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 عقود التأمين االسالمي وتحديات البيئة التشريعية

 العلميلدراسات العليا والبحث نائب العميد املكلف با| نويري سعاد . د
 اجلزائر| جامعة تبسة | كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 
 المقدمة

جملموعة يقوم التأمني على فكرة أولية تعاونية مؤداها أنه إذا كان هناك خطر ما يتهّدد جمموعة من األفراد فإّن األفضل أن يتضامن أفراد هذه ا
بالنسبة لواحد منهم، حبيث توزع هذه النتائج الضارة على أفراد اجملموعة بداًل من أن  ويتعاونوا على حتمل النتائج الضارة هلذا اخلطر كّلما حتقق

 ينفرد بتحّملها من حتقق اخلطر بالنسبة له.
 فجوهر التأمني هو التعاون والتضامن بني املؤمن هلم على جرب الضرر الناتج عن الكوارث، وهي أمور تتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية بل

 يها كغايات نبيلة.وتدعو إل
 وهي التأمني التعاوين والتأمني االجتماعي والتأمني التجاري. ،وأّلن الواقع العملي أفرز ثالث وسائل لتحقيق هذه الغايات

فينبغي  فإّن املتفق عليه أيضا أن شرعية الغاية شيء، وشرعية الوسيلة اليت تؤدي إىل هذه الغاية شيء آخر، فإذا كانت الغاية نبيلة ومشروعة،
وسائل أيضا أن تكون الوسيلة املؤدية إليها نبيلة ومشروعة، وأما مبدأ الغاية تربر الوسيلة، فليس من اإلسالم يف شيء، خاصة إذا كانت تلك ال

 قد قامت األدلة الشرعية على حترميها واملنع منها.
فة أحكام الشريعة اإلسالمية، وهي اخلاصية اليت تنفرد هبا شركات لذلك لن يكون تأمينا إسالميا إاّل بااللتزام بالضوابط الشرعية وعدم خمال

إلسالمية التأمني التعاوين التكافلي اإلسالمي عن مثيالهتا التقليدية. فشركات التأمني التكافلي اإلسالمي، باتت ظاهرة تنتشر يف خمتلف الدول ا
  التقليدي يف أسواقه وعمالئه.والعربية، ويزداد التعامل هبا يوم بعد يوم، كمنافس يزاحم التأمني

فكانت الدراسات والبحوث حول حقيقة هذا التأمني وآفاقه، وكافة جوانبه، وكانت جّل هذه الدراسات تقدم هذا النوع من التأمني، كبديل  
 ويبعدهم عن الوقوع يف احملظورات. 1للتأمني التقليدي، ألنه يليب حاجات املسلمني

ي( اإلسالمي إذن، تلتزم يف أعماهلا وعملياهتا مببادئ الشريعة اإلسالمية الغرّاء كمعيار اسرتاتيجي، يف مجيع جوانبها فشركات التأمني )أو التكافل
 القانونية، واإلدارية، واملالية، والتسويقية...وغريها.

 نطق التجاري )التقليدي(؟فكيف هلذه الشركات هبذا االلتزام؟ يف ظّل تقنني رمسي للنشاط التأميين بُِنيت أحكامه على أساس امل
السيما  -مبا حيمله هذا األخري من خمالفات شرعية-بعبارة أخرى، كيف لشركات التأمني )التكافلي( اإلسالمي أن تكون بديال لتأمني تقليدي، 

عن تطبيق شرع اهلل، إىل بوصفه عالقة عقدية، ويف ذات الوقت ختضع إىل ذات أحكام قانون التأمني التجاري التقليدي، هذا الذي نشأ بعيدا 
 جانب ما حيمله من تباين من حيث املصادر الفكرية وآليات العمل والضوابط الفنية، فضال عن املقاصد واألهداف.

 فهي إّذن مجلة من التحديات اليت هتّدد شركات التأمني )التكافلي( اإلسالمي وأهدافها.
 ائم على التعاقد دون مطلق التعاون اخلريي القائم على الزكاة والصدقات. ويرتكز هذا البحث على التأمني التكافلي اإلسالمي الق

ولقد سبقين الكثري يف احلديث عن هذا املوضوع، ولكن أسأل اهلل التوفيق ألطرق جانب من اجلوانب بشيء من التوضيح، وإْن كان فيه مجع 
 شتات دراسات سابقة.

                                 

 أمين( مطلب فطري في اإلنسان يسعى إليه ويلتمس السبل والوسائل التي تؤدي إليه.األمن واألمان )الت - 

1
أمام ما يتعرضون له من أخطار، قد تؤدي بحياتهم، أو تصيبهم بإصابات مختلفة في أنفسهم أو قد يتعرضون بما يهلك أموالهم أو  - 

حتياط ضد مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمية، يتلفها. حول الحاجة إلى التأمين راجع د.عادل عبد الفضيل عيد، اال
 وما بعدها. 256، ص 6100دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، 
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املوضوع والنقاط املتناولة بالدراسة العلمية، وذلك باعتباره عالقة عقدية دون اجلانب ولقد سلكت يف هذا البحث مسلكا قانونيا، من حيث 
 الشرعي أو الفين منه.

 وقصدت من هذا البحث أهداف أمهها:
 بيان اخلصائص اجلوهرية املميزة للتأمني اإلسالمي التكافلي؛ 
 بيان األسس اليت تقوم عليها شركات التأمني اإلسالمي؛ 
  أو التحديات اليت تواجه شركات التأمني اإلسالمي، وهي تسعى لتوفري خدمات التأمني يف إطار شرعي مكافئ بيان املعوقات

 ومنافس، خايل من املخالفات الشرعية اليت يتسم هبا نظام التأمني التجاري.
العقد وطبيعته، فالنظام األساسي، فعالقة ولفت النظر إىل أن أهم هذه املعوقات والتحديات، هو عدم وضوح النظام القانوين بدًءا من تكوين  

 الشركة داخليا وعالقتها باحمليط اخلارجي، وكيفية حل املنازعات املطروحة.
 عناوين، على النحو التايل: 3وقد قسمت البحث إىل 

 بعد املقدمة.
 املبحث األول: مفهوم التأمني اإلسالمي من حيث:

 تعريفه-
 مني التجاريمتييزه عن التأمني االجتماعي والتأ-

 املبحث الثاين: األسس اليت يقوم عليها التأمني اإلسالمي، ومزاياه.     
 األسس -  
 املزايا-  

 املبحث الثالث: املعوقات والتحديات 
 املعوقات بوجه عام-    
 عدم وضوح اإلطار القانوين كأهم حتدي يواجه تطبيق التكافل -    

 ن احللول القانونية املمكنة.والتعاون يف هذه الشركات،مع بيا     
 فخامتة.

 المبحث األول: مفهوم التأمين اإلسالمي
 سأعرض ملفهوم التأمني اإلسالمي يف مسألتني:

  املسألة األوىل: تعريف التأمني اإلسالمي 
 املسألة الثانية: عناصر عقد التأمني اإلسالمي.

                                 

كعقد ألن اإلشكال في الجانب التطبيقي المتمثل في العالقة العقدية، أما تعريفه باعتباره نظام، فإن جميع التعريفات تتفق على توفير  - 

األضرار التي قد تقع على شخص بطريقة تعاونية مشروعة، باشتراك مجموعة في تخفيف هذا الضرر باشتراكات  الحماية وتخفيف
متبرعا بها، بحيث تخف وطأته على المتضرر. راجع حول ذلك: د/ مصطفى الزرقا، نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه، 

 .34- 36، ص:0663، 3مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
اإلسالمية، دار انونين المصري والفرنسي والشريعة حمد عبد الرحمن، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض، دراسة في القد/فايز أ

 وما بعدها. 01، ص: 6112المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 
قى الدولي شركات التأمين التقليدي د/عبد القادر جعفر، التأمين التكافلي بين المستندات الشرعية والقيود القانونية، بحث مقدم للملت

 .10، ص: 6100أفريل 62-65ومؤسسات التأمين التكافلي بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة سطيف في الفترة 
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 المطلب األول: تعريف التأمين اإلسالمي كعقد
  ااالسالمي الذي يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بتعريفات عدة، ومتقاربة منها:ُعّرف التأمني

لتزامه "اتفاق بني شركة التأمني اإلسالمي باعتبارها ممثلة هليئة املشرتكني وشخص )طبيعي أو اعتباري( على قبوله عضوا يف هيئة املشرتكني، وا
منه ومن عوائد استثماره ألعضاء هذه اهليئة، على أن تدفع له الشركة، نيابة عن هذه اهليئة،  بدفع مبلغ معلوم يسمى "القسط" على سبيل التربع

 من أموال التأمني اليت جتمع منه ومن غريه من املشرتكني، التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من وقوع خطر معني وذلك يف التأمني على
مبلغ التأمني، وذلك يف التأمني على األشخاص على النحو الذي حتدده وثيقة التأمني ويبني أسسه األشياء، والتأمني من املسؤولية املدنية، أو 

 .1النظام األساسي للشركة" 
املتفق، على كما ُعّرف "بأنه عقد تربع لصاحل جمموعة املشرتكني يلتزم مبوجبه املؤمن له بسداد االشرتاكات التكافلية املتفق عليها بالقدر واألجل 

تزم هيئة املشرتكني بتعويضه عن الضرر الفعلي حال حتققه، وذلك وفق املبادئ والشروط والضوابط الفنية املنصوص عليها واليت ال تتعارض أن تل
 . 2مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية" 

أمني، أو صندوق التأمني( وبني الراغبني يف وُعّرف أيضا: "بأنه اتفاق بني شركة التأمني اإلسالمي باعتبارها ممثلة هليئة املشرتكني )حساب الت
احل التأمني )شخص طبيعي أو قانوين( على قبوله عضوا يف هيئة املشرتكني والتزامه بدفع مبلغ معلوم )القسط(على سبيل التربع به وبعوائده لص

 .3األساسي للشركة"  حساب التأمني، على أن يُدفع له عند وقوع اخلطر طبقا لوثيقة التأمني واألسس الفنية والنظام
 ويتضح من التعاريف السابقة، عناصر عقد التأمني اإلسالمي وهي:

ومها: املشرتك ويسمى املؤمن له أو املستأمن، وهو شخص طبيعي أو معنوي يرغب يف دفع اخلطر عنه، وشركة التأمني، وهي طرفا العقد: -0
 ك واستالم القسط )االشرتاك( وااللتزام بدفع التعويض له نيابة عن حساب التأمني. اجلهة اليت تقوم بإبرام عقد التأمني مع املؤمِّن أو املشرت 

وهو احلادث االحتمايل الذي يتوقع املؤمن له )املشرتك( حدوثه ولكنه قد يقع أو قد ال يقع، وتقوم الشركة حبساب الخطر المؤمن منه: -4
 داول اإلكتوارية.احتمال حدوثه بناءًا على التوزيعات االحتمالية للحدث واجل

وهو حمل التزام املؤمن له، وهو املبلغ الذي يدفعه عضو هيئة املشرتكني تربعا، وُيستَحق عند إبرام العقد ويتحّدد : )االشرتاك(قسط التأمين-0
 بلغ املتوقع يف التعويض.بناًءا على تقدير احتمال وقوع اخلطر وعلى حجم التعويضات املتوقعة، فيزيد بزيادة احتمال وقوع اخلطر وبزيادة امل

وهو حمل التزام شركة التأمني وهو احلد األقصى ملسؤولية الشركة، بغض النظر عن حجم اخلسائر الفعلية مبلغ التأمين )حجم التعويض(: -4
ويض والزائد هو تقييد للخطر يف حالة حدوثه، ويتناسب مع قيمة القسط، فكّلما زادت قيمة القسط زاد حجم التغطية التأمينية وزادت قيمة التع

 .4قصد املشرتك يف التعاوين بأن يكون تربعا 
 المطلب الثاني: تمييز التأمين )التكافلي( اإلسالمي عن غيره من التأمينات

ر إىل املؤسسات ملّا كان التطبيق العملي لنظام التأمني يتمثل يف العقود اليت تربمها شركات التأمني مبختلف أنواعها مع األفراد واملؤسسات، وبالنظ
 اليت تقوم به جند ثالثة أنواع، التأمني التجاري، والتأمني االجتماعي، والتأمني التعاوين "التكافلي" اإلسالمي.
 لذلك سنستعرض أبرز الفروق اجلوهرية بينهم، التأمني التجاري )التقليدي(أوال مث التأمني االجتماعي ثانيا. 

                                 
، من موقع الدكتور على 12د/ حسين حامد، أسس التكافل التعاوني في ضوء الشريعة اإلسالمية، ص: - 1

 http://www.hussein-hamed.com/pages.aspx؟.type=researchاالنترنت

-62د/ رياض منصور الخليفي، قوانين التأمين التكافلي، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني، بالجامعة األردنية، في الفترة من  - 2
 .01هـ، ص:60/13/0340

ث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني، الرياض، في د/علي محي الدين القره داغي، التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته، بح - 3
 .02، ص: 6116يناير  66-61الفترة 

4
 .16أنظر د/عبد القادر جعفر، مقاله السابق، ص: - 



8 

 

مبقتضاها حيصل أحد الطرفني وهو املؤمن له، نظري دفع قسط، على تعهد لصاحله أو لصاحل الغري، من وهو "عملية  أوال: التأمين التجاري:
ة الطرف اآلخر، وهو املؤمن، مبوجبه يدفع هذا األخري أداء معينا عند حتقق خطر ما وذلك عن طريق جتميع جمموعة من املخاطر وإجراء املقاص

 .1بينهما وفقا لقوانني اإلحصاء"
 ميز التأمني التجاري خبصائص أمهها:وبذلك يت

انفصال صفة املؤمن على صفة املؤمن له، فالتأمني هنا تقوم به شركة تلتزم بتغطية اخلطر الذي يتعرض له املؤمن هلم نظري ما  .1
 يدفعه هؤالء من أقساط.

طريق اللجوء إىل  ثبات قيمة القسط، فالقسط ال يتأثر مبقدار ما يقع من كوارث ويصل املؤمن إىل ثبات القسط عن .2
. ومن مث حتديد القسط الذي يلتزم به املؤمن 2اإلحصائيات والدراسات الفنية ملعرفة معدالت وقوع اخلطر املؤمن منه ومداه 

 هلم،والذي ال يستطيع املؤمن تعديله إال باتفاق جديد مع املؤمن هلم.
يتحمل تبعة ما يتحقق من املخاطر أيّا كان حجمها.  عدم وجود تضامن بني املؤمن واملؤمن هلم، فاملؤمن )شركة التأمني( .3

وعلى اجلانب اآلخر فإّن املؤمن يستأثر مبفرده باألرباح اليت تتحقق إذا زادت األقساط اليت جتمعت لديه عن قيمة التعويضات اليت 
 يلتزم بأدائها.

-ددا عند إبرام العقد، إّما مببلغ معني التحديد اإلتفاقي لقيمة التعويضات املستحقة عند حتقق اخلطر، فالتعويض يكون حم .4
 أو حبد أقصى ال ميكن جتاوزه كما يف تأمني األضرار. -كما يف تأمني األشخاص

وهو نظام إجباري، تفرضه الدولة حتقيًقا للمصلحة العامة املتمثلة يف محاية من يتعيشون من كسب عملهم  3ثانيا: التأمين االجتماعي: 
احلرف...اخل( من املخاطر اليت يتعرضون هلا يف مباشرة أعماهلم، كاإلصابات واملرض والعجز والبطالة والوفاة  )كالعمال، الصناع، أرباب

 .5. مقابل دفعهم أقساط )اقتطاعات(، تساهم الدولة وأصحاب األعمال يف حتملها معهم 4والشيخوخة 
 وعليه يتميز عن سائر أنواع التأمني مبايلي:

ن االجتماعي، وهو يفتقر من الوجهة الفنية إىل األسس اليت يقوم عليها التأمني، لذلك ال يعد تأمينا باملعىن بأن يصدر عن فكرة التضام .1
 الدقيق.

أّن االشرتاك يف الربنامج يكون إلزاميا جلميع األفراد الذين ينطبق عليهم أوصاف حيددها القانون، فموظفي احلكومة يشتكون مجيعهم بال  .2
 قاعد، وهم ملزمون بذلك.استثناء يف معاشات الت

                                 
1 -J.Hemard, théorie et pratique des assurances terrestres, paris,1925.VOL.1.p73.  وهو التعريف األرجح فقها ،

 ي وكذا العربي. والذي تأثر به الفقه الغرب
راجع د/جابر محجوب علي، د/خالد الهندياني، أحكام التأمين في القانون الكويتي مع المقارنة بالقانوني المصري والفرنسي،جامعة  - 2

 6115وما بعدها.د.عابد فايد عبد الفتاح فايد احكام عقد التامين دار النهضة العربية القاهرة مصر  60، ص: 0666الكويت، 
 ص 6112وما بعدها د.محمد شريف عبد الرحمان احمد عبد الرحمان عقد التامين دار النهضة العربية القاهرة  026ص 

، المتعلق 0604جويلية  16المؤرخ في  00-04ينضمه في الجزائر قانون خاص، هو قانون التأمينات االجتماعية، وهو قانون  - 3
جويلية  12المؤرخ في  11-62، واألمر 0663ماي  62المؤرخ في  10-63قم بالتأمينات االجتماعية، المعدل والمتمم باألمر ر 

0662. 
 . وراجع أيضا:00، ص:0665د/جمال فاخر النكاس، التأمينات االجتماعية في الكويت، مؤسسة دار الكتب، الكويت،  - 4
، 6116، الجزائر، 6ر للنشر والتوزيع، طد/هادفي بشير، الوجيز في شرح قانون العمل، عالقات العمل الفردية والجماعية، جسو     

 وما بعدها. 035ص: 
 مارس المحدد لنسبة االشتراك في الضمان االجتماعي. 13المؤرخ في  51-6111يحدد هذه األقساط في الجزائر المرسوم التنفيذي  - 5
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يستحق املشارك يف التأمني االجتماعي التعويض مبجرد االشرتاك، ودفع االشرتاكات املطلوبة، دون احلاجة إىل إثبات عوزه أو حاجته  .3
 املالية.

  التأمني التجاري.حيدد القانون طرق حتديد التعويضات، وال تكون مستمدة من اتفاقات فردية بني املؤمن واملؤمن له، كما هو احلال يف .4
أن التعويضات يف التأمني احلكومي غري معتمدة على مقدار االشرتاكات بالنسبة للفرد، ولكنها مقننة ضمن نظام عام للتأمني، خبالف  .5

 التأمني التجاري حيث خيتار املؤمن له التغطية التأمينية املطلوبة ويدفع األقساط اخلاصة هبا.
 ى مؤسساهتا العامة بإدارة التأمني االجتماعي.تقوم الدولة )احلكومة( أو إحد .6
يغطي التأمني االجتماعي يف الغالب األخطار التالية: املوت، اإلصابات املقعدة عن العمل، املرض، الشيخوخة، تعويضات البطالة،  .7

 والتقاعد.
لكنه ال يقتصر على أصحاب  1 التعاوين التقليدي : انبثقت فكرة التأمني التكافلي اإلسالمي، من التأمنيثالثا: التأمين )التكافلي( اإلسالمي

 مهنة معينة أو شرحية معينة من اجملتمع، فهو أمشل وأعم حبيث يليب حاجة اجملتمع من أفراد ومؤسسات وشركات وغري ذلك، كما أنه ينسجم مع
 أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية.

 وعليه من أهم خصائصه ومساته مايلي:
افع والتضحيات فيما بني أعضاء هيئة التأمني، حيث تدفع التعويضات ملن يصيبه اخلطر من حصيلة االشرتاكات، فكل وجود تبادل يف املن .1

 واحد منهم مؤمِّن ومؤمن له.
تضامن األعضاء، حيث هم متضامنون يف تغطية املخاطر اليت تصيب أحدهم لكن مدى هذا التضامن مرتبط مبا إذا كان اختالف قيمة  .2

 قا أو حمددا حبد أقصى.االشرتاك مطل
احتمال تغرّي قيمة االشرتاك، ألّن األعضاء ما داموا مؤّمنني ومؤمن هلم يف الوقت نفسه، فإّن من الطبيعي أن يكون االشرتاك املطلوب  .3

 .2عرضة للزيادة والنقص تبًعا ملا يتحقق من املخاطر سنويا وما يرتتب على مواجهتها من تعويضات 
اجلوهري التعاون  هدفهلتأمني اإلسالمي خمتلف متاما عن كل من التأمني التجاري، واالجتماعي، من حيث اهلدف، إذ ويالحظ ابتداءا أّن ا

وملكيتها، حيث تظّل ملًكا للمؤمَّنني باعتبارهم هم املؤمِّنني  األقساطوالتكافل، وليس الربح، أو هدف اجتماعي، أيضا تربز الفروق من حيث 
 الذمم الماليةقت، بينما تنتقل ملكية األقساط إىل املؤمِّن )شركة التأمني(، يف التأمني التجاري ويرتتب على ذلك أّن واملؤمَّنني يف نفس الو 

واحدة شركات التأمني التعاوين اإلسالمي منفصلة، حيث الذمة املالية للمشرتكني منفصلة عن الذمة املالية للمسامهني، يف حني يوجد ذمة مالية 
 ني التجاري)إحتاد الذمة بني املسامهني والشخص املعنوي(.ختص شركة التأم

                                 
تعويض الخسائر التي يتعرض لها أي من ألنه مبني على التعاون بين أفراد شريحة من شرائح المجتمع، وال يقصد منه الربح، بل  - 1

المشتركين في هذا النظام مقابل دفع اشتراكات سنوية قابلة للتغيير، وهو الصورة البسيطة للتأمين التعاوني القائم  على أساس 
تعاون في درء التبرع والتعاون. وهو مشروع بل داخل في المأمور به من التعاون على البر والتقوى، ألنه يمثل الصورة األولى لل

المخاطر بين أفراد الجماعة الواحدة من األسرة أو العشيرة أو القبيلة، أو أصحاب المهنة الواحدة المتعارفين فيما بينهم، وينشأ لذلك 
"صندوق" الجماعة، ويتم تمويل هذا الصندوق بالتبرعات المحضة التي تجود بها نفوس األعضاء. فالبذل في هذا النوع المباشر 

 محض ويّشبه الفقه كالصورة في حديث  األشعريين، لذلك فهو مشروع بل داخل في المأمور به من التعاون والتقوى.تبرع 
 .61راجع د/عبد القادر جعفر، المقال السابق، ص:

د . وأيضا: د.محمد شريف عب666راجع د/عبد الودود يحي، دروس في العقود المسماة البيع والتأمين، دون سنة نشر،. ص   - 2
 وما بعدها. 406ص  6112الرحمان احمد عبد الرحمان عقد التامين دار النهضة العربية القاهرة 

د/غريب الجّمال،أصول التأمين )عقد الضمان(، دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء في ضوء األسس الفنية للتأمين،            
 .655-654، ص:0666منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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 عند تتمثل حقوق املؤمن هلم يف أقساط التأمني وعوائد استثمارها، بينما تنحصر حقوق املؤمن هلم، يف شركات التأمني التجاري يف مبلغ التأمني
ملؤمن هلم، على عكس الفائض يف شركات التأمني التعاوين حتقق اخلطر، ويف حالة عدم حتققه يعترب فائض التأمني رحبا للشركة وال خيص ا

 . 1اإلسالمي الذي يكون من نصيب املؤمن هلم 
 وستتضح هذه الفروق عند تناول أسس التأمني التعاوين اإلسالمي، واليت آثرت تناوهلا منفصلة ألمهيتها.

 المبحث الثاني: أسس التأمين )التكافلي( اإلسالمي ومزاياه
تأمني التعاوين اإلسالمي على أسس ومبادئ، عامة متثل املنطلقات اجلوهرية اليت صيغ على هديها عقد التأمني التعاوين اإلسالمي، تقوم فكرة ال

 وذلك ترسيخا ومراعاة للضوابط الشرعية وحاكميتها على كافة التعامالت املالية )أوال( كأبرز مزايا هذا التأمني )ثانيا(.
 ن اإلسالميالمطلب األول: أسس التأمي

 تتلخص هذه األسس فيمايلي:
يقوم عقد التأمني التعاوين التكافلي أساسا على التعاون والتكافل بني جمموعة األفراد املشرتكني يف التأمني جتاه أوال: أساس التعاون والتكافل: 

رار احملتملة واألخطار املتوقعة اليت لو استقل الفرد ما ينزل بآحادهم من األضرار، حبيث يؤدي تكافل اجلماعة وتعاوهنا التأميين إىل تفتيت األض
 . 2بتحملها ألّضرت حباجاته املعيشية امللحة

س فالتكافل والتعاون هو املنطلق األساس من عقد التأمني التعاوين التكافلي اإلسالمي، واملقصد الكلي له، وإن كان هناك ربح مادي فهو لي
 مقصودا ابتداءا.

ئا حمرما مىت وافق الشرع، وعليه يتفق هذا التأمني من حيث أساسه وغايته مع مقاصد الشريعة، ومن الشواهد الدالة على كما أّن الربح ليس شي
، اليت تقوم بتفتيت الغرم الكبري الواقع على أحد أفرادها بتكافل مجيع 3مدى عناية الشريعة اإلسالمية هبذا األساس، هو إقرارها لنظام العاقلة 

 .4، وهو ذات املقصد يف إجياب الزكاة على القادرين من املسلمني أفراد العاقلة
 لذلك يكاد يكون منعدما هذا األساس يف نظام التأمني التجاري، حيث يقوم هذا التأمني على أساس مبدأ املتاجرة ، حتقيقا للربح.

كون قائمة على أساس التربع، الذي يُقصد به أصالة حىت تكون عقود التأمني التعاوين اإلسالمي مشروعة، البّد أن تثانيا:أساس التبرع: 
التعاون على تفتيت األخطار واالشرتاك يف حتمل املسؤولية عند نزول الكوارث، حيث يتربع املشرتك بالقسط وعوائده حلساب التأمني أو 

ن يف التربعات ألن لكّل عقد  يف الفقه اإلسالمي صندوقه، وذلك ألن عقود املعاوضات احملضة تؤثر فيها اجلهالة الفاحشة والغرر، بينما ال يؤثرا
 .5ميزانه اخلاص 

ملا كان املؤمن له أو املشرتك  يدفع القسط التأميين تربعا  يف عقد التأمني التعاوين اإلسالمي، فإنه ينفصل عن ثالثا: أساس الفائض التأميني: 
ميين، وهو الفارق املتبقي من األقساط وعوائدها بعد التعويضات واملصاريف ذمته ويكون ملكا جملموعة املشرتكني، ويف حالة وجود الفائض التأ

-واملخصصات، فإنه جيوز إعادته للمشرتكني كلٌّ حبسب مقدار مشاركته، ألنه مال مرصد جلرب الضرر خالل أجل حمّدد، وذلك النتفاء غرضه 
 فيعود إىل ماحنيه كفائض يف الصندوق. -بعدم وقوع اخلطر

                                 
1
أنظر: محمد بن سعيد زارع العميري، التأمين التكافلي وتطبيقاته ومعوقاته في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، كلية  - 

 وما بعدها. 51، ص 6106العلوم اإلسالمية، جامعة المدينة العالمية ماليزيا 
تفنين أعمال  رعية والمعايير الفنية دراسة معيارية ألغراضأنظر: د/رياض منصور خليفي، قوانين التأمين التكافلي، األسس الش - 2

 وما بعدها. 64، ص 6111يونيو  40السنة  6شركات التأمين التكافلي، مقال بمجلة الحقوق الكويتية، العدد 
3
نة، منشورات الحلبي راجع حول نظام العاقلة، د/عبد الهادي السيد محمد تقني الحكيم، عقد التأمين حقيقته ومشروعيته، دراسة مقار  - 

 وما بعدها. 310، ص: 6114الحقوقية،بيروت، لبنان، 
 .64أنظر: د/رياض منصور خليفي، المقال السابق، ص:  - 4
 وما بعدها. 14أنظر:د/علي محي الدين القره داغي، المقال السابق، ص:  - 5
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 يف التأمني التعاوين اإلسالمي، هو رحبا وإيرادا يعترب ملكا خاصا للشركة يف التأمني التجاري.هذا الفائض  
: شركات التأمني التعاوين اإلسالمي كغريها من شركات التأمني، تقوم باستثمار فوائضها املالية هبدف تعظيم إيراداهتا وتعزيز 1رابعا: االستثمار 

ثمر أمواهلا يف اجملاالت واألوجه املشروعة، إذ من أسس صناعة التأمني اإلسالمي أن ال تقوم بتوظيف مركزها املايل، لذلك يشرتط أن تست
 .2فوائضها املالية يف ودائع )استثمارية وإدخارية( ربوية أو متويل عجزها بواسطة االقرتاض الربوي من البنوك التجارية التقليدية

ات التأمني التعاوين، استثمار أمواهلا مبا يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك ترسيخا وبالتايل من أهم األسس اليت تقوم عليها شرك 
 خلصوصية هذا التأمني، اليت ختضع فيه مجيع أعمال الشركة و نشاطاهتا اليت تعقدها مع الغري إىل رقابة مدى شرعيتها.

إىل جانب هيئة افتاء وذلك للتأكد من  المي وجود هيئة رقابة شرعية من أهم أسس شركات التأمني التعاوين اإلسخامسا: الرقابة الشرعية: 
مدى مطابقة أعمال الشركات ألحكام الشريعة اإلسالمية. فهي الوسيلة الالزمة لتحقيق حفظ أعمال هذه الشركات من املخالفات الشرعية، 

، هناك 3ت التأمينية الذي جيب أن حتكمه الشريعة اإلسالمية فإىل جانب وظيفة الرقابة من تفتيش وتدقيق، السيما ما يتعلق بنطاق التغطيا
 وظيفة االفتاء الشرعي ألعمال الشركة املالية، حىت ُيْضَمن االلتزام اإلسالمي هلذه الشركات  يف جانبها املايل.

ه الشركات يف ممارسة أعماهلا، بدًءا من وعليه، فإّن األسس اليت تقوم عليها شركات التأمني التعاوين اإلسالمي، ميكن أن نلخصها يف التزام هذ
بادئ الشريعة تأسيسها، فوثائقها، فقواعد توزيع فائضها التأميين، فمجاالت استثمار أمواهلا، وكّل ما يتعلق باجلانب املايل، والقانوين، واإلداري مب

 .اإلسالمية وأحكامها، فيجب أن تستمد مشروعية وجودها ونشاطها من هذه الشريعة الغرّاء
 املطلب الثاين: املزايا

لك لّعل من أهم مزايا شركات التأمني التعاوين )اإلسالمي(، أهنا من أهم مظاهر صالحية الشريعة اإلسالمية ومواكبتها لكّل زمان ومكان، وذ
 .4الستغالل"باعتبارها "قادرة على استيعاب النوازل والقضايا احلديثة، مع حتقيق مفهوم العدالة والتعاون بعيدا عن أسلوب ا

، وهو ما يعين املنافسة امليدانية لسوق 5فقد ُقدِّمت صناعة التأمني التعاوين اإلسالمي، كدليل على توفري خدمات التأمني، لكن يف إطار شرعي
 من هذه األخرية، حنو االلتزام بالشريعة اإلسالمية. 7، بل والتحول6التأمني التقليدي التجاري 

                                 
ي، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التأمين التعاوني بالجامعة راجع لمزيد من التفصيل، د/هايل داوود، االستثمار في التأمين التعاون - 1

 .60/3/0340-62األردنية في الفترة 
 .004راجع د/رياض الخليفي، مقاله بمجلة، الحقوق الكويتية، ص:  - 2
 - ء من غير ويجوز أن يكون أحد األعضا-وتعرف هيئة الرقابة الشرعية بأنها جهاز مستقل من الفقهاء المختصين في فقه المعامالت

يكون مهتما يتوجيه  -الفقهاء على أن يكون من المختصين في مجال المؤسسات المالية اإلسالمية وله إلمام بفقه المعامالت
 نشاطات الشركة ومراقبتها واإلشراف عليها، للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

تراعي الخطر الشرعي، راجع حول: شروط الخطر المؤمن منه قانونا، د/جابر  على عكس المؤسسات التأمين التجاري التي ال - 3
 وما بعدها. 034محجوب علي، د/خالد الهندياني، المرجع السابق، ص: 

 .6110د/ أحمد أبو السعود، عقد التأمين بين النظرية والتطبيق دراسة تحليلية  شاملة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
4
 .16عنى أنظر: د/هايل داوود، االستثمار في التأمين التعاوني المقال السابق، ص: في هذا الم - 

، وكانت البداية في السودان، 0616بدأ التأمين التعاوني اإلسالمي  في الثلث األخير من القرن الماضي وتحديدا في سنة  - 5
تواجد في دولتين منها الجزائر بشركة واحدة  إلى ومن  6110شركة، حتى نهاية  041ليصل إلى  0616وتطور من شركتين في عام 

 .6116دولة في العالم حتى  44االنتشار إلى 
من ناحية، ومن ناحية أخرى تعد أسواق التأمين في الدول العربية واإلسالمية بكاملها أمام تحديات شركات التأمين األجنبية  - 6

 مة والخدمات العالية الجودة.الرائدة السيما منها العالمية ذات التكنولوجية المتقد
 .وراجع أيضا:65أنظر: حول التحول الكلي والجزئي والموازي، د/رياض منصور خليفي، مداخلته، مرجع سابق، ص:  -7

 ، مطبوعات البنك اإلسالمي للتنمية.0300د/عثمان باكر، قطاع التأمين في السودان وتجربة التحول إلى التأمين التكافلي ، ط 
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 ذلك ملوافقة املعامالت املالية حلدود اهلل.حصول االطمئنان والثقة، و 
 .1تدعيم منظومة االقتصاد اإلسالمي، من خالل مواجهة اخلطر الذي يهّدد الديون اإلسالمية

إىل جانب حجب شركات التأمني التعاوين )التكافلي( "حصة كبرية من املدخرات القومية عن االستثمار والتوظيف يف األوعية الربوية  -
 .2لبنوك التقليدية"السيما لدى ا

 المبحث الثالث: المعوقات والتحديات
ق احلقيقة هناك العديد من املعوقات والصعوبات والتحديات اليت تواجه شركات التأمني ا اإلسالمي يف البالد اإلسالمية، تقف حائال للتطبي

 الكامل للتأمني التكافلي هدفا وغاية، وبالتايل هتدد مستقبل هذه الشركات فمنها:
 3التأمنيما يتعلق بغياب ثقافة التأمني بصفة عامة، والتأمني التعاوين التكافلي حتديدا يف اجملتمعات العربية، فعزوف األفراد عن اإلقبال على  -

 والتعاوين اإلسالمي حتديدا، مرّده واقع بعض الشركات وصورية أهدافها، ممّا عّزز النظرة السلبية هلذه الشركات.
هية لبعض أعضاء شركات التأمني اإلسالمي، بل وعدم وجود خلفية تأمينية. إىل جانب افتقار الكثري من العاملني يف عدم وجود خلفية فق -

 هذه الشركات إىل املعرفة الكافية هلذه الصناعة.
ىل إعادة التأمني عدم وجود شركات إعادة تأمني إسالمية، إذ ال يستقيم الوضع عندما تضطر إدارة شركات التأمني التعاوين اإلسالمي إ -

 يكون ذلك يف شركات تأمني غري إسالمية.
 حمدودية االستثمار يف النشاطات االقتصادية العاملية، على اعتبار أّن شركات التأمني التعاوين اإلسالمي، ال تستطيع االستثمار إاّل يف -

ت قد تكون غري متوازنة، كما أّن االستثمار يف قطاعات معينة، املؤسسات اليت تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية، وبالتايل عوائد هذه االستثمارا
قد يؤدي إىل نتائج غري مرضية إذا حصل اهنيار يف هذه القطاعات، وغريها من املعوقات، غري أنين سأحاول الرتكيز على اجلانب القانوين 

 اليت هتدد مستقبل هذه الشركات. -من وجهة نظري-لتحديات وحتديدا عدم وضوح النظام القانوين لشركات التأمني التعاوين اإلسالمي، كأبرز ا
فاملسألة تتعلق بالقانون الذي ختضع له هذه الشركات، حيث بيننا الطبيعة اخلاصة للتأمني التعاوين اإلسالمي كونه مستمد من الشريعة 

أّن خضوع هذه الشركات لذات األحكام اليت ختضع إليها اإلسالمية، مصدرا وهدفا وضوابط، وبالتايل التباين بينه ونظام التأمني التجاري، غري 
 شركات التأمني التجاري التقليدي، دومنا اعتبار للفروقات اجلوهرية بني النموذجني يعد أكرب حتدي من عدة نواحي.

، حيث يلتزم تقديم الحصص يعترب من األركان املوضوعية اخلاصة لعقد الشركة، إىل جانب تعدد الشركاء، أوال: من حيث اإلنشاء واالعتماد:
م الشريك بتقدمي حصته، وهو من االلتزامات اجلوهرية لعقد الشركة، وإذا كان األصل أن يسري على التزام الشريك بدفع حصته النقدية األحكا

لنقود، ومل يقدم هذا املبلغ العامة املتعلقة بتنفيذ االلتزام النقدي، ومضمون ذلك أنه إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته يف الشركة مبلغا من ا
الزمته فوائده من وقت استحقاقه من غري حاجة إىل مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك نتيجة تأخري يف الوفاء حبصته، فهل تطبق ذات األحكام 

يعة اإلسالمية حلمل املدين على التأخري يف تقدمي احلصة النقدية عند إنشاء شركة التأمني التعاوين اإلسالمي أم العقوبات اليت وضعتها الشر 
 املماطل الغين على الوفاء بالديون.

، حبيث يكون للشركة املطالبة بتعويض تكميلي زيادة عن الفوائد القانونية يف 4السّيما أّن التشريعات التجارية فيها خروج على األحكام العامة
لعربة بالتأخري وليس حبسن النية، الذي ال يعفي من التعويض. فاملشرتكني حالة التأخري يف الوفاء باحلصة دون حاجة إلثبات سوء النية، مبعىن ا

                                 
 وما بعدها. 001الفضيل عيد، المرجع السابق، ص:عادل عبد -1
 .41د/رياض الخليفي، تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي اإلسالمي، المقال السابق، ص: - 2
 إذا استثنينا التأمين االلزامي.  3
ا كان سيء النية، راجع د/محمد التي ال تقرر للدائن الحصول على تعويض تكميلي باإلضافة إلى فوائد في حالة التأخير إال إذ - 4

 وما بعدها. 33، ص 6110فهمي الجوهري، القانون التجاري الشركات التجارية، جامعة القاهرة، 
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حقق من وإن احتفظوا مبلكية االشرتاكات يف التأمني التعاوين، إال أن كال منهم يلتزم قبل اآلخرين بدفع حصته يف القيمة الالزمة لتغطية ما يت
 د حتقق اخلطر املؤمن منه يف جانبه.أخطار املشرتكني، فيكون التزامه مقابال حلقه يف التغطية عن

 كما أّن التزام هذا الشريك بتقدمي احلصة "نقدية" ال يعفيه منه قوة قاهرة أو سبب خارج عن إرادته يستحيل معه تنفيذ التزامه.-
شركة، ال ميكن املساس به إالّ تعترب جمموع حصص الشركاء رأس مال شركة التأمني التجاري، وبالتايل يشّكل هذا األخري الضمان العام لدائين ال-

وهو الشكل الذي تتخذه شركات -إذا إنتاب الشركة ظروف مالية أثناء حياهتا، فيصدر التعديل بالزيادة أو النقصان يف شركات املسامهة 
 من اجلمعية الغري العادية ومبوافقة أغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع. -التأمني

حساب التأمني أو  -يف شركات التأمني التعاوين منفصل متاما عن حساب املشرتكني -حساب املسامهني-أمسال الشركة يف حني يعترب ر -
، وبالتايل أيّهما يشّكل ضمان عام للدائنني، وإْن كان يف الواجهة القانونية هي شركة املسامهة، غري أّن احلقيقة أّن حساب -صندوق املشرتكني

( هو الذي يعترب الضمان األول لدائين شركة التأمني التعاوين اإلسالمي، يف حني ال يتحمل املسامهون شيئا سوى القيمة التأمني )أي املشرتكني
 االمسية لألسهم اليت دفعوها، أو سيدفعوهنا.

اء، فنّية املشاركة تعين : وهي من أبرز أركان عقد الشركة، وهي أحد الدعامات اليت بدوهنا ال تكون هناك مثّة شركة أو شركنّية المشاركة-
وبني  التعاون اإلجيايب بني الشركاء أو فيما بينهم وبني الشركة كشخص معنوي، يقتضي ذلك أن تتوارى فكرة تناقض املصاحل فيما بينهم أو بينهم

ويف حالة عدم وجود اتفاق، يكون اتفاق الشركاء على طريقة اقتسام األرباح واخلسائر،  -نّية املشاركة-الشركة، من جهة، كما تعكس هذه النّية 
 ، هذا وفق أحكام قانون شركات التأمني التجاري.1التوزيع وفقا ألحكام القانون أي نسبة حصة كل شريك يف رأس مال الشركة 

، وهيئة املشاركني تطرح أّما شركات التأمني التعاوين اإلسالمي، فإّن األمر فيه غموض، فوجود هيئتني منفصلتني، هيئة املسامهني واليت متثل الشركة
 عدة إشكاالت قانونية:

ضوية، رسم َمْن اهليئة اليت حتّدد النظام األساسي للشركة والذي يعترب مبثابة دستورها، بدًءا بأعضاء جملس اإلدارة، وجملس املراقبة، وشروط الع -
لفائض على املشرتكني )أسسا وتوقيتا( أو احلقوق سياسة عمل الشركة، سواء ما يتعلق بالتأمني أو االستثمار أو سياسة احتساب توزيع ا

سات عمل املتقادمة ومآهلا يف حالة التصفية...اخل واحلقيقة أّن هيئة املسامهني، هي اليت متثل الشركة ومتثل جملس اإلدارة، وهي اليت حتدد سيا
 جمرد هيئة صورية، بل والطرف املذَعن يف هذه العالقة. -هيئة املشرتكني–الشركة وتتخذ كل القرارات املصريية. ممّا يعين أّن اهليئة الثانية 

 وإذا اعتربنا هيئة املسامهني مفوَّضة بالتصرف لصاحل هيئة املشرتكني، فعند تعارض املصاحل فأي مصلحة تّرجح اإلدارة. -
حتديدا جملس اإلدارة شديد احلرص على ولو جتاوزنا مسألة التعارض، فإّن هذا االنفصال بني اهليئتني من شأنه أاّل جيعل هيئة املسامهني و  -

 .2أموال حساب التأمني، على اعتبار أّن الفائض لن يكون للشركة )هيئة املسامهني(، إمنّا حلملة الوثائق
إّن وجود ذمتني ماليتني مستقلتني للشركة والشركاء، وبالتايل حسابني منفصلني، من شأنه أن يسهل عمليات التدليس واالحتيال اليت تعد  -

 وجماهلا اخلصب. 3شركات التأمني عموما األكثر عرضة هلا 
ستطرح يف حالة وجود دعاوى تكافلية إشكالية الفصل يف هذه املنازعة على أساس تطبيق أحكام القانون التجاري التقليدي، ودون مراعاة  -

 .4للفروق اجلوهرية بني شركات التأمني التعاوين اإلسالمي أو التأمني التجاري

                                 
1
 على أساس أن مجلس اإلدارة معين من قبل المساهمين، والذي يعمل أصالة على حماية مصالحهم ونيابة عن المشتركين.  

