as an 
independent unit with the preparation of an independent budget are included in the state budget helps 

maintain the money General of the State.  
 مقدمة 

ان الرقابة ع ى املال العام يف الاردن هل امهية خاصة  يف ظل حش املوارد الاقتصادية  ومع زايدة املصاريف ع ى الاردن يف 

ة نتيجة للظروف الس ياس ية والاقتصادية اليت متر فاها البيئة احمليطة يف الاردن ، لك تكل الظروف ساعدت ال ونة الاخري 

ع ى زايدة امهية تطوير ادوات الرقابة اليت يعمتدها مدققي ديوان احملاس بة هبدف احملافظة ع ى تطبيق اجراءات التدقيق ع ى 

مر اذلي يسامه يف احملافظة ع ى املال العام نتيجة التقيد ببنود املوازنة معليات الرصف احلكويم ومعليات قبض الايرادات الا
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العامة يف الاردن .ذلكل جاءت هذه ادلراسة لتبحث يف دور قانون ديوان احملاس بة يف احملافظة ع ى املال العام من وهجة نظر 

 مدققي ديوان احملاس بة يف الاردن 

 مشلكة ادلراسة

احملاوةل ع ى السؤال التايل" هل اثر ديوان احملاس بة وانظمته وتعلاميته يف احملافظة ع ى املال العام؟  تمتحور مشلكة ادلراسة يف 

 وينبثق من هذا السؤال الاس ئةل التالية :

 هل تعديالت قانون ديوان احملاس بة لها اثر ع ى احملافظة ع ى املال العام ؟ -1

 املال العام من وهجة نظر مدققي ديوان احملاس بة؟ هل تتوفر متطلبات حتقيق الاهداف العامة للحفاظ ع ى -2

 فرضيات ادلراسة 

 ل تتوفر متطلبات حتقيق الاهداف العامة للحفاظ ع ى املال العام من وهجة نظر مدققي ديوان احملاس بة. -1

 ل يوجد دور لقانون ديوان احملاس بة يف احلفاظ ع ى املال العام لدلوةل.  -2

 امهية ادلراسة 

راسة من اعتبار ان املال العام هو مراة الاقتصاد يف اي بدل ، الامر اذلي يعين رضورة وضع اليات تساعد يف تنبع امهية ادل

احلفاظ ع ى املال العام من خالل التقيد مبتطلبات املوازنة العامة ، كام ان مدققي ديوان احملاس بة ميثلون اجلهة ادلس تورية يف 

د من عدم الهدر او الاختالسات او الرسقات اليت تمت يف الترصف يف بنود  مصاريف احملافظة ع ى املال العام من حيث التاك

ومقبوضات املال العام ، كام ان تعديالت قانون ديوان احملاس بة هتدف بشلك اسايس اىل تطوير اليات احملافظة ع ى املال 

الرصف لدلينار الاردين داخل الاردن وخارجه ، العام. كام ان املال العام يف الاردن ميثل العامود الفقري للحفاظ ع ى سعر 

الامر اذلي يعىن ايضا رضورة تطوير قانون ديوان احملاس بة بشلك مس متر حسب التطورات الاقتصادية والس ياس ية يف 

 ع ى ابةالرق بتفعيل تطبيقه حسن ويرتبط قوانني ادلوةل امه من قانوانً  تعاجل أ هنا من امهيهتا كام ان ادلراسة تكتسب  الاردن .

ن ادليوان يطمح لوضع اسرتاتيجية خاصة بتكنولوجيا املعلومات مبا ينسج  واحتياجاته املال مع الرتكزي ع ى تدقيق  العام كام اانإ

 الانظمة املالية احملاسبية احملوس بة يف القطاع العام

 اهداف ادلراسة 

 هتدف ادلراسة اىل حتقيق ما ييل 

 قانون ديوان احملاس بة والتعرف ع ى قدرة تكل التعديالت ع ى احملافظة ع ى املال العام  التعرف ع ى التعديالت اجلديدة يف-1

 التعرف ع ى متطلبات حتقيق الاهداف العامة للحفاظ ع ى املال العام -2

 القيام ع ى ربط تطبيق قانون ديوان احملاس بة يف احملافظة ع ى املال العام يف الاردن -3

 مهنجية ادلراسة 

 واسلوب ادلراسة مهنجية  

 من اجل حتقيق اهداف ادلراسة واختبار فروضها مت الاعامتد ع ى ما ييل 

املهنج الاس تقرايئ : وذكل من خالل الرجوع اىل الكتب واملراجع ذات العالقة مبوضوع ابملعوقات اليت تواجه  -1

 مراقبة املال وادلراسات السابقة ذات العالقة  
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ل تصممي استبانة تراعي ظروف وخصائص ادلراسة وتشمل ع ى املهنج الاس تنباطي : وذكل من خال -2

 متغريات ادلراسة وفرضياهتا

 ادلراسات السابقة 

دراسة النوايسة -1
 
" العوامل املؤثرة ع ى اكتشاف اخلطا او الغش من وهجة نظر مدققي ديوان  2007"  

 احملاس بة "

كتشاف ع ى املؤثرة العوامل ع ى التعرف اىل ادلراسة هذه هتدف  احملاس بة ديوان مدققي نظر من وهجة والغش ال خطاء اإ

 أ داء مس توى رفع حول توصيات وتقدمي مس تقةل س بعة متغريات البالغة متغريات ادلراسة  حتليل خالل من وذكل ، ال ردين

اختبار أ هداف ادلراسة  ولتحقيق ، احملاس بة ديوان  الرجوع بعد وذكل ، جزاين من تتكون استبانة تصممي مت فقد ، فرضياهتا وإ

 البحث ل غراض الهنائية واملعمتدة العينة تكونت ، احملاس بة ديوان وقانون ادلولية التدقيق ومعايري السابقة اىل ادلراسات 

 أ ن اىل ادلراسة . توصلت 2005 هناية حىت 396 .أ صل   من عشوائية بطريقة اختيارمه مت ، مدققا ( 125 ) من والتحليل

 ملتغري تعود (% 74.6 ) تأ وري درجة أ دىن اكنت حني يف ، ( 79.7%والإدارية  املالية الإس تقاللية ملتغري تعود تأ وري نس بة أ ع ى

التوصيات  ببعض ادلراسة اختمتت وقد ، التنفيذية أ م الترشيعية السلطة أ اكنت سواء حملاس بة   دليوان العليا الإدارة دمع

 أ ل داء . حتسني فهبد أ نفسه  واملدققني احملاس بة ديوان اىل املوهجة

( بعنوان "أ ثر وحدات الرقابة ادلاخلية يف فاعلية الوزارات ال ردنية من وهجة نظر العاملني فاها"  2010)بن طريف,دراسة -2

هتدف هذه ادلراسة اىل بيان أ ثر وحدات الرقابة ادلاخلية يف فاعلية الوزارات ال ردنية من وهجة نظر العاملني   اس تخدم 

 2010الاحصاء الوصفي والتحلييل واكن جممتع ادلراسة والوة وعرشين وزارة حسب الهيلك التنظميي لعام الباحث اساليب 

عامل يف تكل الوزارات ال ردنية. من امه نتاجئها وجود أ ثر مرتفع للرقابة ادلاخلية يف فاعلية الوزارات  152يف ال ردن  وعينهتا 

ة والادارية  بلك مكوانهتا جممتعة ) احملافظة ع ى ال صول والاس تخدام الامثل ال ردنية  ووجود أ ثر للرقابة ادلاخلية املالي

والطرق واجراءات احملاسبية(. وامه توصيات الباحث فصل أ نظمة الرقابة ادلاخلية عن الادارات العليا ل ي تقوم بعملها بشلك 

 تدربيه متخصصة. اكمل وكذكل تعيني وتدريب العاملني يف الرقابة ادلاخلية  و أ عطاهئ  دورات

 ( بعنوان" العوامل املؤثرة يف فاعلية أ نظمة الرقابة ادلاخلية يف الوزارات ال ردنية".2011دراسة ) غناميت وصيام,-3

هتدف هذه ادلاراسة ملعرفة العوامل املؤثرة يف فاعلية أ نظمة الرقابة ادلاخلية يف الوزارات الاردنية ومعرفة أ مه احملددات اليت 

ية أ نظمة الرقابة ادلاخلية يف الوزارات ال ردنية. ماكن هذه ادلراسة الوزارات ال ردنية والعينة العاملني يف أ نظمة حتد من فاعل

% من الاستباانت املوزعه  82عامل ومت اسرتداد واعامتد من نسبته  126الرقابة ادلاخلية ال ردنية يف الوزارات  وعددها 

لقياس متغريات هذه ادلراسة .امه نتاجئ ادلراسة  ان اكرث عامل مؤثر يف أ نظمة ومت اس تخدام ال سلوب الإحصايئ الوصفي 

من أ مه احملددات لفاعلية أ نظمة الرقابة ادلاخلية  الرقابة ادلاخلية يف الوزارات ال ردنية هو النظام احملاس يب احلكويم ومكوانته 

 التوصيات للباحثان يف هذه ادلراسة ان تويل امهوجود أ دارات يف تكل الوزارات ضعيفة مل تعني ع ى اساس وظيفي . 