 ساب غيره، لن يكون كما لو تصرف باسمه ولحسابه.حرص النائب الذي يتصرف باسمه ولح - 2
 .6114أنظر: د/ نجوى أبو هيبة،الكتمان التدليسي، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 3
وفي هذا الصدد لم تعتد أحد المحاكم باالستبعادات التي أوردتها شركة تعاونية تكافلية في إحدى عقودها بسبب مخالفتها أحكام  - 4

ال ال يجوز االحتجاج وبها في القانون الت جاري التقليدي فيما يتعلق بالتأمينات، حيث يشترط أن تكون االستثناءات بارزة وواضحة وا 
قانون مدني. وهذا الحكم  266مواجهة المؤمن له وقد نصت على هذا الحكم أغلب التشريعات العربية ومنها التشريع الجزائري في المادة 

 .003-004دين القره داغي، المقال السابق، ص: ذكر في مقال د/علي محي ال



14 

 

يقرتح يف هذا الصدد تفعيل مبدأ القواعد القانونية املكملة،  1ما هلذا التطبيق من أثر على مستقبل الشركات وأهدافها، وإن كان البعض وال خيفى
غري أّن ذلك سيصطدم بأهم خصوصية هلذا القانون الذي تعّد أغلب أحكامه من القواعد اآلمرة اليت ال جيوز االتفاق على خمالفتها، وذلك 

لطرف الضعيف يف العالقة التأمينية وهم املؤمَّنني، فتجد هذه الشركات نفسها أن سبب وجودها هو حتقيق التكافل والتعامل وإذ هبا تقع محاية ل
هي يف التعسف نظري هذا اخلضوع ألحكام قانون ُوِضع على مقاس شركات ذات أغراض ومقاصد جتارية رحبية حمضة، بعيدا عن فلسفة التكافل 

 اهلل ولعل هذا من أخطر التحديات. والرب وشرع
ملؤمَّنني(، من حيث نشاط الشركة التأميين التعاوين، فاإلشكالية تطرحها طبيعة العالقة العقدية اليت تربط شركة التأمني )املؤمِّن( باملشرتكني )ا -

، حيث 2أن تكييف هذا العقد من عقود املعاوضة فإذا كانت طبيعة العالقة العقدية يف شركات التأمني التجاري، ال تثري أي إشكال على اعتبار 
 .3من احتمال وقوع اخلطر مستقبال، ويف حالة وقوع اخلطر تلتزم بالتعويض معلومة نظري حصوله على األمن يدفع املؤمن له أقساط تأمينية 

يعترب التربع من أهم أهداف وغايات التأمني  فإن األمر فيه غموض بالنسبة لعقود شركات التأمني التعاوين اإلسالمي وطبيعتها القانونية، حيث
، أن هذا األخري يعترب البذل فيه تربع 4التعاوين اإلسالمي غري أن الفرق بني التأمني التعاوين القائم على التعاقد، وبني التأمني التعاوين البسيط 

 . 5حمض يقصد التعاون، فيما بني اجلماعة الواحدة 
 التعاقد فإن هناك غموض من عدة نواحي: أما إذا كان التأمني قائم على

أّن دفع األقساط يف حقيقته مشروط بالتعويض يف حالة وقوع أضرار للمشرتكني، لذلك ال ميتد التعويض للمضرور من غري املشرتكني، بل  -
 .6وال يشمل التعويض إال ما مت حتديده من حيث مصدر اخلطر وحدوده 

عليه،غري أن األقساط يف التأمني التعاوين تظل مملوكة للمؤمَّنني، بل وميلكون أرباحها الناجتة عن كما أن التربع يقتضي التمليك للمتربع  -
 تشغيلها كفوائض، وقد متتد إىل ورثتهم، فكيف يظل تربعا.

التايل ال حيق أن الغموض ميتد أيضا إىل املتربع به أو موضوع التربع، إذ أن املتربع به هو القسط، فإن ملكيته تنتقل مبجرد دفعه، وب -
ض، للمشرتكني اسرتداْد جزء منه، إذا كان الفسخ، فضال عن عدم استحقاق عوائده احملققة من االستثمارات، أم أن املتربع به هو مبلغ التعوي

                                 
 .44أنظر :د/رياض خليفي، تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي اإلسالمي، المقال السابق، ص:  - 1
الميسر، والراجح فقها هو تحريم جميع أنواع عقود التأمين التجاري، ألنه فيه أكل أموال الناس بالباطل، وفيه معنى القمار والرهان و  - 2

 ألنه قائم على خطر قد يقع وقد ال يقع، ويتجلى فيه الغرر المحرم، راجع لمزيد من التفصيل:
 وما بعدها. 40د/محمد بن سعيد زارع العميري، الرسالة السابقة،ص:

 وما بعدها. 36د/جابر محجوب علي ود/خالد الهندياني، المرجع السابق، ص:
 .460المرجع السابق، ص: د/عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم،

 .06د/أحمد أبو السعود، المرجع السابق، ص:
ويعتبر أيضا من العقود االحتمالية، ومن العقود الملزمة لجانبين ومن عقود اإلذعان، ومن عقود منتهى حسن النية.  - 3

 .YVONNE LAMBERT,droit des assurances,10em édition –Dalloz ,Paris,1998,p 168راجع:

راجع د/سليمان بن ذريع العازمي، التأمين التعاوني معوقاته واستشراق مستقبله، بحث مقدم لملتقى التأمين التعاوني بالتعاون مع  - 4
 .6116رابطة العالم اإلسالمي في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، الرياض، 

 تسمونه.كما في حديث األشعريين إذ أرملوا في الغزو، وما يجمعون من طعام ثم يق - 5
. حيث يستدل على غموض التبرع بقوله"لو كان تبرعا لشمل التعويض كل 60أنظر: د/عبد القادر جعفر، المقال السابق، ص: - 6

ضرر لحق الشخص عندما يؤمن على هيكل سيارته دون زجاجها، وحدث ما أدى إلى تلف الزجاج فال تعويض على ذلك، لعدم شمول 
 .وثيقة التأمين على هذا الخطر"
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عن استحقاقه  . ويف حالة توزيع الفائض، فهل يستحقه كل مشرتك بغض النظر1ويبقى عندئذ املال مملوكا للمشرتكني فأيهما إذن موضوع التربع؟
 تعويضا أثناء مدة سريان العقد أم مل يستحق هذا تعويض.

 .2وألن التربع يُعرف من صيغة العقد وعباراته، فإن إجبار املتعاقد على إنشاء العالقة التأمينية يناقض مدلول التربع -
 التعاوين اإلسالمي، وخطورة اإلحالة على هذه بعض النقاط اليت تشكل معوقات يثريها غياب تشريع وأحكام خاصة تنظم صناعة التأمني

 أحكام القانون التجاري )التأمني التقليدي(.
وال أدعي من خالهلا أنين أتيت على حصر كافة التحديات اليت تواجه شركات التأمني التعاوين، ولكن حاولت أن أبرز بعض الغموض الذي 

شركات التأمني التعاوين مهددة يف انتشارها وحىت يف وجودها طاملا ظلت خاضعة يرتتب على مسألة اإلحالة  واعتباره من أبرز التحديات. ف
 ألحكام قانون مل يراع عند صياغته خصوصياهتا،  بل هو وليد بيئة غري إسالمية. وبالتايل أوصي هبذه االقرتاحات  ملواجهة هذه الصعوبات:

وين اإلسالمي وصياغته وفق معايري وأسس شرعية، وذلك كأحكام ضرورة إعداد قانون تأمني خاص ينظم أعمال شركات التأمني التعا -
 خاصة إىل جانب األحكام العامة يف القانون التجاري واليت ال تتعارض مع طبيعة هذه الشركات وأهدافها.

امها العادلة والشاملة، فعموم املسلمون مقتنعون بضرورة العودة إىل أحكام الشريعة اإلسالمية وإعادة صياغة حياهتم املالية، يف إطار أحك -
 إال أن فيما يتعلق بصناعة التأمني فإن انتشاره وحتقيق أهدافه مرهون بتوافر كثري من الوعي العلمي واالقتصادي والكفاية الفنية.

ولة على هذه تفعيل هيئات الرقابة يف شركات التأمني االسالمي، ملراقبة مدى التزام الشركات بأحكام الشريعة اإلسالمية، مع إشراف الد -
الشركات وأنظمتها ومراقبة عالقاهتا باملؤمَّنني، حىت ال يكون تأسيس مثل هذه الشركات ألهداف التعاون والتكافل صوري، وأن األهداف 

 احلقيقية هي السعي وراء الربح.
 تأمني.مشاركة املؤمنني يف اإلدارة من خالل العضوية يف جملس اإلدارة لبعض األعضاء األكثر مشاركة يف ال -

 قائمة المراجع والمصادر:
I-:المصادر 
ماي  26املؤرخ يف  23-84، املتعلق بالتأمينات االجتماعية، املعدل واملتمم باألمر رقم 1833جويلية  22املؤرخ يف  11-33قانون  -

 .1886جويلية  26املؤرخ يف  27-86، واألمر 1884
 نسبة االشرتاك يف الضمان االجتماعي.مارس احملدد ل 24املؤرخ يف  52-2222املرسوم التنفيذي  -
II-:المراجع 

 /المؤلفات بالعربية:0
 .2223د/ أمحد أبو السعود، عقد التأمني بني النظرية والتطبيق دراسة حتليلية  شاملة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،   .1
 .1885ت، د/مجال فاخر النكاس، التأمينات االجتماعية يف الكويت، مؤسسة دار الكتب، الكوي  .2
د/جابر حمجوب علي، د/خالد اهلندياين، أحكام التأمني يف القانون الكوييت مع املقارنة بالقانوين املصري والفرنسي،جامعة الكويت،  .3

1888. 
  2223د/حممد فهمي اجلوهري، القانون التجاري الشركات التجارية، جامعة القاهرة،   .4
 .2226د التامني دار النهضة العربية القاهرة د/حممد شريف عبد الرمحان امحد عبد الرمحان عق .5
 .1884، 4بريوت، ط  د/ مصطفى الزرقا، نظام التأمني حقيقته والرأي الشرعي فيه، مؤسسة الرسالة، .   6
 .2223. د/ جنوى أبو هيبة،الكتمان التدليسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 7 

                                 
 .61د/عبد القادر جعفر، المقال السابق، ص: - 1
راجع د/سليمان بن ذريع العازمي، التأمين التعاوني معوقاته واستشراق مستقبله، بحث مقدم لملتقى التأمين التعاوني بالتعاون  - 2

 .34، ص:6116مع رابطة العالم اإلسالمي في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، الرياض، 
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 يع والتأمني.دون سنة نشر. /عبد الودود حيي، دروس يف العقود املسماة الب8
 .2211دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية،   االستثمار يف املصارف اإلسالمية،. د/عادل عبد الفضيل عيد، االحتياط ضد خماطر 9

 .2223حلقوقية،بريوت، لبنان، منشورات احلليب امقارنة،  التأمني حقيقته ومشروعيته، دراسة د/عبد اهلادي السيد حممد تقين احلكيم، عقد 10.  
 ، مطبوعات البنك اإلسالمي للتنمية. 1418د/عثمان باكر، قطاع التأمني يف السودان وجتربة التحول إىل التأمني التكافلي ، ط  .11
 2225/د.عابد فايد عبد الفتاح فايد احكام عقد التامني دار النهضة العربية القاهرة  .12
والقضاء يف ضوء األسس الفنية للتأمني، منشورات احلليب  التأمني )عقد الضمان(، دراسة مقارنة للتشريع والفقه د/غريب اجلّمال،أصول   .13

 .1888احلقوقية، لبنان، 
ات املصري والفرنسي والشريعة اإلسالمية، دار املطبوع  د/فايز أمحد عبد الرمحن، أثر التأمني على االلتزام بالتعويض، دراسة يف القانونني .14

 . 2006اجلامعية، اإلسكندرية، 
 .2228، اجلزائر، 2جسور للنشر والتوزيع، ط د/هاديف بشري، الوجيز يف شرح قانون العمل، عالقات العمل الفردية واجلماعية،  .15

 /المؤلفات بالفرنسية:4
1. J.Hemard, théorie et pratique des assurances terrestres, paris, 1925.VOL.1.  
2. YVONNE LAMBERT, droit des assurances,10em édition –Dalloz ,Paris,1998. 
 الرسائل:-0
مية، حممد بن سعيد زارع العمريي، التأمني التكافلي وتطبيقاته ومعوقاته يف اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري، كلية العلوم اإلسال -

 .2212جامعة املدينة العاملية ماليزيا 
 مداخالت:المقاالت وال-4
 د/سليمان بن ذريع العازمي، التأمني التعاوين معوقاته واستشراق مستقبله، حبث مقدم مللتقى التأمني التعاوين بالتعاون مع رابطة العامل -

 .2228اإلسالمي يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات، الرياض، 
 .23/4/1431-26التأمني التعاوين باجلامعة األردنية يف الفرتة د/هايل داوود، االستثمار يف التأمني التعاوين، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر  -
د/رياض منصور خليفي، قوانني التأمني التكافلي، األسس الشرعية واملعايري الفنية دراسة معيارية ألغراض تفنني أعمال شركات التأمني  -

 .2227يونيو  31السنة  2التكافلي، مقال مبجلة احلقوق الكويتية، العدد 
لقادر جعفر، التأمني التكافلي بني املستندات الشرعية والقيود القانونية، حبث مقدم للملتقى الدويل شركات التأمني التقليدي د/عبد ا -

 .2211أفريل 26-25ومؤسسات التأمني التكافلي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة سطيف يف الفرتة 
ضوء الشريعة اإلسالمية. من موقع الدكتور على االنرتنت د/ حسني حامد، أسس التكافل التعاوين يف  -

type=research.؟http://www.hussein-hamed.com/pages.aspx 
-26د/رياض منصور اخلليفي، قوانني التأمني التكافلي، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، باجلامعة األردنية، يف الفرتة من  -

 هـ.23/24/1431
 22-22ره داغي، التأمني التعاوين ماهيته وضوابطه ومعوقاته، حبث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين، الرياض، يف الفرتة د/علي حمي الدين الق -

 .2228يناير 
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تعريفيمقال   

 

 الصيرفة اإلسالمية في الشرق األوسطمقال تعريفي: واقع 
 مد بن عبداهلل الطيار د. حم

 ة بالزلفيكلية الرتبي  -رئيس قسم الدراسات اإلسالمية 
 اململكة العربية السعودية -جامعة اجملمعة 

 مقدمة
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

ث ديفقد جتاوزت املصارف اإلسالمية مرحلة االختبار والتجربة ومدى صالحيتها وجدواها إىل مرحلة إثبات وجودها يف السوق العاملية، وعند احل
يدية عن منطقة الشرق األوسط ومنطقة اخلليج حتديداً، جند أهنا تشهد تطورًا يف إنشاء املصارف اإلسالمية اجلديدة، والَتحوُّل من مصارف تقل

ه صناعة رِبَوِيَّة إىل النموذج اإلسالمي، لكنها بطيئة يف هذا التطوير مقارنة مبا تتمتع به من إمكانات جديرة بأن تؤسس لوضع أفضل تزدهر في
 .(1)الصريفة اإلسالمية، لتنسجم وقدرات دول املنطقة وتتواءم مع املستجدات

 أواًل: المقصود بالصيرفة اإلسالمية.
 .(2)الصيرفة اإلسالمية هي: ما كانت تعامالتها موافقة للشريعة اإلسالمية

عامالت احملظورة يف الشريعة اإلسالمية، مثل: البيوع اليت فيها جهالة وأبرز ما فيها البعد عن التعامل بالفائدة )الربا( وكذلك البعد عن غريه من امل
 وغرر، وبيع األشياء قبل ملكها، وغريها مما حظرته الشريعة اإلسالمية.

 
 .(3)ثانياً: واقع المصارف اإلسالمية في الشرق األوسط

م، والذي مل يقدر له االستمرار، فقد عاش أربع  1863م بداية املصارف اإلسالمية كانت بتجربة بنك االدخار يف ميت غمر يف قرى مصر عا
م أنشئ البنك اإلسالمي للتنمية جبدة، وبنك ديب  1875م أسس بنك ناصر االجتماعي املصري، ويف عام  1871سنوات فقط، ويف 

                                 
وصف املصرفية اإلسالمية يف دول اخلليج بأهنا تراوح مكاهنا خـالل اخلمسـة عشـر عامـا األخـرية. كمـا جـاء يف تقريـر يف يف  همضبع ل بالغ ب (1)

نقال عن اخلبري املصريف والشرعي الدكتور  12235العدد  2212يوليو  17هـ  1433شعبـان  27جريدة الشرق األوسط اإللكرتونية الثالثـاء 
 ير عام شركة رقابة الربيطانية.عبد الباري مشعل، مد

مـد مجيع التعريفات تدور حول التزام املصرف بأحكام الشريعة اإلسـالمية، ينظـر يف ذلـك: املعـامالت املاليـة املعاصـرة يف الفقـه اإلسـالمي  حم (2)
يف اإلســالمي د.رفيــق املصــري ص النظــام املصــر  ،00البنــوك اإلســالمية بــني النظريــة والتطبيــق أ.د.عبــداهلل الطيــار ص، 626-652عثمــان شــبري 

، املصــارف اإلســالمية بــني النظريــة والتطبيــق نصــر سـلمان أ.د.البنــوك اإلســالمية  مطبـوع ضــمن حبــوث املــؤمتر الــدويل لالقتصـاد اإلســالمي، 060
المية االســتثمارية تقيــيم أعمــال البنــوك اإلســ. 31اخلــدمات االســتثمارية يف املصــارف د.يوســف الشــبيلي ص  ،  016د.عبــدالرزاق اهليــيت ص 

 .066-61د.حميي الدين أبواهلول ص 
البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق أ.د.عبداهلل الطيار ،  626-652حممد عثمان شبري : املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي   (3)

نصر  أ.د.البنوك اإلسالمية  الدويل لالقتصاد اإلسالمي، مطبوع ضمن حبوث املؤمتر 060النظام املصريف اإلسالمي د.رفيق املصري ص ، 06ص
تقيــيم أعمــال البنــوك اإلســالمية االســتثمارية د.حميــي الــدين  ،  016، املصــارف اإلســالمية بــني النظريــة والتطبيــق د.عبــدالرزاق اهليــيت ص ســلمان

 .066-61أبواهلول ص 
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م تأسس  1873، ويف عام م تأسس بنك فيصل السوداين وبنك فيصل اإلسالمي املصري وبيت التمويل الكوييت 1877اإلسالمي، ويف عام 
م أنشئ بنك فيصل اإلسالمي  1833أنشئ بنك البحرين اإلسالمي، ويف عام  1878البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار، ويف عام 

 مصرف م حتول مصرف الراحجي باململكة العربية السعودية إىل 1833م أنشيء مصرف قطر اإلسالمي، مث يف عام  1832البحريين، ويف عام 
 إسالمي .

 وقد تواىل افتتاح املصارف اإلسالمية، حىت صار يف كل دولة من دول الشرق األوسط عدد من املصارف اإلسالمية، وال يزال يؤسس يف كل فرتة
 .(1)ة األخرىمؤسسة يف الدول العربي 122ومؤسسة يف دول اخلليج العريب  252ليتجاوز عدد املؤسسات املالية اإلسالمية حالياً مصرف جديد، 

من أصول املؤسسات املالية حول العامل يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، %  77.35وتشري إحدى اإلحصائيات إىل وجود حوايل 
 % ويربز دور اململكة العربية السعودية كإحدى أكرب الدول يف قطاع اخلدمات املصرفية اإلسالمية عامليًا يف 38.21نصيب دول اخلليج منها 

 4فالكويت )%(  5مث اإلمارات )%(  3ماليزيا ) مث% من األصول املصرفية اإلسالمية العاملية،  16، حيث احتوت اململكة نسبة 2213عام 
 %(.3%( وقطر )

%(  18.24%( تلتها آسيا ) 27.73، سجلت دول جملس التعاون اخلليجي أعلى نسبة )2213وبالنسبة لنمو األصول اإلسالمية يف عام 
%(. وسجلت منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا دون دول اخلليج  12.53منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا من ضمنها دول اخلليج ) مث

 %.  2.43العربية منواً بسيطاً بنسبة 
يجي أعلى معدل منو ، فقد سجلت دول جملس التعاون اخلل2213-2227أما بالنسبة ملعدل النمو السنوي لألصول اإلسالمية خالل الفرتة 

%(، وأسرتاليا وأوروبا  16.57%(، مث أفريقيا جنوب الصحراء ) 17.35%(، تلتها منطقة الشرق األوسط دون دول اخلليج العريب ) 13.5)
 %(.  12.24%(، وآسيا ) 16.22وأمريكا جمتمعة )

ًا يف قطاع املصارف اإلسالمية حسب تقرير التنافسية العاملي وكانت دول قطر والسعودية واإلمارات العربية املتحدة وتركيا أسرع األسواق منو 
مليار  567، إذ بلغت قيمة األصول يف هذه الدول جمتمعة Ernst &Young(2)الصادر عن  2214-2213للمصارف اإلسالمية لعام 

ومن املتوقع أن  2212و 2223عامي % بني  16.4% من األصول املصرفية اإلسالمية العاملية، مسجلة منوًا سنويًا نسبته  73دوالر أي 
 .(3)2213-2213% خالل الفرتة  18.7يرتفع إىل 

، قد أظهر حتول ُُخس أصول النظام املصريف يف الدول الست املذكورة 2214 – 2213وكان تقرير التنافسية العاملي للمصارف اإلسالمية لعام 
 إىل الصريفة اإلسالمية.

 .(4)% من قيمة األصول52ى املصارف اإلسالمية بنسبة جتاوزت وارتفعت نسبة الطلب يف السعودية عل
 

 .(5)ثالثاً: مواصفات المصارف اإلسالمية

                                 
 http://www.uabonline.org/en/magazineاملوقع اإللكرتوين الحتاد املصارف العربية  (1)
 .لندن مقرها الرئيس يف ون من جمموعة من الشركات األعضاءمنظمة عاملية تتكهي:  (2)
 http://www.uabonline.org/en/magazineاملوقع اإللكرتوين الحتاد املصارف العربية  (3)
 05164العدد  6103أغسطس  6جريدة اليوم السعودية  (4)
، 060املصـارف اإلسـالمية بـني النظريـة والتطبيـق د.عبـدالرزاق اهليـيت ص ، 60بني النظرية والتطبيق أ.د.عبداهلل الطيار ص البنوك اإلسالمية (5)

البنوك اإلسالمية ما هلا وما عليها أبو اجملـد حـرك ،  10و  56و  46ـ  42إبراهيم عبد احلليم عبادة ص :مؤشرات األداء يف البنوك اإلسالمية 
 .   63صاإلسالمية فليح حسن خلف البنوك  ،  66ص 
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 ـ استبعاد التعامل بالفائدة، والبعد عن الربا قليله وكثريه. 1
 ـ جتنب اجلهالة والغرر يف مجيع املعامالت. 2
 ـ خلو املعامالت املصرفية من عنصر املقامرة . 3
 اجلهود حنو االستثمار )املتوافق مع الشريعة(. توجيه كل 4
 ـ وجود رقابة مقومة ومصححة ملا حيدث من معامالت مصرفية. 5
 النظام ـ خضوع املعامالت املصرفية لقاعدة الغنم بالغرم ، وهذه القاعدة أساس لتطبيق مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة كبديل لسعر الفائدة يف 6

  املصريف التقليدي.
  ـ ارتباط املصارف باجملتمع، ممثالً بإخراج الزكاة الواجبة سنوياً، وتسليمها ملستحقيها. 7
  ـ االلتزام التام والكامل بقاعدة احلالل واحلرام عند قيامها بأعماهلا ونشاطاهتا. 3
 

 .(1)رابعاً: عوائق أمام المصارف اإلسالمية
 صريف معا، وذلك لقلة التعليم األكادميي املتخصص مقارنة باحلاجة.قلة املتخصصني املؤهلني يف اجلانبني الشرعي وامل-1
 ارتباط بعض املصارف اإلسالمية بالبنوك املركزية التقليدية املقيدة هلا ولنظامها.  -2
َنمَّطة: ممَّا يضطر كل مصرف لتكوين هيئة شرعيَّة. -3

ُ
 غياب املنتجات امل

 ملصارف اإلسالمية، مقارنة باملصارف التقليدية الضخمة.ضعف عمليات املصرف اإلسالمي: لصغر عدد ا -4
 تعدد اآلراء حول بعض األنشطة املصرفية. -5

يف تطور  ويف اخلتام أجد أنين أحملت إىل شيء من واقع الصريفة اإلسالمية يف الشرق األوسط، مبا يقتضيه املقام مع يقيين بأن الصريفة اإلسالمية
دة الطلب عليها، مما يوحي مبستقبل واعد هلذا النوع من املصارف اليت من أبرز صفاهتا االستقرار والثبات والقوة مستمر لوجود احلاجة إليها وزيا

 املالية.
 هذا وأقدم شكري لكافة منظمي هذا املؤمتر القيم، وأمتىن للجميع التوفيق.

                                 
 يف موقع األلوكة اإللكرتوين جابر شعيب اإلمساعيللألستاذ مقال ، 224املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق د.عبدالرزاق اهلييت ص  (1)

 http://www.alukah.net/culture/0/3694/#ixzz3P19Z1qMIرابط املوضوع:  املصارف اإلسالمية واقع وآفاق للتطوير بعنوان
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 الى السودانيةدراسة حالة مؤسسات التعليم الع: إتقان األعمال فى التعليم العالىأخالقيات 

 | السودان جامعة اخلرطوم|  د.عماد الدين حممد احلسن أمحد
 emad_12366@yahoo.com الربيد االكرتوين:

 
تناول هذا البحث "  أخالقيات إتقان األعمال ىف التعليم العاىل  "  يف أربعة حماور تسبقها مقدمة ، وقد متحور احلديث يف   : الملخص

ول بيان أمهية األخالق ملا هلا من تأثري كبري يف حياة األفراد واألمم والشعوب و خاصة ىف اجلامعات ، وقد بان من املقدمة واحملور االول ح
تزام هبا خالهلا أن األخالق من أفضل العلوم وأعالها قدرًا ، وأن السلوكيات األخالقية وآداهبا هي اليت متيز سلوك اإلنسان عن غريه ، وأن االل

مم  والشعوب ، واهنيار األخالق هو سبب تأخرها ، ولذلك اعتنت هبا الشريعة اإلسالمية عناية فائقة ، وقد ظهر ذلك من هو سبب تقدم األ
أهنا ختدم خالل عناية القرآن الكرمي والسنة النبوية كما ورد باألدلة يف حمله حتدث الباحث فيه عن بعض التعريفات واملفاهيم املهمة اليت يعتقد 

ى إضاءة طيبه قبل احلديث يف تفاصيله ، فقد مشلت : معىن األخالق يف اللغة واالصطالح  ، مث بيان مفهوم العمل يف اإلسالم البحث ، وتعط
ه ، .وىف احملور الثاين حتدث عن العمل يف اإلسالم وقد ناقش هذا احملور عددًا من القضايا منها : نظرة اإلسالم إىل العمل من حيث مشروعيت

، و األخالق اليت جيب توافرها يف العامل ، ويف صاحب العمل على حد سواء ، كما أشار اىل العالقة اليت جتب أن تكون بني  ونوعه وماهيته
يتها ، الطرفني من خالل نظرة إنسانية موسومة بالعطف والرمحة .ىف احملور الثالث تناول الباحث فيه أخالقيات إتقان االعمال ىف اجلامعات و أمه

كيز على أهم عنصر بشرى فيها و هو عضو هيئة التدريس الذى يتوىل أجناز معظم األعمال التدريسية و التعليمية و الرتبوية ىف وذلك بالرت 
على اجلامعات . وىف احملور الرابع أورد الباحث الدراسة امليدانية الىت تناولت أثر إتقان أخالقيات األعمال على إستقطاب الطالب اجلدد و 

أثناء سنوات الدراسة و خدمة اجملتمع ، وقد خرج البحث بعدد من النتائج من أمهها أن هنالك أرتباط بني مستوى إتقان تسرب الطالب 
أخالقيات االعمال ىف البيئة التدريسية باجلامعات و معدالت الزيادة ىف إستقطاب الطالب اجلدد ، ومن مث أوصى  الباحث بعدد من 

يثاق ألخالقيات اإلتقان باجلامعة ، حيتوي على مبادئ وأسس وقواعد إخالقية مهنية لكل فئة من فئات التوصيات أمهها : ضرورة إصدار م
 اجملتمع اجلامعي.

 الكلمات المفتاحية 
 اإلتقان ،إتقان األعمال ، التعليم العايل    األخالق   ،

 المبحث االول
  اإلطار العام

  البحث: مقدمة : أوالً 
هلا من تأثري كبري يف حياة األفراد واجلماعات واألمم ، وهلذا ، فقد بينت سور القرآن الكرمي وآياته  أسس األخالق  لألخالق امهية بالغة  ملا

 –(، وكذلك إعتنت السنة النبوية باألخالق واملعامالت عنايه فاقت كل التصورات ، فقد عد بعض العادين 2222:7األزدي ، (ومكارمها
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فوجودوها ستني الف حديث عشرون منها يف العقائد ، وأربعون يف األخالق أحاديث  رسول  –فيما وقع هلم 

َعِظيٍم( )سورة واملعامالت ، وهذا بال شك دليل على عناية السنة باألخالق كعناية القرآن الكرمي هبا . فقد قال تعاىل : )َوإِنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق 
عاىل نبيه حبسن اخللق تاره ، ويامره مبكارم األخالق وحماسنها تارة أخرى )ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن ( ميتدح اهلل ت4القلم: اية 

 ( .188اجْلَاِهِلنَي( ) سورة األعراف: اية 
 :البحث ثأنياً :مشكلة 

ضو هيئة التدريس باجلامعة ، والزامه بذلك والتوضيح والتوعية إن عدم االهتمام الكايف بأخالقيات إتقان األعمال واملفرتض ان يتحلى هبا ع
جملتمع والرتغيب هبذه األخالق وذلك ملا هلا من انعكاسات يف رفع جودة أداء العمل التدريسى و االكادميى  وبالتايل اثارها على بقية مكونات ا
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اجملتمع ، وبالتاىل أن ضعف ثقة اجملتمع ىف إخالقيات اتقان  األداء  بإعتبار أن اجلامعات هى املصدر للمورد البشرى املؤهل الذى يقود تنمية
 داخل اجلامعات ميثل مشكلة حقيقة ، ويؤثر على معدالت االستقطاب هبذه اجلامعات و درجة الثقة ىف خمرجاهتا .

 :البحث ثالثاً :أسئلة
ىف مرحلىت البكالوريس و الدراسات العليا خاصة اجلامعات  بات من املتفق عليه أن اجلامعات هتتم بتحقيق أعلى معدالت إستقطاب للطالب

من االهلية واخلاصة منها ، ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكري اجلامعات مبسؤولياهتا االجتماعية واألخالقية حىت يكون حتقيق الربح عائدًا 
فإن الدور الرئيس الذي تلعبه اجلامعات ، كوهنا املصدر الرئيس  األمور املقبولة أخالقيًا أو قانونيًا ىف وجهة نطر اجملتمع . عالوة على ذلك ،

و االقتصادية  للثروة العلمية  وتنمية اجملتمع ، حيّتم عليها القيام بواجباهتا االجتماعية وفقًا للمفاهيم احلديثة ، كما أن التطورات التكلونوجية
ها ذلك أيضاً. ومن هنا , فإن هذه الدراسة ممثلة مبشكلتها ستحاول اإلجابة عن واالجتماعية والبيئية يف عصر يتسم بالتغري السريع حتّتم علي

 االسئلة االتية:
 ما املقصود بأخالقيات اتقان االعمال بالتعليم العايل؟ -1
 كيف تؤثر اخالقيات اتقان األعمال بالتعليم العايل على استقطاب الطالب اجلدد؟ -2
 ة التدريس على تقليل التسرب الطاليب أثناء الدراسة ؟ما مدى تأثري املسئولية االخالقية لعضو هيئ -3

 -رابعاً: فروض البحث:
يوجد أثر ألخالقيات إتقان  االعمال لعضو هيئة التدريس  باجلامعات  ) األمانة واالستقامة، النزاهة والشفافية( على حتقيق معدالت  -1

 إستقطاب متزايده للطالب اجلدد.
ية لعضو هيئة التدريس )املسئولية حنو الطالب ، املسئولية حنو خدمة اجملتمع ( على حتقيق معدالت منخفضة يوجد أثر للمسؤولية االخالق -2

 على تسرب الطالب أثناء سنوات الدراسة .
 البحث: أهمية :خامساً 

 دعم كفاءة وفاعلية العمل تنبع أمهية البحث من الدور الكبري الذي تلعبه األخالق بصورة عامة وأخالقيات إتقان األعمال بصورة خاصة يف
 النقاط األتية : يف البحث أمهية التدريسى و االكادميى  يف اجلامعات بإعتبار أهنا مركز اإلشعاع العلمى و الثقاىف للمجتمع  و تظهر

 دة ىف التعليم اجلامعى.الرتكيز و األهتمام جبودة أداء االعمال التدريسية واألكادميية و أخالقياهتا يعترب من مباديء ومعايري ضمان اجلو  -1
 فاءةأن التطبيق اإلجرائى إلتقان األعمال التدريسية و األكادميية  حيقق األرتقاء والتطوير اىل مستويات عالية ىف األداء واجلودة و رفع ك -2

 اخلدمات اإلدارية  واألكادمييـــة الىت تساعد ىف إعداد نوعى للخرجيني و إكتساب ثقة اجملتمع  .
 ثني واملهتمني ألجراء مزيد من الدراسات واألحباث اليت تتناول املوضوع وتطبيقاته .اهتمام الباح -3

 :إلى البحث يهدف
السودانية من  للجامعات مدى تأثري أخالقيات إتقان االعمال التدريسية و االكادميية و الرتبوية  على إستقطاب الطالب  التعرف على  -أ

 ية اخلرطوم .خالل دراسة مؤسسات التعليم العاىل بوال
 املسئولية األخالقية لعضو هيئة التدريس حنو الطالب و اجملتمع باجلامعات السودانية . دور التعرف على -ب

 سادساً : مصطلحات البحث  
 العمل : 

ر اإلسالم ، فعامل مفهوم العمل مبعناه الواسع يف اإلسالم هو : " كل جهد وعمل مادى أومعنوى أو مؤلف منهما معاً يعد عماًل يف نظ      
املصنع ومديره ، واملوظف يف الدولة ، والتاجر ، وصاحب األرض ، والطبيب ، واملهندس ، كل هؤالء عمال يف الدولة اإلسالمية) األشقر ، 

323 ). 
 أخالقيات العمل
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ل بعض املسؤولية من اجل خري ورفاهية هناك مبدأ عام يعترب اساسًا جلميع األنظمة األخالقية وهو االعتقاد بأن كل عضو يف أي مجاعة يتحم
يد غريه من أعضاء اجلماعة اذ ان رغبة الفرد يف أن يضحي مبصلحته الذاتية من اجل رفاهة اجملموعة تكون مبثابة قلب التصرف األخالقي )ابوز 

يف أي نشاط اخر متمثل (  اذن فأخالقيات األعمال تنحصر ضمن اطار سلوك االفراد داخل الوحدة اإلقتصادية او 2224:73ومرعي ،
 بالتعامل مع اآلخرين من زمالء أو زبائن أو إدارة .

 األداء: 
تعين كلمة "أداء" يف قاموس املنجد، إيصال الشيء إىل املرسل إليه وعرف األداء: بأنه "ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظي أو مهاري وهو  

 يستند إىل خلفية معرفية ووجدانية معينة ".
 -الجودة : 
( ويعين هبا الشيء أو الشخص ودرجة صالحه،  وهي التعين األفضل أو األحسن Qualities(مشتق من )  Qualityان مصطلح اجلودة) 

اجلودة قد دوما،وإمنا هي مفهوم نسيب خيتلف النظر له باختالف اجلهة املسـتــفيدة منه سواء أكان الزبون، أم املصمم ،أم اجملتمع ،أم املنظمة. و 
 ه او درجة تفوق ميتلكها شخص ما أو شيء ما،كما تعين درجة االمتياز.أو تعــــين الدرجة العالية من النوعية أو القيمة.  تعين صف

هلا فاجلودة كمفهوم لغوي يعرب عن صفة مالزمة ومرتبطة باملوصوف اجليد،وتعين بشكل عـــــام بعــــض الدرجات أواملؤشرات اليت ميكن من خال
و فهم بنيته. ، وهذا األداء يكون عادة على مستوى معني يظهر منه قدرة الفرد او عدم قدرته على عمل ما" )الصرايره ، حتديد الشيء أ

2228 ،33.) 
 البحث حدود سابعاً :

 :التالية باحلدود البحث جمال حتدد
األعمال التدريسية و االكادميية و تأثريها على  أخالقيات إتقان  دراسة على املوضوعي حده يف البحث اقتصر : املوضوعي ) األكادميي ( احلد

 ىف حتسني األداء مبؤسسات التعليم العاىل بوالية اخلرطوم . إستقطاب الطالب و التسرب الطالىب أثناء الدراسة  ، والىت من شأهنا أن تساعد 
  2213-2014على حتليل الدراسة لالعوام  البحث اقتصر  :الزمين احلد
 على مؤسسات التعليم العاىل ابوالية اخلرطوم و كلياهتا . البحث تصراق : املؤسسي احلد

 :وأدواته البحث منهج ثامناً : 
 واملعروف دراسة اخالقيات إتقان األعمال يف التعليم العايل ، يف متثلت اليت البحث مشكلة حتديد يف التحليلي الوصفي املنهج الباحث إستخدم

 وذلك املشكالت، حل كبري يف تقدم حتقيق ميكن خالهلا من اليت للظواهر دقيقة أوصاف لدراسة" تخدمأنه يس الوصفي التحليلي املنهج عن
 املتصلة . األحداث عن تنبؤات لوضع حماولة يف الظواهر بني اليت توجد العالقات وحتديد الراهــــن ، الوضع بتصور الباحث قيام خالل من

 المبحث الثاني
 اإلطار النظ       رى

 عريفات ومفاهيم :ت 0-4
 أوالً : معنى األخالق في اللغة :  

ى " اخلُْلُق إن الناظر يف كتب اللغة جيد أن كلمة أخالق تطلق ويراد هبا : الطبع والسجية ، واملروأة والدين.  وحول هذه املعاين يقول الفريوزاباد
ُلُق واخلُْلُق السجية .. فهو بضم اخلاء وسكوهنا الدين والطبع والسجية بالضم وضمتني السجية والطبع واملروأة والدين" ويقول ابن منظور : " اخلُ 

 (236") الفريوزابادى ،
لة اخلَلق مث يفسر ابن منظور ذلك بقوله " وحقيقته ، أي  اخللق ، أنه لصورة اإلنسان الباطنة ، وهي نفسه ، وأوصافها ومعانيها املختصة هبا مبنز 

 ( 236ها وهلما أوصاف حسنة وقبيحة "") الفريوزابادى ،لصورته الظاهرة وأوصافها ومعاني
يئات واألشكال ويف هذا املعىن يقول الراغب األصفهاين " اخُلْلُق يف األصل شيء وآحد كالّشرب والشُّرب والصَّْرِم والصَّْرِم لكن خص اخلَْلُق باهل

 صرية . قال تعاىل ) وإنك لعلى ُخلق عظيم (.والصور املدركة بالبصر ، وُخص اخلُْلُق بالقوى والسجايا املدركة بالب
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فَِإذا َقَضْيُتْم َمناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اللََّه َكذِْكرُِكْم ۗ  وقرىء : إن هذا إالَخْلُق األولني ، واخلالق ما اكتسبه اإلنسان من الفضيلة خبُُلِقه قال تعاىل )
نْيا َوما َلُه يف اآْلِخَرِة ِمْن َخالٍق( ) سورة البقرة اية آباءَُكْم أَْو َأَشدَّ ذِْكرًا َفِمَن النَّاِس َمْن يـَُقو  ( وفالن خليق بكذا : أي كأنه 222ُل رَبَّنا آتِنا يف الدُّ

 ( 236خملوق فيه ذلك كقولك جمبول على كذا ، أو مدعو اليه من جهة اخلَْلِق .. ( ") الفريوزابادى ،
 مور هي :ومن خالل هذا العرض اللغوي ميكن مالحظة ثالثة أ

 اخلُُلق يدل على الصفات الطبيعية يف خلقة اإلنسان الفطرية على هيئة مستقيمة متناسقة .  -1
 تدل األخالق على الصفات املكتسبة حىت اصبحت كأهنا خلقت فيه فهي جزء من طبعه .  -2
 (.236أن لألخالق جانبني : جانب نفسي باطين ، وجانب سلوكي ظاهري") الفريوزابادى ، -3

 األخالق في االصطالح : ثانياً : 
 عرف العلماء األخالق بتعريفات كثرية ال يتسع اجملال لذكرها ولكن سيذكر الباحث أهم تلك التعريفات ومنها :  

تعريف ابن مسكويه ، فقد عرف األخالق بأهنا " حال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية . وهذه احلال تنقسم اىل  -1
ما يكون طبيعياً من أصل املزاج ، كاإلنسان الذي حيركة أدىن شيء حنو غضب ويهيج من أقل سبب ، وكاإلنسان الذي جين من قسمني: منها 

ايسر شيء كالذي يفزع من أدىن صوت يطرق مسعة أو يرتاع من خرب يسمعه ، وكالذي يضحك ضحكاً مفرطاً من أي شيء يعجبه ، وكالذي 
ومنها ما يكون مستفادًا بالعادة والتدريب ، ورمبا كان مبدؤه الفكر ، مث يستمر عليه أواًل فأواًل حىت يصري  يغتم وحيزن من أيسر شيء يناله .

 (51ملكة وخلقاً ") ابن مسكويه اية
تعريف الغزايل حيث عرفها بأهنا " هيئة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال بيسر وسهولة من غري حاجة اىل فكر وروية ( )  -2

 (.  1423:78زيدان، 
ه ويالحظ من التعريفني السابقني أهنما جينحان إىل منهج فلسفي اىل حد بعيد فابن مسكويه كما يقول عبداهلل دراز " كان متأثرًا يف تفكري 

 مجيع نواحيها األخالقي  بالتفكري األرسطى ، بل كان يتبع ارسطوا يف هذا التفكري متاماً .. وال أقول إن أفكار أولئك نسخه من أفكار هؤالء يف
 (43ذلك أن لإلسالم  وجلهودهم الفكرية أثر يف بعض نواحي تفكريهم أيضا ) مقداد باجلن ـ

 ومع ذلك فإن التعريفني قد كشفا لنا معان مهمة من معاين األخالق فهي صفات مستقره يف النفس اإلنسانية تصدر عنها الفعال وردوها سريعة
 ذا تظهر األخالق . بطريقه تلقائية ال تكّلف فيها ، وهب

عرفها عبدالكرمي زيدان بقوله " وميكننا تعريف األخالق بأهناجمموعة من املعاين والصفات املستقره  يف النفس ويف ضوئها وميزاهنا  -3
يف الغزايل ( وال خيفى أن هذا التعريف هو نفسه تعر 78حيسن الفعل يف نظر اإلنسان أو يقبح ، ومن مث يقدم عليه أو حيجم عنه () زيدان ، 

مع إضافات غري خافية وتكمن اضافته احلسنة بأن املعاين والصفات املستقرة يف النفس هي الضابط لإلقدام واإلحجام عن  الفعل حبسب حسنة 
 وقبحه .