احلكومة الادارية امهية خاصة لنظمة الرقابة ادلاخلية  وذكل ابلتأ هيل  للجهاز الاداري واملايل يف تكل الوزارات من اجل 

 يهب   فاعلية أ نظمة الرقابة ادلاخلية  وكذكل عند اختيار موظفي الرقابة ادلاخلية اختيار ال كفىء  والقيام بتدر 

(, بعنوان "مدى تطبيق معايري التدقيق احلكومية املتعارف علاها يف ديوان الرقابة املالية والإدارية يف 2015دراسة )الاغا,-4

 فلسطني"
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تباع املهنج  ىل التعرف ع ى مدى تطبيق معايري التدقيق احلكومية وما يه املعوقات اليت متنع تطبيقها  وذكل ابإ هدفت ادلراسة اإ

لتحلييل يف هذه ادلراسة واس تخدم الباحث ال ساليب الإحصائية  مهنا اختبار كرونباخ  وحتليل التباين ال حادي  و الوصفي ا

كوجملروف_مسرنوف . عينة ادلراسة مجيع موظفي ديوان الرقابة املالية والإدارية  يف قطاع غزة يف فلسطني. ومن نتاجئ ادلراسة 

يف قطاع غزة يطبق معايري ادلقيق احلكومية املعمول هبا  وكذكل املعوقات اليت تؤثر ع ى ان ديوان الرقابة املالية والإدارية 

 العمل مهنا الس ياس ية وعدم الإدراك الاكيف  ل مهية تطبيق املعايري التدقيق.

 اختالف ادلراسة احلالية عن ادلراسات السابقة 

 ه يف احلفاظ ع ى املال العام اهنا تركز ع ى دراسة قانون ديوان احملاس بة هبدف تقيمي قدرت-1

 اهنا تركز ع ى توفر املتطلبات العامة اليت تساعد يف احملافظة ع ى املال العام -2

اهنا تعمتد ع ى مدققي ديوان احملاس بة لتحديد اثر توفر قانون ديوان احملاس بة يف احملافظة ع ى املال العام ، ع ى اعتبار امن -3

 لني دس توراي عن تطبيق قانون ديوان احملاس بة دققي ديوان احملاس بة مه املس ئو 

 الاطار النظري لدلراسة 

 مفهوم املال العام

حيث أ ن املال العام   هل أ ثر يف حياة املواطنني ويف رخاهئ  و رفاهيهت  لن املال العام يعترب ركزية أ ساس ية يف نوايح احلياة 

تعترب  1976من القانون املدين ال ردين لس نة  1بند  60ب   املادة الاقتصادية والاجامتعية والإدارية ويعرف املال العام حس

أ مواُل عامة مجيع العقارات واملنقولت اليت لدلوةل أ و ال شخاص احلمكية العامة واليت تكون خمصصة ملنفعة عامة ابلفعل أ و 

 مبقتىض القانون أ و النظام .

 وال أ و احلجز علاها أ و متلكها مبرور الزمن. ل جيوز يف مجيع ال حوال الترصف يف هذه ال م -2والبند 

ال موال املنقوةل وغري املنقوةل العائدة    1994لس نة  3ومت تعريف ال موال العامة يف  املادة الثانية من النظام املايل ال ردين رمق 

 ل ي دائرة أ و مؤسسة مبا فاها الايرادات.

ة واملادية والتقنية اليت يمت ختصيصها للوحدات العامةل ابلقطاع احلكويم لالإنفاق يقصد ابملال العام مجموعة املوارد املالية والبرشي

 ع ى أ نشطهتا اخملتلفة، واليت ميكن عن طريقها قياس صايف أ رصدة التشغيل بلك وحدة مهنا.

حتقيق التوازن التشغييل  ويعمتد املفهوم احلديث للامل العام ع ى الطبيعة املعارصة للك من الوحدات الإدارية واحملاسبية ومهنجية

 (.282ص-2011وراء ختصيص واس تخدام املال العام )الساكرنة, 

 ص(  :  2006خصائص املال العام)لبادة اجمد 

 أ ن يكون مملواك لدلوةل أ و ل حد ال شخاص املعنوية العامة  أ و للنفع العام. -1

من القانون املدين ال ردين حيث اعتربت  60أ ن الاموال العامة محمية من قبل ادلوةل وترشيعاهتا كام يف املادة  -2

 اي اعتداء ع ى املال ابطال ول جيوز متلكها من قبل الاشخاص  .

 أ ن املال العام يكون خصص للنفع العام . -3

 (:282ص  2011حامية املال العام)الساكرنة 

طار التوازن النقدي للموازنة احلكومية. -1  تقدير الايردات واملرصوفات يف اإ

 اخملزون السلعي ورفع كفاءة اس تخدامة وترصيفه.مراجعة موقف  -2
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 زايدة الانتاج وتشجيع الاستامثر -3

 أ نواع الرقابة يف الاردن :

ىل نوعني :  تنقس  الرقابة يف ال ردن ع ى املال العام اإ

 الرقابة اخلارجية ممثةل يف: -1

 رقابة جملس ال مة .1

 رقابة ديوان احملاس بة . .2

 الرقابة ادلاخلية ممثةل يف :  -2

 زارة املالية رقابة و  .3

 وحدات الرقابة ادلاخلية يف الوزارات واملؤسسات العامة .4

 املقومات العامة للمحافظة ع ى املال العام 

 ( 59، ص2004عند قيام مدقق ديوان احملاس بة ابجراءات الرقابة واحملافظة ع ى املال العام لبد من توفر ما ييل : )امللط ، 

 ال التدقيق واملراجعة ع ى نوع املصاريف واملقبوضات العامة توفر اخلربة واملعرفة اجليدة يف جم .5

 وجود هجات ارشافية عليا ع ى فريق التدقيق اذلين يقومون ع ى مراقبة املال العام  .6

 اعداد برامج التدقيق اليت هتدف ان تراعي الكفاءة واملرونة يف اعداد خطة التدقيق ع ى املال العام  .7

 الالزتام بقواعد السلوك املهين واخالقيات معلية تدقيق اجراءات احملافظة ع ى املال العام اعادة التقيمي املس متر لضامن  .8

 توفر الاس تقالل املايل والادارية للجهات الرقابية اليت تراجع اجراءات الرقابة ع ى املال العام  .9

 ءات تدقيق املال العام توفر برامج التدريب والتاهيل ذات النوعية اجليدة اليت تساعد يف تفعيل وتطوير اجرا .10

 ( 37، ص 2004املبادئ الواجب توفرها يف قانون ديوان احملاس بة ولها اثر يف احملافظة ع ى املال العام )انتوساي ، 

 توفر املعايري املالمئة واملنسجمة مع املعايري ادلولية اليت لها اثر اجيايب يف تطوير اجراءات الرقابة ع ى املال العام  .11

 معلومات قادرة ع ى مواكبة ما يس تجد من البيئة الاقتصادية وانعاكساهتا ع ى اجراءات تدقيق املال العام  تطوير انظمة .12

اصدار معايري حماسبية تساعد يف احلفاظ ع ى املال العام وان تكون تكل املعايري تنسج  مع القوانني الرقابية املتعلقة  .13

 ابحملافظة ع ى املال العام 

خيل قوي وفعال قادر ع ى اكتشاف الاخطاء يف تطبيق انظمة املوازنة العامة الامر اذلي يساعد توفري نظام رقابة دا .14

 يف تسهيا اجراءات الرقابة ع ى املال العام 

 توفر مرجعية قانونية تساعد يف حل القضااي اليت تنشا خالل تطوير اجراءات احملافظة ع ى املال العام  .15

ابية دليوان احمل برز اجلوانب الرق  ( 2011اس بة فامي ييل:) القطيش ، أ 

الرقابة ع ى املال العام: احلفاظ ع ى املال العام والتأ كد من حسن اس تخدامه يشلك هدفاً أ ساس ياً للرقابة، وهذا  -1

ال مر يسامه يف تعزيز مفهوم الشفافية واملساءةل، كام ميكن أ ن يشلك حافزاً لتطوير همنة تدقيق احلساابت والارتقاء 

يرادات ادلوةل ونفقاهتا وحساابهتا اخملتلفة يلعب دوراً ابرزاً يف  مبس تواها يف القطاع احلكويم. ول شك نأ ب مراقبة اإ

احليلوةل دون ارتاكب اخملالفات أ و اخلروج عن ال نظمة والقوانني اليت حتمك هذه العمليات. كام أ ن الرقابة لها دور هام 

 اعلية.يف حتسني الإدارة املالية جيعلها أ كرث كفاءة وف
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ىل التأ كد من سالمة اس تخدام املال  -2 الرقابة ع ى معليات اخلصخصة: ّيدف معل ديوان احملاس بة يف هذا اجملال اإ

العام بصورة قانونية وفاعةل، وعادة ما يشارك مدققو ديوان احملاس بة بصفة مراقبني يف اللجان املالية والفنية وذكل 

  يمت خصخصهتا هو تقيمي عادلهبدف التأ كد من أ ن تقيمي أ صول املؤسسات اليت

 اس تقاللية ديوان احملاس بة 

املقصود ابلس تقاللية أ ن ادليوان مس تقل كهيئة للرقابة املالية، وهدف املرشع ادلس توري من ذكل هو اس تقاللية ادليوان عن 