 وقد عرفها بعض العلماء بأهنا " التحلي باملليح والتخلي عن القبيح " 
فنجد بينهما نسباً وصهراً ) فالعلماء يريدون هبا تلك الصفات  –عد كثرياً عن املعىن اللغوي واملالحظ أن األخالق يف املعىن االصطالحي ال تبت

( فإن األخالق الكرمية مما تدعو 176، : 2222اليت تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ ، ويستحق املوصوف هبا املدح أو الذم () عمر االشقر ،
ا فإن الناس قد تعارفوا على أن الصدق واألمانة والوفاء بالعهود وحنو ذلك من األخالق الكرمية ،  اليها العقول السليمة والفطر املستقيمة ، وهلذ

اىل  كما تعارفوا عن أن الكذب والغش واخليانة من االخالق الذميمة اليت ترفضها العقول السليمة والفطر املستقيمة ، مث جاءت الشريعة داعية
 منها ، فقد قال صلى اهلل عليه وسلم " إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق " . املعروف من األخالق ناهية عن املنكر 

اذن مفهوم االخالق يرتبط بالضوابط السلوكية لإلنسان حيث حتدد له جوانب اخلري والشر، وهي تعرب عن جمموعة القيم اليت يتصف هبا  
 وكهم وأدائهم ألعماهلم. جمموعة من األفراد الذين تربطهم عالقات يف مجاعة أو منظمة لتحكم سل

 : مفهوم العمل :   4-4
 ( 22ِمل بنفسه ( )الفريوزا بادى، العمل كما جاء يف القاموس هو : ) املهنة والفعل ومجعه أعمال ، وأعمله واستعمله غريه ، واعتمل عَ 
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قد ينسب اىل احليوانات اليت يقع منها   وقال الراغب األصفهاين" العمل : كل فعل يكون من احليوان بقصد فهو أخص من الفعل الن الفعل
 (  351بغري قصد...  والعمل يستعمل يف األعمال الصاحلة والسيئة ") الراغب االصفهاين ، 

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

وعليه فإن مفهوم العمل مبعناه الواسع يف اإلسالم هو : " كل جهد وعمل مادى أومعنوى أو مؤلف منهما معًا يعد عماًل يف نظر  
لتاجر ، وصاحب األرض ، والطبيب ، واملهندس ، كل هئوالء عمال يف الدولة اإلسالم ، فعامل املصنع ومديره ، واملوظف يف الدولة ، وا

 .( 323اإلسالمية") األشقر ، 
  أوالً : نظرة اإلسالم إلى العمل :

يثاب  لقد نظر اإلسالم اىل العمل نظرة احرتام ومتجيد ، فمجد العمل ورفع قيمته وربط كرامة اإلنسان به ، بل إنه جعله فريضة من فرائضه اليت
 عليها فهو مأمور به ، فالعمل عبادة إذن وأي عباده ) حىت أصبح العمل يف سبيل قوته وقوت عياله ، ويف سبيل رفعة امته وحتقيق اخلري يف

ن ، وسبباً اجملتمع أفضل عند اهلل من املتعبد الذي يركن اىل العبادة ويزهد يف العمل . وأصبح اخلمول والرتفع عن العمل نقصاً يف إنسانية اإلنسا
( وهلذا فقد حث القرآن الكرمي من خالل سوره وآياته على العمل فقال تعاىل : )َوُقِل اْعَمُلوا  17يف تفاهته وحطته() عز الدين التميمي ، 

َيِت الصَّاَلُة فَانـَْتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن (  ، وقال تعاىل : )فَِإَذا ُقضِ  125() سورة التوبة ، اية ۗ  َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن 
(. وقال تعاىل )ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يِف َمَناِكِبَها 12( )سورة اجلمعة ، أيه   َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

 (.15َوإِلَْيِه النُُّشوُر(. )سورة امللك . أية  ۗ  ْزِقِه وَُكُلوا ِمن رِّ 
لم كما أن كتب السنة النبوية  املطهرة مليئة باألحاديث الدالة عل احلث على العمل ، وترك العجز والكسل ، فقد روى عنه صلى اهلل عليه وس

، 138ص 12)عبداهلل قادري ، -يده " داود كان يأكل من عملأنه قال : " ما أكل أحد طعاماً قط خرياً من ياكل من عمل يده وإن نيب اهلل 
 (18()  كما روي عنه صلى اهلل وسلم أن قال :" من بات كاآلمن طلب احلالل بات مغفوراً له " )التميمي ، ص  2221 13

ًا من املعان من جهة نوال كما أن اإلسالم سلك مسلكا أخر غري مباشر يف احلث على العمل فقد حث على اعانة الفقري وجعل املعني خري 
اهلل  األجر والثواب ففي احلديث  " اليد العليا خري من اليد السفلى" . وهكذا يف احلث على انواع الرب املختلفة كالصدقات واالنفاق يف سبيل

 .(243وحنو ذلك )زيدان ، ص 
 

 ثانياً : ماهية العمل في االسالم :
الشريفة يلحظ أن طلب العمل جاء عامًا مطلقًا غري مقصور على عمل معني ، وغري مقيد بشىء  إن الناظر يف اآليات الكرمية ، واألحاديث

سوى احلل الشرعي ، وهذا يشمل مجيع األنشطة االقتصادية ، وخمتلف أنواع املعامالت واملكاسب مثل التجارة والزراعة والصناعة والشركة 
( ،  مادام يرمي 243جه العمل والنشاط االقتصادي بغرض الكسب احلالل ))زيدان ، ص واملضاربة واإلجاره وسائر ما يباشره اإلنسان من أو 

َد َأَخاُهْم إىل حتقيق مصلحة اإلنسان وحتقيق التقدم والرفاه له  ، فقد خلق اهلل اإلنسان وطلب منه عمارة األرض كما قال تعاىل : )َوِإىَل مَثُوْ 
َها فَاْستَـْغِفُرْوُه مُثَّ تـُْوبـُْوا إِ َصاحِلًا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اهلَل  رُُه ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأَلْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيـْ .(.)سورة َما َلُكْم ِمْن إِلٍَه َغيـْ لَْيِه ِإنَّ َريبِّْ َقرِْيب  جمُِْيب 

 ( 61هود اية 
به اإلنسان فهو عمل جليل مادام مباحاً ويسد حاجته وعوزه وعلى هذا فليس هناك عمل حقري يف املفهوم اإلسالمي للعمل فإن كل عمل يقوم 

ويكفه عن مسألة الناس ، وبناء على ذلك فإن قيمة اإلنسان  وإنسانيته حمفوظه ال تنقص بسبب ما يباشره من عمل وان عده بعض الناس 
 عليه وسلم أنه قال : " ما بعث اهلل نبياً إال ورعى عماًل حقرياً . وقد كان صلى اهلل عليه وسلم يرعى الغنم الهل مكة . فقد روى عنه صلى اهلل

( .  وكذلك األنبياء قبله صلى اهلل 143الغنم . قالوا : وأنت يا رسول اهلل ؟  قاىل : نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة ") قادري ، ص 
سالم أنه كان يصنع  الدروع ، وكان أيضاً يصنع اخلوص ، وكان وسلم كانوا يعملون يف حرف خمتلفة ، وقد أخرب اهلل تعاىل  عن نبيه داود عليه ال

عن يأكل من عمل يده ، وكان آدم حراثًا ،  ونوح جناراً ، ولقمان خياطًا ، وطالوت دباغًا ، وقيل سقاًء ، فالصنعة يكف هبا اإلنسان نفسه 
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نسان يف نظر اإلسالم حبسب دينه وتقواه، ال حيسب ماله ( ألن قيمة اال133الناس ، ويدفع هبا عن نفسه الضرر والبأس .. " )قادري ، ص 
 وغناه ، وال حبسب عمله ومهنته . 

فقد روى عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال : " ألن يغدو أحدكم  فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغىن عن الناس خري له من أن يسأل 
 رجالً أعطاه أو منعه " رواه الشيخان . 

هلل عليه وسلم يرعى الغنم  على دريهمات ألهل مكة . )وهلذا وجدنا أكابر األمة من علمائها وفقهائها ميتهنون خمتلف املهن وقد كان صلى ا
، ص احلرة املباحة ، كما وجدنا بعض الصحابة الكرام يؤجرون أنفسهم لغريهم للقيام ببعض األعمال املباحة احلالل لقاء اجر معلوم () قادري 

142 ) 
بالذكر أن العمال إىل عهد قريب " كانوا يرتقون يف كل باب من أبواب هذه الصناعات ، وكانت ترقية العامل من عريف اىل معلم تعلن  واجلدير

 يف حفل اسالمي السمات حيضره أساتذة احلرفة ويبدؤه  شيخ الطائفة بإجراء اسالمي هو سؤال احلاضرين قراءة  فاحتة الكتاب () اليمين ، ص
 هذا دليل ساطع على أن كل مهنة حمرتمة مادامت يف دائرة احلالل ، وأصحاهبا حمرتمون كذلك ، وهذا هو املنظور اإلسالمي .(. ويف 52

 الصحيح للعمل . 
 مفهوم أخالقيات األعمال:

يلزم مراعاة القيم اإلنسانية املرتبطة أن السلوك اإلنساين للمسلم حمكوم بالقيم األخالقية االسالمية اليت تقوم على املسؤولية امام اهلل عز وجل مما 
( فاألخالقيات حالة ذهنية وليست جمموعة من القواعد ، 2224:81هبذا السلوك كالقناعة والصدق واالمانه والوفاء والعدل . )قنطجى ، 

 السلوك القومي مقابل السلوك وتعرف األخالق بأهنا مبادئ تتعلق خبصائص مثل االمانة والنزاهة ، واالعتمادية واملسؤولية وجوانب اخرى يف
( وتعرف األخالق ايضاً على أهنا معايري للتصرف والسلوك اليت نتوقع أن يتبعها الناس وتتعلق االخالق الشخصية 2224،162اخلاطئ)محاد ،

لوكية بالوحدة وكيف ميكن ( وتعد االستقامة والقيم األخالقية منتجًا للمعايري األخالقية والس2222:224بفعاليات الفرد اليومية )الصباغ،
غري  توصيلها واإللتزام هبا يف املمارسة وتشمل تصرفات اإلدارة إلزالة أو ختفيض احلوافز واإلغراءات اليت تدفع االفراد اىل ارتكاب تصرفات

يف نشاطاهتم العملية  ( لذا فإن أخالقيات األعمال تتعلق بسلوكيات االفراد2225:2214مستقيمة ، غري قانونية أو غري أخالقية )لطفي ،
د املختلفة وهذا يشمل طريقة تعاملهم مع زمالئهم والزبائن واي شخص اخر يتعامل مع الوحدة اإلقتصادية ، وجيد البعض صعوبة كبريه يف حتدي

أن نفرق بني  اين تبدأ األخالق الشخصية وأخالقيات األعمال ، الن األخالق الشخصية تؤثر وتغطي على أخالقيات األعمال ، ومن املهم
د يكون السلوك األخالقي والسلوك القانوين فاألخالق هي السلوك املتوقع مع االفراد ، اما القوانني فتتعامل مع األفعال املطلوبة فهناك فعل ق

 ( 2222:224قانونياً ولكنه غري أخالقي ، أو أخالقي ولكنه غري قانوين )الصباغ،
ت اليت تكون سليمة ومناسبة وعادلة وقد يكون سلوكًا سليمًا أو خطأ، ورمبا يكون مناسبًا أو غري فالسلوك األخالقي يتضمن اختيار التصرفا

مناسب ، كما أن القرارات اليت تتخذها قد تكون عادلة أو غري عادلة. ومع أن األفراد خيتلفون دائما يف وجهات نظرهم حول معين 
اساساً جلميع األنظمة األخالقية وهو االعتقاد بأن كل عضو يف أي مجاعة يتحمل بعض اصطالحات القيم األخالقية فإن هناك مبدأ عام يعترب 

ابة املسؤولية من اجل خري ورفاهية غريه من أعضاء اجلماعة اذ ان رغبة الفرد يف أن يضحي مبصلحته الذاتية من اجل رفاهة اجملموعة تكون مبث
أخالقيات األعمال تنحصر ضمن اطار سلوك االفراد داخل الوحدة اإلقتصادية (  اذن ف2224:73قلب التصرف األخالقي )ابوزيد ومرعي ،

 او يف أي نشاط اخر تتمثل بالتعامل مع اآلخرين من زمالء أو زبائن أو إدارة.
 أخالق العمل :  0-4

رؤوس. وقبل أن نفصل ذلك نقصد بأخالق العمل : األخالق اليت جيب  توافرها يف العامل ، ويف صاحب العمل على حد سواء والرئيس وامل
نقول : إن األصل يف اإلنسان املسلم أن يتمسك بالعقيدة اإلسالمية اليت تدعو إىل مكارم األخالق ، وتنهى عن سفاسفها ، وبالتايل على 

سلم أن يسلك السلوك املسلم أن يتعرف إىل األخالق الكرمية بشقيها احلسنة والقبيحة ، ومع ذلك فإن ذلك العلم ال يكفى بل على اإلنسان امل
 األخالقي يف حياته كلها ، ومنها أخالق العمل . 
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ًا أصيلة " واألخالق الكرمية تدعو إليها الفطر السليمة ، فالبشر كانوا واليزالون يعّدون الصدق والوفاء بالعهد واجلود والشجاعة والصرب أخالق
لغدر  واجلنب أخالقًا سيئة ترفضها العقول السليمة ، وتذم صاحبها ، والشريعة يستحق صاحبها الثناء والتكرمي ، و اليزالون يعّدون الكذب وا

 ( 153م ، ص 2222جاءت داعية اىل املعروف من األخالق ، وتنهى عن املنكر منها ") األشقر ، 
وذميمة ، مييلون اىل الكرمية مما سبق يظهران الناس على اختالف مللهم وحنلهم ، واختالف السنتهم وألواهنم يقسمون األخالق إىل كرمية  

كرمية يف بفطرهم  السليمة ، ويستقبحون الذميمة بعقوهلم الصرحية اليت مل تلوثها امللوثات الطارئه ، فكيف إذا جاءت الشريعة اإلسالمية تثبت ال
ت على ذلك اجلزاء يف الدنيا ، واألخرة الفطر املستقيمة ، وتنهى عن الذميمة حىت ال يقع فيها أحد ، وحذرت من الوقوع فيها اشد ختدير ، ورتب

 ، ملن اتبع وملن امتنع واليك تفصيل أخالق العمل على النحو التايل :
 اوالً : األخالق المطلوبة في العامل : 

تندرج مجيع يظهر لنا أن أساس األخالق املطلوب توافرها يف العامل مها خلقان مرتبطان ببعضهما ال ينفكان مها : القوة واألمانة ، وتكاد 
حتت هذين  اخللقني املهمني . يستعرض الباحث هذين اخللقني أواًل ، مث يتبعهما بعض أخالق العمل األخرى  –أو معظمها  –أخالق العمل 

 املطلوب توافرها يف العامل على النحو التايل : 
 القوة :

.. ويستعمل ذلك يف البدن ويف القلب  -خذوا ما آتيناكم بقوة  -القوة يف األصل ضد الضعف " تستعمل  تارة يف معىن القدره حنو قوله )  
.( أي تستعمل يف األشياء املادية  واملعنوية فيقال : قويت أطرفه ، وقويت عزميته ، وقويت  218..() الراغب األصفهاين ، مادة : قوى ، ص 

مطلب مهم " وهذه القوة املعنوية فضيلة من الفضائل  ( أن القوة املعنوية 248، ص  2، ح  1837،  1427مكانته ومنزلته. )الشرباحي 
أي يعين هبا رجال األخالق واألدب فالقرآن يستعمل  القوة مبعىن صدق العزمية وصالبة اإلرادة كما قال تعاىل : ) خذوا ما آتيناكم بقوه ( 

(.  فالقوة إذن مطلوبة للعمل كما 248،  ص  1837، تقبلوه واحرصوا عليه ، واعملوا جبد ونشاط، وال متيلوا إىل الضعف والوهن))الشرباحي 
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمنُي( )سورة القصص :اية  ۗ  قاىل تعاىل )قَاَلْت ِإْحَدامُهَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه  " فهكذا ينبغى ان يكون  –( 26ِإنَّ َخيـْ

(ومن هنا جيب أن تكون  62م ، ص 1888ن تراعي فيهم القوة واألمانة .") العدوى ،األجراء ، وهكذا ينبغي أن ختتار العمالة ، فينبغى أ
 القوه مناسبة للعمل املراد القيام به كما تقدم أن من القوة ما هو مادي ، وماهو معنوي .

ة الفالح تكمن يف بدنه ، وقوة فقوة العامل املكلف  بعمل أشياء والسعي يف أمور والذهاب واإلياب ، فيختار له العامل القوى البدن ، وقو 
الصانع تكمن يف معرفته بصنعته  ومهارته فيها ، واملهندس تكمن قوته يف عمله وحسن ختطيطه ، واملدرس تكمن قوته يف معرفته بتخصصه 

ول ابن تيمية رمحة ( ، وهكذا فإن القوة يف كل مهنة حبسبها قوة ومعرفة واتقاناً ويف هذا  يق 63-62م ، ص 1888وحسن تعليمه )العدوى ،
س ترجع إىل اهلل ) والقوة يف كل والية حبسبها ، قالقوة يف إمارة احلرب ترجع إىل شجاعة القلب وإىل اخلربة باحلروب .. والقوة يف احلكم بني النا

 (15/16ارك ص العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنه ، واىل القدرة على تنفيذ االحكام ( )ابن تيمية ، تقدمي حممد املب
 وهذه األعمال اليت يتوىل بعض الناس القيام هبا هي بال شك واليات وأمانات فلينظر اإلنسان موقعه من حتمل تلك األمانة. 

 
 : االمانة

آن الكرمي يف كثري ال شك أن األمانة خلق أوجبه اإلسالم ، واعتز هبا العرب قبله، فإذا أرادوا أن ميتدحوا إنسانًا وصفوه باألمانه ، وقد أكد القر 
( وقال تعاىل )ِإنَّ  3منون اية  من أياته على هذا اخللق ، وكذلك فعلت السنة املشرفة فقال تعاىل )َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاهِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن( ) املؤ 

يًعا َبِصريًا( )  ۗ  ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه  ۗ  ُتْم بـَنْيَ النَّاِس أَْن حَتُْكُموا بِاْلَعْدِل اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإىَلٰ أَْهِلَها َوِإَذا َحَكمْ  ِإنَّ اللََّه َكاَن مسَِ
حيسن العامل  (  والواقع أن أمور الناس التستقيم إال باألمانه ، ومنها أن خيلص يف عبادته ، وأن حيسن االنتفاع بوقته ، وأن 53سورة النساء اية 

 ، والصانع ، والتاجر عمله , و ان جيتهد فيه ، ومن األمانة أن حيسن املوظف عمله ، وأن يؤدي ما عليه من مسؤولية وتبعة جتاه املواطنني
 والدولة واألمة مجيعاً.  
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أمانة وال دين ملن ال أمانه له" وملا  وال شك أن هذا اخللق اجلميل أساس من أسس الدين فقد روى عنه صلى اهلل عليه وسلم قوله " اإلميان 
اهلل عليه كانت االمانة خلق الفطرة السليمة  والطبع الكرمي األصيل كان النيب صلى اهلل عليه وسلم معروفاً هبا بني قومه قبل أن يوحى إليه صلى 

 (  41-38م . ص 1881وسلم)موسى ، 
رى بالقيام بعمله على الوجه األكمل وهو األجدر بالعمل من غريه ، وان كان وعليه فإذا امجعت القوة واألمانة يف شخص معني كان ذلك أح

 اجتماع القوة واألمانة يف الناس قليل كما يقول ابن تيمية رمحة اهلل . 
وأن األمانة هي  ويظهر مما سبق ) أن خري األجراء من متتع بقوة اجلسم واتصف باألمانة ، فإن قوة اجلسم  هي املعينة  على أداء العمل واجنازه ،

من  احلافز الذي يدفع العامل إىل احسان العمل واتقانه واجادته ، وهي اخللق الذي حيول بينه وبني الغش واإلمهال " يا أبت استأجره إن خري
 (74استأجرت القوى األمني " وال يطمح اصحاب العمل و اليريدون من العامل اكثر من ذلك ( )التميمي ، ص 

 ى االساسية ألخالقيات إتقان االعمال :ثانياً : المباد
 مما تناوله الباحث فيما سبق  ميكن أن نستخلص عدد من املبادئ االساسية ألخالقيات إتقان االعمال ، وهــى :  

 ان يعرف العامل ما هو املطلوب منه وما هي واجباته ومنطلقات عمله وأن يكون العقد بني العامل وصاحبه واضحاً ال لبس فيه . -1
 ن يشعر العامل باملسؤولية جتاه العمل الذي كلف او تعاقد عليه.  أ -2
 أو مهندساً  أو طبيباً أو معلماً وحنو ذلك .موظفاً أو صانعاً أو مزارعا سواء كان العمل  على أحسن الوجوه أيا كان نوع العمل أن يؤدي العامل  -3
ى اهلل عليه وسلم " إن اهلل حيب من احدكم إذا عمل عماًل أن أن يؤدي ذلك بأمانة واخالص دون غش او امهال أو تقصري لقوله صل -4

 يتقنه " وهذا يعين بداهة أن اهلل ميقت التقصري واالمهال يف العمل قال صلى اهلل عليه وسلم ) من غش فليس منا ( . 
خيانة ، وتعطيل أعمال الناس خيانه عدم اخليانة يف العمل بكل صورها وأشكاهلا . فتضييع األوقات خيانة ، والغش خيانة ، وأخذ الرشوة  -5

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ، فكل من تقلد عماًل . مهما كان نوعه ومل يؤده وفق ما طلبه منه الشرع احلنيف فهو خائن ألمانته واهلل تعاىل يقول)
 (.27() األنفال اية خَتُونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوخَتُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ 

عدم استغالل عمله ووظييفته ليجر بذلك نفعًا إىل نفسه أو قرابته ، أو من هم دونه ، دون حق شرعي أو قانوين ، فإن هذا األستغالل  -6
رزقًا فما أخذ بعد  يعد جرمية ، إذ املال العام أمانة عند من استؤمنوا عليه ، فقد قال صلى اهلل عليه وسلم " من استعملناه على عمل ، فرزقناه

 (.47، ص 1412)حممود ، ذلك فهو غلول " .  فقد شدد اإلسالم على ضرورة التعفف من استغالل النفوذ وشدد على رفض املكاسب املشبوهة
 ان يبني للعامل ماهية العمل املراد اجنازه مع بيان ما يتعلق باملدة واألجر .  -7
َها َما اْكَتَسَبْت  ۗ   ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها أن ال يكلفه فوق طاقته . لقول اهلل تعاىل )اَل  -3 َربَـَّنا اَل تـَُؤاِخْذنَا ِإن  ۗ  هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ

َنا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَنا  ۗ  نَِّسيَنا أَْو َأْخطَْأنَا  ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بِِه َربَـَّنا  ۗ  َربَـَّنا َواَل حَتِْمْل َعَليـْ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحْنَا  ۗ  َواَل حُتَمِّ
. ويقول صلى اهلل عليه وسلم " والتلكفوهم ما اليطيقون " واذا كلفه فوق 236أَنَت َمْواَلنَا فَانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن( ) سورة البقرة : اية  ۗ  

 أن يعينه .  طاقته فعليه
أن يعامل العامل باحلسىن فالبد أن تكون نظرة صاحب العمل اىل العامل نظرة انسانيتة  حيرتم فيها إنسانية فالعامل إنسان يتمتع بكل  -8

 خصائص اإلنسانية فال يهينه والحيتقره وقبل ذلك كله ال يظلمه . 
غى أن  يكون األجر على قدر العمل " ففي ظالل اإلسالم يتحتم أن ال يبخس حق العامل عند التعاقد على أي عمل من األعمال فينب -12

على صاحب العمل أن يعطى العامل جزاء عمله ومثرة جهده بصورة متناسبة مع حقه تناسباً تأماً ، وأن على العامل أن يقتصر على أخذ حقه 
عليه وسلم " إن لك من األجر على قدر نصيبك   فحسب فال ينبغى له أن يطالب صاحب العمل باكثر من حقه ، قال رسول اهلل صلى اهلل

 ( 63ونفقتك " )التميمي ، ص 
أن يعطي حق العامل عند فراغة من عمله دون مماطلة ألن هذا احلق أصبح دينًا وأمانة يف عنق صاحب العمل عليه أن يوديه كما قال  -11

 (  63ص صلى اهلل عليه وسلم " أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه ") التميمي ، 
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أن يكون صاحب العمل رحيما بالعمال حني اخلطأ والصفح عنه إذا مل يكن مثة تقصري ولو تكرر منه اخلطأ ، جاء رجل اىل الرسول صلى  -12
ص اهلل علهي وسلم قال : كم يعفو عن اخلادم ؟ فصمت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث قال : " اعف عنه يف اليوم سبعني مرة ") التميمي ،

 ( أخرجه الرتمذي وقال حسن صحيح غريب.  73
 :ثالثاً : أخالقيات االعمال فى التعليم والتدريب 

إن التطور األوسع يف جمال أخالقيات األعمال جنده يف جمال التعليم والتدريب، ففي الدول الصناعية أخذت هذه املادة تدرس وتصدر فيها 
مقرر تدريسي من مقررات  522يف الواليات املتحدة األمريكية حاليا أكثر من  الكتب املتخصصة واملنهجية على نطاق واسع ، ويوجد
كان هناك ما ال   1883% منها تقدم نوعا من التدريب يف هذا اجملال وحىت عام 82أخالقيات األعمال تدرس يف اجلامعات بدوام كامل وان 

صدرت مجعية إعالء شأن كليات ومدارس إدارة األعمال والتجارة، أ 2224مركزا حبثيا ألخالقيات العمل و األعمال ويف عام   16يقل عن 
وهي اهليئة الدولية اليت تصادق على إنشاء كليات األعمال والتجارة، مبادئ توجيهية لدمج األخالقيات واحلوكمة يف مواد تدريس اإلدارة 

ألعمال يف اجملتمع والقيادة األخالقية وصناعة القرارات األخالقية العاملية. وتركز هذه املبادئ التوجيهية على أربع جماالت: هي مسؤولية شركات ا
 وحوكمة الشركات

أعد  االحتاد األورويب ورقة حبث  بعنوان "تشجيع وضع إطار عمل أورويب للمسؤولية االجتماعية للشركات" ومت إطالق عملية   2221ويف عام 
األحباث املوضوعة عن املسئولية االجتماعية للشركات،و وضع مبادرات األحباث إعادة فحص يف بلدان متعددة لوضع تدريس إدارة األعمال و 

أو غلوبل  واملناهج الدراسية اليت يتم تنظيمها حتت رعاية األكادميية األوروبية لألعمال التجارية يف اجملتمع. كما أن مبادرة االتفاق العاملي 
شركة جتارية من خمتلف أحناء العامل وعدداً  2222مبادرة تضم أكثر من  ( التابعة لألمم املتحدة، وهيGlobal Compactكومباكت )

من وكاالت األمم املتحدة ومنظمات العمال واجملتمع املدين لدفع عجلة املواطنة املسئولة للشركات . فقد عملت على إقامة منتدى لشبكات 
 من أساتذة إدارة األعمال والتجارة حول العامل. 

ى للمدرسني تبادل األحباث ووضع دراسات عن حاالت معينة إلعطاء مثال يوضح ممارسات الشركات اليت حتاول جاهدة وقد أتاح هذا املنتد
اجملتمع، التقييد مببادئ مبادرة االتفاق العاملي حول العمل والبيئة وحقوق اإلنسان وحماربة الفساد. كما أطلق برنامج آسني لألعمال التجارية و 

كلية أعمال وجتارة يف اهلند وجنوب أفريقيا وأسبانيا واملكسيك وكندا والواليات   11واليات املتحدة، ائتالفًا عامليًا يضم ومركزه الرئيسي يف ال
 املتحدة ، تعمل مجيعها بطرق خمتلفة ملعاجلة قضايا تتعلق باألخالقيات، واملسؤولية االجتماعية للشركات، 

ستلنبوش جبنوب أفريقيا برنامج دكتوراه يف القيادة واحلوكمة واألخالقيات يرمي إىل مماشاة أهداف وُتطور كلية التجارة وإدارة األعمال جبامعة 
 الشراكة االقتصادية اجلديدة للتنمية اإلفريقية. 

امة بلدًا يعملون من أجل إق 33وهناك أيضًا العديد من الشبكات مثل الشبكة األوروبية ألخالقيات العمل التجاري اليت تضم أعضاء من 
 اتصاالت بني العاملني يف احلقلني األكادميي والتجاري، ومن أجل تشجيع األخالقيات يف ممارسات التعليم والتدريب والتنظيم.

 المبحث الثالث
 أخالقيات اتقان االعمال في الجامعات

. كيف ال وقد لفت اهلل عز وجل أنظارنا لقد أصبح التعليم والتعلم من أهم املقاييس املستخدمة يف توصيف أحوال األمم ومدى تقدم الشعوب
َا يـََتذَكَُّر أُْوُلوا اأْلَْلَباِب" ، وقال أيضاً  " :إىل ذلك يف آيات متعددة ، فقال سبحانه وتعاىل  " :ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يـَْعَلُموَن ِإمنَّ

َا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الْ  ُعَلَماء".ويف هذه األيام ميكن اعتبار األستاذ اجلامعي قائداً للعملية التعليمية ، وذلك ألنه القائم على تعليم األجيال يف  ِإمنَّ
قيامة ،  كل املستويات وامليادين العلمية. وهو بذلك على ثغر هام من ثغور اإلسالم والوطن والبشرية ، وحيمل يف عنقه أمانة سُيسأل عنها يوم ال

ُعُمرِِه ِفيَما أَفْـَناُه َوَعْن ِعْلِمِه فِيَم فـََعَل  جاء يف احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "اَل تـَُزوُل َقَدَما َعْبٍد يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحىتَّ ُيْسَأَل َعنْ كما 
لذلك حتدث العلماء بكثري من التفصيل عن أخالق املعلم فذكروا أن مسئولية  ."هُ أَْباَل  ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم أَنـَْفَقُه َوَعْن ِجْسِمِه ِفيمَ  َوَعْن َمالِهِ 

 :األستاذ يف األخالق تقع يف بعدين 

 .ديان والثقافة السائدة واجملتمعمن األ  واجبه يف أن يكون ملتزماً يف سلوكه باملعايري األخالقية الرمسية وغري الرمسية املنبثقة البعد األول:   -1
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وغين عن البيان أن سلوك   واجبه يف أن يسهم جبدية يف تربية طالبه وهتيئة الظروف لنموهم املعريف واخللقي منواً صحيحاً .  الثاين:البعد    -2
 األستاذ ينعكس علي البعدين يف نفس الوقت، فكل ما يفعله األستاذ هو التزام خلقي وهو منوذج يسهم يف التكوين اخللقي لطالبه .)مروان 

66: 2014 ) 
 -اتقان االعمال :

كما يقول الرسول صلى   –يهتم املؤمن جبودة العمل وإتقانه، ويبذل جهده إلحسانه وإحكامه لشعوره العميق أن اهلل يراقبه يف عمله، وأنه تعاىل 
ة متقنة، وهذا ما يؤكده واهلل ال يرضى من املؤمن إال أن يقوم بعمله يف صورة كامل اهلل عليه وسلم :"كتب اإلحسان على كل شيء"رواه مسلم.

وهذا يشمل األعمال كلها، أعمال الدنيا وأعمال  "إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه"رواه البخاري الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
 اآلخرة.

أكمل صورة وأروع مثال، وهناك خلقان أصيالن يتوقف عليهما جودة العمل وحسن اإلنتاج، مها: األمانة واإلخالص، ومها يف املؤمن على 
فالعامل املؤمن ليس مهه جمرد الكسب املادي،أو إرضاء صاحب العمل، ولكنه أمني على صنعته خيلص فيها جهده، ويراقب فيها ربه ويرعى حق 

فليس املطلوب يف اإلسالم جمرد العمل،بل  (.125وبة :إخوانه املؤمنني، قال تعاىل: "َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن{") الت
حيب إذا عمل أحدكم  عن عائشة رضي اهلل تعاىل عنها قالت : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " إن اهلل إحسانه وأداءه بأمانة وإتقان.

 ( 1113)   الصحيح" عماًل أن يتقنه
 ماهية اإلتقان واإلحسان؟

 جمه: )أ تقن األمر أي أحكمه(.يقول الفريوز آبادي يف مع
ذا واإلحسان يرادف كلمة اإلتقان وهو يقال على وجهني: أحدمها: اإلنعام على الغري يقال: أحسن إىل فالن، والثاين: إحسان يف فعله، وذلك إ

 .علم علما حسنا أو عمل عمال حسنا
 .اإلحسان يف اللغة: ضد اإلساءة، وهو مصدر أحسن إذا أتى مبا هو حسن

 .االصطالح: اإلتيان باملطلوب شرًعا على وجه حسن ويف
 واإلتقان يف املفهوم اإلسالمي ليس هدفاً سلوكياً فحسب، بل هو ظاهرة حضارية تؤدي إىل رقي اجلنس البشري، وعليه تقوم احلضارات، ويعمر

صلى اهلل عليه وسلم، إذ يعرف اإلحساُن بأنه الكون، وتثرى احلياة، وتنعش وقد دلت على ذلك األدلة من كتاب اهلل تعاىل ومن سنة رسوله 
يِن؛ إْذ َيْشَمُل اإلسالَم واإلمياَن، وهَو أْن تـَْعُبَد اللََّه َكأَنََّك تراُه، فإْن مْل َتُكْن  تـَرَاُه فإنَُّه يـَرَاَك. وتظهُر فيِه املراقبُة للَِّه تعاىل، أعلى مرتبٍة مْن مراتِب الدِّ

ِمِه أنَّ اللََّه يـَْعَلُم َخائَِنَة األعنِي وما لِِعْلِمِه أنَّ اللََّه َيْسَمُعُه، وال يـَْعَمُل إالَّ َحقًّا لِعْلِمِه أنَّ اللََّه يـَرَاُه، وال ُيْضِمُر إالَّ َحقًّا لِعلْ  ال يقوُل العبُد إالَّ َحقًّا
واحُلْسىَن هَي اجلَنَُّة، والزيادُة هَي النظُر إىل وجِه اللَِّه تعاىل، كما  .دةٍ وجُيَْزى صاحُب اإلحساِن على إحسانِِه يف اآلخَرِة باحُلْسىَن وزيا .خُتِْفي الصدورُ 

 .(26 :قاَل تعاىل: )لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسىَن َوزِيَاَدة( )يونس
حْبََة، ويف إتقان العمل فقال صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ اهلَل َكَتَب اإِلْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، فَِإَذا قـَتَـلْ  َلَة، َوِإَذا َذحَبُْتْم َفَأْحِسُنوا الذِّ ُتْم َفَأْحِسُنوا اْلِقتـْ

ومما ال شك فيه أن اخالقيات اتقان االعمال لعضو هيئة التدريس  يف اجلامعات تلعب دوراً ) َوْلُيِحدَّ َأَحدُُكْم َشْفرَتَُه َوْلرُيِْح َذبِيَحَته( )رواه مسِلم
 التدريسية والرتبوية والبحثية  أساسي و هام يف كل العمليات

 أوال: في التدريس
 يجب أن يلتزم األستاذ الجامعي في القيام بمهام التدريس بما يلي :        

 . التأكد من إتقان املادة اليت يناط به تدريسها أو يؤهل نفسه فيها قبل أن يقبل تدريسها 
  ًمن املادة مما يؤهله لتدريسها على أفضل وجه  التحضري اجليد ملادته واالحاطة مبستجداهتا ليكون متمكنا 
 االلتزام مبعايري اجلودة يف حتديد املستوى العلمي للمادة اليت يقوم بتدريسها، فال تكون أعلى او اسهل مما هو مطلوب فتخلق صعوبات غري 

 مربرة، فتؤثر سلبياً على عملية التعّلم الالحقة
 ى مستوى من اإلجناز تسمح به قدراهتم .االلتزام خبلق الفرص الن حيقق طالبه أعل 
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 . أن يلتزم باستخدام وقت التدريس استخداماً جيداً ومبا حيقق مصلحة الطالب واجلامعة واجملتمع 
 . أن ينمي يف الطالب قدرات التفكري املنطقي، ويتقبل توصله اىل نتائج مستقلة بناء على هذا التفكري 
 ن يشجعه على التفكري املستقل، وحيرتم رأيه.أن حيرتم قدرة الطالب على التفكري، وا 
 .أن يسمح باملناقشة واالعرتاض وفق أصول احلوار البناء وتبعاً آلداب احلديث املتعارف عليها 
 .أن يتقن مهارة التدريس ، وأن يستخدم الطرق والوسائل اليت تساعده يف إتقان التدريس 
 وأوعية املعلومات ومراجع الدراسة . أن يوجه طالبه التوجيه السليم بشأن مصادر املعرفة 
 . أن ميتنع عن إعطاء الدروس اخلصوصية حتت أي مسمى بأجر أو بدون اجر، أو إستقالل حوجته حتت أي ظرف من الظروف 

 ثانيا: فى تقويم الطالب وتنظيم االمتحانات:
 جيب أن يلتزم األستاذ اجلامعي بعدد من املسئوليات والسلوكيات األساسية :

 يم املستمر أو الدوري للطالب مع إفادهتم بنتائج التقييم لالستفاده منها يف تصحيح املسار أو تدعيمه حسب احلالة .التقي .1
إخطار ويل األمر بنتائج التقييم يف احلاالت اليت تستوجب ذلك، مثل ) وضع الطالب على قائمة اإلنذار ( أو ) إعطاء الطالب فرصة  .2

 أخرية من اخلارج ( .
 ل واجلودة يف تصميم االمتحان ليكون متمشياً مع ما يتم تدريسه وما يتم حتصيله. توخي العد .3
 توخي الدقة والعدل والتزام النظام واالنضباط يف جلسات االمتحان . .4
 فيه .  منع الغش منعاً باتاً ومعاقبة الغش والشروع .5
 تنظيم االمتحانات مبا يهئ الفرصة لتطبيق احلزم والعدل يف نفس الوقت . .6
  جيوز إشراك األقارب من أعضاء هيئة التدريسفي امتحانات اقارهبم .ال .7
 ال يسند تصحيح الكراسات اال الشخاص مؤهلني ومؤمتنني . .3
 تراعى الدقة التامة يف تصحيح كراسات اإلجابة. .8

 تنظيم عملية رصد النتائج مبا يكفل الدقة التامة والسرية التامة . .12
 ون كشف األمساء إلختاذ قراراهتا .تعرض النتائج على جلنة املمتحنني د .11
 تعلن النتائج يف وقت واحد من مصدر واحد . .12
 السماح مبراجعة النتائج حال وجود أي تظلم، مع حبث التظّلم جبدية تامة . .13
 يطبق التقومي الرتاكمي كلما كان ذلك ممكناً حتقيقاً لدرجة أكرب من العدالة . .14
 قة اجلامعة.نشر اإلجابات النموذجية لإلمتحانات يف أرو  .15

 ثالثا: فى البحث والتأليف واألشراف على الرسائل العلمية:
 جيب أن يلتزم األستاذ اجلامعي بعدد من املسئوليات الرئيسية يف شأن البحث والتأليف العلمي واإلشراف على الرسائل العلمية :

 كم وظيفته .توجيه حبوثه ملا يفيد املعرفة واجملتمع واإلنسانية كالتزام أخالقي أساسي حب .1
 األمانة العلمية يف تنفيذ حبوثه ومؤلفاته فال ينسب لنفسه إال فكره وعمله فقط. .2
 يف البحوث املشرتكة جيب توضيح أدوار املشرتكني بدقة . .3
 بقصد صاحبها سواء كان ذلك بقصد أو بغري قصد .  عدم برت النصوص املنقولة مبا خيل .4
 اضحاً ومقدار االقتباس مفهوما .يف االقتباس جيب أن يكون املصدر حمدداً وو  .5
مة قراءة يف اإلشارة إىل املراجع تذكر املراجع بأمانة تامة وبدقة متّكن من الرجوع إليها وال تذكر مراجع مل يتم استخدامها إال باعتبارها قائ .6

 إضافية .
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ليس مطالباً بإثبات صحة الفرض، بل أن الفرض  يف مجع أو حتليل البيانات ال جيوز اصطناع بيانات أو نتائج . ويتذكر الباحث دائماً أنه .7
 قد يثبت خطؤه وتكون قيمة البحث لإلنسانية وللمعرفة أكرب .

 أو مبسائل مالية أو سلوكية.  احملافظة على سرية البيانات واجبة، خصوصاً إذا تعلق األمر بأمور شخصية .3
 توجيه حبوثه ملا يفيد املعرفة واجملتمع واإلنسانية . .8

ونة العلمية املقننة للطالب واليت ال تكون أكثر مما جيب فال يتحمل الطالب مسئوليته، وال تكون اقل مما جيب فال يستفيد الطالب تقدمي املع .12
 من أستاذه .

 تعويد الطالب على حتمل مسئولية حبثه وحتليالته ونتائجه واالستعداد للدفاع عنها . .11
 يد املستمر لطالبه على األمانة العلمية والسرية.األمانة العلمية ىف تنفيذ حبوثه ومؤلفاته والتأك .12
 تدريب الطالب على التقييم املستقل واالختيار احلر أثناء تنفيذ البحث على أن يتحمل نتيجة قراره . .13
 التأكد من قدرة الباحث على القيام ببحثه حتت إشراف األستاذ وتنمية خصال الباحث العلمي يف الطالب . .14
 ل للبحوث سواء اليت يشرف عليها أو اليت يدعى لالشرتاك يف احلكم عليها .التقييم الدقيق والعاد .15
 يراعى حتديث البيانات يف املؤلفات املقررة على الطالب . .16

 رابعا: فى قبول الهدايا والتبرعات:
 يمكن حصر المسئولية للجامعة واألستاذ فيما يلي :

ن أشخاص سيئى السمعة أو تثار حوهلم جمادالت أخالقية أو متس الشرف ال جيوز قبول اهلدايا أو التربعات من جهات مشبوهة أو م .1
 والنزاهة . االبتعاد عن هذا أفضل للجامعة من أي فائدة قد جتىن من التربع .

 اهلدايا والتربعات اليت تتلقاها اجلامعة جيب أن تكون معلنة بشفافية تامة، وجهات تلقيها باجلامعة معلنة، واستخداماهتا معلنة. .2
 ب عدم ربط اهلدايا والتربعات بأي تأثري على سياسات اجلامعة ونشاطها .جي .3
 األساتذة األفراد حيظر عليهم قبول هدايا أو تربعات شخصية، خاصة من أشخاص هلم عالقة بعمل األستاذ . .4
مج هذه السياسة يف ميثاق جيب على اجلامعة إصدار سياسة رمسية بشأن قبول اهلدايا والتربعات وأن تطبقها بكل دقة، وجيوز أن تد .5

 أخالقيات املهنة أن وجد باجلامعة .
 خامسا: في المسئولية المهنية لألستاذ الجامعى عن النمو الخلقي لطالبه:

 النمواألستاذ منوذج وقدوة، واألستاذ يبعث برسائل خلقية مؤثرة يف كل ما يقوله ويفعلة داخل اجلامعة وخارج اجلامعة، ومسئوليته املهنية عن 
 اخللقي لطالبه رمبا تكون أخطر من مسئوليته عن منوهم العلمي أو املعريف . بل أن أقصر طريق لتفوق طالبه هو منوهم اخللقي املسئول .
ص  بإخالعلى األستاذ اجلامعي أن يدرك أدواره املتعددة بالنسبة للطالب، وأن يؤهل نفسه للقيام هبذه األدوار بكفاءة وفعالية، وأن ميارسها فعال

 هنوضا مبسئوليته اجلسيمة يف التنشئة اخللقية لطالبه .
 دور املصحح . دور الرائد .  دور األب .   دور الزميل .  دور الصديق .   دور املوجه .  دور املعلم .  من هذه األدوار مثال :

مبا يالئم   سلوكه معها، ويتشكل يف املواقف املختلفة إن األستاذ اجلامعي هو كل ذلك وأكثر بالنسبة لطالبه، فال يهمل أياًّ منها، وال يتناقض
 الدور املطلوب يف كل موقف .