د ارة شؤونه وشؤون موظفيه، لك من السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف مبارشته لختصاصاته الرقابية، وكذا اس تقالليته يف اإ

لتوفري الطمأ نينة هل  يف مزاولهت  ملهاهم  دون تأ وري علاه  أ و تدخل يف أ عامهل  بأ ي وجه اكن. واس تقاللية ادليوان ل تتجزأ  اذ ل 

دارة شؤونه وشؤون موظفيه، حيث ل جيوز الفصل  ميكن فصل اس تقالليته يف مزاولته ملهامه الرقابية عن اس تقالليته يف اإ

هدار اس تقالليته يف الإدارة ويف شؤون موظفيه ب ذ أ ن اإ يهنام، فاس تقاللية الرقابة تس تلزم وتس توجب اس تقاللية القامئني علاها اإ

يرتتب علاها أ اثراً حتد من تكل الاس تقاللية وتؤثر يف معهل الرقايب وتفرغ الاس تقاللية اليت منحها هل ادلس تور من 

 ( 2012مضموهنا.)قانون ديوان احملاس بة ، 

 قانون ديوان احملاس بة 

 (2012امه البنود اليت لها عالقة ابحملافظة ع ى املال العام يف الاردن )قانون ديوان احملاس بة ، 

 ع ى وزارة املالية ان تقدم دليوان احملاس بة حسااب ختاميا عن حساابت لك س نة مالية  .16

 ت مراقبة واردات ادلوةل ونفقاهتا والسلف والتسوايت واملس تودعا .17

 تقدمي املشورات يف اجملالت احملاسبية لالهجزة الرمسية اخلاضعة لرقابة ديوان احملاس بة  .18

 اعتبار ديوان احملاس بة وحدة مس تقةل مع اعداد موازنة مس تقةل تدرج مضن املوازنة العامة لدلوةل  .19

 الرقابة ع ى املال العام للتاكد من سالمة انفاقها بصورة قانونية وفاعةل  .20

 تمت وفقا للترشيعات القانونية املالمئة الادارية والاجراءات يف اجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان احملاس بة القرارات ان  التاكد من .21

 مقابل ماكفاة معينة ترصف من موازنة ادليوان واخملتصني يف الامور اليت تس تدعي معرفهتا خربة فنية الاستشارة ابخلرباء  .22

 اعاملها املالية خالل س تة اشهر من انهتاء الس نة املالية قابة ديوان احملاس بة حول نتيجة اجلهات اخلاضعة لر تقدمي تقرير من  .23

 التحليل الاحصايئ 

بعد امتام الاطار النظري وادلراسات السابقة ملوضوع ادلراسة ، مت اس تخدام نظام التحليل الاحصايئ للعلوم الاجامتعية 

SPSS  ملالية والتكرارات ، واختبار ت للعينة الواحدة ، الوسط احلسايب من حيث اختبار كرونباخ الفا ، والنسب ا

 والاحنراف املعياري 

 املصداقية والثبات 

مت اس تخدام اختبار كرونباخ الفا اذلي يقوم ع ى تقيمي درجة الاتساق ادلاخيل بني اجاابت افراد عينة ادلراسة املمتثةل مبدققي 

% ويه اع ى من احلد الادىن الواجب توفره وهو 84تبار الفا وجدت قميهتا ديوان احملاس بة ، وعند اس تخراج معامل اخ

% ، وهذا قد يعين وجود تناسق داخيل يف اجاابت عينة ادلراسة ع ى استبانة ادلراسة مما قد ينعكس اجيااب ع ى حصة 60

% ، وهذا 83وللفرضية الثانية % 77نتاجئ وتوصيات ادلراسة ، كام مت اس تخراج معامل اختبار الفا للفرضية الاوىل فوجدت 

يدل ايضا ع ى ان فقرات الاستبانة لها درجة اتساق داخيل مناس بة وميكن الاعامتد علاها يف صياغة نتاجئ وتوصيات ادلراسة . 
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استبانة ومت اسرتداد  86ومت توزيع استباانت ع ى مدققي ديوان احملاس بة يف حمافظات شامل ووسط الاردن حبيث مت توزيع 

 % .83تبانة ونس بة الاسرتداد اس 74

 للحصول ع ى النتاجئ   SPSSكيفية التعامل مع نظام 

مت اس تخدام نظام ليكرت امخلايس يف التعامل مع نظام التحليل الاحصايئ ، حبيث مت اعطاء رموز وارقام خليارات فقرات 

، وغري  2، وغري موافق ابلرمز  3ايد ابلرمز ، وحم 4، وموافق ابلرمز  5الاستبانة ع ى النحو التايل : موافق بشدة ابلرمز 

فاكرث فان ذكل مؤرشا ع ى  3، مبعىن لكام اكن متوسط الفقرة  3.  ذلكل فان الوسط الفريض هو الرمق  1موافق بشدة ابلرمز 

نت درجة القبول لكام اك 3ان افراد عينة ادلراسة تؤيد وجود اثر اجيايب يف الرقابة ع ى املال العام ، ولكام زاد املتوسط عن 

اكرب . وابملقابل لكام قل الوسط الفريض لفقرة معينة من الاستبانة فان ذكل ميثل ان درجة املوافقة ع ى التاوري متدنية او غري 

 موافق علاها .