 فى المشاركة في األنشطة الطالبية: -سادسا
بإبداع مطلوب من األستاذ اجلامعي أيضا أن يشارك يف األنشطة الطالبية املتنوعة ليس فقط لالستمتاع أو لتشجيع املواهب، وإمنا أيضا لتوظيفها 

 ناء اخللقي القومي للطالب. وهذه مسئولية أخالقية مهنية لألستاذ ال يصح النكوص عن النهوض هبا.يف الب
 سابعا: في خدمة الجامعة والمجتمع: 

  ال ينفصل دور األستاذ يف خدمة اجلامعة واجملتمع عن دوره يف خدمة العلم ويف خدمة الطالب، بل إن خدمته لعلمه وطالبه هي أهم ما يقدمه
 للجامعة واجملتمع .كخدمة 
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كة أداء عمله العلمي بأمانة وإخالص ليسهم أوال يف تنمية املعرفة اإلنسانية، وليسهم ثانيًا يف ختريج املواطنني األكثر قدرة على املشار  .1
 الفاعلة واإلجيابية يف اجملتمع .

ماً، وبالتايل يهمنا توظيف اجلزء األكرب من جهد ربط ما يعّلمه أو يبحثه باحتياجات اجملتمع، خصوصًا مع حمدودية موارد اجملتمع عمو  .2
 اليت حيتاج اجملتمع إليها .  وفكر وعلم األستاذ للقضايا املباشرة

تقبل املهام املسندة إليه يف النهوض بشئون اجلامعة بصدر رحب والقيام هبا بإخالص وإتقان، وأال تعوقه الصعوبات أو املشكالت عن  .3
 . تنفيذ ما يّسند إليه من مهام

القيام بكل ما يف وسعه ملعاونة وتنمية اهليئة املعاونة له من مدرسني مساعدين أو معيدين أو أعضاء هيئة التدريس األقل يف الدرجة  .4
ين أو الوظيفية. إن مسئولية األستاذ هنا مسئولية مقدسة قبل اهلل والوطن واجلامعة، واألستاذ الذي ال يعتين باملعيدين أو املدرسني املساعد

 الباحثني يف قسمه يكون مقصراً يف واجبه ومتخلياً عن مسئوليته .
اسباً عدم املبالغة يف تقدير املردود املادي لعمله بدون مسوغ، فالتقدير العادل هو املتوقع من أستاذ اجلامعة، مهندسًا كان أو طبيبًا أو حم .5

 املسئول قبل األستاذ .ويتصل بذلك تقدير أسعار الكتب وهي قضية شائكة، رمبا حتتاج لشجاعة 
على املال العام بكل وسيلة يراها مناسبة سواء فيما يستخدمه من معدات ومستلزمات، أو يف استخدام وقته، أو   على األستاذ أن حيافظ .6

سيتم طرحه يف إبداء الرأي واالشرتاك يف اللجان ) مثل جلنة فحص العروض املقدمة لتجهيز معمل الفيزياء ( وحني يطلب منه توصيف عمل 
 يقوم بذلك مبا حيقق احلفاظ على املال العام .

 وين لالعرتاض أو حملاولة التعديلااللتزام باللوائح والقوانني والنظم وكل ما يشرع من قواعد، وإذا مل يرق له نظام أو قاعدة يتخذ اإلجراء القان .7
 التصدي خلدمة اجملتمع كلما كان ذلك يف استطاعته . .3
 ي كلما كان ذلك يف استطاعته .التصدي لقضايا الرأ .8

 أن يقيم عالقاته مع زمالئه ورؤسائه ومرءوسيه على االحرتام املتبادل واحلرص على الصاحل العام، وان يتجنب اجملامالت اليت هتدد الصاحل .12
 العام .

 هيئة التدريس فى الجامعةالفوائد المترتبة على االلتزام باخالقيات اتقان االعمال لعضو   ومما سبق يستطيع الباحث ان يجمل 
، فترتاجع املمارسات الظاملة، وتتوافر الفرص املتكافئة للناس، االهتمام باألخالق في اتقان االعمال  يسهم فى تحسين المجتمع ككل –0

واملرتحّبني تدرجيياً، ويتسع  وتنفذ األعمال بواسطة األعلى كفاءة، وتستخدم املوارد احملدودة فيما هو أكـثر نفعـاً، ويقطع الطريق على الطفيليني
 بالتدريج أيضـاً، أمام اجملتهدين . كل هذا وغريه يتحقق إذا التزم اجلميع باألخالق .

بني غالبية الناس كنتيجة لعدالة التعامل واملعامالت والعقود   االلتزام باألخالق في اتقان االعمال  يسهم فى شيوع الرضا االجتماعي –4
 يع الثروة وربط الدخول باجملهود، ... اخلوإسناد األعمال وتوز 

 وهو ما يعود بالنفع على الفرد وعلى املنظمة وعلى اجملتمع . أخالقيات العمل تدعم البيئة المواتية لروح الفريق وزيادة اإلنتاجية، –0
لعمل وبأهنم يقفون على أرض صلبة ونـزيهة والثقة ىف اإدارة أخالقيات اتقان االعمال  بكفاءة تشعر العاملين واألساتذة بالثقة بالنفس،  –4

 وشريفة، وكل هذا يقلل القلق والتوتر والضغوط وحيقق املزيد من االستقرار والراحة النفسية .
 إن االلتزام اخللقى ىف املنظمة يؤمنها ضد املخاطر بدرجة كبرية، حيث يكون هناك التزام بالشرعية، وابتعاد عن املخالفات، أو اجلرائم، –5
 التمسك بالقانون، فالقانون من قبل ومن بعد ليس إال قيمة أخالقية. و 

التخطيط االلتزام بأخالقيات اتقان االعمال يدعم عدداً من الربامج األخرىاهلامة مثل برامج التنمية البشرية، وبرامج اجلودة الشاملة، وبرامج  –2
 وجناحها .اإلسرتاتيجي، وكل هذا يصب ىف اجتاه دعم املنظمة وتنميتهـا 

وبالتاىل تنجح املمارسة اجليدة أو   إن االلتزام مبواثيق أخالقية صارمة يدفع املتعاملني إىل اللجوء ىف تعامالهتم إىل اجلهات امللتزمة أخالقياً، –0
 الصحيحة ىف طرد املمارسة السيئة من ساحة األعمال .

 .الدراسات السابقة
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جامعة  –ل وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤولية في ظل التحديات العالمية المعاصرة دراسة  الخطيب ) ب .ت ( أخالقيات األعما
 البتراء ) االردن (

ت يهدف البحث اىل اظهار توضيح أخالقيات األعمال بصورة عامة والدور الذي تلعبه هذه األخالقيات يف تفعيل حماسبة احملاسبية اذا ما متثل 
االداء. و إبراز حماسبة املسؤولية كنظام فرعي من نظام احملاسبة اإلدارية هبدف توفري معلومات حماسبية بصورة يف احملاسب اإلداري املعد لتقارير 

حيات تقارير أداء تعمل على رقابة عمل املسؤولني يف األقسام واإلدارات وبتقييم أدائهم ضمن إطار املسؤولية املكلفني هبا والنابعة من الصال
ة العليا.  يف هذا اإلطار ركز الباحث على ماسبق بربطه بأخالقيات األعمال واملفرتض ان يتحلى هبا احملاسب والزامه املمنوحة من قبل اإلدار 

ت بذلك وتوضيح وتوعية والرتغيب هبذه األخالق وذلك ملا هلا من انعكاسات يف رفع جودة املعلومات احملاسبية وبالتايل اثارها على القرارا
ع أمهية البحث من الدور الكبري الذي تلعبه األخالق بصورة عامة وأخالقيات األعمال بصورة خاصة يف دعم كفاءة وفاعلية اإلدارية املتخذة. تنب

. تناولت العمل احملاسيب يف منشأة األعمال وباالخص على تقارير االداء اليت يف ضوئها يتم قياس اداء املديرين يف االقسام والفروع يف املنشأة 
عدم االهتمام الكايف بأخالقيات األعمال واملفرتض ان يتحلى هبا احملاسب والزامه بذلك وتوضيح وتوعية والرتغيب هبذه مشكلة البحث 

لى املنهج األخالق وذلك ملا هلا من انعكاسات يف رفع جودة املعلومات احملاسبية وبالتايل اثارها على القرارات اإلدارية املتخذة.اعتمد الباحث ع
 اغة البحث وذلك بالرجوع اىل الكتب العلمية ذات العالقة مبوضوع البحث. الوصفي يف صي

 وقد خرجت الدراسة بعدد نتائج أمهها :
 تعد حماسبة املسؤولية اداة رقابية فعالة ميكن اعتمادها يف الرقابة وتقييم االداء. -1
 ذا السلوك على املبادئ األخالقية.ان أخالقيات األعمال تتمثل بسلوك االفراد وتعامالهتم مع الغري ومدى اعتماد ه -2

 و أهم توصياهتا : 
 ضرورة استخدام حماسبة املسؤولية يف الوحدات املطبقة للنظام الالمركزي هلدف تقييم ورقابة االداء للمديرين يف االقسام. -1
 أمهية وجود معايري وقواعد أخالقية داخل الوحدة االقتصادية تنظم وتلزم عمل احملاسب. -2

جامعة  –أثر أخالقيات االعمال والمسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية  -( 4100الطراونة  و أبو جليل  )دراسة  خالد 
 األردن  –مؤتة 

بحوثني هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر أخالقيات االعمال واملسؤولية االجتماعية يف حتقيق امليزة التنافسية وذلك من خالل استقصاء آراء امل
ات من املديرين العاملني يف اإلدارات العليا يف الشركات الصناعية املدرجة يف سوق عمان لألوراق املالية. مشل جمتمع الدراسة مجيع الشرك

عليا ( مديراً يعملون يف اإلدارات ال65( شركة، أما العينة فتكونت من )34الصناعية املدرجة ضمن بورصة عمان لألوراق املالية، والبالغ عددها )
 يف الشركات املشمولة بالدراسة 

شفافية( وتوصلت الدراسة إىل انه يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ألخالقيات االعمال )االستقاللية واملوضوعية، األمانة واالستقامة، النزاهة وال
نية. كما  أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثري ذو على حتقيق امليزة التنافسية ) ختفيض التكلفة، االبتكار والتجديد( يف الشركات الصناعية االرد

مليزة التنافسية داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية )املسئولية حنو البيئة، املسئولية حنو املستهلكني، املسئولية حنو اجملتمع احمللي( على حتقيق ا
 )ختفيض التكلفة، االبتكار والتجديد( يف الشركات الصناعية االردنية.

الدراسة بوضع وتعزيز أخالقيات االعمال، وضرورة أن تقوم الشركات الصناعية االردنية بتحديد السياسات األخالقية وتوزيعها عرب وأوصت 
 الشركة، وتدريب العاملني فيها على تعزيز قدرهتم ملواجهة املشاكل األخالقية الصعبة.

 جامعة القدس  ) غزة(  –قرن الحادى و العشرين المدرس الجامعى فى ضوء تحديات ال–( 4112دراسة  سهيل دياب )  
االجتاهات العاملية املعاصرة يف جمال التعليم واليت أبرزهتا حتديات القرن احلادي والعشرون .  -1هدفت هذه الدراسة اىل التعرف على ما يلي: 

السمات واملقومات اليت  -3حث وخدمة اجملتمع .األدوار املتوقعة للمدرس اجلامعي يف ظل هذه اإلجتاهات وذلك يف جمال التدريس والب -2
حتديد درجة أمهية كل دور وكل مسة من مسات املدرس اجلامعي املعاصر وذلك من وجهة نظر  -4ينبغي توافرها يف املدرس اجلامعي املعاصر . 

اجلامعات احمللية بقطاع غزة حبيث مت أعضاء هيئة التدريس اجلامعي. اقتصرت الدراسة على استطالع رأي عدد من أعضاء هيئة التدريس يف 
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اختيار عينة قصدية حجمها مائة عضو هيئة تدريس من اجلامعة االسالمية وجامعة االزهر وجامعة القدس املفتوحة مبدينة غزة ، واستخدم 
الثاين تناول السمات اليت ينبغي  الباحث يف دراسته استبيانا من اعداده تضمن قسمني األول تناول األدوار املتوقعة للمدرس اجلامعي ، والقسم

حبسب  توافرها فيه . وقد طبقت األداة بعد التأكد من صدقها وثباهتا. وبعد مجع البيانات وحتليلها أسفرت النتائج على ترتيب األدوار والسمات
لتدريس على السمات اليت جيب درجة أمهيتها وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وخرجت بتوصيات أمهها ضرورة إطالع العاملني يف مهنة ا

ت لعضو توافرها يف املدرس اجلامعي املعاصر وكذلك األدوار املتوقعة فيه يف القرن احلادي والعشرين وكذلك ضرورة توفري اإلمكانيات واملستلزما
 هيئة التدريس اجلامعي للقيام بأحباثه ودراساته وأدواره يف خدمة اجملتمع  

 المبحث الرابع
 دانيةالدراسة المي

يهدف هذا املبحث إىل عرض إجراءات تطبيقية اختبارية عن درجة توافر أخالقيات إتقان األعمال التدريسية و االكادميية ىف أعضاء هيئة 
 الالتدريس بالتعليم العايل السوداىن، من خالل حتليل البيانات وفق الوسائل واألساليب الىت تستخدم ىف قياس  توفر أخالقيات إتقان االعم

 التدريسية و االكادميية باملؤسسة اجلامعية . 
 عينة الدراسة 

 متثلت عينة الدراسة يف ثالثة جمموعات كما يلي :
 ( ملخص اجملموعات الفرعية جملتمع الدارسة1جدول رقم )

 اجملموعة عدد أفراد اجملموعة العدد الكلي النسبة املئوية
 واخلرجييني اجلدد 2214/ 2213توى االول ( أ/ طالب الفصول اإلعدادية ) املس 373 18845 2%
 ب/أعضاء هيئة التدريس باجلامعات ىف والية اخلرطوم 84 3172 3%

 ج/ مدراء اجلامعات وعمداء الكليات و رؤساء األقسام   53 584 12%
 اجملموع 525 23728 2.2% 

 
يف حتليل  (SPSS)رنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية استخدم الباحث يف التحليل اإلحصائي بالمعالجات اإلحصائية للبيانات : 

 البيانات ، حيث استخدم املتوسطات واالحنرافات املعيارية وحتليل االحندار املتعدد وذلك من أجل أختبار الفرضيات
 عرض نتيجة اختبار الفرضية االولى   

و هيئة التدريس  باجلامعات  ) األمانة واالستقامة، النزاهة والشفافية( على الختبار درجة توفر هل يوجد أثر ألخالقيات إتقان  االعمال لعض
حتقيق معدالت إستقطاب متزايده للطالب اجلدد قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية كما هو موضح يف جدول رقم 

(2) 
حول أثر األخالقيات إتقان  االعمال لعضو هيئة التدريس   ( يوضح آراء المجموعات المختلفة لمجتمع الدراسة4جدول رقم )

المتوسطات الحسابية بالجامع        ات  ) األمانة واالستقامة، النزاهة والشفافية( على تحقيق معدالت إستقطاب متزايده للطالب الجدد. 
 واإلنحرافات المعيارية للفرضية األولى )أخالقيات إتقان االعمال(

الترتيب 
حسب 

 هميةاأل

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة

بارة
 الع

رقم
 

 األمانة واالستقامة
 1 تدريس املادة العلمية التجرد يف التفكري واحليادية أثناء  4.200 0.798 3
 2 مقاومة التأثريات اجلانبية عند القيام بالتدريس و التصحيح  4.213 0.787 2
 3 غري مربره مع الطالب عند التدريس جتنب أي عالقات 4.305 0.734 1
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 4 االمانة واالستقامة ىف تأدية العمل االكادميى و التدريسى 4.068 0.889 6
 5 القدرة املهنية على تطوير الوسائل التدريسية  3.625 1.106 12

 6 التدريسية  حفظ أسرار الطالب و مشاكلهم الىت تطلع عليها من خالل العمليات االكادميية و 3.860 0.974 8
 7 تبىن أخالقيات جودة التدريس كمنهج  سلوكى داخل القاعات 3.645 1.102 9

 النزاهة والشفافية
 3 النزاهة والعفة اثناء التدريس ىف  القاعات  4.070 0.890 5
 8 التحلي بالعدل عند تقييم درجات الطالب ىف االمتحانات و أعمال السنة  3.870 0.988 7
 12 التحلي بالصدق و الصرب ىف التعامل مع تفاغالت البيئة اجلامعية  4.130 0.917 4
  المتوسط العام 4.038 0.898 

 
(. ومبقارنة هذا املتوسط الذي مت احلصول عليه مبتوسط أداة القياس املستخدمة 4.038( أن املتوسط احلسايب قد بلغ )2يتبني من اجلدول رقم )

(. وطبقاً هلذا النتائج فإنه  " 0.898(، فيما بلغ اإلحنراف املعياري )4نه أعلى من النقطة اليت متثل درجة املوافقة )+يف قياس هذا املتغري، يتبني أ
شفافية( على يوجد تأثري ذو داللة إحصائية األخالقيات إتقان  االعمال لعضو هيئة التدريس  باجلامعــــــــات  ) األمانة واالستقامة، النزاهة وال

( واليت حصلت على أعلى  3( على الفقرة ) 4.305عدالت إستقطاب متزايده للطالب اجلدد ". وقد تراوحت االجابات ما بني )حتقيق م
( فحصلت على  5نسبة من اإلجابات، وتنص هذه الفقرة على أن " مقاومة التأثريات اجلانبية عند القيام بالتدريس و التصحيح ". أما الفقرة ) 

(، وتنص هذه الفقرة على أن " تبىن أخالقيات جودة التدريس كمنهج  سلوكى داخل 3.863بات، حيث بلغ متوسطها )أقل نسبة من اإلجا
 القاعات ".

 ( يبني النتائج اليت مت احلصول عليها عند إختبار هذه الفرضية.3وبإستخدام حتليل اإلحندار املتعدد فإن اجلدول التايل رقم )
 (0الجدول )

 لتأثير أخالقيات االعمال (Multiple Regression)حدار المتعدد نتائج اختبار االن

 املتغري
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients F Sig. 

B Std. Error Beta 
Constant -0.069 0.096  -0.719 0.473 

 2.000 40.508 0.897 0.023 0.942 أخالقيات إتقان  االعمال
R= 0.897           R2= 0.805 

 
اجلدولية البالغة  F( وهي أكرب من قيمة 40.508احملسوبة هلذه الفرضية بلغت ) F( أن قيم 3يتبني من البيانات الواردة يف اجلدول السابق )

تم قبول الفرضية اجلدولية، فإنه ي Fاحملسوبة أكرب من  F(، وحيث أن قاعدة القرار تشري إىل رفض الفرضية العدمية إذا كانت قيمة 1.645)
البديلة اليت تنص على "وجود تأثري ذو داللة إحصائية يوجد تأثري ذو داللة إحصائية األخالقيات إتقان  االعمال لعضو هيئة التدريس  

تؤكده قيمة الداللة  باجلامعــــــــات  ) األمانة واالستقامة، النزاهة والشفافية( على حتقيق معدالت إستقطاب متزايده للطالب اجلدد ""، وهذا ما
(Sig. البالغة صفراً حيث أهنا أقل من )5( علما بأن معامل .%Beta قد بلغ )إشارة إىل أن اجتاه العالقة موجبة بني املتغري املستقل  0.897

 واملتغري التابع.
 اختبار الفرضية الثانية:

لطالب ، املسئولية حنو خدمة اجملتمع ( على حتقيق معدالت منخفضة هل يوجد أثر للمسؤولية االخالقية لعضو هيئة التدريس )املسئولية حنو ا
 على تسرب الطالب أثناء سنوات الدراسة .

 (4الجدول )
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( يوضح آراء المجموعات المختلفة لمجتمع الدراسة حول تأثير ذو داللة إحصائية هل يوجد أثر للمسؤولية االخالقية 4جدول رقم )
حو الطالب ، المسئولية نحو خدمة المجتمع ( على تحقيق معدالت منخفضة على تسرب الطالب لعضو هيئة التدريس )المسئولية ن

 أثناء سنوات الدراسة .المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  للفرضية الثانية )المسؤولية األخالقية( 
 قية(المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للفرضية الثانية )المسؤولية االخال

الترتيب 
 حسب األهمية

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة

بارة
 الع

رقم
 

 المسئولية نحو الطالب
 11 مشاركة الطالب يف برامج الثقافية و االجتماعية باجلامعة 4.105 0.962 5
 12 القيام بنشاطات االشراف االكادميي لتوجيه الطالب ملشاكلهم االكادميية 4.418 0.794 1
 13 تبىن منهج الروح االسرية و االرشاد النفسي ىف التعامل مع الطالب 3.863 1.023 8
 14 مساعدة الطالب ىف أداء بعض البحوث والواجبات الىت تساعدهم على تطوير الذات  4.153 825. 4
 15 تبىن اللقاءات الدورية مع الطالب ملناقشة قضايا اجلامعة و اجملتمع 4.213 839. 2
 16 املشاركة ىف الرحالت العلمية و الرتفيهية مع الطالب  6.994 0.928 3

 المسئولية نحو المجتمع المحلي
 17 تقدم  اخلدمات االستشارية للمجتمع املدىن و مؤسساته 4.193 0.817 3
 13 تبىن املبادرات االجتماعية و السياسية  ىف اجملتمع  4.010 901. 6
 18 حوث و الدراسات الىت تتناول قضايا اجملتمع إجراء الب 3.871 0.923 7

 22 املشاركة مع فئات اجملمتع االخرى ىف النفري و مواجهة الطؤارى 3.823 1.023 12
  المتوسط العام 4.136 0.880 

 
ستخدمة لقياس هذا املتغري، ( ومبقارنة هذا املتوسط الذي مت احلصول عليه مبتوسط أداة القياس امل4.136تبني أن املتوسط احلسايب قد بلغ )

(. وطبقاً هلذه النتائج فإنه " يوجد أثر للمسؤولية 0.880(، فيما بلغ اإلحنراف املعياري )4يتبني بأنه يزيد عن النقطة اليت متثل درجة املوافقة )+
عدالت منخفضة على تسرب الطالب أثناء االخالقية لعضو هيئة التدريس )املسئولية حنو الطالب ، املسئولية حنو خدمة اجملتمع ( على حتقيق م

( واليت حصلت على أعلى نسبة من اإلجابات، وتنص هذه  12( على الفقرة ) 4.418سنوات الدراسة .". وقد تراوحت االجابات ما بني )
فحصلت على أقل نسبة من  ( 22الفقرة على أن " القيام بنشاطات االشراف الكادميى لتوجيه الطالب للمشاكلهم االكادميية ". أما الفقرة ) 

 (، وتنص هذه الفقرة على أن " املشاركة مع فئات اجملمتع االخرى ىف النفري و مواجهة الطؤارى ".3.863اإلجابات، حيث بلغ متوسطها )
 ضية.( يبني النتائج اليت مت احلصول عليها عند إختبار هذه الفر 5وبإستخدام حتليل اإلحندار البسيط فإن اجلدول التايل رقم )

 (5الجدول )
 ( لتأثير المسؤولية االجتماعيةMultiple Regressionنتائج اختبار االنحدار المتعدد )

 املتغري
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients F Sig. 

B Std. Error Beta 
Constant -0.063 0.109  -0.581 0.562 

 0.000 35.482 0.872 0.026 0.919 المسؤولية االخالقية
R= 0.872       R2= 0.760 

اجلدولية البالغة  F(، وهي أكرب من قيمة 35.482احملسوبة هلذه الفرضية بلغت ) F( أن قيم 5يتبني من البيانات الواردة يف اجلدول السابق )
اجلدولية، وطبقًا لذلك فإنه يتم قبول  Fرب من احملسوبة أك F( وحيث أن قاعدة القرار تشري إىل رفض فرضية العدم إذا كانت قيمة 1.645)
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ئولية حنو الفرضية البديلة اليت تنص على " وجود تأثري ذو داللة إحصائية للمسؤولية االخالقية لعضو هيئة التدريس )املسئولية حنو الطالب ، املس
 خدمة اجملتمع ( على حتقيق معدالت منخفضة لتسرب الطالب أثناء سنوات الدراسة .

إشارة إىل أن اجتاه  0.872( قد بلغ Beta%. علما بأن معامل )5( البالغة صفرًا حيث إهنا أقل من .Sigا ما تؤكده قيمة الداللة )وهذ
 العالقة موجبة بني املتغري املستقل واملتغري التابع.

 ناء سنوات الدراسة .تسرب الطالب أثالنتائج المتعلقة بالمتغيرين  التابعين : )أ(  إستقطاب الطالب الجدد ، )ب( 
 (2الجدول )

 لتسرب الطالب أثناء سنوات الدراسة .المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للمتغير التابع: )أ(  إستقطاب الطالب الجدد ،)ب(  ا
 

الترتيب 
حسب 
 األهمية

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة

بارة
 الع

رقم
 

 د)أ(  إستقطاب الطالب الجد
أحتفاالت إستقبال الطالب اجلدد و مشاركة أعضاء هيئة التدريس فيها يعترب عامل جذب هام عند تسجيل  4.068 0.815 4

 الطالب اجلدد
21 

االرشاد االكادميى وتوزيع الطالب على مشرفني  تساعدنا على حل املشاكل االكادميية  وبالتاىل أستقطاب  3.950 0.897 7
 الطالب باجلامعة

22 

 23 أخالقيات إتقان االعمال واملسؤولية األخالقية  تساعدان اجلامعة ىف جذب أفضل مستويات من الطالب اجلدد 4.203 0.815 1
 24 تبىن اجلامعة لسياسات ضمان اجلودة ىف العلميات التدريسية  يشجع أولياء االمور على إحلاق أبناءهم هبا  4.128 0.854 3

 دراسة)ب( التسرب أثناء سنوات ال
أخالقيات إتقان االعمال واملسؤولية األخالقية تساعدان اجلامعة ىف تقدمي خدمات أكادميية و توعوية للطالب  4.158 0.886 2

 ىف الوقت املناسب 
25 

 االرشاد االكادميى و االرشاد النفسي الرتبوى  تساعدنا على حل املشاكل االكادميية  وبالتاىل أستمرارهم ىف 3.898 0.865 3
 الدراسة 

26 

 27 العالقات األجتماعية  و املناخ االسرى بني أفراد االسرة اجلامعية  يوفر مناخ مناسب ألستمرار الطالب بالدراسة  4.030 0.837 5
6 
 

جودة التدريس و اللقاءات الدورية التوعية ألعضاء هيئة التدريس مع الطالب  يساعدهم ىف أكتساب الثقة و  4.224 2.343
 االختبارات بإتقان عاىلأداء 

23 

التدريب احلقلى ىف مؤسسات اجملتمع و مشاركة الطالب ىف النفري  يظهر منوذج رائد ىف تقوية روح التنافس و  3.322 2.377 8
 االبداع وسط الطالب 

28 

  المتوسط العام 4.050 0.853 
 

ذي مت احلصول عليه مبتوسط أداة القياس املستخدمة لقياس هذا املتغري، ( ومبقارنة هذا املتوسط ال4.050تبني أن املتوسط احلسايب قد بلغ )
( 4.203(. وقد تراوحت االجابات ما بني )0.853(، فيما بلغ اإلحنراف املعياري )4يتبني بأنه يزيد عن النقطة اليت متثل درجة املوافقة )+

ه الفقرة على أن " أخالقيات إتقان االعمال واملسؤولية األخالقية  ( واليت حصلت على أعلى نسبة من اإلجابات، وتنص هذ 23على الفقرة ) 
( فحصلت على أقل نسبة من اإلجابات، حيث بلغ 28تساعدان اجلامعة ىف جذب أفضل مستويات من الطالب اجلدد ". أما الفقرة ) 

كة الطالب ىف النفري  يظهر منوذج رائد ىف (، وتنص هذه الفقرة على أن " التدريب احلقلى ىف مؤسسات اجملتمع و مشار 3.322متوسطها )
 تقوية روح التنافس و االبداع وسط الطالب.

   خاتمة الدراسة : 
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 تناولت هذه الدراسة موضوعًا نال أهتمام الرتبويني ىف املاضى و احلاضر ، و مما ال شك فيه سوف يكون أهتمام كل الباحثيني الرتبويني ىف
ن االعمال ىف اجلامعات  ذات أبعاد متنوعة و متعددة و أثر ممتد ىف أجيال املستقبل  ، وعلى الرغم من املستقبل ، إذ أن اخالقيات إتقا

ثر إختالف وجهات النظر حول أولويات تلك االبعاد و أمهيتها ، إال أن هنالك مبادئ مشرتكة أتفق عليها مجيع الرتبويني واملهتمني.وهى أن أ
ىف التدريس و السلوك داخل البيئة اجلامعية يساعد ىف خلق جو متعاىف للتدريس و التعليم  ومن مث ينعكس االهتمام بأخالقيات إتقان االعمال 

 ىف التحصيل االكادميى و إستقرار باجلامعات .
ني و وقد توصل الباحث ىف هذه الدراسة ضرورة تبىن أخالقيات إتقان االعمال باجلامعة كمدخل لضمان اجلودة ملخرجات اجلامعات من خرجي

حبث علمى و خدمة للمجتمع ،خاصة يف اجلامعات اخلاصة أو االهلية حيث يعتقد أن التساهل يف القيم األخالقية والرتبوية يف اجراء 
االمتحانات واالختبارات يكسب اجلامعات معدالت إستقطاب أعداد من الطالب ، وكذلك  التأكيد على أمهية النزاهة والشفافية هبدف 

 ادية والبعد عن أي تأثريات جانبية، وذلك لتأثريها الواضح على مستقبل الطالب ىف حياهتم العملية وبالتاىل حياة أسرهم .التأكد من احلي
 النت    ائج 

أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثري ذو داللة إحصائية ألخالقيات إتقان  االعمال لعضو هيئة التدريس  باجلامعات  ) األمانة واالستقامة،  -1
نزاهة والشفافية( على حتقيق معدالت إستقطاب متزايده للطالب اجلدد. . حيث بينت النتائج أن اجلامعات وانطالقا من أخالقيات االعمال ال

حترص على جتنب أي عالقات قد تبدو أهنا تفقد املوضوعية واالستقالل عند القيام باألعمال التدريسية و االكادميية ، وتعمل على مقاومة 
م ات اجلانبية عند القيام بتنفيذ عمليات التصحيح و املراجعة للعالمات السنوية والتجرد يف التفكري واحليادية أثناء تأدية األعمال وعدالتأثري 

مهية ني أالتحيز، كما تبني حترص على االمانة واالستقامة ، وأن اخالقيات إتقان  االعمال تزيد من القدره املهنية لعضو هيئة التدريس ، كذلك تب
 التحلي بالصدق يف أداء الواجبات والنزاهة والعفة اثناء تأدية العمل.

دمة أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثري ذو داللة إحصائية للمسؤولية االخالقية لعضو هيئة التدريس )املسئولية حنو الطالب ، املسئولية حنو خ-2
ء سنوات الدراسة باجلامعات ، حيث بينت النتائج أن اجلامعات وانطالقا من اجملتمع ( على حتقيق معدالت منخفضة على تسرب الطالب أثنا

دريس  ،  مسؤوليتها األخالقية  تربط األداء التدريسى  برسالتها وأن لديها برامج  الصفية ألنشطة ثقافية و تربيوية يشارك فيها أعضاء هيئة الت
ب من خالل نظام االرشاد االكادميى و النفسي للطالب وفق توزيعهم على كما تبني ان اجلامعات حترص على تقدمي أفضل خدماهتا للطال

 أعضاء هيئة التدريس ، كذلك تبني أن  اجلامعات تقدم مشاريع و منتديات و برامج  لصاحل اجملتمع احمللي .
 التوص   يات :

 ات اليت ميكن أن يكون هلا أثر فّعال هي :إن هناك كثرياً من التوصيات اليت ميكن أن تقال يف هذا اجملال ، ولكن من أهم التوصي
ضرورة اصدار ميثاق ألخالقيات اإلتقان باجلامعة ، حيوي على مبادئ وأسس وقواعد إخالقية مهنية لكل فة من فئات اجملتمع اجلامعي  -1

 وصياغتها حبيث تكون حية وملموسة. 
ة إحياء التطوير األخالقي واملهين للممارسني لعمليات تربوية وأكادميية وضع الئحة اإلستشارة االخالقية الرتبوية واالكادميية ووظيفة الالئح -2

 داخل اجلامعات .
أهم خطوة تنفيذية يف تطبيق إخالقيات إتقان األعمال باجلامعات هي إلزام وحماسبة ومسألة أصحاب املسؤليات االدارية واالكادميية هبا  -3

 أساسي لثقافة السائدة باجلامعة.وتقوية الرقابة الذاتية عندهم ألهنم القدوة ومصدر 
ىت ادخال مادة " علم األخالق اإلسالمية " يف مناهج املراحل االبتدائية ، ومادة "أخالق املهنة " يف مناهج ما فوق املرحلة االبتدائية ح -4

 هناية التعليم العايل 
 ب ، ليتبنها اخلرجيني ىف حياهتم العملية .تدريس مقررات ألخالقيات املهن حسب التخصصات و العلوم الىت سوف يتخرج هبا الطال -5
ذلك عن ضرورة إبراز أمهية القيم األخالقية يف حياة الفرد واجلماعة ملا هلا من تأثري كبري يف حياهتم ، ويف تقدم األمة وازدهارها ، وتعزيز  -6

 طريق وسائل اإلعالم املختلفة ، واملؤمترات والندوات وحنوها .
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قدمة اىل الندوات واملؤمترات الىت تعىن بأخالق املهنة عن طريق طبعها وتوزيعها على املؤسسات العامة واخلاصة االستفادة من األحباث امل -7
 حىت التضيع اجلهود ، وتبقى حبيسة األرفف والقاعات .

 الواضح على امليزة التنافسيةالتأكيد على أمهية النزاهة والشفافية هبدف التأكد من احليادية والبعد عن أي تأثريات جانبية، وذلك لتأثريها  -3
اح ضرورة فهم ودراسة وحتليل العناصر املكونة للمبادئ األخالقية واملسؤولية االجتماعية، باعتبار ذلك أحد أهم املرتكزات اهلامة لضمان جن -8

 املنشأة ودميومتها، خاصة يف ظل تنوع وتشعب وتعقد املخاطر املتعلقة بأعماهلا.
القيات( االعمال يف اجلامعات الرمسية واخلاصة اليت تدرس ختصص ادارة االعمال واالقتصاد اإلسالمي العمل على تطوير مناهج )أخ -12

 والتسويق  وادارة اجلودة .
 العمل على تقومي األخالق العامة و تقوية معاين العقيدة اإلسالمية وترسيخها يف الناشئة منذ نعومة أظفارهم داخل األسرة  قبل بلوغ سن -11

بتعليمهم احلالل واحلرام ، وما جيوز وما ال جيوز ، وتدريبهم على القيم األخالقية إذ معظمها يتم بواسطة االكتساب ، وخباصة  الدراسة وذلك
 إذا علمنا أن أصل األخالق هو العقيدة ، فمن نشأ على العقيدة الصحيحة الخيشى  عليه .

 اهلادمة وامللوثة للقيم األخالقية وبيان القيم الصحيحة .عالج املشكالت األخالقية من خالل التصدى لألفكار والنظريات  -12
إن وجود ميثاق أخالقي تلتزم به املهنة أو املنظمة يكون مبثابة دليل أو مرجع يسرتشد به اجلميع ليس فقط ىف تصرفاهتم، وإمنا أيضاً  – -13

ه الوثيقة اىل قسمني أوهلا وثيقة للعمل املهىن ىف كافة عندما تثور اخلالفات أو يثور اجلدل حول ما هو السلوك الواجب اإلتباع .وتنقسم هذ
خالقى ممارسات العمل األكادميى واإلداري ىف اجلامعة وثانيهما وثيقة للممارسات واألنشطة البحثية. وحتدد كلتا الوثيقتني عناصر امليثاق األ

 الذى سيشكل اطارا فكريا وماديا لعمل األطراف املختلفة ىف اجلامعة. 
 ونا .. أن احلمد هلل رب العاملني ...واخر دع

 المراجع و الرسائل و البحوث : 
 القرآن الكرمي . .1
 تقدمي حسن متيم ، دار مكتبة احلياة للطباعة والنشر ، بريوت   1989ابن مسكويه ،هتذيب األخالق وتطهري األعراق ، .2
 دارية احلديثة، اإلسكندرية: الدار اجلامعية.(، مبادئ احملاسبة اإل2224أبو زيد، كمال خليفة، ومرعي، عطية عبد احلي، ) .3
 مصر  –،مراجعة وتدقيق نظم املعلومات ، الدار اجلامعية ، االسكندرية 2225أمني السيد امحد لطفي، .4
 (، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة، عمان: األردن.2001مجعية اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، ) .5
(، املسؤولية االجتماعية جتاه العاملني وانعكاسها على أخالقيات العمل دراسة آلراء 2228، واجلميل، رمي سعد، )حسني، ليث سعداهلل .6

تطبيقية عينة من منتسيب بعض مستشفيات مدينة املوصل، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثالث لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم ال
 .2228نيسان اخلاصة، املنعقد يف 

 ثقافة وأدب : نشر يف ، 2214اتقان واحسان العمل ،  – خدجية أمحد حممد باخمرمه .7
 ، مؤسسة الرسالة، بريوت1، فقه احملاسبة اإلسالمية ، ط2224سامر مظهر قنطقجي،  .3
 (،ادارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل،برتا للمؤمترات  ورقة عمل يف املؤمتر التدرييب 2228الصرايرة،خالد أمحد،) .8
 ،عمان األردن. 2228آيار 21ـ16لة يف التعليم العايل،"مالمح وآفاق اجلودة الشام 

 مصر  –، موسوعة معايري املراجعة، اجلزء األول ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية  2224طارق عبد العال محاد،  .12
 م .1837هـ /1423، دار الوفاء للطباعة ، مصر،  3عبدالكرمي زيدان ، أصول الدعة ،  ط  .11
 م .2222هـ/1422، دار األندلس ،  1ول من األخالق اإلسالمية ،  ط عبداهلل بن سيف األزدى ، فص .12
 ، دار اجملتمع . 3هـ ،  ط 1412عبداهلل قادري ، األسالم وضرورات احلياة ،  .13
 عز الدين التميمي ، العمل يف اإلسالم ، ) بدون تاريخ(  دار عمان ، األردن .  .14
 دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  ،1، علم املعلومات ،ط 2222عماد عبد الوهاب الصباغ،  .15
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 م . 2222هـ / 1421، دار النفائس : عمان ،  1عمر األشقر ، حنو ثقافة إسالمية اصيلة ،  ط  .16
 هـ ،  مؤسسة الرسالة ، بريوت .2223/1423الفريوزابادى، القاموس احمليط، .17
 درية: الدار اجلامعية.(، مراجعة وتدقيق نظم املعلومات، اإلسكن2225لطفي، أمني السيد امحد، )- .13
 (, إدارة اإلنتاج والعمليات، دار وائل للطباعة والنشر, عمان, األردن.2224حمسن. عبد الكرمي  والنجار. صباح جميد ) .18
 م .1881هـ /1412، األخالق يف اإلسالم ،  العصر احلديث بريوت ،  2حممد موسى ، ط  .22
 مــ، جامعة ام القرى 2214مروان احلمدان ، اخالقيات املهن يف االسالم ،  .21
 م . 1888هـ /1418، دار ماجد عسريي ، جده  1مصطفى العدوى ، فقه األخالق واملعامالت ،  ط  .22
 م . 1882هـ/1412، دار علم الكتاب ، الرياض  1مقداد ياجلن ، الرتبية األخالقية اإلسالمية ،  ط  .23
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 ير المالية دور تبني المعايير الدولية في تعزيز الثقة في التقار

 العنوان الكامل.
إدارة األرباح والتعثر  دور تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لخاصية التمثيل الصادق للمعلومات في تعزيز الثقة في التقارير المالية والحد من

 دراسة تحليلية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان: المالي
 
 ليبيا |ضواحي طرابلس  -سوق األحد | جامعة الزيتونة|كلية االقتصاد |  ملربوك سامل عبداهللعبداحلكيم ا. د

  22213 - 844457411اهلاتف : 
 @yahoo.comHakim662001الربيد االلكرتوين: 

 الملخص 
حملاسبية اليت تبذل يف إيضاح أمهية املعلومات احملاسبية واآلثار االقتصادية املرتتبة على نوعية تأيت هذه الدراسة استجابة إىل العديد من اجلهود ا 

تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف إعداد التقارير املالية للشركات  وخصائص تلك املعلومات، وهتدف إىل بيان دور التحول إىل
ة يف بورصة عمان؛ على تعزيز الثقة يف التقارير املالية واحلد من إدارة األرباح والتعثر املايل، وتفرتض الدراسة أن الصناعية املسامهة العامة املدرج

الغ املايل االلتزام بتطبيق املعايري والرتكيز على خاصية التمثيل الصادق للمعلومات يؤدي إىل احلد من ممارسة إدارة األرباح ويزود من جودة اإلب
 يساعد يف احلد من التعثر املايل لتلك الشركات. الذي بدوره

( شركة صناعية مدرجة يف بورصة عمان، خالل العقد األول من القرن احلايل. وبلغ 52وقد أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من ُخسون )
فرتتني: األوىل تغطي الفرتة اليت تسبق تاريخ ( مشاهدة، وقّسم الباحث فرتة الدراسة إىل 2552عدد املشاهدات املستخدمة يف اختبار العالقة )

اريخ اإللزام بالتطبيق إلزام الشركات املدرجة يف بورصة عمان بتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف إعداد التقارير املالية، والثانية بعد ت
يري الدولية إلعداد التقارير املالية يف تعزيز الثقة يف التقارير املالية واحلد من للمعايري. من أجل املقارنة بني نتائج الفرتتني وبيان دور تطبيق املعا

 وعالقتها بالتنبؤ بالتعثر املايل للشركات. ممارسة إدارة األرباح يف إعداد تلك التقارير
املدرجة يف بورصة عمان خالل سنوات وخلصت الدراسة إىل وجود ممارسات إلدارة األرباح يف التقارير املالية املنشورة للشركات الصناعية 

اح وحتسني جودة الدراسة، وأن تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف إعداد التقارير املالية؛ مل يؤدي اىل احلد من ممارسة إدارة األرب
ايل يف الشركات الصناعية املسامهة العامة املدرجة يف اإلبالغ املايل،  مع وجود عالقة خطية عكسية ضعيفة بني ممارسة إدارة األرباح والتعثر امل

 بورصة عمان.
 : املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، إدارة األرباح، التعثر املايل، جودة اإلبالغ املايل.       الكلمات الدالة

 المقدمة: 
ول والثاين من القرن احلايل بأزمة ثقة عميقة يف التقارير املالية عن نتائج متر مهنة احملاسبة يف قطاع األعمال خالل العقدين األخريين حتديدا األ

أخالقيات ناجتة عن هيمنة املصاحل اخلاصة الضيقة بصورة واضحة على جزء كبري  األعمال للوحدات االقتصادية املختلفة، ميكن أن نعتربها أزمة
يف الواليات املتحدة األمريكية، إال أهنا ال تنحصر فيها، بل  مؤخرًا بصورة واضحة فاألزمة املالية وإن كانت قد برزت هذا القطاع عاملياً، من

 . عن تلك األزمة حىت وإن كان أثرها حمدوداً  امتدت لتشمل معظم دول العامل ولكن بدرجات متفاوتة، ومل يكن االقتصاد األردين مبنأى
اسيب املهين والعلمي برتسيخ قواعد وأخالقيات املهنة، وكان من ضمن اهتمامات ونظرا ألمهية دور مهنة احملاسبة فقد ازداد اهتمام الفكر احمل

إصدار معايري حماسبية تنظم إعداد  International Accounting Standard Board (IASB)جملس معايري احملاسبة الدولية 
 متنح مرونة ملعد التقارير املالية من خالل االسرتشاد بتلك املعايري وعرض التقارير املالية هبدف ختفيض أو التخلص هنائيا من البدائل املتعددة واليت

( حتت مظلة IFRS  Foundationكما هتدف مؤسسة معايري اإلبالغ املايل الدولية )   لغرض التكيف مع الظروف احمللية والدولية احمليطة،
ري اإلبالغ املايل عالية اجلودة، واملفهومة، والقابلة لإلنفاذ، واملقبولة واحدة من معاي(، إىل إصدار جمموعة IASBجملس معايري احملاسبة الدولية )

mailto:Hakim662001@yahoo.com
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 ( قابلة للتطبيق عاملياً.)global standards)سعياً منها إىل حتقيق هدف االنتقال اىل معايري عاملية  عاملياً، وتقوم على مبادئ حمددة بوضوح
2014 IFRS Foundation) 
التالعب يف األرباح على رغبة اإلدارة بالتغيري املضلل يف أرقام القوائم املالية من خالل  ىل قيام احملاسب وبناءً حيُث تؤدي املرونة يف املعايري إ

لتحقيق أهداف حمددة بشكل مسبق من اإلدارة أو توقعات تعد من احملللني أو قيم تتناغم مع تلطيف صورة الدخل والتوجه حنو مكاسب ثابتة 
 .Earnings management  رباحإدارة األ وهو ما يقصد به

املعروفة يف  والقوائم املالية املضللة اليت مت استخدام إدارة األرباح يف إعدادها، قد كانت السبب الرئيسي يف اهنيار العديد من الشركات العاملية
 Arthur)كة ارثر اندرسون ( واليت تبعها اهنيار شر Enronالعقد األول من القرن احلايل، مثل: شركة الطاقة األمريكية انرون )

Andersen( لتدقيق احلسابات، وشركة االتصاالت األمريكية وورلدكم )WorldCom ،) شركة األغذية اإليطالية بارماالتو  
(Parmalat وغريهم من الشركات، مما أدى إىل فقدان الثقة يف القوائم واملعلومات املالية اليت تقدم إىل متخذي القرارات، وتسعى هذه )
اعية بيان دور التحول إىل تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية على إدارة األرباح وعالقتها بالتنبؤ بالتعثر يف الشركات الصنلدراسة إىل ا

  مستخدميها. وتعزيز التمثيل الصادق واملالئمة يف البيانات واملعلومات املالية اليت تقدمها القوائم املالية إىل املدرجة يف بورصة عمان
 مشكلة البحث

 تسعى هذه الدراسة إىل ما يلي:
، وتطويع أدى استخدام إدارة األرباح إىل اهنيار العدد من الشركات الضخمة بسبب التضليل يف استخدام املبادئ احملاسبية وطرقها السليمة

معاً، للتأثري على أرقام بنود تلك القوائم وبالتايل على رقم الربح املعلن السياسات والتقديرات احملاسبية بناًء على رغبة اإلدارة أو اإلدارة واملسامهني 
، واليت انعكست سلبًا على جودة اإلبالغ املايل وخصائص املعلومات احملاسبية ومتثيلها يف التقارير املالية املنشورة يف هناية السنة املالية للوحدة

 الصادق للمعلومات.
موضوع البحث من ممارسات  للشركات الصناعية املسامهة العامة األردنيةتعرف على مدى سالمة التقارير املالية برزت احلاجة إىل الومن هنا   

تغيريات يف إدارة األرباح، وبيان دور تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وقدرهتا على ضبط تطبيق السياسات احملاسبية البديلة، وال
، باعتبار ذلك األساس الذي سيتم االعتماد عليه يف حتليل دور تطبيق معايري التقارير املالية الدولية يف احلد من ممارسة إدارة التقديرات احملاسبية

بيان دور التحول إىل األرباح وعالقتها بالتعثر املايل لتلك الشركات وفقاً لعناصر مشكلة البحث أدناه. وبالتايل فإن الغرض من هذه الدراسة هو 
 مان.بيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية على إدارة األرباح وعالقتها بالتعثر املايل يف الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة عتط

 عناصر المشكلة )أسئلة الدراسة(
 جاء البحث ليجيب على التساؤالت التالية:

 ما املقصود بإدارة األرباح؟ -1
 إلعداد التقارير املالية يف احلد من إدارة األرباح والتمثيل الصادق للمعلومات ؟ما دور تطبيق املعايري الدولية  -2
 ماهية العالقة بني إدارة األرباح و التعثر املايل يف الشركات ؟ -3

 أهداف الدراسة 
 تسعى هذه الدراسة إىل ما يلي:

 درجة ببورصة عمان من ممارسات إدارة األرباح.سالمة التقارير املالية للشركات الصناعية املسامهة العامة املـ اختبار مدى  1
ة املسامهة العامة ـ معرفة دور تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية على ممارسة إدارة األرباح يف إعداد التقارير املالية للشركات الصناعي 2

 املدرجة ببورصة عمان.
 ر املايل يف الشركات الصناعية املسامهة العامة املدرجة ببورصة عمان.ـ اختبار نوع العالقة بني إدارة األرباح والتعث 3

 أهمية الدراسة 
 تنبع هذه الدراسة من اجلوانب اآلتية:
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يف إعداد التقارير املالية  الصناعية املسامهة العامة املدرجة ببورصة عمان ـ يتوقع أن تساعد هذه الدراسة يف الكشف على مدى نزاهة الشركات 1
 ة اليت تقدم إىل ذوي املصاحل املختلفة من خالل الكشف على ممارسة إدارة األرباح يف التقارير املالية. السنوي

الصناعية املسامهة العامة املدرجة ببورصة ـ يتوقع أن تساعد هذه الدراسة يف معرفة دور تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف الشركات  2
 .العامة املدرجة ببورصة عماناملسامهة  إعداد التقارير املالية للشركاتألرباح، واجلدوى من التوجه إىل تبين تطبيق تلك املعايري يف على إدارة ا عمان

ـ يتوقع أن تساعد هذه الدراسة على توضيح العالقة بني إدارة األرباح والتعثر املايل يف الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة عمان  3
 ات تّبين تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية على تلك العالقة.وانعكاس

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 (Earnings managementمفهوم إدارة األرباح )

 The Financial( إدارة األرباح يف كتاب لعبة األرقام  )Mulford, 2002  &Comisketyعرف كاًل من كومسكي و ملفورد )
Numbers Game بأهنا التالعب يف األرباح لتحقيق أهداف حمددة بشكل مسبق من اإلدارة أو توقعات تعد من احملللني أو قيم تتناغم )

 Mulford, C. ,Comiskey, E. (2002) -) مع متهيد صورة الدخل والتوجه حنو مكاسب ثابتة.
ح، هي ختفيض الدخل لتخفيض الضرائب، أو زيادة الدخل بغرض زيادة مكافأة وأهم االجتاهات اليت هلا تأثري على سلوك الدخل إلدارة األربا 

ربح اعضاء جملس اإلدارة، او متهيده عن طريق ختفيضه اذا كان مرتفعا او زيادته اذا كان منخفضا، وذلك لتخفيض التقلبات احلادة يف مستوى ال
 لتحقيق االستقرار يف اسعار االسهم املتداولة يف السوق.      

ضمن حدود القوانني  (Accounting Manipulationإدارة األرباح هلا دور يف انتقال الثروة عن طريق التالعب يف احلسابات )و 
( من خالل EPS) مستوى العائد على السهمويكون يف عدة صور؛ التأثري على  (EPS) واملعايري، من خالل التأثري على العائد على السهم

 متهيد الدخل ( من خالل ممارسة EPS)اختالف العائد على السهم التأثري على ، و Earnings Managementإدارة األرباح ممارسة 
Income Smoothing ختفيض العائد على السهم ، والتأثري على(EPS احلايل لزيادة العائد على السهم )(EPS)  املستقبلي من

 Big bath Accounting (. (Balaciu.D., Bogdan, 2009خالل ممارسة تنظيف القوائم املالية 
تيجة السهم وإن الغرض من إدارة البيانات احملاسبية هو اإلجراءين التاليني: أواًل الفرق بني نتيجة السهم والعالقة بني االلتزامات واألصول. و ن

نهائية(، وإما بالتحول مع أو ضد االجتاه للنتائج ميكن تغيريها بطريقتني: إمّا بإضافة أَو طرح بـَْعض األرباح أَو النفقاِت )اليت تغري يف النتيجة ال
و إخفاء املقدمة وفقًا لقاعدة حساب نتيجة السهم، ثانيًا وفقًا للعالقة بني األصول وااللتزامات، اليت ميكن تعديلها عن طريق زيادة املنافع أ

 Balaciu.D., Bogdan, 2009) التمويل الفعلي مبساعدة األدوات اليت تولد االرتباطات مليزان املراجعة. )
هي معايري وتفسريات أصدرها  (:International Financial Reporting Standards)المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  -جملس معايري احملاسبة الدولية وتشمل على:

 ؛(IFRS) املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية -أ 
 (؛IASمعايري احملاسبة الدولية ) -ب 
 تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية؛  -ج 
 (2214التفسريات الدائمة السابقة. )املعايري الدولية،  -د 

لية عالية والتكامل السريع ألسواق رأس املال خالل العقد املاضي من القرن احلايل، أكد الرغبة يف تطوير جمموعة واحدة من معايري احملاسبية الدو 
، ورفع من إمكانية عملها (IASB)ملتزايد على تبين معايري احملاسبة الدولية؛ زود من زخم عمل جملس معايري احملاسبة الدولية اجلودة. والقبول ا

 (Tweedi, D.,(2005)لتصبح كإحدى مؤسسات أسواق رأس املال احلديثة. )
 Prediction of Financial Delinquency)التعثر المالي )

للتعثر املايل واليت وردت يف الدراسات واألدب احملاسيب، حيث ذكر مطر يف كتابه االجتاهات احلديثة للتحليل بأنه  هناك العديد من التعريفات
 (2212عدم قدرة الشركة على حتقيق عائد مناسب يزيد على تكلفة رأس املال.) مطر، حممد، 
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 .Drapeau ا لدائنيها وبالتايل تصفيتها أو إعادة جدولة الديونأيضا أهنا املرحلة اليت ال تستطيع فيها الشركة مواجهة تسديد التزاماهت  
Retchard, (2000)  

 (2227( عرف التعثر بأنه عدم قدرة الشركة على تسديد االلتزامات اجلارية بتاريخ استحقاقها.) احليايل، وليد)Drapeauبينما ) 
أن التعثر يعين عدم قدرة الشركة على  Gibson)كما يرى ) إلفالسويرى شاكر وأخرون بأن التعثر هو وصول الشركة إىل درجة إعالن ا  

 Gibson, C, H.,(2010) سداد توزيعات األسهم املمتازة وااللتزامات قصرية األجل و فوائد القروض
كن تعريفه بأنه عدم توافق يف حني دائرة مراقبة الشركات اعتربت الشركة متعثرة وتتجه حنو التصفية إذا حققت خسائر ملدة سنتني متتاليتني. ومي 

ادة قرارات االستثمار مع قرارات التمويل مما يؤدي إىل وجود فجوة بني اإليرادات ونفقات التمويل بالشكل الذي يزيد من احتماالت التعثر.وع
م القدرة على تسديد فوائد ما تكون البداية بعدم قدرة الشركة على تسديد التزاماهتا قصرية األجل يف تاريخ استحقاقها إىل أن تصل إىل عد

 (2223شاكر، منري حممد وآخرون،  )القروض والسندات وأقساط األسهم املمتازة.
 العالقة بين إدارة األرباح، والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والتعثر المالي

التأثري على العائد على  ما تلجا إىل ممارسة إدارة األرباح بقصد من خالل ما مت توضيحه يف مفهوم إدارة األرباح أعاله جند أن إدارة الشركة غالباً 
لتحقيق أغراض تصب يف مصلحة اإلدارة، أو اإلدارة وأحد األطراف ذات العالقة دون مراعاة مصلحة باقي األطراف من ؛ (EPS) السهم

لتحكم يف تقلبات اسعار االسهم املتداولة يف السوق ذوي املصاحل. ومن أهم هذه األغراض دفع الضرائب و مكافأة اعضاء جملس اإلدارة، وا
وغالبًا ما ترغب اإلدارة يف إخفاء هذا التعثر الذي يبني فشلها (EPS)  على العائد على السهم وغريها. والتعثر املايل ايضًا له تأثري مباشر يف

الدولية إلعداد التقارير املالية يف تضييق الفجوة امام اإلدارة للتأثري  ويؤثر على بعض رغباهتا من خالل ممارسة إدارة األرباح؛ وهنا يربز دور املعايري
 على العائد على السهم من خالل اجتاه املعايري إىل توحيد السياسات احملاسبية، وضبط حرية التقدير الشخصي لبعض بنود القوائم املالية،

فرصة  يف االختيار من بني البدائل اليت تؤثر على العائد على السهم وتنعكس وكذلك معاجلة األخطاء، وغريها من املداخل اليت متنح اإلدارة ال
 على نتائج األعمال املفصح عنها يف التقارير املالية اليت تنشر يف هناية كل دورة مالية.      

 الدراسات السابقة 
رباح من خالل استغالل املرونة اليت متنحها املعايري الدولية أظهرت الدراسات النظرية والعملية أن العديد من الشركات حول العامل تتالعب يف األ

لبعض إلعداد التقارير املالية ملعدي تلك التقارير يف حق االختيار من بني السياسات احملاسبية والتغري يف تلك السياسات، والتقدير الشخصي 
نتائج األعمال كما ترغب فيها اإلدراة أو اإلدارة واملسامهني معًا وليس  البنود يف القوائم املالية، وكذلك معاجلة األخطاء السابقة، بقصد إظهار 

ىل حتسني جودة كما هي عليه يف احلقيقة. و أن إلزام الشركات بتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف إعداد التقارير املالية قد أدى إ
 املعلومات احملاسبية   

( يؤثر IFRS( اإلجابة على التساؤل هل تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )Rudra, Titas etal., 2012وقدمت دراسة ) 
مل على إدارة األرباح يف سوق اقتصادي صاعد مثل السوق اهلندي ويؤدي إىل احلد منها؟، حيُث يصنف الباحثون اهلند بأهنا أحد اكثر دول العا

( فقط قد يكون مضلل IFRSلدراسة إىل أن الرتكيز على تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )ممارسة إلدارة األرباح، و توصلت ا
أن وناقص، بالرغم من قدرته على حتسني جودة اإلبالغ املايل وختفيض ممارسة إدارة األرباح وبالذات يف الدول املتطورة اقتصادياً. ولذلك ف

وبالذات قوانني محاية املستثمر إىل جانب تطبيق املعايري هو األكثر تأثري يف ختفيض ممارسة إدارة األرباح وحتسني الرتكيز على القوانني وتطبيقها، 
  (Rudra, Titas; Bhattacharjee, CA. Dipanjan, 2012) جودة اإلبالغ املايل

( على استخدام IFRSإلعداد التقارير املالية )( أثر تطبيق املعايري الدولية Leventis, Stergios etal., 2011كما تناولت دراسة )  
د خسائر احتياطيات القروض يف إدارة األرباح ورأس املال يف البنوك التجارية يف دول االحتاد األورويب، حيُث تكونت عينة الدراسة من واح

(، IFRSإلعداد التقارير املالية ) ( سنوات قبل وبعد تطبيق املعايري الدولية12( بنك جتاري، وغطت الدراسة فرتة عشر)81وتسعون )
إىل أن وقسمت العينة اىل قسمني األول البنوك اليت تبنت تطبيق املعايري مبكرًا و الثاين البنوك اليت تبنت التطبيق موخراً. وتوصلت الدراسة 

يف اجملموعة اليت تبنت التطبيق مبكراً، وأظهرت استخدام خسائر احتياطيات القروض يف إدارة األرباح ورأس املال قد مت يف اجملموعتان إال إنه أقل 
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سلوك إدارة  الدراسة أن املخاطرة يف البنوك اليت متارس إدارة األرباح أعلى من املخاطرة يف البنوك الغري ممارسة، وتطبيق املعايري أدى إىل ختفيض
 ((Leventis,2011األرباح وتقليل نسبة اخلطر وحتسني جودة األرباح يف البنوك التجارية للعينة. 

(  على كشف العالقة بني املسؤولية Hong, Yongtao; and Andersen, Margaret., 2011بينما كان تركيز دراسة )
دارة االجتماعية للشركات وإدارة األرباح من خالل االعتماد على املعلومات املتحصل عليها من اجملتمع الذي متارس فيه الشركة نشاطاهتا، و إ

تنوع يف األنشطة، واملنتج، وعالقات املوظفني، والبيئة احمليطة للشركة، وحقوق اإلنسان. وأظهرت النتائج أن الشركات اليت لديها الشركة، وال
 . (Hong, Yongtao, 2011) مسؤولية اجتماعية أكرب هي األقل ممارسة إلدارة األرباح وأعلى جودة للتقارير املالية

( هدفت إىل الكشف عن ممارسات إدارة األرباح يف الشركات املسامهة السعودية، حيُث أجريت 2212يف حني جند أن دراسة )القثامي، 
( شركة متداولة يف سوق املال السعودي لثالث قطاعات وهي ) الصناعة، واخلدمات، 73الدراسة على عينة مكونة من مثانية وسبعون )

(  حلساب املستحقات االختيارية اليت يستدل منها على ممارسة Dechow et. Al, 1995والزراعة(، ومت استخدام منوذج جونز املعدل )
ت إدارة األرباح، وخلصت الدراسة إىل أن شركات العينة املسامهة السعودية املدرجة يف سوق املال السعودي متارس إدارة األرباح حبيث بّين

على عكس الشركات اليت حتقق خسائر متارس إدارة األرباح بشكل  الدراسة أن الشركات اليت حتقق أرباح متارس إدارة األرباح بشكل سالب
ية على موجب، مع عدم وجود تأثري حلجم ونوع القطاع الذي تنتمي اليه الشركة على إدارة األرباح، ووجود تأثري لكاًل من عاملي املديونية والرحب

 (2212ممارسة إدارة األرباح من طرف الشركات . )فواز سفري، 
( اختبار تأثري تالعب اإلدارة يف نتائج التقارير املالية بإستخدام إدارة McMichols and Stephen, 2008فت دراسة )كما استهد

(، وخلصت نتائج 2222-1873األرباح على قدرات املستثمرين، ومتت الدراسة على عينة كبري من الشركات العامة ، وغطت الدراسة الفرتة )
 وجود عالقة قوية بني إدارة األرباح و تزايد الدعاوي القضائية من قبل املسامهني على تلك الشركات اليت متارس إدارة األرباح يف الدراسة إىل

 -إعداد التقارير املالية السنوية عن نتائج األعمال وأدى ذلك إىل التأثري على قرارات األطراف اخلارجية اليت تتعامل مع تلك الشركات.
McNichols, Maureen F. and Stubben, Stepen, (2008),   

 منهجية الدراسة 
 مجتمع الدراسة، وعينتها

. وقد بلغ عدد 2212يتكون جمتمع الدراسة من الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية املدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية خالل عام 
 ت عينة الدراسة مجيع الشركات ضمن جمتمع الدراسة اليت حققت الشروط اآلتية:( شركة صناعية. وقد مشل124الشركات املدرجة )

قة ـ توفر مجيع البيانات الالزمة الحتساب متغريات مناذج الدراسة ملدة مثان سنوات حسب فرتات الدراسة باإلضافة إىل توفر بيانات سنة ساب 1
 لكل فرتة الحتساب بعض املتغريات اليت تتطلب ذلك.

 كون الشركة متداولة يف السوق املايل خالل فرتة الدراسة أي استبعاد الشركات املشطوبة واملوقوفة.ـ أن ت 2
( 17( شركة مشطوبة، سبع عشرة )26( شركة موقوفة، و ست وعشرون )11حدى عشرة )إوبناًء على ذلك، فقد مت استبعاد ما جمموعه  

تاريخ  2212-24-25ولذك اقتصرت عينة الدراسة على الشركات املتداولة بتاريخ شركة ال تتوفر هلا بيانات كاملة خالل فرتة الدراسة. 
( شركة صناعية 52اسرتجاع املعلومات من سوق األوراق املالية واليت توفر هلا معلومات وبيانات منشورة خالل فرتة الدراسة وعددها ُخسون )

 مسامهة عامة أردنية.
 فترة الدراسة

، وذلك حىت يتم تقّسيم هذه الفرتة إىل فرتتني تالئم أغراض الدراسة وذلك 2228وحىت عام  2221املمتدة من عام مشلت فرتة الدراسة الفرتة 
 كما يلي:

 : متثل الفرتة قبل تاريخ تطبيق معايري التقارير املالية الدولية يف بورصة عمان.2224 – 2221الفرتة األوىل  -
 .2224 – 3 – 1الية الدولية يف الشركات املدرجة يف بورصة عمان كان اعتباراً من تاريخ تاريخ البدء يف تطبيق معايري التقارير امل -
 : متثل الفرتة بعد تاريخ تطبيق معايري التقارير املالية الدولية يف بورصة عمان.2228 – 2226الفرتة الثانية  -
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 فرضيات الدراسة 
 الفرضية األولى:

H01ة قبل تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية على سالمة التقارير املالية للشركات الصناعية : ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائي
 املسامهة العامة املدرجة ببورصة عمان من إدارة األرباح.

 الفرضية الثانية:
H02على سالمة التقارير املالية للشركات الصناعية  : ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية بعد تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

 املسامهة العامة املدرجة ببورصة عمان من إدارة األرباح.
 الفرضية الثالثة:

H03ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية لتأثري تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية على احلد من إدارة األرباح يف الشركات : 
 سامهة العامة املدرجة ببورصة عمان.الصناعية امل

 الفرضية الرابعة:
H03 ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على وجود عالقة بني ممارسة إدارة األرباح و تعثر الشركات الصناعية املسامهة العامة املدرجة :

 ببورصة عمان.
 متغيرات الدراسة 

( يف Earnings managementلى النحو اآليت: من خالل الكشف عن إدارة األرباح ): إدارة األرباح، ومت قياسها عالمتغير التابع     
(.  Dechow et. Al, 1995)التقارير املالية واليت يستدل عليها من خالل تقدير املستحقات االختيارية بواسطة منوذج جونز املعدل 

 حيث مت القياس حسب اخلطوات التالية:
 أواًل: قياس المستحقات الكلية

 مت قياس املستحقات الكلية للفرتتني األوىل والثانية بطريقة التدفق النقدي اليت حتتسب فيها املستحقات الكلية بالفرق بني صايف الربح       
 التشغيلي، والتدفق النقدي من العمليات التشغيلية.وذلك من خالل النموذج التايل:

TACC I,t = ONI I,t – OCF I,t………………………….(1) 
 : حيث  

TACC I,t  املستحقات الكلية للشركة =i  خالل الفرتةt . 
ONI I,t     صايف الربح التشغيلي للشركة =i  خالل الفرتةt . 
OCF I,t    التدفق النقدي من العمليات التشغيلية للشركة =i  خالل الفرتةt . 

 ثانياً : تقدير معالم النموذج
(  NDACC I,t( الذي سيتم من خالله احتساب املستحقات غري االختيارية )  β1 , β2 , β3 يتم تقدير معامل النموذج )     

(  واليت تتم جملموعة شركات العينة يف كل سنة على Multiple Regression Analysisمن خالل معادلة حتليل االحندار املتعدد )
 حدة كما يلي: 

TACC I,t \ Ai,t-1= K + β1 (1\ Ai,t-1) + β2 (∆REV I,t  - ∆REC I,t) \ Ai,t-1 + β3  
( PPEi,t\ Ai,t-1) + Ei,t…………..…(2) 

 حيث ان: 
  TACC I,t  املستحقات الكلية للشركة =i  خالل الفرتةt . 

Ai,t-1        إمجايل أصول  الشركة =i  عند هناية الفرتةt-1 . 
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K        .املقدار الثابت = 
∆REV I,t    التغيري يف إيرادات الشركة =i الفرتة  خاللt . 
∆REC I,t   التغيري يف حسابات حتت التحصيل للشركة =i  خالل الفرتةt . 

PPEi,t      العقارات واملمتلكات واآلالت  للشركة =i  خالل الفرتةt . 
Ei,t        .اخلطاء العشوائي = 

 
 ثالثاً: قياس المستحقات غير االختيارية 

 ن خالل املعادلة يف النموذج التايل:يتم قياس املستحقات غري االختيارية م    
NDACC I,t = K +  β1 (1\ Ai,t-1) + β2 (∆REV I,t  - ∆REC I,t) \ Ai,t-1 + β3  ( 

PPEi,t\ Ai,t-1) ……….…(3) 
 حيث ان: 

  NDACC I,t  املستحقات غري االختيارية العادية للشركة =i  خالل الفرتةt . 
K        .املقدار الثابت = 

Ai,t-1         إمجايل أصول  الشركة =i  عند هناية السنة السابقةt-1 . 
∆REV I,t      التغيري يف االيرادات بني السنة احلالية =t  خالل الفرتةt-1 . 
∆REC I,t    التغيري يف حسابات حتت التحصيل بني السنة احلالية =t  خالل الفرتةt-1 . 

PPEi,t      لشركة = العقارات واملمتلكات واآلالت  لi  خالل الفرتةt . 
 رابعاً: قياس المستحقات االختيارية

( لكل شركة بالفرق بني املستحقات الكلية واملستحقات غري االختيارية من خالل DACC I,tيتم احتساب املستحقات االختيارية ) 
 املعادلة يف النموذج التايل:

DACC I,t = TACC I,t – NDACC I,t ……………(4) 
 ن: احيث 

DACC I,t  املستحقات االختيارية للشركة =i  يف السنةt. 
TACC I,t  = املستحقات الكلية للشركةi  يف السنةt. 

    NDACC I,t  املستحقات غري اإلختيارية للشركة =i  يف السنةt. 
 خامسًا: الوسيط للمستحقات االختيارية

سنوات الدراسة ولكل فرتة على حدة، ومن مث احتساب الوسيط مت احتساب املستحقات االختيارية لكل شركة من شركات العينة خالل 
 ملعيار الصناعة لكل نشاط على حدة، وذلك لغرض تصنيفها إىل شركات ممارسة إلدارة األرباح ، وأخرى غري ممارسة إلدارة األرباح. 

 سادسًا: تصنيف شركات العينة إلى ممارسة وغير ممارسة إلدارة األرباح
ينة اىل شركات ممارسة إلدارة األرباح وشركات غري ممارسة إلدارة األرباح، من خالل مقارنة املستحقات االختيارية مت تصنيف شركات الع

للشركة يف كل سنة مع الوسيط للمستحقات االختيارية ملعيار الصناعة حسب نشاط الشركة خالل السنوات لكل سنة على حدة، حبيث 
ذا كانت قيمة مستحقاهتا االختيارية يف السنة تساوي أو تزيد عن قيمة الوسيط للمستحقات االختيارية تعترب الشركة ممارسة إلدارة األرباح ا

ية ملعيار الصناعة حسب نشاط الشركة  يف تلك السنة، بينما تعترب الشركة غري ممارسة إلدارة األرباح إذا اخنفضت قيمة مستحقاهتا االختيار 
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الختيارية ملعيار الصناعة حسب نشاط الشركة  يف تلك السنة ، وذلك خالل سنوات كل فرتة يف السنة عن قيمة الوسيط للمستحقات ا
  Dechow, P.M., R. G. Saloan, and A. P. Sweeny, 1995) من فرتات الدراسة. )

 المتغيرات المستقلة 
شركات املصدرة واملعايري احملاسبية ومعايري التدقيق تعليمات إفصاح الاعتمد الباحث على نص أواًل: تطبيق معايير التقارير المالية الدولية: 

م ومبوجب قرار جملس مفوضي هيئة  2222( لسنة 76/ف( من قانون األوراق املالية األردين رقم )12الصادرة باالستناد ألحكام املادة )
(، والذي يعترب ساري 257/2225قم )(  والذي عدل مبوجب قرار جملس مفوضي هيئة األوراق املالية ر 53/2224األوراق املالية رقم )
( بأن تعتمد معايري احملاسبة الدولية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية وعلى 14م؛ يف املادة رقم ) 1/3/2224املفعول اعتبارا من 

  مجيع اجلهات اخلاضعة لرقابة اهليئة إعداد بياناهتا وفقاً هلذه املعايري.
-2226( قبل تاريخ تطبيق معايري التقارير املالية الدولية، والفرتة الثانية )2224-2221إىل فرتتني الفرتة األوىل)مت تقّسيم فرتة الدراسة  

الصناعية املسامهة العامة ( بعد تاريخ تطبيق معايري التقارير املالية الدولية  للكشف على إدارة األرباح يف التقارير املالية املنشورة للشركات 2228
(، حلساب املستحقات االختيارية  اليت يستدل منها إدارة Dechow et. Al, 1995جونز املعدل ) من خالل تطبيق منوذج  األردنية

األرباح،  واالستدالل على أثر تطبيق هذه املعايري من خالل اختبار مدى معنوية املمارسات خالل الفرتتني بإستخدام اختبار ذات احلدين 
(Binomial Test) . 

دائرة مراقبة الشركات يف األردن حيث تعترب الشركة متعثرة وتتجه حنو التصفية إذا حققت اعتمد الباحث على تصنيف  : التعثر المالي:ثانياً 
، ولذلك يف هذه الدراسة مت اعتبار الشركة متعثرة مالياً من خالل حتقيقها خلسائر متتالية يف اخر سنتني من سنوات خسائر ملدة سنتني متتاليتني

واختبار العالقة بني تعثر هذه الشركات وممارستها إلدارة االرباح بإستخدام معامل ارتباط بريسون  2228وسنة  2223لدراسة ومها سنة ا
(Pearson's Correlation Coefficient .)  

 الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة
 أواًل: اإلحصاء الوصفي للمتغير التابع )إدارة األرباح(

الصناعية املسامهة العامة األردنية حسب األنشطة خالل الفرتة األوىل اليت ( اإلحصاءات الوصفية إلدارة األرباح يف الشركات 1ل )يعرض اجلدو 
الصناعية اإلحصاءات الوصفية إلدارة األرباح يف الشركات ( 2تسبق تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، يف حني يعرض اجلدول )

( و 1) ة العامة األردنية حسب األنشطة خالل الفرتة الثانية بعد تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، ويتضح من قراءة اجلدولنياملسامه
( أن الشركات قد مارست إدارة األرباح  يف إعداد التقارير املالية خالل مجيع سنوات الدراسة حبيث كان عدد الشركات املمارسة خالل 2)

 23، 25، 27، 26شركة للفرتة(  يف حني كان خالل الفرتة األوىل ) 124مبجموع  23، 22،  27، 27سنوات الفرتة الثانية على التوايل )
 شركة للفرتة(. 121مبجموع 

ولية إلعداد التقارير (  يتضح أن الشركات قد استمرت حىت بعد إلزام الشركات بتطبيق املعايري الد1وعند متثيلها بيانيًا كما يف الشكل رقم )
%( من عدد 52املالية يف ممارسة إدارة األرباح وأن هذه املمارسات تعترب شبه مستقرة على نفس املستوى بالزيادة او النقصان قلياًل على نسبة )

( شركة خالل الفرتة 124) ( شركة خالل الفرتة األوىل  إىل121شركات العينة ويالحظ أهنا يف جمموعها خالل الفرتة الثانية قد ارتفعت من )
 الثانية، وهذا االستقرار أيضاً ينطبق على املمارسات على مستوى األنشطة لقطاع الصناعة.  

 (1الشكل )  
 (2228-2221) ممارسة شركات العينة إلدارة األرباح خالل فرتة الدراسة
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 (1اجلدول )

 (2224 -2221) الشركات املمارسة إلدارة األرباح حسب األنشطة للفرتة األوىل
 عدد الشركات حسب السنوات  البيان

 نوع النشاط
 

 2004 2003 2002 2001 عدد الشركات

 0 1 0 1 1 صناعة التبغ والسجائر 1
 5 5 5 5 12 الصناعات التعدينية 2
 1 1 0 1 2 الصناعات اجللدية 3
 1 1 2 2 2 الصناعات الزجاجية واخلزفية 4
 2 2 2 1 3 ائيةالصناعات الصيدالنية والدو  5
 5 5 5 5 9 الصناعات الغذائية 6
 2 2 3 2 4 الصناعات الكهربائية 7
 3 3 5 5 8 الصناعات الكيماوية 3
 3 3 3 3 5 الصناعات اهلندسية 8

 0 1 1 0 2 الصناعات الورقية 12
 1 1 1 1 2 صناعة الطباعة والتغليف 11
 23 25 27 26 50 اجملموع  
 

 (2اجلدول )
 (2228 -2226املمارسة إلدارة األرباح حسب األنشطة للفرتة الثانية ) الشركات

 عدد الشركات حسب السنوات  البيان
 نوع النشاط

 
 2008 2003 2007 2006 عدد الشركات

 0 1 1 0 1 صناعة التبغ والسجائر 1
 7 0 6 7 12 الصناعات التعدينية 2
 2 1 1 2 2 الصناعات اجللدية 3
 1 1 2 1 2 جية واخلزفيةالصناعات الزجا 4
 2 2 2 2 3 الصناعات الصيدالنية والدوائية 5
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 5 5 5 5 9 الصناعات الغذائية 6
 2 2 2 2 4 الصناعات الكهربائية 7
 4 4 3 3 8 الصناعات الكيماوية 3
 3 3 3 3 5 الصناعات اهلندسية 8

 1 2 1 1 2 الصناعات الورقية 12
 1 1 1 1 2 صناعة الطباعة والتغليف 11
 28 22 27 27 50 اجملموع  
 

 ( قبل2224-2221(  ملمارسة إدارة األرباح خالل الفرتة األوىل )Binomial Testذات احلدين )( نتائج اختبار 3) ويعرض اجلدول رقم
 :تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

 ألرباح(  ممارسة إدارة اBinomial Test)(: نتائج اختبار 3اجلدول )
 : قبل تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية(2224-2221فرتة الدراسة األوىل)

 المعنوية نسبة المشاهدات عدد المشاهدات التصنيف الفترة األولى
 2.844 %48.5 88 شركات غري ممارسة 2 اجملموعة األوىل
 2.844 %52.5 121 شركات ممارسة 1 اجملموعة الثانية

  %122 222 وعالمجم
       

ن نسبة ويالحظ من اجلدول أعاله أن الشركات متارس إدارة األرباح يف إعداد التقارير املالية ونسبة الشركات املمارسة خالل هذه الفرتة أعلى م
 %(.1الشركات الغري ممارسة بنسبة )

( 2228-2226سة إدارة األرباح خالل الفرتة الثانية )(  ملمار Binomial Testذات احلدين )( نتائج اختبار 4) كما يعرض اجلدول رقم
 :تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية بعد

 (  ممارسة إدارة األرباحBinomial Test)(: نتائج اختبار 4اجلدول )     
 :بعد تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية(2228-2226فرتة الدراسة الثانية )

 المعنوية نسبة المشاهدات عدد المشاهدات التصنيف ترة الثانيةالف
 2.621 %43 86 شركات غري ممارسة 2 اجملموعة األوىل
 2.621 %52 124 شركات ممارسة 1 اجملموعة الثانية

  %122 222 المجموع
         

ملالية ونسبة الشركات املمارسة خالل هذه الفرتة أعلى من نسبة ويالحظ من اجلدول أعاله أن الشركات متارس إدارة األرباح يف إعداد التقارير ا
 %(.4الشركات الغري ممارسة بنسبة )

 ثانياً: اإلحصاء الوصفي للمتغير المستقل )التعثر المالي(
ر مالية متتالية خالل (  العالقة بني ممارسة الشركات إلدارة األرباح وتعثرها مالياً، حيث اعتربت الشركات اليت حققت خسائ5ويعرض اجلدول )

( على التوايل  2228-2226أخر سنتني من سنوات الدراسة بأهنا متعثرة مالياً، وقد كانت ممارسة شركات العينة إلدارة األرباح خالل الفرتة )
ئر مالية يف اخر ( شركة منها متعثرة مالياً نظراً لتحقيقها خسا12( شركة  ووجد أن اثىن عشر )52( من أصل ُخسون )23، 22،  27، 27)

(  2228-2226سنتني من سنوات الدراسة، وأن نسبة الشركات املمارسة إلدارة األرباح من الشركات املتعثرة خالل فرتة الدراسة الثانية )
 %(.      33.33%، 52%، 52%، 33.33كانت على التوايل كما يلي ) 

 (5اجلدول )
 ( 2228 -2226رها مالياً )العالقة بني ممارسة الشركات إلدارة األرباح وتعث
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 التعثر املايل ممارسة إدارة األرباح البيان
2006 2007 2008 2009 2008 2009 

 إدارة األرباح اسم الشركة ت
إدارة 

 األرباح
 إدارة األرباح

إدارة 
 األرباح

 صايف الربح )اخلسارة(
صايف الربح 

 )اخلسارة(

األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن  1
 ومنتجاهتا

1 0 0 1 
-3,844,833 -879,319 

 1,024,150- 1,348,500- 1 0 0 0 الصناعية التجارية الزراعية ) اإلنتاج ( 2
 532,434- 2,629,565- 0 0 1 0 الوطنية لصناعة الصلب 3
 1,299,392- 970,811- 0 0 1 0 مصانع اخلزف األردنية 4
 197,141- 24,716- 0 0 0 0 العاملية للصناعات الكيماوية 5
 69,145- 138,172- 0 1 0 0 الصناعات والكربيت األردنية ) جيمكو ( 6
 78,573- 88,722- 0 1 1 0 السلفوكيماويات األردنية 7

3 
الشرق األوسط للكابالت املتخصصة / 

 مسك_األردن
1 1 1 1 

-10,743,991 -2,470,211 
 762,020- 1,915,901- 1 1 1 1 الزي لصناعة األلبسة اجلاهزة 8
 1,754,439- 1,373,943- 0 0 0 0 البرتول الوطنية 12
 737,219- 594,911- 0 1 0 0 أمانة لإلستثمارات الزراعية والصناعية 11
 805,552- 110,351- 0 1 1 1 مصانع الزيوت النباتية األردنية 12

   4 6 6 4 اجملموع
 ( ال متارس إدارة األرباح2( يعين أن الشركة متارس إدارة األرباح والرقم )1حيث الرقم )

 ( بني ممارسة إدارة األرباح و التعثر املايل لشركات العينة Pearson correlation(  معامل ارتباط بريسون )6ويظهر اجلدول رقم )
 (6اجلدول )
 (Pearson correlationتباط بريسون )معامل ار 

Correlations

1 -.094

. .354

100 100

-.094 1

.354 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

إدارة األرباح

مالي عثر ال الت

إدارة األرباح مالي عثر ال الت

 
 

( أي أن هناك ارتباط خطي عكسي ضعيف جدا حيث يبتعد r<0( اي أن )r = - 0.094ويالحظ من اجلدول أعاله أن قيمة )     
 باح .(  اي ان هناك ميل  الن تقل قيم  التعثر املايل بنسبة ضعيفة جدا بازدياد قيم إدارة األر -2.826( مبقدار )1-عن قيمة )

 ثالثاً: اإلحصاء الوصفي للمتغير المستقل )تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(
( تكرارات ونسب متغري تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية قبل تاريخ إلزام الشركات بتطبيق املعايري الدولية 7يعرض اجلدول )     

(  وبعد تاريخ إلزام الشركات املدرجة يف البورصة األردنية  بتطبيق 2224-2221ما عرب عنه بالفرتة األوىل ) إلعداد التقارير املالية وهو
 (. 2228-2226وهو ما مت التعبري عنه بالفرتة الثانية ) 1/3/2224املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف 

 

http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141002
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141002
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141009
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141009
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141011
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141011
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141015
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141015
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141027
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141027
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141032
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141032
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141040
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141040
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141059
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141059
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141061
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141061
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141103
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141103
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141105
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141105
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141141
http://www.sdc.com.jo/arabic/?option=com_public&Itemid=28&member_info=141141
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 الشركات إلدارة األرباح خالل فترتي الدراسة األولى والثانية (: التكرارات والنسب لممارسة وعدم ممارسة 0الجدول )
 الفترات

 األولى قبل التطبيق
 الثانية بعد التطبيق

 المجموع الشركات غير الممارسة الشركات الممارسة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %122 222 %48.5 88 %52.5 121 (2224-2221األوىل)
 %122 222 %43 86 %52 124 (2228-2226الثانية)
 %122 422 %43.75 185 %51.25 225 اجملموع
     

%( 52%( خالل الفرتة األوىل إىل )52.5وميكن أن نلخص ما يعرضه اجلدول يف أن نسبة الشركات املمارسة إلدارة األرباح قد إرتفعت من )
ويعزو الباحث هذا التخلص من إدارة األرباح يف الشركات املدرجة يف بورصة عمان.  خالل الفرتة الثانية. وهذا يعترب مؤشر غري إجيايب لصاحل

  املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةاالرتفاع يف عدد الشركات الىت مارست إدارة األرباح خالل الفرتة الثانية إىل عدم  إلتزام الشركات بتطبيق 
 ة من تطبيق معايري التقارير املالية الدولية. كما ينبغي أن تطبق لتحقيق الفائدة املرجو 

 اختبار فرضيات الدراسة 
 بعد حتليل نتائج الدراسة قام الباحث باختبار فرضيات الدراسة على النحو اآليت: 

املالية على سالمة التقارير ـ اختبار الفرضية األوىل اليت تنص: ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية قبل تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير  1
 املالية للشركات الصناعية املسامهة العامة املدرجة ببورصة عمان من إدارة األرباح.