 خصائص افراد عينة ادلراسة 

 خصائص عينة ادلراسة حسب املؤهل العلمي  1جدول 

 نسبة  تكرار  بيان 
 0 0 دبلوم فدون

 %78 58 كالوريوس ب
 %22 16 دراسات عليا 

 %100 74 مجموع
% وقد 78يالحظ من اجلدول السابق ابن الغالبية العظمى من افراد عينة ادلراسة ممن حيملون درجة الباكلوريوس بنس بة 

ان هذه النس بة ميون السبب ان ادليوان يشرتط توفر درجة الباكلوريوس ع ى الاقل حىت ميكن تعيني مدققي ادليوان . كام 

 للحاصلني ع ى درجة الباكلوريوس لها انعاكس اجيايب ع ى موضوع ادلراسة من حيث صدق وموووقية اداة ادلراسة .

 

 

 خصائص عينة ادلراسة من حيث عدد س نوات اخلربة  2جدول 

 نسبة  تكرار  بيان 
 %24 18 سنوات  5اقل من 

 %20 15 سنوات  10اقل من -5
 %32 24 سنة 15اقل من -10
 %24 17 سنة فاكثر 15

 %100 74 مجموع
% 32س نة ، وبنس بة  15اقل من  -10يالحظ من اجلدول السابق ابن الغالبية من افراد عينة ادلراسة تمتثل يف فئة اخلربة 

اتوري اجيايب وهذا يدل ع ى افراد عينة ادلراسة هل  خربة جيدة يف التعامل مع قانون ديوان احملاس بة مما قد يعطي انعاكس او 
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ع ى صدق ووبات نتاجئ ادلراسة ، كام يالحظ ابن بوجود نسب متقاربة نوعا ما مع النسب الاخرى حسب فئات س نوات 

 اخلربة .

انة   مناقشة النتاجئ الاحصائية مع فقرات الاستب

 اراء عينة ادلراسة بفقرات املقومات العامة للمحافظة ع ى املال العام  3جدول رمق 

 الترتيب انحراف معياري توسطم فقرة رقم
 توفر الخبرة والمعرفة الجيدة في مجال التدقيق والمراجعة على نوع المصاريف والمقبوضات العامة 1

 االمر الذي يساعد في الحفاظ على المال العام 
3.49 0.45 6 

 2 0.76 4.47 وجود جهات اشرافية عليا على فريق التدقيق الذين يقومون على مراقبة المال العام 2
 4 0.92 3.91 اعداد برامج التدقيق التي تهدف ان تراعي الكفاءة والمرونة في اعداد خطة التدقيق على المال العام  3
اعادة التقييم المستمر لضمان االلتزام بقواعد السلوك المهني واخالقيات عملية تدقيق اجراءات  4

 المحافظة على المال العام 
2.68 0.67 8 

المعرفة الجيدة بالنشاطات الرقابية التي تساعد على زيادة الجودة في مراجعة اجراءات الرقابة توفر  5
 على المال العام 

4.22 0.59 3 

 7 0.55 3.07 توفر االستقالل المالي واالدارية للجهات الرقابية التي تراجع اجراءات الرقابة على المال العام 6
ت النوعية الجيدة التي تساعد في تفعيل وتطوير اجراءات تدقيق توفر برامج التدريب والتاهيل ذا 7

 المال العام
4.62 0.86 1 

تطوير انظمة معلومات قادرة على مواكبة ما يستجد من البيئة االقتصادية وانعكاساتها على اجراءات  8
 تدقيق المال العام 

3.73 0.76 5 

اف االخطاء في تطبيق انظمة الموازنة العامة توفير نظام رقابة داخلي قوي وفعال قادر على اكتش 9
 االمر الذي يساعد في تسهيا اجراءات الرقابة على المال العام 

2.43 0.58 9 

   3.52 متوسط الفرضية  
 4.62يالحظ من اجلدول السابق ابن افراد عينة ادلراسة تؤكد ع ى ان الفقرة السابقة متثل كرب درجة اتوري او قبول مبتوسط 