جند أن الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية قد مارست إدارة األرباح خالل فرتة الدراسة األوىل ومبا نسبته  (3من اجلدول رقم ) 
%( بعدد 48.5( مشاهدة، يف حني بلغت نسبة عدم املمارسة )222( مشاهدة من أصل )121دات بلغ )، وذلك بعدد مشاه%(51.5)

 ( مشاهدة.  88مشاهدات تسع وتسعون )
من حيث أنه يقارن توزيع املشاهدات الفعلية بتوزيع افرتاضي، فالقيمة املرتفعة (  Binomial Testذات احلدين )وبالنظر إىل مزايا اختبار 

( تؤيد الداللة اإلحصائية هلذه النتيجة. وعليه فقد مت قبول الفرضية العدمية، ورفض الفرضية 2.25(  أكرب من )Sig=  2.844 للمعنوية )
ام الشركات البديلة، أي أن الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية قد قامت مبمارسة إدارة األرباح خالل الفرتة األوىل اليت تسبق تأريخ إلزّ 

 بتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف إعداد التقارير املالية للشركات 1/3/2224دنية املدرجة يف البورصة يف األر 
سالمة ـ   اختبار الفرضية الثانية اليت تنص: ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية بعد تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية على  2 

 ارير املالية للشركات الصناعية املسامهة العامة املدرجة ببورصة عمان من إدارة األرباح.التق
، %(54أن الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية قد مارست إدارة األرباح خالل فرتة الدراسة الثانية ومبا نسبته )( 4من اجلدول رقم )

( بعدد مشاهدات بلغ %40( مشاهدة، يف حني بلغت نسبة عدم املمارسة )222)( مشاهدة من أصل 124وذلك بعدد مشاهدات بلغ )
 ( مشاهدة.  86ست وتسعون )

(  من حيث أنه يقارن توزيع املشاهدات الفعلية بتوزيع افرتاضي، فالقيمة املرتفعة Binomial Testذات احلدين )اختبار وبالنظر إىل مزايا 
( تؤيد الداللة اإلحصائية هلذه النتيجة. وعليه فقد مت قبول الفرضية العدمية، ورفض الفرضية 2.25(  أكرب من )Sig=  2.621للمعنوية ) 

شركات األردنية البديلة، أي أن الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية قد قامت مبمارسة إدارة األرباح خالل الفرتة الثانية بعد تأريخ إلزام ال
 يف إعداد التقارير املالية للشركات.املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية بتطبيق  1/3/2224املدرجة يف البورصة يف 

احلد من  ـ اختبار الفرضية الثالثة اليت تنص: ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية لتأثري تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية على 3
 املسامهة العامة املدرجة ببورصة عمان.إدارة األرباح يف الشركات الصناعية 

( بعد 2228-2226أن الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية قد مارست إدارة األرباح خالل فرتة الدراسة الثانية ) (7من اجلدول رقم )
( مشاهدة من أصل 124وذلك بعدد مشاهدات بلغ )، %(54تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقرتير املالية يف إعداد التقارير املالية ومبا نسبته )
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( قبل تطبيق معايري التقارير املالية 2224-2221( مشاهدة، يف حني بلغت نسبة ممارسة الشركات إلدارة األرباح خالل الفرتة األوىل )222)
أن ممارسة الشركات إلدارة  ( مشاهدة. أي222( مشاهدة من أصل )121( بعدد مشاهدات )%51.5الدولية يف إعداد احلسابات نسبة )

أي أن مقدار  %(54( اىل )%51.5األرباح قد أرتفع يف الفرتة الثانية بعد تطبيق معايري التقارير املالية الدولية يف إعداد التقارير املالية من )
 .%(0.5االرتفاع يساوي )

وزيع املشاهدات الفعلية بتوزيع افرتاضي، فالقيمة املرتفعة ( من حيث أنه يقارن تBinomial Testذات احلدين )اختبار وبالنظر إىل مزايا  
( تؤيد الداللة اإلحصائية هلذه 2.25( كالمها  أكرب من )Sig=  2.844(  والثانية ) Sig=  2.844للمعنوية خالل الفرتتني األوىل ) 

لشركات املدرجة يف بورصة عمان بتطبيق معايري التقارير املالية النتيجة. وعليه فقد مت قبول الفرضية العدمية، ورفض الفرضية البديلة، أي أن إلزام ا
 الدولية يف إعداد التقارير املالية مل يؤدي إىل احلد من ممارسة إدارة األرباح.

ركات اختبار الفرضية الرابعة اليت تنص: ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على وجود عالقة بني ممارسة إدارة األرباح و تعثر الشـ  4
 الصناعية املسامهة العامة املدرجة ببورصة عمان.

-( أي أن هناك ارتباط خطي عكسي ضعيف جدا حيث يبتعد عن قيمة )r<0( اي أن )r = - 0.094قيمة ) أن (6من اجلدول رقم ) 
 األرباح . (  اي ان هناك ميل  الن تقل قيم  التعثر املايل بنسبة ضعيفة جدا بازدياد قيم إدارة-2.826( مبقدار )1

(  r = - 0.094) ( واليت تساوي r( فالقيمة املنخفضة لقيمة )Pearson correlationمعامل ارتباط بريسون )وبالنظر إىل مزايا اختبار 
ة األرباح و وجد عالقة بني ممارسة إدار وعليه فقد مت رفض الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة، أي تتؤيد الداللة اإلحصائية هلذه النتيجة. 

ارسة تعثر الشركات الصناعية املسامهة العامة املدرجة ببورصة عمان و نوع هذه العالقة هو عالقة خطية عكسية ضعيفة جداً أي انه أن ازدياد مم
 الشركات إلدارة األرباح يقابلها اخنفاض بسيط جداً يف التعثر املايل لتلك الشركات.

 النتائج والتوصيات
 اليت مت التوصل إليها: النتائجخص ألهم فيما يلي مل     

ورصة عمان ـ توصلت الدراسة إىل وجود ملمارسة إدارة األرباح يف إعداد التقارير املالية من قبل الشركات الصناعية املسامهة العامة املدرجة يف ب 1
 قبل تاريخ إلزام هذه الشركات بتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

صة عمان توصلت الدراسة إىل وجود ملمارسة إدارة األرباح يف إعداد التقارير املالية من قبل الشركات الصناعية املسامهة العامة املدرجة يف بور  ـ 2 
 بعد تاريخ إلزام هذه الشركات بتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. 

لية إلعداد التقارير املالية يف إعداد التقارير املالية من قبل الشركات الصناعية املسامهة العامة ـ توصلت الدراسة إىل أن تطبيق املعايري الدو  3
ق للمعلومات املدرجة يف بورصة عمان مل يؤدي إىل احلد من ممارسة إدارة األرباح يف إعداد التقارير املالية وبالتاىل مل يعزز خاصية التمثيل الصاد

 ات اليت نصت عليها التقارير املالية الدولية كما هو مطلوب. املنبثقة من خصائص املعلوم
لعامة ـ توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط خطية عكسية ضعيفة بني ممارسة إدارة األرباح والتعثر املايل يف الشركات الصناعية املسامهة ا 4

 املدرجة يف بورصة عمان.
 التوصيات

 يوصي الباحث مبا يأيت:
 .لى توعية معدى التقارير املالية بآثار وانعكاسات ممارسة إدارة األرباح؛ السلبية على وحداهتم االقتصاديةـ العمل ع 1
ائص ـ تشجيع ومتابعة الشركات املدرجة يف بورصة عمان على االلتزام بتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وما نصت عليه من خص 2

 الصادق لتلك املعلومات لتعزيز جودة املعلومات املالية اليت يتم نشرها يف التقارير املالية للشركات. للمعلومات متضمنة التمثيل
 ـ االهتمام بتدريب وتعليم معدى القوائم املالية يف الشركات على إعداد التقارير املالية وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية.  3
 املايل يف الشركات املدرجة يف البورصة حىت يتسىن لذوي العالقة من معاجلة تلك االسباب وجتنبها. ـ االهتمام بتحليل اسباب التعثر 4

 المراجع: باللغة العربية.
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 (.2227،االكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، الدمنارك )التحليل المالياحليايل، وليد،  - 1
، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان ر المالي باستخدام المؤشرات المالية وغير المالية((تطوير أنموذج للتنبؤ بالتعثاملومين، سالم،  )) -2

 (2211العربية،األردن. )
 (.2223األردن، ) -شاكر، منري، وآخرون، التحليل املايل مدخل صناعة القرار، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان - 3
، كلية االقتصاد و اإلدارة، جامعة امللك رسالة ماجستيرة السعودية: دراسة تطبيقية((، فواز سفري، ))إدارة األرباح يف الشركات املسامه  - 4

 (.2212عبدالعزيز، )
 (.2212األردن، ) -مطر، حممد،االجتاهات احلديثة يف التحليل املايل واإلئتماين، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان - 5
(، ترمجة Foundation ،(IFRSلصادر عن مؤسسة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، ا - 6

 .(2214، عمان، األردن.  )القانونيينمنشورات المجمع العربي للمحاسبين جمموعة طالل أبو غزالة، 
 المراجع: باللغة االنجليزية.
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 الفصل االول : االطار العام
 Introductionمقدمة: .0

يع عملياهتا تسري وفقا متثل الرقابة الشرعية إحدى أهم الوسائل اليت تستخدمها املؤسسات املالية يف الدول اإلسالمية للتأكد من أن مج
ن للضوابط الشرعية, وتتعاظم أمهية الرقابة الشرعية يف اآلونة األخرية ملا اكتنف عمليات املؤسسات املالية من فساد بشىت أنواعه ، ومتك

ريعة اإلسالمية هو الربا يف مجيع عمليات هذه املؤسسات,فهدف أن تكون العمليات املالية واإلقتصادية واإلدارية متماشية مع أحكام الش
هدف نبيل تسعى مجيع بيوت التمويل اإلسالمية للوصول إليه, فالرقابة الشرعية غري مقصورة على اإلدارة املالية فحسب ولكن جيب أن 

سسة تكون على مجيع الوظائف األخرى هلذه املؤسسات كإدارة األفراد وإدارة التسويق وإدارة اإلنتاج أو العمليات ، فجميع وظائف املؤ 
جيب ان تسري وفقا لضوابط وأحكام الشريعة اإلسالمية وهذا ال يتأتى إال مبنظومة رقابة شاملة لكل تلك الوظائف وما حتتويه أنظمتها من 

 مدخالت وعمليات وخمرجات وليس الرقابة تقتصر فقط على املخرجات.
حلاجة ايل اآلليات اليت تستخدمها لبلوغ  تلك الريادة املنشودة ونيل وإذا نظرنا إىل الواقع املعاش للمؤسسات املالية وغريها جندها يف أمس ا

ذلك التطور الذي حظيت به كثري من منظمات األعمال يف الغرب على أن تستصحب  تلك اآلليات كل األطر واخلطط احلديثة اليت 
 الطريق يف جمال الرقابة بكل أنواعها وسيدور هذا تكون مبثابة املشكاة اليت تضئ ، وعلنا يف هذا البحث جند بعضا من املعامل اجلديدة يف

 البحث حول حمور الرقابة الشرعية واثرها يف مستوى األداء وحياول الباحث ان يتعرف على أثر وواقع تطبيق الرقابة الشرعية على األداء يف
الوسطى بفروعه يف مدن ودان وهون وسوكنة  املصارف الليبية ، مسلطا الضوء على جتربة مصرف اجلمهورية يف منطقة اجلفرة يف املنطقة

وزلة , حيث ان  البحوث يف مثل هذا النوع من املشاكل اليت تواجه مسرية االقتصاد االسالمي هلو أمر مشروع ، ويهدف ذلك للتطورات 
ية وظهور إقتصاديات املعرفة وما يعرف املتالحقة والتغيريات املتسارعة والتقدم السريع  يف خمتلف اجملاالت ال سيما يف ظل العوملة واملعلومات

بالشركات الرقمية وإنتشار شبكات اإلتصاالت احلديثة وتقنية املعلومات ، واكيد ان النتائج اليت يتمخض عنها هذا البحث ستساعد كثريا 
 يف التحول اىل االقتصاد االسالمي .

 Problem of the Studyمشكلة الدراسة 
اف تعدها يف خططها التشغيلية واإلسرتاتيجية ، ومن ضمنها زيادة اإلنتاجية ورضا العمالء ، وأي قصور هتدف أي منظمة إىل حتقيق أهد

يف االداء يؤدي عدم رضا وضعف اإلنتاجية ،  الشيء  الذي يعجل بتدهور منظومة هذه املنظمة, ومن اآلليات اليت حتقق زيادة اإلنتاجية 
العمل يف املصارف مير بكل مراحل التطور والنمو والتدهور, وإذا مت تنظيم آلية رقابة جيدة يف وارتفاع مستوى رضا العمالء هي الرقابة, و 

ء املصارف فستؤدي إىل زيادة اإلنتاجية ورضا العمالء ومن هنا تنبع إشكالية البحث ملعرفة هل هناك أثر حتدثه الرقابة الشرعية على األدا
ابة وكل ذلك يعطينا مؤشر عن واقع تطبيق الرقابة يف املصارف الليبية  ، وميكن صياغة يف املصارف يف ليبيا  ومدى فعالية تلك الرق

 مشكلة البحث كاآليت:
 هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني فعالية الرقابة الشرعية ومستوى األداء يف مصرف اجلمهورية؟
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 العمالء يف مصرف اجلمهورية؟هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني فعالية الرقابة الشرعية ورضا 
 هل هناك معوقات لتطبيق الرقابة الشرعية يف مصرف اجلمهورية ؟

 هل هناك إلتزام من مصرف اجلمهورية بالضوابط الشرعية يف أعماله ؟
 study hypothesesفروض الدراسة: 

ك املشكلة وسوف يقوم الباحث باختبار تلك بالنظر اىل مشكلة البحث فالباحث يفرتض بعض االفرتاضات اليت يتوقع ان تكون حال لتل
 الفرضيات بواسطة دراسة ميدانية ليتأكد من صحة تلك الفرضيات والفرضيات هي :

 أ. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني فعالية الرقابة الشرعية ومستوى األداء يف مصرف اجلمهورية 
 لشرعية ورضا العمالء يف مصرف اجلمهوريةب. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني فعالية الرقابة ا 
 ج. التوجد معوقات لتطبيق الرقابة الشرعية يف مصرف اجلمهورية  
 د. يوجد إلتزام من مصرف اجلمهورية بالضوابط الشرعية يف أعماله  

 Aims of Studyأهداف الدراسة: 
 :يهدف البحث للوصول إىل اآليت 
 .التعريف الدقيق للرقابة الشرعية 
 ص منوذج جديد لنظام الرقابة الشرعية يسمى بنظام إدارة  الرقابة الشرعية.استخال 
 .تسليط الضوء على أحكام املعامالت املالية اليت تعمل فيها منظومة الرقابة الشرعية سيما يف املصارف اإلسالمية 
 .التعرف على خطوات الرقابة الشرعية للحكم على املعامالت املالية يف املؤسسات املالية 
 .إبراز واقع تطبيق الرقابة الشرعية يف املصارف الليبية 
 فقهي لكثري من املعامالت املاليةحماولة املسامهة يف تطوير حبوث اإلقتصاد اإلسالمي والتمويل اإلسالمي وإجياد التكييف ال. 
 ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح  إدخال روح الشريعة اإلسالمية يف اجملتمعات املعاصرة والرجوع إىل ماضي األمة اإلسالمية حيث

 به أوهلا وحماولة املسامهة مع الباحثني اآلخرين يف إجياد آليات مناسبة للتحول اىل االقتصاد االسالمية وتطبيقه يف ارض الواقع . 
 Importance Of The Studyأهمية الدراسة:  .2

نتائج املستخلصة فإنه تربز أمهية البحث يف أنه جيد العالقة بني املتغريات من واقع اإلستبيان الذي مت توزيعه على أفراد عينة الدراسة وال
أيضا املستقلة واملتغري التابع ، وهي إجياد العالقة بني أسس وضوابط ومعايري الرقابة الشرعية ومستوى األداء يف املصارف, وإجياد العالقة 

لرقابة الشرعية يف املصارف، ومعرفة مدى التزام املصارف بتطبيق الضوابط بني الرقابة الشرعية ورضا العمالء , معرفة معوقات تطبيق ا
هليئة الرقابة الشرعية يف تعامالهتا ،تربز أمهية الدراسة يف كوهنا النادرة يف جمال الرقابة الشرعية يف املصارف يف ليبيا إن مل تكن األوىل وميكن 

نها ومن النتائج اليت سوف تتوصل هلا ملعرفة أين موقف الرقابة الشرعية يف املصارف يف الشرعية  العليا يف مصرف ليبيا املركزي اإلستفادة م
 الوقت الراهن،  وإمكانية التطوير والتحديث يف اإلجراءات واآلليات املستهدفة.

دول ليبيا للبحث عن الكم وتربز أمهية الدراسة يف أهنا تفتح الباب أمام الباحثني يف جمال الصريفة اإلسالمية واإلقتصاد اإلسالمي يف 
 اهلائل يف مفردات ومشاكل الصريفة  اإلسالمية وإجياد احللول لكثري من املشاكل اليت تعرتض سري الصريفة اإلسالمية واإلقتصاد اإلسالمي

 يف ليبيا.
يتضمن  control management system) ((CMS)يقدم الباحث فيه منوذج جديد يسمى منوذج نظام إدارة الرقابة الشرعية 

 مدخالت وعمليات وخمرجات, يقدمه كنموذج جديد لعل اإلخوة يف املؤسسات املالية وغريها تستفيد منه.
 Methodology of studyمنهج الدراسة: .0
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مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي,الذي يتم فيه وصف مشكلة البحث وإجراء عمليات التحليل للمفردات والقيم للوصول إىل نتائج 
للفروض املقرتحة من الباحث، وسيتم التعرف على املفاهيم األساسية ملوضوع الدراسة من خالل عرض بعض ما ورد يف املراجع عن  وفقا

 موضوع البحث.
 study populationمجتمع الدراسة:  .4

ا وتشمل مدن: هون, ودان, يتشكل جمتمع البحث من العاملني بالدرجات الوظيفية يف مصرف اجلمهورية يف املنطقة الوسطى يف دولة ليبي
 سوكنة, زلة, وذلك بتوزيع استبيان عليهم حيتوي على جمموعة من األسئلة اليت تدور حول مشكلة البحث, وللتأكد من صحة النتائج وقرهبا من

 ( فردا  45راسة )امل حيث بلغ عدد جمتمع الداحلقيقة مت إستقصاء كل املوظفني يف املصرف يف املنطقة املشار اليها بطريقة احلصر الش
 Study toolsأدوات الدراسة:  .5

 statistical package for socialمت تصميم إستبانه هبا جمموعة أسئلة للوصول إىل نتائج الدراسة. واستخدم الباحث برنامج 
sciences, SPSS  للتحليل اإلحصائي وتقنياته املتمثلة يف برنامج حتليل النسب و اختيارtest) .One sample T ومقاييس النزعة )

ومقاييس التشتت مثل االحنراف املعياري   Arithmetic Meanاملتوسط احلسايب  Tendency Measures of Centralاملركزية 
Standard Deviation   .وذمل ملعرفة إجتاه إجابات املبحوثني واحنرافها عن الوسط احلسايب و إلجياد األثر والعالقة بني متغريات الدراسة 

 Study limitsود الدراسة:حد .2
 و تشمل مدن )ودان, سوكنة, هون, زلة( -اجلفرة-احلدود املكانية: مصرف اجلمهورية يف املنطقة الوسطى من ليبيا 

  2214حىت  2213احلدود الزمانية: تشمل الدراسة الفرتة من 
 احلدود البشرية: قطاع املوظفني العاملني باملصرف.

 هيكل الدراسة: .0
من ثالثة فصول وخامتة, الفصل األول اإلطار العام للبحث وفيه املقدمة و أمهية وأهداف وتساؤالت وفروض وحدود ومنهج يتكون البحث 

 الدراسة وأدوات البحث والدراسات السابقة وهيكل البحث.
ين اللغوية واالصطالحية والشرعية والفصل الثاين )اإلطار النظري للبحث(   ويتناول البحث األول: املفهوم األساسي للرقابة من واقع املعا

اإلنتاج ,التسويق, احلديثة أمهية الرقابة. والبحث الثاين : جمال الرقابة ويتناول اجملال الذي ختدم فيه الرقابة وهي وظائف املنظمة األربعة, األفراد, 
لرابع: منوذج نظام إدارة الرقابة ومكوناته. والفصل الثالث: املالية.والبحث الثالث: أدوات الرقابة )التشريع, التدقيق, التقارير,احلكم( . البحث ا

 والتوصيات. امليدانية وفيها يتناول الباحث إجراءات الدراسة امليدانية وجمتمع الدراسة واالستبيان واختبار فروض الدراسة واخلامتة تتضمن النتائجالدراسة 
 الدراسات السابقة: 

 4100دراسة ظاهر 
رقابة على السلع واالسعر يف الفقه االسالمي(  ، تناول الباحث دور اويل االمر يف الرقابة على السلع ، واالجراءات اليت عنوان الدراسة )  ال

ى يقوم هبا ويل االمر يف الرقابة على السلع ، ووضحت مدى أمهية الشرع يف التدخل لضبط املعامالت املالية بني الناس ، وغياب الرقابة عل
هلك ويزيد غىن فئة معينة دون فئة اخرى ، وتوصل الباحث اىل نتائج عديدة امهها ان الرقابة الشرعية متثل ضرورة ملحة ومن السلع يرهق املست

متطلبات العصر احلديث و االسالم مل يهمل االنتاج بل حث على الكسب وان االنتاج اساس االستهالك واوصت الدراسة بضرورة توجه 
اكثر يف جمال االقتصاد االسالمي وضرورة تفعيل آليات الرقابة الشرعية يف الدول ، وان تكون للرقابة  طالب العلم الشرعي اىل البحث

 االستقاللية الكاملة حىت حتقق ادوارها 
 دراسة حسين )ب ت(

 اليت ومبادئها العامة وأنواعها اليةامل الرقابة مفهوم حتديد يف اإلسالم دور عنوان الدراسة ) الرقابة املالية يف االسالم(  هدفت الدراسة اىل  توضيح
 احلاضر الوقت يف املالية الرقابة جمال يف املتداولة واملبادئ املفاهيم واألنواع تأصيل إىل إضافة ، شرعا املقررة اإلسالمية الشريعة تعاليم على تعتمد

 إن .ملختلفة وتوصلت الدراسة اىل بعض النتائج منها ا عصورها عرب اإلسالمية الدولة يف وفقها ومعمول هبا مأخوذة كانت اليت النواحي من
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 سعيا وذلك واإلدارية واحملاسبية واالقتصادية املفاهيم القانونية من كل بني التكامل أساس على قائمة كانت اإلسالمي الفكر يف املالية الرقابة
  االسالم يف املالية املتمثلة الرقابة الرقابية األهداف لتحقيق

ات الدراسة : األخذ بنظر االعتبار املفاهيم واملبادئ اليت كانت معروفة يف عصور الدولة اإلسالمية املختلفة من قبل أجهزة الرقابة ومن أهم توصي
 املالية احلالية ، نظرا ملا هلا من أمهية بالغة ومضافة يف سبيل

 ابة البحوث والدراسات احلديثة زيادة كفاءة وفاعلية نظمها .اإلشارة إىل اجلذور التارخيية اإلسالمية عند كت
 عدم جتاهل دور اإلسالم يف توفري أجهزة رقابية مالية كفوءة وفاعلة .

 4112دراسة العليات 
رعية عنوان الدراسة الرقابة الشرعية على أعمال املصارف االسالمية  ، هدفت الدراسة اىل الوصول اىل التوصل اىل صورة كاملة عن الرقابة الش

السالمية ، البحث عن املعرفة اليت تستفيد منها املصارف يف تطوير اعماهلا ، االجابة على كثري من التساؤالت اليت تدور حول يف املصارف ا
مية مفهوم الرقابة الشرعية وتوصلت الدراسة اىل نتائج امهها : املصارف االسالمية اجسام مهمة جدا لتقدمي اخلدمات املهمة للمجتمعات االسال

صارف االسالمية اشكاالت ومصاعب مجة خارجة وداخلية ، توجد بعض املآخذ على املصارف االسالمية مما يتطلب اجياد جهة و تواجه امل
فسهم تراقب اعماهلا ، واوصت الدراسة ب ان تنقسم الرقابة اىل رقابة الفتوى واىل الرقابة العملية وان يكون كل موظفي املصارف رقباء على ان

 راقبة اعماهلم اوال قبل ان يتم م
 الفصل الثاني : االطار النظري

 المبحث األول: الرقابة الشرعية )المفهوم, األهداف, أنواعها(
 تمهيد:

سالمية يتناول هذا املبحث املفهوم األساسي للرقابة من اللغة العربية واصطالح علماء اإلدارة والرقابة الشرعية يف اصطالح علماء الشريعة اإل
 لرقابة الشرعية وأنواعها.ويتناول أهداف ا

 -أوال: المعنى اللغوي للرقابة:
 _ الرقيب من أمساء اهلل احلسىن وهو احلافظ الذي ال يغيب عنه شيء 1
رقَبة املوضع املشرف, يرتفع عليه الرقيب2

َ
رَقب وامل

َ
 _ امل

 (1722_ الرَّقَّابة، الرجل الذي يرقب للقوم رحلهم إذا غابوا )ابن منطور اإلفريقي, ب ت,3
 -معنى الرقابة في اصطالح علماء اإلدارة:

املقررة "  عرفها هنري فايول عامل اإلدارة املشهور بأهنا " التحقق مما إذا كان كل شيء يسري وفقا للخطة املرسومة والتعليمات الصادرة والقاعدة 
 (.13, 1883)سحيمان, 

 -تعريف آخر:
 (Koontz,635,1976 والتأكد أن كل األهداف املخططة مت إجنازها )( إهنا قياس أداء نشاطات املرؤوسنيKoontzعرفها )

 -الرقابة الشرعية في اصطالح علماء الشريعة اإلسالمية:
ة من ذهب الدكتور عوف الكفراوي إىل أن الرقابة شرعا أتت مبعاين احملافظة والرعاية و االنظار من واقع تفسري اآليات اليت وردت فيها الكلم

 (436,2222)الكفراوي,  القرآن الكرمي
 -الربط بين المعاني الثالث:

 التحقق من أي شيء يسري وفقا للخطة املرسومة هو املعىن االصطالحي لعلماء اإلدارة ويوافقه ما أيت يف اللغة باحلفظ ، ألن كل شيء خمطط
حلفظ والرعاية واالنتظار فلن يتم املخطط  واملرسوم ومرسوم إذا مت كما هو فهذا يدل على حفظه, وهذا يؤكده املعىن الشرعي الذي أتى مبعىن ا

 (313إال برعاية وحفظ, إذ املعىن اللغوي احلفظ  واملراقبة ليس بينه وبني املعاين االصطالحية فرق كبري بل يتوافق معه )يونس, ب ت ,
 أهداف الرقابة الشرعية:
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 -أن أهم أهدافها تتمثل فاآليت:من واقع كتابات علماء الفقه واإلدارة عن الرقابة الشرعية يتضح 
 ربط عمل املسلم بالتعاليم الربانية كما جاء يف الكتاب والسنة .أ 
 تثبيت معاين وأدوات احلسبة من األمر باملعروف والنهي عن املنكر.ب 
 ها.املسامهة الفاعلة يف تطبيق الشريعة اإلسالمية خاصة يف املنظمات واملؤسسات املالية كبيوت التمويل واملصارف وغري  .ج 
 تطبيق اللوائح والقواعد والنظم واخلطط املنصوص عليها يف العمليات اإلدارة يف املؤسسة املالية  .د 
 تقليل نسبة الفاقد والتالف يف اإلنتاج وزيادة نسبة اإلنتاج. .ه 
 حتقيق رضا العمالء . .و 
 اكتشاف نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات. .ز 
 تقييم أداء العاملني يف املؤسسات. .ح 
 عرفة السوق لتحديد كمية التوزيع واإلنتاج وحتديد التسعري.م .ط 
 ضبط العمليات احملاسبية ومعرفة جوانب القصور واخللل لضمان أن املال مل يدخله اختالس  أو سرقة أو تبديد. .ي 

 -أنواع الرقابة:
 -نها يف هذا البحث كاآليت:ختتلف أنواع الرقابة باختالف ما يتم مراقبته واملراقب وهي أنواع كثرية ولكن نورد بعضا م

 :وهي مراقبة اهلل تبارك وتعاىل للعباد باحلفظ والرعاية والرزق، وهي مستمرة من جانب اهلل تبارك وتعاىل على عباده فينزل  -الرقابة الربانية
 ( .463،1838مالئكته يكتبون مايفعل االنسان من خري وشر حملاسبتهم عليه يوم القيامة )الكفراوي،

  هي رقابة الراعي للرعية ويقوم بسياسة ما يهم معاشهم وإدارة أمرهم وحديثا تسمى الرقابة السياسية , وتندرج فيها  -السلطانية:الرقابة
 الرقابة االجتماعية و االقتصادية والثقافية والتعليمية وغريها مما خيص ويهم شأن الرعية.

 :قوى اهلل يف مجيع حمياه ونسكه ومبا كلفه به اهلل من أعمال واجتناب ما هناه من وهي رقابة الفرد نفسه بأعمال مبادئ ت -الرقابة الذاتية
 (.323، 2222حمظورات)الكفراوي،

 :وهي رقابة العمليات اإلنتاجية والتحقق من أن كل العمليات اإلنتاجية تسري وفقا للخطة املرسومة. -الرقابة اإلنتاجية 
 :وكمياهتا وتوزيعها وتطوير املنتج.وهي رقابة السوق والسلع  -الرقابة السوقية 
 :وذلك بتلبية متطلباهتم. -رقابة العمالء 
 :وهي رقابة سلوك األفراد داخل املنظمات وتوجيه سلوكهم ملا خيدم مصاحل املنظمة وفقا للضوابط الشرعية. -الرقابة التوجيهية 
 :ؤسسات املالية واإلنتاجية واخلدمية تتم وفقا للوائح والقوانني ويهمنا وهي التحقق والتأكد من أن العمليات املالية داخل امل -الرقابة املالية

هنا ضوابط الشريعة اإلسالمية ,فمصادر األموال حالل وما أنفق منها حالل خايل من أي شبه ربا وله لوائح تتضمن أنه مت فيها خطط له 
املناسبة وطريقة احتساب كل منها ومراقبته بشكل منتظم منعا للتداعي واالختالس والسرقة وغريها, وجيب حتديد املؤشرات املالية 

 (  224, 2222)يرنوطي,
 :(   1813, 38وهي التحقق من أن اجملهودات العقلية متناسقة ومنسجمة مع اخلطط املوضوعة )علي, -الرقابة اإلدارية 
 ال ، بأن يراقب عمل املوظف يف أثناء عمله وتكهن الرقابة الوقائية : وهي مراقبة إعداد اخلطط اليت هتدف اىل منع حدوث االخطاء مستقب

االخطاء اليت ميكن ان حتدث نتيجة اعماله ، ومراقبة إنتاج السلع واخلدمات والتعرف على جوانب القصور اليت يتوقع حدوثها وعمل 
 االجراءات الالزمة ملنع حدوث تلك االخطاء.

 -المبحث الثاني :مجال الرقابة:
املبحث اجملال الذي تعمل فيه تقنيات الرقابة ,عموما جمال الرقابة يف أي منظمة مبا فيها املنظمات املالية وغريها يستعرض الباحث يف هذا 

من املنظمات اليت هتدف إىل تقدمي اخلدمات أو إنتاج سلعة هو وظائف تلك املنظمات فالوظائف األساسية ألي منظمة هي أربعة اإلنتاج 
 .فالسؤال كيف تكون الرقابة يف هذه الوظائف؟واألفراد والتسويق واملالية 
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فالرقابة هنا تتمثل يف مراقبة عمليات إدارة املوارد البشرية ووظائفها منذ ختطيط املوارد البشرية واختيار وتعيني ومكافأة  -:وظيفة األفراد
مثلة يف نوعية األفراد الذين تود املنظمة تعيينهم، و وتدريب وحتفيز املوارد البشرية إىل االستغناء عنها ,فمراقبة تشمل عمليات التخطيط املت

حتليل األعمال املطلوبة فيجب أن تتوافق مع حدود الشرع وان ال ختالف النصوص، إتباع معايري العدالة يف عمليات رصد املطلوبني وجتنب 
أسود، أن تتوافر يف من تود الشركة تعيينهم  احملسوبة ، عمليات الرصد جيب أن تشمل مجيع من يرغب يف التعيني عريب أو أعجمي أبيض أو

من أصحاب اخلربة واحلل  التقوى والصالح ، وعمليات االختيار والتعيني واالستقطاب لألفراد حيث تشمل ، اختيار اللجان الكفؤة
 عادلة على املتقدمني.ع وأن تكون األسئلة الشرعية يف عمليات املقابالت الشخصية واالختيارات لالختيار مبراعاة النو ، ومراعاة مجيع اجلوانب والعقد

 -وظيفة اإلنتاج:
هي الوظيفة اليت تعين بتخطيط و تنفيذ العمليات اليت من شأهنا إنتاج املنتج سواء كان سلعة أو خدمة, وتشمل كل الوظائف اليت هتدف 

ء التخطيط والتنفيذ حىت يصبح املنتج جاهز للتسويق أو إىل رضا العمالء , فمراقبة عمليات اإلنتاج هلا جوانب كثرية منها املراقبة يف أثنا
 جيب أن تكون كل العمليات تسري وفقا للضوابط الشرعية. -اخلدمة جاهزة للتقدمي وكما ذكرنا أنفقا

 -وظيفة التسويق:
والتوزيع والرتويج لكافة السلع يتكون التسويق من أربعة عناصر إذا ما مت اإليفاء هبا تتحقق فعالية التسويق ,وهي تطوير املنتج والتسعري 

واخلدمات ،  وذلك بغرض حتقيق رغبات وتوقعات العمالء ومعلوم أن الضابط الشرعي هنا جيب أن تكون السلعة أو اخلدمة فيما أحل اهلل 
في جبميع هذه املتطلبات، تبارك وتعاىل وأن يكون تقدمي اخلدمات بالطرق املشروعة وتعمل تقنيات الرقابة هنا للتأكد من أن إدارة التسويق ت

 وان تطون لدى املؤسسات املالية ما يدل على ان املصارف فعال تتقيد هبذه الضوابط الشرعية من وثائق وسجالت وخالفه .
 -اإلدارة المالية:

وا مسامهني أو مالك, وهي الوظيفة اليت تناط بتوفري املال الالزم إلنتاج السلع وتقدمي اخلدمات, فاملال هنا ألصحاب املنظمة سواء كان
 -فيجب أن يتم التعامل فيه وفقا ملا حددته ضوابط الشريعة اإلسالمية ومن الضوابط الشرعية للتعامل:

 _ كأن يكون مصدره حالال ال شائبة ربا فيه.
 _ املشاريع اليت أنفق فيها حالال أيضا.

 _ والنظام احملاسيب حمكم بلوائح متنع االختالس والسرقة وغريها.
 (. 35,2222لنتائج احلقيقية املنجزة بواسطة املنشأة تعطي نتيجة اجيابية مقارنة باألهداف املوضوعة خالل وظيفة التخطيط )الفداغ,_ ا

 أعمال ونشاطات هيئة الرقابة الشرعية  : 
 ( أعمال ونشاطات هيئة الرقابة الشرعية يف اآليت :535-2222،532حدد )الزحيلي،

 يف عقد التأسيس والنظام األساس واللوائح والنماذج والسياسات املتبعة يف عمل البنك.اعتماد اجلوانب الشرعية  .أ 
 اعتماد االتفاقيات والعقود النمطية املتعلقة باملعامالت املالية الىت جيريها البنك. .ب 
 إبداء الرأي الشرعي يف املنتجات الىت يطرحها البنك واصدار الفتاوى فيما يعرض عليه من معامالت. .ج 
عة عمليات البنك ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية يف الفرتات الىت حتدد بالتنسيق بني اهليئة واإلدارة والتحقق من أن متاب .د 

 املعامالت املرحبة كانت ملنتجات معتمدة من قبل اهليئة.
يعينهم على حتقيق االلتزام بأحكام تقدمي التوجيه واإلرشاد والتدريب للموظفني املعنيني بتطبيق املعامالت املالية اإلسالمية مبا  .ه 

 ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
تقدمي واقرتاح احللول الشرعية املمكنة ملشكالت املعامالت املالية الىت ال تتقف مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية واملسامهة يف  .و 

 إجياد البدائل للمنتجات املخالفة لقواعد الشريعة.
 عية يف القوائم املالية للبنك يف الفرتات الىت حتدد بالتنسيق بني اهليئة واإلدارة.إبداء الرأي من اجلوان الشر  .ز 
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التأكد من جتنيب املكاسب الىت حتققت من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وصرفها يف وجوه  .ح 
 اخلري العامة.

 لشرعية.التأكد من توزيع األرباح وحتميل اخلسائر طبقاً لألحكام ا .ط 
التأكد من حساب الزكاة وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية طبقًا ملعيار الزكاة الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة  .ي 

للمؤسسات املالية اإلسالمية وإعالم املسامهني مبا وجب عليهم من الزكاة والتأكد من توزيع موجودات صندوق الزكاة على مصارفها 
 الشرعية.

قرير سنوي يعرض يف اجتماع اجلمعية العامة للبنك تبدى فيه اهليئة رأيها يف املعامالت الىت اجراها البنك ومدى التزام تقدمي ت .ك 
 اإلدارة بالفتاوى والقرارات واالرشادات الىت صدرت عنها.

 (CMS( نموذج إدارة الرقابة الشرعية) 0شكل رقم )                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 4104المصدر : إعداد الباحث ،
( عناصر منوذج الرقابة الشرعية املقرتح وهو عبارة عن مدخالت تتمثل يف التمويل بالصيغ االسالمية املعروفة 1عناصر النموذج: يبني الشكل )

ليت تتم داخل املصرف( واملخرجات وتتمثل يف النتائج للتمويل واالستثمارات والودائع واالعمال االخرى داخل املصرف والعمليات) كل احلركة ا
 والنتائج لالستثمارات وللودائع ولكل بقية اعمال املصرف ومجيعها تتكامل مع بعضها لتعطي منوذج شامل، هذا ويرجو الباحث ان يتم تطبيقه

وال بأس أيضا أن يتم تطبيقه يف بقية منظمات االعمال ليكون يف املصارف االسالمية ، وتطويره ليشمل كل النشاطات اليت مل حيوها النموذج ، 
 النواة اليت تنطلق منها الرقابة الشاملة واليت تشمل مجيع االعمال يف كل منظمات االعمال 

 

 الضوابط الشرعية

 العمليات

 التمويل

 الودائع

 االستثمارات

 االعمال

 نتائج
 التمويل

نتائج 
 االعمال

الودائع نتائج  

نتائج 
 االستثمارات

 التغذية العكسية
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 الفصل الثالث :الدراسة الميدانية
 المبحث األول : إجراءات الدراسة الميدانية 

 تمهيد 
 واتساقها مع جمتمع البحث ونسبة االستمارات الراجعة ، وغري الراجعة.,يقة اختيار العينة وحجمها يتناول هذا املبحث جمتمع البحث وطر 

 صدق أداة الدراسة وثباتها :
االستبانة من املؤشرات املهمة اليت تعطي الثقة الكاملة  أن االستبانة متناسقة يف مضموهنا وحمتواها ، وتؤخذ  Reliabilityيعترب مؤشر ثبات 

االعتبار عند جودة االختبار للفروض ، وللتأكد من ثبات وصدق وتناسق االستبانة مث إجراء اختبار معامل الثبات لالستبانة عن طريق يف عني 
كرونباخ لثبات وصدق االستبانة   ، وقد بلغ معدل الفا SPSS( ؛ وذلك باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية Alpha Cronbachحتليل )

( وهذا معدل مرتفع جدا مما يدل داللة واضحة على صدق وثبات 2.84( وقد بلغ معامل الفا لكل احملاور )1)كما موضح يف اجلدول 
 (2.62االسئلة واتساقها يف االستبانة ، وايضا كل حمور على حدى مرتفع وهو اعلى من املعدل الطبيعي )

 (Alpha Cronbach( معامالت صدق وثبات االستبانة باستخدام طريقة )1جدول )
 املعدل املثايل املعامل احملسوب احملور

 2.62 2.317 ( فعالية الرقابة الشرعية يف املصرف1
 2.62 2.824 ( مستوى االداء يف املصرف2
 2.62 2.323 ( مستوى رضا العمالء 3
 2.62 2.373 ( مدى إلتزام املصرف بالضوابط الشرعية يف التمويل4
 2.62 2.845  املصرف( معوقات تطبيق الرقابة الشرعية يف5

 2.62 2.84 مجلة كل احملاور
 2214املصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات االستبيان ، 

 إجراءات الدراسة الميدانية :
فرد من  45مت اختيار طريقة احلصر الشامل لكل جمتمع البحث ؛ حيث مت توزيع استمارات االستبيان على مجيع جمتمع البحث البالغ قدره 

( يوضح توزيع االستمارات ومدى استجابة افراد الدراسة 2لني جبميع الوظائف يف فروع مصرف اجلمهورية مبنطقة اجلفرة  ، واجلدول  ) العام
 لتعبئة االستمارات 

 توزيع االستمارات الراجعة وغير الراجعة( 2جدول رقم )
 النسبة% العدد فرع املصرف البيان

 زلة سوكنة هون ودان
 %81 41 11 3 8 13 ت الراجعة بتعبئة صحيحة االستمارا

 %2 2 2 2 2 2 االستمارات الراجعة بتعبئة غري صحيحة 
 %8 4 2 2 2 2 االستمارات الراجعة بدون تعبئة 

 %2 2 2 2 2 2 االستمارات املفقودة 
 122 45 11 12 11 13 اجلملة 

   
 م4104إعداد الباحث من واقع استمارات االستبيان 

 المبحث الثاني : تحليل البيانات الشخصية  (0-4) 
 تمهيد 
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املستوى يتناول هذا املبحث حتليل البيانات الشخصية وفيه بيان للنوع والعمر والتخصص واملستوى العلمي  واخلربة العملية واحلالة االجتماعية و 
 الوظيفي  للمبحوثني  :

 ( تحليل البيانات الشخصية0جدول رقم )
 النسبة العدد املتغريات البيانات الشخصية

 65.8 27 ذكر  النوع
 34.1 14 انثى

 7.3 3 32أقل من   العمر
 41.5 17 42إىل  32من 
 34.1 14 52إىل  41من 

 17.1 7 52أكثر من 
 4.8 2 متويل ومصارف التخصص

 31.7 13 حماسبة
 38.2 16 ادارة اعمال 

 24.4 12 اخرى
 0 2 دكتوراه  املؤهل العلمي

 2.4 1 ماجستري
 34.1 14 بكالريوس

 63.4 26 اخرى
 24.4 4 أقل من ُخس سنوات اخلربة العملية

 63.4 12 من ُخس سنوات اىل عشر سنوات
 2.4 27 سنوات 12أكثر من 

 65.8 27 متزوج احلالة االجتماعية
 34.1 14 أعزب

 2.4 1 مدير  املستوى الوظيفي
 18.5 3 رئيس قسم

 73 32 موظف
 122 41  اجلملة

 
 م4104إعداد الباحث من واقع بيانات االستبيان 

وعدد  14واالناث  27( فنتجت عملية الفرز ان عدد املبحوثني الذكور 3مت فرز استمارات املبحوثني حسب ما هو مبني يف اجلدول )
 52و  41، والذين ترتاوح أعمارهم بني  17عددهم   42و 32، والذين ترتاوح أعمارهم بني  3هم  32املبحوثني الذين أعمارهم أقل من 

أفراد .وبالنظر اىل ختصص املبحوثني فبعد الفرز وجد ان  املبحوثني الذين  7عددهم  52، أما املبحوثني الذين أعمارهم أكثر من  14عددهم 
 12خصصات االخرى فقد بلغ عدد املبحوثني أما الت 16وإدارة أعمال  13وختصص احملاسبة  2يتخصصون يف التمويل املصارف بلغ عددهم 

وهناك فرد واحد من املبحوثني  26واملؤهالت االخرى  14أفراد   ، أما عدد املبحوثني الذين حيملون مؤهل بكالريوس  فقد بلغ عددهم  
ملبحوثني الذين هلم خربة يف العمل حاصل على ماجستري واليوجد بني املبحوثني من هو حاصل على دكتوراه ، أما اخلربة العملية فقد بلغ عدد ا