املتوسط سببه ان اجاابت افراد عينة ادلراسة ع ى فقرات املوافق بشدة وفقرة املوافق اع ى بكثري من نسب غري املوافق وهذا 

او غري املوافق بشدة ، وهذه الفقرة تمتثل بتوفري برامج تدريب ذات نوعية جيدة اليت لها اثر اجيايب ع ى تفعيل او تطوير 

وهجة نظر مدققي ديوان احملاس بة ، وهذا يعين ان الربامج التدريبية اليت يتلقاها مدققو  اجراءات الرقابة ع ى املال العام من

ديوان احملاس بة لها اثر ع ى احملافظة ع ى طرق تدقيق الايرادات العامة لدلوةل اضافة اىل التدقيق ع ى نفقات ادلوةل . كام 

وهذه الفقرة تمتثل  0.76واحنراف معياري  4.47دلراسة مبتوسط يالحظ ابن الفقرة الثانية متثل درجة القبول دلى افراد عينة ا

بوجود هجات ارشافية عليا تتوىل تفعيل طرق تدقيق ايرادات ادلوةل ونفقاهتا ، وهذا يعين وجود تاكمل مع اجلهات الرقابية 

.كام يالحظ ابن الفقرة اخلامسة  ادلنيا مع وهجات نظر اجلهات الرقابية العليا الامر اذلي يساعد يف احملافظة ع ى املال العام

واملمتثةل بتوفر املعرفة اجليدة ابلنشاطات الرقابية اليت  4.22متثل درجة القبول الثالثة حسب راي افراد عينة ادلراسة مبتوسط 

ت تساعد ع ى زايدة اجلودة يف مراجعة اجراءات الرقابة ع ى املال العام ، وهذا قد يعين وجود تطور مس متر يف التعلامي

 ومواكبة هذه التعلاميت هبدف احملافظة ع ى املال العام.
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 اراء عينة ادلراسة يف قانون ديوان احملاس بة يف احملافظة ع ى املال العام 4جدول رمق 

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الفقرة رقم 
االمر الذي  نة ماليةتقوم وزارة المالية ان تقدم لديوان المحاسبة حسابا ختاميا عن حسابات كل س 1

 يساعد في الحفاظ على المال العام 
4.57 0.88 2 

مما  تقديم المشورات في المجاالت المحاسبية لالجهزة الرسمية الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة 2
 ينعكس ايجابا على المحافظة على المال العام 

3.04 0.49 5 

اد موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة اعتبار ديوان المحاسبة وحدة مستقلة مع اعدان  3
 يساعد في المحافظة على المال العام للدولة 

4.79 0.65 1 

التاكد من ان القرارات االدارية واالجراءات في الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة تتم وفقا ان  4
 لعام للتشريعات القانونية المالئمة يساعد في الحفاظ على المال ا

3.49 0.92 4 

االستشارة بالخبراء والمختصين في االمور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية مقابل مكافاة معينة ان  5
 تصرف من موازنة الديوان يساعد في الحفاظ على المال العام 

3.56 0.71 3 

المالية خالل ستة ان تقديم تقرير من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة حول نتيجة اعمالها  6
 يساعد في الحفاظ على المال العام  اشهر من انتهاء السنة المالية

2.67 0.86 6 

   3.76 متوسط الفرضية  
ابعتبار ديوان احملاس بة يالحظ من اجلدول السابق ابن افراد عينة ادلراسة تؤكد الفقرة الثالثة متثل اكرب درجة قبول واملمتثةل 

، الامر  موازنة مس تقةل تدرج مضن املوازنة العامة لدلوةل يساعد يف احملافظة ع ى املال العام لدلوةلوحدة مس تقةل هل اعداد 

اذلي يساعد يف حيادية مدققي ديوان احملاس بة الامر اذلي ينعكس اجيااب ع ى تفعيل اجراءات وطرق احملافظة ع ى املال 

ثانية حسب راي افراد عينة ادلراسة واملمتثةل بقيام وزارة املالية ع ى العام.كام يالحظ ابن الفقرة الاوىل متثل درجة القبول ال

تقدمي احلساب اخلتايم اىل ديوان احملاس بة خالل س تة اشهر من انهتاء الس نة املالية املقبةل يساعد ع ى احملافظة ع ى املال العام 

هتاء الس نة اليت يلاها الامر اذلي يساعد يف ، وهذا هل اثر اجيايب يف اكتشاف الاخطاء او التالعب خالل لك س نة قبل ان

الاكتشاف املبكر ملشالك احملافظة ع ى املال العام .كام يالحظ ابن الفقرة اخلامسة متثل درجة القبول الثالثة حسب راي افراد 

خربة فنية مقابل  الاستشارة ابخلرباء واخملتصني يف الامور اليت تس تدعي معرفهتاابن واملمتثةل  3.56عينة ادلراسة مبتوسط 

 .ماكفاة معينة ترصف من موازنة ادليوان يساعد يف احلفاظ ع ى املال العام

 اختبار الفرضيات 

 اختبار الفرضية الاوىل

 "ل تتوفر متطلبات حتقيق الاهداف العامة للحفاظ ع ى املال العام من وهجة نظر مدققي ديوان احملاس بة"  الفرضية الاوىل

 للعينة الواحدة لختبار الفرضية الاوىل واكنت نتاجئها ع ى النحو الايت  مت اس تخدام اختبار ت

 اختبار الفرضية الاوىل  5جدول رمق 

 الوسط الحسابي نتيجة الفرضية العدمية ت الجدولية  ت المحسوبة 
 3.52 رفض 1.97 6.57

اكنت قمية ت احملسوبة اكرب من قمية ت  يالحظ من اجلدول السابق وحيث ان قاعدة القرار يه قبول الفرضية البديةل اذا

 اجلدولية ، ذلكل يمت قبول الفرضية البديةل ورفض الفرضية العدمية 

انية  لث  اختبار الفرضية ا
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انية لث  "ل يوجد دور لقانون ديوان احملاس بة يف احلفاظ ع ى املال العام لدلوةل "  الفرضية ا

 فرضية الثانية واكنت نتاجئها ع ى النحو الايت مت اس تخدام اختبار ت للعينة الواحدة لختبار ال

 اختبار الفرضية الثانية 6جدول رمق 

 الوسط الحسابي نتيجة الفرضية العدمية ت الجدولية  ت المحسوبة 
 3.52 رفض 1.97 8.19

 من قمية ت يالحظ من اجلدول السابق وحيث ان قاعدة القرار يه قبول الفرضية البديةل اذا اكنت قمية ت احملسوبة اكرب

 اجلدولية ، ذلكل يمت قبول الفرضية البديةل ورفض الفرضية العدمية 

 النتاجئ والتوصيات 

 اول النتاجئ 

توفر الربامج التدريبية اليت تواكب التغريات يف البيئة الاقتصادية يف الاردن دلى مدققي ديوان احملاس بة ساعد يف تكوير  -1

 اجراءات الرقابة ع ى املال العام 

ود تاكمل بني الهيئات الرقابية ادلنيا والهيئات الرقابية العليا يف ديوان احملاس بة هل انعاكس اجيايب ع ى تفعيل وتطوير وج -2

 طرق احملافظة ع ى املال العام 

وجود معرفة دلى مدققي ديوان احملاس بة يف الاردن ابلتعديالت ع ى قانون ديوان احملافظة ساعد يف توظيف تكل  -3

 احملافظة ع ى املال العام  النعديالت يف

اعتبار ديوان احملاس بة وحدة مس تقةل مع اعداد موازنة مس تقةل تدرج مضن املوازنة العامة لدلوةل يساعد يف احملافظة ان   -4

 ع ى املال العام لدلوةل

املال العام قيام وزارة املالية ع ى تقدمي كشف احلساب اخلتايم خالل س تة اشهر هل انعاكس اجيايب يف احملافظة ع ى  -5

 ويساعد يف اكتشاف مشالك احملافظة ع ى املال العام واجياد احللول لها 

الاستشارة ابخلرباء واخملتصني يف الامور اليت تس تدعي معرفهتا خربة فنية مقابل ماكفاة معينة ترصف من موازنة ان  -6

 ادليوان يساعد يف احلفاظ ع ى املال العام

ا التوصيات   اثني

 من ظروف س ياس ية او تكنولوجية احملاس بة بشلك مس متر او بعالقة طردية حسب ما يس تجد ون ديوان رضورة تطوير قان -1

الاهامتم بتفعيل طرق تدقيق او مراجعة اجراءات احملافظة ع ى املال العام من خالل وجود تاكمل بني اجلهات الرقابية  -2

 املمتثةل بديوان احملاس بة ووزارة املالية 

ادلولية واحمللية اليت تركز ع ى احملاس بة احلكومية وطرق تفعيل اجراءات احملافظة ع ى املال العام رضورة عقد املؤمترات  -3

 للوصول اىل وهجات نظر متشاهبة لوضع اطار نظري للمحافظة ع ى املال العام 

اس بة رضورة توظيف ادوات تكنولوجيا املعلومات يف تطوير اساليب طرق التدقيق املتبعة من مدققي ديوان احمل -4

 للمحافظة ع ى املال العام 

 ملية تدقيق اجراءات احملافظة ع ى املال العاماعادة التقيمي املس متر لضامن الالزتام بقواعد السلوك املهين واخالقيات عرضورة  -5
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