سنوات  عددهم  12افراد أما اللذين هلم خربة يف العمل اكثر من  12بلغ عددهم  12أفراد و من ُخس سنوات اىل  4ُخس سنوات واقل 
ني فقد بلغ من هم يف ، أما املستوى الوظيفي للمبحوث 14وغري املتزوجني  27، أما احلالة االجتماعية للمبحوثني فان املتزوجني منهم  27
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( أن نسبة عدد املبحوثني الذين حيملون ختصص    3فرد يالحظ من اجلدول )   32أفراد وموظفني  3وظيفة مدير فرد واحد ورئيس قسم 
 % 2.4% وأن الذين حيملون مؤهالت عليا دكتوراه وماجستري قليل جدا حيث بلغت 4.8متويل ومصارف قليلة ، حيث بلغت 

 إختبار فروض الدراسة : -: المبحث الثالث
(على قيم احملاور املستهدفة person factorمتهيد : إختبار فروض الدراسة ينقسم اىل قسمني القسم االول إستخدام إختبار معامل بريسون )

ومقاييس التشتت  ( Central Tendencyوذلك مبعرفة العالقة ونوعها بني احملاور ، ثانيا إستخدام إختبارات مقاييس النزعة املركزية)
(Measures Dispersion ملعرفة إجتاه إجابات املبحوثني ومن مث احلكم على بقية الفروض ، وإستخدام إختبار )One Sample 

T_test   2.25ملعرفة إذا كانت درجة الثقة يزيد او ينقص عن   
 داء في مصرف الجمهورية:أوال: إختبار بيرسون لتحديد العالقة بين فعالية الرقابة الشرعية ومستوى اال

 ( إختبار بريسون للعالقة بني فعالية الرقابة الشرعية ومستوى االداء   4جدول ) 
 معامل ارتباط بريسون P-value االحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملور

 2.678 2.222 6.38123 23.7561 فعالية الرقابة الشرعية
 2.222 8.45245 23.3248 مستوى االداء

 2215املصدر ، إعداد الباحث من واقع بيانات االستبيان ، 
( هو إجراء إختبار بريسون ملعرفة العالقة بني حمور فعالية الرقابة الشرعية ومستوى االداء ونوع تلك العالقة ، وبعد إجراء 3اهلدف من اجلدول )

ى وجود عالقة طردية قوية ، حيث أن املقياس كلما اقرتبت القيمة ( وهذا يدل عل2.678االختبار تبني أن معامل بريسون بني املتغريين هو )
ة احملسوبة ملعامل بريسون اىل الواحد الصحيح كلما كانت العالقة قوية جدا وكلما ابتعد كانت العالقة ضعيفة ، وأن هذه العالقة ذات دالل

، ونتيجة هذا االختبار تؤكد صحة فرض  2.25ة البالغة ( وهي أقل من درجة الثق2.222احملسوبة تساوي  ) P-valueإحصائية الن قيمة 
 صرف الدراسة االول الذي افرتضه الباحث وهو وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني فعالية نظام الرقابة الشرعية املطبق ومستوى االداء يف امل

 في مصرف الجمهورية:ثانيا: إختبار بيرسون لتحديد العالقة بين فعالية الرقابة الشرعية ورضا العمالء 
 ( إختبار بريسون للعالقة بني فعالية الرقابة الشرعية ورضا العمالء   5جدول ) 

 معامل ارتباط بريسون P-value االحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملور
 2.627 2.222 6.38123 23.7561 فعالية الرقابة الشرعية

 2.222 5.33787 17.3822 رضا العمالء
 2215در إعداد الباحث من واقع بيانات االستبيان ، املص

( هو إجراء إختبار بريسون ملعرفة العالقة بني حمور فعالية الرقابة الشرعية ورضا العمالء  ونوع تلك العالقة ، وبعد إجراء 5اهلدف من اجلدول )
د عالقة طردية قوية ، حيث أن املقياس كلما اقرتبت ( وهذا يدل على وجو 2.627( بني املتغريين هو )Rاالختبار تبني أن معامل بريسون)

داللة ات القيمة احملسوبة ملعامل بريسون اىل الواحد الصحيح كلما كانت العالقة قوية جدا وكلما ابتعد كانت العالقة ضعيفة ، وأن هذه العالقة ذ
، ونتيجة هذا االختبار تؤكد صحة فرض الدراسة  2.25الغة وهي أقل من درجة الثقة الب( 2.222احملسوبة تساوي  ) P-valueإحصائية الن قيمة 

 الثاين  الذي افرتضه الباحث وهو وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني فعالية نظام الرقابة الشرعية املطبق ورضا العمالء يف املصرف 
 المصرففي لبيان مدى فعالية تطبيق نظام الرقابة الشرعية   One sample T-Testثالثا: إختبار 

 يف مصرف اجلمهوريةمدى فعالية تطبيق نظام الرقابة الشرعية ( 6جدول ) 
املتوسط  الفقرة رقم 

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
نتيجة  t p-valueقيمة 

 االختبار
 الرتتيب

هليئة الرقابة الشرعية السلطة واحلق يف ابداء رأيها الفين  0
 والشرعي ألي عملية متويل تتم يف املصرف

 1 دالة إحصائية 2.222 27.928 87234. 3.8049

 6 دالة إحصائية 2.222 15.756 1.26876 3.1220سلطات وصالحيات افراد هيئة الرقابة الشرعية معروفة لدى  4
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 مجيع العاملني باملصرف
ال يوجد أي إعرتاض من العاملني باملصرف على قرارات هيئة  0

 الرقابة الشرعية 
 3 دالة إحصائية 2.222 17.950 1.15716 3.2439

 3 دالة إحصائية 2.222 15.953 1.20416 3.0000 تنظيم عمليات هيئة الرقابة الشرعية يتسم باالتساق والرتابط 4
الرقابة الشرعية يف املصرف نظريات يف الورق وال ميكن  5

 تطبيقها على ارض الواقع 
 8 دالة إحصائية 2.222 12.840 1.37442 2.7561

 2 دالة إحصائية 2.222 18.992 1.13481 3.3659 م من ادارة املصرف بضرورة تطبيق الرقابة الشرعية يوجد دع 2
التقرير السنوي هليئة الرقابة الشرعية حيتوى على االجيابيات  0

 والسلبيات لكل عمليات املصرف 
 4 دالة إحصائية 2.222 16.971 1.21475 3.2195

صرف بتوصيات تقارير هيئة يوجد اهتمام كبري من ادارة امل 0
 الرقابة الشرعية وتقوم بتنفيذها 

 7 دالة إحصائية 2.222 14.538 1.33206 3.0244

تعد هيئة الرقابة الشرعية قراراهتا بناء على طرق ال تتعارض  0
 مع الضوابط الشرعية ملبادئ الصريفة االسالمية

 5 دالة إحصائية 2.222 17.266 1.19399 3.2195

  دالة إحصائية 2.222 26.719 6.89123 28.7561 اه مجيع االجابات يف احملورجمموع اجت 
 2215املصدر : إعداد الباحث، من واقع بيانات االستبيان 

 ( علي إجابات املبحوثني على مفردات حمور فعالية نظام الرقابة الشرعية وبالنظر اىل جمموع اجابات املبحوثني جلميعt.testيعد إجراء اختبار )
وباحنراف معياري قيمته   23.75و مجلة املتوسط احلسايب إلجابات املبحوثني هو   26.718احملسوبة هي  Tفقرات احملور يتبني إن قيمة 

( ، ويتضح من ذلك أن املتوسط احلسايب أكرب من الوسط الفرض وهذا يدل على أن إجابات املبحوثني إجيابية ،  24والوسط الفرض ) 6.38.
( مستوي الثقة. وبالنظر اىل اختبار فقرات احملور يتبني ان  2.25( وهي اقل من )2.222لة إحصائية الن والقيمة االحتمالية )وهي ذات دال

سط حسايب  الفقرة )هليئة الرقابة الشرعية السلطة واحلق يف ابداء رأيها الفين والشرعي ألي عملية متويل تتم يف املصرف (  حظيت هذه الفقرة مبتو 
تليها الفقرة   يوجد دعم من ادارة املصرف بضرورة تطبيق الرقابة    2.372( وباحنراف معياري 3وهو يفوق متوسط املقياس البالغ )  3.32

الشرعية ( أما  الفقرة )الرقابة الشرعية يف املصرف نظريات يف الورق وال ميكن تطبيقها على ارض الواقع( حازت على متوسط حسايب دون 
 ميكن تطبيقها وهذا يوضح ان اجابات املبحوثني سلبية على هذه الفقرة وينتج من ذلك ان الرقابة الشرعية يف املصرف  2.75حيث بلغ اضي املتوسط االفرت 

 
 في مصرف الجمهورية:لبيان مستوى األداء   One sample T-Testرابعا: إختبار 

 يف مصرف اجلمهوريةمستوى األداء ( 6جدول ) 
االحنراف  احلسايب املتوسط الفقرة رقم 

 املعياري
 الرتتيب نتيجة االختبار t p-valueقيمة 

 8 دالة إحصائية 2.222 14.961 1.07522 2.5122 توجد زيادة كبرية يف االستثمارات اليت ميوهلا املصرف  1
 5 دالة إحصائية 2.222 14.814 1.11749 2.5854 توجد خطط ملعرفة حاجة اجملتمع من أوجه التمويل 2
اجراءات شئون العاملني مثل الرتقية واحلوافز واخلدمات االجتماعية  3

 يف افضل حاالهتا
 4 دالة إحصائية 2.222 14.583 1.15664 2.6341

 1 دالة إحصائية 2.222 15.186 1.26491 3.0000 االهداف االسرتاتيجية للمصرف واضحة جدا ومعروفة  4
 7 دالة إحصائية 2.222 13.466 1.20618 2.5366 وجود خطة تشغيلية باملصرف حمكمة 5
اهليكل التنظيمي باملصرف حيدد السلطات والصالحيات واملسئوليات  6

 بصورة واضحة 
 9 دالة إحصائية 2.222 13.201 1.20669 2.4878

 3 دالة إحصائية 2.222 14.859 1.20871 2.8049 وجود وصف وظيفي جلميع الوظائف باملصرف 7
 2 دالة إحصائية 2.222 15.070 1.20213 2.8293 قارير االداء السنوية مرتفعة معدالت مستوى ت 3
 6 دالة إحصائية 2.222 16.565 99939. 2.5854هناك ارتفاع يف نسبة منو موجودات املصرف بصورة كبرية من سنة  9
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 ألخرى
العنصر البشري العامل يف املصرف على درجة عالية من التدريب  10

 والتأهيل
 11 دالة إحصائية 2.222 14.310 1.06953 2.3902

 10 دالة إحصائية 2.222 16.003 97593. 2.4390 تقارير االداء السنوية للعاملني مرضية لكل العاملني  11
  دالة إحصائية 2.222 19.517 9.45045 28.8049 جمموع اجتاه مجيع االجابات يف احملور 

 2215االستبيان  املصدر : إعداد الباحث، من واقع بيانات
( علي إجابات املبحوثني على مفردات حمور مستوى االداء  وبالنظر اىل جمموع اجابات املبحوثني جلميع فقرات احملور t.testيعد إجراء اختبار )

 9.45. وباحنراف معياري قيمته  28.849و مجلة املتوسط احلسايب إلجابات املبحوثني هو   19.517احملسوبة هي  tيتبني إن قيمة 
( ، ويتضح من ذلك أن املتوسط احلسايب أقل من الوسط الفرض وهذا يدل علي إن إجابات 33جملموع الفقرات هو )  والوسط الفرض

( مستوي الثقة. 2.25( وهي اقل من )2.222املبحوثني سلبية جتاه مستوى األداء ، وهي ذات داللة إحصائية الن والقيمة االحتمالية )
ن مستوى األـداء ضعيف يف املصرف ، وبالنظر اىل اختبار فقرات احملور يتبني ان  الفقرة )االهداف االسرتاتيجية للمصرف ونستنتج من ذلك أ

أما الفقرة   1.26( وباحنراف معياري 3وهو يساوي  متوسط املقياس البالغ )  3واضحة جدا ومعروفة (  حظيت هذه الفقرة مبتوسط حسايب  
وباحنراف   2.38يف املصرف على درجة عالية من التدريب والتأهيل( فقد حازت على اقل متوسط حسايب حيث بلغ  ) العنصر البشري العامل

ومن كل ما ذكر أعاله  يتبني أن مجيع فقرات احملور كانت سلبية جتاه مستوى االداء ، حيث  14.31وقيمة ف احملسوبة بلغت  1.26معياري 
 (6مهم يف ضعف أداء العنصر البشري كما هو واضح من اجلدول ) أن التدريب وقلة اخلربة يشكالن عامل

 في المصرف:لبيان مستوى رضا العمالء   One sample T-Testخامسا: إختبار 
 يف مصرف اجلمهوريةمستوى رضا العمالء ( 6جدول ) 

املتوسط  الفقرة رقم 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

-t pقيمة 
value 

نتيجة 
 االختبار

 الرتتيب

 5 دالة إحصائية 2.222 14.213 1.12076 2.4878 قلة شكاوي العمالء 0
 3 دالة إحصائية 2.222 14.101 1.16294 2.5610 يتم حل مجيع شكاوي العمالء يف وقت معقول 4
 6 دالة إحصائية 2.222 13.282 1.04648 2.1707 صاالت اخلدمات جمهزة بأحدث أجهزة تقدمي اخلدمة للعمالء 0
دوات مجع للبيانات من العمالء هتدف للتعرف على توجد أ 4

 متطلباهتم ورأيهم عن اخلدمات املقدمة هلم وسبل تطويرها 
 7 دالة إحصائية 2.222 13.282 1.04648 2.1707

 4 دالة إحصائية 2.222 14.101 1.16294 2.5610 العمالء يعلمون جيدا بأسس ومبادئ الصريفة االسالمية 5
 2 دالة إحصائية 2.222 16.557 1.01873 2.6341 حة لقياس مدى رضا العمالء توجد معايري واض 2
توجد منشورات للعمالء تبني سياسة التمويل وإجراءات  0

 املعامالت متضمنة التزام املصرف بالضوابط الشرعية
 1 دالة إحصائية 2.222 14.375 1.24939 2.8049

  دالة إحصائية 2.222 20.860 5.33797 17.3902 جمموع اجتاه مجيع االجابات يف احملور 
 

 2215املصدر : إعداد الباحث، من واقع بيانات االستبيان 
( علي إجابات املبحوثني على مفردات حمور رضا العمالء  وبالنظر اىل جمموع اجابات املبحوثني جلميع فقرات احملور t.testيعد إجراء اختبار )

والوسط  5.33وباحنراف معياري قيمته  17.38و مجلة املتوسط احلسايب إلجابات املبحوثني هو   22.36احملسوبة هي    Tيتبني إن قيمة  
( ، ويتضح من ذلك أن املتوسط احلسايب أقل من الوسط الفرض وهذا يدل علي إن إجابات املبحوثني سلبية 21جملموع الفقرات هو )  الفرض

( مستوي الثقة. ونستنتج من ذلك أن 2.25( وهي اقل من )2.222القيمة االحتمالية )جتاه رضا العمالء ، وهي ذات داللة إحصائية الن و 
ءات رضا العمالء  ضعيف يف املصرف ، وبالنظر اىل اختبار فقرات احملور يتبني ان  الفقرة )توجد منشورات للعمالء تبني سياسة التمويل وإجرا

وهو  14.37احملسوبة تساوي   Tوقيمة   2.32ظيت هذه الفقرة مبتوسط حسايب  املعامالت متضمنة التزام املصرف بالضوابط الشرعية (  ح
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وكل بقية فقرات احملور كانت متوسطاهتا   1.24وباحنراف معياري    3أعلى متوسط حسايب حمسوب وهو أقل من املتوسط الفرضي البالغ 
حملور كانت أجابات املبحوثني سلبية جتاه رضا العمالء ونستنتج من احملسوبة اقل من املتوسط الفرضي  ، وهذا يدل داللة واضحة ان كل فقرات ا

 ذلك أن رضا العمالء ضعيف يف املصرف 
 :لبيان مدى إلتزام المصرف بالضوابط الشرعية في التمويل  One sample T-Testسادسا: إختبار 

 مدى إلتزام املصرف بالضوابط الشرعية يف التمويل( 6جدول ) 
سط المتو الفقرة رقم 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نتيجة  t p-valueقيمة 

 االختبار

 الترتيب

 3.4390 المصرف يمول العمالء بصيغة المرابحة فقط 1
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إجابات املبحوثني على مفردات حمور معوقات تطبيق الرقابة الشرعية يف املصرف ، وبالنظر اىل جمموع اجابات  ( عليt.testبعد إجراء اختبار )
وباحنراف   23.56و مجلة املتوسط احلسايب إلجابات املبحوثني هو   23.26احملسوبة هي  Tاملبحوثني جلميع فقرات احملور يتبني إن قيمة 

وهذا يدل علي إن متوسط إجابات  24ك أن املتوسط احلسايب أكرب من الوسط الفرض البالغ ، ويتضح من ذل 7.82.معياري قيمته 
( مستوي الثقة. وبالنظر اىل 2.25( وهي اقل من )2.222املبحوثني إجيابية، وهي ذات داللة إحصائية الن والقيمة االحتمالية احملسوبة هي )

  3.32وورش العمل اليت ختصص للرقابة الشرعية(  حظيت هذه الفقرة مبتوسط حسايب   اختبار فقرات احملور يتبني ان  الفقرة )قلة الندوات
وكل الفقرات حازت على  )  P-Valueوال ) 22.61احملسوبة  Tوقيمة   1.77( وباحنراف معياري 3وهو يفوق متوسط املقياس البالغ )

بية فنستنتج من ذلك أنه ال توجد معوقات ذات أثر كبري أعاقت تطبيق متوسطات حسابية أكرب من املتوسط الفرتاضي الذي يبني السلبية واالجا
 نظام الرقابة الشرعية يف املصرف 

 المبحث : السابع النتائج والتوصيات
 النتائج :

ظام الرقابة الشرعية من واقع ما قام به الباحث يف الدراسة امليدانية وما متخضت عنه الدراسة امليدانية نستنتج بعض نتائج اليت تبني واقع تطبيق ن
يف مصرف اجلمهورية والذي يف نظر الباحث ان بقية املصارف ال تكون بعيدة من هذه النتائج لتطابق ظروف احلال لكل مصارف دولة ليبيا 

 تقريبا ، وأهم النتائج اليت توصل هلا الباحث هي : 
 ألداء هناك عالقة قوية يف املصرف بني تطبيق نظام الرقابة الشرعية ومستوى ا .1
 توجد عالقة متوسطة بني فعالية نظام الرقابة الشرعية ورضا العمالء  .2
 هيئة الرقابة الشرعية تتحكم وتسيطر على عمليات التمويل داخل املصرف وأن إدارة املصرف تدعم أهداف هيئة الرقابة الشرعية .3
 كل الظروف مواتية لتطبيق نظام الرقابة الشرعية يف املصرف .4
 يف املصرف ضعف مستوى األداء .5
 العنصر البشري العامل يف املصرف قليل اخلربة والدراية بنظام الرقابة الشرعية  .6
 هناك ضعف عام يف أداء املوارد البشرية يف املصرف .7
 العنصر البشري العامل يف املصرف قليل اخلربة والدراية بنظام الرقابة الشرعية  .3
 هناك ضعف عام يف أداء املوارد البشرية يف املصرف .8

 عف اخلدمات املقدمة للعمالء وكذلك ضعف العالقة بني إدارة املصرف والعمالءض .12
 التوصيات: 

 علي ضو النتائج واالهداف اليت ساقها الباحث  يوصي الباحث بااليت :
 تنظيم دورات تدريبية تستهدف الكوادر العاملة يف املصارف باملبادئ االساسية للصريفة االسالمية  .1
 لعمل اليت تناقش املشاكل اليت تطرأ على نظام الرقابة الشرعية عقد املزيد من ورش ا .2
 تنظيم املؤمترات العلمية اليت هتتم مبوضوع الصريفة االسالمية  .3
 حتفيز العاملني باملصارف يف اطار تطبيقهم ملبادي واصول الصريفة االسالمية مبا فيها الفهم الدقيق لنظام الرقابة الشرعية .4
 عاملية للمصارف املتميزة يف تطبيق نظام الرقابة الشرعية والصريفة االسالميةتنظيم جائزة اقليمية و  .5
 ضرورة االهتمام بشؤون العاملني يف املصارف من حيث التوجيه والتنظيم والتوظيف والعالقات واالجراءات اخلاصة هبم  .6
 ضرورة مضاعفة اجلهود واالهتمام برضاء العمالء يف املصارف االسالمية .7

 مصادر:المراجع وال
 2222الفزاع, فداغ, احملاسبة اإلدارية, عمان:مؤسسة الوراق,  .1
 2222برنوطي , سعاد نائف, األعمال : اخلصائص والوظائف اإلدارية ,عمان:دار وائل للنشر, .2
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 يونس, عبد الغفور, تنظيم وإدارة األعمال, بريوت:دار النهضة العربية, ب ت .3
لشرعية على أعمال املصارف االسالمية ، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستري غري العليات، أمحد عبد العفو مصطفى، الرقابة ا .4

 2226منشورة ،
 كاظم، حسني على ، الرقابة املالية يف االسالم، حسني علي كاظم ، كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية .5

 2228، العدد الثاين والعشرون، 
ة حسين طه، الرقابة على السلع واالسعار يف الفقه االسالمي، جامعة النجاح الوطنية : نابلس ، رسالة ماجستري غري منشورة ظاهر، فريد .6
 ،2211 
 1831علي, محدي فؤاد, التنظيم واإلدارة احلديثة االصول العلمية والعملية, بريوت:دار النهضة العربية,  .7
 :دار املعارف, ب ت, ابن منظور اإلفريقي, لسان العرب, القاهرة .3
  1883سحيمان, محدي سليمان ,الرقابة اإلدارية واملالية على األجهزة احلكومية, عمان:مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع,  .8

 .2222الزحيلي، وهبة الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، دمشق: دار الفكر املعاصر، .12
 2211ف االسالمية، اخلرطوم: مطابع السودان للعملة،الطاهر، املكاشفي اخلضر ،التمويل يف املصار  .11
  2222الكفراوي، عوف حممد ،حبوث يف االقتصاد االسالمي ،االسكندرية:  الثقافة اجلامعية، .12
 1838الكفراوي، عوف حممد ، سياسة االنفاق العام يف االسالم ويف الفكر املايل احلديث، االسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة،  .13

 -لغة اإلنجليزية:المراجع بال
14- Koontz, Harold, Management a systems and contingency analysis of managerial functions, 
MCGRAW_HILL kog ak usha, LTD, 1976  



70 

 

 

 4عقد السلم وبازل 

 باحث أول يف مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي | هبناز علي القره داغي
 جامعة محد بن خليفة |  قطركلية الدراسات اإلسالمية يف

 
 المقدمة

السلع عقد السلم من العقود املهمة يف الشريعة االسالمية واملستعملة بكثرة يف جماالت كثرية لعل أمهها الزراعة، وتستعمل أيضا يف املنافع و 
لية ضخمة مما يربز أمهية العقد ولذلك كان واخلدمات ملرونتها العالية ومناسبتها لظروف العميل، كما أنه حاليا مت اصدار صكوك سلم بقيم ما

، هو احلدث االكثر أمهية يف جمال إدارة املخاطر البنكية 3عليها وعلى عقد السلم املوازي، حيث أن بازل  3من املهم أن نرى تأثري بازل 
  .بيقه وااللتزام بهوبالتايل ستأخذ حيزا إضافيا من اهتمام املؤسسات املالية اإلسالمية يف العامل كله حول كيفية تط

وطرق حساهبا، كما  3وسنتناول يف هذا البحث عقد السلم من حيث أنواع املخاطر فيه وطرق ادارهتا ومتطلبات كفاية رأس املال حسب بازل 
 .سنتطرق إىل عقد السلم يف املاضي واحلاضر

 : ولقد قمت بتقسيم البحث إىل ثالثة مباحث
  .املبحث األول: التعريفات

 .الثاين: أنواع املخاطر يف عقد السلم وطرق إدارهتا وحساهبااملبحث 
  :مشكلة البحث

 تعد البنوك من أكثر املؤسسات املالية تعرضا للمخاطر وقد لوحظ تعاظم هذه املخاطر يف السنوات القليلة املاضية باالضافة إىل التطورات
كاملني من جانب اجلهات الرقابية هلذ التطورات وحصر خماطرها ووضع   احلاصلة يف العمل املصريف مما استدعى ضرورة وجود متابعة وتفهم

على  3ازل الضوابط احلامية هلا من املخاطر احلالية واملستقبلية، ومن هنا تأيت مشكلة البحث هو يف حبث أثر هذه الضوابط الرقابية املتمثلة يف ب
 .املنتجات املالية اإلسالمية وخاصة عقد السلم

 .الدراسة بدراسة املوضوع بصورة أكثر عمقا من أجل تقدمي صورة موضوعية ونزيهة وبعيدة عن التحيزوسأقوم يف هذه 
 : أهمية  موضوع البحث

ام األزمات املالية العاملية هلا أثر كبري على خمتلف األنشطة سواء السياسية أو االجتماعية أو الثقافية أو حىت االنسانية ولذلك االهتم -1
ة املخاطر اليت تتعرض هلا والتطرق إىل افضل املمارسات يف جمال البنوك ملواجهتها وعالجها هلو موضوع حيوي ومهم وخاصة بدراستها ودراس

 .وأن البنوك االسالمية جديدة نسبيا على الساحة وحتتاج إىل العديد من الدراسات
وللجهات التشريعية حىت تويل العناية من خالل وضع القوانني  تقدمي دراسة علمية موثقة للجهات املالية واالستثمارية لالستفادة منها  -2

 .واللوائح املطلوبة هلذا املنتج
 :اسباب اختيار موضوع البحث

 : يرجع اختيار الباحث إىل هذا املوضوع
 .عدم وجود كتاب أو حبث  بالصورة اليت سيكتب الباحث عنها •
 .أمهية عقد السلم واستعماالته املتعددة ومرونته •
 

 : االسئلة البحثية
 على عقد السلم الذي متارسه البنوك االسالمية؟ 3هل هناك تأثري لبازل 
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  اجيايب أم سليب؟ -إن وجد –هل هذا التأثري
 .وعلى ضوء اإلجابة يكون هناك استحقاقات

 :منهج البحث
 .سيكون منهج البحث قائما على االستعانة مبنهج الوصف واملقارنة

 :فروض الدراسة
 .على عقد السلم الذي متارسه البنوك اإلسالمية 3دم االول : ال يوجد تأثري لبازل فرض الع

 :هدف البحث
 .على عقد السلم يف البنوك اإلسالمية 3يتمثل هدف البحث يف  معرفة تأثري بازل  

 :الدراسات السابقة
  : الدراسات السابقة يف البحث  تنقسم إىل قسمني

موما : ففي هذا القسم هناك العديد من الكتب واملراجع ولعل أمهها كتاب طارق اهلل خان وحبيب أمحد قسم متعلق بادارة املخاطر ع -1
صفحة ومقسم إىل   222وهي بعنوان " إدارة املخاطر حتليل قضايا يف الصناعة املالية االسالمية " ترمجة د.عثمان بابكر أمحد، ويقع الكتاب يف 

فية والتطور مث دراسة ميدانية للمؤسسات املالية اإلسالمية مث وجهات النظر الرقابية والتحديات الفقهية أقسام تغطي املفاهيم من حيث اخلل 6
 .اليت تواجه إدارة املخاطر يف املؤسسات املالية اإلسالمية

ة واجلدير بالذكر أن كل قسم ثان متعلق بإجراء التحاليل املالية واالحصائية يف جمال خماطر البنوك: فالدراسات يف هذا اجملال قليل -2
قد دراسة ختتلف يف طريقة  قياسها للمخاطر وختتلف كل دراسة أيضا يف البيئة اليت تدرسها حيث جند أن دراسة الباحثني التابعني لصندوق الن

لى األردن فقط، وكذلك الدويل قد غطت أهم البلدان العربية واآلسيوية واالفريقية، بينما جند أن دراسة عمر حممد شيخ عثمان قد اقتصرت ع
ركزت الدراسة االخرى على أمريكا فقط، واألربع دراسات ركزت على املخاطر بصفة عامة ومل تركز على عقد واحد كما سأركز أنا على إدارة 

 .3خماطر عقد السلم وحسب بازل 
 المبحث األول

 التعريفات
الضوء على عقد السلم يف املاضي واحلاضر وما هي جلنة بازل واالتفاقيات يف هذا القسم نقوم بتعريف كل من: املخاطر وعقد السلم، وسألقي 

 :الصادرة عنها
  أوال : تعريف   املخاطرة

   التعريف اللغوي
 ". بفتح اخلاء والطاء مبعىن اإلشراف على اهلالك –املخاطر يف اللغة مشتقة من خطر "

رتدد بني األمرين. ويقال: هذا أمر خطر أي مرتدد بني أن يوجد أو ال يوجد، ويطلق فاخلطر من أهم معانيه: اجملازفة واإلشراف على اهلالك وال
جل على السبق الذي يرتاهن عليه. واملخاطرة هي املراهنة،  وخاطرته على مال راهنته عليه وزنا ومعىن. وخطر الرجل: قدره ومنزلته، فيقال:ر 

  " ىن اللغويخطري أي ذو شأن"... وال خيرج املعىن االصطالحي عن املع
 : لفظ املخاطرة يف السنة النبوية

مل يرد لفظ " خطر " أو " خماطرة " أو مشتقاهتما يف القرآن الكرمي، ولكن ورد يف السنة لفظ "خطر " ومشتقاته  فقد تكرر لفظ " خطر " 
العشر من ذي احلجة " قالوا : وال اجلهاد ومشتقاته يف أكثر من حديث مثل قول النيب )صلى اهلل عليه وسلم ( يف بيان فضل العمل يف أيام 

  " ... فقال النيب احلبيب :" إال رجل خرج خياطر بنفسه وماله فلم يرجع بشئ
قال احلافظ ابن حجر :" أي يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إىل قتل نفسه " مث قال " بل هو على االحتمال" كما قال ابن بطال "  ويف ضوء 

   " تعىن اإلقدام على شئ فيه احتمال وقوع اخلطر أو عدمه، وهو معىن الغرر يف أصل معناههذا املعىن إن املخاطرة 
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 . وورد لفظ اخلطر يف أحاديث اخرى ولكن ال خيرج عن معناه اللغوي للخطر أو املخاطرة
 : اخلطر يف اصطالح الفقهاء

لذي ذكرناه"   ولكنه أضاف : أن عقود املخاطرة هي ما يرتدد بني ذكرت املوسوعة الفقهية أن املعىن االصطالحي ال خيرج عن املعىن اللغوي ا
    " الوجود والعدم، وحصول الربح وعدمه كالرهان والقمار، وحنومها السبق ولكنه مشروع بشروط

 
 : التعريف باملخاطرة يف االصطالح القانوين واالقتصادي

 :التعريف القانوين
نه:"احتمالية وقوع حادث مستقباًل، أو حلول أجل غري معني خارج إرادة املتعاقدين قد يهلك الشيء قد عرف اخلطر أو املخاطرة يف القانون بأ

    ”بسببه، أو حيدث ضرر منه
 :التعريف االقتصادي

بأنه مزيج مركب عرفها معهد إدارة اخلطر ومجعية التأمني ومديري اخلطر واملنتدى الوطين الدارة اخلطر يف القطاع العام يف اململكة املتحدة :"   
من احتمال حتقق احلدث ونتائجه قد تؤدى إىل حتقق فرص إجيابية أو هتديدات للنجاح .ويتم اإلشارة بازدياد إىل إدارة اخلطر على أساس 

يف جمال السالمة، ارتباطها باجلوانب اإلجيابية والسلبية للخطر . ولذلك يأخذ املعيار بعني االعتبار اخلطر من حيث اجلانبان السليب واإلجيايب و 
   يالحظ عامة أنه يتم األخذ يف االعتبار أن النتائج سلبية فقط، مما أدى إىل تركيز أدواره يف خطر السالمة على منع وختفيض الضرر

 Financial Services Roundtable)      وقد عرفتها جلنة التنظيم املصريف وإدارة املخاطر املنبثقة عن هيئة قطاع املصارف  
(FSR))  يف الواليات املتحدة األمريكية : بأهنا احتمالية حصول اخلسارة، إما بشكل مباشر من خالل خسائر يف نتائج األعمال، أو خسائر

يف رأس املال، أو بشكل غري مباشر من خالل وجود قيود حتد من قدرة املصرف على االستمرار يف تقدمي أعماله وممارسة نشاطاته من جهة، 
 ."درته على استغالل الفرص املتاحة يف بيئة العمل املصريف من جهة أخرىوحُتد من  ق

ة وعرفها معهد املدققني الداخليني األمريكي بأنه مفهوم يستخدم لقياس حاالت عدم التأكد يف عمليات التشغيل واليت تؤثر على قدرة املؤسس 
   .”أما إذا كان إجيابياً فيطلق عليه فرصةيف حتقيق أهدافها، وميكن أن يكون األثر سلبياً فيطلق عليه خطر، 

 . اذن املعاين كلها ترتكز حول احتمالية اإلشراف على اهلالك
 

 : التعريف املختار للخطر واملخاطرة
بالتايل يتبني  للباحث هنا  أن اخلطر أو املخاطرة يستعمل كل واحد منهما مكان األخر يف التعبري عن املطلوب يف باب العقود  واالقتصاد، و   

أشفاه  فالتعريف املختار يف نظرنا هو أن املخاطرة أو " اخلطر ": " احتمالية الوقوع لشئ غري حممود " أو بعبارة أخرى هي : اجملازفة بشئ حىت
 . على شئ فيه احتمال للهالك، أو التلف ،أو  اخلسارة، مع احتمال عكس ذلك أيضا

  كما سبق  –تدور حول املراهنة واجملازفة  –كما قالت املوسوعة الفقهية   –ي فهي يف االصطالح وبالتايل فاملخاطرة ال خترج عن معناها اللغو 
  
 ثانيا: تعريف السلم لغة واصطالحا 

  .السلم لغة:  بالتحريك هو السلف
ملال )الثمن( ويتأخر اصطالحا: بيع شيئ موصوف يف الذمة بثمن عاجل، أو هو بيع آجل بعاجل، أو دين بعني، أو هو بيع يتقدم فيه رأس ا

  .املبيع ألجل. وقد مسي سلما لتسليم رأس املال يف اجمللس، ومسي سلفا لتقدمي رأس املال
 :يف القانون

   "املدين االردين:  " السلم بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل -
 :حكم السلم
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  .جائز باالدلة املأخوذة من القرآن والسنة واإلمجاع -
شرع السلم على وفق القياس أم أنه على خالف القياس، ذهب اجلمهور من الفقهاء من الشافعية واحلنفية  هناك خالف يف هل -

ن واملالكية وبعض الشيعة االمامية: إىل ان عقد السلم شرع على خالف القياس رخصة يرتفق هبا الناس ملسيس احلاجة اليه. وذهب ابن حزم واب
  .م جار على القياستيمية وتلميذه ابن القيم إىل أن السل

 .يرتتب على اخلالف من أنه على وفق القياس أم على خالف القياس إىل هل جيوز القياس عليه أم ال -
 

 :  فوائد السلم والدور االقتصادي لبيع السلم
هو عنده منه. مما  يسهل احلصول على متويل حيتاجه املزراع وبطريقة قد ال توفرها القروض الشخصية، حيث انه يؤدي السلعة من شيئ -

حيد من إفالس الكثري من املؤسسات واعطاء مصدر متويلي لالستمرار يف االنتاج واالستثمار مع ضمان تصريف البضاعة مما يعطي الفرصة 
ا مقارنة الصحاب الوحدات االنتاجية يف البقاء يف السوق وزيادة ارباحهم وختفيض تكاليفهم لعدم وجود سعر فائدة على القروض اليت يتلقوهن

 .مع االسواق اليت تتعامل بالربا
 .الغاء دور الوسطاء وتكوين العالقة بني التاجر واملزارع مما يقلل التكلفة -
وسيلة فعالة الستقرار االسعار عند مستوى معتدل أثناء اهلبوط املومسي، هذا يف جانب العرض، ويف جانب الطلب فان الشريعة ال  -

 . ل انتقاهلا فعليا إىل املشرتي مما حيمي من املضاربات عليهاتسمح باعادة بيع السلم قب
 .خيفض التكلفة: حيث ان املزارع عنده كافة االمكانيات متوفرة فيأخذها املشرتي دون ان يتحمل تكلفة متويل االنتاج أو بناء املخازن -
ماية السعرية الالزمة وال يشمل اي دين نقدي مسبق يقدم حتوطا ضد الزيادات يف االسعار يف املستقبل للمشريت، ويقدم للبائع احل -

 .التحديد على اجلانبيني
 .بدون فائدة وبتكلفة أدىن (swap) حيقق فوائد املبادلة -
يعمل على احلد من التضخم يف اجملتمع من خالل توجيه االستثمارات حنو االنتاج احلقيقي النافع بدال من استثمار الفوائض يف  -

 .ة أو اخلدمات أو يف شراء العقاراتاألوراق املالي
يعمل السلم على زيادة العمالة من خالل وجود األعمال املنتجة احلقيقية مما يرفع من دخول األفراد فتزداد مدخراهتم اليت ترفد  -

لطرق ملعاجلة الركود االستثمارات واستهالكهم الذي يؤدي إىل زيادة االستثمار يف السلع اليت زاد االستهالك عليها وبذلك فهو أحد ا
 .االقتصادي الذي تنتج عن االستهالك املنخفض

يعمل على اصالح ميزان املدفوعات من خالل احالل بدل املستوردات بتشجيع قيامها وحفز التمويل الداخلي الذي يساعد يف  -
 .من آثار اقتصادية إجيابيةعمليات التنمية ويقلل من القروض اخلارجية ويرفع مستوى االنتاج احلقيقي وما يرتتب عليه 

 
 عقد السلم بين الماضي والحاضر

عقد السلم يف املاضي كان يستخدم كما وردت املخطوطات يف جمال الزراعة بشكل كبري، حيث ميكننا من خالل هذه الصور ملخطوطات 
 : للحياة قدميا قدمية تصور حيوية عقد السلم واستعماالته يف كافة جماالت الزراعة واليت كانت العصب احليوي
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 .املصدر: خمطوطات موجودة لدى الباحث صورة منها

 
 .املصدر: خمطوطات موجودة لدى الباحث صورة منها
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 .املصدر: خمطوطات موجودة لدى الباحث صورة منها

توافر فيه كافة الشروط من فكما نرى من املخطوطات أن عقد السلم كان منتشرا ومعموال به يف العديد من البلدان املسلمة  وأنه كانت ت
 .الوصف الدقيق للسلعة والشهود والثمن والزمن و...اخل من شروط عقد السلم

 
 :عقد السلم في الوقت الحاضر

قل استعمال عقد السلم يف العصور اليت تلت سقوط اخلالفة العثمانية حيث حلت حملها القروض بالفائدة املقدمة من البنوك الزراعية اليت 
ونرى من الرسم البياين  1881لدول احلديثة، ولكن السودان أعاد إىل عقد السلم رونقه من جديد حينما بدأ استعماله يف الزراعة عام اقامتها ا

 :واجلدول التطور الذي حدث لعقد السلم يف السودان
 

 النسبة المئوية لعقود السلم  السنوات 

0660 22% 

0666 34% 

0664 5005% 

0663 3605% 

6111 0002% 

6110 1% 

6116 1% 

6114 1% 

6113 1% 

6104 001% 
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جتربة البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم، للدكتور عثمان بابكر  -1املصدر: من عمل الباحث اعتمادا على املصادر االتية: 

-2222 السودان) دراسة حالة القطاع املصريف واملؤسسات االجتماعية( خالل الفرتة تقومي جتربة التمويل األصغر اإلسالمي يف-2أمحد، 
 .2214تقرير بيان للهندسة املالية، لعام  -3م، للدكتور عبد املنعم الطيب، 2212

 
ل اإلنتاج الزراعي بعقود ولكن لالسف فان التطبيق السوداين صاحبه بعض املشاكل اليت ادت إىل التقليل  من السلم واالجتاه اكثر إىل متوي-

 2212لعام   Dealogin املشاركة كما تفصح البيانات الصادرة من

 
 

 Dealogin :املصدر
  السلم يف املنافع والسلع واخلدمات-2

ولكن لألسف مل استطع احلصول على ارقام  نتيجة ملرونة عقد السلم فلقد استخدمته املؤسسات املالية االسالمية يف املنافع والسلع واخلدمات.
 .دقيقة يف هذا اجملال

  السلم املنظم -3
 بدأت بعض البنوك يف استخدام السلم املنظم ولكين مل اعتربه من ضمن االستعماالت احلديثة وذلك لرتجيح الرأي القائل حبرمته
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 :صكوك السلم-4
عقدا،  481هو  2214، ولقد بلغت عدد عقود صكوك السلم حىت العام 2227بدأت املؤسسات املالية بإصدار صكوك السلم منذ عام 

من أصل  4.713.21بليون دوالر 5دول فقط وهي: البحرين، غامبيا، بروناي، اليمن. ومتثل قيمتها حوايل   4وهي صادرة من 
 .مليار دوالر وهي امجايل الصناعة املالية للصكوك وهو ما ميثل اخلمس تقريبا 346.812.66

 IFIS,2014:املصدر
 

 ثالثا: جلنة بازل واالتفاقيات الصادرة عنها
، وهو يوفر منتدى للتعاون املنتظم 1875يف عام  -باالضافة إىل أسبانيا -جلنة بازل تأسست من قبل حمافظي البنوك املركزية جملموعة العشرة 

شراف املصريف، هدفها هو تعزيز فهم القضايا الرئيسية واإلشراف على حتسني نوعية الرقابة املصرفية يف مجيع أحناء العامل . كما بشأن مسائل اال
رأس املال  أن اللجنة تضع االطارات اإلرشادية واملبادئ يف اجملاالت املختلفة يف الصناعة البنكية لتمثل أفضل املمارسات العاملية يف جمال كفاية

صرفية على أمل الذي هو املبدأ االساسي للرقابة املصرفية الفعالة  .جلنة بازل تقوم بصياغة املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات يف جمال الرقابة امل
تصدرها  أن السلطات األعضاء والدول األخرى تقوم باختاذ اخلطوات الالزمة لتنفيذها من خالل النظم الوطنية اخلاصة هبا على شكل قوانني

السلطات الرقابية أو غري ذلك . اهلدف من جلنة بازل هو تشجيع احلكومات حنو معايري وهنج مشرتكة . فهي ليست هلا سلطة يف إلزام الدول 
األعضاء والدول األخرى على تطبيق هذه املبادئ بل هي مبثابة منتدى غري رمسي حيث من خالله يتم تطوير املبادئ والسياسات يف جمال 

 .صناعة البنكيةال
 3و 2و1الفروق اجلوهرية بني بازل 
 4بازل  6بازل  0بازل 

ركز على قياس خطر واحد هو خطر االئتمان، 

دنى المطلوب لكفاية رأس حيث حدد الحد األ

  0%0المال 

تغيير شامل ومتكامل للثقافة البنكية، ركز على الحد 

ل دنى المطلوب لكفاية رأس المال ولكن مع تغيير كاماأل

 وزان المخاطر ولطريقة احتسابها 0أل

 6تغيير في بعض بنود بازل 

 واضافة لبنود جديدة0

واحدة لجميع البنوك الحتساب المخاطر  طريقة

  0االئتمانية

جل حساسية اكثر أكثر من طريقة، من أكثر مرونة وأ

 0لقياس المخاطر

 

ضاف المخاطر أنه أمخاطر االئتمانية كما غير في ال 0خذها في االعتبار أالمخاطر التشغيلية   لم يتم  

  0التشغيلية

حماية اضافية لرأس المال والسيولة 

 في البنوك0

ساسية ولكنها ليست ذات حساسية للمخاطر أبنية 

0 

أكثر حماية للبنوك في حالة  كثر حساسية للمخاطر 0أ

 االزمات0

  ، املصدر :عمل  الباحث2و 1عن الفروق بني بازل  3جدول رقم 
 
  

 صكوك السلم  عة الصكوك صنا

146 360 

0320606022 30104010 
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 وملخص للتغييرات المقترحة ومواعيدها: 3وبازل  2الفرق بين بازل 
 

 Basel III- The New Capital Rules :املصدر:ترمجة الباحث مع اضافات منه، املصدر االساسي من
 

 المبحث الثاني: أنواع المخاطر في عقد السلم وطرق إدارتها وحسابها
السلم يف املاضي واحلاضر مث نذكر أهم أنواع املخاطر فيه، ومتلطبات رأس املال يف مراحل العقد املختلفة يف هذا املبحث نبحث عن عقد 

 :،  وطرق احتساب املخاطر وطرق إدارة خماطر  يف عقد السلم3حسب بازل
 

 أوال:أنواع املخاطر يف عقد السلم
ش، والقمار والرهان، قدم صورة للبنك القائم على املضاربة من جانب بالنسبة  التمويل اإلسالمي القائم على حترمي الربا، وعلى عدم الغرر الفاح

حلسابات التوفري والودائع االستثمارية وعلى  القرض احلسن يف احلساب اجلاري من جانب آخر، حيث يقوم املودعون باقراض البنك قرضا 
 . دة مما يعطيه ميزة عن البنوك التقليديةحسنا يف احلساب اجلاري، وملزم البنك فقط بتسديد القرض دون أية زيا

يت وبالنسبة إىل حسابات التوفري فالبنك االسالمي هو مضارب وال يضمن اال عند التعدي أو التقصري مما يعطيه ميزة عن البنوك التقليدية ال
سامهني يف األرباح اليت حيصل عليها، مما يؤدي تضمن احلساسات التوفريية لديها مع فوائدها . ويقوم البنك اإلسالمي باشراك املودعني هنا وامل

 . إىل توزيع للثروة وعدم الكنز
 و اختارت البنوك اإلسالمية " صيغ الدخل الثابت يف جانب االصول : كاملراحبة ) هامش الربح معروف مسبقا (، والبيع بالتقسيط) املراحبة

   " السلعة ( والسلم )بيع السلعة األجلة بثمن مقدم (، واالجارة املتوسطة، أو طويلة املدى (، واالستصناع )بيع مع تأخريمثن 
 . و تتوافر  القليل من املشاركات، واملضاربات  يف البنوك اإلسالمية ولكنها ال ترقى إىل مستوى املراحبة

عض املخاطر اخلاصة بالطبيعة ومما ال شك فيه أن املصرف اإلسالمي شأنه شأن أي بنك  يعاين من خماطر مالية وغري مالية، ولكن هناك ب
   .اخلاصة بالبنوك االسالمية ضمن املخاطر املالية وغري املالية

املخاطر االخالقية : حيث أن عقد السلم من عقود األمانة وتعتمد أساسا على الثقة العالية بني شخص متلقي التمويل واملمول،  •
 .صول املسلم فيه على السلعة املرادة أو عدم رد الثمن عند الفسخ أو املماطلةحيث يؤدي هذا اخلطر إىل استغالل املزارع أو إىل عدم ح

ته خماطر ائتمانية: عدم قدرة البائع على الوفاء بالتزاماته، أي بعدم تسليم السلعة املتفق عليها يف عقد الَسلَّم ألسباب خارجة عن إراد •
درته على رد املبلغ أو املماطلة، فيجب يف احلاالت املناسبة ان يطبق عليه وزن خماطر بالنسبة لنوع السلعة وجودهتا وكميتها، أو أيضا يف عدم ق

بناء على املوقف االئتماين للمورد/ الطرف املقابل حسب تصنيفه من قبل مؤسسة تصنيف االئتمان اخلارجية واملعتمد من قبل السلطة 
 . االشرافية. إذا مل يكن املورد/ الطرف املقابل مصنفا

احتياطيات اضافية على المستوى 

 الكلي
 متطلبات رأس المال نسب سيولة 

 
 

 

 
 

النسبة 

المئوية 
لألصول 

المرجحة 

 بالمخاطر

احتياطي 

اضافي 

لمواجهة 
الخسائر في 

المؤسسات 

المالية 
 الكبرى 

 

Additional 
loss-

absorbing 

capacity 
for SIFIs 

 احتياطي
 التقلبات الدورية 

countercyclical 

buffer 

نسب تغطية 

 للسيولة

Liquidity 
Coverge 

Ratio   

نسبة صافي 

التمويل 

 المستقر 
 

Net 

Stable 
Funding 

Ratio  

 اجمالي رأس المال 

Total Capital 

 

Tier 1  
 الشريحة األولى

 األسهم العادية

 Common Equity 
  

 Rangeنطاق 
 الحد االدنى

Minimum 
 الحد االدنى

Minimum 
المطلوب 

Required 
 الحد االدنى

Minimum  
 المطلوب

 الحد االدنى
Minimum  

 المطلوب
Required  

 احتياطي حماية 

Conservation 

Buffer  

 الحد االدنى
Minimum 

 2بازل  6   3  0     

احتياطي 

اضافي 
للمؤسسات 

 رة المالية الكبي

605-1 
سيعلن عنه 

 6105في 
سيعلن عنه 

 6100في 
 3 بازل 305 605 101 2 005 0 0105
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 اطر السوق: حيث إن االسعار قد تتغري ارتفاعا أو نزوال مما حيمل البنك خماطر سوقيةخم •

ا ميكن قياس تعرص السلع ملخاطر التسعري يف عقد السلم بطريقتني إما بطريقة سلم االستحقاق أو الطريقة املبسطة  تقدر أعباء رأس املال مب
% من امجايل املراكز، القصرية والطويلة لتغطية 3صايف االعباء االضافية اليت تعادل % من امجايل املركز يف كل سلعة، اضافة إىل 15يساوي 

% أن يغطي اخلسائر احملتملة يف السلم املوازي عندما 3املخاطر االساسية وفجوة املخاطر املستقبلية. يزاد أيضا عبئ رأس املال املقدر بنسبة 
وجب على مؤسسة اخلدمات املالية االسالمية ان تشرتي سلعة مناسبة من سوق التعامالت يعجز البائع يف عقد السلم االصلي عن التسليم ويت

 . الفورية احرتاما اللتزامها
ف بالنسبة للمراكز القصرية والطويلة يف سلعة ما، وهي مراكز لعقد السلم وعقد السلم املوازي، فقد يتم اجراء تقاص بأي من الطريقتني هبد

 .وحة شريطة ان تكون املراكز يف نفس جمموعة السلعحساب صايف املراكز املفت
خماطر اسعار الصرف:قد يتسبب متويل بيع أو شراء سلعة ما يف تعرض مؤسسة اخلدمات املالية االسالمية ملخاطر اسعار الصرف ويف  •

   .تلك احلالة جيب تضمني املراكز ذات الصلة يف قياسات خماطر اسعار الصرف
ن: اليت تنتج عن حيازة مؤسسة اخلدمات املالية ملوجودات بقصد إعادة بيعها، ميكن قياس خماطر السلع إما خماطر السلع واملخزو  •

  .بأسلوب سلم االستحقاق أو بالطريقة املبسطة هبدف قياس أعباء رأس املال اخلاصة مبخاطر السلع
   0ثانيا: متطلبات رأس المال في مراحل العقد المختلفة حسب بازل 

 .فالطريقة نفسها، 2املوازي أو عقد السلم بدون السلم ليس هناك أي اختالف عن بازل من اجلدول يف كل من عقد السلم مع السلم  وكما نرى
 :السلم مع السلم املوازي -1

 أعباء رأس المال لمخاطر السوق  وزن مخاطر االئتمان  المرحلة المطبقة من العقد 

المرحلة االولى: قيام مؤسسة 

لشراء إلى البائع أو بسداد ثمن ا

 العميل في عقد السلم 

بناءا على تصنيف  -

% 011العميل أو 

وزن مخاطر العميل 

 غير المصنف0

ال توجد مقاصة خاصة  -

بالتعرض لمخاطر 

السلم نظير التعرض 

لمخاطر السلم 

 الموازي0

 60403انظر  -

 الطريقتان مطبقتان 

 طريقة سلم االستحقاق

 %05الطريقة المبسطة: 

% وزن  00105أس المال ) ما يعادل من أعباء ر

مخاطر( على المركز الصافي) مثال: الصافي من 

 تعرض السلم ضد التعرض من السلم الموازي( 

%أعباء رأس المال )ما يعادل 4باالضافة إلى 

% وزن مخاطر( على المركز االجمالي ) 4105

مثال تعرض السلم باالضافة إلى تعرض السلم 

 الموازي(

الخدمات المالية  استالم مؤسسة

 االسالمية للسلعة المشتراة 

  ال ينطبق 

تم بيع السلعة المشتراة وتسليمها 

 إلى المشتري 

 ال ينطبق ال ينطبق

 
 السلم بدون السلم الموازي -4

 أعباء رأس المال لمخاطر السوق وزن مخاطر االئتمان  المرحلة المطبقة من العقد 

ية بسداد قيام مؤسسة الخدمات المالية االسالم

 ثمن الشراء إلى العميل في عقد سلم ) البائع(0

بناء على تصنيف العميل أو 

% وزن مخاطر للعميل 011

غير المصنف )ولكن انظر 

 (014الهامش 

 الطريقة المبسطة 

% أعباء رأس مال )ما يعادل 05

% وزن مخاطر( على 00105

 الموقف الطويل لتعرض عقد السلم0

 40403انظر القسم الفرعي 

استالم مؤسسة الخدمات المالية االسالمية 

 للسلعة 

 ال ينطبق  ال ينطبق

 ال ينطبق  ال ينطبق  تم بيع السلعة المشتراة وتسليمها إلى مشترى 

  .املصدر: من عمل الباحث
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 3طرق احتساب المخاطر حسب بازل 

  
 ثالثا: طرق إدارة مخاطر عقد السلم

i. إدارة املخاطر االئتمانية: 
وتنويع اإلستثمار أو احملفظة اإلستثمارية : ويتّم ذلك على أساس قطاعات ) زراعة، صناعة ،عقارية، اخل..( أو على أساس املناطق  توزيع -1

اطر اجلغرافية، أو على أساس اآلجال أو الرحبية، ويؤدي ذلك إىل جودة احملفظة اإلستثمارية بشكل عام و األصول واملراجحة املفيدة بني املخ
. ويندرج ضمن نفس اإلجتاه أيضا توزيع سلطات القرار مبنح التمويل بني مستويات اإلدارة املختلفة، فيمكن اإلستفادة من أنظمة تصنيف والعائد

أو املخاطر املعتمدة من جهات موثوقة أو اإلعتماد على نظام داخلي لتصنيف املخاطر الذي يؤشر إىل املخاطر املتعلقة بكل نوع من املنتجات 
 .ء ،كما ميكن اإلستفادة من جتارب املصرف السابقة أو جتارب املصارف األخرى ومن دراسة التقارير املختلفة لوضع مثل هذا التصنيفالعمال

 :إجياد نظام فعال لتحصيل املعلومات عن العمالء، وعن السوق وأحوال اإلقتصاد بشكل عام -2
القرار بتمويل العميل أو منحه اإلئتمان، ومن املفيد يف احلاالت هذه وجود مايسمى فتقييم العميل رمبا كانت اخلطوة األساسية األوىل إلختاذ 

بوكاالت اإلئتمان املتخصصة حيث تستطيع تزويد املصرف مبعلومات شبه كاملة عن العميل وعن تاريخ تعامالته املالية مع املصارف وجهات 
 .التمويل األخرى

ستقيها موظف املصرف املختص من العميل عند تقدميه الطلبكمعرفة الغرض من التمويل واستخدام كما ميكن التحقق من املعلومات اليت ميكن ي
يتها السلعة املمولة أو مبلغ التسهيل، وسؤال العميل عن أحوال السوق وأسعاره، والضمانات املقرتحة من قبل العميل وتقييم العميل هلا وقابل

 .للتسييل .... إخل
ونية مناسبة : فالعقود اليت يربمها املصرف اإلسالمي تتطلب دقة يف الصياغة مبا يتوافق مع املتطلبات الشرعية وطبيعة توفري إدارة ومتابعة قان -3

 العمليات والظروف القانونية والوضع القانوين الساري يف موطن املصرف،وميتد ذلك ليشمل عمليات الضمانات املستوفاة، واملتابعة الدقيقة
 يف مواعيدها امللزمة لإلجراءات واملطالبات
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 طبقا للقوانني واألنظمة السائدة، وهذا يستلزم إدارة متخصصة تتضمن عددا من رجال القانون املتمرسني يتابعون بإستمرار اجلانب القانوين
  .واإلجرائي للعمليات اليت يشرتك املصرف ومراجعة مستمرة للواقع القانوين واملستندات هلذه العمليات

 :لغرامات اخلرييةفكرة صناديق ا -4
 .حيث اجتهت بعض البنوك اإلسالمية إىل فرض غرامات تأخري مث التربع باملبلغ وذلك حلصول الردع الالزم للعميل 

 : الضمانات -5
 إّن من الضمانات املعروفة يف الفقه اإلسالمي الكفالة والرهن، فهل ميكن اللجوء إليهما يف عقد السلم ؟

دلني بقوله تعاىل :" يا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين " إىل قوله " فرهان مقبوضة" وقول ابن عباس بأّن ذهب اجلمهور إىل اجلواز مست " -1
 .املقصود به عقد السلم

رواية عن اإلمام أمحد اختارها اخلرقي بعدم جواز كل من الرهن والكفالة ملا روي عن ابن عمر : أّن قال قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه  -2
وألّن الرهن جيوز بشيء ميكن استيفاؤه من مثن الرهن، ومبا أّن املسلم 18:" من أسلف شيئا فال يشرتط على صاحبه غري قضائه" وسّلم

 .فيه ال ميكن استيفاؤه من الرهن ألتّه ال يأمن هالك الرهن يف يده بعدوان فيصري مستوفيا حلقه من غري املسلم فيه
وقد قّرر جممع الفقه  -28از الكفالة ألنّه ال يقول بالقياس، فلم يقس الكفالة على الرهن ذهب ابن حزم إىل جواز الرهن وعدم جو  -3

)ال مانع شرعا  38م يف قراره رقم:  1885/  18اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع بأبو ظيب بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
يه( البائع(".وجدير بالذكر أّن املصارف يف جمال الرهون تقوم عادة باألخذ بعني من أخذ املسلم )املشرتي( رهنا أو كفيال من املسلم إل

اإلعتبار اخلسارة احملتملة يف قيمة الرهن بسبب املخاطر املختلفة وهو ما يسّمى فنيا ب قّص الشعر، وقد جرت البنوك على اعتماد 
ختتلف هذه النسبة من وقت آلخر طبقا لظروف السوق  نسب لقص الشعر خمتلفة بالنسبة لكل نوع من الضمانات املرهونة، وقد

 .واإلقتصاد عامة
   :وبالتايل فهي تأخذ بعني االعتبار يف جمال قبوهلا أو حصوله على الضمان عدة اعتبارات منها

 .قيمة الضمان حاليا والقيمة املستقبلية له عند استحقاق اإللتزام وقيمة البيع اجلربي يف حالة الضرورة .1
 ييل الضمان واملدة اليت قد يستغرقها حتويل الضمان إىل سيولة، وهذا يتعلق عادة بطبيعةسهولة تس .2

 83Fالضمان ذاته من جهة وباإلجراءات القانونية أو اإلدارية الالزمة إلجناز عملية التحويل من جهة أخرى" 
   اس الطريقة الشاملة أو الطريقة البسيطةفانه ميكن السماح باستخدام الضمانات كمخففات للمخاطر إما على أس 3وحسب بازل  •

ii. التأمني التعاوين: 
 إذا وجد التأمني التعاوين، فيجب على البنوك اإلسالمية اللجوء إليه بل وإلزام العميل بذلك، لكن حيدث يف أن ال تتوافر شركات للتأمني

ت للتأمني التعاوين فيمكن للبنوك اإلسالمية إنشاء شركات تابعة هلا التعاوين، كما توجد أنظمة للتأمني اإلجباري بعض الدول إذا مل توجد شركا
 .وهو ما يعرف البنوك الشاملة إذا كانت القوانني تسمح بذلك

   .كما ميكن اللجوء للتأمني الدويل )شركات تأمني دولية إسالمية
iii. عمل عقد سلم املوازي 

لسلم هو عمل عقد سلم آخر موازي مع عميل آخر بنفس املواصفات والقدر واجلنس من الطرق اليت تلجأ اليها البنوك لتخفيف خماطر عقد ا
وأحيانا بنفس األجل أو إىل أجل يزيد عن االجل الذي سيسلتم فيه السلعة اليت أسلم فيها. ومن شرط صحتها هو انفصال العقدين متاما عن 

  .بعضهما البعض وعدم الربط بينهما
 

iv. تقسيط السلعة يف السلم  
 تقسيط السلعة يف السلم خيفف من خماطر السلعة، فما فما هي إمكانية حتقيق ذلك على ضوء أحكام الفقه اإلسالمي؟

 وهو جممع على جوازهوحنابلة إىل جواز ذلك قياسا على تقسيط الثمن يف البيع املؤجل)البيع بالتقسيط( ذهب مجهور العلماء من مالكية وشافعية "
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خ العقد بعد تسليم بعض املسلم فيه ميكن التقايل على اجلزء املتبقي من الثمن يف مقابل اجلزء املتبقي من السلعة وفائدة ذلك أنّه عند فس
)الفسخ اجلزئي( مع مراعاة التساوي بني املتقابلني. وذهب الشافعي يف قول آخر إىل منع ذلك على اعتبار القيمة احلالية وقت عقد السلم 

يب أعلى من القيمة اليت تليها يف األجل وهكذا، فال ميكن التقسيط إاّل مّت حتديد مثن كل حصة على حدى منعا للدفعة املؤجلة إىل أجل قر 
 . "للجهالة املفضية لفساد العقد

 
v. االعتياض عن السلم  

 .االعتياض معناه تقدمي بدال للسلعة إذا مل يتمكن من توفريها يف األجل املتفق عليه
F  بعد حلول األجل، -غري النقد -)أنّه ال مانع شرعًا للمسلم )املشرتي( مبادلة املسلم فيه بشيء آخر  217اإلسالميلقد قرّر جممع الفقه

سواء كان االستبدال جبنسه أو بغري جنسه، حيث إنه مل يرد يف منع ذلك نص ثابت وال إمجاع، وذلك بشرط أن يكون البديل صاحلاً ألن جيعل 
وإذا عجز املسلم إليه عن تسليم املسلم فيه عند حلول األجل فإن املسلم )املشرتي( خيري بني االنتظار إىل أن مسلمًا فيه برأس مال السلم. 

 .(يوجد املسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إىل ميسرة
 

vi. اإلحسان يف معاجلات املخاطر التعاقدية 
ند االحسان فعال يف السودان ولقد ساهم يف التقليل من حاالت التخلف عن تسليم السلعة حيث ان هذا ولقد طبقت البنوك اإلسالمية ب 

البند يطرح امكانية زيادة السعر عن السعر املتفق عليه، وخاصة إذا زادت االسعار عن التوقعات كثريا وقت التسليم فيمكن اعطاء املسلم 
 .عليه فيه)البائع( بعض الزيادة عن املبلغ املتفق

 
 الخالصة

السلم هو السلف لتقدمي رأس املال، حيث أنه بيع مال مؤجل التسليم بثمن عاجل مما يسهل للمزارع أو العميل احلصول على التمويل الذي 
لالستمرار يريده، ولعقد السلم استعماالت عديدة يف املاضي واحلاضر،وله فوائد عديدة حيث أنه حيد من افالس العميل من خالل اعطاء متويل 

 يف االنتاج واالستثمار مع ضمان تصريف البضاعة مما يبقي على الوحدات االنتاجية يف السوق ويزيد من رحبيتها وخيفض تكاليفها ويلغي دور
 .الوسطاء وحيقق استقرار االسعار وخيفض التكلفة والتضخم وحيفز من االنتاج احلقيقي

على هذا العقد املهم واحليوي، ولقد وجدنا  3ك للسلم لذلك كان من املهم رؤية تأثري بازلومبا أن السلم مطبق يف بعض البنوك وهناك صكو 
 .تركز أكثر على توفري محاية اضافية لرأس املال والسيولة يف البنوك وخاصة يف حال األزمات 3أن بازل 

 .3وبازل 2طريقة حساب متطلبات رأس املال وطرق إدارة خماطر السلم مل ختتلف بني بازل 
 المراجع 
    لسان العرب والقاموس احمليط واملعجم الوسيط، مادة خطر، سلم -1
  فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل يف أيام التشريق، ط.السلفية القاهرة -2
إلسالمي وبرامج االستثمار املعيار املعدل لكفاية رأس املال للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية )عدا مؤسسات التأمسن ا -3

 .IFSB 15 ،2014،www.ifsb.orgاجلماعي( الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية،
، فهرسة املكتبة 1834أمحد، حممد علي يوسف، عقد السلم يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته، دراسة مقارنة بقانون املعامالت املدنية لسنة  -4

 54م، ص 2211ط.شركة مطابع السودان للعملة احملدودة، الوطنية أثناء النشر، السودان، 
  هـ1416، ط. 11الضرير، الصديق،الغرر وأثره على العقود يف الفقه االسالمي، ط. سلسلة كامل للرسائل اجلامعية، ص  -5
   املوسوعة الفقهية الكويتية، إصدار وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية -6
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.  2اطر صيغ التمويل االسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل أبو حمميد، موسى مبارك، خم -7
 . م 2223اطروحة دكتوراه، 

 .2228أيوب، حممد، النظام املايل يف االسالم، حممد أيوب، ط.اكادمييا انرتناشيونال  -3
   موقع اهليئة اإلسالمية العاملية للتمويل حتت بند دراسات وأحباثالقره داغي، هبناز، مقااليت عن إدارة املخاطر املنشور يف -8

http://main.iifef.com/?p=431 
، 2211بدرالدين، براحلية، وفاطمة براحلية لعالميية، خماطر التمويل بصيغة السلم،املؤمتر العاملي الثامن لالقتصاد والتمويل االسالمي،  -12

 27- 24الدوحة قطر، ص 
-إدارة-السابع-السنوي-العاملي والدويل-مقدم إىل املؤمتر -وخماطره-آثاره-السلم-، حبث على االنرتنت بعنوان: بيعمن غري اسم مؤلف -11

 2227-األردن-ـ-املعرفة-واقتصاد-املخاطر
  2212اغسططس  15صحيفة االقتصادية السعودية بتاريخ  -12
   2212مايو  لعام  32بتاريخ  6275جملة ستاندرد أند بور، العدد  -13
14- www.wikipedia.org 
15- http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm 
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 العمالءو الليبية  جودة الخدمات المصرفية اإلسالميةمقترح اطروحة دكتوراه: 

 العنوان الكامل
دراسة تطبيقية على النوافذ  :على جذب العمالء أثر جودة الخدمات المصرفية في النوافذ المصرفية اإلسالمية

 في ليبيا المصرفية اإلسالمية

 االقتصاد واملصارف اإلسالمية ختصص| طالب دكتوراه |  وليد حسين الفقيه
 @yahoo.comwalfagihالربيد االلكرتوين: |  22872735313332رقم اهلاتف:  | | االردنجامعة العلوم اإلسالمية العاملية

 
 للدراسةاإلطار العام -الفصل األول: 

 -مقدمة: 
اإلقبال برزت ظاهرة اجتاه العديد من املصارف الربوية إلنشاء نوافذ تابعة هلا تقدم اخلدمات املصرفية اإلسالمية وقد منت هذه الظاهرة وتزايد 

باهتا للدخول بشكل أو عليها حىت أصبحت مل يعد يف مقدرة الكثري من املصارف الربوية يف معظم الدول اإلسالمية إال أن تعيد النظر يف حسا
بآخر إىل ميدان العمل املصريف اإلسالمي، سواء كان ذلك من خالل إنشاء فروع إسالمية أو فتح نوافذ تقدم اخلدمات اإلسالمية أو صناديق 

 استثمارية إسالمية أو غري ذلك.
اإلسالمية بشكل كبري ومتنامي من قبل شرائح عريضة ونظراً التساع ومنو حجم السوق املصريف اإلسالمي وتزايد الطلب على اخلدمات املصرفية 

لتقليدية يف خمتلف اجملتمعات فقد انتقلت هذه الظاهرة من كوهنا ظاهرة حملية لتصبح ظاهرة عاملية يقدم عليها أكرب املصارف واملؤسسات املالية ا
 يف الدول اإلسالمية وكذلك الدول غري اإلسالمية.

تعترب اعرتافا من املصارف الربوية بأمهية وجناح العمل املصريف اإلسالمي واملصارف اإلسالمية، كما ان ظاهرة منو وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة 
حجم السوق املصريف اإلسالمي قد تكون خطوة مشجعة للتحول للعمل بأساليب وصيغ االستثمار اإلسالمية يف النظام املصريف التقليدي إال 

 كأي نظام آخر، له كيانه اخلاص به وأسسه اليت يقوم عليها وقواعده وأنظمته اليت يتميز بـها عن غريه.أن النظام املصريف اإلسالمي  
)منشورات   2225( لسنة 1املعدل لقانون رقم ) 2212( لسنة 46وقد بدء العمل بالصريفة االسالمية يف ليبيا بعد صدور قانون رقم )

ماح للمصارف التقليدية بفتح نوافد إسالمية، وكذلك بفتح مصارف اسالمية كاملة ومنح ( والقاضي بالس 2213مصرف ليبيا املركزي لسنة 
ليت املوافقة لفتح مصارف إسالمية جديدة وذلك سعياً لتفعيل دور الصريفة وهو العامل األساسي يف إنشاء نوافذ إسالمية، وكذلك من العوامل ا

 ليبيا هي رغبة عمالء املصارف يف ليبيا للحصول على خدمات تتوافق مع أحكام من شأهنا أن تساهم يف جناح عمل الصريفة اإلسالمية يف
الصادر من املؤمتر الوطين العام الذي ينص على منع التعامل بالفائدة املصرفية على  2213( لسنة 1الشريعة االسالمية، وكذلك قرار رقم )

ألمر الذي يتيح اجملال بفتح املصارف اإلسالمية يف ليبيا لتقدمي خدماهتا وزيادة اخلدمات املقدمة للعمالء من قبل املصارف بشكل عام يف ليبيا ا
يف  حصتها السوقية أمام نظريها من املصارف التقليدية حيث تعترب جودة اخلدمة من القضايا احلديثة اليت أثارت اهتمام املمارسني والباحثني

فقد تزايد توقعات العمالء ملعدالت مرتفعة يف مستوى جودة اخلدمة يف اآلونة صناعة اخلدمات بشكل عام واخلدمات املصرفية بشكل خاص، 
 (. 2212األخرية بالتزامن مع النمو املستمر ألمهية الصناعات اخلدمية )عبود، 

خدمات مصرفية وعندما تأخذ املصارف الليبية باألساليب اليت قامت هبا املصارف اإلسالمية يف عدد من الدول، واليت تبث جناحها، وتقدمي 
دمة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية سيزداد إقبال اجلمهور على التعامل مع املصارف وإيداع مدخراهتم، كما إن اهلدف من عملية تطوير اخل

رف، فان تطوير املصرفية ليس جذب العمالء فقط بل االحتفاظ بالعمالء احلاليني واالعتناء هبم مبا حيقق رضاهم واستمرار  تعاملهم مع املص
أكثر جودة اخلدمات املصرفية تعين إدخال حتسينات أو تعديالت يف العناصر املكونة للخدمة املصرفية، وطريقة تقدميها وطرحها للعمالء، ليصبح 

 إشباعاً هلم.
 -مشكلة الدراسة وعناصرها: 

mailto:walfagih@yahoo.com
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سالمية باملصارف يف ليبيا وتوقعات العمالء جلودة هذه تكمن مشكلة الدراسة يف الفجوة بني جودة اخلدمات املقدمة فعاًل من النوافذ اإل
اخلدمات ونوعيتها، حيث أن كافة املصارف تقدم خدمات للعمالء تتسم بدرجة عالية من التشابه والنمطية من حيث طبيعتها ونوعيتها وكذلك 

 فقط غري كايف جلذب العمالء، بل جيب الرتكيز على وكذلك اعتمادها على البعد الديين، إن استجابة العمالء جتاه تلك اخلدمات واحدة تقريبا
ة قدرهتا نوع اخلدمات املصرفية اليت يرغبها العمالء، وحتديث اخلدمات وتقدميها بأساليب غري تقليدية وجبودة عالية  يرغبها العمالء وذلك لزياد

مالء وحتقيق رضاهم وتعزير تقتهم باملصرف والعمل على التنافسية شأهنا شأن القطاعات األخرى مبا يسهم يف حتسني نوعية العالقة مع الع
جذب عمالء جدد،  لذا تسعى الدراسة احلالية اىل بيان أثر جودة اخلدمات املصرفية يف النوافذ اإلسالمية على جذب العمالء ، ومن هنا 

 -تتلخص مشكلة الدراسة يف األسئلة اآلتية:
ية بأبعادها )االمتثال، االعتمادية، االستجابة، التعاطف، األمان، الجوانب الملموسة( السؤال األول: ما هو أثر جودة الخدمات المصرف

 في النوافذ اإلسالمية الليبية على جذب العمالء؟
 -ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية: 

 يف ليبيا على جذب العمالء؟ هل هناك أثر لالمتثال كأحد أبعاد جودة اخلدمات املصرفية املقدمة من النوافذ املصرفية اإلسالمية -
 هل هناك أثر لالعتمادية كأحد أبعاد جودة اخلدمات املصرفية املقدمة من النوافذ اإلسالمية املصرفية يف ليبيا على جذب العمالء؟    -
 جذب العمالء؟هل هناك أثر لالستجابة كأحد أبعاد جودة اخلدمات املصرفية املقدمة من النوافذ املصرفية اإلسالمية يف ليبيا على  -
 هل هناك أثر للتعاطف كأحد أبعاد جودة اخلدمات املصرفية املقدمة من النوافذ املصرفية اإلسالمية يف ليبيا على جذب العمالء؟ -
 هل هناك أثر لألمان كأحد أبعاد جودة اخلدمات املصرفية املقدمة من النوافذ املصرفية اإلسالمية يف ليبيا على جذب العمالء؟ -
 ر للجوانب امللموسة كأحد أبعاد جودة اخلدمات املصرفية املقدمة من النوافذ املصرفية اإلسالمية يف ليبيا على جذب العمالء؟هل هناك أث -

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجابات أفراد عينة الدراسة حنو األمهية النسبية ألبعاد جودة اخلدمات املصرفية السؤال الثاني: 
 مادية، االستجابة، التعاطف، األمان، اجلوانب امللموسة( يف النوافذ املصرفية اإلسالمية يف ليبيا تعزى للعوامل الدميوغرافية؟)االمتثال، االعت

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجابات أفراد عينة الدراسة حنو جودة اخلدمات املصرفية واملتمثلة بـ )االمتثال، السؤال الثالث:     
 ية، االستجابة، التعاطف، األمان، اجلوانب امللموسة( بني النوافذ املصرفية اإلسالمية الليبية تعزى للنافذة املصرفية؟االعتماد

 -فرضيات الدراسة: 
 -من خالل مشكلة الدراسة وأهدافها وبناًء على الدراسات السابقة متت صياغات الفرضيات اآلتية الختبارها وهي كالتايل: 

 -ة األولى: الفرضية الرئيسي
:H0 ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05)   لجودة الخدمات المصرفية في النوافذ المصرفية اإلسالمية

 الليبية بكافة ابعادها على جذب العمالء.
 -ويتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية: 

H0-1 :( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05 لالمتثال يف جودة اخلدمات املصرفية اليت تقدمها النوافذ )
 اإلسالمية يف ليبيا على جذب العمالء.

H0-2: ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05 لالعتمادية يف جودة اخلدمات املصرفية اليت تقدمها النوافذ )
 اإلسالمية يف ليبيا على جذب العمالء.

H0-3( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :α ≤ 0.05 لالستجابة يف جودة اخلدمات املصرفية اليت تقدمها النوافذ )
 اإلسالمية يف ليبيا على جذب العمالء.

H0-4( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :α ≤ 0.05للتعاطف يف جودة اخلدمات املصرفية اليت تقدمه ) ا النوافذ
 اإلسالمية يف ليبيا على جذب العمالء.
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H0-5( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :α ≤ 0.05 )يف جودة اخلدمات املصرفية اليت تقدمها النوافذ اإلسالمية  لألمان
 يف ليبيا على جذب العمالء.

H0-6( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :α ≤ 0.05 للجوانب امللموسة يف جودة اخلدمات املصرفية اليت تقدمها النوافذ )
 اإلسالمية يف ليبيا على جذب العمالء.

 -الفرضية الرئيسية الثانية: 
:H0 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05 يف متوسطات اجابات أفراد عينة الدراسة واملتعلقة باألمهية )

اجلوانب امللموسة( يف النوافذ املصرفية اإلسالمية لألمان، بعاد جودة اخلدمات املصرفية )االمتثال، االعتمادية، االستجابة، التعاطف، النسبية أل
 يف ليبيا تعزى للعوامل الدميوغرافية.

 -الفرضية الرئيسية الثالثة: 
:H0 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05يف م ) توسطات اجابات أفراد عينة الدراسة واملتعلقة جبودة

مية الليبية تعزى اخلدمات املصرفية واملتمثلة بـ )االمتثال، االعتمادية، االستجابة، التعاطف، األمان، اجلوانب امللموسة( بني النوافذ املصرفية اإلسال
 للنافذة املصرفية.

 -أنموذج الدراسة: 
 المتغيرات المستقلة

 ة الخدمات المصرفية اإلسالمية                                     المتغير التابعأبعاد جود
 
 
 
 

  
 
 

 المتغيرات الديموغرافية
 
 
 
 

 
 
 
 

 -أمنوذج من إعداد الباحث باالستناد إىل: 
 (.2212(، ودراسة )املطريي، 2212(، ودراسة )كاظم، 2227(، ودراسة )امساعيل، 2211دراسة )الردايدة،  -

 -التعريفات اإلجرائية: 

 
 االمتثال

 
 

 االعتمادية
 

 
 التعاطف

 
 

 االستجابة
 

 
 األمـــــان

 
 

 الجوانب الملموسة
 

 

 جذب العمالء

 الجنس، العمر
لمصرفيةالنافذة ا  
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 :الخدمات المصرفية -
وهي جمموعة من العمليات ذات املضمون املنفعي الذي يتصف بتغلب العناصر غري امللموسة على العناصر امللموسة واليت تدرك من قبل 

 (.42، ص.2227)معال، العمالء وقيمتها املنفعية اليت تشكل مصدراً إلشباع حاجاهتم املالية واالئتمانية احلالية وامللموسة،
 جودة الخدمات المصرفية: -

 (.2226احلياوي، هي الفرق بني ما يتوقعه العمالء من اخلدمة املتوقعة وبني ما يدركونه فعالً اخلدمة الفعلية، )
 االمتثال: -

إسالمية متكاملة، )آل مدى التزام املصارف اإلسالمية بالتعامل وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية وقدرهتا على توفري منتجات وخدمات 
 (.2212قاسم،

 الجوانب الملموسة: -
ك مظهر ومتثل اجلوانب املادية امللموسة املتعلقة باخلدمة مثل مبىن املصرف والتقنيات املستخدمة فيه والتجهيزات الالزمة لتقدمي اخلدمة وكذل

 (.2212املوظفني واسلوهبم يف التعامل مع العمالء، )آل قاسم،
 االعتمادية:  -

عـــن مـــدى  متثل قدرة املصرف من وجهة نظر العمالء على تقدمي اخلدمة يف الوقت التــي يطلبها الـــعمـــيل وذلك بـــــدقــة تـــرضيه وتعــبــر وهي
 (.2212وفـــــاء املصـــرف بالتــــزامـــاتــــه جتــــاه العميــــل، )آل قاسم،

 االستجابة:  -
الفعال مع كل متطلبات العمالء واالستجابة لشكواهم ومقرتحاهتم والعمل على حلها بسرعة وكفاءة مما يقنع ومتثل القدرة على التعامل 

 (.2212العمالء بأهنم حمل تقدير واحرتام من قبل املصرف الذي يتعاملون معه، )آل قاسم،
 التعاطف -

 (.2212قدمي اخلدمات حسب حاجاته، )آل قاسم،وميثل إبداء روح الصداقة واحلرص على العميل وإشعاره بأمهيته والرغبة يف ت
 األم      ان -

 جذب العمالء -
وهي جمموعة من االسرتاتيجيات والسياسات والتصرفات اهلادفة للوصول اىل عمالء جدد وحتقيق رضا العمالء احلاليني هبدف تعظيم درجة 

 (.2226والئهم للمؤسسة، )اخلالدي، 
 

 -أهداف الدراسة: 
 سة يف النقاط اآلتية:تتمحور أهداف الدرا

 التعرف على أثر جودة اخلدمات املصرفية يف النوافذ املصرفية اإلسالمية العاملة يف ليبيا على جذب العمالء. -1
التعرف على ما إذا كانت هناك فروقات يف اجابات أفراد عينة الدراسة حنو األمهية النسبية ألبعاد جودة اخلدمات املصرفية )االمتثال،  -2

 يف النوافذ املصرفية اإلسالمية يف ليبيا تعزى للعوامل الدميوغرافية.( ، االستجابة، التعاطف، األمان، اجلوانب امللموسةاالعتمادية
 التعرف على ما إذا كانت هناك فروقات يف اجابات أفراد عينة الدراسة حنو جودة اخلدمات املصرفية واملتمثلة بـ )االمتثال، االعتمادية، -3

 طف، األمان، اجلوانب امللموسة( بني النوافذ املصرفية اإلسالمية الليبية تعزى للنافذة املصرفية.االستجابة، التعا
 تقدمي بعض التوصيات إلدارات املصارف يف ضوء ما يتوصل إليه من نتائج الدراسة. -4
 حماولة االجابة على تساؤالت الدراسة.  -5

 أهمية الدراسة
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 أهمية نظرية:
د من الدراسات يف هذا اجملال فإنه هناك حاجة ملثل هده الدراسة للوقوف على أثر جودة اخلدمات املصرفية حسب اطالع الباحث على العدي

 يف ليبيا على جذب العمالء.
  أهمية علمية:

 تعترب هذه الدراسة هي األوىل حسب علم الباحث اليت ستجرى علي جودة اخلدمات املصرفية اليت تقدمها النوافذ االسالمية يف ليبيا. -1
 ان النوافذ اإلسالمية يف ليبيا حباجة ملثل هذه الدراسات اليت من شأهنا املسامهة يف وضع سياسات وخطط مستقبلية. -2
م إن النتائج اليت ستتوصل إليها الدراسة ميكن ان تساهم يف حتسني وتطوير اخلدمات املصرفية يف النوافذ اإلسالمية يف ليبيا من أجل تدعي -3

 املركز التنافسي هلا.
كمن أمهية الدراسة فيما ستضيفه من معلومات جديدة إىل املعرفة العلمية حول موضوع أثر جودة اخلدمات املصرفية يف النوافذ املصرفية ت -4

 اإلسالمية واجلهاز املصريف يف ليبيا على جذب العمالء.
 -مصادر جمع البيانات: 

 املصادر األولية: -1
ة واملتمثلة يف االستبيان الذي سيتم إعداده من قبل الباحث لتوفري البيانات واحلقائق عن مشكلة وهي املصادر اليت تغطي اجلانب العملي للدراس

 الدراسة.
 املصادر الثانوية: -2

 وهي املصادر اليت تغطي اجلانب النظري للدراسة واملتمثلة يف الكتب والدراسات ورسائل الدكتوراه واملاجستري واملنشورات والدوريات ذات
 ة الباحث.العالقة بدراس

 -منهجية الدراسة: 
ضيح سيقوم الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحليلي هبدف وصف الظاهرة موضوع الدراسة كما هي يف الواقع، والتعبري عنها كمياً وكيفياً لتو 

 .خصائصها وتوضيح مقدار الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى
 -مجتمع وعينة الدراسة: 

كون جمتمع الدراسة من عمالء املصارف يف ليبيا اليت حتتوي على نوافذ اسالمية وهي ُخسة مصارف )مصرف اجلمهورية، مصرف الوحدة، سي
 مصرف التجاري الوطين، مصرف الواحة، مصرف مشال إفريقيا(، وسيتم اختيار عينة عشوائية من جمتمع الدراسة وذلك وفق القوانني اإلحصائية.

 البيانات: أساليب تحليل
 Statistical Package For( وهي اختصار ملصطلح SPSSسوف يتم االعتماد يف الدراسة على الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

The Social Sciences. 
 وسيتم استخدام طرق وأساليب إحصائية تتناسب مع طبيعة وهدف الدراسة تتضمن األساليب اآلتية: 

 لبيان آراء العمالء حول جودة اخلدمات املصرفية اليت تقدمها النوافذ اإلسالمية يف املصارف الليبية. النسب والتكرارات وذلك -1
الوسط احلسايب ألجل التعرف على آراء العمالء حيال مدى مطابقة جودة اخلدمات املصرفية مع متطلبات العمالء واملتمثلة باالمتثال  -2

 امللموسة، واالحنراف املعياري لقياس درجة تشتت قيم استجابات العمالء عن الوسط احلسايب. واالعتمادية واالستجابة والتعاطف واجلوانب
يستخدم هذا األسلوب ألجل حتديد مدى العالقة بني جودة اخلدمات املصرفية يف   (Correlation Variation)معامل االختالف  -3

 النوافذ االسالمية كمتغري مستقل وجذب العمالء كمتغري تابع.
يستخدم هذا النوع من التحليل للوقوف على أثر جودة اخلدمات  (Multiple Regression Analysis)يل االحندار املتعدد حتل -4

 املصرفية يف النوافذ اإلسالمية بداللة أبعادها الستة كمتغري مستقل على جذب العمالء كمتغري تابع.
 -تقسيمات الدراسة: 
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 -ة على النحو التايل: سيتم تقسيم الدراسة اىل ُخسة فصول موزع
 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة.

 الفصل الثاين: الدراسات السابقة.
 الفصل الثالث: اإلطار النظري للدراسة

 املبحث األول: املفاهيم األساسية للخدمات املصرفية.
 أوال: اجلودة مفهومها وابعادها وخصائصها.

 ثانيا: اخلدمة مفهومها وخصائصها.
 دمات املقدمة من النوافذ اإلسالمية.ثالثا: اخل

 املبحث الثاين: العوامل املؤثرة يف جذب العمالء.
 أوال: مفهوم وطبيعة توقعات العمالء. 

 ثانيا: خطوات التعرف على توقعات العمالء.
 ثالثا: مستويات توقعات العميل.

 الفصل الرابع: الطريقة واالجراءات
 ـ متهيد

 ـ أدوات الدراسة ومصادرها.
 ـ منهج الدراسة.
 ـ جمتمع الدراسة.

 ـ اساليب حتليل البيانات
 الفصل الخامس: تحليل ومناقشة النتائج واختبار الفرضيات

 أواًل: مناقشة نتائج الدراسة
 ثانياً: اختبار فرضيات الدراسة

 الفصل السادس: النتائج والتوصيات
 أواًل: النتائج

 ثانياً: التوصيات
 


